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وقتی استاد زنده یاد »عبدالرحمان عمادی« کتاب هایش را به آموت سپرد، در یکی از کتاب هایش که هنوز چاپ نشده، 
رسیدیم به مقاله ای ۴۰ صفحه ای دربارهٔ کلمهٔ »آموت« و ریشه یابی آن. باید فیلمش را داشته باشم که یک لحظه مکث 
می کند و می گوید »این مقاله را ۱۳۴۵ نوشته ام و حاال بعد از چهل و دو سال، ناشری آمده به اسم آموت و می خواهد چاپش 

کند.«
اولین بار که از کلمهٔ »آموت« استفاده کردم، سال ۱۳۸۱ بود. تازه وبالگی درست کرده بودم و در آن جا می نوشتم. سه تا ایمیل 
داشتم. یکی »یوسف علیخانی« بود و یکی »قابیل« و یکی »آموت«. قابیل برای مجلهٔ ادبی قابیل بود و یوسف علیخانی 

برای خودم و آموت بیشتر آی دی مسنجر یاهویم.
درخواست مجوز نشر را همان سال ۱۳۸۱ دادم؛ هیچ وقت هم فکر نمی کردم »آموت« بشود نام این انتشارات؛ که چند جا 
نوشته ام داستان شوخی شوخی رفتن و مدارک تحویل دادن به ارشاد و درخواست نشر را و اینجا تکرارش نکنم. سال ۱۳۸۳ 
صدایم کردند که با درخواست انتشارات شما موافقت شده و بیایید برای تعیین نام. دوست داشتم اسم اش را بگذارم »ساینا«. 
تا به همسرم »ایرنا محی الدین بناب« گفتم، خیلی محکم مخالفت کرد که »دوست دارم دخترم برای خودش تشخص ایجاد 
کند« که دیدم حرفش منطقی است و دومین اسمی که به خاطرم آمد »آموت« بود که پسوند »الموت« است و در کودکی 

فراوان شنیده بودم »بیاموته« و »نیاموته« و آموختن از آن باقی هست تا کلمه باقی ست.
و اولین بار که نام استاد عبدالرحمان عمادی را شنیدم، در مراسم نوروزبل بود؛ مردادماه ۱۳۸۷. آن وقت ها هنوز روزنامه نگار 
بودم و برای ساخت فیلم مستندی دربارهٔ این رسم باستانی به بلندی های دیلمستان رفته بودم که بعد با نام استاد عمادی 
برگشتم تهران و بعد به مدت نزدیک به ده سال، از محضرشان استفاده کردم و ده جلد کتاب از ایشان در نشر آموت منتشر 

شد.
و سرآخر این که در این ویژه نامه جدا از همکاران نشر و پخش و نویسندگان و مترجمان و کتابخوانان، عمدا از معلمان دورهٔ 
داستان نویسی و از استادان روزنامه نگاری یوسف علیخانی هم حتی خواهش کرده ایم که بنویسند، برای این بوده که آموت، 
قبل از اینکه نشر بشود، در وجود کسی بوده که از این استادان، بسیار آموخته است. و سپاسگزار تک تک عزیزان هستم و 

هستیم که دست رد به سینهٔ ما نزدند و این کلمه های آن هاست در معرفی آموت.
آموت تا همیشه خواهد آموخت و این ویژه نامه که دست پخت خانم »اعظم آیتی زاده« است، کتاب دیگری است برای 

آموختن من و تمام آموتیان.

یوسف علیخانی
نویسنده، ناشر و کتابفروش



درباره نشر آموت
این کامال اتفاقی بود که پروانۀ »نشر آموت« در سال ۱۳۸۷ صادر شد، درست همان سالی که »کتاب آمه« نیز صاحب پروانه شد. و البته 
این هم کامال اتفاقی بود که اولین کتاب های آموت و کتاب آمه هم در سال ۱۳۹۸ منتشر شدند. هر چند که نشر آموت با پشتکار و اهتمام 

یوسف علیخانی مسیر دیگری پیمود.
سال ۱۳۸۹ در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان دبیر انتخاب شده بودم. یکی از برنامه های ما رفع موانع 
حضور نشر ایران در بازار جهانی و تشویق ناشران به توجه به این امکان بود. از جمله کسانی که به برنامه های اتحادیه توجه نشان می داد 

زنده یاد محمد زهرایی بود که فوت زود هنگام او خسران بزرگی برای صنعت نشِر بومی با رویکرد به بازار جهانی بود.
روزی با من تماس گرفت و گفت بیا دفتر تا چیزی را نشانت دهم. وقتی وارد اتاق کارش شدم بعد از سالم و احوالپرسی به یک دستۀ 
کتاب روی میز اشاره کرد و گفت نگاهی به این کتاب ها بینداز و نظرت را به من بگو. کتاب ها اثر نویسنده  ای بود به نام »عبدالرحمان 
عمادی« که برای من ناشناس بود و تا آن موقع چیزی از وی نشنیده بودم. زهرایی عقیده داشت که آثار عمادی وجوۀ قوی از آداب و 
سنن ناپیدای مردم دارد که مصداق بارز میراث فرهنگی ناملموس است و قابلیت عرضه در بازار جهانی را دارد. پیش از آن از فعالیت آموت 
استنباط دیگری داشتم. به نظرم وجه غالب فعالیت آموت انتشار ترجمۀ آثار ساده خوان )و به تعبیر آقای مسجدجامعی ُپر خوان( خارجی 
بود. اما هشدار زهرایی دربارۀ آموت وفعالیت هایش و به ویژه آثار استاد عمادی مرا وادار به تامل کرد. بررسی های بعدی حاکی از آن بود 
که کتاب های استاد عمادی در زمرۀ نخستین آثاری بوده که در آموت منتشر شده اند. کتاب »خوزستان در نامواژه هایش« نوشتۀ استاد 
عمادی نخستین کتابی بود که آموت منتشر کرد. در همان سال ۱۳۸۸ چهار اثر دیگر از این پژوهشگر گمنام نیز در نشر آموت به چاپ 

از ایران(، دوازده گل بهاری )نگاهی به ادبیات دیلمی و رسید. آسمانکت )چند رسم مردمی(، المداد )چند جستار 
نامه )ناگفته هایی از جنبش ایرانی حمزه آذرک(.طبری(، و حمزه آذرک و هارون الرشید در آیینه دو 

عمادی آشنا شده بود. وسعت دانش استاد دربارۀ یوسف در جریان ساخت فیلم نوروزبل با استاد 
این باره که هنوز اقدامی برای انتشار آن ها نکرده آداب و رسوم مردم و نوشتن کتاب هایی در 
بر آن داشت که چاپ آن ها  را  را در دستور کار قرار دهد. در باره نوروزبل هم بود، یوسف 
شده بود که با دوستانی از لنگرود و سیاهکل برای باید بگویم که یک بار در اواسط مرداد قرار 
صعود کنیم. صعود شبانه به قله و قرار گرفتن روی مراسم آفتاب تماشا به قلۀ درفک یا دالفک 
انتظار طلوع خورشید که عکس آن لبۀ قله به سمت شرق پیش از سپیده دم در 

خورشید هم در دریای خزر متجلی می شد و  دو  تماشای 
و  آسمان  در  دریای یکی  در  دیگری 
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خزر مراسم آفتاب تماشا نام گرفته بود. از سیاهکل به ایسپیلی و دیلمان رفتیم و از آن جا به دشتی بزرگ رسیدیم که مملو از جمعیت 
روستایی بود که به طرز واضحی لباس های نو خود را پوشیده بودند و به پایکوبی و دست افشانی مشغول بودند درست در دامنۀ قلۀ درفک 
یا دالفک که شاه شهیدانش می خواندند. در این جشن بزرگ بساط فروش لباس و پارچه و زیورآالت و انواع وسایل ولوازم دیگر و حتی 
کباب به راه بود، و من به واسطۀ یوسف علیخانی بعدها فهمیدم که آن رویداد شگفت انگیز نوروزبل بود. علیخانی عالوه بر پنج کتاب استاد 
عمادی سه مجموعه از داستان های خود را نیز منتشر کرد. »قدم بخیر مادربزرگ من بود« قبال دو بار توسط نشر افق چاپ شده بود. با 
شروع کار آموت افق امتیاز انتشار کتاب را به آموت واگذار کرد. کتاب دیگر »اژدهاُکشان« بود که پیش از انتشار در آموت سه بار توسط 
انتشارات نگاه منتشر شده بود و با آغاز کار آموت نگاه مجوز نشر اثر را به آموت منتقل کرده بود. کتاب سوم »عروس بید« بود که برای 
نخستین بار توسط آموت منتشر شد. عالوه بر پنج کتاب پیش گفته بعدها سه اثر دیگر نیز از استاد عمادی توسط آموت منتشر شد. »چند 
صد نام دریای خزر« درسال ۱۳۹۰ و »دماوند یا گب آوند« در سال ۱۳۹۱ و دیلمون پارسی )فارسی دیلمی( و دیلمون پالوی )پهلوی های 

دیلمی( با آن دربارۀ دوبیتی های دلدادگان روستایی در سال ۱۳۹۲ منتشر شدند.
عالوه بر کتاب های فوق دو کتاب دیگر استاد عمادی »فره گان« و »بی بیه )بیخ بودن ها و بودش ها( گزیده مقاله های پژوهشی استاد 
عمادی در گسترهٔ شمال ایران نیز در سال ۱۳۸۹ توسط نشر گیلکان انتشار یافتند. استاد عمادی در اردیبهشت ۱۳۹۸ درگذشت. خوشبختانه 
سال ها پیش از آن مجله بخارا در سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ »شب عبدالرحمان عمادی« را با حضور خود استاد و با سخنرانی منوچهر 
ستوده، هوشنگ دولت آبادی، محمد جعفری قنواتی، یوسف علیخانی و علی دهباشی برگزار کرد. بی گمان اگر عالقه و تیزبینی یوسف 

علیخانی نبود ما از مقام علمی استاد عمادی و آثار ارزشمند ایشان کماکان آگاهی نمی یافتیم.
قرار نیست که از یوسف علیخانی بگوییم. ولی شخصیت این دو-یوسف و آموت- چنان در هم تنیده است که تفکیک آن ها از هم ممکن 
نیست. با این همه می دانیم که یوسف پیش از آموت نویسنده  ای مطرح بوده که دو کتابش توسط ناشران حرفه  ای در چند چاپ منتشر 

شده بود.
آموت حدود ۹۰ عنوان رمان و مجموعه داستان ایرانی منتشر کرد که فقط ده درصد آن ها بخت تجدیدچاپ یافتند و بقیه راهی انبار شدند. 
گفتگوی او با نویسندگان ساده نویس )در مقابل ساده خوان( از جمله فهیمه رحیمی و ر. اعتمادی از جمله کارهای با ارزش آموت بود که 
فکر کنم هنوز تعدادی در انبار داشته باشند. شاید همین مسایل و مشکالت مالی ناشی از آن ها بود که او را واداشت تا چاره  ای بیندیشد و 
به این ترتیب او به چاپ ترجمۀ فارسی آثار خارجی پرداخت. خیلی ها »من پیش از تو« و »پس از تو«ی جوجو مویز با ترجمۀ خانم مریم 
مفتاحی را به خاطر دارند که به چاپ های متعدد رسید و محبوبیتی یافت که کپی کاران را به گونه  ای وسوسه کرد که از این نمد کالهی 
برای سر خود ببافند، هرچند بزرگتر و البته گشادتر. انتخاب های دیگر او هم در این زمینه نشان از اِشراف او به بازار نشر در داخل و محتوای 
ُپر خوان داشت. هرچند که کماکان به بازار جهانی و اهمیت حضور در آن توجهی نیافت. به خاطر دارم که بعد از فوت مرحوم زهرایی در 
زمانی که اتحادیه مدیریت بخشی از غرفۀ ملی در نمایشگاه فرانکفورت را به عهده گرفته بود در یک تماس تلفنی بعد از صغری و کبری 
چیدن دربارۀ اهمیت حضور ناشران ایرانی در بازار جهانی از او خواستم برای عرضۀ کتاب های استاد عمادی به منظور فروش رایت آثار 
توسط اتحادیه موافقت کند. این اتفاق نیفتاد ولی هم چنان امیدوارم که این موضوع را در کانون توجه خود قرار دهد. از جمله برنامه های 
اتحادیه استفاده از اماکن دارای کاربری مسکونی برای فعالیت کتابفروشی بود موضوعی که در بند ج ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم 
بر آن تاکید شده، و دولت و شهرداری ها مکلف به اجرای آن شده  اند و باالخره در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ هیات وزیران آیین نامه اجرایی 
آن نیز به تصویب هیات وزیران رسید. پیش از آن در سال ۱۳۹۷ در منطقۀ دو شهرداری تهران با این که تفاهم نامه اتحادیه و شورای شهر 
و شهرداران مناطق ۶ و ۱۱ راجع به این دو منطقه بود یوسف علیخانی به همت و پشتکار خود کتابفروشی آموت را بر پا کرد. نشر آموت 

در آستانۀ چهاردهمین سال تولد خود هم چنان رو به آینده دارد. چراغش همواره روشن باد.
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ناشر و مدیر سابق اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران دکتر محمود آموزگار
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یوسف علیخانی؛ همان صاحب آموت خودمان
چند سال پیش فرصت دیدار و آشنایی با یوسف را پیدا کردم.

مردی ریشه دار که کتاب بر کوله و کارتن، شهر به شهر می برد تا به مردم بگوید؛ بخوانید حدیث هزار درد را.
یوسف اهل رسانه بود و همکارانش می شناخندش و وقتی پا به جامعه نشر گذاشت هوایش را داشتند؛ دم شان گرم که 

هم قلم خود را تنها نگذاشتند.
ساده و روان نویسی یوسف که خود محصول فروتنی اش به حساب می آید، با انعکاس رسانه ای در دل مردم جا گرفت، 
و این بود اول ماجرای یوسف! او در حوزه ی ترجمه هم کارهای نویی به بازار نشر ارائه داد و بدین ترتیب کتاب سازان و 
تکثیرکنندگان غیرمجاز بیشتری مانند مگسان دور شیرینی بر دور سفره ی این همکار ما جمع شدند؛ یوسف، بر علیه آن ها 
برخاست، و بزرگترین واقعه ی ناگوار که در جامعه ی نشر کشور اگر بی سابقه نبود ولی کم سابقه بود، رقم خورد؛ ضرب وشتم 

او توسط خالفکاران!
هر چند هنوز این مبارزه در جریان است و او گاهی دلگرم و گاهی دلسرد، وقایع را دنبال می کند.

توصیه ی شخصی من همیشه به او این بوده که هم چنان باید دلگرم به تالش های کارگروه صیانت اتحادیه باشد و تا 
انتهای کار خود را ملزم به همکاری به آن ها بداند، یوسف شنیده که امروز خیلی از آن خالفکاراِن تفنگ به دست، پشت 

میله های زندانند! پس تردید را باید رها کند و دوباره به میدان بیاید و تا انتها بایستد.
یوسف عزیز، خوش قلم و صاحب فکر، یکی از اولین افرادی بوده که ایده ی 

تابلوهای معرفی مکان کتابفروشی ها را داد، و باید از او قدردانی کنیم.
در منظرعام بزرگ ترین ایراد یوسف عزیز، دل نازک اوست؛ و بزرگ ترین 
نکات مثبتش عالوه بر سبک نویسندگی و کتابفروشی اش، وفاداری به 

بوم و خاک موطن خود، و ثبات قدم و پر تالشی  اش است.
فرصت کوتاه ست، و محسنات دوسِت عزیز، یوسف علیخانی، زیاد؛ پس 
من تنها نکات محدودی را گفتم، ولی کوتاه تر از آن این است که یوسف 
علیخانی همان آموت و آموت همان یوسف علیخانی ست. این ترکیب از 

کتاب و فرهنگ گذشته و جغرافیا درآمیخته است.
سایه  اش مستدام.

بوی اصالت می دهد اینقدر که
»بوی کاغذ و کلمه« عاشقی می آورد؛ دست خودت نیست که. چه فرقی می کند روزنامه باشد یا نشر، به هر کدام که پا بگذاری در دام 

این عشق گرفتار می شوی.
یوسف برای من در تحریریه ی انتخاب، در کوچه ی نوربخِش خیابان زرتشت، تصویری را ایجاد کرد که به گمانم هر سردبیری می پسندید، 
اصرار مثال زدنی اش برای پوشش حوزه ی نشر و احیای کتاب و کاغذ، و یا همان کلمه و عشق بسیار تحسین برانگیز بود؛ گرچه شاید در 
نگاه اول -در آن موقع البته- به ظاهر جدی اش نمی خورد. قِد بلند، صورِت جدی و سیبل های مردانه، در کناِر پرشوری و زاللی در کالم، 

همه با هم یک تابلو را می آفرید که بیشتر »بوی اصالت« می داد و من این را دریافتم؛ از همان روزهای نخستین، چشم در چشم.
این یوسف، همان یوسف است؛ روزی در مطبوعات آشیانه کرده بود؛ آموت و آشیانه ی امروزش، شده است نشر و کتاب های داستان و 
رمان. بوی اصالت می دهد هم چنان. از قضا به همین دلیل، مایلم آموت در پنج سال پیش رو، این چهره اصیل را حفظ کند؛ بیشتر اما. چه 
ایرادی دارد که ما در نشر آموت، پرورش استعدادهای جوان و اصطالحا قلم اولی ها را زیر بال و پر بگیریم، داستان و رمان، مگر چیزی جز 
برشی از واقعیت و دغدغه های هر نسل است؟ این دغدغه ها را بیشتر می توان روایت کرد. قصه ی نسل دیروز و پریروز با قصه ی نسل 

امروز و فردا و پس فردا، یکسان نیست که .
و  تناقص ها  به  است  شده  تبدیل  روز،  دیروِز  از  رنج ها  و  دردها  قصه ی 

سردرگمی ها، افزون بر دردها و رنج های پیشین. تصدیق می کنید حتما. 
جای این روایت و داستان از سوی ناشرانی می تواند پر شود که دستی 
جدی در روزنامه نگاری ما نیز داشته اند، به گمان من، نشر آموت می تواند 

این جای خالی را- با کمک بزرگان دیگر عرصه نشر- پر کند.
با  باشیم، وب هوشمند دارد  یاد داشته  به  اما  این ها به جای خود،  همه 

هیاهوی بسیار می آید، قصدش این است که کتاب را از دست ها برباید، از سال 
۲۰۲۳ که وب ۳ در جهان کامل می شود، ناشران -در کنار رسانه ها- با چالشی 

جدی تر، مواجه خواهند شد. اگر به همین زودی شنیدیم »ربات ها« 
جای »رمان نویس ها« را گرفته اند، شگفت زده نشوید، گرچه 

االن فرصت نیست از راهکارهای آن بگوییم؛ اما به تعبیر 
نظریه پردازان مکتب بیرمنگام، فرجام این چالش، به»نفع 
خرد« تمام می شود و انسان در حوالی سال ۲۰۳۵ از 

بلعیده شدن توسط تکنولوژی خسته می شود و بر آن 
خواهد شورید. باز برگردیم به حرف اصلی: »جای 

اصالت را هیچ چیزی پر نمی کند؛ هیچ چیزی«. 
پس، با همین سرمایه و ثروت، وارد دنیای وب 
هوشمند شویم. با همین بو؛ بوی اصالت بدهیم 

تا آخر؛ بد است مگر؟!

ناشر و مدیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هومان حسن پور

روزنامه نگار و استاد دانشگاه مجید رضاییان
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»باران باشیم«
زمین فرهنگ و ادب و نشر کتاب، چند سالی است با نم ریِز باراِن 
او  کلمات یوسف علیخانی سالم باران شده و به سبزینۀ جمالت 

آراسته گردیده.
یوسف علیخانی را غالباً امروزه با داستان ها و نشر آموت، که او مدیرش 
است، می شناسند، گرچه او دوره ها و مرتبه هایی از قلم اندازی را نیز 
از سر گذرانده و یا در سر پرورانده و یا در سر دارد؛ چرا که او »کارگر 
کلمات« است و روزگار به او قلم داده و جز این وظیفه ای برای 
خود قلمداد نمی کند. خبرنگاری و روزنامه نگاری، او را با مخاطبان 
و خوانندگان روبه رو کرد و در همان کوچه ها گشت و گشت تا به 

خیابان نویسندگی رسید.
»اژدهاکشان« او را هم که سال ۸۶ در انتشارات نگاه منتشر کردیم 
نشان  می داد که او قلم به خیر است. جوایز پس وپیِش از آن گواه آن 
است که او به شایستگی درخوِر نامزدی و یا به دست آوردِن آن واین 
جایزه بوده و هست؛ زیرا باران وار بر سرزمین داستان بارید؛ چراکه باور 
دارد »زمین نباید تشنه بماند« و اصاًل ما »برای سالم گفتن به زمین 

آمده ایم« پس باید و باید »باران باشیم.«
یوسف علیخانی با کلمات و در دنیای داستان کوتاه و بلند زندگی 
می کرد که بارانی شد و ... بارید و بارید تا رنگین کمان وجودش و 
رنگ های دلش از سمت »آموت« آسماِن نشر  را رنگین تر و زیباتر 
کتاب هایی  انتشار  با  است  چندسالی   که  روست  از همین  و  کرد؛ 
ارزشمند، به پرورش بذرها و نهال هایی در باغستان ادبیات و فرهنگ 

ایران مشغول شده است، باغستانی که به همت او و نیک نامی اش، 
صدها درخت و درختچۀ در سینۀ خود دارد.

نمی توان از علیخانی گفت و به هنر او در معرفی و فروش کتاب 
است  ناشرانی  و  نویسندگان  معدود  از  او  نکرد.  اشاره  و  نپرداخت 
که با اشراف به محتوای فرهنگی محصوالِت نشر خود و برخی 
ناشران دیگر از سویی، و مخاطب شناسی و فهِم نیاِز کتاب جویان و 
کتاب خوانان از سویی دیگر، آن ها را به سمت وسوی بایسته راهنمایی 
می کند و از همین روی باید توفیق او را نه تنها در عرصۀ فروش 
کتاب، بلکه در گسترۀ وسیع و تشنۀ سرزمین توسعۀ کتاب وکتابخوانی 
قدر دانست و یاد کرد و او را انگشت نمای خاص و عام کرد تا از او 
بیاموزند و از او برخوردار شوند. مخاطب شناسی و درک او از موقعیت و 
شرایط کتاب و کتاب خوانی چنان باب روز، و با خواننده مأنوس است 
که گواه آن موفقیت او در فعالیت های انتشاراتی و فروشگاهی است. 
او عرصۀ دشوار کتاب و کتابخوانی را در حیطۀ فعالیتش به محیطی 

گرم و پربازدید تبدیل کرده است.
 اینکه »چرا بعضی ها اینقدر دوست داشتنی می شوند؟« رازی است 
که او نیز نگشوده و خود نیز در ایمای آن مانده، اما می توان به این 
باور رسید که اندیشۀ نیْک او را به گفتاِر نیک و کرداِر نیک کشانده و 
از همین رو صمیمانه آرزو می کنیم که همچنان نیکو بماند و ببارد بر 

سرزمین تشنۀ نشر و کتاب و قلم و کلمات.
هرآنچه در این نوشته در »« آمده، از نوشته های یوسف علیخانی 

است.

نوجوان دیرسالی به نام »انتشارات آموت«
همواره از شنیدن خبر شروع به کار هر انتشاراتی و هر کتاب فروشی 
خرسند می شوم. در دوره زمانه ای که دو خواربارفروش در یک کوچه 
ـ شاید ـ یکدیگر را نشناسند کمتر ناشر و کتاب فروش فعالی را در 
نقطه ای از این سرزمین سراغ دارم که از نظر همکاران دیگر ناشناخته 

مانده باشند.
جنس کار کتاب این گونه می طلبد. خانواده در مجموع کوچکی هستیم، 
در ایامی که فضای مجازی و بسیاری از عوامل دیگر بیدادگرانه عرصه 
را بر کتاب تنگ کرده باید خرسند هم باشی که می بینی همکارانت 
هم چنان مجدانه به کار نشر و کتاب فروشی اشتغال دارند. این که نوع 
کتاب هایی را که منتشر می کنند می پسندی یا خیر، مقوله ی دیگری 
است کما این که ممکن است برخی از همکاران با سلیقه ی تو در کار 
کتاب موافق نباشند. مقصورم نَفْس حرکت و ادامه ی کار کتاب توسط 
ناشران و کتاب فروشانی است که هم چنان در این عرصه مانده و به 

جای هر دادوستد پرمنفعتی! به کار کتاب ادامه می دهند.
این که  انتشارات آموت چهارده ساله شد خبر خوبی است.  این که 
کتاب فروشی آموت چهارساله شد خبر خوب تری. در خیابان اصلی 
روشن شود  آموت  کتاب فروشی  چراغ  آن که  از  پیش  تا  مرزداران 
کتاب فروشی وجود نداشت و این چراغ که روشن شد، پنداری چراغی 
پرفروغ آن خیابان را برای رفت و آمد بهتر ساکنانش روشن تر کرده 

است.
یوسف علیخانی را از زمان دانشجویی اش دیده بودم. در دفعاتی که 

به عنوان یک کتاب خوان به کتاب فروشی نشرچشمه کریم خان سر 
می زد.

قد بلند و آشنایی اش با کتاب ها ویژگی هایی بود که موجب می شد 
به سرعت او را به یاد بیاوری و در صورت بودن وقت، گپ و گفتی 
با هم داشته باشید. تا این که یک روز گفت که پروانه نشر گرفته و 

می خواهد ناشر شود و ناشر هم شد.
آن چه که در ذهنم از او ُپررنگ مانده نحوۀ حضورش در نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران است. هرساله می دیدم که با چه سماجتی اول 
وقت در غرفه اش حاضر می شود و تا زمان بسته شدن سالن ها با چه 

شور و حرارتی با مراجعان به غرفه اش گفت و گو می کند.
اطمینان دارم در موفقیت کاری او این انگیزه و پشتکار سهم بسیار 
باالیی دارد. انگیزه و پشتکاری که می تواند برای دوستان جوانی که 
تازه کار نشر را شروع می کنند سرمشق خوبی باشد. کار کتاب انگیزه، 
پشتکار و همت واالیی را می طلبد و کسانی در آن موفق خواهند بود 

که زندگی شان را وقف کتاب کنند.
به گمانم یوسف علیخانی گرامی از این دسته همکاران ماست.

مدیر انتشارات نگاه مدیر نشر چشمهعلی رضا رئیس دانایی حسن کیائیان
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آشنایی من و نشر آموت برمی گردد به سال ها پیش. یک روز در دفتر کارم نشسته بودم که آقای یوسف علیخانی وارد اتاقم شد. قباًل دیده بودمش 
و می دانستم که نویسنده است و ققنوس دو کتاب از او چاپ کرده. منتها این اولین بار بود که به دفترم می آمد. معمواًل نویسنده ها به قسمت پخش 
و توزیع نمی آیند، به خاطر همین تعجب کردم. پیش خود فکر کردم حتماً آمده  کتاب های خودش را بخرد. خاطرم هست که مشمای سفیدی در 
دست داشت که مشخص بود داخلش چند جلد کتاب است. نشست و سریع رفت سراغ اصل مطلب. کتاب ها را نشانم داد و گفت خودش این 

کتاب ها را با نام انتشارات آموت منتشر کرده  و حاال می خواهد پخش شان را به ققنوس بسپارد.
خیلی خوشحال نشدم. به خودش هم گفتم، گفتم که شما نویسنده اید، جایزه برده اید، کتاب هایتان تجدیدچاپ می شود، با ناشران مطرحی کار 
کرده اید، روزنامه نگار و خبرنگار فرهنگی هستید. حیف از وقت تان است. پیشنهاد کردم در همان کار نویسندگی بماند. گفتم فرهنگ این کشور 
به نویسنده بیشتر نیاز دارد تا ناشر. گفتم شما را چه به چاپ و صحافی و سر و کله زدن با مشکالت تولید. تازه به فرض این که کتاب هم چاپ 

کردید، با این اوضاع نامساعد کتابفروشی ها چگونه می خواهید بفروشیدشان.
صحبت های من را شنید و گفت: »به فرض که حق با تو باشد، اما من اآلن ناشرم.« حیفم می آمد، اما او تصمیم خودش را گرفته بود. بنابراین 

برای توزیع چهار عنوان کتاب از عبدالرحمان عمادی قرارداد بستیم و کار توزیع کتاب های آموت آغاز شد.
یکی از ویژگی های خوب یوسف علیخانی این است که انرژی اش مثبت است. به خاطر همین روحیه اش، کار فروش کتاب هایش خیلی بهتر 
از آنچه انتظارش را داشتم پیش رفت. او بسیار پرانرژی بود و روند توزیع و میزان فروش کتاب ها را مدام پیگیری می کرد. برای اطالع از کم و 
کیف فروش کتاب ها و حتی رایزنی با کتابفروش ها به کتابفروشی ها سر می زد. تصورم این بود که بعد از تحمل این همه سختی و زحمت، تولید 
را می گذارد کنار و برمی گردد به حرفۀ اصلی خودش. اما پشتکار و پیگیری های او تمام نشدنی بود و پشت سر هم کتاب های بیشتری تولید کرد. 
علیخانی در کار نشر به صورت شبانه روزی تالش می کرد، پی درپی به کتابفروشی ها سر می زد و از میزان فروش کتاب هایش جویا می شد و حتی 

دربارۀ چیدمان کتاب هایش هم نظر می داد. یوسف علیخانی حاال واقعاً یک ناشر شده بود.
خاطرم هست در نمایشگاه های استانی و بین المللی غرفۀ نه چندان بزرگ نشر آموت همیشه شلوغ بود. علیخانی از تمام توانایی  و انرژی 
تمام نشدنی اش برای معرفی و فروش کتاب هایش استفاده می کرد. البته کمک و حمایت خانواده اش را هم داشت. در سال های ابتدایی فعالیتش 
خود به تمام نمایشگاه های استانی سر می زد. گاهی، بدون حتی یک روز استراحت، مدام از این شهر به آن شهر می رفت. در روزهای برگزاری 
نمایشگاه خودش در غرفه حضور داشت. از مخاطبان عادی طرفداران پر و پاقرص برای آموت می ساخت و با آن ها گروه های کتابخوانی تشکیل 
می داد. در روزنامه، وبالگ و شبکه های اجتماعی تبلیغ می کرد و در نهایت هم تالش هایش نتیجه داد. امروز آموت برای بسیاری از مخاطبان و 
کتابخوان ها شناخته شده است و همه یوسف علیخانی را ناشری حرفه ای می دانند. به نظر می رسد او به آنچه می خواسته یعنی موفقیت انتشارات 

آموت رسیده. یوسف علیخانی نشان داده هیچ موفقیتی تصادفی نیست، بلکه باید زحمت و سختی کشید آن هم به شیوۀ علیخانی اش.
تبریک به مناسبت چهارده سالگی آموت و به امید موفقیت های روزافزون برای این انتشارات.

در ذهن من آموت در کنار الموت است، آن کوه های بلند و دریاچۀ اوان، و میلک هم همان حوالی، که زادگاه یوسف است، پس آموت و الموت و 
کوه و آسمان و آب، آن طبیعت بکر و زیبا مرا به یاد یوسف می اندازد که سال ها قبل با او آشنا شدم.

  بگمانم سی سال قبل بود، یک بعد از ظهر جمعه که آقایوسف برای گفتگویی به خانۀ ما آمد، به نظرم جوان محجوبی 
بود. کمی هم خجالتی، اما صمیمی. یکی دو ساعتی گفتگو داشتیم. عصر جمعۀ من از دلگیری  معمول دور 

شد، دیگر دلتنگ نبودم. یوسف از پرسه زدن در محلۀ قدیمی ما گفت که عمری چند صد ) بلکه چند 
هزارساله( دارد و چنار قدیمی اش و مسجدی که عمرش به دوران زندیه می رسد، و من هم از خاطرات 

پراکنده سال های رفته. و این دو سه ساعت مقدمه ای شد بر آغاز دوستی دیرپای ما.
بعدها دانستم بجز روزنامه نگاری، داستان نویس خوبی هم هست و کتاب هایش  را که یکی یکی منتشر 
می شد همیشه برایم می فرستاد. بعدتر به نشر هم رو آورد و از قضا چه زود و چه استادانه فوت وفن کار را 
هم آموخت ودر سایۀ ُخلق گرم و روابط عمومی گسترده، ناشر موفقی شد، و یک شبه ره صد ساله رفت. 

در طی این سال ها شاهد تالش او در نمایشگاه ها بوده ام، خستگی ناپذیر و مداوم.
 کار دشواری است نویسنده و ناشر بودن، و از قضا خوب بنویسی، و گرفتاری های 

نشر هم بر عهده ات باشد، و ناظر باشی بر مراحل چاپ و اخذ مجوز، و از 
مراحل چاپ دشوارتر بازاریابی و توزیع. برای یوسف انگار آسان بود و این 

بار سنگین  را مثل یک وزنه بردار آسان سر دست برد.
 باری سال ها از آن روزگار گذشته و من همیشه مرهون محبت هایش 
بوده ام و حاال می بینم نهالی که چهارده سال پیش کاشته به بار نشسته، 
و یوسف علیخانی ناشری موفق  است و برکات  فرهنگی اش به دور و 
نزدیک هم می رسد، و اهالی میلک هم بهره مند می شوند از این برکات؛ 
از تاسیس آموتخانه تا حفظ طبیعت و اهدای کتاب که همه این ها ریشه 
در روحش دارد. نشر آموت به همت اهالی آموت، جوانان و اعضای 
خوش  قد و قامت! میلکی قد کشیده، و یوسف هم که بفهمی نفهمی 
موهایش به سفیدی می زند حاال می تواند به خود ببالد که نهال آموت 

اکنون درخت سبزی شده و سایه گستر. 
سبز باد الموت و میلک و آموت. سبز باد عمر یوسف.

محمد )هادی( حسین زادگان
مدیر پخش ققنوس

رضا جوالیی
نویسنده
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رویاهای نوۀ قدم بخیر
آموت نام جذابی است. حداقل برای من! شاید اگر پای یوسف علیخانی هم وسط نبود، وقت چرخیدن در نمایشگاه های کتاب یا مرور اسامی 
ناشرین دنیا، به این اسم که می رسیدم، مکثی می کردم و می گفتم: چه اسم خوبی! چه طنین دلچسبی و رمز و رازی در این نام نهفته است! 
بعد هم کنجکاو می شدم تا معنایش را بدانم. بدانم و فراموش کنم. فراموش کنم تا بار دیگر هنگام چرخیدن و مرور کردن به سر کیف 
آمدنم را دوباره با تکرار همان جمله نشان دهم. در این فراموشی عمدی هست که می خواهد ذره ای از جذابیت این نام کم نشود. برخالف 
این نام هیچ وقت دوست ندارم دالیل موفقیت نشر آموت را فراموش کنم. دالیلی که اگر هم بخواهم نمی توانم پای یوسف علیخانی را از 
آن بیرون بکشم. البته همین جا بگویم  موفقیت هم مثل خوشبختی است. خوشبختی که به قول رسول رحمانی ) شخصیت فیلم روسری 
آبی با بازی خوب زنده یاد عزت اله انتظامی( چیزی نیست که آدم ها از بیرون می بیند. موفقیت هم همین طور است. برای دیدنش باید چشم 
برزخی داشت و توی دل آدم ها را دید. در این که چشم برزخی ندارم  شکی نیست. دوست هم ندارم توی دل آدم ها را ببینم. راستش 
می ترسم دیدن دل ها دلم را ریش ریش کند. البته گمان می کنم در مورد یوسف علیخانی به عنوان پایه گذار و اصلی ترین فرد نشر آموت 
این طور نباشد. منظورم  دربارۀ خود نشر آموت است. هیچ وقت غر زدن های گاه و بی گاهش 
را جدی نگرفته ام. می دانم شرایط دشوار هم نمی تواند باعث شود او از رویاهاش دست 
بردارد. رویاهایی که از نوشتن در نشریه های کم تیراژ محلی شروع شده و با قلم زدن 
در نشریات صاحب نام کشوری ادامه پبدا کرده است. اولش کتاب هاش را دیگران چاپ 
کرده اند و بعد کتاب های دیگران را خودش چاپ کرده است. می دانم که می داند و 
می دانسته عالم نشر سختی کم ندارد. اگر پای در آن گذاشته البد به خودش و توانایش 
اعتماد داشته. اگر نداشت از آن مدیر نشرهایی می شد  که توی غرفه و دفتر نشر پشت 
میز می نشینند و به دیگران نگاه می کنند که کتاب دست مشتریان می دهند یا  کارتن های 
کتاب ها را بار وانت می کنند. شاید اگر این طور بود در رقابت با ناشران باسایقه و قدر کم 
می آورد و باال رفتن هزینه کاغذ و پول چاپ نمی گذاشت به چهاردهمین سال نمی رسید و 
نشرش جوانمرگ می شد. خوشبختانه یوسف علیخانی این طور آدمی نیست. گمانم 
رمز اصلی موفقیت اش هم همین باشد. از این ابایی ندارد که بار نشرش را 
خودش ببرد. خودش منش نشرش باشد و خودش توی غرفه بایستد و 
با تک تک مراجعه کنندگان گپ بزند و کتاب های غرفه اش را معرفی 
و تبلیغ کند. )با آن قد رشیدی هم که دارد و با ذوق و شوقی که از 
کتاب ها حرف می زند اگر کسی بتواند دست خالی از غرفه اش برود 
باید مطمئن باشید که هیچ بازاریاب و تبلیغاتی نمی تواند او را وادار 
به خرید کند!( البته این یگانه رمز موفقیت آموت نیست. آموت 
خانۀ امنی برای یک خانواده است. در زمانی که برادران بسیاری 
برادران یوسف خصلتشان را در چاه کینه و نفرت می اندازند و 
ندارند، در روزگاری که طالق  را  برادران خود  چشم دیدن 
عاطفی بیداد می کند، یوسف علیخانی در خانه ای بنام آموت 
خانواده ای همدل و همراه دارد. خانواده ای که می تواند آموت 
را به مکانی امن برای تحقق رویاهای نوۀ قدم بخیر تبدیل کند.  
قدم بخیری که گمان نمی کنم در خیال هم تصور کرده باشد نوه اش 

یوسف بتواند نشری معتبر بنام آموت را بنا نهد.

نویسنده و فیلمساز حسن لطفی

بالغ نظر علوم کونین ای چارده ساله قرۀ العین  
چون گل به چمن حواله بودی آن روز که هفت ساله بودی  

چون سرو بر اوج سرکشیدی و اکنون که به چارده رسیدی 
از  از  نظامی گنجه ای، سرآغازی خوش و در تناسب باشد برای شادباش و سخن گفتن  به گمانم همین چند بیت 
چهارده سالگی آموت؛ چراکه حاال آموت به سروی بر اوج بدل شده است. البته که این سخن، روی کاغذ، آسان است. اما 
کیست که نداند یوسف علیخانی برای طی این مسیر صعب و سخت و آبیاری این نهال تا بدل کردنش به درختی تنه مند، 
چه مرارت ها به جان خریده و چه کوشش و همت و اراده ای حیرت انگیز به کار بسته است؟ بی هیچ تعارف و مجامله ای، او 
یک تنه و در نبردی نابرابر، برابر همه ی بحران ها و طوفان های نشر، حاشیه ها و شایعه ها و شائبه ها، و البته دشوارِی زیستن 
در این روزگار نامراد، ایستاده است تا آموت را از گزند حوادث برهاند و این گونه سرسبز و بالنده کند. عجیب آنکه یوسف 
با وجود این سعی مدام و جنگی خستگی ناپذیر برای پروراندن آموت و بعد روشن نگاه داشتن چراغ کتابفروشی اش، از کار 
خالقه هم بازنمانده و خوب دیده و خوانده و نوشته. ماحصلش هم این همه آثار خودش که در همین چهارده ساِل پرمشغله، 
بر قلم او رفته اند و جامه ی کتاب پوشیده اند. به اینها بیفزایید راه انداختن آموتخانه را و حضور پررنگ و پرمخاطبش را در 
فضای مجازی و یادداشت هایش را به عنوان کتابفروش. این است که من گاهی با حسرت و غبطه با خودم فکر می کنم 
نکند یوسف علیخانی چند نفر باشد؟ چون این همه کوشش و جوشش از یک نفر برنمی آید. اما واقعیت این نیست، و او 
به تنهایی از پس این همه کار برآمده و همه را به سامان و سرانجام رسانده است. آن هم در زمانه ای که به رغم دروغ ها 

و شعارهای رنگارنگ، ترویج کتابخوانی و سوق دادن مردم به سوی کتاب، نه 
تنها دغدغه ی هیچ مسئولی نیست، بلکه به عکس، تعمدی هم وجود دارد 

تا قهِر بین مردم و کتاب، پررنگ تر شود )یک نمونه اش قطع یک ساله ی 
کاغذ دولتی و قیمت کمرشکن کاغذ در بازار آزاد، که یکی داستانی است 

پر آب چشم(.
در این زمانه ی ُعسرت به گمان من، یوسف یک الگوست برای نسل 

احواالتش  البته  که  امروز،  و خموده ی  بی انگیزه  بی امید،  خسته، 
بی راه و بی دلیل نیست، اما پس وظیفه ی آدمیزاد 

در این دنیا چه می شود؟ و آیا باید تسلیم 
این شرایط اندوهبار شد؟ نه، نباید تسلیم 
شد و اینجاست که می توان به عینه دید، 
یوسف یک الگوست؛ چرا که او پیروزی 

اراده است و اعجاِز ایمان.

نویسنده، روزنامه نگار و ناشر محسن فرجی
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اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که به کتاب خواندن عالقه بسیاری دارید، بدون شک نام نشر آموت و یوسف علیخانی به گوشتان خورده 
است. نشر آموت بیشتر در زمینه رمان های ایرانی و خارجی فعالیت دارد. این نشر توانسته تاکنون آثار نویسندگانی از ادبیات ایران و جهان را چاپ 
و نشر بدهد که در بسیاری از رده بندی ها مهم و جدی هستند. همچنین چند سالی است که نشر آموت با شعار »کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم« 
شیوه جدیدی از معرفی کتاب هایش را شروع کرده است که خالقانه و هوشمندانه است. این خالقیت و هوشمندی که به نظرم محصول تفکرات 
یوسف علیخانی، موسس نشر آموت است، باعث شده کتاب هایی نظیر »من پیش از تو« و »پس از تو« از نویسنده ی توانمند و پرطرفداری چون 
»جوجو مویز« به بهترین نحو ممکن و با کیفیتی مثال زدنی؛ چه در ارائه و چه در شیوه ی معرفی، جایگاهی ویژه در صنعت نشر کشور و بین 
مخاطبان کتاب دست و پا کند. از دیگر نویسندگانی که به لطف خالقیت و هوشمندی یوسف علیخانی و نشر آموت به جامعه ی کتابخوان معرفی 
شده می توانم به »اِما دون اِهو«، »کالین هوور«، »سی بل هاگ« و البته خود جناب علیخانی اشاره کنم. یوسف علیخانی نویسنده ی خوش قلمی 
است و طرفداران خوش ذوقی هم دارند. ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی او با طرفدارانش در دنیای واقعی و فضای مجازی بزرگترین نقطه قوت 
او و نشر دوست داشتنی آموت است. »دروغ های کوچک بزرگ« نوشته ی »لیان موریارتی« از دیگر کتاب های جالب توجه نشر آموت است که از 

پرفروش ترین های نیویورک تایمز و ساندی تایمز است. به تازگی هم سریال پرسروصدایی با همین نام تولید و اکران شده است. 
گذشته از اقدامات مهم نشر آموت در صنعت نشر ایران، شخصیت یوسف علیخانی برای من یک الگو است. الگوی تالش و پشتکار، الگوی 
خوش فکری و اهل خطر بودن. یوسف علیخانی توانسته بهترین ها را در مجموعه ای دوست داشتنی به نام آموت با هدف تعالی بخشیدن به 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی دور هم جمع کند؛ کما اینکه ناشرین بسیاری سال ها قبل به بازار کتاب معرفی شدند و چنین ادعایی داشتند اما موفق 
نبودند یا به اصالح راه خود را گم کردند و اهدافشان به دالیلی تغییر کرد، و نمونه های این چنینی بسیار زیاد است. یوسف علیخانی تا امروز با 

سختی در این حوزه کار کرده و خوبی اش این است که راه و هدف خود را گم نکرده است. از این بابت او برای من الگو است.
اگر گفتگوهایش با »مهربان جان« و داستان های کتاب دوستی اش در »یادداشت های یک کتابفروش« را در سایت نشر آموت خوانده باشید، 
با طنزی که همیشه در نوشته هایش وجود دارد به شما قول می دهم که عاشق کتاب خواندن می شوید. یوسف علیخانی »شرایط شاعرانه ی 
پیاده روی تا کتابفروشی« و امضای کتاب »خاما« و »بیوه کشی« و سه گانه اش را چنان با آب و تاب تعریف می  کند که دلت می خواهد برای 
خواندن و شنیدن تمام این ها زمان را ساعت ها در سایت یا حتی کتابفروشی آموت سپری کنی و با او گپ بزنی. هرچند که سهم پررنگ یوسف 
علیخانی در کتابفروشی آموت غیرقابل چشم پوشی است، اما با کمی دقت نظر می توان به اعتبار و معرفی او، انتخاب های عالی داشت، آن هم در 

روزگار فعلی که دیگر کتاب هم یک خرید ارزان به حساب نمی آید.

مدیر انتشارات صوتی آوانامه دامون آذری

یادم نیست چه وقت و کجا و از چه کسی درسی گرفته ام که چکیده اش در ذهنم شده است یک جمله: برای پیشرفت، اولین کار شناسایی کارهای 
احمقانه و حذف آن هاست.

حکایت مفصلی است. مثال تا به حال فواره های باز آبیاری پارک ها را زیر باران دیده اید؟ 
یا پدر و مادری که فرزندشان را به مهربانی دعوت می کنند بعد مقابل چشم هایش به دنبال اختالفی کوچک کسی را به مرگ تهدید می کنند؟

یا دولت را وقتی سوبسید ورزشگاه را قطع می کند و ده ها برابرش را برای بیماری و بیمارستان خرج می کند؟
چنان که گفتم حکایتی مفصل است و در بیش تر زندگی ها و سازمان ها قابل ردگیری و اجرا.

در سال های گذشته هر وقت و هرجا همکار مجموعه ای بوده ام، سعی کرده ام اولین کارم شناسایی کارهای احمقانه باشد. نتیجه همیشه نسبی 
است و هیچ چیز صددرصد نیست و گاهی موفقیت بسیار حاصل شده  است و  گاهی زورم نرسیده است. 

مثال زورم نرسید تا به دوست ناشری بباورانم این که می گویند شب شراب به بامداد خمار نمی ارزد، لزوما برای جام باده نیست و هر بی پروایی های 
بی مایه ای را شامل می شود.

و بله بی پروایی های بی مایه کم و بیش اولین خطایی بوده است که در سازمان ها دیده ام:
میل مفرط به پیشرفت بی آن که مقدماتش را آماده کرده باشند.

وارد جزئیات نشوم که قصد این نوشته چیزی دیگر است.
چهارده پانزده سال پیش یوسف علیخانی را پوشه در زیر بغل دیدم. مقدمات نشرش را می چید، نشر آموت را.

یوسف را خیلی پیش از آن می شناختم. رفیقم بود. و از همان ابتدا می دانستم برای بطالت و کارهای احمقانه به دنیا نیامده است.
در این پانزده سال کاری کرده است غبطه انگیز. مرارت هایش را هم کشیده است. اما موفقیتش بیش و پیش از هر چیز همان است که در ابتدا 
گفتم: نشر آموت اگرچه چهارده ساله است، چهارده ساله نیست. گمانم یوسف هم می دانسته که پیشرفت مقدماتی الزم دارد و اولین مقدمه اش 

مشق کردن و آموختن است و بعد شناسایی و پرهیز از کارهای احمقانه.
من آموت را با یک جمله به خاطر می آورم: نشری که عاقل است. نشری که بی مایه نیست و بلند پروازی اش 

متکی به تالش و درایت و احترام متقابل است.
دروغ چرا؟ حظ می برم وقتی از نویسندگان و مترجمان همکارش می شنوم که از او رضایت دارند. و حظ می برم وقتی می بینم نشرش به الگویی 

بدل شده است برای آن ها که می خواهند موفقیت را تجربه کنند. 
و مهم تر از همه حظ می برم وقتی می بینمش و می فهمم هنوز همان رفیق قدیمی خودم است. همان رفیق سی ساله. یوسف، یوسف علیخانی.

نویسنده، ویراستار، ناشر و کتابفروش محمد حسینی
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یوسف علیخانی از آن دست آدم هایی است که تئوری ۹۵ درصد تالش و ۵ درصد امکانات را ثابت می کند. من شاهد بوده ام که چه طور با دست 
خالی نشر آموت را راه انداخت و با دوندگی های شبانه روزی، پیشرفت کرد. هرچند که اوایل، یعنی در واقع تا همین سه سال پیش، درست مسأله را 
درک نمی کردم. تا وقتی آدم صرفاً نویسنده است، رابطه اش با نشر طور دیگری است و طبیعتاً تصوراتی دارد که با واقعیت چرخه ی تولید و توزیع 
کتاب، فاصله ی زیادی دارد. اما وقتی خودم حدود سه سال پیش نشر سنگ را راه انداختم، درعمل متوجه انبوه مشکالت و مسایلی شدم که در 

ابتدای راه گریبان آدم را می گیرد و پیشرفت را بسیار سخت می کند.
از یک طرف با انتظارات متنوع و عجیب و غریب آدم هایی که تو را می شناسند مواجهی. )از این یکی می گذرم. اهمیت چندانی ندارد.( و از طرف 
دیگر با سواالتی کاماًل عملی درباره ی فرایند کار که کسی هم نیست جوابت را بدهد. کاغذ را از کجا باید تهیه کرد و چه طور؟ چاپخانه ی مناسب 
چه جور جایی است؟ کتاب های خارجی را چه طور باید تهیه کرد؟ فرایند توزیع چه طور است؟ و... تازه بعد از همه ی این ها و کلیات و جزئیاتی 
نظیر این ها، می رسیم به خود کتاب ها، بعد از انتشار! کتابی را که عمیقاً معتقدی کتاب خوبی است، هیچ کس تحویل نمی گیرد و روی دستت باد 
می کند. زیادی هم تبلیغات کنی، به هزار جور صفت ناجور متصف می شوی. با انتشار هر کتابی، منتظری آن اتفاق خوب و ناگهانی بیفتد و بروی 
مرحله ی بعد! اما کتاب پشت کتاب منتشر می شود و هیچ! فضایت هر روز با کتاب های جدید پر می شود و مسیر راه رفتن و سیگار کشیدنت، 
تنگ تر. ولی چاره ای نداری که این مسیر را همچنان ادامه دهی. هزینه ی کاغذ و چاپ و صفحه بندی و جلد و ویرایش و... را نقد پرداخت می کنی، 
اما حتی اگر کتابت بفروشد، بیش تر از یک سال بعد پولش را از پخش می گیری. و تازه چند ماه بعد، ناگهان با هزینه ی تازه ای مواجه می شوی که 

حق ترجمه یا تألیف کتاب هاست و یکی بعد از دیگری از راه می رسند...
مدیریت همه ی این ها و خسته نشدن و دوندگی شبانه روزی و مهم تر از آن، فکر و فکر و فکر شبانه روزی تر )!( تنها راه موفقیت است. و عشق 
ورزیدن به هر کتابی که منتشر می شود. بفروشد یا نفروشد. هر کتابی که منتشر می شود، انگار کتاب تازه ای از خودت است. حتی شاید مهم تر. چرا 
که این جا همه چیزش، از صفحه آرایی تا جلد، از نوع کاغذ تا شکل تبلیغات با توست. تنها در این صورت است که آرام آرام خودت را رها می کنی 
و از این همه چالش و نبرد تن به تن، در فضایی که آدم ها برای نویسنده بودنت و جایزه گرفتن و فالن و بهمان بودنت، تره هم خرد نمی کنند، 

یاد می گیری و لذت می بری و با کتاب ها کیف می کنی و... و ناگهان آن اتفاق هم می افتد. وقتی که دیگر منتظرش نیستی. مثل همیشه!
حاال در آستانه ی تولد سه سالگی نشر سنگ )جالب این که سالگرد تأسیس آموت و سنگ نزدیک است( احتمااًل خوب می دانم که یوسف علیخانی 

چه طور پیش رفته است و چه کرده است.
امید که این مسیر رو به پیشرفت، مستمر باشد.

»حکایتی از خاک دامنگیر آموت«
نوشتن از انتشارات و کتابفروشی آموت بدون سخن گفتن از بنیانگذارش کاری است عبث؛ چون آن قدر این دو در هم آمیخته شده که جدا 
کردن شان از هم دشوار است. یکی از سرگرمی هایم در جوانی خواندن بیوگرافی و دیدن فیلم های مستند درباره ی افراد مشهور بود؛ از چهره های 
مطرح هنر و ادبیات گرفته تا ورزش و علم. آنچه در زندگی نامه این افراد برایم همیشه جالب بوده، نقاط اشتراکی است که همه ی آن ها با هم دارند؛ 
یعنی عشق و عالقه به کارشان، سخت کوشی و پوست کلفتی؛ ویژگی هایی که با احترام، در رفیق مان یوسف علیخانی به یکجا جمع شده است 
برای همین مطمئنم این عشق به کار روزی کار خودش را خواهد کرد. یوسف علیخانی را نزدیک به ۲۲ سال است که می شناسم. مهم  نیست 
در چه زمینه ای فعالیت می کند؛ در نقش نویسنده ظاهر شود، ناشر، مستندساز یا کتابفروش. در هر کاری شش دانگ انرژی می گذارد و با تمام 
وجود با کار عجین می شود. با همه ی این ها از یاد نبریم که در همه ی این علیخانی های متفاوت، با وجود هیکل رستم آسا و تاب آوری مشکالت، 
کودکی حساس و شکننده  النه کرده است؛ کودکی که گاه از سخن های تلخ و انتقادهای بی  پروا ملول می َشود، به غار تنهایی اش در زادگاهش 
میلک پناه می برد. اما باکی نیست چون ثمره ی این عزلت گزینی نیز شیرین است زیرا سرانجام بازمی گردد، و البته با دست پر؛ چون موسی که 
با ده فرمان بازگشت، با رمانی جدید می آید و عالقه مندان آثارش را خوشحال می کند و چند سال انرژی می گیرد و مشقِت کار نشر را با حساب 
و کتاب ها و چک گرفتن و چک دادن ها و گاه چک خوردن از قاچاقچی کتاب به جان می خرد. در زمانه ای که آدم ها برای یک شاهی دوست و 
دشمن را به پوست خیاری می فروشند، درستِی حساب و کتاب می تواند مالک خوبی برای سنجش آدم ها باشد. با این معیار یوسف علیخانی یکی 
از آدم حسابی هاست. هیچ وقت ندیده یا نشیده ام هیچ کدام از مولفان، مترجمان یا دست اندرکاران نشرش از بدحسابی اش گله کنند. هرچند برخی 
اوقات با بعضی ها که دوستشان ندارد بدقلق می شود اما مشتری هایش را همیشه دوست دارد. همین باعث می شود روزبه روز به شمار طرفداران 
انتشارات و کتابفروشی اش اضافه شود. در بسیاری از نمایشگاه های استانی شاهد بوده ام که بعضی از همین عالقه مندان، مانند خادمان افتخاری 
زیارتگاه ها، چند روز رایگان در غرفه فروش کتاب همراه آموت بوده  و کمک حال فروشنگان بوده اند؛ اصاًل بگذارید بگویم خاک »آموت« خاک 
دامنگیر است. برای همین باید به شما خواننده محترم این سطور هشدار بدهم علیخانی مخاطبانش  را جذب نمی کند، آن ها را اهلی می کند. پس 
این بار که سراغ کتابفروشی اش می روید چشم های خود را خوب باز کنید و گوش هایتان را خوب ببندید تا طلسم نشوید، چون سحر آموت در کالم 
علیخانی نهفته است. از شما چه پنهان یک بار که داشت درباره کتابم با یکی از مشتری ها حرف می زد خود من هم مسحور کالمش شدم تا آنجا 

که نزدیک بود کتابم را بخرم و دوباره با اشتیاق بخوانمش. خالصه خود دانید.

کامران محمدی
نویسنده و ناشر

بهنام ناصح
نویسنده و روزنامه نگار
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کتابفروش یورنا محی الدین بناب

هر انتشارات ویژگی خاص خود را دارد و دوستانی که اهل کتاب هستند و با کتاب سر و کار دارند با آن ویژگی آشنا شده و طبق خواسته 
و سلیقه ی خود با آن نشر ارتباط پیدا می کنند و کتاب های دلخواه خود را تهیه می کنند.

و اما انتشارات آموت؛ من حدود دوازده سیزده سالی است که با انتشارات آموت کار می کنم؛ ده سال در نمایشگاه های کتاب تهران، و سه 
سال در کتابفروشی آموت. اولین بار که در نمایشگاه کتاب به عنوان فروشنده حضور داشتم را خاطرم هست؛ من بودم و آقای علیخانی 
و ایرناجان، که هر سه پشت یک میز کوچک ایستاده بودیم و تعداد محدودی کتاب داشتیم که راحت می توانستیم هر کتاب را توضیح 
دهیم، اول کار با  این که من بعضی از کتاب ها را خوانده بودم به خوبی نمی توانستم معرفی یشان کنم. بیشتر خود آقای علیخانی توضیح 
می دادند و مخاطبین دور غرفه ی ما جمع می شدند . از همان اولین سال های شرکت ما در نمایشگاه کتاب تنها غرفه آموت بود که تک 

تک کتاب هایش را به مخاطب توضیح می داد. اگر هم بود من متوجه نشدم.
بگذارید از اولین نمایشگاهم یک خاطره بگویم؛

سال اول ما نقدی پول می گرفتیم و کارتخوان نداشتیم، البته اکثر غرفه ها مانند ما بودند.  من مسئول جمع کردن پول ها بودم، پول فروش 
کتاب ها را جمع می کردم و در کیف ایرنا می گذاشتم تا آخر شب به خانه ببرند. 

دقیقا یادم نیست، فکر می کنم یکی از اعیاد بود و یک روز تعطیل رسمی، و نمایشگاه بسیار شلوغ شده بود. به طور طبیعی فروش هم خوب 
بود.  غرفه ی ما همیشه شلوغ بود. دوستان محترم نویسنده و مترجم هم گاهی داخل غرفه در توضیح کتاب ها به ما کمک می کردند. من 
هم در این شرایط کارم سخت می شد چون همه کتابفروش شده بودند و هیچ جای مشخصی برای پول ها نبود. پول ها را در قفسه های 
مختلف می ریختند. تند تند پول ها را جمع می کردم و به پشت قفسه ها انتقال می دادم. آن روز آن قدر شلوغ شده بود که من روال همیشگی 
را نداشتم. فقط می ریختم داخل کیف ایرناجان. تا آخرین لحظه که دیگر داشتند چراغ های نمایشگاه را خاموش می کردند دوستان از ما 
کتاب می خریدند. و نگهبانی مرتب به ما اخطار می داد. سریع کیفم را برداشتم که برویم. آقای علیخانی از من سنجاق خواستند تا پرده را 
ببندند، و من هم کیفم را روی میز گذاشتم و به سمت آقای علیخانی رفتم تا سنجاق را به دست شان برسانم.  همه در غرفه بودیم، هیچ 

مشتری هم نبود، همه چیز عادی و مرتب بود، فقط کیف من از روی میز غیب شده بود.
هیچ کدام متوجه نشده بودیم که کی و چطور جلوی چشم ما کیف را برداشته بودند. 

_ وای جیمان پول ها.
_ ایرناجان نگران نباش پول ها کیف خودتان است.

گفتگوی کوتاه بین من و ایرنا، مکث کوتاه، و بعد صدای بلند خندیدن ما در سالن خالی نمایشگاه.
بله، جناب دزد به تصور این که درآمد فروش آن روزمان در کیف من است کیف را برداشته بود، ولی بیچاره به 
کاهدان زده بود. کیف من خالی خالی بود. فقط گواهینامه و کارت مترو و مقداری خرت و پرت داخل آن بود. دریغ 
از حتی یک صد  تومانی، چون صبح که از خانه آمدم بیرون دخترم پول خواست و من همه  را به او داده بودم. 
اصال با خودم پول زیاد نمی آوردم چون برای رفت وآمد هم نیازی نبود، و به خاطر شلوغی مترو فقط داشتن یک 

کارت مترو کافی بود.
آن روز در تمام مسیر برگشت، ناسزاهایی که دزد بیچاره ممکن بود به من گفته باشد را حدس می زدیم و می خندیدیم. صبح روز بعد هم 

از حراست نمایشگاه گواهینامه و کیف خالی را تحویل گرفتم، که ظاهراً دزد در محوطه ی بیرون نمایشگاه انداخته بود و رفته بود.
هر روز این نمایشگاه ها برای ما یک حس و خاطره خوب در خود داشت و دارد؛ دوستانی که به دیدن مان می آمدند و هر کدام یک نوشیدنی 
خنک برایمان می آوردند و خستگی را از تن بدر می کردیم. آقای بهنام ناصح بجز آب میوه گاهی بستنی هم برای مان می آوردند که باید 

خیلی تند می خوردیم تا آب نشود، و ....
هر سال هم تعداد کتاب های غرفه بیشتر می شد، و هم تعداد کتابفروشان غرفه.

برخورد دوستان کتابخواِن به قول خودمان دوستان آموتی، به نوعی است که انتشارات آموت را متعلق به خود می دانند. آن ها در نمایشگاه  
کتاب، بیشتر برای تجدید دیدار می آمدند و انرژی مثبتی بین ما و مخاطبین برقرار می شد. اکنون که نمایشگاه  کتاب دایر نیست این دوستان 
گاهی با شیرینی و گل، با همراهی خانواده ی نازنین خود به کتابفروشی آموت می آیند و آن جا را غرق در انرژی مثبت خود می کنند و ما را 
سرشار از شادی وصف ناشدنی. به نظر من این آن ویژگی خاص و منحصربفرد انتشارات آموت است؛ این انتشارات متعلق به همه ی ماست.

نوروز۱۳۹۴ بود
در اینستاگرام می گشتم که به صفحه  ای به اسم کتابخوار برخوردم، صفحه  ای پر از عکس های رنگی رنگی از 
کتاب های مختلف که بدجوری دلبری می کردند. دلم همه ی کتاب ها رو می خواست اما چاره  ای نبود، شروع 
نمایشگاه نزدیک بود و باید فقط تعداد محدودی کتاب انتخاب می کردم، در آخر وقتی به لیست منتخبم نگاه 

کردم دیدم دو تا از کتاب ها از نشری به اسم آموت هست ...
روز نمایشگاه رسید

بین غرفه ها دنبال نشر آموت بودم و باالخره پیدا کردم و بالفاصله دو کتابی که می خواستم یعنی ادیپ در 
جاده، و خدمتکار و پروفسور را دیدم.  کتاب ها را دادم به یک آقای سیبیلو! )آقای حمید علیخانی( که ایشون 

گفتند: رنگ قرمز دوست داری؟! 
جلد دو کتاب انتخابی من قرمز بود می خواستم بگم نه، به خدا کلی تحقیق کرده ام.

همان جا شماره ام را هم خواستند تا عضوم کنند در گروه تلگرامشون، و همان شب اد شدم در گروهی به اسم 
کافه کتاب آموت، و کم کم با همه آشنا شدم. یک سال گذشت. این بار برای رفتن به نمایشگاه بی قرار بودم، 

وقتی به غرفه رسیدم نفسم بند اومد همه رو می شناختم، رفتم جلو و همین طور که کتاب ها رو بر می داشتم زل می زدم تو چشم های بچه ها، اما 
انگار نه انگار، و من روم نشد خودمو معرفی کنم، اگه نشناسن چی؟!

هزینه ی کتاب ها رو پرداخت کردم و رفتم. اما راستش طاقت نیاوردم و دوباره برگشتم، یه راست رفتم سراغ آقای یوسف علیخانی سالم کردم، 
و ایشون خیلی گرم و صمیمی باهام برخورد کردند و من کلی ذوق کردم که انقدر سریع منو شناختند، اما یهو گفتند: راستی ما یه گروه داریم تو 
تلگرام ... انگار آب یخ ریختند روم پس منو نشناختند. گفتم: آقای علیخانی! نیلوفرم قاسمیان. خوشبختانه به جا آوردند و گفتند ای وای چقد عوض 
شدی، نشناختم و بعد منو به همه معرفی کردند و عکس گرفتیم، در یک سال بعد تا نمایشگاه اونقدر دیگه وابستگیم به تک تک اعضای گروه 
زیاد شد که حد نداره، ولی این بار در نمایشگاه همه ی بچه ها منو شناختند و کلی با محبتشون شرمنده ام کردند، وقتی آقای علیخانی سرشون خلوت 

شد، رفتم سالم کردم اما حس کردم دوباره نشناختند، گفتم نیلوفرم قاسمیان، و و با لبخند جواب شنیدم: ای وای چقد عوض شدی!

قاسمیان نیلوفر 

کتابخوان
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از »سالم، آقای علیخانی؟« تا »سالم، آقای علیخانی.«
-سالم. آقای علیخانی؟ من کتاب شما رو با عنوان »عروس بید« توی کتابفروشی دیدم و خریدم و خوندم و جنبه هایی داشت که برام 

جالب بود. می شه یه قرار یک گفتگو برای روزنامه ... بگذاریم؟
یوسف علیخانی صدای خاصی دارد، لحنش هم خاص است. یک پنج شنبه غروب )اگر اشتباه نکنم( می روم به دفترش. زیر پل کریم خان 
که می رسم، زنگ را که می زنم، وقتی می بینم نه کسی در را باز می کند و نه حتی صدای زنگ به گوشم می رسد؛ برمی گردم. حوالی 
هفت تیر دوباره تماس می گیرم که آقای علیخانی ما امروز قرار داشتیم. من آمدم اما ظاهرا شما نیستید. می گوید که نه خانم من به خاطر 

شما آمدم. اتفاقا از تاخیرتون هم تعجب کردم. ماجرا را تعریف می کنم و برمی گردم. 
به آخرین نیم طبقه که می رسم، همان صدای خاص می گوید سالم. من نگاهم یکی یکی پله ها را طی می کند و بعد به یک جفت کفش 
مرتب می رسد و بعد باال و باال و باالتر می رود تا سر یک آقای قدبلند را می بینم که دقیقا مثل استادان دانشکده ادبیاتمان سبیل های پری 

دارد.
حال و احوال نکرده، همان آقای قدبلند با سبیل های پرپشتش می گوید: »وقتی تلفنی صحبت 

می کردیم شما را یک خانم خیلی قدبلند تصور کردم. شبیه خودم.«
می خندیم هر دو؛ تصور آقای نویسنده خیلی خالف واقعیت بود و من گردنم را تا باالترین 

حد عقب کشیده بودم تا ببینمش.
گفتگویمان طول کشید. هنوز یادم هست که به او گفتم وقتی به کلمه های بومی یا 
خودساخته شما می رسیدم چقدر برایم جالب بود و زیر همه شان را خط کشیده ام. مثال 

کلمه »مرغانه«.
-خانم نحوه ی آشنایی شما با کتابم جالب بود و مصاحبه خوبی شد.

من آن شب، پس از یک مصاحبه مفصل، ذوق زده از دفتر آموت، زیر پل کریم خان 
بیرون آمدم.

-سالم آقای علیخانی. خوب هستید؟ چند تا سوال دارم ازتون اما می خواستم یه 
چیزی براتون تعریف کنم. امروز توی جلسه تحریریه مجله ... یه نفر سوژه اش 

رو برای صفحه ی ادبیات گفت. سوژه اش شما بودید. گفت که دو صفحه 
بنویسید و این یوسف علیخانی رو بزنید. جایزه جالل برده با ۳۵ تا سکه. 

یه نشر زده. الکی کتاباش معروف شده. چرا به اینا جایزه می دن؟
و شما حرف هایم را گوش کردید. شاید هم من اجازه ندادم چیزی 

بگویید. چون تندتند داشتم برایتان تعریف می کردم: »من 
هم به شدت مخالفت کردم. گفتم آن وقتی که یوسف 

علیخانی روزنامه نگار جام جم بود و نوشته هایش 
پرمخاطب، شما کجا بودید؟ آن وقتی که یوسف 
علیخانی از روزنامه بیرون آمد و مدت ها حتی 
با مشکالت مالی جدی مواجه بود، شما کجا 
از چند وقت  بعد  بودید؟ اصال می دونید که 

برد؟ چطور  مهم  جایزه  یک  بودن  محاق  در 
و  نشر  درباره ی  وقتی  می دید  جرات  خودتون  به 

مشکالت سری در میان سرها درآوردن، چیزی نمی دونید، یه 
نفر رو فقط به جرم این که روزی جایزه ۳۵ سکه ای برده )تازه خودش هم 

که زد و بندی نداشته با کسی. دیگران اثرش رو انتخاب کردن؛ مثل خیلی از جوایز دیگر( به قول خودتون بزنید؟«
شما حرف هایم را تایید کردید. چون خیلی هایش را نه این که فقط شنیده باشم، که اتفاقا با چشم خودم دیده بودم. 
آن روز صحبت هایمان که داشت تمام می شد به درخواست من، قرار شد درباره ی یکی دو چاپ اول رمان »من 

پیش از تو« مطلبی کار کنم.
-خانم، مطمئن باش که این کتاب مخاطب زیادی پیدا می کند. به نظر من ببریدش روی جلد.

من آن روز ذوق زده تلفن را قطع کردم چون خوشحال بودم که نگذاشتم یک بی اخالقی جدی شکل رسمی به خودش بگیرد. البته هیچ 
وقت هم »من پیش از تو« را روی جلد نبردم! دو صفحه کافی بود در نظرم.

-سالم آقای علیخانی. من کتاب جدیدم منتشر شده. البته داره دست پخش هم می ره. می دونم بدون پخشی گرفتن کار حسابداری 
کتابفروشی تون رو به هم می زنه، اما می شه من کتابم رو به کتابفروشی شما هم بیارم؟

شاید ده جلد یا بیشتر از »بودشد«م را گذاشتم توی کیفم و آمدم کتابفروشی تان. شما با شوق کتابم را نگاه کردید. من فهمیدم موضوعش 
را دوست ندارید. اما شما ناشرمآب نگاه کردید و نظرتان را گفتید از جلدش، از صحافی اش، از قیمت گذاری اش، از رنگش و خیلی چیزهای 
دیگرش. وقتتان کم بود اما تندتند از پندهایی که ناشرهای بزرگ، آن روزهای اول کارتان به شما گفته بودند، به من هم گفتید. بعد هم 

کتاب هایم را یک جای خوب کتابفروشی تان گذاشتید تا خیلی ها آن را ببینید.
آن عصر و غروب هم آنقدر صحبتمان طول کشید که تک تک چراغ های کتابفروشی و حتی سیستم را خاموش کردید.

-روی چه موضوعاتی دست گذاشتی. حتما سراغ »جان شیرین« و »جان سخت« برو.
من آن شب ذوق زده از کتابفروشی تان بیرون آمدم و همان موقع یک پست گذاشتم و به همه اعالم کردم که کتابم در آموت هست و 

من خوشحالم.
سالم آقای علیخانی. امشب، حوالی ساعت ۱۰، پیامتان آمد که انتشارات آموت ۱۴ ساله شده است و کتابفروشی آموت ۴ ساله. یک 
یادداشت از من خواستید. من ۱۴ سال دیدار و گفتگو با شما در ذهنم مرور شد. عمری است برای خودش. تالش کردن ها و خود را در راه 
باقی نگه داشتن ها، شنیدن ها و خود را به نشنیدن زدن ها، نوشتن ها و در دل نگه داشتن ها، گفتن ها و ضبط خاموش کردن ها و خیلی چیزهای 
دیگر هزینه هایشان زیاد است. همه چیز که فقط حساب دو دوتا چهارتای مالی و مالیاتی نیست. آن دسته موی جوگندمی )و شاید حاال 
سفید( نشانه سپری کردن تمام این سختی هاست. حداقل، من یکی که همان ۱۳ یا ۱۴ سال پیش شما را با موی سیاه دیده بودم... هر 

سفیدشدنی هم به گذشت زمان ربطی ندارد...
نشر و کتابفروشی آموت بخشی از خود شما و عمر سپری شده تان است. پس تولدتان مبارک

منتقد، روزنامه نگار و ناشر حورا نژادصداقت

آموت برای من همیشه جایگاه ویژه ای داره، مثل خونه ی پدری که ازش دوری ولی مطمئنی سرجاشه، و 
گاهی دلت برای سر زدن بهش خیلی تنگ می شه. آموت به من فرصت بودن و تجربه  توی یک فضای 
بزرگ فرهنگی رو داد که بسیار لذت بخش بود. خستگی ناشی از فشار کاری و ساعت های زیاد و سرپا موندن 
مداوم  رو حس امنیت و بودن توی فضای خانوادگی خوب می شست و می برد، خوندن چندتا کتاب خوب 
ایرانی که مزه ش حاال حاالها با منه. برای منی که تو کتاب خارجی خوندن تنبل شدم آرم آموت پای هر 
کتابی، باعث می شه جز انتخاب های اولم باشه بخاطر چندتا کتاب خارجی با ترجمه های روونی که خوندم. 
خوشحالم که داره چهارده ساله می شه و امیدوارم همیشه همین قدر پرقدرت ادامه بده این مسیر سخت رو.

مریم مهدیلو
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همه چیز از آن جا شروع شد...
مدتی ست برادرم، که شما کتابخوان ها به اسم های آقای نویسنده، بابای آموت، آقای ناشر و یا اسم های دیگری می شناسید، اصرار دارد 
یادداشتی بنویسم در مورد چگونگی حضورم در نشر آموت تا همراه باقی کسانی که یادداشت نوشته اند، در مجله ای یا چیز دیگری برای 
مناسبتی که پیش رو است چاپ کند؛ اما باید قبول کرد نوشتن بسیار سخت تر از خواندن است و هرکسی نمی تواند دست به کلمه شود. 
خود من در صحبت کردن قدرت بیشتری دارم تا نوشتن کلمات بر روی کاغذ! اما بعد از روزها کلنجار رفتن با خودم، باالخره توانستم دست 
به کیبورد شوم و شاید برای اولین بار به صورت جدی کلماتی بر روی صفحه ای سفید بیاورم تا شاید حداقل باعث دلخوشی کسی شود 
که می خواهد کلماتی، هرچند مبتدی، نوشته شوند.  این را می دانم که ممکن است حوصله خیلی ها از خواندن این کلمات سر برود و حتی 
این یادداشت در میان یادداشت های بسیار قوی دوستان نویسنده، مترجم، ناشر، روزنامه نگار و خوانندگان حرفه ای کتابخوان سراسر کشور 

هرگز منتشر نشود، اما با ذوق بسیار به صورت کوتاه از روزهای اولم تا به امروز در حد هزار کلمه برایتان خواهم نوشت.
از این که چطور شد که اصال از قزوین به تهران و بعد از آن به دفتر نشر آموت و بعد به دنیای پشت پرده کتاب ها وارد شدم ممکن است 

برای خودم نیز باورنکردنی و عجیب باشد. 
فکر کنم سال هشتاد و هشت یا هشتاد و نه بود که برای اولین بار تنهایی به تهران آمدم و از آن جا به سمت پل کریمخان و دفتر سابق نشر 
آموت رفتم و آخر هفته ام را با برادرم گذراندم و این گونه شد که اولین بار در جلسه رونمایی کتاب تازه منتشر شده نشر آموت شرکت کردم و 
محو فضای پر از انرژی آن جا شده بودم. برای اولین بار آقای حسن کریم پور را مالقات کردم، در جلسه رونمایی کتاِب بهانه ای برای ماندن، 
رمانی که آن زمان تازه در نشر آموت منتشر شده بود )ایشان نویسنده کتاب معروف باغ مارشال هستند(. حس و حال دفتر کریمخان برایم 
مانند خانه ای پر از آرامش بود که وقتی در آن قدم می گذاشتی جان دوباره ای می گرفتی. رنگ دیوارها، اتاق ها، تابلو ها و مبلمان و... بگذریم!

آن روزها فقط یک پسربچه شانزده هفده ساله دانش آموزی بودم که نشست و برخاست با آدم بزرگ هایی که دنیای شان کتاب است و 
دغدغه شان فرهنگ و هنر، برایم جذاب بود و دوست داشتم بیشتر در چنین فضایی باشم.

این گونه شد که دیگر سعی می کردم هر هفته یا هر دو هفته تنهایی از ایستگاه راه آهن قزوین به ایستگاه راه آهن تهران آمده و از آن جا 
سوار اتوبوس های هفت تیر شوم و در ایستگاه نرسیده به پل کریمخان پیاده شوم و به دفتر نشر آموت بروم و تقریبا ماهی یک  یا دوباری 

که این جلسات برگزار می شدند در آن جا باشم و بشنوم و بخوانم.
بعدتر نشر آموت توانست در نمایشگاه کتاب تهران در مصلی در اردیبهشت ماه غرفه ای داشته باشد. من نیز توانستم یک یا دوروز در 
سال نََود در غرفه اش باشم. راستش از دیدن آن همه آدمی که به دنبال کتاب آمده بودند ذوق زده شده بودم و می خواستم سال بعدش تمام 

یازده روز را در آن جا باشم اما...
دیگر رسیده بودیم به سال نود و یک و کنکوری شدنم و شرطی بزرگ و شاید سخت که برادرم برایم گذاشته بود.

اوایل آن سال، فروردین ماه، در قزوین از برادرم خواستم شانس حضور در غرفه را به عنوان یک کتابفروش به من بدهد.
در جواب درخواستم برای پیوستن به تیم معرفی کتاب ها در غرفه و حضورم در نشر آموت او از من می خواست که آن سال به تهران، حتی 
برای یک روز هم شده نروم و بخوانم برای کنکور تا دانشگاه تهرانی شوم و بتوانم از قزوین به تهران بروم. آن هم همیشگی نه پاره وقت.

سه ماه بیشتر نمانده بود به کنکور سال نود و یک گروه انسانی و من حتی یک صفحه هم نخوانده بودم. به نظرم انگیزه مهم ترین دلیل 
آدم هاست برای موفقیت هایشان در آینده و قطعا باید فهمیده باشید جزئی از خانواده نشر آموت شدن برای من بسیار مهم بود.

دوماه و پانزده روز شبانه روزی کتاب های آن دوره برای کنکور را با دقت خواندم تا بتوانم به رویای دانشجو شدنم در دانشگاه تهران و 
حضور چهارساله در نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه تحقق ببخشم و وقتی شهریورماه آن سال در محوطه پردیس دانشگاه تهران با برادرم 

راه می رفتم، هرگز فکر نمی کردم موفق شده باشم، ولی خواستن همیشه توانستن است.
آن.روزها خیلی زود گذشتند. سر که چرخاندم سال نود و پنج شده بود و دیگر فارغ التحصیل شده بودم و باید بر می گشتم به قزوین و با 

دوستانی که در تهران پیدا کرده بودم خداحافظی می کردم.
چهارسال حضورم در نشر آموت و نمایشگاه های هر ساله اش در اردیبهشت ماه و دیدن آن همه کتابخوان دیگر تمام شده بود. بازگشت به 
خانه پدری)قزوین( و دوباره روزهای مالل آور و تکراری و زندگی در شهری که برایم پر از روزمرگی است. راستش هیچ وقت آدم یک جا 

ماندن نبوده ام و این برایم مانند تبعید بود.
آن روزها در این خیاالت با خودم بودم که برادرم راه جدیدی پیش رویم گذاشت. او که از عالقه ام به دیدن آدم های کتابخوان و حرف 
زدنم با آن ها خبر داشت، این بار هدیه ای به من داد که هرگز فکر نمی کردم الیق اش باشم. حاال دیگر مسیر جدیدی پیش رویم داشتم و 
آن رفتن به نمایشگاه های استانی و هر هفته دیدن آدم های کتابخوان یک استان و حرف زدن در مورد کلمات و کتاب ها برای آدم هایی 

که شوق شنیدن دارند.
بزرگ ترین هدیه فارغ التحصیلی ام مدیریت کامل غرفه انتشارات آموت در نمایشگاه های کتاب استانی بود. آقای ناشر این راه را از سال نود 
و یک رفته بود و با اینکه خسته نبود و می توانست ادامه دهد، آن را در سال نود و پنج به من هدیه داد و من با تمام وجود این راه را ادامه 
دادم و هرسال پرقدرت تر به راهم ادامه دادم و با عالقه هر سال دوستان جدیدتری در شهرهای مختلف می یافتم و در عین حال دوستان 
سال های قبلی ام را در آن شهرها می دیدم که حتی چندبار در یک هفته به غرفه ام می آمدند و هم صحبت می شدیم و در آخر با آغوشی 
پر از کتاب های نشر به خانه های شان بازمی گشتند. کتاب هایی که با تمام وجود به آن ها معرفی می کردم. از حق نگذریم پیدا کردن دوست 
راحت است اما نگه داشتن آن دوست بسیار سخت تر است. کاش فراموش مان نکرده باشند در این نزدیک به دوسالی که نتوانسته ایم در 

شهرهای شان با کتاب های مان سفره آرایی کنیم.
سر که چرخاندم آخرین ماه سال نود و هشت شده بود و در آخرین نمایشگاه کتاب استانی.ام )زاهدان( بودم. خبر رسید دنیا وارد شوک 
عجیبی شده است و بیماری ای به نام کووید۱۹ آمده و در ایران هم دیده شده و چندین نفر فوت شده اند و باید همه ماسک بزنند. راستش 
اوایل همه فکر می کردیم این هم مثل یک سرماخوردگی فصلی است و از تعطیل شدن غرفه های مان در نمایشگاه کتاب به دلیل 
همه گیری این بیماری و زودتر از موعد برگشتن مان خیلی ناراحت نبودیم و فکر می کردیم خیلی زود بر می گردیم. اما حاال که نزدیک 
به دو سال از آن قضیه می گذرد و همچنان نمایشگاه های کتاب استانی حتی نمایشگاه بزرگ کتاب تهران تعطیل است. بسیار غمگین و 

دلتنگ هستم، این را دوستانی که در شبکه های اجتماعی با من همراه هستند می دانند.
دلتنگ حرف زدن در مورد کلماتی که گویی باعث سرزنده تر شدن مان می شدند. ای کاش هرچه زودتر دوباره نمایشگاه ها برگزار شوند 

تا از این حال بیمارگونه فرار کنیم و دوباره نمایشگاه و غرفه ای و پسرک کتابفروشی باشد و کتابخوانی باشد که به دنبال معرفی است.
در این نزدیک به دو سال که از حضور بیماری کووید ۱۹ می گذرد، مسئولیت بزرگ تری را در اختیار دارم. کار در دفتر تولید و پخش 
کتاب های نشر آموت که هرگز فکر نمی کردم به صورت تمام وقت به من سپرده شود. دنیایی بزرگ تر و حرفه ای تر که چیزهایی را در این جا 
یاد گرفته ام که شاید اگر واردش نمی شدم هرگز یاد نمی گرفتم. جایی که همه چیز از آن شروع می شود. هرچند این آموختن برایم همچنان 

در آموت ادامه دارد. 
شاید ادامه دارد...

کتابفروش و مدیر فروش نشر آموت حمید علیخانی
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»چهارده سال تماشا«
چهارده سال پیش؛ درست همان موقعی که آموت کارش را شروع کرده بود، همان موقع برای دیدن یوسف خودم را رساندم کریم خان. جلوی 
آدرس یک نیسان آبی رنگ پارک بود. خودم را کج کردم بروم داخل که دیدمش. آخرین بسته های کتاب را از نیسان آبی رنگ انتقال می داد به 
دفترش. کارگر نگرفته بود و تنهایی یک ماشین کتاب را برده بود  دفتر که انبارش هم به حساب می آمد. دفتر؛ اتاقی کوچک از یک مجموعه 
بود که روزگاری عبدالرحمان خان عمادی در آن کار وکالت انجام می داد. آموت با کمترین امکانات شروع کرده بود چون صاحبش آقازاده 
نبود؛ به جایی وصل نبود؛ شارالتان بازی بلد نبود و سرمایه ی زیادی هم  نداشت. در مقابل اما به این کار عالقه داشت و با اعتمادبه نفس کامل 
می دانست موفق می شود. مهم ترین فاکتور موفقیت هر آدمی هم همین است. خیلی ها در این سال ها کار نشر را شروع کردند که هم آقازاده 

بودند و هم وصل. پول هم زیاد داشتند ولی در نهایت شکست خوردند چون نمی دانستند با خودشان چند چند هستند.
 آموت چون می دانست پشتوانه ی مالی محکمی ندارد و باید روی پای خودش بایستد؛ با احتیاط ولی محکم قدم برداشت. 

ساده ترین کاری که یک تولیدکننده باید انجام بدهد این است که قبل از آن که وارد معرکه شود بداند برای چه کسانی می خواهد محصول 
تولید کند. این یعنی بازاریابی، و آموت این کار را کرد. مردم عادی جامعه را نشانه گرفت و کتاب هایی را منتشر کرد که تقریبا قبل از آن وجود 

نداشتند. عامه پسندهایی که هم عامه پسند بودند و هم نبودند، و به ادبیات جدی پهلو می زدند.
این ترفند باعث شد هم آثارش بسیار مورد توجه قرار بگیرد و هم این که در تربیت طیفی از کتابخوان ها نقش بازی کند.

حاال در صفحات مجازی آموت نوجوان ها و جوان های زیادی حضور دارند که مثال با »من پیش از تو« جوجو مویز کتابخوانی را شروع کرده اند 
و اکنون رسیده اند به کتاب های جدی ادبیات کالسیک. 

  در این سال ها خیلی ها انتشارات راه انداختند و تجربه ی آموت را کپی کردند ولی مصرف کننده ی کارهایشان را پیدا نکردند، چون ایده ی 
جذابی برای اغنای خواننده نداشتند. آموت البته به همین محدود نشد و برای اینکه دامنه ی مخاطبانش را گسترش بدهد محصوالت دیگری 
هم تولید کرد. شاید خودم هرگز مخاطب همه ی کتاب های این نشر نبوده ام اما مشتری پروپاقرص خیلی از کارهایش بوده ام و بسیار 
دوست شان داشته ام و با چاپ آثاری مثل »اندوه بلژیک« و »فرشته ساز« ذوق زده شده ام. از میان کارهای ایرانی اش هم که خیلی کم و 
باوسواس برای انتشار انتخاب می شوند می توانم یک لیست دوست داشتنی تهیه کنم که از »یک پرونده کهنه« رضا جوالیی گرفته تا »سوگ 

مغان« محمدعلی علومی در آن حضور داشته باشند. 
 یوسف علیخانی دو چیز را خوب یاد گرفته است. یکی برندسازی و دیگری بازاریابی. هر 
دو کلیدی ترین نکته هایی است که یک ناشر باید بیاموزد وگرنه حتما شکست خواهد 
خورد. او حاال نشرش را به جایی رسانده که مخاطبانش با خیال راحت کتاب هایش 
را از کتابفروشی به خانه می برند و  می دانند حتما کتاب مطابق با سلیقه آن هاست. این 
اتفاق مهمی است. یک نکته ی مهم هم این که کارآفرینان برجسته ی دنیا مدت هاست 
بر مجموعه سازی تاکید می کنند. آموت با راه اندازی کتابفروشی یکی از قدم های مهمش 

در این پروسه را برداشته است.
 این سطرها که نوشته ام برداشت من از مسیر ۱۴ ساله یک ناشر است که از ابتدای کار 
تماشایش کرده ام ولی هرگز به آن خیلی نزدیک نبوده ام. برای اینکه دقیق تر قضاوت کنم از 
دوستانم که در این انتشارات کتاب چاپ کرده اند درباره ی چگونگی کار و نحوه ی 
پرداخت حق التالیف هایشان پرسیده ام و همه بی برو برگرد گفته اند حرف 
ندارد. گفته اند همیشه سریع حساب شان را تسویه می کند و حتی 
یک بار هم بدقول نبوده است. این را بارها شنیدم و بی اغراق 
همیشه آن نیسان آبی رنگ و خالی کردن کتاب ها در آن روز 
آمده جلوی چشمم. جماعتی که روزگارشان با چاپ کتاب 
از چه چیز کمیابی حرف می زنم؛  می گذرد خوب می دانند 

اخالق مهم تر از هر فاکتوری است.

شاعر و روزنامه نگار یاسین نمکچیان

آموت بنیانگذار یک فرهنگ
انتشارات آموت در آستانه ی چهاردهمین سالگرد تولدش قرار گرفته است. آموت بسان سایر مراکز نشر، کتاب هایی منتشر کرده 
و البته مخاطبان خاص خود را دارد. می توان از منظر نشر کتاب و زوایای مختلف آن )همچون نوع کتاب های منتشره، کیفیت 
کتاب ها هم از زاویه ی محتوایی و هم از منظر فرمی، نوع و گستره ی مخاطبان و...(  در باب این انتشارات سخن گفت اما در این 
نوشته دوست دارم از زاویه ای دیگر به این ناشر نگاه کنم و آن را مورد توّجه قرار دهم. سال ها پیش در یکی از نمایشگاه های کتاب، 
به توصیه ی یکی از دوستان به غرفه ی آموت رفتم. آشنایی ام تا آن زمان با این ناشر، به کتابِ  »بودن«، اثر »یرژی کاشینسکی« 
و ترجمه ی »مهسا ملک مرزبان« محدود بود. آن کتاب ِ کم حجم را قابل تامل یافته بودم و لذا پیشنهاد دوستمان را پذیرفتم. 
غرفه ی آموت شلوغ بود؛ کمی دورتر ایستادم و چند دقیقه ای به رصد کردِن  آن فضا مشغول شدم. تعامل غرفه داران با مراجعان 
برایم جالب آمد؛ بخصوص آقایی که با صدای بلند و با شور و حال و البته استفاده از زبان بدن کتاب ها را برای مشتریان توضیح 
می داد و هیچ سوالی را بی پاسخ نمی گذاشت، نظرم را جلب کرد. اولین بار بود که ایشان را می دیدم ، در بابِ  ِسَمتشان سوال کردم 
که گفتند مدیر انتشارات است. با وجود اینکه سال ها بود در نمایشگاه های کتاب شرکت می کردم تا به حال ندیده بودم که مدیر 
یک نشر، خود این گونه جلودار شود و با مخاطبان ارتباط برقرار کند. بعدها دیدم که این نحوه ی مواجهه اوال از فضای حقیقی به 

فضای مجازی هم گسترش پیدا کرده و در ثانی الگویی دو طرفه و تعاملی یافته است.
آموت به نظرم هنرش در این است که از فضای سنتی ِ رابطه ی ناشر-مخاطب که شوربختانه هم چنان بسیاری از ناشران ما 
را گرفتار کرده، فراتر رفته و با نوعی فرهنگ سازی و ایجاد تحول در این رابطه، الگویی متفاوت ارائه داده که عالوه بر داشتن 
ویژگی های مدرن، منحصربه فرد است و تنها به این ناشر اختصاص دارد. مختصات این فرهنگِ  جدیدِ  ارتباطیِ  ناشر-مخاطب 

را می توان اینگونه برشمرد:
۱. ناشر از پسِ  پرده به در آمده و در ارتباطی مستقیم با مخاطب قرار گرفته است. در این الگو دیگر ناشر تنها یک فروشنده نیست 
بلکه به عنوان »عضوِ  تولید کننده ی یک مجموعه ی فرهنگی« در تعاملی انسانی با دیگر اعضای آن مجموعه یعنی مخاطبان 

قرار می گیرد و این تعامل، موقعیت او را نیز از تولید کننده ی ِصرف، به تولیدکننده-مصرف کننده،  تغییر می دهد. 
۲. مخاطب نیز در این رابطه ی دائر مدارِ  فرهنگ، از یک خریدارِ  تنها، به یک اثرگذار بدل می گردد و حضورش نه به عنوان یک 

مشتریِ  اقتصادی بلکه به عنوان یک عضوِ  فرهنگی به رسمیت شناخته می شود.
۳. این تعامل ِ فرهنگی ِ ناشر- مخاطب، حاال فضایی جدید را خلق می کند که در آن انگار ناشر، مخاطب است و مخاطب نیز 
ناشر و بدینسان جداییِ  سنتیِ  ناشر و مخاطب جای خود را به همبودگیِ  جدید این دو می دهد. حضور مشتریان آموت به عنوان 

غرفه دار و فروشنده در نمایشگاه های کتاب را می توان از همین منظر موردتوجه قرار داد.
فرهنگ سازی آموت و خلق این رابطه ی منحصربه فرد البته منافع و برکاتی بسیار دارد که سخن گفتن از آن از حوصله ی این 
یادداشت خارج است و نوشته ی تفصیلی ِ دیگری را طلب می کند. عجالتا اما می توان گفت که دستاوردهای این نوع رویکرد، 
عالوه بر ناشر و مخاطبان، عاید فرهنگِ  جامعه نیز خواهد شد؛ آری آموت عالوه بر آورده های فرهنگی اش به عنوان یک ناشر به 
صورت عام، اینگونه به طریقی خاص،جبهه ی فرهنگیِ  دیگری را نیز می گشاید و بدینسان خدمتِ  فرهنگیِ  مضاعفی را سبب 
ساز می شود. امیدوارم این فرهنگ سازی که آموت آغازگرِ  آن بوده، به ناشران دیگر نیز تسّری یابد و خونی جدید در پیکره ی نشر 

و فرهنگ ما به جریان اندازد.

منتقد و فعال کتاب دکتر پیمان نواب
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سال ۹۵ بود که برنامه ای با عنوان نقد ۴ را در شبکه ۴ اجرا می کردم و در یکی از شب ها که موضوع برنامه نقد کتاب بود، قرار بود با نویسنده ی 
کتاب »قدم بخیر مادربزرگ من بود« گفتگو کنم که از قضا مطالعه کتابش برایم بسیار جذاب بود و نامش را پیش تر شنیده بودم...

این که از اهالی الموت است و از همین رو نیز در سطر سطر رمان هایش می شود ریشه ی آبا و اجدادی و ارادتش به مردمان سختکوش و مهربان 
این خطه را دریافت.

همین طور که کتاب را ورق می زدم تا با آمادگی به سر برنامه بروم به اصطالحاتی برخوردم که برایم جالب بود
مرا برد به قعر خاطرات کودکی...

به تابستان های الموت...
به خانه ی قدیمی و باصفای پدربزرگ و مادربزرگ، به جیرنده... در طول برنامه چند دفعه ای پیرامون مفاهیم و اصطالحات بومی به کار رفته 
در کتاب گفتگو کردیم، و نویسنده با چشمانی متعجب به من نگاه می کرد که چطور مسلط از معانی کتاب حرف می زنم... آیا پاورقی ها را از بر 

کرده ام؟!...
برنامه تمام شد، در فرصت خروج از استودیو  به نویسنده ی محترم گفتم من از نوادگان اهالی الموت ام، و عاشق مردمان و گویش پر از اصالت شان... 

زبانی که به فارسی کهن برمی گردد و در لغت نامه دهخدا واژگان فراوانی از آن دیده می شود...
آقای یوسف علیخانی که کمی هم به روال برنامه های نقد ادبیات با موضع وارد استودیو شده بود، لبخندی زد و از این آشنایی ابراز لطف کرد.

بعدها همه ساله تا زمانی که نمایشگاه مطبوعات پابرجا بود، غرفه ی آموت مقصد اول بازدیدهایم بود... گاهی هم که فرصتی پیش بیاید کتابفروشی 
آموت... صفحه آموتخانه را نیز مرتب رصد می کنم و از این که نویسنده این چنین با غیرت از میراث مردمان سرزمینش در موزه ای شخصی 

نگهداری می کند شادمانم...
و امیدوارم روزی آموتخانه را ببینم...

برای اهالی آموت از خدای بزرگ موفقیت و رونق فراوان آرزومندم، به امید روزی که کتابخانه ها مهم ترین بخش خانه ی خانواده های ایرانی شود 
و مردم دوباره  با کتاب آشتی کنند، اهالی حوزه ی نشر حمایت شوند و هیچ کتابفروشی زیر بار سنگین فشارها قد خم نکند...

شاید کمتر کسی در حوزه نشر باشد که یوسف علیخانی را با آن سبیل های معروف نشناسد، یوسف علیخانی نویسنده، یوسف علیخانی ناشر، 
یوسف علیخانی کتابفروش. سروکارش با کلمه است، خودش می گوید »کارگر کلمه« است، ابا ندارد بگوید »کارگری« کرده و به آن می بالد. شاید 
این صداقت و تالشگری که با خود به حوزه نشر و کلمه آورده هم از خاک دیار الموت است، الموتی که آشیان عقاب است؛ او هم واژه روی واژه 
گذاشت تا »آموت« را بسازد که »آشیان کلمه« باشد. آموت چهارده ساله شده است و ماوای کسانی که کلمه عرضه می کنند. اما یوسف علیخانی 
در ده سالگی آموت، ماوایی با »گوشه ای پرنور« ساخت برای کسانی که نگاه مشتاقشان روی کلمات می دود، این کتابفروشی نوپای چهار ساله 

هم پر است از کلمه هایی که یوسف علیخانی رج می زند تا  برشی از قصه آدم ها را در یادداشت های روزانه  یک کتابفروش روایت کند.
من از کجا به آموت رسیدم؟ دورادور می شناختمش، می دانستم نوپاست، بابای سیبیلویش کمی عنق به نظر می رسید. اما خب، وقتی از نزدیک 
شناختمش، جز صداقت و مهر ندیدم. یک گمشده بود که باید در حوزه نشر ایران پیدا می شد، الیزابت گم شده بود! وقتی »الیزابت گم شده است« 
را خواندم، به صفحه آخر که رسیدم، دلم می خواست همه آن را بخوانند، قصه ای بود که باید شنیده می شد، تا آدم ها مهربان تر شوند، صبورتر شوند، 
کمی هم دنیا را از چشم سالمندی ببینند که کنارشان است. اما با وضعیت چاپ و انتشار کتاب در ایران، می توانستم امیدوار باشم چند نفر بخوانند؟ 
رفتم سراغ آموت، بابای سیبیلویش قدر کلمه را می دانست، برایش عرق می ریخت. اشتباه نکرده بودم، پنج سال است »ماود« را سپرده ام دستش، 
در این مدت او را شهر به شهر برده اند تا به همه بگویند »الیزابت گم شده است«، همچنان پیا م های پرمهر کسانی که همسفر »ماود« شده اند به 

دستم می رسد و امیدوارم به زودی بتوانم مسافری دیگر را راهی آموت کنم تا مهمان قفسه های کتاب هموطنانم شود.

سرنوشت بازی های غریبی دارد، گاهی به سویی هدایت می شوی که ابدا تصورش را هم نمی کردی. به آن میل  می کردی و از آن ابا داشتی.
 خانم دکتر پرخیده ملکی استاد بی نظیر ترجمه و ادبیات انگلیسی دانشگاه چمران اهواز که نه تنها در درس ها بلکه در زندگی هم الگویم بود )او 
کجا و من کجا!( هنگام تدریس ترجمه تاکید داشت: »تا به ادبیات فارسی و انگلیسی مسلط نشدی، سراغ ترجمه نرو! وقتی سراغش رفتی، یادت 
باشد باید از شیوه ی نگارش، تفکر، باورها و خاستگاه اجتماعی و اعتقادی او آگاه باشی. طوری او را بشناسی که هنگام ترجمه، گویی اوست که 
همه چیز را به تو دیکته می کند و وقتی متن را به فارسی برمی گردانی، طوری انجامش دهی که خواننده احساس کند متن نویسنده ای این جایی 

را می خواند« و همین مرا از دست یازیدن به ترجمه می ترساند. 
در کنار تدریس، سال ها در مطبوعات، عالوه بر خبرنگاری، به ترجمه مقاالت در زمینه های مختلف مشغول بودم. خواندن کتاب هم که از آغاز 
خلقت اعتیادم بود. گهگاه رمان های چاپ نشر آموت را می خواندم و حین گفتگو با یوسف علیخانی، از برخی ترجمه ها انتقاد می کردم که متن 
باید چنین و چنان باشد. به گمانم از انتقاداتم جان به سر شده بود. روزی مرا به دفترش دعوت کرد و گفت: »تو که بهتر می زنی، بستان بزن.« 

علیخانی ترغیبم کرد وقت خود را بیش از آن در مطبوعات هدر ندهم و مشوقم شد تا اولین کتابی را که بسی دوستش می داشتم ترجمه کنم، 
دوست باهوش من، نوشته ی النا فرانته. البته آن کتاب از نشری دیگر سردرآورد. به پیشنهاد وی »دختر گل الله« را ترجمه کردم که آغازی به جا 
و شیرین بود برای تغییری اساسی در زندگی حرفه ای ام. با ذوقی وافر جلسه ای هم برای معرفی اش برگزار کردیم که از قضا بسیار هم موفق بود.

 از آن روز مسیر زندگی حرفه ای من تغییر کرد، جسارت کاری را یافتم که از گام برداشتن در آن ابا داشتم و امروز برای آن به خود می بالم. ترجمه 
»منجی« من بوده و از تک تک کتاب هایی که ترجمه کردم، لذت بردم و از همه شان آموختم. ترجمه مرا رشد داه، امروز بسیار بیشتر از روزی که 

شروع کردم، می دانم و البته بسیار کم تر از فردا. 
باید بسی خوشبخت باشی تا به موقع در مسیر درست قرار گیری. یوسف علیخانی و نشر آموت همان نقطه ی عطفی بودند که مرا در مسیر 

عالقه ام، آگاه شدن و آگاهی بخشیدن، به پیش راندند: رزق شان فزون باد!

از همان اول دلم می خواست آموت موفق شود به چند دلیل. تالش آدمی یک ال قبا و از گروه و طبقۀ معمولی خودمان برای موفقیت و شهامت دل 
کندن از حقوق بگیری و یافتن استقالل. تبدیل یک نویسنده و مترجم به ناشر، مخصوصا اگر سابقۀ همکاری با بعضی ناشران تاجرصفت را داشته 
باشید. به این دالیل از همان اول مشتاق موفقیت آموت و تالش های شبانه روزی آموتیان بودم و خوشحالم آقای علیخانی با استفاده از اینترنت و 

فضای مجازی مخاطبان ویژۀ خود را پیدا کرده و از ناشران بسیار موفق این روزهای عجیب و غریب تاریخ ایران است.

اعظم کریمی
مجری تلویزیون

شبنم سعادت
مترجم

سودابه قیصری
مترجم

علی ایثاری کسمایی
مترجم
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آموت، خانه ی دوم من با یک گوشه ی پاک و پرنور
یک ساعت قبل از این که این یادداشت را بنویسم، یکی از دوستان قدیمی ام که کتابخوانی جدی است تماس گرفته بود برای احوالپرسی. تشکر 
کرد برای ترجمه خدا به داد آدم ابله برسد. گفت کتابی که ناشر برایش فرستاده متاسفانه هشت صفحه سفید داشته است. ناراحت شدم و گفتم: 
»خب، بردی پس بدهی؟« گفت: »تماس گرفتم با نشر آموت بهم گفتند چون االن وسط داستان هستید برای این که حال و هوای داستان را از 
دست ندهید بگویید کدام صفحات است ما عکس آن صفحات را برای شما بفرستیم و بعداً سر فرصت یک جلد کتاب نو برای تان می فرستیم.« 

افتخار کردم به این حسن تدبیر و با دلگرمی بیشتری شروع کردم به نوشتن این مطلب.  
سال ۱۳۹۱ بود که بعد از چندین تجربه ی موفق و ناموفق در زمینه ی انتشار کارهای ترجمه ام، به دعوت دوست مترجم خوبم، خانم مهسا 
ملک مرزبان برای آشنایی و احتمااًل همکاری دعوت شدم به انتشاراتی که تا آن زمان چندان اسمی ازش نشنیده بودم: نشر آموت. خب، به دلیل 
روحیه محافظه کارم و به دلیل مشکالتی که گاهی در موارد قبل برای انتشار کارهایم با آنها مواجه شده بودم، صبح با گاردی بسته و عزمی جزم 

رفتم تا فقط با ناشر موردنظر آشنا بشوم و احیاناً بعد از گپ و گفتی کوتاه از انتشارات بیرون بیایم و سراغ ناشرهای بعدی بروم.
محل قرار دفتری در یکی از ساختمان های خیابان کریم خان بود که وقتی وارد شدم متوجه شدم ناشر مورد نظر فقط یکی از اطاق های آن دفتر 
بزرگ را در اختیار دارد )بفرمایید، این هم یک دلیل دیگر که طرف این کاره نیست(. بعد هم با استقبال گرم یک جوان قدبلند با ظاهری بشاش 
مواجه شدم که ظاهراً صاحب امتیاز انتشارات بود. توی دلم گفتم خب اگر هم با این بابا به توافق نرسیدم حداقل آدم خوش برخوردی است و 
می شود باهاش در درازمدت دوست شد. ولی از طرف دیگر با دیدن مجموعه ای از کتاب هایی که در ستون های متعدد روی زمین چیده شده بودند، 
توی ذوقم خورد. توی دلم گفتم آقای عزیز شما اگر برای کتاب ارزش قائلی حداقل چهار تا قفسه بخر که کتاب هایت را روی زمین نچینی. البته 
این را هم بگویم که آن روز یکی از عزیزدردانه ترین بچه هایم هم همراهم بود: خدمتکار و پروفسور، اثر یوکو اوگاوا. سوغات سال های دوری ام 

از خانه.
آن آقای قدبلند با حرارت شروع به صحبت کرد و هیچ وقت یادم نمی رود چند دقیقه ای که حرف زد متوجه شدم این آدم سبیل از بناگوش دررفته 
یک عاشق کتاب است و درست مانند یک معلم مهدکودک که تک تک بچه ها را دوست دارد، به تک تک کتاب هایی که روی زمین ستون کرده، 
عشق می ورزد. طوری با عشق و حرارت تاریخچه چاپ بعضی از آن کتاب ها را برایم شرح داد که ناخواسته همان روز – و البته در دیدارهای 

مترجم دکتر کیهان بهمنی

بعدی - با چندین مترجم و نویسنده جدید هم آشنا شدم. خالصه سبک سنگین که کردم متوجه شدم ظاهراً قرار نیست به خانم خدمتکار، 
پسرش جذر و پیرمرد ریاضی دان فراموشکار خیلی بد بگذرد. به توافقی دست پیدا کردیم و این شد قرارداد چاپ اولین کتابم در نشر آموت و 

شانزدهمین کتابم در مجموع.
اما وسواس و ترس من باعث شد بالفاصله بعد از بیرون آمدن از انتشارات با دوست فرهیخته و مورداعتمادم محمد حسینی که آن زمان مدیر 
داخلی نشر ثالث بود تماس بگیرم. »الو، محمد جان؟ تو این بابا یوسف علیخانی رو می شناسی؟« »آره خیلی وقته.« »من بهش یک کار دادم 
برای چاپ، به نظرت کار خوبی کردم؟« »ببین کیهان، یوسف آدمیه که خیلی روی کارش زحمت می کشه. من مطمئنم این آدم خیلی زود 

مبدل به یک ناشر موفق می شه.« خب، حرف نویسنده ی محبوبم برایم سند بود. »قربانت، خداحافظ.«
پیرمرد ریاضیدان آلزایمری و خانم مستخدم و پسرش، جذر، آمدند. همه چیز مرتب بود. و یوسف علیخانی که خوب از تک تک شخصیت های 
رمان خانم اوگاوا مراقبت می کرد. دلگرم شدم. انتقام، یازده داستان سیاه هم نوشته اوگاوا بود. ولی چه فایده که در ایران مجموعه داستان کوتاه 
به اندازه ی رمان مورد استقبال خوانندگان قرار نمی گرفت. با یوسف )دیگر آن قدر صمیمی شده بودیم که به اسم کوچک صدایش می کردم( 
تماس گرفتم. »آقا نمی خوام تو رودرواسی بیفتی. اگر فکر می کنی راست کارت نیست ببرمش پیش ناشر دیگر.« »خودت دوستش داری؟« 

»خیلی.« »هر وقت بیاری می فرستمش برای چاپ.« به همین سادگی و با همین حجم از اعتماد به من.
بعد کارهای بعدی و یوسف علیخانی که هر وقت با او تماس می گرفتم دقیقاً می گفت کتابم در چه مرحله ای است. این هم یعنی خبر دادن 
لحظه به لحظه به پدری که پشت در اتاق زایمان منتظر خبر گرفتن از حال نوزاد است. دوستان نویسنده و مترجمم خیلی خوب می دانند که 
هیچ چیز بدتر از این نیست که وقتی نویسنده یا مترجمی کتابش را به ناشر می سپارد تا روز چاپ کتاب کوچکترین خبری از آن نداشته باشد.

بعدها به دفتر دنج و گرمی در نزدیکی میدان انقالب رفت )البته پر از قفسه!( و یوسف که خستگی ناپذیر در نمایشگاه های کتاب می ایستاد و 
با تک تک کتاب خوان ها حرف می زد، درباره ی کتاب ها توضیح می داد، عکس می گرفت، و من که گوشه ای می ایستادم و از تعامل این آدم با 
مخاطبان کتاب لذت می بردم. کتاب ها برایش شخصیت داشتند، درست مانند تک تک وسایل قدیمی و کهنه ای که در موزه ی آموتخانه اش 

جمع می کرد.
خبر داد کتابفروشی آموت را در بلوار مرزداران باز کرده است. نمی دانم چرا من ذوق کردم. خوشحال بودم. از ته دل. برای افتتاحیه رفتیم. پشت 
کتابفروشی یک اتاقک دنج و باصفا درست کرده بود برای جلسات دیدار هفتگی نویسندگان و مترجم ها و دیدار با مخاطبان شان. بهش گفتم: 
»یوسف، باید اسم این اتاق رو بگذاری یک گوشه پاک و پرنور. مثل اون داستان همینگوی.« خندید. با عشق هفته ای یک بار به کتابفروشی 
می رفتم و سعادت دیدار با نویسندگان و مترجمان بسیار خوب شامل حالم می شد. بعد هم رفته رفته با خیال راحت یازده تا از بچه هایم را به 
یوسف علیخانی و تیم همیشه مهربانش سپردم، آدم هایی که ظاهراً غیر از احترام گذاشتن به کتاب و نویسنده و مترجم هدف دیگری ندارند. 
با تمام وجود به این همکاری افتخار می کنم و به این آدم سختی کشیده که زمانی با افتخار در بازار قزوین چرخ دستی ُهل می داده و تیم 

همراهش درود می فرستم. شک نکنید، آموت خانه ی دوم و امن من است.  
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 بیش از بیست سال است که به طور خیلی جدی و متمرکز در حوزه ی ترجمه ی کتاب فعالیت می کنم، از این رو در این سال ها با ناشران زیادی همکاری 
کرده ام و خب به طور طبیعی در این مسیر تجربه های بسیار متفاوتی کسب کرده ام. خوشبختانه همکاری با نشر آموت برایم بسیار لذتبخش، و ُپربار بوده است. 
شور و شوق وصف ناپذیری که مدیر محترم نشر آموت، آقای یوسف علیخانی، در رابطه با کتاب دارند بسیار ستودنی است. از نخستین روزی که همکاری ام 
را با ایشان شروع کردم متوجه وجه تمایزی شدم؛ نویسنده بودن ایشان باعث شده بود اساساً نوع نگاه ایشان به 'کتاب' بسیار خاص و تحسین برانگیز باشد. 
عالوه بر این، باز هم تصور می کنم به خاطر اینکه خود ایشان نویسنده ای جدی بود، خالقیت های ذهنی شان در کلیه ی امور نشر هم بسیار بارز و البته مؤثر 
بود، به عنوان مثال ایشان همواره با ظرافت و ابتکار عمل های منحصربه فردی در پی خلق راه های تازه ای برای معرفی کتاب و تشویق مخاطبان به مطالعه 
بودند. گمان می کنم روش های خاص معرفی کتاب نشر آموت در فضای مجازی، حضور خیلی پررنگ و فعال در نمایشگاه های کتاب، و از همه ی این ها 
مهم تر برقراری ارتباط موفق و مستقیم با مخاطبان کتاب باعث شد نشر آموت خیلی زود جای خود را در میان مخاطبان کتاب باز کرده و اعتماد آن ها را جلب 
کند. در این میان توجه به سلیقه و نیاز مخاطب هم موجب شده نشر آموت بیش از پیش در راستای برآورده کردن عالقه مندان حوزه ی رمان فعالیت کند. 

برای هر نویسنده و مترجمی معرفی به موقع و مناسب اثرش اهمیت زیادی دارد، و همین طور هم ارتباط با مخاطبان اثری که ارائه داده است؛ و تنها این گونه 
است که می تواند خودش و اثر را محک زده، آن را مورد ارزیابی دقیق تر قرار بدهد و در نهایت با سلیقه ی مخاطبان هم بهتر آشنا شود. به نظرم نشر آموت در 
تمام این سال ها موفق شده با پویایی این شرایط را فراهم کند؛ امری که هر نویسنده و مترجم فعالی را ترغیب و تشویق می کند مصمم تر از قبل به کارش 

ادامه بدهد. 
خشنودم که پنج ترجمه از من در نشر آموت منتشر شده است؛ و هر کدام از این کتاب ها جای خودش را در میان مخاطبان عالقه مند به کتاب پیدا کرده است. 
نخستین کتابی که از من در نشر آموت چاپ شد »پیش از آنکه بخوابم« بود؛ رمان تریلر روانشناختی که خوشبختانه خیلی زود توانست جای خودش را بین 
کتابخوان ها باز کند و هم چنان خوانده می شود. پس از آن »تابستان آن سال« را در اختیار رمان خوانهای نشر آموت قرار دادیم که تجربه موفقی بود. اگرچه 
رمان کوتاه »خانه کاغذی« صرفاً برای آن دسته از کتابخوان هایی است که عالقه ی جدی به ادبیات داستانی دارند، این کتاب هم توانست در سال های پس 
از انتشارش بین مخاطبان مطرح و شناخته شود. از اس جی واتسون- نویسنده ی رمان پیش از آنکه بخوابم، اثر دیگری با نام »زندگی دوم« را ترجمه کردم 
که در میان تریلرها اثری موفق بود و آخرین کتابی که از من در نشر آموت منتشر شده رمان بسیار خاص و متفاوت »در پی پایان« است که بازخوردهای 

خوبی دریافت کرده است.
تصور می کنم چاپ کتاب صرفاً بخشی از چرخه ی نشر است و فعالیت جدی ناشر تازه پس از انتشار اثر آغاز می شود. در حالی که برخی از ناشران در عرصه ی 
چاپ کتاب فعالیت خوبی دارند، ولی متأسفانه پس از چاپ کتاب آن را به طور کامل رها می کنند و هیچ گونه برنامه، خالقیت و تالشی برای معرفی آن اثر 
نمی کنند و طبیعی است که حتی اگر اثری بسیار شاخص و برجسته باشد، در دنیای امروزی کتاب که تنوع عنوان بسیار باالست و رقابت هم خیلی جدی، 
هیچ گاه دیده نمی شود و امکان دارد حتی برخی از کتابخوان های بسیار حرفه ای هم تا سال ها بعد از انتشار آن کتاب بی خبر بمانند؛ و این یعنی زحمت نویسنده 
و مترجم، و در نهایت خود ناشر هم بی ثمر می ماند. واقعیت این است که در دنیای امروز چون ناشران زیادی هر روزه کارهای مختلفی را به بازار کتاب 
می فرستند، معرفی کتاب و توجه ویژه به شناخته شدن آن در میان مخاطبان امری ضروری است که با اندکی تأمل، برنامه ریزی، صرف هزینه و خالقیت 
می توان بدان پرداخت. و همین موضوع یکی از نکته هایی است که ناشران را از یکدیگر متمایز می کند. نشر آموت از همان نخستین سال های فعالیتش به 

این مسئله توجه جدی کرد و نشان داد که با تالش، خالقیت، و توجه به برخی نکته های ظریف می توان موفق بود

سال ۸۹ ترجمه اولین کتابم را تمام کردم. مترجم بخش همکاری های بین المللی یکی از سازمان ها بودم. فکر کرده بودم باید کتابی را به طور کامل ترجمه 
کنم تا ناشر ابزاری برای قضاوت داشته باشد. کتاب در مورد پرورش هوش هیجانی بود. روزی با مسئول  بخش مان که رشته شان روانشناسی بود صحبت 
می کردم که کتاب تمام شده و حاال باید ناشری برای آن پیدا کنم. ایشان گفتند دو سه ناشر سراغ دارند که می توانم کتاب را به آن ها هم نشان بدهم. اولین 
ناشری که با ایشان تماس گرفتم آقای علیخانی بودند. آن زمان دفتر نشر آموت، زیر پل کریمخان، نبش خیابان ایرانشهر بود و اگر اشتباه نکنم در طبقه دوم 
یک ساختمان قدیمی. وقتی وارد شدم خانم مترجمی هم آن جا بودند. داخل یکی از اتاق ها کلی کتاب چیده شده بود و روی دیوارها پوسترهای کتاب های 
آقای عبدالرحمان عمادی را زده بودند. روی میز آقای علیخانی چراغ گردسوزی بود که پوست پرتقالی را به شکل گل برش داده بودند و سر شیشه اش گذاشته 
بودند. چیزهای زیبایی هم از طبیعت در گوشه  و کنار اتاق به چشم می خورد که آن ها را درست به خاطر نمی آورم. این ها برای من که عاشق جزئیات هستم 
خیلی خوشایند بود. با خودم فکر کردم چه آدم باذوقی هم هستند. در مورد ناشران تجاری که این حرفه را از پدران شان به ارث برده اند و خودشان انسی با 
کتاب ندارند زیاد شنیده بودم. البته، صادقانه بگویم که آن زمان در مورد آقای علیخانی چیزی بیشتر از این که ناشر هستند نمی دانستم. تازه وقتی از دفترشان 
برگشتم و سراغ گوگل رفتم، متوجه شدم با وجود سوابق و تألیفات شان چنین شخصیتی هم از ایشان انتظار می رفت. ترجمه کتاب را روی میزشان گذاشتم. 
حین صحبت گفتم که در حال حاضر سرگرم ترجمه هستم و کارم را دوست دارم اما دلم می خواهد کتاب ترجمه کنم که ماندگارتر است و مخاطبان بیشتری 

دارد. آقای علیخانی ترجمه را از من گرفتند و گفتند اصل کتاب را هم می خواهند برای طرح روی جلد.
 در راه برگشت، متعجب بودم که چطور پذیرفتند کار مترجمی را که هیچ شناختی از او ندارند چاپ کنند! این موضوع برایم مبهم بود تا این که بعدها گفتند 

من اصل کتاب را از شما گرفتم، برای مطابقت به پدر همسرم دادم که دکترای روانشناسی دارند و خودشان مولف هستند و ایشان تاییدش کردند. 
بعد از دو سه سال، دو سه کتاب روانشناسی ترجمه کرده بودم که البته بازار چندان پررونقی نداشتند اما هر بار با آقای علیخانی صحبت می کردم، می گفتند 

مهم نیست، با قدرت برو جلو و پیشنهاد می کردند ترجمه ی رمان را هم امتحان کنم.
 در آن سال ها من همیشه سپاسگزار ایشان بودم که از وضعیت فروش کتاب هایم شکایتی نمی کنند و از طرف دیگر، ایشان هم همیشه راضی و خوشحال 
بودند که مانند بعضی نویسنده ها و مترجمان، ناشر را برای میزان فروش کتاب مقصر نمی دانم. به این ترتیب، من و نشر آموت با احترام، رضایت و حسن نیت 

متقابل پیش رفتیم تا این که ورق برگشت و به قول آقای علیخانی طلسم شکست و کتاب هایم دیده شد. 
تا به حال، سیزده چهارده کتاب برای نشر آموت ترجمه کرده ام که همگی با نظم و کاردانی مثال زدنی آقای علیخانی و همکاران شان زیر چاپ رفته اند و 

مخاطبان قابل قبولی پیدا کرده اند و امروز، خاطرات خوش این همکاری چندین و چند ساله هنوز برایم ارزشمند است.

شقایق قندهاری
مترجم

آرتمیس مسعودی
مترجم
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به نظرم در زندگی همه ی آدم ها نقطه های زیادی وجود دارد که خود واقعی شون رو کشف کردند، آموت برای من نقطه ی آغاز شناخت 
خودم و عالیقم بود، برای همین همیشه برای محیط کتابفروشی آموت و آدم های این خونه ارزش زیادی قائلم، من در این خونه قوی 

بودن رو تمرین کردم، کتاب خواندن رو یاد گرفتم و قدم به دنیای شگفت انگیز کتاب ها گذاشتم.

تینا زینعلی
کتابفروش

انتشارات آموت چهاردهمین سال فعالیت خود را در حالی آغاز می کند که در چهارده سال گذشته فراز و نشیب های زیادی را از سر گذرانده است و مخصوصا 
در سه چهار سال گذشته با نجومی شدن قیمت تقریبا همه چیز، مثل همه دیگر ناشران خصوصی، سخت ترین دوران فعالیت خود را پشت سر گذاشته است. 
اما خوشبختانه همچنان سرحال و بانشاط است و هم چنان هر ماه با انتشار کتابی جدید توِی دل دوستدارانش قند آب می کند. چون حاال آموت فقط یک 
انتشارات نیست. یک خانواده است. خانواده ای بسیار بزرگ که در جای جای کشور پهناورمان مخاطبان و خوانندگانی دارد که هر کدام خود را عضوی از این 

خانواده می دانند و  آموت دیگر چنان بلندآوازه شده است که بعید است کسی اهل کلمه و کتاب باشد و نام آموت به گوشش نخورده باشد. 
آموت به سادگی به چنین جایگاه و موقعیتی نرسیده است. من شاید دو سال بیشتر نباشد که همکاری ام را با آموت شروع کرده ام اما از همان نخستین روزهای 
تولد آموت، این مجموعه را از نزدیک می شناختم. وقتی آموت در آن اتاق کوچک و جمع وجور در آن ساختمان قدیمی زیر پل کریم خان کارش را شروع کرد، 
یک روز با یک جعبه ی شیرینی و با کلی آرزوهای خوب به سراغ دوست قدیمی خودم رفتم و شجاعت و جسارتش را صمیمانه به او تبریک گفتم. یادم هست 
همان موقع به یوسف علیخانی گفتم که پا در مسیری بسیار دشوار گذاشته است اما تردید ندارم که در این راه  موفق خواهد شد. چون یوسف را خیلی خوب 
می شناختم. خوب می دانستم این پسر خوش قلب جز در هوایی که بوی کاغذ و کتاب بدهد نمی تواند نفس بکشد. خودش هم قبال همین را به من گفته بود. 
در دوره ای که در سایت روزنامه ی جام جم کار می کرد، هر چند وقت یک بار در تقاطع ولیعصر و میرداماد یکدیگر را می دیدیم و کتابی رد و بدل می کردیم و 
چند دقیقه ای گپی می زدیم. در یکی از همین قرارها گفت که دیگر نمی تواند در فضای بسته روزنامه نفس بکشد و می خواهد خودش را از آن فضا رها کند 
و کاری را بکند که دلش می گوید. یکی دو ماه بعد که خبر داد ناشر شده است به جسارتش آفرین گفتم و به شجاعتش غبطه خوردم و کمی هم نگرانش 

شدم که اگر کارش نگیرد با پل های خراب پشت سرش چه می خواهد بکند.  
آموت راه افتاد و یوسف خوشنام ما دل داد به کار جدید و دنیایش شد همان اتاق کوچکی که پر بود از کاغذ و کتاب و کلمه ها، و چون اساسا به دنیا آمده 
است تا بنویسد و بنویساند همان روزهای اول از من قول گرفت کتابی برای آموت ترجمه کنم. من ذوق زده و مشتاقانه کتابی برای ترجمه به او پیشنهاد کردم 

درباره ی رمان نویسی، و قراردادی هم برای ترجمه اش امضا کردیم. 
کار را به سرانجام نرساندم و این اولین بدقولی من به یوسف علیخانی نبود. از بس سرم شلوغ بود و از بس گرفتاری های ریز و درشت زندگی گریبانگیرم 
بودند. هر بار می خواستم کاری برای آموت ترجمه کنم مانعی سر راهم سبز می شد و کار پیش نمی رفت. با آموت همکاری نمی کردم اما در همان سال ها، 
دورادور و گاه از نزدیک می دیدم علیخانی دارد با چه خون جگری کارش را پیش می برد. می دیدم و گاه از خودش می شنیدم که با چه سختی و مشقتی آموت 
را سرپا نگه داشته است و همیشه دوست داشتم همراه باشم با این مرد و در رسالتی که برای خودش تعریف کرده است در کنارش باشم. اما قلم من انگار 
طلسم شده بود و ذهن من به افسونی دچار شده بود که هر کاری که دست می گرفتم پیش نمی رفت و ناتمام رها می شد. هنوز ترجمه های ناتمام چند رمان 

را در کامپیوترم دارم.  
یک سال بعد از بازنشستگی در نمایشگاه کتاب پرسه می زدم که چشمم افتاد به غرفه ی آموت، و یوسف علیخانی را دیدم که با شور و اشتیاق برای انبوه 
بازدیدکنندگان از کتاب های آموت حرف می زند. از دور دستی برایش دستی تکان دادم. با تعجب و با تردید جوابم را داد. جلوتر رفتم و سرپا گپی کوتاه زدیم 
و قرار گذاشتیم تا بعد از نمایشگاه یک روز در کتابفروشی آموت باز بنشینیم و برای همکاری حرف بزنیم. به گمانم انتظار نداشت حتی سر قرارمان پیدایم 
شود. اما یک روز جمعه رفتم مرزداران و وقتی می خواست کتابفروشی را باز کند با دست به پشتش زدم. من را که دید خوشحال شد. برق خوشحالی را در 

چشمانش دیدم. دزدگیر را زد و بفرما زد. با هم وارد کتابفروشی شدیم و همان جا خاطره ای از گذشته هایمان برایم زنده شد.
تازه با علیخانی دوست شده بودم که یک روز دیدم سراسیمه و آشفته در راهروی دانشکده این طرف و آن طرف می دود. من را که دید گفت »سید دار و ندارم 
رو بردن!« هول کردم و با خودم فکر کردم دار و ندار یوسف علیخانی چه بوده است که در راهروی دانشکده به یغما رفته است. همه ی ما دانشجوها کمدی 
کوچک در راهروی دانشکده داشتیم که وسایل مان را تویش می گذاشتیم. یوسف علیخانی این کمد کوچک را پر کرده بود از کتاب. باورکردنی نبود ولی تقریبا 
هر کتابی را که اسم می بردی می رفت از توی کمدش برایت می آورد. آن روز یک شیر پاک خورده ای آمده بود و همه ی کتاب هایش را برده بود. دار و ندار 

یوسف کتاب بود و هنوز هم بعد این همه سال هم چنان دار و ندارش کتاب است.
و این بار حواسش بود دزد آن ها را نبرد. برق نگاه یوسف و یادآوری این خاطره باعث شد همان جا با خودم عهد ببندم دیگر این پسر خوش قلب و دوستداشتنی 
را که دار و ندارش کتاب است از خودم نرنجانم. نشستیم و مفصل حرف زدیم و من کتابی برای ترجمه به یوسف پیشنهاد کردم. این بار بی آنکه قراردادی 
ببندیم و چیزی بنویسیم و امضا کنیم، زبانی و شفاهی توافق کردیم و من در کمتر از دو سال چهار کتاب برای آموت ترجمه کردم و االن که این یادداشت 

را می نویسم دارم پنجمین کتاب را می خوانم تا اگر تایید بشود ترجمه اش را شروع کنم. 
حاال واقعا خوشحالم که عضوی از خانواده ی بزرگ آموت هستم و یوسف علیخانی هر وقت من را می بیند به پهنای صورتش لبخند می زند

اسفند سال ۱۳۹۱ بود و نمایشگاه استانی کتاب قزوین برقرار. روزی در گپ وگفت با جناب استاد قوام الدین خرمشاهی بودیم و مثل همیشه درباره ی 
کتاب های خوب حوزه عرفان، ادبیات و فلسفه صحبت می کردیم. الحق و االنصاف کمتر کسی را چون ایشان دیده ام که تا این اندازه کتابخوان، کتابدان 
و کتابدوست باشد. پیش تر چند کتاب در حوزه ی روانشناسی ترجمه کرده بودم که ایشان بنده را قابل دانسته و زحمت ویرایش اش را کشیده بودند. 
صحبت از نمایشگاه به میان آمد، آقای خرمشاهی از نشر آموت گفتند و این که بیشتر در حوزه ی رمان و ادب داستانی فعالیت می کند، گرچه کتبی نیز 
در زمینه ی ایرانشناسی و شعر منتشر کرده است. گفتند از قضا آقای یوسف علیخانی، مدیر نشر آموت هم از هم استانی های خودمان است، از خطه ی 
الموت و روستای ملیک. من که با بیشتر روستاهای الموت آشنایی داشتم، گفتم احتماال باید منظورتان »میلک« باشد. گفتند دقیق نمی دانم در هر 
صورت سری به آقای علیخانی بزن شاید فتح بابی بشود برای همکاری، دست آخر هم ویژگی های فیزیکی منحصر به فرد مدیر آموت را برشمردند 

که راحت پیدایشان کنم: »قد بلند و سبیل پرپشت!«
فردا شب اش رفتم نمایشگاه. غرفه ی آموت شلوغ تر از غرفه های دیگر بود، آقای یوسف علیخانی ایستاده بود و داشت درباره کتاب ها توضیح می داد. 
جادوی کالمش، تن صدایش و شور و حالش مخاطب را جذب می کرد. سخن می گفت و بر اساس سن، روحیه و سلیقه ی مخاطبان کتابی را پیشنهاد 
می داد. به هر بهانه ای سعی می کرد به عالقمندان کتابی هدیه بدهد. نه آن شب و نه شب ها و روزهای دیگر هرگز ندیدم یوسف علیخانی در غرفه اش 

بنشیند. همیشه ایستاده بود، مثل کوه، استوار، با وقار و مهربان.
البالی توضیحاتش خودم را معرفی کردم، شماره تلفنش را داد و قرار شد بعدا حضوری به دفتر نشر آموت بروم و درباره ی کار ترجمه صحبت کنیم.

بعد از مدتی، تماس گرفتم و به دفتر نشر آموت رفتم که آن موقع زیر پل کریم خان بود. وارد هال شدم، یوسف علیخانی از اتاقی که روبروی در ورودی 
قرار داشت، با چهره ای خندان به استقبالم آمد.

آن اتاق کوچک پر بود از کتاب، عکس، اشیای گوناگون و دلبستگی های ریز و درشت صاحبش که در و دیوار و سقف و کف اتاق را پر کرده بودند. 
کتاب ها روی زمین چیده شده بودند، همه چیز صمیمی و بی ریا بود. معلوم بود که این آدم دلداده و دلبسته ی کلمات است، عاشق خواندن و نوشتن. 
مثل همیشه بوی کاغذ و کتاب مستم کرد. نشستیم و بعد از صرف چای و چاق سالمتی، کتاب های زبان اصلی روی میز و زیر میز را نگاه کردم. کتاب 
The secret life of bees نظرم را جلب کرد. آن را ورق زدم، نثری پاکیزه و محکم داشت، هر فصل با نکته ای از زندگی اسرارآمیز زنبورهای 
عسل آغاز می شد. در نهایت همان را انتخاب کردم و قرارداد بستیم. کار ترجمه، ویرایش، صفحه بندی، مجوز و.. کتاب حدود یک سال به درازا کشید 

و در بهار نمایشگاه کتاب تهران سال ۹۳ از تنور چاپ درآمد و این زندگی اسرارآمیز شد سرآغاز همکاری من و آموت.
اکنون حدود یک دهه از نخستین روز آشنایی من با نشر وزین آموت می گذرد و حاصل این دوستی، ترجمه و انتشار ۹ اثر در حوزه ی ادبیات داستانی 
است. کار کردن با گروه آموت همیشه برایم لذت بخش بوده است، چرا که حرفه ای و سخاوتمند است و همواره حقوق مولف و مترجم و مخاطب را 
محترم می شمارد. امیدوارم توفیق داشته باشم و بتوانیم با ترجمه و نشر آثار ادبی ارزشمند دنیا، گامی در اعتالی دانش، فرهنگ و زبان این مرز و بوم 

برداریم و نشر آموت چونان پیش در آسمان فرهنگ و ادب این سرزمین بدرخشد.

سیدرضا حسینی
مترجم

عباس زارعی
مترجم
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نشر و »آموت«- نگاهی مختصر از گذشته ی نشر تا اکنون و آموت
الف- اختراع صنعت چاپ، انقالبی در نشر بود. پیش از آن در سرتاسر جهان متمدن آن زمان، از چین تا هند، ایران، مصر و کشورهای اروپایی و 
دیگر جای ها، شغلی به عنوان »نّساخی« وجود داشت. این ها از کتاب های اصلی، متون دینی و مقدس یا متون مرتبط با علوم تحربی و انسانی، 
نسخه برداری می کردند و از این رو است که در متون مورد عالقه و توجه مانند مثنوی یا دیوان حافظ و شاهنامه و پنج گانه ی نظامی در ایران، 

اختالفات گاهی زیاد دیده می شود.
چرا که نسخه برداران، عبارتی حذف یا برعکس عبارت هایی بر نسخه ی اصلی می افزودند.

ب- گوتنبرگ، دستگاه چاپ را اختراع کرد و اولین کتابی که چاپ و منتشر شد، انجیل بود. از آن پس اختالف در متون برداشته شد و افزون بر 
آن، این دستگاه، کار ده ها نسخه بردار را انجام می داد. کتاب ها در زمینه های گوناگون و متناسب با تقاضای مخاطبان در شمارگان مختلف، چاپ 

و ابتدا در سرتاسر اروپا و به زبان های متعدد ملل اروپایی منتشر می شد.
پ- در ایران و دوره ی قاجاریه، صنعت چاپ نیز وارد ایران شد و برخالف تصور اروپاییان، اولین کتاب آثار نظامی )لیلی و مجنون، شیرین و خسرو، 

مخزن االسرار و ...( بود.
از زمان  فتحعلی شاه که مصادف با قدرت نظامی ناپلئون بود و در مقابله با سیاست بریتانیای کبیر، یعنی استعماری که مشهور بود به این که: 
»آفتاب در هیچ کجای بریتانیا غروب نمی کند«، قاجارها با فرانسه و ناپلئون روابط حسنه ی دیپلماتیک برقرار کردند و به تدریج زبان فرانسه، زبان 
دوم درباریان و اعیان و اشراف شد. همان وقت ها بود که ترجمه، به ویژه از زبان فرانسوی رواج یافت و از باب نمونه رمان جذاب »کنت مونت 

کریستو« به فارسی ترجمه شد.
جز آن، کتاب های مردم پسندی مانند »امیرارسالن نامدار« که تقریر نقیب الممالک و تحریر دختر ناصرالدین شاه بود یا »حسین کرد شبستری« 
یا »رستم نامه« ها با تفاوت های چشمگیر در شرح ماجراهای رستم و ایضاً »حمزه«نامه ها هم با استقبال مردم مواجه شده و به طرزی که به چاپ 

سنگی مشهور است، منتشر شدند.
ت- گفته ای تکراری و حتی مالل آور است که آمار سرانه ی مطالعه در ایران به طرزی خجالت آور پایین است. فرهنگ اروپا و ایران تفاوت های 
فراوانی دارند. مشهور است که »دن کیشوت« اولین یا یکی از اولین رمان های جهان است. در مقدمه ی کتاب آمده است که از همان آغاز انتشار، 
این کتاب به قدری محبوب بود که در خانه های ارباب ها تا خدمتکاری این رمان را کناری می نهاد، خدمتکار دیگر بالفاصله آن را برمی داشت و 

مطالعه می کرد.

نویسنده محمدعلی علومی

این موضوع بیانگر آن است که نخست، در چهارصد سال قبل، در اروپا سواد خواندن و نوشتن حتی در میان پایین ترین اقشار اجتماع وجود 
داشته است و دوم این که مطالعه امری معمول و رایج بوده است. در ایران، فرهنگ شفاهی و به خصوص شعر رواج داشت و دارد.

هنوز حتی در میان عشایر دوردست ها، بالتردید کهنساالنی پیدا می شوند که به غیر از حفظ داشتن اشعار حافظ و سعدی و باباطاهر، فردوسی 
و فائز دشتستانی، خود نیز طبع شعر دارند و چه بسا شاعران قدرتمندی نیز هستند.

ث- تا پیش از رواج گسترده ی سینما و تلویزیون، پاورقی های اشخاصی مانند مستعان و حجازی و سالور عالقه مندان زیادی داشتند. در حدی 
که برای خرید جلدهای متعدد نویسندگان مذکور، مردم جلوی کتابفروشی ها صف می بستند. 

ج- چه با سیاست های حزب توده مخالف باشیم یا موافق، باری مترجمان حزبی بودند که ایرانیان را با آثار درخشان ادبیات جهان، آثاری از 
دیکنز و بالزاک و جان اشتاین بک و ... آشنا ساختند. نمایش های مهم و نمایش جدید را وارد کشور کردند و نویسنده ها -حتی آن گروه که 
بعد از حزب جدا شدند- آثار قدرتمند واقع گرا را در ایران گسترش دادند. به عبارتی، روستاها برخالف و متضاد با واقعیت و براساس نگرشی 
رمانتیک، دیگر محل آوازهای عاشقانه و نی نوازی های دلسوز و جان سوز نبود، بلکه روستا همان واقعیتی بود که در مدیر مدرسه یا در گیله مرد 

و آثار امین فقیری و دیگران تصویر می شد.
چ- برای مطالعه، باید نیازی وجود داشته باشد. بدیهی است که سرگرمی بخشی از این نیاز است. ما وقتی که رمان می خوانیم، پیش و بیش از 
هر چیز قصد کشف جهان از زاویه و منظری تازه را داریم. فعاًل از این موضوع بگذریم که عده ی قابل توجهی از پست مدرن ها به همین بهانه 

به جای شعر و داستان، معما می سرایند و چیستان می نویسند.
افزون بر آن، مبهم بودن و درمواردی حتی سلیقه ای برخورد کردن در امر ممیزی، باری به هر حال مخاطب را بیشتر به جانب نویسنده ی 

خارجی سوق می دهد و البته خودسانسوری و ده ها موضوع دیگر هم هست که شرح آن همه، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
ح- هر قدمی در نشر، گامی است به جلو. ناشر معمواًل آن قدر باهوش هست که سرمایه اش را به جای کار مبهم نشر، در خرید و احتکار بیاندازد 

و خیلی هم زود به ثروت های افسانه ای برسد. به همین سبب است که کار هر ناشر را قدر می نهم و ارزشمند می دانم.
خ- سال ها قبل، آقای یوسف علیخانی نشر آموت را به راه انداخت و بی تعارف می گویم که با پشتکاری مثال زدنی، در هر کجای کشور ، در 
هر ده کوره حتی، اگر نمایشگاه کتابی برپا بود، او اغلب اوقات تنها و بی همکار و یاور، جعبه ها و کارتن های حاوی و حامل کتاب های نشرش 
را به محل نمایشگاه می رساند و باز بی تعارف می گویم که آقای علیخانی شایسته ی لقب نستوه و خستگی ناپذیر است. همچنین از آثاری که 
چاپ می کند دفاع می کند. نمونه راه رمان پریباد از اینجانب در جایزه ی جالل، جزو سه اثر نهایی بود منتها به دالیلی که ربطی مستقیم به 
ادبیات ندارد، داوران ترجیح دادند که جایزه را به اثری دیگر بدهند، آقای علیخانی بسیار اعتراض کرد که البته آن چه به جایی نرسد، فریاد است!

سخن آخر: اخیراً دو، سه کتاب از مترجمان قدیمی خواندم که نشر آموت منتشر کرده است. 
آثاری خوب که وظیفه ی ادبیات را انجام می دهند، یعنی همان انسان و روابط آدم ها با همدیگر و جایگاه انسان در هستی را در پرتوی نورافکنی 
تازه انداختن، موضوعی مهم و حتی خیلی مهم که اگرچه فلسفه ی آشکار نیست اما در الیه های نهان، چیزی جز فلسفه هم نیست و البته هر 
اثر قدرتمند، درک تازه ای از انسان، خلقیات وی، روابطش با دیگری و با چیزها را در معرض دید مخاطب می نهد. این چند کتاب جدید آموت 

که البته ترجمه هستند، به گمانم به چنین رویکرد دشوار ادبیات رسیده اند.

حدودا ۱۲ -۱۳ سال از زمانی که استاد علیخانی را دیدم می گذرد و طی همکاری این سال ها همیشه چاپ ترانه 
مدیون لطف و عنایت ایشان بوده و هست، و باور دارم موفقیت چشمگیر آموت نیز مدیون اندیشه، صداقت و 

پشتکار ایشان است.
همواره سربلندی نشر آموت را خواستارم.

فریبرز رضایی

مدیر چاپ و صحافی ترانه
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روزی از روزهای زندگی که گمان می  کنم اواخر دهه ۱۳۸۰ بود، در خانه ی دوستی کتابخوان کتابی دیدم که عنوانش توجهم را جلب کرد. نام نویسنده برایم آشنا 
نبود. دوستم که از طرفداران پروپاقرص داستان کوتاه است، آن هم چون عادت دارد هر شب قبل از خواب داستان کوتاهی بخواند و بخوابد، گفت کتاب را تازه 
خریده و هنوز نخوانده است. ظاهراً آن را به توصیه ی دوست دیگری تهیه کرده بود. از آنجایی که اسم نشر واژه ی خاصی بود، در خاطرم ماند. گذشت و گذشت تا 
رسیدیم به سال نود یا نود و یک. نمایشگاه کتاب مازندران بود و من برحسب تصادف ساری بودم. با برادرم و خانواده به نمایشگاه کتاب رفتیم و با دیدن غرفه آموت 
یاد آن روز خانه ی دوستم افتادم و کتاب »عروس بید« را به خاطر آوردم. دِم غرفه ی آموت خیلی تصادفی فهمیدم که آقایی که دارد با تمام وجودش کتابی را برای 
یکی توضیح می دهد نویسنده همان کتاب »عروس بید« است. طبیعی بود که بایستم و سرصحبت را با نویسنده اش باز کنم. آن روز نویسنده »عروس بید« که بعد 
فهمیدم ناشر هم است، با گرمی از من استقبال کرد. گفتم »آمدید شهر من؟«، جواب دادند »بله خانم«. شیوه ی کار ایشان از نظرم شگفت انگیز بود و تحسینم را 
برانگیخت. بار دوم که ایشان را دیدم، نمایشگاه کتاب تهران بود و کتاب »پیش از انکه بخوابم« تازه گل کرده بود. آن روز دوباره دیدم چطور این ناشر پرشور و پر 
انرژی کتاب های نشرش را برای افراد توضیح می دهد و شاید از بیست نفری که برایشان از کتاب ها می گوید یک نفر خرید کند و برود، ولی ایشان ناامید نمی شوند 
و هر بار با عشق بیشتری از کتاب ها حرف می زند، و چون من ایمان داشتم که آدمی هر کاری را با عشق انجام بدهد، موفق خواهد شد، به یقین رسیدم که ناشر 
و نویسنده ی مقابل من پله های ترقی را طی خواهد کرد، من که می دیدم چطور نهال نشرش را با شیره ی جان و عشقی وصف ناشدنی آبیاری می کند، درسم را 
از او آموختم و کوشیدم روش او را سرلوحه کار خود قرار دهم. لذت را وارد کارم کنم، پشتکار داشته باشم، کمتر به مقصد فکر کنم و بیشتر از مسیر راه لذت ببرم. 
آن روز به من گفت »امیدوارم روزی آموت را خانه ی خود بدانید«. و امروز من آموت را خانه ی خودم می دانم. رمان »همسر خاموش« اولین رمانی بود که من 

موفق شدم در نشر آموت منتشر کنم. 
گمان کنم سال ۱۳۹۲ بود که من برای اولین بار به دفتر نشر آموت رفتم تا قرارداد کتاب »همسر خاموش« را امضا کنیم. آن روز وقتی به دفتر نشر در خیابان 
کریمخان رفتم، راستش را بخواهید کمی جا خوردم. همینطور که از پله ها باال می رفتم، به اطراف نگاه می کردم و با خودم می گفتم شاید اشتباه آمده باشم. همه چیز 
برایم عجیب می آمد. جلو در ورودی پایم به چیزی گیر کرد و نزدیک بود زمین بخورم، اما خوشبختانه خودم را جمع وجور کردم و نگذاشتم کسی بفهمد. انگار هول 
شده بودم، شاید هم دستپاچگی من ناشی از تعجبم بود که هر لحظه شدت می گرفت. یک فرد سراپاشور و پرامید در فضایی غبارگرفته و دلگیر، عجب تناقضی! با 
این که تالش می کردم نگاهم به اطراف نچرخد و خیلی عادی جلوه کنم، ولی انگار شدنی نبود و من ناشیانه خودم را لو می دادم. این فرد پرشور که چشمانش برق 
خاصی داشت و بسیار باهوش به نظر می رسید در جا متوجه ی حالت من شد، حتی فهمید از چه تعجب کرده ام. پرسید عجیب است این فضا؟ و من آن روز به او 
دروغ گفتم، با این که می دانستم دروغگوی خوبی نیستم. اما چطور می توانستم بگویم بله عجیب است. این فضای متروکه که غم از سرورویش می بارد من را یاد 

خانه خانم هاویشام انداخته است. حس می کردم اگر چنین چیزی را به زبان بیاورم، انرژی اش را از او خواهم گرفت، اما غافل بودم که هیچ چیزی نمی تواند انرژی 
را از او بگیرد و نومیدش کند. پس گفتم نه، عجیب نیست. گفت پس چی؟ توی دلم گفتم حاال تا جواب نگیرد ول نمی کند. گفتم ُخب با دفتر نشرهای دیگر فرق 
می کند، همین. بیشتر از این و غیر از این نمی توانستم توضیح بدهم. سپس او کیفی را باال گرفت و گفت دفتر نشر آموت این است. خوشبختانه توضیح بیشتری 
از من نخواست و من نفس راحتی کشیدم. او در همان قالب ناشر باقی ماند و هویتش را از ناشر به نویسنده تغییر نداد، چون نویسنده پرسشگر است، شک می کند 
و راحت کوتاه نمی آید، به جزئیات می پردازد و فضاسازی بلد است. بعدها فهمیدم ایشان نقش خود را به عنوان یک ناشر و یک نویسنده می داند، و همچنین یک 
کتابفروش. جایی که باید ناشر باشد، ناشر است، جایی که از او انتظار می رود نویسنده باشد، نویسنده است. حاال هم که کتابفروش. آن روز می دانست در مقام ناشر 

روبروی من نشسته است و کجا باید تمام کند.
گذشت و گذشت تا این که یک روز به من زنگ زد و گفت تعدادی کتاب برای نشر آموت آمده است و اگر مایلم بروم کتابی برای ترجمه انتخاب کنم. و من 
مایل بودم و رفتم. آن روز کیهان بهمنی نیز آنجا بود و من از نزدیک با ایشان آشنا شدم. کیهان بهمنی داشت تعریف می کرد که دویست صفحه از کتاب »پیرمرد 
صدساله ای که از پنجره فرار کرد« را ترجمه کرده، اما چون ترجمه ی آن منتشر شده، از ادامه ی کار دلسرد شده است. کتاب های زیادی روی میز بود. همینطور 
که داشتم کتاب ها را بررسی می کردم، خودش کتاب جلد قرمزی را که عنوانش با حروف درشت نوشته شده بود، مقابلم گرفت و گفت من این را برایتان انتخاب 
کرده ام. آن روز سه کتاب برداشتم و با خودم به خانه بردم. چند روز بعد به ایشان زنگ زدم و گفتم همان کتاب جلد قرمز را ترجمه خواهم کرد، ایشان خندید و 

گفت خودم که گفته بودم. و چنین شد که من شدم مترجِم همکارِ نشر آموت.
 روزی از روزها به ایشان گفتم »امیدوارم به زودی کتابفروشی خودتان را باز کنید، برایتان آرزو می کنم یک کتابفروشی بزرگ افتتاح کنید«. هر بار او را می دیدم، 
آرزیم را برایشان تکرار می کردم. یادم می آید دفعه ی اولی که چنین آرزویی را بر زبان آوردم، خندید، از آن خنده هایی که می گفت محال است. اما من می دانستم 
همیشه تالش و کوشش ثمر می دهد، می دانستم نهالی که با عشق آبیاری شده باشد، بار می دهد. می دانستم کار را عشق انجام می دهد، پشتکار انجام می دهد. 
حاال این نهال ریشه زده و به درخت تنومندی تبدیل شده است. یوسف علیخانی کتابفروشی اش را باز کرد، نویسنده ای که ناشر شد و ناشری که کتابفروش شد و 

کتابفروشی که نویسنده و ناشر است. و ما ماندیم او را نویسنده بنامیم، ناشر یا کتابفروش.

چند شب پیش در یک مهمانی به دوستی کتابی را معرفی کردم و درمورد کتاب برایش توضیح دادم، هنگامی که حرفمم 
تمام شد، نومیدانه به من نگریست و گفت خیلی دوست دارم این کتاب را بخوانم ولی وقت نمی کنم. عبارت »وقت 
نداشتن برای کتاب خواندن« برای ما آشناست. این را از زبان افراد مختلف شنیده ایم. هنگامی که می پرسیم چرا »کتاب 
نمی خوانید«، مهمترین دلیلی که به آن اشاره می کنند، کمبود وقت برای خواندن کتاب است. آیا واقعا ما ایرانیان دچار 
کمبود وقت هستیم؟ آیا ما مردم پرمشغله ای هستیم که وقتی برای مطالعه نداریم؟ اگر اینطور است، پس چرا آمار کار 
مفید ایرانیان به نسبت دیگر کشورها پایین است؟ آیا همانقدر که برای بیرون رفتن؛ مهمانی، گردش، تفریح، خرید و 
خوردن وقت می گذاریم برای مطالعه هم در طول روز زمانی را اختصاص می دهیم؟ بیاییم ماجرا را به نحوی دیگر ببینیم. 
اگر کسی بخواهد روزانه فقط نیم ساعت از وقت ما را بگیرد و کاری برایش انجام دهیم که بازده مالی داشته باشد، آیا 
به آن نه می گوییم؟ به طور قطع خیر. چون فکر می کنیم در ازای نیم ساعت کار، یک منفعت مالی مشخص برایمان 
ایجاد می شود، بنابراین برای این نیم ساعت در روز جا باز می کنیم. بسیار ساده می توان به این نکته رسید که »کمبود 
وقت«بیشتر یک بهانه برای آرام کردن وجدان یا تراشیدن یک دلیل برای خودمان است. حداقل ما ایرانیان مشکل وقت 
نداریم، در بسیاری از اوقات حتی بیکاریم و نمی دانیم با اوقات هدررفته خود چه کنیم. مشکل آنجاست که برنامه ریزی 

دقیقی برای مطالعه کردن نداریم و خودمان را به کتاب خواندن مقید نمی کنیم. چون منفعت آنی مشخصی از کتاب خواندن متصور نیستیم. اما اگر از این زاویه به 
 کتاب خواندن نگاه کنیم که مطالعه در بلند مدت اثرات و برکات مثبتی برایمان خواهد داشت، دیگر آن را ترک نمی کنیم و یا حداقل به آن بی تفاوت نخواهیم بود. 
 اولین نکته در کتابخوانی این است که خواندن را نیاز روزانه مانند خوردن و خوابیدن فرض کنیم. دومین نکته اختصاص زمان خاص برای مطالعه است. الزم نیست 
زمان زیادی اختصاص دهیم که دست نیافتنی باشد. می توان با همین نیم ساعت شروع کرد. خودمان را مقید کنیم که نیم ساعت در روز در ساعت خاصی کتاب 
بخوانیم. به طور مثال خودمان را مقید کنیم که از ساعت یازده و نیم شب الی دوازده را به مطالعه اختصاص دهیم. چنین زمان به ظاهر کمی در ماه، پانزده ساعت 
می شود. به بیان دیگر ما بدون آن که از تفریح، خوردن، بیرون رفتن و سرگرمی های رایج کم کنیم هم می توانیم در ماه پانزده ساعت مفید کتاب بخوانیم. اگر 

همین عدد به ظاهر اندک به سرانه مطالعه مردم ایران اضافه شود، تحولی عظیم در کتابخوانی ایرانیان شکل خواهد گرفت.

مصطفی قوانلوقاجار

ناشر و روزنامه نگار

مترجم مریم مفتاحی
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دروغ چرا؟ جز آن هایی که در کتاب های درسی دیده بودم و به اسم و رسم، در منابع و مراجع ادبیات در حوزه ی رشته ام می شناختم، 
هنوز آدم ها و نام ها برایم مهم نبود. یک معرفی جذاب کتاب در روزنامه یا مجالتی که خواندن روزانه و هفتگی شان را از خانه ی پدری 
ارث برده بودم کافی بود تا دنبال کتاب جدید باشم. تالیف و ترجمه هم فرقی نداشت. معرفی )به وقت بهشت( را در روزنامه ی جام جم 
خوانده بودم و بریده ی روزنامه را تاکرده، جایی الی دفتر و دستکم نگه داشته بودم تا روزی که کتاب را خریدم. قصه ی کتاب را بسیار 

دوست داشتم. چشم چشم کردم ببینم این ناشر که به گواه مطلب تازه وارد است، دیگر چه عنوان هایی دارد؟
خانوادگی خوره ی نمایشگاه کتاب بودیم. با بچه ی شیرخوار، نوپا، دبستانی، دبیرستانی، سالن ها و غرفه ها را می گشتیم و خرید می کردیم. 
نمایشگاه اولی که از کنار غرفه اش رد شدم، از بین ازدحامی که پشت پشت آدم درست کرده بود، به کتاب ها نگاه کردم. لیست خریدم 

معلوم بود: فقط مرجع ادبیات برای ورود به دکتری.
سال بعد با مردی که آن سوی میز ایستاده بود از ترجمه ی اندوه بلژیک پرسیدم. سرحوصله توضیح داد، و وقتی از مترجم سوال کردم، 
گفت: کسی که از مترجم می پرسد معلوم است این کاره است و اهل کتاب است، و کتاب و ترجمه را می شناسد. بجز ترجمه ی سامگیس 

زندی کلی کتاب دیگر هم خریدم.
سال بعدتر خودم را به نام معرفی کردم. من همان وبالگ نویسی بودم که به زبان شوق و ذوق خودم کتاب معرفی می کردم و چند باری 

از نشر آموت پیام تشکر گرفته بودم پای پست های وبالگم. و باز هم کلی خرید رنگ به رنگ.
سال بعد از بعدتر یوسف علیخانی مرا به خواننده ای که کتاب های روی میز را رج می زد و در موردشان سوال می پرسید معرفی کرد و 

گفت: کتاب ایشون در بررسی نشر، رتبه ی اول رو گرفته و با تایید صددرصد برای چاپ انتخاب شده. 
چندماه قبل ترش یک دسته برگه ی سیمی شده را برده بودم دفتر نشر، و خودم را معرفی کرده بودم که نشان به نشان همان 
وبالگ نویسی، و قولی که برای بررسی داستانم گرفته ام، آمده ام که این قصه را بخوانید و... . یک ردیف مرتفع از برگه های سیمی شده 

و سیمی نشده روی زمین را نشانم داد و گفت: این ها همه رد شده اند. توی دلم گفتم ) مال من هم می رود روی همین رد شده ها(.
آموت »پرتقال خونی« را پذیرفت و مثل کودکی نوپا هوایش را داشت و برایش پدری کرد و رمان اول ماندگار و نامزدی نهایی جایزه ی 
ادبی جالل سال نودوپنج را روی شانه اش نشاند. چهارچاپه  که شد سپردش به نهاد کتابخانه های کشور و چاپ های بعدی را مثل 
لباس های نو به نو تنش کرد. راهی آفریقا شد تا به عربی مصر خوانده شود. اقلیم کردستان عراق را به زبان کردی سورانی تجربه کرد 
و تا همین امروز که چهاردهمین سال تولد نشر آموت است، دوستش دارد و الی فوج فوج کتاب های رنگ به رنگ ایرانی و خارجی 

که به بازار کتاب می فرستد، نگهش داشته.
قبل تر از پرتقال خونی کتاب شعر داشته ام اما در حوزه ی رمان آموت برایم خانه ی اول است.

این دو سال که کرونا  لذت حضور فیزیکی در نمایشگاه های کتاب را از آدم سلب کرده، روش های خرید کتاب نیز بالطبع تغییرات 
عمده ای کرده. یکی مثل من که از کتابفروشی های به روزشده نسبتا دور است و بیم از سرایت ویروس مانع ترددم به تهران می شود، 
دو سه تا کتابفروشی را نشان کرده ام برای سفارش دادن و خرید کتاب. نگویم که خرید از سایت ها هنوز برایم سخت است و سفارش 
دادن به یک آدم زنده که آن طرف حساب مجازی نشسته و به سوال هایم جواب می دهد حس دلچسب تری در من ایجاد می کند. 

کتابفروشی آموت یکی از آن دو سه تا انتخاب من است. هر بار بسته ی کتاب را با عزت و احترام دلگرم کننده ای می فرستند.
چهارده سال از آغاز به کار نشر می گذرد. چهارمین تولد کتابفروشی آموت هم هست. روز افتتاحش رفته بودم و فکر می کردم یکی 
از پاتوق های از این به بعدم خواهد شد. امیدم را هنوز دارم. کرونا می رود. و من با برنامه ای روتین می روم به کتابفروشی های دوستان 

نویسنده و ناشرم.
به امید روزی که یکدیگر را در روزگار شادمانی و سالمتی و آرامش در کتابفروشی ها مالقات کنیم و کتاب ها را تازه از تنور درآمده 

بخریم.

نویسنده نویسندهپروانه سراوانی نسرین قربانی

گاهی برای دست یازیدن به برخی اتفاقات خوش گوار زندگی، تنها به تلنگری نیاز داری و نمی دانی همین اندک تلنگر قرار است بعدها 
بخش بزرگی از زندگی ات شود .

سال ها نوشتن را باید کنار عمری گذاشت که با کتاب ها محشور شده و موهایی که حاال دیگر به سفیدی رسیده و بعد وقتی حاصل 
سه کتاب اول، خستگی را از تن نمی گیرد، انگار دنبال دریچه ای می گردی تا تو را از این گرداب نجات دهد. وقتی در سال نود برای 
اولین بار  بختی و دریچه ای به سویم گشوده شد که برای اولین بار در جلسه ی نقد رمان ایراندخت، نوشته ی آقای بهنام ناصح در 
کتاب روشن شرکت کردم. دوستی توصیه کرده بود اگر شخصی را دیدم که از تمامی کسانی که حضور دارند بلندقدتر است و سبیلی 
از بناگوش دررفته دارد، حتم بدانم مدیر نشر آموت، آقای یوسف علیخانی است؛ و چه نشانی درست و دقیقی بود. دیگر لحظه ای به 
درستی نشانی شک نکردم. وقتی بعد از اتمام جلسه ی نقد برای اولین بار با ایشان هم کالم شدم، هرگز آن همه مهربانی باورم نشد تا 

این که به تدریج پشت آن ابروان پر پشت و سیمایی که چندان خندان هم نیست، چه قلب بزرگی در سینه می تپد.
باری، آن زمان: نیمه ی ناتمام، به نیمه های خود رسیده بود و من خیال نداشتم مثل سه اثر قبلی ام بی نام و نشان بماند.  می نویسیم که 
دیده و خوانده شویم، این رسم هر کسی است که قلم می زند پس اگر کسی خالف این گفته را ادعا کند، بی شک دروغ محض گفته 

و شایسته ی باور کردن نیست.
به هر حال ناشر محترم و مهربان آموت، با رویی گشاده شماره ی تماس شان را دادند تا به محض اتمام کار، به ایشان مراجعه کنم. 
اولین بار همراه دوستی دیگر به دفتر ایشان مراجعه کردم که آن زمان زیر پل کریمخان بود و بعدتر و بعدها به طور منظم در جلسات 

نقد کتاب در سالن همان دفتر شرکت کردم و چه خاطرات خوشی که از آن ایام باقی نمانده.
وقتی بعد از مدتی خبر پذیرش کتابم را در نشر آموت شنیدم، بسیار شادمان شدم چون احساس کردم این همان دریچه ای است که از 

سال ها پیش در آرزوی گشایش آن بودم. 
اولین رونمایی: نیمه ی ناتمام در شهریور ماه ۱۳۹۱ در اردبیل بود و جناب علیخانی مرا غرق در شعف و شادی کردند با خبری که دادند. 
من هرگز و هرگز زحمات ایشان را فراموش نخواهم کرد. درست مثل بیماری بودم که ریه هایش نیاز به تنفسی داشت که او را از نیمه راه  
به زندگی برگرداند و نیمه ی ناتمام به همت و پشتکار مدیر محترم نشر آموت امکان پذیر شد. انگار یک باره تمام سیم و لوله هایی که 
مرا نگه داشته بود، از من جدا شد. حاال می توانستم نفس بکشم و بگویم این اثر من است. اثری که به همت ایشان در چند جا به نقد 

گذاشته شد و در روزنامه های مطرح دیده شد.
تمام سال های نمایشگاه کتاب، هرگز حس نکردم به غرفه ی نشر آموت می روم، احساس کسی را داشتم که به بخشی از خانه ی خود 

سرک می کشد.
نمایشگاه قزوین هم دریچه ی دیگری بود به روی نیمه ی ناتمام.

از قدم به خیر و اژدهاُکشان و عروس بید عبور کردم تا رسیدم به بیوه کشی که شاهکاری است در نوع خود و بعد رسیدم به خامای تاریخ، 
خامای این مرز و بوم. خاما را باید خواند و البته با دقت و حتی چند باره. 

سال ها را پشت سر گذاشتم تا برسم به بیست وهشتم آذرماه سال نودوهفت، و افتتاح کتابفروشی آموت. انگار یکی دیگر از آرزوهایم 
تخقق یافته بود، زیرا لبریز از شادی و شعف بودم. کتابفروشی آموت طی یک جشن باشکوه تاسیس شد و گمان کردم خانه ام گسترده تر 
شد. خانه ای که اگر چه مجال حضوری مداوم در آن نیست اما انگار بخشی از وجودم آنجا مانده است. خانه ای اگرچه نه خیلی بزرگ، 
اما پر از روح و شادی و انرژی مثبت. پر از نور و عشق و محبت و این همه حاصل نمی شود مگر این که صاحبخانه خود دریادل باشد 

و آموت چنین خانه ای است.
برای تمام کسانی که عشق به خواندن و نوشتن در وجودشان به امانت گذاشته شده است، چنین مکانی به سان بهشت کوچکی است 

که صاحب خانه بخش بزرگی از آن است.
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میلک، الموت و آموت
بار معنایی بعضی کلمات برای آدم های مختلف فرق می کند و هر کس بسته به خاطرات، غم ها و شادی های خود، آن کلمه را در ذهن معنا می کند؛ 

معنایی که شاید برای دیگران عجیب و گاه حتی بی ربط باشد و وقتی از آن حرف بزنی، فکر می کنند که این کلمه چه ربطی دارد به این چیزها؟
برای من آموت یکی از این کلمه هاست که در عمق خاطراتم ریشه دوانده و فقط خدا می داند که این ریشه تا کجای یادهای دور و درازم نفوذ کرده 

و بعد آن قدر رشد کرده که شاخه هایش تا همین امروز و اکنون پیش آمده و شکوفه زده است.
بگذارید کمی برگردم به عقب، کمی که می گویم منظورم بیست وچهار سال پیش است. سال هفتادوشش رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
قبول شدم. ُپر بودم از حس و حال خوب و ُپر از امید برای نویسنده شدن و احتماال متحول کردن جهان! اما خیلی زود فهمیدم کسی با پاس کردن 
درس های دانشگاهی نویسنده نمی شود، همین بود که پناه بردم به کارگاه های نقد داستانی که سال باالییها برگزار می کردند. در یکی از همان 
جلسه ها بود که با یوسف علیخانی آشنا شدم. داستانم را خواندم و علیخانی چنان نقدی کرد که تا چند روز نمی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم. 
همین شد که چند ماه بعد که داستانم در مجله ی »اندوه دانش« چاپ شد بیشتر از این که از چاپ اولین داستانم خوشحال باشم، ذوق زده بودم که 

داستانم فقط چند صفحه با داستان کسی که آن روزها قدرت قلم و زبان تلخ نقدش را آن همه ستایش می کردم، فاصله دارد.
سال دوم یا سوم که بودم یوسف علیخانی فارغ التحصیل شد و مجله دانشکده هم دیگر چاپ نشد. علیخانی را دیگر ندیدم تا سال ها بعد. سال 

هشتادوشش بود به گمانم. دیگر تهران نبودم و از ادبیات بزرگسال به ادبیات کودک و نوجوان مهاجرت کرده بودم.
علیخانی را این بار نه در دانشگاه و در دنیای حقیقی که در دنیای مجازی و با معجزه ی فیس بوک پیدا کردم. »قدم به خیر مادر بزرگ من بود« و 
»اژدهاکشان« را خوانده بودم و عاشق میلک شده بودم. روستایی در الموت قزوین. نسترنه شده بود خواهرم و هر بار که در آسمان چشمم می خورد 
به رعد و برق، و رنگین کمان یا به قول میلکی ها آله منگ، خیاالت برم می داشت که اگر بتوانم یک بار از زیرش بگذرم، به نارسیده هایم می رسم. 
حاال نویسنده ی تمام آن داستان ها که در ذهنم ته نشین شده و ماندگار شده بودند برای همیشه، روبه رویم بود. جمالتش را فارسی می نوشت و من 
با لهجه میلکی می خواندم. آن روزها هنوز وبالگ نویسی رونق داشت و شدم یکی از خوانندگان همیشگی تادانه و با آموت و کتاب هایش آشنا شدم. 
بعد از آن همان طور که همیشه خیابان انقالب را با نرده های سبز و »در پنجاه تومنی« دانشگاه تهران به یاد می آوردم، هفت تیر هم با همه شلوغی 
و زیبایی و ترافیکش شد خیابانی که آموت گوشه ای از آن نزدیک پل کریم خان نشسته بود و اتاقی داشت که دور تا دور دیوارهایش تا سقف کتاب 

چیده بودند و اسم آموت روی قالیچه ای گوشه اش خوش نشسته بود.
عروس بید را علیخانی در همان دفتر آموت بهم هدیه داد. دفعه ی بعد که به آن جا رفتم انگار مشدی خالق، انقلی، مشدی عاتقه، امان، ننه طوبا، 
مش دوستی و نوروز علی دور میز نشسته بودند و مشدی قباد خوابش را برایشان تعریف می کرد که او را بسته اند به هراسانه ای وسط جالیز تا به 

حال خفگی بیفتد و نفس زنان بیدار شود.
آموت آن روزها فقط محل رفت وشد میلکی های داستان های علیخانی نبود. محفلی بود برای دور هم جمع شدن نویسنده ها و حرف زدن درباره ی 

داستان و کتاب و نقد و گپ و گفتی با چای و قندهای حبه ای. 
برای من که تازه اولین کتاب کودکم را چاپ کرده بودم و تازه اول راه ایستاده بودم آموت یک تخته ی پرش بود. در جلسات نقدش اعتماد به نفس 
حرف زدن و نقد کردن را تمرین می کردم و خیلی از نویسنده ها را برای اولین بار در آن جلسات دیدم. آموت آن روزها شده بود بهانه ای برای خواندن 
و نقد کردن. غروب های چهارشنبه )اگر اشتباه نکنم( دور هم جمع می شدیم و درباره ی کتاب های تازه چاپ شده ی آموت حرف می زدیم و فقط 
مایی که در آن جلسه ها شرکت داشتیم می دانیم که چقدر جلسه های خوبی بودند و چه تأثیری داشتند روی کارهای بعدی مان و روی نگاه مان به 

ادبیات و داستان.
آن روزها یک آرزوی بزرگ داشتم و آن داشتن کتابی بود که روی جلدش کنار اسمم مهر آموت خورده باشد و چه آرزوی دست نایافتنی ای بود 

برای نویسنده ای که تازه داشت نوشتن برای نوجوانان را تمرین می کرد.
این آرزو ماند و ماند تا آموت آن قدر بزرگ شد که دیگر فقط یک نشر نبود، حاال کتابفروشی زیبایی داشت که این قدرت را داشت که هر بار نام 

مرزداران را می شنوم یاد آن بیفتم.
نمی دانم اگر آموت نبود باز هم به صرافت نوشتن رمان بزرگسال می افتادم یا نه؟ می خواهم بگویم گاه یک نشر توانایی از بین بردن مرزها را دارد 

و اگر بخواهد می تواند نویسنده ی کتاب کودک و نوجوانی را وادار به نوشتن رمان بزرگسال کند.
گاهی یک نشر فقط در کار چاپ و پخش کتاب نیست، کار اصلی اش ساختن تاریِخ شخصی یا همان خاطره است و من با این که هنوز بعد از چهار 
سال نتوانسته ام پا به کتابفروشی آموت بگذارم اما از آن جا هم به اندازه ی دفتر نشر خاطره دارم بس که زنده است و خوشحالم که می توانم خودم را 

آموتی بدانم و نسترنه هم چنان صمیمی ترین دوستم باشد و قدم به خیر مادربزرگم.

فاطمه سرمشقی
نویسنده

با اطمینان می گویم نشر آموت پدیده ای نبوده که ناغافل اتفاق افتاده باشد، اینکه مثال کسی بنشیند در یک ویالی 
تابستانی، با یک لیوان شربت خنک در دست و ظرفی پر از میوه های رنگارنگ در مقابلش، زیر یک چتر آفتابی احاطه 
شده در باغی بزرگ و رودخانه ای که از باالدست راه باز کرده و آرام آرام در حرکت است و پرنده هایی که از این 
شاخه به آن شاخه می پرند و جفت می خوانند و او سیر کند در دنیایی خیالی و فارغ از غم دنیا و هر گونه دغدغه ای، 
و یک باره به ذهنش برسد که دیگر وقتش رسیده، هم اکنون از جا برخیز و دست به کار شو و بساط یک نشر خوب 

را مهیا کن. 
اما نه. در مورد نشر آموت هرگز به این صورت نبوده. چون یوسف علیخانی را از دوران دانشجویی و شاید خیلی 
پیش تر می شناسم به یقین می گویم که آموت را عشق بنا گذاشت، رنج بنا گذاشت، رنج و سرمستی مدام. می دانم 
همه چیز با کلمه شروع شد. با دستنوشته های دورانی که یوسف هم کار می کرد که خرج تحصیلش را فراهم کند 

و هم درس می خواند، از شب های بلند دانشجویی که تا نزدیکی های صبح می نوشت و کتاب می خواند، 
داستان هایی که شاید حتی قبل از اینکه مجال چاپ شدن داشته باشند را پاره می کرد و در شب های بعد 

دوباره داستان های دیگری می نوشت، یا همان ها را به شکلی متفاوت بازنویسی می کرد. 
دهه ی هفتاد بود. جلساتی داشتیم، هفته ای یک روز جمع می شدیم توی دفتر نشریه ی والیت قزوین و 
نوبتی داستان می خواندیم، جلسه گردان حسن لطفی عزیز بود و دوستانی که همگی شوق داستان خوانی 

داشتند. رشید کاکاوند، ساعد فارسی، مهدی خلیلی، فرشته رجبی  و پروانه زاغ زیان، من و چند دوست دیگر 
که نامشان را حاال در ذهن ندارم، و دو دانشجو که از تهران می آمدند فقط بخاطر جلسه ی داستان والیت. 

محسن فرجی و یوسف علیخانی که این یکی جوانی جسور بود و شدیدا اهل داستان و ایراد همه را می گرفت، بدون 
رودربایستی. و این که همیشه از آینده حرف می زد، از داستان هایی که باید بنویسد، کتاب هایی که باید بخواند، از 

مصاحبه با نویسندگانی که در برنامه اش دارد، از کارهایی که باید بکند، و از آرزوهای بزرگ و کوچکش.  
و این را به یقین می دانم که آموت از همان ایام با تمام قدرت وجود داشته، بوده و در دل و جان یوسف علیخانی رشد 
می کرد و با آرزوهایش بزرگ و بزرگ تر می شد. از روزهایی که به عنوان خبرنگار در روزنامه جام جم قلم می زد، از 
وقتی که اینترنت رسما در ایران شروع کار کرد و صفحه های ادبی گوناگونی راه افتاد و یوسف نشریه ی ادبی قابیل 
را بنا گذاشت، نوشت و نوشت و نوشت، کتاب هایش را در نشرهای دیگر چاپ کرد، قدم بخیر مادربزرگ من بود، 

عروس بید، بیوه کشی و خامای عاشق. داستان های اعجاب آور و وهم انگیز دیار الموت، و آموت. 
می.دانم که خیلی نفس گرفت راه انداختن نشر آموت، خیلی جان آب کرد. بله، گذشت زمان گاهی فراموشی 
می آورد. انگار همین چند دقیقه پیش بود که یوسف زنگ زد و خبر از تولد نشر زادگاهش را داد، که هفت دست کفش 
آهنی پاره کرده و هفت هزار بار، هفتصد خوان ادارات را برای گرفتن مجوز نشر باال و پایین رفته است، که با اندک 
پس اندازش  اولین کتاب را با مهر نشر آموت منتشر کرده است. و بعد خوشحالی وافر ما و همه ی دوستانش و بعد 
دویدن های ناتمام و خستگی ناپذیر در چاپخانه ها و اداره ی ارشاد و نمایشگاه های کتاب و هر جایی که بازار کم جانی 

کتاب راه می افتاد و خواننده و مخاطب می طلبید. 
آموت چهارده ساله شده است، هم چنان جوان و پرتوان، اما تنومند و نام آشنا. و این را نیز باید گفت که در طی این 
سال ها نشر آموت در کنار تولید کارهای ادبی سنگین و ارزشمندی که در سطح کشوری انجام داده، همیشه نگاه 
خاصی به هنرمندان، نویسنده و مترجم سرزمین مادری نیز داشته و بیشترین تالش را برای دیده شدن کسانی که 
شاید فرصت کمی برای دیده شدن در پایتخت را داشته باشند کرده است، چیزی که شاید زمانی خودش از رنج 

می برده. 
گفتن ندارد، ولی علی قانع نویسنده و مترجم نیز از همان ابتدا عضو کوچکی از خانواده ی نشر آموت بوده و هست، 

با افتخار، و در کارنامه ی کتاب هایی دارد که البته از عزیزترین هاست، و از ماندگارترین ها. 
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اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در اصفهان جایزه داستانی برقرار بود که یوسف علیخانی به همراه دو داور دیگر داستان »اینجا یکی 
دیگه رو چال کردن!« مرا در بخش آزاد، داستان اول اعالم کردند. 

همان شِب جشنواره یوسف گفت: »تو چرا با این همه داستان جایزه گرفته، کتاب چاپ نمی کنی؟«
داغ دلم تازه شد. از مجموعه داستانی که به نشرهای مختلف می بردم و به جرم شهرستانی بودن، نمی پذیرفتند، گفتم. او 
خیلی از داستان های آن مجموعه را در جشنواره ها خوانده بود، گفت: »هم اون مجموعه رو واسم بیار! تو با این قلم چرا رمان 

نمی نویسی؟« 
آن شب شب مرادم بود. تازگی رمانی را به سفارش انتشارات امیرکبیر نوشته بودم و آن قدر برای خودم بود که به مذاق 
سفارش دهنده ننشسته بود. آن را هم برایش گفتم. یوسف با روی گشاده پذیرفت و گفت می دهم بررس هایم بخوانند، آن ها 

قبول کنند حرفی ندارم. 
یوسف تازه نشر آموت را راه انداخته بود و به دنبال قلم های بی ادعا و آتیه دار می گشت و شناختش از داستان هایم، ره دوستی را 
بازکردند. من هم ناشر قدبلند مهربان دوست داشتم و دوستی مان قد کشید. آن قدر که از رابطه نویسنده و ناشر هم قد فرازتر 

شد. 
باالخره »سمفونی بابونه های سرخ« که رمانم بود در سال ۱۳۹۱ مجوز چاپ گرفت و کاندید ۲۲ مین دوره جایزه کتاب فصل 
هم شد و به چاپ دوم رسید، ولی آن مجموعه داستانم به بی مهری اداره کتاب وزارت ارشاد، با آن همه جایزه در کارنامه اش، 
به محاق رفت. هر چند بعدها تک تک داستانهایش را در مجموعه داستان هایم چاپ کردم ولی فیپای مجموعه داستان »اینجا 

یکی دیگه رو چال کردن!« تنها در کتابخانه ملی به نام نشر آموت ثبت شد و رنگ بازار کتاب را ندید. 
یوسف رفاقت را حقم تمام کرد و آن قدر وسوسه ام کرد که دوسال نشستم و رمان »چهار زن« را برای نشر آموت نوشتم. هنوز 
سمفونی بابونه های سرخ مجوز چاپ نگرفته بود که چهار زن قبل چاپ، جایزه رمان ماندگار را برد. پنج سال در اداره کتاب 
ماند و تا دولت عوض نشد و تیم کارشناسی عوض نشد، در نیامد. حاال در آموت تناور شده و سه نوبت به دست مخاطبانش 

رسیده است.  
یوسف باز هم از پا ننشست و در فاصله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ مجوز چاپ دوم و سوم مجموعه داستان اولم؛ »قربونی« که با نشر آبرخ 
سال ۱۳۸۸ چاپ شده بود را هم گرفت. این سه کودک خیالم مدیون مهربانی یوسف اند و همراهش نمایشگاه به نمایشگاه، 

استان به استان رفته اند تا مخاطبانشان را پیدا کنند.
یوسف علیخانی و نشر آموت مامنی برای من نویسنده شهرستانی شدند تا در کنار خیل نویسندگان پایتخت نشین کتاب هایم 
عرضه شوند. با انرژی و صمیمیت و پیگیری گرمش، رمان را برای من داستان کوتاه نویس، جدی تر کرد و به قلمم جسارت 
بخشید. در آمدوشدهای دفتر نشر آموت، دوستان زیادی پیدا کردم و قواعد دنیای کتاب را شناختم و مهم تر از همه مخاطب 

کتاب ها را شناختم. 
یوسف علیخانی برایم همیشه بیشتر از یک ناشر بوده و هست و مهربان نویسنده، ناشر و دوست قدبلندم است. همیشه روزگار 

سربلند و سرخوش باشد و قلمش بگردد!

نویسنده
محمداسماعیل حاجی علیان

آموت برای من یادآور آغاز مسیری زیبا و تغییری دوست داشتنی در زندگی ام است. قبل از این که مترجم باشم، مخاطبی بودم که در 
صفحه ی اینستاگرام آموت می چرخیدم و با دیدن جلدهای رنگارنگ و رمان های به روز این نشر قند در دلم آب می شد. روزی که من 
و »جنگل« عضوی از خانواده ی آموت شدیم هنوز در خاطرم هست. کتاب را فرستادم و پذیرفته شد و این برای من موهبتی بزرگ 
بود. شاید هیچ وقت فکرش را نمی کردم اولین کارم را نشری چاپ کند که همیشه در کتاب فروشی، یکی دو تا از کتاب هایش را روی 
میز پرفروش ها می دیدم، اسمش برایم جالب بود و دستم را روی نشانش می کشیدم. حاال قرار بود اسم من کنار آموت بیاید. کتاب که 
از ویرایش برگشت نقش راهنما را برایم پیدا کرد. تک تک نکات را خواندم و فهمیدم و یاد گرفتم بهتر باشم. باالخره اواخر بهمن ۹۸، 
»جنگل« در دستان من و مخاطب ها قرار گرفت. و چقدر خوش حال شدم که دوستانی پیدا کردم که به اندازه ی خودم جادوی قلم و 
معماسازی هارلن کوبن را دوست داشتند؛ داستانی که پیچ وخم مسیرهای زبانی و بازآفرینی را طی کرد و جای خود را بین فارسی زبانان 

پیدا کرد. این آغاز شیرین مسیری بود که به تولد ترجمه های بیشتر انجامید و البته که ادامه پیدا خواهد کرد. 
عضو دوم، »فرار کن«، هم که اضافه شد پیوند من با آموت و دوستدارانش قوی تر شد. 

حاال در چهاردهمین سال آغاز به کار این نشر، من هم در میان این خانواده جایی دارم، به این همراهی افتخار می کنم و چشم به راه 
آمدن کتاب های بیشتر و خلق جهان ادبی ژرف تر و جالب تری هستم.

یوسف علیخانی را از سال های بسیار دور می شناسم. از دوران دبیرستان که هر دوی ما سری پر شور و شر داشتیم و در دل آرزوهایی 
بزرگ. سخت کوشی بزرگترین ویژگی او بود و... هنوزم هست!.. سه ماه تابستان را در بازار قزوین به سخت ترین بارها تن می داد تا نُه 
ماه تحصیلی اش را بیمه کند. در درس خواندن هم همین رویه را در پیش داشت. روزی دوازده ساعت در کتابخانۀ شهدای قزوین درس 
می خواند تا رتبه ای عالی را در کنکور به دست آورد. همین طور هم شد: رتبۀ ۱۲۶ ادبیات عرب دانشگاه تهران. تشتک خیلی از اطرافیان 
خودش را پرانده بود با این رتبه... از جمله من!.. از همین جا راه مان از هم دور شد ولی... دل هامان نه!.. من غرق در بازیگری شدم و 
او در نوشته هایش. گذشت و... گذشت و... گذشت... تا آبان ماه ۱۳۸۸ با من تماسی گرفت که زندگی هنری مرا دچار تغییرات بنیادین 
کرد: »ابراهیم!.. می خوام یک مجموعه رمان در بیارم از قهرمانان ملّی این آب و خاک...« و... شد آنچه که مقّدر شده بود. کسی ابراهیم 
میرقاسمی را در عالم کتاب و نویسندگی نمی شناخت - چون کتابی نداشت - ولی... با سه ماه تحقیق و دو ماه نویسندگی عاشقانه، 
»دیدا« به دنیا آمد. دیدای من... حاصل عشقی بود که بین طاهر ذوالیمنین و دیدا جریان یافته بود. به قول یوسف: زندگی عاطفی طاهر.
باورش خیلی سخت و دور از ذهن به نظر می رسد که دوازده سال از آن زمان گذشته و... به قول یکی از دوستان »نشر آموت«: 
الّسابقون... الّسابقون... اولئک المقّربون!.. از قدیمی های نشر آموت لقب گرفتیم و چه افتخار بزرگی بود و - صد البت - هست که در 

این جرگه، جایی برای خود دست و پا کردیم.
حال پس از دوازده سال، هم چنان خود را وامدار مهر و مهربانی مردی می دانم که سوای جثۀ عظیمش، دلی عظیم الجثه نیز دارد... 
فانوس در دست گرفته تا چراغ نشر و کتاب و کتابخوانی را زنده نگه دارد. با این که دومین رمان خود را آمادۀ نشر دارم، هنوز دلم برای 

دوران زایش دیدا می تپد که دورانی بسیار خوش و دوست داشتنی بود.
دلت گرم و سرت خوش باد یوسِف جان!.. خودت، قلمت، نشرت و خانوادۀ عزیزت همیشه مانا و پایدار باشید!

مترجم محدثه احمدی

بازیگر و نویسنده سید ابراهیم میرقاسمی
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کالسیک ادبی، به تعبیری ساده و مختصر، به آثاری اطالق می شود که در زمره ی متون ارزشمند و ماندگار جای گیرند. این تعریف 
به خودی خود گویای لزوم گذشت زمان و شناخته شدن اثر است. بدیهی است که گذشت زمان نزد خوانندگان عالقمند و نیز حرفه ای 
امکان خوانش و نقد را فراهم می آورد. امروزه فرصت قرار گرفتن در فهرست نهایی جوایز معتبر ادبی نیز سهم بسزایی در دیده شدن 
و اعتباربخشی به متون ادبی دارد. گاه در بازه های زمانی طوالنی تر و با در حاشیه قرار گرفتن برخی از آثار، بازشناسی و ارزش گذاری 
این متون در گرو مطرح شدن آنان توسط شخصیت های ادبی صاحب نظر است. به عنوان نمونه در دهه های آغازین قرن بیستم شاعر 
نوگرای انگلیسی-آمریکایی، تامس استرن الیوت، با نقدی که بر شعر متافیزیک اوایل قرن هفدهم به ویژه اشعار جان دان نوشت، 
سبب مطرح شدن دوباره و پویایی این نوع از شعر غنایی در محافل ادبی آن دوره و پس از آن گشت. شایان ذکر است که الیوت مقاله 
»شعرای متافیزیک« را در سال ۱۹۲۱ منتشر نمود و توجه وی به این نوع  شعر به ویژه مدیون انتشار نسخه ی جدیدی از اشعار جان 
دان )۱۹۱۲( و سپس مجموعه اشعار متافیزیک و قرن هفدهم )۱۹۲۱( توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد و با ویراستاری هربرت جان 
گریرسون، استاد و منتقد ادبی بود. این شرح مختصر بهانه ای است برای اشاره به اهمیت بازخوانش آثار کالسیک که بخشی از رسالت 
معرفی آنان به نسل های آتی، اهتمام منتقدین را می طلبد و بخشی دیگر در گرو همت ناشران است. در این گذر، خوشبختانه بازنشر 
مجموعه هایی از آثار کالسیک جهان در ایران نیز توسط انتشارات مختلف در سال های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده است. این آثار گاه 
با ترجمه های پیشین و گاه بازترجمه روانه بازار کتاب شده اند. مفتخرم که ترجمه ای از »ساالر مگس ها« با لطف و همکاری بی دریغ 
نشر آموت، سهم کوچکی در این عرصه داشته است. امید که پویایی و تالش ارزشمند نشر آموت در آستانه چهاردهمین سالگرد آغاز 

به کار، هم چنان آثار کالسیک را در فهرست تازه های خود قرار دهد.  

آدم ها در کنار خاطرات گذرا و ماندگار زندگی روزمره شان چندتایی خاطره ی ابدی دارند که به مرور زمان به جای اینکه غبار عمر به 
تنشان بنشیند و فراموش شوند، با هر جرقه ای صیقل می خورند و زنده تر و شفاف تر می شوند. منظورم نقاط عطف زندگی یا تغییرات 
بسیار بزرگ و تاثیرگذار نیست؛ من از لحظاتی می گویم که برایمان محترمند که در عین کوتاهی و سادگی وزن عاطفی شان سنگین تر 
از بسیاری از لحظات مهم و حساس زندگی ست که مثل خیلی از روزها و لحظه هایمان می آیند و اتفاق می افتند اما نمی روند. کتابفروشی 
آموت مامن بسیاری از لحظات این چنینی است. این خانه ی امن و گرم در این چهار سال خاطرات ابدی خیلی ها را رقم زده؛ خیلی 

ها مثل من. 
عطر گلخانه ای اتاقک انتهای کتابفروشی، میز نوشتن معروف آقای علیخانی کنار پنجره، نور زرد گرمی که جلوی قفسه ی کتاب های 
پرفروش روی صورتم می پاشید و گرمم می کرد، صدای زنگ باالی در ... این کتابخانه خاطراتی برایم ساخته که گوشه ای از جانم شده. 
من و مریم با چه شوق و ذوقی خیابان را باال می رفتیم تا به کتابفروشی برسیم، در حریم امنش چه آرامشی داشتیم و چه کیفی 
می کردیم از هم نشینی و هم کالمی با آدم های ناب کتابفروشی. جیمان جان خوب آموت به تنهایی یک کالس درس بودند و من 
همیشه تشنه ی شنیدن حرف های نابشان. اگر در این خانه پا گذاشته باشید که می دانید از چه حرف می زنم. اگر نه؛ به شما هشدار می 
دهم که پاگیر می شوید و بخشی از روح و جانتان را یک گوشه از کتابفروشی جا می گذارید؛ اما مگر خاطرات ابدی ارزشش را ندارند؟

مترجم و استاد دانشگاه دکتر ناهید شهبازی

مترجم منا اختیاری

این که به اندازۀ دو رمان با نشر آموت، همکاری داشته ام و هم چنان با دل خوش سپاسگزارش مانده ام برای من نشانۀ خوبی از کیفیت 
این نشر است. اگر بیش از نیمۀ عمرتان را در اروپا گذرانده  باشید، عادت می کنید در صورتی که دیده و شنیده می شوید یعنی هنوز به 
سطح یک روح منتقل نشده اید و با شما گفتگو می شود. به عقیدۀ من صراحت کالم از مهم ترین خصوصیات این ناشر است. شاید این 
مسئله برای شما باالترین اهمیت را نداشته باشد و شاید برای انتخاب ناشر ویژگی های دیگری مدنظرتان باشد اما من متوجه شده ام 
این ویژگی برای من خیلی مهم بوده است. این رفتار را در رویارویی با کانون های حمایت از مترجمین اروپا هم تجربه خواهید کرد. 
با این طرز برخورد نیروی کسی بی جهت تحلیل نمی رود و همه چیز برای هر دو طرف روشن است. من غالبا افراد را در ذهن خودم 
با احتمال رسیدن شان به تخت اقتدار می سنجم، و از خودم می پرسم اگر این فرد قدرت باالتری در اختیارش بود چه قوانینی وضع 
می کرد، با سایرین چه رفتاری می کرد، با این سنجش اختصاصی خودم خیال می کنم نشر آموت می توانست روابط متعادل و منصفانه ای 

بنا کند، با دلخوشی افراد پیرامونش.

مترجم سامگیس زندی

»خانه ای به وسعت جهان آرزوهایم«
نمی دانم تا حاال برایتان پیش آمده که غربت را به معنای واقعی حس کنید؟ غریبی البته تعابیر زیادی دارد که مهم ترین آن، دوری از یار و 
دیار است. برای من اما، غربت سرگشتگی در دنیایی بود که هر لحظه در آن بودم و هر چند... گاهی سرخوش، اما نصیبی از زیبایی هایش 
نمی بردم. این که مدام بنویسی و بنویسی، اما جایی برای ابراز آن به عالقمندانش نیابی و به تعبیر دیگر، میل به فرار از آوارگی و اقامت در 

جایی داشته باشی و خانه ای نباشد برای دمی آسایش در آن.
تا این که از پس سالیان درازِ پیمودن این راه، کسی آمد که مثل هیچ کس نبود و به خانه ی سبزش راَهم داد تا آموت، بشود اولین مأمن و 
پناهگاه امن رسیدن به رؤیاهای دست نیافتنی اَم. تا پیش از آن، از من هیچ چیز نبود و پس از آن، به یک باره انبوهی از خواهندگان آثارم، 

شکوفایی شورناکم را در حریم سبز آموت به نظاره نشستند.
یوسف علیخانِی پیش از آموت را گاهاً از روی آثار درخور ستایشش می شناختم، اما یوسف پس از آموت... برای من ستایش انگیز و بی بدیل 

بود و هست. چرا که در بحبوحه ی سرمای دنیای خزان زده اَم، آفتابی تموز شد تا آب کند قندیل های نومیدی را در باور یخ بسته اَم.
از آن روز سرنوشت ساز، نُه سال می گذرد و افسوس می خورم که چرا چهار سال پیش از آن را بی آموت به آوارگی گذرانده بودم. امروز، با 
اینکه چهارده سالگی ظهورش را به سور می نشینیم، اما در خیالم، آموت از ابتدا خانه ی رسیدنم به آرامشی مطلق بوده، و تا همیشه نیز، هر 

کجا باشم، به بودنش قوت قلب دارم و افتخار.
برای همه چیز و همه وقت سپاسگزارم، یوسف علیخانی عزیز و آموِت بزرگ و سبز.

نویسنده م. آرام
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چندان که در کتاب جهان می کنم نظر
یک حرف بیش نیست که تکرار می شود

صائب

ضرب المثل خشنی داریم که دور از جان مان: »هر که کتاب عاریت 
داد باید یک دستش را برید و هر که پس آورد دو دستش را.« 
قبل تر از آشنایی با »یوسف علیخانی« نویسنده و مدیر نشر آموت 
گفته بودم که برمی گردد به خیلی سال پیش و اتفاقا آغازش از کتاب 
بود و »سنگر و قمقمه های خالی« نوشته ی »بهرام صادقی«؛ که 
آن وقت ها پیدا کردن کتاب کار خیلی سختی بود و برنگرداندن 
آن کتاب دینش ناخواسته به گردنم افتاد و ماجراها داشت... آن 
وقت ها هنوزاهنوز آموتی نبود و بعدها دورادور خبر خوبی شنیدم که 
نویسنده حاال انتشارات راه انداخته و خوبی اش بیشتر از این بابت که 

چه بهتر صاحب و آشنای کلمه ای برود سراغ این کار. 
اما همکاری با آموت هم از سر اتفاق شد و از نمایشگاه کتاب 
استانی زاهدان و دور هم جمع شدن چند دوست که یکی شان 
یوسف علیخانی بود. آن روزها فقط گاهی به گاه ترجمه ی شعر 
را منتشر  از ترجمه ها  بود »نشر چشمه« یکی  قرار  و  می کردم 
کند و بعد پیشنهاد شد که برای نشر آموت رمان ترجمه کنم و 
ماجرای ترجمه برایمان جدی شد. این »برایمان« جمع است و آخر 

یادداشت توضیحش می دهم.
رفت وآمد و این نه و آن نه، رسید به رمان »خانه ای که در آن بزرگ 

شدیم« نوشته ی »لیزا جوئل«. جوئل از آن نویسندگانی است که 
مدام در جست وجوی تازه ها هستند و از خطر در نوشتن و دور 
شدن از جایی که خودشان را ثابت کرده اند نمی ترسند. شخصیت 
اصلی این داستان هم غریب است و دوستداشتنی. زنی که سال ها 
فقط نقش مادر داشته و مادر از آن کلماتی ست که نه سنتی و 
مدرن دارد و نه ایرانی و خارجی و گاهی آدم فکر می کند اگر 
توی کهکشان های دیگر آدم فضایی هایی باشند که حتی مثل ما 
سر و پا و دست نداشته باشند و کلی تفاوت باشد میانمان، اما به 
شرط داشتن مادر، عاقبتش می شود همین. کسی که یادش می رود 
خودش را و فراموش می کند قرار است زندگی همین یک بار باشد 
و مال کس دیگری نیست و هرچه دارد می گذارد وسط و در نهایت 
عجیب هم تنهاست. »لورلِی« این داستان هم جایی می خواهد که 
پیدا کند چیزی را که سال ها گذاشته بوده روی تاقچه ی مادری و... 
سه کتاب دیگر ترجمه ای که از من در نشر آموت منتشر شده، آن 
قصه ی آدمیزادی است و ماجرای بی پایان عشق؛ که حتی اگر به 

قول خاقانی این طرز باشد که:
آنچه عشق دوست با من می کند
واهللا ار دشمن به دشمن می کند

باز دست برنمی داری از آن و این عادت را دنبالش بروی می رسی 
به روز اول آدم و شاید هم   قبل ترش که نوشته اند: »خطاب آمد: 
ای آدم اکنون که قدم در کوی عشق نهادی از بهشت بیرون شو 
که این سرای راحت است و عاشقان درد را با سالمت دارالسالم 

چه کار!«
نوع  سخت ترین  از  یکی  عشق  از  نوشتن  ظاهرش  برخالف 
نوشتن هاست. آنقدر که نوشته اند و می نویسند و خواهند نوشت 
و اگر نتوانی حرف تازه ای به آن اضافه کنی و مال خودت نکرده 
باشی اش، هیچ مخاطبی نمی نشیند پای حرف هات. این سه کتاب 
»وقتی باران می بارد« از »لیزا د یانگ«، »کوه میان ما« از »چارلز 
مارتین« و »شکوفه های درخت گیالس« از »ال.جی.شن« که 
این آخری از تازه های آموت است، حرفشان همین حرف است به 

قاعده ی خودشان.
ناگفته ای که هرچه بگویم کمتر گفته شده حضور و بودن سحر 
است و دلیل جمع بستن پیش تر و دلیل همه ی اتفاقات خوب این 
سال ها. بارها گفته ام که این کتاب ها حاصل کار مشترک است و 
سهم سحر حتی از من در آن ها بیشتر است و دلیل نبودن اسمش 

بخشی خواست خودش و بخشی شرایط نشر و چاپ.
پایانش امید که آموت و آموتی ها بمانند برای هم سال های سال 

سالمت و پر از کلمه.

مگر می شود اهل ادبیات باشی و نام »وبالگ تادانه« را نشنیده باشی؟ سال هایی که این قدر شبکه های مجازی پر رونق نبودند مگر 
چند وبسایت و وبالگ بود که به صورت تخصصی روی موضوعی تمرکز داشته باشد و آن قدر متنوع به معرفی نویسنده ها و ناشران و 
کتاب ها و جلسات کتابخوانی و هر موضوع دیگری پیرامون ادبیات و فرهنگ فولکلور بپردازد؟ من »یوسف علیخانی« را نخستین بار 

از طریق این وبالگ شناختم و دنبال می کردم.
کمی بعدتر افتخار آن را یافتم تا برای »شب عزیز و نگار« از مجموعه »شب های بخارا« که عالیجناب علی دهباشی برگزار می کرد، 
مستند عزیز و نگار به روایت یوسف علیخانی را تدوین کنم و این آغاز آشنایی بیشتر و رفاقتی بود که خوشبختانه تا امروز ادامه داشته 
است. یوسف، بعدها روایت چگونگی خلق مستند عزیز و نگار را در وبالگ تادانه نوشت و من آن موقع و هنوز هم آن همکاری را یکی 

از افتخارات دوران کاری ام می دانم.
حدود یک سال بعد همکاری دیگری بین من و یوسف عزیز پیش آمد و آن تدوین »مستند نوروزبل« درباره ی نوروز دیلمی بود. 
نخستین بار در جریان همین همکاری به سال ۱۳۸۷ بود که من نام »نشر آموت« را از زبان او شنیدم. یادم نمی رود روزی که با شوق 

ُمهِر نشر آموت را نشانم داد و از برنامه هایش برای این نشر گفت. 
حاال زمان به سرعت سپری شده است. یوسف علیخانی امروز نویسنده، ناشر، و کتابفروش مشهوری است که چهاردهمین سال فعالیت 
نشر آموت و چهارمین سال فعالیت کتابفروشی آموت را با همکارانش به سور نشسته است. در تمام این سال ها همواره مخاطب جدی 
فعالیت های او بوده ام در عرصه ی نشر، و همواره تالش ارزشمندش برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان جامعه ی ایرانی را ستوده ام. 

برای او و همکارانش در نشر و کتابفروشی آموت سالمتی آرزومندم و ثبات قدم در مسیری را که برگزیده اند.

آشنایی من با نشر آموت از زمانی شروع شد که آقای علیخانی از من خواستند مصاحبه های ایشان  با نویسندگان قدیمی و عامه پسند 
را پیاده کنم. من که تا به حال این کار را نکرده بودم توانستم با راهنمایی آقای علیخانی این کار را انجام بدهم  و از آن کتابی به نام 

»معجون عشق« چاپ شد. کتاب شرح حال این نویسندگان و ماجراها و دغدغه های آن هاست که برای من جالب بود.
بعد از آن با پیشنهاد آقای علیخانی من و خانم تقوی وارد حوزه ی نمونه خوانی کتاب شدیم. شروع خیلی جالبی بود چون برای هر کتاب 

ما چندین بار به آقای علیخانی زنگ می زدیم و ایشان با سعه صدر به تمام سوال های ما جواب می دادند.
به من خیلی خوش می گذشت چون هر بار با یک مسئله جدیدی روبرو می شدیم. اولین تجربه ی ما از کتاب های آقای عمادی بود 
که ایشان بسیار ریزبین و دقیق بودند و چه کتاب های با ارزشی. بعضی از کتاب ها را چندین بار می خواندیم، حتی تا نیمه شب بیدار 

می ماندیم تا کتاب فردا آماده شود و مورد قبول آقای علیخانی باشد.
خیلی خوشحالم که در این حوزه فعالیت می کنم. هر کتابی را دست می گیرم یک ذوق عجیبی دارم. هر  مشکل و مسئله ای داشته 

باشم با شروع یک کتاب فراموش می کنم.
هر کتاب دریچه ای به یک زندگی جدید است.

از آقای علیخانی بسیار سپاسگزارم که من را با دنیای کتاب و کتابخوانی آشنا کرد. این ها را نوشتم برای این که بدانید یک کتاب از 
مرحله اول تا چاپ آن چقدر زحمت و مشقت برای یک نشر دارد تا به دست شمای خواننده برسد. این فقط گوشه ای از نشر یک کتاب 

است.

حامد کلجه ای 
فیلمساز

مینا فرشی احمدی
نمونه خوان

مترجم علی شاهمرادی
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یک کوه، سه مادر، یک مرزدار
چگونه یک روستا، مرزدار شهروندان شهری بزرگ شد؟

برخی برای نوشتن خوب سه عامل تجربه، خواندن و تمرین مداوم را مؤثر دانسته اند، ُخب معلوم است، هر یک از این سه هر چه بیشتر و دقیق تر، 
نوشتۀ شما بهتر و عمیق تر، اّما چرا باید نوشت؟ 

اگر طبیعت انسانی با زاد و ولد بقا پیدا می کند و این امر مستلزم شرایط و زمینه هایی است، فرهنگ ها نیز با نوشتن باقی می مانند و دارای اثر خواهند 
بود، حال که چنین است، می توان از مناسبات این تشبیه بیشتر سخن گفت، البّته یادمان باشد هر چیزی که نوشته می شود، باقی نمی ماند و هر 
چیزی که نوشته نمی شود از بین نمی رود، ضرورتاً. این آموزه خود حاوی نکات بسیار است که اینجا به اشاره گفتیم تا خوانندۀ عزیز سر وقتش، 

خودش در دریافت ها مّدنظر قرارش دهد.
 اّما برویم ببینیم نویسنده چه می کند؟ او کلمات را یکی یکی از باغ فرهنگ بشری در تاریخ می بوید، آنها را مزمزه می کند، گاهی ِچنِدَشش می شود، 
همچون زمانی که زنی شهری مارمولکی روی دست خود مشاهده می کند و انرژی معادل ۱۲۳۹ اسب بخار را از دست خود رها می سازد و دیوار 
صوتی را با ترنّم ارتعاش های سینوسی خود تََرک می زند، ولی نویسنده وقتی کلمۀ بوییدۀ مّزه کرده ای را شهد عسل می یابد، آغوشش را بر او 
می گشاید و گرماگرم می نوازدش تا روزی و جایی پروردۀ خود را در چشم خواننده چنان بیاراید که رودی شود و از راه دیده گان بر قلب سرریز گردد 
و با جریان پیدا کردن خون خواننده، تمام سلول های ذهن و بدن او را سیراب کند، آری ای خوانندۀ فهیم! می خواهم بگویم نویسنده اگر نویسنده 

باشد مانند مادر می ماند و مادر اگر مادری عادی هم باشد بر قلب ها سلطنت می کند و این مادرانگی هر چه گسترش یابد، قلب های 
بیشتری برایش خواهند تپید و در حیات و ممات ظاهری اش از او انرژی خواهند گرفت و .... و ..... و ....، کمی می ترسم، ولی می گویم، و 
اگر از همین دنیای اعتباری ظاهری کوچ کند، بر دل های بیشتری داغ خواهد نهاد و این داغ گاهی با گذشت زمان سرد نمی شود، بلکه 

تو بگو گرم تر و سوزان تر و آتشین تر.
 این امر، یعنی نویسندگی برای همیشه از روزگاران قدیم تاکنون بوده، هست و بی تردید خواهد بود. امروز اّما با پیشرفت های تکنولوژیک 
انسانی و البته با دستگاه چاپ گوتنبرگ از حدود ۳۰۰ سال قبل، در کنار نویسنده ضلعی دیگر در مناسبات فرهنگی خودنمایی کرده است، 
نشر. نه اینکه قبل از این نشر و ناشر نبود، بلکه صورت جدید این کار، تأثیری ویژه به آن بخشید، همان طور که آسیب هایی نیز داشت، 
کتاب سازی یکی از آسیب ها بود و برای همین خوانندۀ امروزی باید عالوه بر نویسنده یا مترجم، به ناشر اثر نیز توّجه کند و اگر خوانندۀ 

حرفه ای ست، عالوه بر نویسنده شناس بودن، فضیلت ناشرشناسی را کسب کند.
 ناشر نیز اگر ناشر باشد، وجهی مادرانه دارد، او فقط با نویسنده ها و کتاب ها مواجه نیست، امروزه ناشر باید با نهادهای دولتی سر و کلّه 
بزند - و این مختص ایران نیز نیست، هر چند در بعضی جاها دردسر بیشتری دارد- با بازار کاغذ و چاپ و ... تعامل کند، گوشه  چشمی 
به رسانه ها داشته باشد و در همان کتاب، کتاب پردازی؛ یعنی حروفچینی، صفحه بندی، طراحی جلد، صحافی و ... را به بهترین وجه انجام 
دهد. ناشر اّما، ... اّما ...، اّما ...، کمی بیشتر می ترسم، ولی باز می گویم، ناشر اّما بسیاری اوقات باید برای نویسنده نیز عالوه بر مخاطب  
مادرانگی کند، دستی به سر و رویش بکشد، تر و خشکش کند، نِق نِق هایش را بشنود و ُغرُغرهایش را تحّمل نماید و پا به پایش تاتی تاتی 
راه برود و خسته شود تا شیوۀ راه رفتن را بیاموزانَد. ناشر شدن امروِز روز در کشور ما آسان است، ولی ناشر ماندن و رشد کردن طاقت فرسا، 

البّته به شرطی که ناشر از َکّد یمین و عرق َجبین ارتزاق کند و ااّل چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کاال.
 امروزتر در زندگی شهرنشینان ضلعی دیگر در کنار نویسنده و ناشر نشسته است، کتابفروشی. به تناسب َمَثل:»هر جا آب هست، آبادی هم 
هست«، باید گفت: »هر جا کتابفروشی هست، آبادی فرهنگ هم هست«، و کیست که نداند ِقوام کتابفروشی به کتابفروشش است. اگر 
نویسنده مادری است باردار که فرزند را می زاید و ناشر مادری است که فرزند را پرورش می دهد، کتابفروش مادری است که فرزند را شیر 
می نوشاند از شیرۀ جان. اگر در عمرتان به کتابفروش خوب برخورد کرده باشید می دانید چه می گویم و ااّل هر تالشی برای توضیح این امر 
آب در هاون کوبیدن است، مگر اینکه چشمانی آموخته داشته باشید و شیردهی مادر را در موقعیت های متفاوت به نظاره بنشینید. کودک 
وقتی گرسنه است به سینه های مادر پناه می برد و این مادر است که باید با درست نشستن و خم شدن و تنظیم موقعیت کودک خیال 

او را در هنگام مکیدن شیرۀ جانش راحت کند و تنها چنین خیالی پَِر پروازش فعلّیت یافته و زمینۀ صعودش به قلّه ها فراهم خواهد شد.
کتابفروشی های خوب و کتابفروشان خوب، پناهگاه های امن خیال برای شیفتگان فرهنگ و تعالی هستند و شاید بتوان آنها را مرزدارانی 

کوشا برای حفاظت از آسایش خیال خوانندگان نامید.
 امروز شهر تهران که شاید مردمانش کمتر با عظمت تاریخی و شگفتی های اعصار گذشته اش آشنایی دارند، سعادتی دیگر یافته اند، سه 
ضلعِی حیات بخش فرهنگ در یک مکان به یکدیگر رسیده اند، چگونه و کجا؟ نویسنده ای توانمند که »خاما«یش را باید هر ایرانی حداقل 
یک بار بخواند)در یادداشتی دربارۀ چرایی این امر خواهم گفت( و »بیوه کشی« اش، عبرت های بسیار دارد و ۳۷ داستان کوتاه روستایش، 
میلک، در »سه گانه« هوایی پاک را با بوی درختان سرسبز در ِدماغ ریه های جان مان می دمد، حدود چهارده سال قبل اراده کرد تا ناشر 
شود و سختی های جان فرسای این راه را بر خود خرید تا رسید به یک کتابفروشی گرم و چشم نواز در منطقۀ مرزداران غرب تهران. آری، 
امروز نشر و کتابفروشی آموت با آقای کتابفروشش که از قضا همان نویسندۀ خوب کوچ کرده به شهر ماست، کوشیده است حافظ آسایش 
خیال شهروندان شهری تپنده باشد تا آنها بتوانند به روشنایی راه پیدا کنند. خیالی که با چشمان عقاب گون بر قلّۀ کوهی بلند نشسته باشد 

از خود خواهد پرسید چگونه این اتفاق شگفت رخ داده است؟
اگر آن خیال از عقاب پرواز را خوب آموخته باشد، بر دیوار ابرهای انباشته از تجربه هایش با گچی رنگی از خوانده هایش خواهد نگاشت:

 آموتخانه،
 ریشۀ تنیده در کوه ایستاده در افق، 

رسیده تا به مرز، 
مرزهای شهر شهره های شهرزاد شام.

اسماعیل جاللی
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طاهره زیانی
بالگر کتاب

سوسن علیزاده
صفحه آرا

از آموت می نویسم...
هی می نویسم و پاک می کنم...از انتقام و دخترها در جنگ می نویسم و پاک می کنم...از فالنری اوکانر و جوجو مویز می نویسم و پاک می کنم...از اندوه 

بلژیک و خانه ی کاغذی می نویسم و پاک می کنم...از خاما و سوگ مغان می نویسم و...
از نبش خیابان آریافر تا میلک می روم و از کتابفروشی تا آموتخانه می نویسم و پاک می کنم.  ..

همه ی این ها آموت هست و آموت فقط این  نیست.. .
کافی ست یکی دو کتاب از آموت خوانده باشی و نظرت را چه مثبت و چه منفی با ناشر در میان گذاشته باشی...کافی ست روزگاری در یکی از 
نمایشگاه های کتاب، چه تهران و چه استان ها، سری به غرفه ی آموت زده باشی...کافی ست گذارت برای چند دقیقه هم که شده به کتابفروشی خیابان 
مرزداران افتاده باشد و روی صندوقچه های چوبی نشسته باشی و کتاب ها را دیده باشی...کافی ست در کافه و نونوشت پای صحبت علیخانی یا بچه ها 
نشسته باشی، آن وقت تو عضوی از خانواده ی بزرگ آموتی...آموت فقط کتاب ها را روانه ی خانه ی تو نمی کند، آموت تو را به خانه اش دعوت می کند...

آموت خانه ی امن کتاب خوان هاست ...

با سالم، سوسن علیزاده هستم. با افتخار اعالم می کنم حروفچین نشر آموت هستم. مدت ۱۴ ساله که با این نشر همکاری دارم.
قطعاٌ تو این سال ها خاطرات تلخ و شیرینی در حین کار وجود داشته که با مدیریت ناشر تلخش به شیرین تبدیل شده.

ولی یکی از خاطراتی که همیشه تو ذهنم هست و ازش لذت می برم، اون عشقیه که آقای علیخانی عزیز به کارش داره و یادم میاد زمان نمایشگاه 
کتاب هر وقت که می رفتم نمایشگاه، می دیدم آقای علیخانی با عشق و انرژی عالی در حال توضیح دادن کتابی بود که کتابخوان های عزیز برای 
خرید انتخاب کرده بودند و من با دیدن این صحنه، گوشه ای می ایستادم و به ایشون و به اون عشق و انرژیشون نگاه می کردم و لذت می بردم و بعد 

برای احوالپرسی جلو می رفتم.
با توجه به اینکه در برنامه زرنگار کار می کنم، شاید بد نباشه توضیحی در مورد ویژگی های این برنامه نسبت به برنامه های دیگه مثل ورد و ایندیزاین 

بدم.
مهم ترین مسئله اینه که برنامه ورد رو برای کتاب، درست نکردن. برای نامه نگاری در ادارات و گزارش و مقاله هایی که در اینترنت گذاشته میشه درست 

شده، ولی نرم افزاری سینا برنامه زرنگار رو فقط و فقط برای کتاب طراحی کرده و البته در کنارش کارهای دیگه هم میشه انجام داد.
برای همین وقتی کتابی رو در ورد صفحه آرایی می کنیم متأسفانه با اشکاالت زیادی مواجه می شیم. مثل:

خطوط صفحات کتاب روی هم قرار نمی گیرند.
- پایین همه صفحات یکسان نیستند و یکجا تمام نمی شوند.

پاورقی ها رو در پایین صفحه نمی تونه روبروی هم قرار بده و همه رو ستونی زیر هم قرار می دهد.
و از همه مهم تر که تو زیبایی یک صفحه و کتاب تأثیر زیادی داره اینه که فاصله بین کلمات در سطرها زیاده و اون نظم و قرارگیری خطوط و قلم های 

زرنگار رو نداره که این از زیبایی کار کم می کنه.
و مشکالتی از این دست که هم من حروفچین و هم ناشر محترم رو بر آن داشته تا همچنان در برنامه زرنگار کار کنیم و از زیبایی کار لذت ببریم و 

البته ناگفته نماند که زرنگار همچنان مشتری های خودشو داره و با ناشرین زیادی کار می کنم که زرنگار رو بر ورد و دیگر برنامه ها ترجیح می دهند.
و خداروشکر که نرم افزاری سینا هم هر ساله امکاناتی در جهت ارتقاء این برنامه در اختیار کاربران قرار داده تا بتونیم استفاده بهینه تری داشته باشیم.

خدا رو شاکرم که در تمام این سال ها به لطف خدا تونستم با ارائه کار خوب و جلب نظر ناشر در خدمت این نشر باشم و انجام وظیفه کنم.
قدردان آقای علیخانی عزیز و تیم کاریشون هستم که در کنارشون یاد گرفتم و آموختم.

براشون بهترین ها رو آرزو می کنم و امیدوارم هر روز بیشتر از قبل بدرخشند و در پناه خداوند باشند.

فرناز شهیدثالث
نویسنده و ویراستار و منتقد ادبی

رکسانا تقوی
نمونه خوان

ویرایش را آن سال ها که در ماهنامه ی لوح می نوشتم، کنار دست محمد قائد آموخته بودم اما سابقه ی کار رسمی ویراستاری نداشتم. با این حال رمان 
که می خواندم، چشمم به هر غلطی که می افتاد، چیزی مثل یک چاقوی تیز نازک در مغزم فرو می رفت، و تیر می کشیدم، و درد پخش می شد توی 
تنم. همین بود که فکر کردم ویراستار رمان شوم تا شاید بتوانم اثر مثبتی بر انتشار آثار بگذارم و کمک کنم که رمان ها با دل خوش تر و تن بی درد 

خوانده شود؛ آرزوهای بزرگ بر هر جوانی رواست.
در فکر همین کارها بودم که فرصتی دست داد تا یوسف علیخانی را بعد از مدت ها ببینم. در دفتر انتشارات آموت که با تالش زیادی پا گرفته بود. گپ 
می زدیم. صحبت ها گل انداخت و از خاطرات دوران روزنامه نگاری، کشید به کتاب و رمان و ویرایش. گفتم دوست دارم ویراستاری را تجربه کنم. بعید 

می دانستم از پیشنهادم استقبال شود اما یوسف علیخانی به من اعتماد کرد و اولین تجربه ی جدی من در ویرایش را رقم زد. 
رمان »زبان گل ها« اولین همکاری من با نشر آموت بود. رمانی لطیف و آهنگین، که از خواندنش بسیار لذت بردم و سعی کردم ترجمه ی فارسی آن 
را در حد توانم روان تر و خواندنی تر کنم. بعد از آن، چند رمان دیگر ویرایش کردم. بعضی را بیشتر دوست داشتم و بعضی را کمتر. صادقانه بگویم که 

برای همان کمترها هم به همان اندازه ی بیشترها انرژی صرف کردم، هر چند بیشتر حرص می خوردم و خیلی بیشتر غر می زدم. 
یک بار هم دلم سوخت از اینکه رمانی خوب و خواندنی به ترجمه ی مهسا ملک مرزبان از ارشاد بیرون نیامد و مجوز نگرفت. ویراستار هم مثل نویسنده 
و مترجم، حاال نه به همان اندازه، بخشی از روحش را در کاری که ویرایش می کند جا می گذارد. یا شاید برعکس، گوشه ای از کار است که در روح 
آدم جا می ماند. همین است که مهم نیست دستمزد کار ویرایش را کامل گرفته باشی و اسم تو هم فقط به عنوان ویراستار در شناسنامه ی کتاب بیاید 
و به احتمال زیاد حتی کسی هم به آن نگاه نکند... دلت می گیرد از این که آن چه تو هم به اندازه ی خودت برایش زحمت کشیده ای به دست صاحبش 

-مخاطبان رمان- نمی رسد. بخصوص وقتی دلیلی برای تصمیم ارشاد پیدا نکنی.
 دوره ی کار ویراستاری برایم چندان طوالنی نشد. چند سال بعد، از این کار دست شستم. در کار ویرایش همان قدر بی شتاب و آهسته بودم که در 
نوشتن. ناشر که نمی تواند دو برابر و حتی گاهی سه برابر زمانی که مترجم صرف ترجمه کرده، منتظر ویراستار بماند. که هفته ها و گاهی ماه ها بگذرد تا 
باالخره دل ویراستار با متن صاف شود و راضی شود آن را تحویل بدهد. آن هم وقتی حتی به بخش کوچکی از آن آرزوهای بزرگ نرسیده و نمی داند 
آیا توانسته امانتدار خوبی برای اثری که نویسنده و مترجم به او سپرده اند باشد یا نه. این بود که تصمیم گرفتم به خواندن رمان هایی که آموت منتشر 
می کند دل خوش کنم. اما هم چنان و همیشه از یوسف علیخانی ممنونم که امکان این تجربه ی الزم و دلپذیر را برایم فراهم کرد. و خوشحالم که در 

شناسنامه ی خانواده ی صمیمی آموت ثبت شده ام.

چهارده سال پیش در یک روز پاییزی من و مینا توی پارک نهج البالغه داشتیم پیاده روی می کردیم که آقایوسف به ما زنگ زد و پرسید:  دوست دارید  
نمونه خوانی نشر آموت رو انجام بدهید؟ 

 ما هم از خدا خواسته جواب دادیم: چرا که نه! 
با راهنمایی های آقای علیخانی ما شروع به کار کردیم و خیلی زود به این کار عالقه مند شدیم. با این که هر کتاب سه بار خوانده می شود تا بدون غلط 

باشد گاهی وقت ها مجبور می شدیم یک کتاب را چندین بار بخوانیم به این ترتیب روزهای یکنواخت من شکل خاصی به خود گرفت. 
بیشتر این کتاب ها، رمان یا روانشناسی هستند که سرشار از احساس نوع دوستی و تالش و مبارزه برای زیستن و هم چنین پر از هیجان و اتفاقات 

جالب می باشند.
خالصه نمونه خوانی برای نشر آموت مثل اینه که کتابی رو شروع کنی به خواندن و نتونی کنار بگذاریش و خیلی خوشحالم که جزو تیم آموت هستم.
با اینکه من در کتابفروشی آموت مسئولیتی ندارم اما وقتی وارد آنجا می شوم  به خاطر محیط صمیمی و دلگرم کننده حس خوبی بهم دست می دهد.
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سال های قبل از کرونا، نمایشگاه بین المللی مشهد، نمایشگاه کتاب استانی خراسان رضوی؛ درحالی که غرفه به غرفه ناشران عمومی را 
بازدید می کردم تجمعی جلوی یکی از غرفه های ردیف اول سالن توجه ام را به خود جلب کرد. مرد سبیلوی غرفه دار بازدیدکنندگان نمایشگاه 
را مجذوب خود کرده بود و با صدایی رسا کتاب هایش را معرفی می کرد. به همسرم گفتم از همشهریان شما باید باشد، سبیل هایش شبیه 
کردهای کرمانشاه است. از آنجا که حرف در زبانم نمی ماند به خود غرفه دار هم گفتم، حدس اولم درست بود کرد بود اما از کردهای قزوین. 
کتابی را به ما معرفی کرد: »بیوه کشی« و کمی از داستان آن و موضوعش را شرح داد. عالقمند شدم، نمی دانم یک نفر از همکاران غرفه 
یا سایر بازدیدکنندگان گفت نویسنده اش خودشان هستند! تعجب کردم خواهش کردم کتاب را برایم امضا کنند. اسمم را پرسیدند و ابتدای 

کتاب نوشتند و این شد اولین آشنایی من با نشر آموت و مدیر و صاحبش: یوسف علیخانی.
واقعا سخت است از آموت نوشتن و از یوسف علیخانی نویسنده و روزنامه نگار و خبرنگار صاحب نشر آموت یاد نکردن. آن سال ها فضای 
مجازی به گستردگی امروز نبود. یادم است در حد گروهی مجازی با سایر کتاب های نشر آموت آشنا شدم و خب از همه فعال تر چه کسی 
بود؟ خود یوسف علیخانی. بعدها این جنبه ی ایشان را در سایت ها، کانال ها و گروه های تلگرام و صفحات اینستاگرام بصورت مجازی و در 
تورهای معرفی کتاب »خاما« بصورت حضوری دیدم. آموت اگر امروز نشری فاخر، پرمخاطب و پرآوازه است نه فقط به خاطر کتاب های 
ارزشمند از نویسندگان و مترجمان خوب و چاپ های تمیز و طرح جلدهای زیبا بلکه بخاطر معرفی ها و تالش های بنیانگذار آن در فضای 

کتابخوانی کشور اعم از حقیقی و باالخص حضور پر رنگ مجازی می باشد.
از آن موقع تا کنون اکثر کتابهای نشر آموت باالخص کتابهای ترجمه شده آن را مطالعه کرده ام. خیلی کم پیش آمده است کتابی خوب 
نباشد و این در مورد ناشر پرکاری مانند آموت نشان از دقت و وسواس مسئوالن آن نشر دارد. کما اینکه تجدیدچاپ های مکرر و متعدد 
بسیاری از این آثار خود گویای رغبت و عالقه ی جامعه ی کتابخوان به آن بوده است. هم چنان که متأسفانه کپی و نشر افست این آثار را نیز 

توسط ناشران فیک و یا سایر سودجویان دیده ایم. کتاب های صوتی متعدد این آثار نیز هر کدام ارزشمند و قابل تقدیر می باشد.
آموت از آموختن می آید و در این سال ها از کتاب هایش، نویسندگانش و مترجمانش بسیار آموختیم. چهاردهمین سالگرد تولد آموت مبارک 

بر همه ما باشد.

برای یوسف علیخانی و آموتش 
کتاب اعتیادآور است. این را آنهایی که اهل کتابند خوب می دانند. اولین کتابی که خواندی و تو را مست کرد و برد به عالمی که جهان را 
زیر پایت دیدی، دیگر محال است بتوانی این مخدر آگاهی آور را کنار بگذاری و بعد از آن تمام تالشت را می کنی که خواننده ی خوب، 
نویسنده ی خوب، مخاطب خوب و یا ناشر خوبی باشی. فقط دوست داری به آن خدمت کنی. مخدری که عقل از سرت نمی پراند که عقل 
را به سرت بازمی گرداند. دوازده سالم بود که برای اولبن بار کتاب ممنوعه ی بوف کور هدایت را به رغم تاکیدهای خانواده و اطرافیان که 
اگر بخوانی خودکشی می کنی دست گرفتم و البته هیچ از آن نفهمیدم. تا امروز در آغاز هر دهه ی زندگی ام آن را خوانده ام و هنوز خودکشی 
نکرده ام و هر بار خوانشش جانم را نوازش داده است، هر چند هدایت تلخ نویس است اما برای من تا به امروز شیرین ترین قلمی بوده که 
ان را چشیده ام. از چهارده سالگی مخاطب جدی ادبیات بوده ام و در البه الی کتاب های گاه عبوس ادبیات هم چون راحت الصدور راوندی 
و تاریخ جهانگشای جوینی به جهان رمان و داستان داخلی و خارجی پناه برده ام، مثل بالکنی رو به باغ که درمیانه ی یک جلسه ی خسته و 

کسل کننده به ان پناه می بری و چای می نوشی و نگاهت در نگاه درختان افرا گره می خورد.
اولین رمانی که از نشر آموت خواندم، نسکافه با عطر کاهگل بود. پس از آن به عنوان ناشر جدی رمان های داخلی و خارجی دنبالش کردم 
و از نزدیک با خود یوسف خان آشنا شدم و تا پیش از همه گیری کرونا انتشارات آموت پاتوق خرید کتابم بود. او از چهارده سال پیش راه 
دشواری را آغاز کرده که امیدوارم هم چنان پرقدرت به کار خود ادامه دهد. در این راه نامالیمات فراوانی دیده و چشیده و تاوان اعتیادش به 

کتاب را پس داده و گمانم ان است که حاال حاالها  باید تاوان این عشق را پس بدهد، به قول حضرت موالنا 
عشق کار نازکان نرم نیست

عشق کار پهلوان است ای پسر
برای این پهلوان عرصه ی نشر داستان و رمان در آستانه ی چهاردهمین سالروز افتتاح آموت سالمت، عزت و توان رویارویی با مشقات  آرزو 

می کنم و امیدوارم قدم و قلمش در راه اشاعه ی فرهنگ کتابخوانی راسخ و نویسا باشد. تا باد چنین بادا

مدیر سایت آموت

محمد نعیم آبادی

استاد دانشگاه و مترجم

هنگامه حیدری

هر زمان در گوشه و کنار صحبت از کتاب و کتابخوانی می شود جمله ی معروف »مردم کتاب نمی خوانند« یا »مردم ما که کتاب نمی خوانند« حتما و 
بدون شک در ابتدای بحث، در میانه ی آن، برای حسن ختام یا اینکه در تمام موارد به گوش خواهد خورد. آموت اما یک مثال نقض است. اگر شما هم 

مثل من آموت را بشناسید حتما موافق خواهید بود. 
در جامعه ای که برای انجام ندادن کاری هزار و یک دلیل می آورد، آموت همیشه راه حلی در چنته داشته و دارد تا مخاطب کم طاقت و بی حوصله  ی 

امروزی را به خواندن بیشتر ترغیب کند.
 تنوع موارد منتشر شده در این نشر برای راضی نگه داشتن انواع ذائقه ی مطالعه جالب توجه است. با وجود اینکه این نشر تمام شهرت خود را مدیون 
ترجمه و انتشار رمان های پر مخاطب امروزی ست اما چندین مورد از عناوین بسیار مهم دنیای ادبیات داستانی برای اولین بار به همت آموت که امسال 

پا در پانزده سالگی خواهد گذاشت در اختیار کتابخوانان قرار گرفته از جمله داستان های کوتاه فالنری اوکانر، جان چیور، آندری بورسا.
انتشار آثاری از نویسندگان مطرح و برنده ی جوایز متعدد ادبی مانند هوگو کالوس، استفان برایس، ژان ماری گوستاو لوکلزیو... 

و به چرخه ی نشر بازگرداندن بعضی داستان ها از نویسنده های توانای ایرانی پس از سالها نیز یکی دیگر از راه هایی ست که آموت برای تشویق مخاطب 
به تغییر عادات مطالعه در کارنامه دارد. آثاری مثل سیاسنبو )محمدرضا صفدری(، تماشای یک رویای تباه شده و باغ سرخ، عرصه های کسالت، پرگار، 

قصه های مکرر )بیژن بیجاری(...
امیدوارم همیشه همین قدر پر تالش و امیدوار باقی بماند.

سال ۱۳۹۷ بود که با انتشارات آموت و مدیرش، مرِد کلمات آشنا شدم؛ درست ده سال بعد از آغاز به کار و فعالیت اش در چاپ آثاری اغلب داستانی. با 
خواندِن اثری ایرانی از این نشر، سراِغ آثار معاصر دیگر رفتم و این اتفاق به ُیمن خواندِن کتابی بود که بنابه سلیقه ی شخصی و اِلمان های داستانی، باِب 

طبع ام واقع شد.
خاما انگیزه ای شد برای تعامِل بیش تِر من با کتِب داستانِی ایرانی و کتاب های چاپِی نشر آموت، اما عمِق حضوِر آقای کلماِت آموت، آن جایی بر من 
و مسیرم روشن تر بود که با بودن هایش انگیزه ای شد برای حضورم در اجتماعی آشنا با کلمه و شروِع فعالیتم در گروه نونوشِت آموت به عنوان یک 

کتاب دوسِت کتاب خوان.
کم کم یاد گرفتم سکوت کردن همیشه راه به سعادت نمی برد و به اشتراک گذارِی هرآن چه می خوانم، خود وسیله ای ست برای ارتباط گرفتِن مِن درون گرا 

با مردمانی که اگرچه به بُعد مسافت از هم دور هستیم اما این روزها به واسطه ی کتاب ها، به هم بسیار نزدیک!
و حاال به عنواِن ادمیِن گروه نونوشِت آموت، بلد شده ام »باشم« و این خود به لطِف حضوِر ثمربخِش جناِب یوسف علیخانی بود که به عنوان ناشری 

فعال به من آموخت؛ بخواه تا بشود.

کتابخوان اعظم کالنترینویسندهمیشا وکیلی
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شب اژدهاُکشان
انگار آینده را دیده بود. آینده ای مانند دمی بیرون زده از ضریح. همین کمرش را دوتا کرده بود و واریس را انداخته بود به جان زانوانش. سال ها بود 
که بجای نوشتن از کابوس هایش می گریخت و حاال کابوس هایش داشتند از دِل مِه رنگ پریدۀ ظالم کوه پدیدار می شدند و او توان گریختن نداشت. 
یک بار خیلی پیشترها پیری گفته بود: »آن قدر از اوشانان نوشته ای که خودت هم عاقبت یکی از آن ها می شوی. می روی به جهان اسطوره ها. جایی که 
دیگر بازگشتی نیست.« و او از پس چهرۀ پیر صدای خلیل عبدویی را شنیده بود. نکند حاال یکی از آن ها شده باشی؟ نکند چهره هاشان را جایی بجز 
خواب هایت دیده باشی پسر جان. می دانست که اوشانان به هرکس رخ بنمایانند روانه اش خواهند ساخت. روانۀ آن ناکجایی که نامش قصه است. و 
راستی چه سرنوشت عجیبی است که نویسنده ای که از کابوس هایش می گریزد خود قصه شود؟ پاهایم دیگر توان گریختن ندارند. می دانم که باید از 
مقابل این هیبت تیره ای که از دل مه پدیدار می شود بگریزم. بگریزم اما به کجا؟ بگریزم شاید رو به پیش، چون نمی خواهم برگردم. دیگر نمی خواهم 
برگردم به سرزمینی که خوابیده هایش در خوابند وقتی که بزرگ ها طعمۀ اژدها می شوند. من این سرزمین را بسیار دیده ام، به قدر کافی دیده ام. دیده ام 
پیکرهای خونینی را که تن سرد زمین در آغوششان کشیده. من آن خط سرخ نازدودنی را بر خاکسترِی آسفالت دیده ام. آن دهان های پر از فریادهای 
خون آلود را دیده ام، آن غریو شکست خوردۀ ناکام را شنیده ام و هراسانه با شکست خوردگان دویده ام. حاال دیگر می خواهم برگردم به زادگاهم و ببینم 
ریشه های درختان انار کجا به هم می رسند؟ راهیت نیست پسرجان! آنکه نادیدنی ها را دیده  با نادیدنی ها خواهد زیست آن چنان که خود نیز نادیدنی 
گردد. دیگر از پس پردۀ دریدۀ مه قامتی ناموزون را می دید که جفت زنان به سویش می تاخت. گفت: »عمریست که آیندۀ دختران این سرزمین را 
می ربایم. و خودشان را. تا نسل اندرنسل خوابیدگان بزایند چرا که در این سرزمین هیوالهای خواب نرم خوتر از عفریتان بیداری اند«. انگار آینده را به 
خواب می دیدم. گفتم:»به خواب دیدمت که کوکبه را بردی«. گفت: »و کوکبه ها را. چرا که تقدیر ستارگان این است که جز به شب ها ندرخشند.« 
گفتم: »اینجا سال هاست که غرق شب است. شبی نورانی از کوکبه ها. شاید برای همین است که کابوس هامان رنگ واقعیت گرفته«. گفت: »و تو 
در این کابوس واقعی راه افتاده ای به دنبال ریشه های انار. راستی هیچ وقت رد آن خط سرخ را گرفتی که ببینی به کجا می بردت؟« نگرفته بودم. 
ترسیده بودم ترس از دست دادن هرچه که واقعی است. من می ترسم روزی به خودم بیایم و ببینم جز کابوس هایم هیچ ندارم، مطلقاً هیچ ندارم. گفتم: 
»همانجا که ریشه های انار به هم می رسند رستن گاه ما خواهد بود« گفت: »باید رد خون را می گرفتی. یکراست می بردت پیش ریشه های انار«. گفتم: 
»اگر کوکبه را نبرده بودی شاید می توانستم در دل این شب تیره رد خون را پیدا کنم«. گفت: »رد این خون حتی در دل سیاهی شب هم پیداست. 

کافی است دنبالش را بگیری«.   
انگار آینده را دیده بود. نویسنده ای که از کابوس هایش می گریخت اینک بدام کابوسی افتاده بود و پای گریزش نبود. فکر کرد باید بنویسم، باید این 
کابوس تیره را بنویسم شاید تنها راه خالصی از دستش همین باشد. روبرویش دیو لنگه روی یک پا لنگ می زد. گفتم: »شک ندارم که برای بردن 
من آمده ای«. گفت: »اگر می خواستم ببرمت تا حاال برده بودمت. تو خودت باید بیایی«. بروم؟ کجا بروم؟ من هنوز پر از رویاهای قشنگم. پر از عطش 
نوشتنم. دوست دارم پرواز چلچله ها را روی آبِی دریا ببینم و در دل جنگل های مه گرفتۀ الموت قدم بزنم. چرا باید این ها را رها کنم و با تو بیایم به 
دل کابوس هایی پر از خون و مرگ؟ پر از اژدها و دیو و دخترانی که از دست نامادری پرنده ای می شوند دلتنگ. فکر مرا خوانده بود دیو. فکر همۀ ما 
را می خواند دیو. گفت: »این همه را ببین که می نویسند. از قرارهای کافه ای شان، از عشق های نافرجام شان، از پیمان ها و پیمانه های نشکسته شان. 
هیچکدام شان کابوس نمی بینند. هیچکدام شان رنج نمی کشند. با میان مایگی شان دلخوشند. خودشان را همین طور که هستند می خواهند. تو از قماش 
این ها نبوده ای و نیستی. فقط کافی است از خودت بپرسی چه می خواهی؟« من چه می خواستم؟ من چه می خواهم؟ نمی دانم. سال هاست که نمی دانم. 
می خواهم نترسم از آن روزی که سر برگردانم و ببینم که جز کابوس هایم هیچ ندارم. می خواهم بی هیچ حسرتی عمری را با کابوس هایم به سر برم. 

می خواهم کابوس هایم را به همه نشان دهم. بگویم ببینید این همان اژدهایی است که قربانعلی را لمبانده. این همان دیوی است که کوکبه را برده.
این همان اژدری است که خان ومان تان را تباه کرده. دست نویسنده به جیب فرو می شود، در پی قلمی. گفتم: »من چه می خواهم؟ می خواهم بنویسم.

همین برای تمام عمرم بس است.« گفت: »شب اژدهاُکشان است. بردار قلمت را و بکش اژدها را، اژدهایت را. آنگاه پی رد خون را بگیر و بیا تا به ما 
برسی. آنجا کنار ریشه های انار منتظرت هستیم«.

انگار آینده را می دید. نویسنده ای که دیگر کابوس هایش نمی ترساندش. او خود حاال کابوس شده بود. کابوس خوابیدگان.

کتابفروش و منتقد فعال فرهنگیتورج صیادپور معصومه وهابی

آموت ۱۴ ساله شد.
چون مه چارده در حسن تمام!

نشر آموت فعالیت فرهنگی ادبی خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرد و در این مدت دستاوردهای مهمی را به ویترین خود اضافه نمود. کارنامه ی فعالیت 
چهارده ساله آموت، عالوه بر حفظ استانداردهای این حوزه، برای بسیاری از دوستداران کتاب، ناشری برگزیده را رقم زده است.

وقتی صحبت از ناشر برتر به میان می آید، اولین تصور به سمت کمیت های حوزه ی نشر و ناشر می رود اما آنچه این موسسه را از سایرین متمایز 
می کند، کیفیت فعالیت های آموت است.

هر سال که نمایشگاه های استانی کتاب برگزار می شد، آموت با حضور در جای جای کشور چنان عاشقانه به معرفی کتاب ها اقدام می کرد که نام و 
نشان کتاب ها عمیقا در جان بازدیدکنندگان نقش می بست و موجودی کتاب ها در همان ساعات آغازین، به اتمام می رسید!

معرفی کتاب توسط یوسف علیخانی و همکارانش در این نمایشگاه ها، یکی از منحصر به فردترین فعالیت های آموت در سطح استانی و ملی بود که 
انگیزه ی مطالعه را در خوانندگان برمی انگیخت، بگونهای که در پایان هر نمایشگاه، سیلی از خوانندگان جدید، جوان و تشنه ی دانستن، به گروه های 

قبلی می پیوست و بازخوردهای متنوع آنها در شبکه های مجازی منعکس می شد. 
بر این باورم که آموت ناشری جریان ساز است، چرا که به سبک خود، شریانی از جریان فرهنگی- اجتماعی را شکل  داده و در آن، عشق به خواندن، 
نوشتن، نقد و بررسی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تفکر انتقادی را استادانه در هم آمیخت و محصول آن تشکیل جمع فرهیخته ای از نسل جوان 
نواندیش است که بی تابانه چشم به راه معرفی تازه های کتاب می ماند، این جماعت نواندیش، آماده ی ورود به عرصه های مختلف فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی شدند. 
سرچشمه ی این شریان از اقصی نقاط ایران هم چون رگ های انسانی آغاز شده و در پهنه ایران زمین گسترده شده و در پایتخت شاهرود فرهنگی 
- ادبی آموت را شکل می دهد و با انتخاب آثار نامی و برگزیده های جهان ادبی هنری، انرژی حیاتی عظیمی به این شاهرود تزریق می شود و این 

رسالت پیوسته و پویا ادامه دارد.
آموت از دیار کهن است، آنجا که به باورها و فولکورهای محلی می پردازد، خرده فرهنگ های مناطق بکر روستایی را در کلمه کلمه داستان هایش 
درهم می تند و  با همراهی مردم شناسان و محققین به گردآوری، ثبت و ضبط قصه های مردم رودبار الموت می پردازد ،کتاب های »اژدهاکشان«،  
»بیوه کشی«، »عروس بید«، »قدم بخیر مادربزرگ من بود«، »خاما« و ... را خلق می کند و یا با »بازخوانی عشقنامه عزیز و نگار«  یادی از دیار کهن 

می نماید.
آموت  با خالقیتی مثال زدنی با خانه درهم می آمیزد و آموتخانه را می آفریند، مکانی که ابزار و وسایل زندگی کهن در آن  به دقت نگهداری می کند تا 

انرژی های اصیل دوران کهن به فراموشی سپرده نشود و بازدیدکنندگان فراموش نکنند که روستاها سنگ بنای شهرها هستند.  
آموت حتی با حذف شرایط حضور، به دلیل پاندمی، کار نشر را تعطیل نکرد و هوشمندانه، وقت را مغتنم شمرد و کتاب های صوتی را با همکاری آوانامه 
منتشر کرد. این چنین است که آموت در جهت پویایی و پایداری جریان فرهیختگی دست از تالش بر نمی دارد و بی تردید آموت همان ست که حضرت 

جامی در هفت اورنگ می فرماید: چارده ساله مهی بر لب بام-  چون مه چارده در حسن تمام!
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از زمانی که یادم می آید، عاشق کتاب بودم و هستم. از کودکی به شنیدن قصه عادت داشتم و هرشب پدر، مادر یا خواهرانم برایم قصه می گفتند و از حدود 
شش سالگی کم کم برای خودم کتابخانه ی کوچکی درست کردم که هر هفته پنج شنبه ها با کتاب داستان های جدیدی که پدرم برایم می خرید، گسترده تر و 

بزرگ تر می شد.
آن روزها بازی محبوبم، »کتابفروشی بازی« بود. کتاب هایم را دورم می چیدم و در خیاالت کودکانه ام، آن ها را به عروسک هایم می فروختم و سرگرم می شدم. 

آن روزها هرگز فکر نمی کردم که روزی برسد که در قامت یک کتابفروِش واقعی، روبه روی کتابخوانان و کتابدوستان بایستم.
از اواخر سال ۱۳۹۴ با نشر آموت آشنا شدم. صفحه ی اینستاگرام نشر آموت را دنبال می کردم و با خواندن معرفی  کتاب هایشان لیست بلند باالیی نوشته بودم که 
در نمایشگاه کتاب تهران حضوری به غرفه ی نشر آموت بروم و کتاب ها را تهیه کنم. اردیبهشِت سال ۱۳۹۵ به نمایشگاه کتاب تهران در شهر آفتاب رفتم و اولین 
غرفه ای که به آن سر زدم، غرفه ی نشر آموت بود. با آقای یوسف علیخانی آن جا آشنا شدم. صحبت مستقیمی نداشتیم؛ به یکی از خانم های زرشکی پوِش غرفه 

گفتم کتاب بیوه کشی را می خواهم که آقای علیخانی خودشان با لبخند به من گفتند: »برکت شد دخترم.«
باقی کتاب ها را خریدم و رفتم. 

سال ۹۶ کنکور داشتم اما نمی توانستم از رفتن به نمایشگاه صرف نظر کنم. قرار بود فقط به بخش کتاب های آموزشی سر بزنم اما پا روی قولم گذاشتم و به بخش 
ناشران عمومی رفتم. چون به والدینم قول داده بودم که تا بعد از کنکور کتاب غیردرسی نخوانم، فقط به دو غرفه سر زدم؛ نشر آموت و نشر افق.

در نمایشگاه کتاب سال ۹۷ با خیال راحت به سالن شبستاِن مصلی رفتم و البته به سختی غرفه ی نشر آموت را پیدا کردم. این بار خاما را می خواستم که باز هم 
از آقای علیخانی شنیدم: »خاما برکت شد دخترم.«

باز هم باقی کتاب های لیستم را خریدم و رفتم.
حتی آن روزها هم فکر نمی کردم که روزی برسد که من هم بتوانم تجربه ی کتابفروش بودن در نمایشگاه کتاب تهران را داشته باشم.

۲۸ آذر سال ۹۷، کتابفروشی آموت افتتاح شد. در جریان افتتاحیه بودم اما نشد که بروم. درست ۲۸ روز بعد از افتتاح کتابفروشی، پستی در صفحه ی کتابفروشی 
آموت دیدم که برای همیشه مسیر زندگی ام را عوض کرد. آقای علیخانی یادداشتی برای جذب نیرو در کتابفروشی آموت نوشته بودند و در شرایط شان ذکر کرده 

بودند که کسی را می خواهند که عاشق و دیوانه ی کتاب باشد. با خودم فکر کردم چه کسی عاشق تر و دیوانه تر از من؟
همان روز به همراه یکی از دوستانم به کتابفروشی آموت رفتم. در نگاه اول عاشق نمای ساختمان کتابفروشی شدم. قفسه ها را با عشق نگاه می کردم و بعد از این که 
چند کتابی که می خواستم را خریدم با خجالت با آقای علیخانی حرف زدم و گفتم شرایط کتابفروش شدن را دارم، چون هم عاشق  کتاب ها هستم و هم دیوانه. 
حاال که به آن روز فکر می کنم، باورم نمی شود که چیزی نزدیک به سه ساِل تمام از آن روز گذشته و حدود سه سال است که در مجموعه ی آموت فعالیت می کنم.
در این سه سال بیش از تمام زندگی ام درس گرفتم. بهترین دوستانم را به واسطه ی آموت پیدا کردم و امروز باورم نمی شود همان دخترک شش ساله ای که بازی 
مورد عالقه اش »کتابفروشی بازی« بود، حاال سه سال است که رسما در کتابفروشی آموت، کتابفروش است و به جای عروسک ها، به کتابخوانان واقعی کتاب 
می فروشد. یکی از شیرین ترین تجربه های من در این سه سال، حضور در نمایشگاه کتاب سال ۹۸ بود. منی که سال ها به عنوان خریدار 

به نمایشگاه کتاب می رفتم این بار نمایشگاه را از زاویه ی دیگری می دیدم.
روزهای خوبی در کتابفروشی آموت داشتیم. جلسات »نونوشت آموت« که رونمایی از کتاب های تازه منتشر شده در نشر آموت بود، 
باعث آشنایی و دوستی بیشتر بین کتابخوانان و مترجمان و نویسنده ها می شد. اما از اواخر پاییِز سال ۹۸، با شروِع شیوع بیماری 
کرونا مجبور شدیم این جلسات را تعطیل کنیم. روزهای زیادی به دلیل محدودیت ها، مجبور شدیم درب کتابفروشی را ببندیم 
و در سکوت و تاریکی، به احترام کلمه ها و عاشقاِن کلمه ها فعالیت کنیم و فقط با فروش غیرحضوری، کتاب ها را به دست 
کتابخوانان برسانیم. در تمام این مدت تنها چیزی که نیروی ادامه دادن به ما می داد، جادوی کلمه ها و عشِق کسانی بود که 

در بدترین شرایط هم حاضر نبودند روزهای شان خالی از کتاب و کتابخوانی باشد.
حاال در آستانه ی ورود به چهارده سالگی نشر آموت و چهارسالگی کتابفروشی آموت، در حالی که با بغضی شیرین این 
کلمات را می نویسم، دعا می کنم که خیلی زود سایه ی سنگیِن ویروس کرونا از جهان برداشته شود و ما دوباره بتوانیم 
با خیال راحت و بدون نگرانی، جلساتی برگزار کنیم که دوباره دسِت دوستِی کتاب ها را به دسِت پرمهر کتابخوان به 

خصوص کتابخوانان کوچکی که به تازگی با کتاب ها آشنا شده اند برسانیم.
چون ایمان دارم که روزی می رسد که همین کتابخوانان کوچک، جایی که من ایستاده ام می ایستند و از این حرف 

می زنند که هرگز فکر نمی کردند روزی کتابفروش شوند...
من از هر روزِ بودن ام در نشر و کتابفروشی آموت با عشق یاد می کنم چرا که هر روز درسی جدید یاد گرفته ام 

و می گیرم که آموت خانه ی آموختن است.

کتابفروش آرمیتا برجی

گاهی در صفر تا صدهای زندگی مون تصمیم به مهاجرت می گیریم؛ گاه نزدیک گاه دور، اما واسه من کامال 
نزدیک بود. 

ساری به تهران مخصوصا که از بچگی یعنی از زمانی که مدرسه رو در دوران راهنمایی شروع کردم به واسطه ی 
فعالیتم در بازار و عالقه به فروش بعضی اوقات برای تهیه اجناس به تهران و بازار بزرگ می آمدم و حتی دوران 
خدمت سربازی خودم رو در جنگ افزارسازی تهران گذروندم، تجربیات خودم رو داشتم از تهران. اما این بار فرق 
می کرد. می خواستم کسب کار خودم رو داشته باشم تا ایده های فروشم رو به اشتراک بزارم. یه کانتر تو مجتمع 
مهرسان کارگر شمالی اجاره کردم نزدیک به میدان انقالب  نزدیک به دانشگاه تهران، نزدیک به کافه های گنگ 
نزدیک به اندیشه های نو، نزدیک به دانشجویانی که تصورات سرکش تر از من در ناخودآگاهشون دیده می شد.  
تصمیم گرفتم یک غرفه کتابفروشی رو راه اندازی کنم تجربه ای نداشتم جزء مطالعه چند کتاب راجع به فروش 

و موفقیت و در مدتی کم شناخت خوبی از ناشرین برجسته و بهترین مترجم ها هم چنین نویسنده ها بدست 
آوردم.

  اما خب کار کردن با آن ها به سادگی نبود اونم واسه من که نه اعتباری داشتم نه اندوخته ای که بتونم 
روی اون حساب کنم اما سعی می کردم بهترین باشم و فکر می کنم که بودم هر چند به جایی نرسیده 

بودم اما این که تالش می کردم بهترین ترجمه ها رو گردآوری کنم و خدمات مثل کادوپیچ کردن رو ارائه 
بدم و هرکاری که باعث افزایش جذابیت کارم می شد رو انجام می دادم تا بتونم اثری از خودم داشته باشم اون 

موقع کل تایمم تو محل کارم می گذشت اوضاع اقتصادی خوبی نداشتم تو یه خوابگاه ۱۲ تخته ساکن بودم تازه 
پیج اینستاگرام غرفه کتاب رو راه اندازی کرده بودم که ناشرین و نویسنده ها رو دنبال می کردم به صورت خیلی 
محدود کتاب هارو تهیه می کردم اما داستانم از آموت از همین لحظه شروع شد روی پله برقی که به سمت پایین 
در حرکت بود. شخصی نظر من رو جلب کرد. باورم نمی شد، یوسف علیخانی بود. وای پسر این این جا چیکار 
می کنه، خب حتما کاری داره آخه طبقه ای که من فعالیت می کردم کلی هنرمند مشغول به کار بودند و دو تا کافه 
هم داشت... تو همین افکار بودم که بدون اینکه متوجه باشم دارم به استاد خیره می شم قدم قدم به سمت من اومد.
اومد و ایستاد جلو کانتر دستپاچه شده بودم از طرفی سعی می کردم احساساتم رو کنترل کنم تا بغضم مشخص نشه

یادمه از پشت کانتر اومدم بیرون، یه صندلی گذاشتم واسه استاد، یهویی دیدم دمپایی پامه. اومدم تو دلم خجالت 
بکشم، که استاد گفت منم همیشه در غرفه ی نمایشگاهی دمپایی می پوشم، نگاهی کردم، گفتم چند لحظه.. اون 
روز کافه نال شلوغ بود. رفتم یه چایی واسه استاد سفارش دادم. آوردم. راستش نمی دونستم باید چی بگم. واقعیتش 
حضورش یه قوت قلبی بود واسم. انگار دیگه با مشکالتم تنها نبودم. حس خوبی داشتم. کلی ذوق داشتم و  قدرت 
ابراز احساساتم ته کشیده بود. استاد نگاهی به کانتر کتاب ها انداخت و گفت ایده ی اینجا از خودته؟ نمی دونستم 
چی باید بگم. ترجیح می دادم سکوت کنم. پیش خودم فکر می کردم یعنی تونستم رو یوسف علیخانی تاثیر بزارم آه 
پسر .......... تایم کوتاهی گپ زدیم و استاد بعد از یک الیو تبلیغاتی خداحافظی کرد رفت و هیچ وقت حمایت هاشو 
دریغ نکرد راستش یه جوری ازش درس گرفتم چون من هیچ سودی واسش نداشتم آخه وقتی یک کتابفروشی 
بخواد با ناشر مستقیم کار کنه باید فروش گسترده ای داشته باشه اما من سعی می کردم بهترین استفاده رو ببرم 
وقتی با پخش های کتاب یا ناشرین ارتباط برقرار می کردم اونها دنبال پیشینه ی من برای تعیین اعتبار بودند و 
من سریع اسم نشر آموت رو می آوردم می گفتم آره من جناب علیخانی کار می کنم اون ها هم با تعجب منو نگاه 
می کردند به هر حال هر طوری شده بود ازشون کتاب می گرفتم چند باری هم به پدر آموت هم گفتم با اسمش 

وام گرفتم...........

ی
شای

ش ن
آر

ش
رو

ابف
کت
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برای من آموت از ۱۱ اردیبهشت ۹۸ و نمایشگاه کتاب تهران آغاز شد، جایی که نویسنده خاما در زیر امضایش 
برایم نوشت »برای امیِر آموت که سفر کند«. در گذر زمان و همراهی با یادداشت های یک کتابفروش، آشنایی 
با زندگی عجیب و ناصر خسرو  وار شخصی که زندگی ساده کارمندی را رها کرده و در راهی قدم گذاشته که 
از آینده اش مطمئن نبوده، الهام بخش بود. از تقریبا یک سال پیش که بخش کوچکی از آموت شدم، همراهی 
پدرانه ی یوسف علیخانی که در مقام مدیر نشر از اشتباهات و بی تجربگی ها چشم پوشید و راهنمایی کرد تا 
در کنار هم رشد کنیم، مثال زدنی بود و بی راه نیست که او را پدر آموت می دانند. پدری که پای انتخاب هایش 
ایستاده و دغدغه دارد؛ دغدغه ی فرهنگ و آگاهی. در دوره ای که فرهنگ و به خصوص کتاب از سیاستگذاری ها 
و سبد خرید مردم فاصله گرفته است، سرمایه گذاری در این حوزه خودکشی به نظر می رسد مگر اینکه واقعا 
عاشق باشید و به دور از تمام فرصت های اقتصادی که سودهای کالن نصیبتان می کند به کتاب دل ببندید. 
مجموعه ی نشر آموت به سبب ساختار خانوادگی و صمیمانه ای که دارد توانسته با مخاطبان ارتباط نزدیکتری 
داشته باشد و این حس همبستگی بین ناشر، مترجم ، ویراستار، صفحه آرا، طراح جلد و در نهایت مخاطب در 
حوزه ی نشر ایران مثال زدنی است. بی انصافی است اگر از زحمات سرکار خانم آیتی به عنوان همکار ناظر بنده 

چشم پوشی کنیم که با دقت و ظرافت تالش می کنند تا جلدها بدون کوچکترین اشتباه طراحی شده و سلیقه مخاطب و نیاز بازار کتاب در آن ها وجود 
داشته باشد؛ چه جلدی چون موهبت که با تقریبا پنجاه اتود مختلف و نمونه های بسیار انتخاب شد تا جلدی چون خاک آمریکا که به عنوان اولین جلد 
طراحی شده توسط من در نشر آموت انتشار یافت. کتاب محصولی اقتصادی است و نشر یک بنگاه اقتصادی که تار و پودی فرهنگی دارد، اگر کتابی 
پرفروش شود از ناشر، مترجم تا طراح جلد خوشحال می شوند که محصولشان به ثمر نشسته و اگر کتابی دیده نشود تالش می کنیم تا عوامل ناکامی 
را شناسایی و برطرف کنیم تا محصولی بی نقص به دست شما مخاطبان برسد. به امید اینکه روزی کتاب و کتابخوانی از ویژگی های بارز ایرانیان باشد.

حدود سه سال پیش بود که »یوسف علیخانی« خبر از افتتاح »کتاب فروشی آموت« داد. » تهران، بلوار مرزداران، 
نبش خیابان آریافر، ساختمان دوهزار، طبقه همکف شمالی.« و حاال مدتی است که اهالی و دوستداران کتاب، 
اگر گذرشان به غرب تهران بیفتد، پاتوقی دارند که به آن جا سر بزنند تا البه الی کتاب ها و قصه ها و داستان ها 
گم شوند و اگر یوسف هم در فروشگاه باشد که دیگر عیش شان تکمیل می شود و می توانند دقایق و ساعتی 

با او همدم و هم صحبت شوند.
آموت پیش از افتتاح کتابفروشی اش، نشری است که به واسطه ای تالش  موسس و بانی اش خیلی زود در بین 

اهالی کتاب و دوستداران داستان های تالیفی و ترجمه معروف و مطرح شد.
یوسف علیخانی، نویسنده ای دوست داشتننی که رگ و ریشه ی روستایی بودنش را هیچگاه مخفی نمی کند و 
این اصالت حتی در داستان هایش هم دیده می شود برای رشد و توسعه و سرپا ماندن آموت، زحمات زیادی 
کشیده است. تا پیش از پیداشدن سروکله ی کرونا، آموت پای ثابت تمامی نمایشگاه های کتاب در تهران و 
شهرستان بود و مخاطبین این امکان را داشتند که رودرو با مسئولین این نشر گپ بزنند و از راهنمایی شان در 

رابطه با انتخاب کتاب استفاده کنند.
حاال یوسف علیخانی در نقش، نویسنده و ناشر و کتابفروش در این روزگار که متاسفانه کتاب ارج و قرب گذشته را ندارد کار بسیار سختی دارد. موسسه 
انتشاراتی و کتابفروشی، بنگاه اقتصادی است که برای ماندن در بازار و رشد و توسعه اش عوامل زیادی دخیل است. یوسف علیخانی نشان داده که آمده 

تا در این بازار و دنیای نویسندگی بماند، پس حاال ما هستیم که باید از سر دوستی و رفاقت، دست او و نشر و کتابفروشی اش را محکم فشار دهیم.

این راه باید با چراغی روشن می شد.
رسیدن به دنیای کتاب ها و کلمات را می گویم؛ باالخره باید از یک جایی شروع می شد، و برای من جرقه ی نور 

آشنایی سال ۹۴ بود و یکی شدن با آن نور، سال ۹۵ اتفاق افتاد.
حتماً دیده اید که آدم گاهی وقت ها احساس اسیری می کند، نه این که رسماً دست و پایش را بسته باشند و نه 
حتی او را پشت میله ها محبوس کرده باشند؛ نه! آدم اسیر خودش می شود و یا بهتر بگویم آدمی اسیر »پیدا 

کردن خودش« می شود، و من هم از این قاعده مستثنا نبودم.
گم کرده ای داشتم که »من« بود. خودش را عیان نمی کرد. پشت هزار بهانه و ترس قایم شده بود و از »خود« 
نیز می ترسید، تا این که یکی از سخت ترین دوره های زندگی ام هم گذشت و کتاب به دست، فصل قدیم 

زندگی ام را ورق زدم و پا به فصل جدیدی گذاشتم.
شروع کتاب خوانی ام به صورت جدی، درست سال ۹۵ بود و با خواندن رمان من پیش از تو شروع شد. چیزی 
در من بیدار شده بود که تا پیش از آن نمی شناختمش. اگر بخواهم بهتر توصیفش کنم، »عطش« کلمه ی 

مناسبی برای وصف آن حال است. عطش خواندن و شناختن و آموختن!
می خواندم و صبورتر می شدم. هر چه پیش می رفتم ارتباطی عجیب بین صبر من و کلمات کتاب ها شکل 

می گرفت، آدم ها را بیشتر می شنیدم، خودم را جای آن ها می گذاشتم و ناگفته های شان را راحت تر در چشم های شان می دیدم.
کتاب های دیگر را هم امتحان می کردم. هر چه که آن مرد قدبلند سبیلو می گفت را مثل مشق یادداشت می کردم تا در فرصت مناسب بهشان بپردازم. 

همانند یک بذر که به دنبال نور می گردد برای سر برآوردن از خاک، صبورتر از دیروز بودم و بی تاب تر از فردا.
حاال دیگر جدای از اینکه می توانستم سفیر کلماتش باشم، با اعداد و حساب و کتاب هایش نیز کم و بیش سروکله می زدم. عیش من همان شوق 
آمیخته به کلمات و اعداد و رقم ها بود که با گفتن »خوش بخوانید« روانه ی دریاچه ی کلمات چشم ها می کردم. من، »من« را پیدا کرده بودم و دیگر 

می دانستم چه می خواهم.
گذشت و گذشت تا رسید به امروز؛ یعنی آغاز چهاردهمین سال فعالیت نشر آموت و پنجمین سال یکی شدن ام با این نور.

روزی که می توانم با اطمینان بگویم من آن بذر کوچکی بودم که رد نور را دنبال کردم و حاال اندکی قد کشیده و ایستاده ام، برای »من«، برای »ما« 
و برای »آموختن«!

آموختنی که از دل همین آشیانه می جوشد و در رگ های پیکری جاری می شود که یکایک آدم هایش دستان یکدیگر را گرفته اند و یک صدا نام اش را 
صدا می زنند: »آموت«!

گرچه جغرافیایم دور است، اما آموت النه و خانه ی امن این فاخته شده ... قبل از این که با آدم های امن این خانه 
آشنا شوم، کتاب های آموت راه به کتابخانه ام یافته بودند... و تنها بعد از آشنایی حرفه ای با یوسف علیخانی که 
خواب های خوابیده خانم را به زیبایی تعبیر کرده بود، میلک شد جزئی از جغرافیای زندگی ام ... با نسترنه از زیر 
آله منگ گذشتم و قدمی به آرزوهایم نزدیک تر شدم ... و وقتی پول°گوشواره هایم را به گوش می آویزم، حس 

می کنم توان مبارزه با تمام اژدرمارهای زندگی را دارم... 
جدا از داستان های زن محور یوسف علیخانی، انتشارات آموت، درک صمیمانه ای از زنان دنیای ادبیات داشته 
و به معرفی آثاری از زنان شناخته شده ی ادبیات جهان به مخاطبان ایرانی پرداخته و با استقبال از همکاری و 

اعتماد به بانوان ایرانی، نام های تازه ای را به عنوان مترجم و نویسنده به دنیای ادبیات معرفی کرده است. 
و در معرفی نام های جدید به حوزه ی ادبیات و ترجمه، گاه پا را فراتر نهاده و مخاطبان را دورتا دور آتش اشتیاق 

نسل جوان به داستان خوانی دعوت کرده است. 
ایده های نو تیم انتشارات و کتابفروشی آموت، قطعاً یکی از معدود راه های دعوت به کتاب خوانی در وضعیت 
کنونی بوده است که نه تنها شوق را در دل کتاب خوانان و کتاب دوستان زنده نگه داشته است بلکه تأثیر زیادی 

بر گرویدن افراد قشر کتاب نخوان به این جرگه داشته است. 
خوشحالم که دست زندگی، مرا در مسیر اعتماد بزرگی چون استاد علیخانی قرار داد و به آموختن از آموت هدایت کرد و گرچه هنوز در حال یافتن خود 

هستم، در این راه توانستم با ویژگی ها و توانایی هایی از خودم آشنا شوم که برایم ناشناخته بود و در واقعیت گامی به سوی رؤیاهایم بردارم. 
۱۴ سال پیش، هنگامی که پاییز رو به زمستان می نهاد، بهارِ آموت خورشیدی تابستانی به دل کتاب دوستان هدیه کرد. امید که این آشیانه ی بلندپروازان 

ادب و هنر، تا همیشه بر فراز قله ی ادبیات مانا و استوار باشد. 

زهرا توسلی

مترجم

محمدرضا مهدیزاده

شهرکتاب ساعی

امیر میرحاج

طراح و مترجم

فاخته هنرور

منتقد ادبی، بررس کتاب
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همه چیز از عصر بارانی زمستان سال ۱۳۹۳ آغاز شد. از زمستان های اهواز که مثل بهار می مانَد و حال و هوای دل انگیزش جان را نوازش می کند. 
از باران که برکت زمین و زندگی است. دانشجو بودم و پایاِن ترم بود، همه آماده ی کوچ کردن به خانه هایمان بودیم به میمنت پایان امتحانات. 
معاونت فرهنگی دانشگاه قرار بود ما را ببرد نمایشگاه کتاب. کل سال را منتظر مانده بودم تا به آن نمایشگاه بروم و کتاب های مورد نیازم را طبق 

لیستی که نوشته بودم تهیه کنم.
 شاید هم همه چیز از آن جا شروع شد که غرفه ای که اخرین کتاب هایم را از او می خواستم بخرم، کارتخوانش بخاطر بارش زیاد باران قطع بود، 
و من باید از سالن می آمدم بیرون و پول نقد می گرفتم.  بهتر است بگویم همه چیز از آن جا شروع شد که شماره یا نام سالن را فراموش کردم و 
وارد سالن اشتباهی شدم و همین طور رفتم تا رسیدم به غرفه ی نشر آموت، و کتاب داستان های کوتاه فالنری اوکانر، که قبال تعریفش را از یکی 

از دوستانم شنیده بودم و یادم نیست کجا تصویرش را دیده بودم شاید در اینستاگرام بود، شاید هم جای دیگری.
 به گمانم یا شاید به یقین، این اتفاق تقدیر بود. هرگز به یاد ندارم آن نشر یا غرفه نامش چه بود و یا چه شد که بی خیال تمام کتاب هایی شدم که 

ستونی یک گوشه چیده شده بودند منتظر من، که بروم بردارمشان و از نمایشگاه بزنم بیرون، و سوار اتوبوس دانشگاه شوم. 
تقدیر بود که من با آقای مهربانی آشنا شوم که خود، کلمه و کتاِب ناطق بود، یا ظاهری متفاوت،  سبیلی درشت، لبخندی مهربان و تواضعی 
بی حد و مرز. بعدها فهمیدم به بابای آموت مشهور است. گرچه که قبل از آن یوسف علیخانی بود و نویسنده بود. انگار قبل ترش هم روزنامه نگار 
و وبالگ نویس ماهری بوده، ولی از همان سال ها تصمیم گرفته بود ناشر بشود. کسی که وقتی بیشتر شناختمش، هر زمان که نامش را شنیدم 

برایم تداعی گر تالش خستگی ناپذیر بود. 
آموت را این گونه شناختم؛ با داستان های کوتاه فالنری اوکانر. بعدها رمان »من پیش از تو« را تهیه کردم، و بعد در گروه تلگرامی این نشر عضو 
شدم. اوایل خجالت می کشیدم در همخوانی ها شرکت کنم. مفهومی که شاید اولین بار بود که در فضای مجازی کتابخوانی مطرح می شد. هر 
هفته همخوانی هایی از کتاب های نشر آموت داشتیم. من در همخوانی های زیادی شرکت کردم و گاه مسئول همخوانی هایی نیز بودم. این 
همخوانی ها بنظرم در فضای ادبی آن روزها یک اتفاق بی تکرار بود. از اولین همخوانی های به یاد ماندنی یکی همخوانی همین رمان من پیش 
از تو بود. رمانی در آن روزها حسابی محبوب شد و در همخوانی اش ده ها نفر از این رمان صحبت کردند. همخوانی بیوه کشی، داستان کوتاه های 
سه گانه یوسف علیخانی)قدم بخیر مادربزرگ من بود، اژدهاکشان و عروس بید(، یک پرونده کهنه، پریباد، شوهر عزیز من، عاشقانه، اتاق، الیزابت 
گم شده، اُدیپ در جاده، پس از تو، دختری که پادشاه سوئد را نجات داد، یک بعالوه یک، مرد بی زبان، ایراندخت، مردی از آنادانا، راز شوهر، 
دروغ های کوچک بزرگ، الینور آلیفنت کامال خوب است و خاما از جمله همخوانی های ماندگار آن روزها بود. آن روزهای تکرارنشدنی. روزهایی 
که هنوز آموت و خانواده ش به بزرگی االن نبودند. االن که این یادداشت را می نویسم، تعداد کتاب های نشر آموت آن قدر زیاد شده که گاهی 
خجالت می کشم چرا نرسیده ام بخوانم شان. چرا هنوز فرصت نکرده ام »گنج خیالی« را بخوانم و از ترجمه ی آذر عالی پور بار دیگر کیفور شوم و یا 
ببینم سامگیس زندی در »فرشته ساز« چه داستان دیگری از نویسنده ای بلژیکی روایت کرده است، مشتقانانه مترصد فرصتی برای خواندن رمان 

خاک آمریکا هستم و همین طور خواندن ترجمه ی دیگری از دکتر بهمنی مهربان به نام »در 
خدا به داد آدم ابله برسد«. 

بعدها که در همخوانی ها رویم باز شد چندین بار در غرفه های استانی و تهران تجربه ی کاری 
متفاوتی داشتم. راستش چون زیاد قدرت بیان نداشتم کار معرفی ام چندان خوب نبود اما چون 
خیلی دوست داشتم کنار دیگر دوستانم در غرفه باشم و با مردم ارتباط داشته باشم به لطف 
بابای آموت به من اجازه داده می شد توی غرفه بپلکم. همین نقش من در غرفه های آموت 

خودش داستان های خنده داری دارد که یک روز می خواهم از آن ها هم مفصل بنویسم. 
اما می خواهم بگویم آموت برای من به مفهوم یک خانواده بوده و هست، که تقدیر من در یک 
روز بارانی به آن گره زده شد. آموت برای من مجموعه ی شگفت انگیزی از تجربیات گوناگون 
و ارتباط با انسان های شریفی است که اکنون بخشی از زندگی من هستند. دوستانی بی مثال. 
من از آموت به معنای آموخت، آموخته هایی دارم که در هر کجای دنیا که باشم در هر زمانی 
برایم مقدس هستند و همیشه سپاسگزار نقش بی بدیل آموت در زندگی ام هستم. امید که آموت 

همیشه در راه آموختن به عشاق کلمات باشد و این خانواده روز به روز بزرگ تر شود.

بررس کتاب مژگان تابناک

چند روز پیش که آقاي علیخاني گفتند یادداشتي به مناسبت چهارده سالگي انتشارات و چهار سالگي فروشگاه بنویسم، باورم نمي شد که از انتشار 
اولین عناوین آموت چهارده سال گذشته، از روزي که ایشان کتاب هاي آقاي عمادي را براي توزیع به پخش آوردند. 

کارنامه انتشارات و فروشگاه که کامال مشخص و بسیار درخشان است و نیازي به توصیف و تعریف بنده ندارد. 
با شناختي که از آقاي علیخاني دارم فکر مي کنم اغلب مطالب نشر شده در این ویژه نامه درباره ي شخص ایشان باشد، نویسنده اي موفق، روزنامه 
نگاري صادق و ناشري بسیار پر تالش و خوش سلیقه، او که گاه قلم به دست مي نویسد و گاه کار چاپخانه و صحافي و انتخاب اثر را پیگیري 

مي کند. گاه خشت روي خشت مي گذارد و آموتخانه اي بنا مي کند دیدني و گاه باغداري و کاشت و برداشت. 
در این سال ها ایشان را هیچ وقت کم تالش و بي دغدغه ندیدم. همکاري با ایشان براي بنده پر از درس بوده و هست. 

خدا قوت مرد همواره پر انرژي و مهربان 
به امید تداوم رشد همیشگي آموت و سالمتي ایشان  

با عرض سالم و آرزوی سالمتی.
آقای علیخانی عزیز خبر موفقیت همیشه دل ها را شاد و لحظه ها رو ماندگار می سازد.

سال ۸۹ در نمایشگاه بین المللی کتاب با شما آشنا شدم و شما با نشر رسم، غرفه مشترک روبروی من داشتید همان زمان عزم راسخ و گام های 
استوارتون مشهود و نحوۀ فروش شما بسیار حرفه ای و دلچسب بود و هیچ گاه اصطالح »برکت شد« رو در سال های گذشته برای کتاب هایی که 

در نمایشگاه چاپشان تمام می شود در ذهنم پاک نخواهد شد.
همه می توانند رویاپردازی کنند،  اما انسان های خاص هستند که این رویا را به واقعیت بدل می کنند. شما قطعاً رویای خودتان را با این دستاورد 

به واقعیت تبدیل کرده اید.
اینک پس از گذشت این سال ها کارنامه ای درخشان از خود به جای گذاشته اید.

خوشحالم که در سالمت کامل به سمت موفقیت روز افزون گام های استوار برمی دارید و در این مسیر هر روز موفق تر از دیروز عمل می نمایید.

وقتی نویسنده محبوب کتاب فروش می شود...
نگرانی ناتمام ماندن روایت های یوسف علیخانی نویسنده از نمایشگاه کتاب سال نود برایم شروع شد که عکس های تاری از آن روز اردیبهشتی 
هنوز روی وب سایت آموت مانده  است. من در نمایشگاهی که بوی همبرگر سوخته بیشتر از بوی کاغذ بود و چیزهایی شبیه پنبه از درخت ها در 
هوا پخش شده بود، در یک غرفه دو نبش یوسف را دیدم، داشت لیست پرفروش هایش را می نوشت و با هیجان از آن ها حرف می زد. تشنه و 

خسته بود و پنهان می کرد. گپ زدیم و با دوربینش از ما عکس گرفت. 
امروز تولد آموت است ومن در کتاب فروشی کوچکمان پنج هزار کیلومتر آن ور تر دارم کتاب  هایش را می فروشم. یوسف علیخانی راوی ماند و 

آدم های زیادی را شیفته روایت کرد و من با هر کتاب تازه این انتشارات به نگرانی بی جایم لبخند می زنم.

پخش کتاب

سعید رهنمایی

پخش کتاب

سامان بوالحسنی

کتابفروشی شالپالته کلن آلمان

تهمینه رستمی
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در ایران تولید محتوا برای فضای مجازی عمر زیادی ندارد. اصوال به زعم بنده تولید محتوا در ایران تا همین چند وقت پیش جدی گرفته نمی شد. 
االن هم به تجربه دریافتم که فعال اصولی ندارد و هر کسی در هر موضوعی ساز خودش را می زند. حاال چرا این را گفتم؟ چون به نظرم یوسف 
علیخانی نه اولین ولی جز چند ناشر نسل جدید بود که دریافت پروسه تولید و فروش کتاب به تحویل کتاب به مراکز پخش و توزیع کتاب ختم 
نمی شود. علیخانی در دو جبهه برای تولید محتوا و تبلیغات جنگید. یکی آف الین که برای هر نمایشگاه استانی کتاب های آموت را تا مدت ها 
شخصا به اقصا نقاط کشور  می برد و با تک تک مشتری ها و مخاطبان سر هر کتاب باب گفتگو را باز می کرد. در جبهه آنالین هم آموت تقریبا 
با شیوع فیسبوک در ایران متولد گشت و علیخانی از فیسبوک هم غافل نشد. پلتفرمی که ناشران قدیمی و جدید چندان جدی نمی گرفتندش 
و بعدها غافلگیر فرزند ناخلف اش یعنی اینستاگرام شدند. البته در حال حاضر یعنی این دو سه سال اکثر ناشران برنامه دارند که مخاطبان را در 
اینستاگرام درگیر خود کنند. با انواع جاذبه های بصری و راه انداختن چالش و البته درست کردن قصه و برنداستوری. علیخانی اما از خیلی وقت پیش 
قصه گویی برای برند آموت را شروع کرده بود.  چه با مخاطبان در نمایشگاه ها، چه فضای مجازی صمیمانه از خودش و حتی زادگاهش می گفت و 
باعث شد آموت برای خودش یک شخصیت جالب و غیر تکراری پیدا کند. قصه ی آموت از یک نشر کوچک که اگر اشتباه نکنم دفتری کوچک 

در کریم خان داشت شروع شد. این روزها اما شاهد جشن تولد چهارده سالگی خودش و چهارسالگی کتابفروشی اش است.
همه این ها را گفتم که اعتراف  کنم. آقای علیخانی من و خیلی از دوستانم اوایل و حتی اواسط سعی شما در تولید محتوا نه تنها از کار شما ایراد 
می گرفتیم بلکه گاهی رویکرد صمیمانه ی شما را هم مسخره می کردیم. این خاصیت هر امر نو است. اول به سخره گرفته می شود بعد پذیرفته 
می شود. ما االن شاید با لحن شما موافق نباشیم اما پذیرفته ایم باید مثل شما در جبهه ی تولید محتوا بجنگیم، مسخره شویم، صبوری کنیم و دوام 

بیاوریم. این درس بزرگی است که باید از امثال شما آموخت.
پی نوشت اول: می خواستم از تجربه کاری ایم با آموت در اهواز و تهران بنویسم اما اعتراف کردن برایم بهتر بود.

پی نوشت دوم: در این یادداشت اول علیخانی سوم شخص مفرد است و بعد به صورت دوم شخص مفرد خطاب می شود. حضوری یک سری 
حرف ها را نمی شود گفت. لوس و بی نمک می شود و بیشتر از حالت مکتوب در دام تعارف می افتد. از خوانندگان عذر می خواهم که یک باره به 

سبک خود یوسف، یوسف را خطاب نوشته کردم.
پی نوشت سوم: از من گله نکنید فقط از علیخانی گفتم. برای من آموت و علیخانی یکی هستند. شاید بد باشد و زنگ خطری برای یوسف باشد 

که به فکر تداوم برندش گاهی مستقل از خودش بیافتد.

خبرنگار و هوای غبارآلود رسانه 
حتما تا به حال درباره ی تاثیر تبلیغات و رسانه ها در معرفی یک اثر ادبی شنیده اید اما چقدر راجع به تاثیری که یک خبرنگار می تواند در چرخه ی 

نشر داشته باشد، اطالعاتی دارید؟  
خبرنگار حوزه ی کتاب اگر در کنار شّم خبری به کتاب خواندن عالقه داشته باشد حتما به جای پیرو بودن می تواند جریان ساز باشد تا بر روی 
کتابی که خوانده و احساس می کند باید دیده شود، مانور دهد. از این رو کتاب خواندن، رصد تازه های نشر ناشران و خواندن نقدها و گفتگوها 

الزمه ی کار این خبرنگار است. 
اما مساله اصلی این است که به همان اندازه که فضای نشر کشور ابریست، فضای رسانه های این حوزه هم غبارآلود است و همین مساله گریبان 

کتاب و به تاسی آن خبرنگار این حوزه را هم گرفته است. 
متاسفانه نبود نقد جدی، وجود نقدهای غیرحرفه ای و غیرمنصفانه و مبتنی بر البی و رفاقت در رسانه های کشور مخصوصا در حوزه ی کتاب موج 
می زند که خبرنگاران در ایجاد این شرایط بی تاثیر نیستند. در این شرایط کمتر خبرنگاری را می توان یافت که بدون توجه به طیف فکری، رفاقت، 
البی و بایدها و نبایدهای رسانه ای که در آن قلم می زند فقط با اتکا بر ارزش های یک اثر ادبی برای آن قدمی بردارد و دست به معرفی آن بزند 
و به نوعی ابزار تبلیغ اثر باشد. خبرنگاران آزاده ای که بر مبنای فاخر بودن و ارزش های ادبی یک اثر دست به قلم می شوند همان دّر گران مایه ای 

هستند که کمتر یافت می شوند!  
از طرفی ناشر کاربلد می داند برای دیده شدن آثارش باید عالوه بر رعایت بایدها و نبایدهای حوزه ی نشر، آثارش را در بستر رسانه ای خوبی به 

مخاطب عرضه کند حاال فکر کنید در این فضا چقدر کار برای ناشری که پشتوانه ای ندارد و با عالقه وارد این حوزه شده، سخت می شود. 
خوشبختانه ناشر نشر »آموت«، یوسف علیخانی است. کسی که پیش از تجربه ی نشر، سابقه ی روزنامه نگاری و نویسندگی دارد و با علم به گرد 
و غبارهای رسانه و نشر می داند این حوزه ها چقدر بهم وابسته اند و باید یکدیگر را پوشش دهند تا در نهایت آن اتفاق خوب برای یک اثر داستانی 
رخ دهد؛ مساله ای که برای نشر آموت میسر شده و توانسته پس از ۱۴ سال با همه ی فراز و نشیب هایی که داشته عنوان یکی از بهترین ناشران 

را از آن خود کند و جزء ناشران برتر کشور باشد و به موفقیت هایی هم در این عرصه برسد. 

تحریریه فروشگاه اینترنتی 30بوک

هومن حمدان

خبرنگار

خدیجه زمانیان

نشر آموت را از سال ۸۹ تا به امروز به خوش نامی و خوش عهدی می شناسم .این انتشارات نیک نام از تاریخی که گشایش یافته اقدام به 
برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب نموده است. چقدر خوب ناشری که خود دستی به قلم دارد و صاحب سبک است. می نویسد، می خواند و 

دیگران را هم به کتاب خواندن، و نوشتن تشویق می کند. خوشحالم که چند سالی افتخار همکاری با این انتشارات موفق را داشته ام.
 اینجانب به لحاظ نشست های فرهنگی با نویسنده و ناشر محترم این انتشارات  وحدت فکری داشته و دارم. از ویژگی های این موسسه ی 
فرهنگی این است که عده ی خاصی را حمایت نمی کند، بلکه دوست دارد استعدادها را کشف کند و نویسندگان جوان را به جامعه ی ایرانی 
بشناساند. ناشری که نگاه فرهنگی داشته باشد بسیار ارزشمند است و این یکی از روش های موثر برای ترویج کتابخوانی در سرزمینم ایران 

است.
برقرار باد موسسات فرهنگی، و تشویق و ترویج کتابخوانی.

سالم
وقتی قرار شد که مطلبی برای زادروز نشر جذاب آموت بنویسم، خوشحال شدم. زیرا می توانستم از یوسف جان علیخانی که با سختی زیاد و 
ممارست پیاپی این نشر را سر پا نگه داشته است بگویم. وقتی او را در نمایشگاه ها می دیدم که چگونه به معرفی آثار کمتر شناخته شده ولی 

پر کشش آن روزها می پرداخت، مطمئن بودم که مزد زحمات خود را می گیرد. و خدا خواست تا این که نتیجه حاصل شود.
نشر آموت در طی این سالیان توانست با ریتمی متعارف کتاب های خوبی را به بازار نشر بفرستد. به طوری که خیلی ها را با کتاب آشتی داد 
و کتاب های نشر آموت وارد کتابفروشی های ایران شد، و کمتر کتابفروشی  بود که در برابر این کتاب ها مقاومت کند. به هر حال این نشر 
چهارده سال است که سر پاست، و امیدوارم سالیان سال کتاب های خوب چاپ کند و ما استفاده کنیم. برای یوسف عزیز هم آرزوی سالمتی 

و موفقیت دارم. سربلند و موفق باشید.

فعال کتاب رضا خجستهکتابفروشفریده برنگی
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چشم مان همیشه روشن
 چند روزی است دارم به این فکر می کنم برای جشن تولد چهارده سالگی نور دیده ی رفیق برومندم یوسف علیخانی باید چه 
بنویسم؛ یعنی چه بنویسم که حق این ۱۴ سال رفاقت را ادا کرده باشد. فکر می کنم بهترین عبارت همان باشد که خود او 

وقتی به ضیافت نوشتن این چند سطر دعوتم کرد برایم نوشت: چشم مان روشن. بله چشم مان روشن
په آموت و مرد بلندباالیش، که برای من با عصرهای خسته و خواب آلود کریمخان آغاز شد. با ساختمانی که نه درش و نه 
راه پله های تاریکش نشانی از نور روشن آن اتاقک کوچک انتهایش نمی داد. اتاقی که می شد ساعتی بنشینی، چای بخوری 
با رفیقت، روی ایوان سیگار دود کنی، و حرف بزنی. یا غرق شوی در در و دیواری که پر بود از نشانه هایی که بوی اصالتی 
می داد از جنس الموت بزرگ. بعدتر آموت جایی شد برای دیدار هفتگی با رفقای نویسنده و مترجم و روزنامه نگار که به عشق 

کتاب دور هم جمع می شدند و چه دمی از پر غنیمت تر.
روزهای دیگر که وقت خانه تکانی بود و نشستن در میان کوچه ای باریک در حوالی انقالب، آموت بیش از هرچیز برای ما با 
سالم گرم و لبخندهای مرد بلندباالیش نشانه می گرفت. به دری که همیشه با گرمی به رویت گشوده می شد، و درددل هایی 

که هیچ جای دیگر جز آن جا نمی شد گفت و شنید.
و البته حاال هم آموت ما جز این ها یک مغازه ی کوچک و چند دل گرم و تپنده است که می دانم همیشه دلش قرص است به 

لبخندی که با سالم به همراهانش هر روزش حواله می کند.
آموت و یوسف علیخانی برای من همیشه معنای عینی و عملی خواستن و توانستن بوده است. هر چند که خود یوسف شاید 
بگوید خواسته ها داشته که به آن نرسیده است، اما برای منی که صدای او را اول بار در عصر یک روز نخوت آور پس از دریافت 
جایزه ی جالل شنیدم، آن هم در بستر بیماری و رفاقتی که همان جا شکل گرفت، تا امروز که او و نشر و کتابفروشی اش 

گوهری دردانه در تهران خاکستری است، او نماد همین است که نوشتم؛ خواستن توانستن است.
یوسف برای من نه دوست که معلم بوده است. معلم روزنامه نگاری. معلم نویسندگی. معلم کشف لحظه های ناب. معلم 
کتابفروش بودن. معلم منصف بودن و قاطع بودن، و معلم خیلی چیزهای دیگر. معلمی که یادم داد می شود دست روی زانو 

زد و با توکل کاری کرد، هر چند به حد بضاعت.
وقتی روزنامه نگاری کردم الگوی حرفه ای کار کردِن مثل او نشانم می داد که چگونه باید دم را غنیمت شمرد. وقتی به وادی 
نشر رفتم دلگرمی او همیشه همراهم بود و بی تردید تنها کسی بود که وقتی کتابفروش شدم و هم صنفش، بی اغراق گفت: 

موفق می شوی.
یوسف و آموت نماد همان دوستی های بی غل و غش دهه ی شصت هستند. همان ها که باید با افسوس این روزها تنها 
نسخه های طنزآمیز و مضحک بازسازی شده ی باسمه ای اش را در سینما و تلویزیون دید، حال آن که وقتی آب هست چه 

حاجت به تیمم.
دلش شاد باشد و چراغ آموتش همیشه گرم و چشم ما به جمال هر دوشان همیشه روشن.

نویسنده، روزنامه نگار، ناشر و کتابفروش حمید نورشمسی

برای ما کتابخوان ها نمایشگاه کتاب مکانی ست دلنشین ولی زمانش، 
سالی یکبار رسیدن به وصال ...!

بن ها،  دانشجویی،  تخفیفات  دارد؛  زیادی  حسن های  نمایشگاه 
تخفیفات خود انتشارات، دیدن کلی کتاب تازه، دوستان کتابخوان، 

نویسنده ها و ...
یک سال همه کتاب هایی را که دوست داری لیست می کنی و راه 

می افتی در سرمای شیراز آن هم غربی ترین نقطه شیراز!
 اگر خدا بخواهد برف و باران نبارد با طی مسافتی یک ساعته، 
شلوغی پارکینگ و خود نمایشگاه را به جان بخری تا برسی به 

همه ی خواستنی هایت.
وصال یار اگر خواهی تو ای دوست            تو را اینجا بباید سوخت 

آن پوست
در آن سال »کتاب نیست« علیرضا روشن جزو لیست من بود؛ از 

انتشارات »آموت«!
 قرار بود خود علیرضا روشن هم به شیراز بیاید که نشد!!!

 اسم جدید یک انتشارات یعنی کلی اتفاق های خوب و دیدگاه های 
تازه.

به غرفه ی »آموت« رسیدم اول وقت شیفت عصر نمایشگاه بود و هوا 
هنوز روشن بود؛ شلوغ نبود، یکی دو نفر جلو غرفه بودند.

جلو غرفه خشکم زد! صدایی رسا و گیرا داشت با حرارت و تمام 
وجودش در مورد چند کتاب برای آن دو نفر توضیح می داد.

جلوتر رفتم و بهتم بیشتر شد! قدی بلندتر از مِن قد بلند و یک سبیل!
با تعجب از من پرسید »کتاب نیست«؟! من هم محوش شده بودم!

کتاب امضادار علیرضا روشن را داد. خودم را معرفی کردم. هم کالم 
شدیم. پدرم را شناخت.  کتاب های خودش را هدیه داد، البته برای 

پدرم.
 من هم دو رمان دیگر خریدم، یک خارجی و یک ایرانی و این شد 

سرآغاز دوستی من و »آموت«.
در فضای مجای پی گیر هم بودیم. کتاب های تازه آموت که حاال 
جزو پرفروش های سال هم بودند، برای خود اسم و رسم دار شده، 
سر و صدا کرده، و طرفدارهای پروپاقرص داشتند؛ و در لیست خرید 

نمایشگاه سال بعد من.
 سال بعد اواخر پاییز دوست داشتنی و برفی شیراز، دوباره نمایشگاه 

و وصال ...! 
این بار شوق دیدن رفیقی که انگار سال هاست با همان آشناییم. ناهار 

دعوتش کردم بیاید خانه، به خاطر شلوغی نمایشگاه نتوانست.
 ناهارِ شیرازی مامان پز را برداشتم و رفتم نمایشگاه. روی زمین توی 
غرفه نشست، در ظرف غذا را باز کرد، بوی کلم پلو شیرازی پیچید. 
تا شب و انتهای نمایشگاه ماندم کنارش. داستان کتاب ها را تعریف 

می کرد بهتر از خود نویسنده ها!
کتاب های خودش کلی جایزه برده بود ولی معرفی نمی کرد. بیشتر 

رمان های خارجی را توصیه می کرد.
»آموت« شلوغ تر شده بود و کتاب ها یکی یکی »برکت« می شدند و 

باید سفارش می دادیم تا با پست بیاید.
شب بعد از نمایشگاه همراه شدیم. رساندمش به خانه ی یکی از 

دوستانش در خیابان فردوسی!
 حسادت کردم که چرا شب را در کنارش نیستم تا خود صبح بنشینیم، 

چای بنوشیم و حرف بزنیم.
 شیراز در بین نمایشگاه ها برایش بهتر و دلنشین تر بود.

با دعوت دوستان رشته ی ادبیات فارسی دانشگاه، آمد شیراز، برای 
جلسه ی نقد کتابش. من مهمان بودم و اصوال نباید در آن جلسه 
حرف می زدم. اصرار کرد و من هم در مورد کتابش صحبت کردم. در 
آن جلسه بچه های ادبیات فکرش را هم نمی کردند که اصرار یوسف 

علیخانی به یک روحانی برای نقد کتابش به چه دلیل است؟!
چند ماه بعد! این بار نمایشگاه کتاب تهران ...

 با پدر همراه شدم. البته به خاطر لطف و محبت مردم، گرفتن عکس 
و امضا از پدر، همراه شدن با ایشان به مِن روحانی سخت می گذرد. 
باید نقش عکاس را ایفا کنم، و این که صبر زیادی داشته باشم؛ چون 

مسیر چند دقیقه ای را چند ساعته طی می کنیم.
همراه پدر به »آموت« رفتیم. اتفاق خوبی بود. پدرم کتاب هایی را 
که یوسف علیخانی همان سال اول آشنایی برای ایشان داده بود 
خوانده بودند. حاال شخصیت یوسف جان و کتاب های »آموت« را 

دنبال می کردند.
 رفاقت من و »آموت« و یوسف کماکان ادامه دارد. خوشحالم که آن 

انتشارات جدید، روح تازه ای به ما کتابخوان ها دمید.
تا حاال به کتابفروشی »آموت« نرفتم؛ ولی مطمئنم اولین باری که 
به تهران بروم، اولین جایی که خواهم رفت کتابفروشی »آموت« و 

دیدن یوسف جان هست. 

روزنامه نگار و محقق محمدطاهر فقیه
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حسن یوسف
یوسف علیخانی و آموت، این روزها برای من چون »رخداد« است. رخدادی در حوزه ی نشر کشور. رخدادی 
که کم سابقه و یا بی سابقه بوده است. در واقع اینکه فروش بعضی آثار این نشر طی چندین ماه، در صدر 
فروش کشور باشد، یک رخداد است که البته عده  ی مخالف و عده ای موافق دارد که باز هم البته در بین 
مخالفین بعضی از نویسندگان و منتقدین و ... حضور دارند که انتقاد می کنند. چاپ بعضی از آثار این نشر، 
کمکی به کتاب و کتابخوانی و ادبیات نخواهد کرد. اما برای راقم این سطور، مشاهدات با انتقادات بسیار فرق 
دارد. نشر آموت کمک حال من کتابفروش نیز بوده است و توانستیم به کمک آن، به قول خودمان »عده ای 
را کتابخوان کنیم«. عده ای که دیگر مرتب کتاب می خوانند و خواننده آثار کالسیک نیز شده اند. عده ای که 
شاید برای اولین بار بود که کتاب در دست گرفتند و با خواندن آثار همین نشر، اهل کتاب شدند. عده ای که 
برای اولین بار فهمیدند مکانی به نام کتابفروشی هم وجود دارد. و من خود از نزدیک همه را مشاهد کردم 
و باید بگویم در پسر نشر چنین آثاری، یوسف علیخانی قرار دارد. مدیر انتشارات آموت. وی دید روانشناسی 
اجتماعی خوبی دارد و با بهره گیری از امکانات فضای مجازی توانست بخشی از مردم را به کتابفروشی ها 

بکشاند و امروز جایی در خور احترام برای خود، بین ناشرین و مخاطبان باز کند. روستایی زاده ای که هنوز گاه گاهی به موطن خویش باز می گردد. 
هنوز پوتین پا می کند و ساده می پوشد. هنوز لحن کالمش بی ادعاست. خالصی در گفتمانش پیداست. هنوز بوی علف و صحرا را فراموش نکرده 
و همچنان مدرنیته و صنعیتی شدن شهر، بر ذات ساده زیستی اش چیره نگشته. زمین خورد؛ بارها و بارها. اما دست از تالش برنداشت که تالش، 
وجود روستایی ست. پس دوباره ایستاد، درایت کرد تا باالخره آثارش کمتر در انبار بماند و روی دست به فروش بروند. یوسف علیخانی از پس 
سال های رنج نشر، با یکه تازی برون آمد. پس امروز این رخداد خوب را به فال نیک باید گرفت. رخدادی که عده ی بسیاری را به کتابفروشی ها 

کشاند و کتاب خوان کرد.

درباره یوسف علیخانی و آموت اش
»خسته اید؟«

اول: کتابفروشی های محلی، جاِن کوچه و خیابان هستند. فکر کن می روی سِر خیابان که نانی یا روزنامه ای بخری و یا -دور از 
جان شما- سیگاری آتش کنی، یا عصرها خسته از سرکار برمی گردی و دلت می خواهد توی فضای دیگری نفس بکشی، آن وقت 
کتابفروشی، همان »جان« است. اهمیت این نقاط قشنگ در هر خیابان، از زمانی بیشتر شد که کتابفروشی ها به جای کِف خیابان 
رفتند توی مال ها، کنار لباس و کفش و اسباب بازی. آن وقت شکل کتابفروشی ها و قیافه کتاب فروش ها هم عوض شد. چاره ای هم 
نبود چون جغرافیای زیست، همچنان تعیین کننده خیلی چیزهای آدم ها است. برای کتابفروشی ها هم، بودن در جاهای خیلی باکالس 
و گران مجبورشان می کرد که به ذائقه مخاطب و مشتری رفتار کنند. تا اینجای کار ایرادی هم ندارد چون همین که طرف پول و 
سرمایه اش را به جای بورس و بیت کوین توی کتاب و نشر آورده، دمش هم گرم. اما وقتی کتاب ها رفتند در پاساژها و مال ها، آن 
وقت دیگر جایی نبود برای به قول شاعر، دمی نفس کشیدن و لختی به آسایش گذراندن. باید بخری و سریع بروی پی کارت چون 

تجمع بیجا حقیقتا مانع کسب است.
دوم: تعارف که نداریم. کتابفروشی آموت یعنی یوسف علیخانی. یک آقای بلندقامت و پرهیبت با قیافه و صدایی که اصال شبیه 
نویسنده های امروزی نیست و انگار باید هم عصر درویشیان و ساعدی می بوده و اشتباها توی این زمانه افتاده است. جایی نوشته بودم 
که یوسف علیخانی بودن، سهل و ممتنع است. می توانست گوشه ای بنشیند و به رسم روشنفکرِی برج عاج نشیِن متاثر از دهه سی و 
چهل، سیگاری دود کند و غری بزند و چیزی بنویسد، صبح ها دِر کتابفروشی باز می کند و گل ها را آب می دهد و کتاب جا به جا می کند 
و می فروشد. این سهل و ممتنع بودن زمانی بیشتر می شود که به یاد بیاوریم فضای قصه هایش و شخصیت هایی که می سازد -یا از 
تاریخ زندگی اش قرض می گیرد- عموما پر رمز و راز هستند. خودش هم به جای اینکه اینطور باشد و مثل نویسنده های دیگر عمل 

کند، جوان ها را به خواندن -حتی کتاب های عامه پسند که اتفاقا خیلی هم خوب هستند- دعوت می کند.
سوم: یوسف علیخانی کتابفروشی اش را نمی دانم چرا در خیابان مرزداران راه انداخت. اما اگر به خاطر موضوعات اقتصادی یا ارزانی ملک 
یا چه می دانم، شانس و اقبال نبوده باشد، انتخاب هوشمندانه ای است. هم جای خلوتی است و هم شلوغ. هم باالی شهر محسوب 
می شود و هم نه. آدرسش هم سرراست است و هم نه. ساختمان کتابفروشی هم واقعا قشنگ است. نمی دانم چه سالی ساخته شده و 
توسط چه کسی، ولی بنای زیبایی دارد و با کمی ارفاق، آدم را یاد بناهای جنوب ایتالیا می اندازد. توی خود کتابفروشی اما موضوع کمی 
فرق دارد. همه چیز سرجای خودش است و نظم خاصی دارد. راستش فکر می کنم ای کاش آموت جای بزرگتری داشت و بریز و به 

پاش اش بیشتر بود. ولی مطمئن هستم این جای دنج دقیقا شبیه خود علیخانی است. آرام و پر سروصدا، روشن و سایه.
چهارم: برای اینکه همه اش تعریف و تمجید نشود، بگذارید یک نقد هم داشته باشم به این مجموعه. آموت راهش را پیدا کرده است. 
قصه های درست و حسابی خارجی چاپ می کند و دقیقا مخاطب اش را می شناسد و می داند با چه کسانی طرف است. اما این جای 
بازی ایستادن، همه ی برنده شدن نیست. برنده شدن بیشتر یعنی دل به دریا زدن بیشتر و تنوع بیشتر. احتماال آقای علیخانی موقع 
خواندن این بخش اخم هایش را توی هم ببرد و بگوید: »پسرجان تو که از چیزی خبر نداری پس چی می گویی!«  درست است آقا. 
من خبر ندارم از چیزی. ولی فکر می کنم شما جان تان و توان تان خیلی بیشتر از االن است. خسته اید؟ نمی دانم. اما می دانم که بیشتر 

به حضور شما نیاز است.

روزنامه نگار و منتقد حسین پارسا

من از زمان کودکی همواره عاشق خواندن کتاب های داستان بودم و شاید از زمانی که سه یا چهار سالم 
بود، مادرم کتاب های داستانی زیادی برایم تهیه می کرد و خودش برایم می خواند. کمی که بزرگ تر شدم 
و خودم خواندن و نوشتن را آموختم، کتابخوانی را با رمان های نوجوان ادامه دادم. اما این روند به ناگاه و 
برای یکی دو سال متوقف شد. تا اینکه یک روز که از کنار یک کتابفروشی عبور می کردم یک کتاب با 
جلد قرمز رنگ دیدم که توجه من را به خود جلب کرد. آن روز من از کنار آن کتاب به سادگی عبور کردم 
و حتی اسمش نیز به یادم نماند. تا اینکه چند وقت دیگر و نزدیک نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۸ مجددا فکرم 
به سراغ همان کتاب رفت و در اینترنت جستجو کردم و به این نکته پی بردم که نامش »من پیش از تو« 
می باشد و از سوی نشر آموت به چاپ رسیده است. اولین باری بود که نام این نشر به گوشم خورده بود و 
کنجکاو بودم بیشتر درباره ی این نشر و کتاب هایش بدانم؛به همین علت راهی نمایشگاه کتاب شدم و برای 
اولین بار به غرفه ی آموت مراجعه کردم و از نزدیک کتاب هایش را دیدم. در حال بازدید از غرفه بودم که 
دیدم فروشنده ای با شوق و ذوق تمام از کتاب ها تعریف می کند و کتابخوانان زیادی هم دور ایشان جمع 
شده بودند. من در اواسط بهار سال ۱۳۹۸ با یک نشر تازه و کامال حرفه ای آشنا شده بودم و هیچ فکرش را 

نمی کردم در عرض سه سال به این نقطه برسم که تقریبا تمامی کتاب های داستانی این نشر را داشته باشم و باالی ۵۵ جلد از رمان هایی را  که 
از سوی این نشر ترجمه شده است را خوانده باشم. نشر آموت بار دیگر پیوند میان من و کتاب را پس از حدود دو سال برقرار کرد و امیدوارم پیوند 
میان من و نشر خوب آموت و دنیای کتاب ها تا آخرین روزی که زنده ام برقرار باشد. راستی تا یادم نرفته این را هم بگویم که آن مرد مهربان و 
خوش صدای فروشنده ی غرفه ی آموت در نمایشگاه کتاب کسی نبود جز آقای علیخانی عزیز که این روزها بنده ایشان را یکی از دوستان خود 
می دانم و همواره از دیدن و صحبت کردن با او لذت می برم. امیدوارم نشر آموت و آقای علیخانی هر سال بیشتر از سال قبل بدرخشند و با چاپ 

کتاب های تازه ما را ذوق زده کنند.
چهاردهمین سال تاسیس نشر آموت و چهارمین سال راه اندازی کتابفروشی آموت فرخنده باد.

عظیم موحدنیا

منتقد

وحید قربانی

کتابفروش
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روی نوار مرزی بودن یا نبودن
آموت چهارده ساله شد؛ در بادی امر گفتن این جمله آسان می نماید 
اّما هر آن کس که در وادی کتاب و نشر باشد، می داند تا این طفل 
به ایستگاه ۱۴ عمر خود برسد چقدر افتاده و برخاسته تا به عنفوان 

جوانی برسد.
دو نکته را پیش از ادای مطلب اشاره می کنم.

از  علیخانی  یوسف  و  آموت  دربارۀ  دارم  دوست  آن که  نخست 
یعنی جای  به عالقۀ حال و محل.  استفاده کنم آن هم  مجاز 
یوسف می شود گفت؛آموت. آوردن عمو هم در آذربایجان داّل بر 
نوعی تحبیب است. مثلن به مرحوم بهرنگی می گوییم؛ »صمد 

عمی«)عموصمد(. بگذارید علیخانی را هم عمو آموت بنامم.
دو دیگر آن که هر چه دربارۀ نشرآموت و کتابفروشی آموت می گویم 
از سر مهر به کتاب است و دانایی، و در این رویکرد با عموآموت 

همدل وهم داستانم.
مِن دوستدار کتاب با عمو آموت وامدار هم نیستیم ااّل اشتراک در 
افق ها و آمال فرهنگی، و آرزوی نیل به جامعه ای دانا و بالطبع، توانا. 
من حتا یحتمل جزء ۱۰۰ نویسنده به انتخاب عمو آموت نباشم اما 
این مورد کوچکترین خللی دربارۀ هر آن چه که خواهم گفت، وارد 

نمی کند.
عمو آموت را نخستین بار در یکی از سفرها -سرعین اردبیل- 
از نزدیک دیدم. پیشتر چند داستان از او خوانده بودم. مصاحبت 
و بازگویی صحنه هایی از داستان هایش سبب اهدای سه جلد از 
کتاب هایش به من شد، و این سرآغاز رفاقتی صادقانه شد که تا 

امروز ادامه دارد.
گرفتن  نظر  در  بدون  امروز  تا  آن  پاییدن  و  آموت  شکل گیری 
ویژگی های عموآموت ره به جایی نمی برد. به پاره ای اشاره می کنم.

۱- عمو آموت دغدغه های فرهنگی دارد. ژرفای دغدغه هایش به 
وسعت آمال و ایده های اوست. در کنه وجودی عمو آموت یک 
آموزگار زندگی می کند. او تشنه انتشار دانایی ست و به کتاب همتای 
موجود زنده ای نگاه می کند. می پندارم عمو باور دارد که با باز کردن 
الی کتاب، نسیم دانایی از کلمات به سمت خواننده می وزد و در 

نهایت جان شیفته او را عطرآگین می سازد.
۲-عمو آموت شاعر است؛ به این معنا که باور دارد واقعیت های 
روزمّرۀ زندگی برای فرسایش انسان ابزارهای الزم را دارد. شاعر 
عشق  حیوانات  و  کشاورزی  طبیعت،  به  عموآموت  جان  عمق 
می ورزد. او همۀ ستوۀ زندگی را به زادگاهش می برد و در مصاحبت 
درخت های فندق و انار همه را به باد می سپارد. او با دیدن چند 
شاه توت بر شاخه درخت شوق می کند و دوست دارد آن را به همه 
نشان دهد و این شاعرانگی عامل مهمی است برای ایستادن برابر 

بادهای سرکش پاییزی.
او نشستن پرنده ای را پای پنجره اتاق قدر می داند و گربه را کنار 

کتاب ها می نوازد.
۳- عمو آموت نویسنده است. از هیچ چیز که ارزش مواد و مصالح 
داستانی داشته باشد، نمی گذرد. چون لبریز از نیاز به نوشتن می شود، 
تهران را پشت سر می گذارد و به سمت سرچشمه ها و باغ های الهام 
می گریزد. او به خوبی می داند که »هنرمند مدیون خلوت خویش 

است«.
۴-عمو آموت ناشر است.

مهمترین ویژگی اش در این زمینۀ به گزینی اوست. او ضمن توجه 
به شکل ظاهری کتاب وسواس دارد تا بهترین ها را هم در ترجمه، 

و هم در تالیف برگزیند.
۵-عمو به کارش عشق می ورزد و احترام می گذارد. کسانی که او 
را در غرفه اش در نمایشگاه های کتاب دیده باشند، می دانند من 
چه می گویم. او ساعت های متمادی سرپا می ایستد. با مخاطبان 
کتاب حرف می زند و از آن جا که به موضوع کتاب احاطه دارد، 

توضیحاتش مخاطب را برای خرید کتاب قانع می کند.
عمو آموت در اغلب نمایشگاه ها حضور جّدی و فعال دارد.

۶-عمو آموت طی سال های فعالیت پیگیرانه اش، صدها هوادار 
پیدا کرده است. آن ها  استان های کشور  اغلب  عاشق کتاب در 
آموت و شخص عمو را دوست دارند، بنابراین با جان ودل به غرفه 
آموت می شتابند و بی چشمداشت و با عالقۀ تام به ادامه کار کمک 

می کنند. و این سرمایه ای است که عمو قدر آن را خوب می داند.
همین جا الزم می دانم از نقش رفیق حیات او، همسر مهربانش 
یاد کنم که باعزمی راسخ کنار عمو ایستاده است. هم چنین باید از 

برادر سختکوش عمو، آقاحمید یاد کنم که همه خستگی هایش را 
پشت تبسم مهربانش پنهان می کند و در طی سالیان همراه عمو 

بوده است.
افتتاح کتابفروشی آموت در خیابان مرزداران خبری بود که رایحۀ 
آن در اقصای جان های فرهنگی کشور پیچید. من به نشانه ها باور 
دارم. مرزداران جغرافیایی ست که عمو با همکارانش از عشق و 
دانایی و نیکی مرزبانی می کند، و عنوان این نوشتۀ مختصر ناظر بر 
این قضیه است. مرز مرا یاد پل صراط می اندازد که گفته اند از مو 
باریک تر و از شمشیر برنده تر است.همۀ اصحاب کتاب و کتابخوانی 
می دانند طی سالیان اخیر چه ناشران، و چه کتابفروش های پر 
سابقه ای در مواجهه با انبوه مشکالت بساط خویش جمع کردند و 

در اعماق گرفتاری ها فرو رفتند. نشر کتاب و فروش آن در این روز 
وروزگار َزهرۀ شیر می خواهد وعشقی زوال ناپذیر تا کی آفتاب فهم 
از البالی ابرهای سکون و رکود، تمام چهره رخ نماید و بر مرزهای 

جان های شیفته برتابد.
عمو آموت مرا یاد مرحوم عبدالرحیم جعفری و امیر کبیر می اندازد. 
از »هیچ« و بلکه از سردابۀ هیچ آغاز کرد. از داالن های فقر گذشت 
و با عشق و ایستادگی بر تارک نشر کشور نشست. امید آن که 
سرنوشت جعفری سرانجام آموت و هیچ ناشر و کتابفروشی نباشد.

ُپر  یاران و همکارانش  و  آموت  به دستان عمو  دانایی  شبچراغ 
فروغ تر باد

نویسنده عبدالمجید نجفی

نوشتن از آموت برای من شبیه نوشتن از خانه است. جایی که همیشه به آن تعلق داری حتی اگر روزها و سال ها از آن دور باشی.
ماجرای آشنایی من با آموت به شهریور سال ۹۴ برمی گردد که دست تقدیر مرا به غرفه ی نشر آموت کشاند. من که برای التیام غم 
از دست دادن مادربزرگ عزیزم به نمایشگاه کتاب پناه برده بودم، بعد از مدت ها دوری از دنیای کتاب ها یک دفعه با دنیایی از آرامش 

روبه رو شدم.
آن روز برعکس اکثر غرفه دارها، بابای آموت از زمان ناهار خوردنش صرف نظر کرد تا با اشتیاق برای من از کتاب ها بگوید و در آخر 

من با قلبی گرم و پنج کتاب راهی خانه شدم. 
بعد از آن روز کتاب بیوه کشی چنان من را به عطش خوانشش انداخت که حتی در مراسم ختم هم آن را همراه خود داشتم.

آموت برای من سرآغاز کارهای بزرگ و بسیاری بود و هست. حرف زدن از کتاب ها در شب های هم خوانی، مسابقه های عکاسی که 
باعث شد به خودم در این مسیر اعتماد کنم و روزهای نمایشگاه کتاب تهران که ساعت ها با عشق سر پا برای مخاطبان از کتاب و 

کلمه ها می گفتیم. 
در تمام این مسیر بزرگ ترین پشتیبان ما، مرد خستگی ناپذیر آموت، یوسف علیخانی بود. کسی که مشوق اولیه ی من برای ترجمه ی 

کتاب بود. 
کتاب »کلمه های آبی تیره« را با عشق انتخاب و ترجمه اش کردم و با وجود تمام سختی ها و مشکالت این سال ها باالخره به چاپ 
رسید. االنی که کتاب ترجمه شده را دست بقیه می بینم مشعوف و مفتخر می شوم که آموت من را به ترجمه، دوستی و عشق گره زد. 
مسلما آموت شروع کننده ی یک حرکت اصیل و مهم »ارتباط مداوم و مستقیم با مخاطب« در صنعت نشر بود. چیزی که قبل از این 
در هیچ ناشر و حتی کتاب فروشی ندیده بودم. برای اثبات این حرفم کافی است که  سری به کتابفروشی آموت بزنید و مطمئن شوید 

که تا چه اندازه روحتان به فضای آنجا وصل می شود.
این تمام ماجرا نیست. آموت شبیه پدربزرگی است که از او شاخه های زیادی انشعاب می شود. من به واسطه ی آموت دوستان 
فوق العاده ای پیدا کردم که گرچه دور از هم، اما قلب مان به یکدیگر نزدیک است. چون همه ی ما عضوی از خانواده ی بزرگ و بااصالت 

آموت هستیم. خانواده ای که ماندگاری و گسترده تر شدنش آرزوی قلبی همه ی ماست.

مترجم نفیسه حسن زاده
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از همان چهار سالگی تا االِن بیست و هشت سالگی عزیزترین عضو سفره هفت سین های خانه زن عمو بعد از سنگک و سبزی و پنیر، 
سبد عیدی هاست برایم. بیست و یک ساله بودم که انتخاب عیدی ها ماند برای من و همزمانی فکر و خیاالتم با نمایشگاه کتاب قزوین. 
نوجوانی کتاب خواندن را با رمان های تاریخی شروع کردم از تیمورلنگ و نادرشاه افشار و دالور زند خواندم تا معمای هویدا و همسراِن 

شاه، تا دن آرام و سینوهه و دزیره و آناکارنینا. 
یک سال تابستان عضو کتابخانه شدم و راهم کج شد به رمان های ایرانی که خواهرم اصرار داشت نخوانمشان و من با اصرار خواندم از 
پریچهر و گندم و شالیزه و داالن بهشت، چنان زده شدم که تا همان اسفند ۹۳ تنها رمانی که خواندم کیمیاخاتون بود، زار و زندگی ام 
شده بود شعر. از مرضیه که خواستم داستان و ناشر داستانی معرفی کند که بار عیدی را ببندم آدرس آموت را داد و تاکید هم کرد که 
به مرد بلند قامت داخل غرفه گارد نگیرم و بگذارم حرف بزند، من هم رفتم و برخالف همیشه که طاقت توضیحات هیچ فروشنده ای 
را نداشتم و باید خودم در سکوت انتخابم را می کردم، گذاشتم حرفش را بزند و تأکید هم کردم خودم داستان نمی خوانم، االن هم برای 
عزیزانم عیدی می خرم. از کتاب ها برایم گفتند و من یک ستون برای سبد سفره کتاب برداشتم و ستون دیگری هم برای خودم! بله 
برای خودم... اما چه کتاب هایی هر چه خودم خواستم برداشتم بدون توجه به توضیحاتی که برایم دادند، وقت خداحافظی هم شماره ام 

را در دفترشان نوشتم و با دو هزار تومان پول اندازه کرایه تاکسی برگشتم خانه و شروع کردم به خواندن کتاب ها. 
آن شماره نوشتن دریچه ی ورود به گروه های واتس اپ و وایبر نشرآموت بود و شرکت در هم خوانی ها و شب های نقد جمعه ها که 
بی پروا حرف می زدیم چه کتابی را دوست داشتیم و چه نداشتیم، چه نویسنده و مترجم و ناشر خوششان می آمد و چه خوششان نمی آمد، 
شب های گفتن از تئوری عکاسی اینستاگرامی، شب های اصول ویرایش، شب های آموتی و حرف زدن های آقای ناشر و خاطره بازی، 
شب های هماهنگی برگزار کردن مسابقه های پاییزی و عیدی گردش. همان شماره شد دریچه ی آشنایی بیشتر با آدم ها و کلمه ها. 

آدم هایی که حاال عزیزترین دوست هایم هستند و کلمه هایی که تلخ ترین و شیرین ترین تجربه های کتابخوانی ام را برایم رقم زد. 
خواندن و نوشتن، گفتن و شنیدن از کتاب ها راهمان را باز رساند به همان غرفه ونمایشگاه  اما این بار به ایستادن سمت دیگر میز و نگاه 
کردن به آدم هایی که تمامشان چشم  بود و دست، نگاه کردن به برق چشم هایی  که اشتیاقشان هم امید بود و هم انگیزه، به چفت 

شدن انگشت ها دور کتاب هایی که آغاز اند همیشه، آغاز همراهی در مسیر نادیده ها و ناشنیده ها.

دورترین خاطرهٔ من با کلمات، شبیه دخترِک خردسالی ست که کتاب رنگ ورو رفتهٔ جلدپاره ای را روی زانوانش گذاشته و ادای خواندن 
درمی آورد بی آن که بتواند بخواند.

از نشر بنفشه آغاز شد تا رسید به هزارویک شب هایی که »فرید جواهرکالم« به زبان نوجوانان تألیف کرده بود. حاال که می شد خواند، 
دیگر مهم نبود چه می خوانی و از که می خوانی؟ خورهٔ خواندن بود که جانت را می خورد و روحت را می سوزاند و از پس هر کتابی 

ققنوسی دیگر سر برمی آورد مشتاق کلمه ای بیشتر.
شیوهٔ غلط آموزش و پرورش، اگر چه گاه به گاه سرعت خواندنم را کم می کرد اما نتوانست متوقفش کند. چند سالی بود که از دانشگاه 
فارغ التحصیل شده بودم و کار می کردم. دلزده بودم از روزمرگی ها و در پی حرفی نو بودم برای آغازی دوباره. انگار انگیزه می خواستم 
تا کتابخوانی را از نقطه ای دیگر از سر بگیرم. نمی دانم چطور شد که از صفحات نویسندگان معاصری که کم و بیش ازشان خوانده بودم 
رسیدم به صفحه »فریده اشرفِی« مترجم. ُپست هایش را دنبال می کردم تا که فهمیدم کتابی ترجمه کرده به نام »آقای پیپ«. کنجکاو 
خواندنش شدم. اما تا بیایم برای خریدش قدمی بردارم. فیسبوک از من جلو زد و پستی از او منتشر شد مبنی بر اینکه نشر آموت در 
نمایشگاه استانِی نمی دانم کجا در فالن روزها حضور دارد. نشانی صفحه ناشر را هم گذاشته بود. صفحهٔ تازه آشنا را پی گرفتم و دیدم 
یک دیوانهٔ دیگر پیدا شده در این برهوت بی انگیزگی که کتابهایش را خودش می برد نمایشگاه های استانی و شهر به شهر می گردد 
و گزارش استقبال های مردمی را در صفحه اش به اشتراک می گذارد. تا بیایم بفهمم چه منتشر کرده، سایت ادبی »دوشنبه« کتابی 
را معرفی کرد به نام »پیش از آنکه بخوابم«، بعدش نقدی در همان جا خواندم درباره »نامحرم« نوشتهٔ »یاسر نوروزی« و »پریباِد« 

»محمدعلی علومی«.
روزمرگی ها مرا می برد و این اخبار و این یادداشت ها و معرفی ها و نقدها محاصره ام کرده بود بی آنکه خطی بخوانم. من ماندم و یک 
لیست از کتاب های تازه. ادامهٔ مطالعهٔ ادبیات داستانی کالسیک حس و حال می خواست که آن روزها نداشتم. از نویسندگاِن پیشکسوِت 
ایرانی زیاد خوانده بودم. دلم شنیدن حرِف دل معاصرها را می خواست و کتاب های این نشر نوپا عجیب وسوسه ام کرده بود. چندی بعد 
خبِر برگزاری نمایشگاه کتاب گیالن را در صفحهٔ »یوسف علیخانی«؛ همان ناشِر مجنون دیدم. چه ذوقی کردم! فقط دیوانه ها حاِل 

آن لحظه ام را می فهمند.
غروِب جمعهٔ آبان ۱۳۹۲ رسیده بود و باران از شب قبلش بی امان می بارید. عجیب شبی بود! از اولین غرفه، برگهٔ راهنمای راهروها را 
گرفتم و دنبال کلمهٔ »آموت« گشتم. الف بود و غرفه های اول. غرفهٔ کوچکی بود. به قدر ۵ یا ۶ ستون کتاب روی میز چیده شده بود 
و »یوسف علیخانی« داشت با حرارت حرف می زد. از چه می گفت اصاًل نشنیدم. فقط فهمیدم نشانی را درست آمده ام؛ اشتیاقش برای 

گفتن و گفتن با آنچه در صفحهٔ فیسبوکش دیده بودم مو نمی زد. خوِد خوِد دیوانه اش بود.
به قدر پلک به هم زدنی که لب فرو بست گفتم »خوب هستید آقای علیخانی؟« سر بلند کرد و به گمانم تشکر کرد. چه گفت برای 
سپاسگزاری یا حال و احوال باز هم یادم نمانده چون حواسم رفته بود پی کتاب ها که در این بلبشو چیزکی برای من مانده آیا؟ چشم 
می چرخاندم از میان شانه ها و سرها و کیف ها تا کتاب هایم را پیدا کنم که پرسید: »من رو از صفحهٔ فیسبوکم می شناسی؟« گفتم: بله.

خسته اما شاد گفت: »شدم شهرزاد قصه گو به خدا قسم!« خندیدم و از نگاهش خواندم که خستگی اش را دوست می دارد. ذوق زده 
ادامه داد: »مردِم رشت فوق العاده اند. توی این باروِن سیل آسا، این همه استقبال از کتاب تحسین برانگیزه.« حتی تأییدش نکردم. 
خواستم این حِظ »دیده شدن« را تنهایی ببرد تا توشهٔ اشتیاقش برای شهرزاِد قصه ها بودن سنگین تر بشود. با اشتیاق چند جملهٔ دیگر 
هم از باران و کتاب و رشت گفت و این که بهنام ناصح اهل رشت است و دههٔ سوم آبان سال بعد همزمان با هفتهٔ کتاب و کتابخوانی، 
نمایشگاه کتاب گیالن در مکان همیشگی اش برگزار شد. چند روز بعد به یک گروِه وایبر معرفی شدم به اسم »کتابخوار«. به احترام 
ناشر و مهم تر قطع نشدن ارتباطم با این نشِر محترم در گروه ماندم تا اینکه یک ماهی از سال نو گذشته، تلگرام نصب کردم و در دم 
به گروه »کافه کتاب آموت« دعوت شدم. به این گروه به خاطر نظمی که داشت و منشوری که تکلیف را معین می کرد تا فقط و فقط 
از آموت بگوییم عالقمند شدم. ماحصل آن سه ماه شد گروه کتابخوانان گیالن که هنوزاهنوز پابرجا و پویاست و آغاِز غرفه داری من؛ 

منتقد کتاب مهشیدسادات فهیم

منتقد و بررس کتاب مارال اسکندری
از نمایشگاه کتاب گیالن سال ۱۳۹۴ که تا به آن زمان که فعالیت های عمومی فرهنگی قوت داشت شد ۹ نمایشگاه کتاب استانی و 

۴ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. از کتاب ها و کلمات می گفتم با اینکه سال اول، فقط ده جلد از کتاب های آموت را خوانده بودم.
اما یوسف علیخانی شاید به کلمات اعتماد کرد شاید هم مطمئِن حضور پررنگ خودش بود. هر چه بود تجربهٔ شگفتی را بی چشمداشت 
نصیبم کرد که هنوزاهنوز دینی است بر گردن من. گاه با خودم فکر می کنم من که خط مشی کتابخوانی ام از سال ها پیش مشخص شده 
بود دیر یا زود با کتابهای نشر آموت آشنا می شدم. اما آن چه که شاید فرصتش هرگز دست نمی داد اتصاِل من به مردم از طریق کلمات 
بود. صدای خواهِش »شنیده شدن« را از میان آدم های معاصرم، تنها »یوسف علیخانی« بود که شنید یا بهتر بگویم تنها »یوسف 
علیخانی« بود که خودش را به »نشنیدن« نزد. این حجم از مهربانی تنها جسارتی دیوانه وار می خواهد تا بمانی و بگویی و بشنوی و او 

این همه را یک جا دارد. امید که نشِر آموت بماند و بگوید و بشنود حتی اگر »یوسف علیخانی« نباشد.
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گاهی زمین بازی شما هموار است، خط کشی روشن دارد، ابزار بازی استاندارد دارد، داور الیت و منصف دارد، اصال قواعد 
بازی از جنس بازی است و پاداشش -به قول روان شناسان- در درون بازی است و مجازاتش در درون بازی؛ چمیدن 
در چنین میدانی، نه تنها سخت نیست، که لذتبخش و شوق انگیز است. چندان که پیوسته اشتیاق تکرار داشته باشیم 

و در پی تجربه های تازه بگردیم.
زمین بازی نشر اما در کشور ما، نه قاعده مند است نه هموار و نه... نه حتی معلوم است که زمین بازی است یا پارکینگ 
خودروهای سنگین! شاید هم بوستانی دلگشا برای کودکانی بازیگوش و سر به هوا تا لج مادران را در آورند و از سر 

شیطنت بدوند و قهقهه بزنند. 
بعضی می گویند صنعت است و برخی مدعی اند امری فرهنگی است و گاهی و گروهی می پندارند هر دو است. طرفه 

آن که عده ای هم ابزاری برای آمار دادن تلقی می کنندش و به هر کسی مجوز می دهند بی آنکه صالحیت و قابلیت 
انتشار کتاب داشته باشد. تکلیف کتاب و کتابخوان روشن نیست. نشر کشور در بهترین حالت زیان ده است؛ بهترین 
ناشران هم کمرشان را تکیه داده اند به کف دست دولت و یارانه، تا زمین نخورند. منتقدترین ناشران هم می دانند 
بی کاغذ دولتی و بی یارانه و وام نمی توانستند، بر پا شوند و دوام داشته باشند. و این یعنی زمین بازی براستی ناهموار 
و کج است. در کج شدن این زمین حاصلخیز، به نظر می رسد از دولت و ناشر و منتقد و رسانه و مخاطب کتاب، همه 

مقصر باشند جز خواننده کتاب و مخاطب. 
و اما حکایت یوسف و آموت در چنین زمینی؛ 

 آموت را یوسف عیلخانی بر پا نگه داشته است، نه کتاب هایش، نه جریان نشر کشور، نه اوضاع فرهنگی کشور. این 
را باید به خوانندگانش تبریک گفت.

 باید خوشحال باشیم که او را در بدنه نشر کشور داریم.
  اعتقاد دارم یوسف به کتابخوانی کمک کرده اما به ابتذال کمک نکرده است. باور دارم یوسف به نشر کشور خدمت 
کرده اما عوام گرایی را نپسندیده است. مطمئن هستم یوسف نوکر نشر شده، اما کتاب را و مخاطب را به نوکری نگرفته 
است. همه اینها به خاطر این است که او قبل از نشر، نویسنده بود، قبل از نشر کتاب شناس بود، قبل از نشر روزنامه نگار 

بود. 
  در خاتمه تاکید می کنم یوسف سرمایۀ نشر است و اگر یاری هم نشود،  یاور کتاب باقی می ماند. امثال یوسف در بدنۀ 

نشر کشور هر چند کم نیستند، زیاد هم نیستند. 
 برای پایداری و پایبندی شان، هم تالش کنیم هم دعا.
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داستان من و آموت هم مثل همه    ی داستان  های دیگر گیر یک یکی بود یکی نبود است و سرآغازش 
همانجایی است که من یک سال تمام پابست کنکور بودم و در اتاقم را رو به تمام کتاب های غیردرسی 
سه قفله کرده بودم. اینجا بود که کتاب  ها بودند و من نبودم. اما مگر یک خوره  ی کتاب که از خردسالی 
قصه می  شنید و دو سالش تمام نبود که قصه می  گفت؛ چقدر می  توانست دست از کتاب و داستان و دنیای 

کاغذی  شان بردارد. 
یک هفته مانده به کنکور میان تمام خستگی  ها و دوره  ها و کاغذ سیاه کردن  ها سروگوشم شروع به جنبیدن 
کرد. باالخره جمعه کنکور تمام می  شد اما زندگی من که قرار نبود تمام شود. باید فکری هم به حال 
هفته بعد می  کردم. از رفتن به کتابفروشی و خریدن کتابی جز کتاب تست هراس داشتم تازه بماند که در 
قرنطینه  ی هفته آخری هم بودم و باید دوام می  آوردم، پس موبایل مامان را برداشتم، اینستاگرامش را باز 
کردم و غلت خوردم میان صفحات معرفی کتاب. همین طور اینستاگرام را باال و پایین می  کردم و هیجان 
داشتم که چشمم خورد به یک جلد رنگ  رنگ دوست  داشتنی. عاشق شدم. عاشق کتابی به نام »اتاق«. 
سرتان را درد نیاورم که سر نخ این اتاق را گرفتم و رفتمو رفتم تا برسم به صفحه  ای به اسم »آموت«. از 
آنجا راهی تلگرام  شان بشوم و به آقایی که تا مدت ها نمی  دانستم آقاست، پیام بدهم که: سالم خسته نباشید 

چند تا کتاب میخواستم.
و آقایی که نمی دانستم آقاست بگوید: سالم در خدمتم.

و من بگویم: چشم هایش، من پیش از تو، پس از تو، اتاق.
و باز همان آقایی که نمی دانستم آقاست بگوید: اولی رو نداریم اما بقیه رو میفرستم براتون.

و من بنویسم: ممنونم.
و بنویسد: یه پیشنهاد اگر یک کتاب دیگه هم انتخاب کنید از ارسال رایگان بهره مند میشید اینم لیست کتابهامون.

و یک لیست بفرستد برایم به نام »کتاب  نامه«.
راستش را بخواهید به نظرم بزرگترین اشتباه آن آقایی که نمی  دانستم آقاست همین  جا بود. فرستادن کتاب  نامه برای یک دخترک کنکوری 
تشنه  ی کتاب که البته عاشق کلمات است و به قدر تمام کلماتی که دلش را بردند بودجه ندارد. یک کالم بگویم: من عاااشق تمام کتاب  های آن 
کتاب  نامه شده بودم و همه را می  خواستم. همان  جا با خودم عهد کردم که تا یک سال آینده تک تک این کتاب  ها را زندگی کنم و جلوی چشمم 

توی کتابخانه  ام داشته باشم  شان. 
به آقایی که نمی دانستم آقاست پیام دادم: خبرتون میکنم.

و هیچ وقت خبرشان نکردم. 
بعد از دیدن کتابنامه بالنسبت شما شبیه اسبی بودم که رم کرده باشد. یا شاید هم رام کتاب  ها شده بودم. نمی  دانم. هرچه بود قید کتاب خریدن 

را زدم و موبایل مامان را پس دادم و نشستم پای درسم.
درست یک سال پس از این اتفاق من حاال دختری بودم کتابخوان میان جمعی از آموتیان مهربان زیر سقف خانه  ای به نام »کافه کتاب آموت«. 
یک کتابخانه داشتم با تمام کتاب  های کتابنامه که قریب به هفتاد و پنج درصدشان را خوانده بودم. حاال می  دانستم آن آقا، آقاست و یوسف 
علیخانی نام دارد. از اهالی میلک است و سه گانه و بیوه  کشی  اش را از بر بودم. حاال فقط مانده بود دیدن آقای علیخانی و آن خانه  ای که کتاب  ها 

در آن جان می  گرفتند. میدان انقالب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان لبافی نژاد، کوچه درخشان، پالک سه، واحد سه.
بعد از این همه چیز روی دور تند افتاد. دانشگاه امام صادق قبول شدم. مهر بار و بندیلم را جمع کردم و راهی تهران شدم. همان روز اول رسیدن 
خودم را رساندم به دفتر آموت و باالخره استاد را دیدم. و بعد این دیدارها ادامه یافت حداقل ماهی یکبار خودم را می  رساندم انقالب و استاد را 
می دیدم و پای حرف  های شیرین  شان می  نشستم. شده بودم آموخته  ی آموت. کم  کم از انفعال در آمدم و سعی کردم کمک  شان باشم. از بسته 
بندی کتاب  های دوستان آبونه گرفته تا ارسال  شان به اداره پست و ریزه کاری  هایی که ازم برمی  آمد. سال ۹۷ شدم غرفه دار آموت و برای اولین بار 
آن طرف میز ایستادم. روزهای اول خجالت امانم را بریده بود و روزهای آخر یکی باید جلویم را می  گرفت که هیجانم را کنترل کنم و آرام  تر باشم.

همان سال پابه پای یوسف علیخانی کتاب  های کتابفروشی را در سیستم ثبت کردم و کنارش ایستادم به نگاه کردن که چطور این بذر را می  کارد 
و با عشق آبیاری می  کند و به بار می  نشاند این درخت را. 

من نوزده ساله  ی کنکوری با آموت بزرگ شدم. حاال بیست وپنج   ساله، فارغ التحصیل از رشته    ی فقه و حقوق دانشگاه امام صادق )ع(، کمی دورتر 
اما هنوز کنار یوسف علیخانی ایستاده ام. هنوز از او یاد می  گیرم و هنوز برایم استاد است.

راستی باید اعتراف کنم که یوسف علیخانی آن روز با ارسال کتابنامه برای یک دخترک کنکوری تشنه  ی کتاب که البته عاشق کلمات است و به 
قدر تمام کلماتی که دلش را بردند بودجه ندارد؛ درست  ترین کار را کرد.

افژولند فاطمه 

کتابخوان
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پاییز بود، همان پاییزی که هیچ کس آمدن و ماندن را بلد نیست، همان پاییزی که زرد و نارنجی هایش تسکین است برای عاشقان، 
کلمه های آموت آمدند و ماندند برای من، کتابهای رنگارنگ آموت آمدند و تسکین شدند ...

رفته بودیم کافه کتاب امیرکبیر روبروی دانشگاه تهران، میدان انقالب، ۱۸ روز دیگر تولدم بود و کمی زود برای هدیه تولد، اما انگار 
می خواست پیش دستی کند، دوستی که تنها دو بار در دنیای واقعی دیده بودمش برایم هدیه  ای گرفته بود از کلمه ها، کتابی از جنس 

عشق که بعدها قرار بود مرا با دریایی از کلمات آشنا کند.
خیلی اشتیاقی به خواندن کتابی با این نام نداشتم، شاید به خاطر اینکه در شهری زندگی می کردم و کم و بیش می شنیدم درباره زنان 
بیوه ای که باالجبار باید تن می دادند به این سنت دیرینه، و یا شاید چون مادربزرگانم هر دو بیوه بودند و خود به تنهایی بار مسئولیت 

زندگی غم بارشان را به دوش کشیدند ...
هر چه بود بیزار بودم از این اسم، که البته همراه با اژدهاکشان بود و مزید بر علت می شد این اسامی کشتن در دنیای قصه ها که باید 

جدا کنند ما را از این همه غصه ...
به احترام دوستی که تولدم را ۱۸ روز زودتر گرفته بود کتاب را باز کردم و چند سطری از ابتدایش خواندم، شوکه شدم انگار کتاب مرا 

جادو کرد. .
هفت کوزه، هفت برادر، منی که فرزند هفتم بودم و عدد هفتی که همیشه برایم شانس می آورد ...

خواندم و خواندم و خواندم و هر لحظه بیشتر جذب شدم و انگار از دنیای اطراف کنده شدم و با این کتاب پرواز کردم و روی ابرها رفتم 
و رفتم و درست وسط میلک، کنار خوابیده خانم قصه نشستم و با دردهایش درد کشیدم و هر بار بیوه شدم و با هفتمین شوهرش روحم 

را در جایی از کتاب و قصه جای گذاشتم.
فردا، شاید هم امروز و نه فردا، چون نخوابیدم با کتاب، بیدار بودم و می نوشیدم از این جام و مست میشدم از این کلمات. . ، به هر 
روی اولین کار تحقیق بود درباره نویسنده ای که باعث شد من یک شب بیدار بمانم و بخوانم سرگذشت پر غصه زنی تنها را ... مردی 
بلندقامت، الموتی، با یک خروار سبیل و البته چهره ای مهربان، نشر آموت با اسمی عجیب را هم خودشان تأسیس کرده اند. فهمیدم با 

آدم جالبی باید طرف باشم، از اسم شخصیتهای داستان گرفته تا اسم نشر ...
آموت را سرچ کردم، به معنای آموخت ...

برایم جالب بود افکارش و قلمش ...
به واسطه دوستی به کافه کتاب آموت رفتم و ماندگار شدم ...

چند روزی قبل از تحویل سال به دفتر نشر رفتم! و عجیب بود برایم آنجا ... حسی غریب داشت انگار که می شناسمش سالها، انگار که 
زندگیش کرده باشم، چند کتاب انتخاب کردم و مرد بلند قامت آموت هم داستانهای فالنری اوکانر را برایم به یادگار گذاشتند، و من 

ماندم و نشری که ماند برایم و بسیار از آن آموختم و خواهم آموخت ...

کتابخوان کتابخوانراضیه قاسمی دکتر بهروز آدینه

یادم نیست چه سالی بود، ۹۰؟ ۹۱؟ شاید هم ۸۹. نمی دانم. اما خوب می دانم که چه اتفاقی افتاد. آشنایی با مرد و انتشاراتی که کمی 
مرا به آدم ها و کتاب ها خوش بین کرد. همان مردی که بعد از آن همیشه به عنوان مردی فرهیخته و انسان از او یاد می کردم. مردی 
با صالبت، کسی که با وجود تمام مشکالت فرهنگی این جامعه همچنان شعارهای خوب خودش را جلو می برد. امید که پایدار باشد.

بهار بود و اردیبهشت و فصل نمایشگاه کتاب تهران. مثل عادت چند سال گذشته ام، در نمایشگاه پرسه می زدم و مدام سوال می کردم 
از این کتاب و آن کتاب. این کتاب چند؟ موضوعش چیست؟ خوانده اید؟ ناگهان صدایی بلند و همهمه ای زیاد به گوشم رسید. توجهم 
جلب شد. در نمایشگاه کتاب و همهمه؟ چرا این همه آدم هجوم برده اند به یک غرفه! مردی با صدای رسا و زیبا مدام کتابی را در 
هوا تکان می دهد و سرها هم با آن موج می خورند. مگر این کتاب چیست؟ نویسنده اش کیست؟ شاید بازارگرمی می کند. به کناری 
ایستادم و به سخنانش گوش دادم. اگر بازارگرمی بود باید بعد از مدتی تمام می شد و دورش خلوت می شد، اما نشد. غوغایی شده بود. 
ترسیدم که نتوانم کتاب را تهیه کنم، جلو رفتم و کتاب را گرفتم و مطالعه کردم. مرد با آن لبخند و عرقی که داشت برای من هم دوباره 
توضیح داد. اصال تک به تک توضیح می داد. مگر می شود؟ چقدر بیکار است! یا شایدم واقعا اهل فرهنگ است. مثل من، عشقش 
کتاب و کتابخوانی است. اما نه، وجود چنین موجوداتی کمیاب و شاید نایاب باشد. پس اشتباه می کنم. شاید هم نویسنده کتاب باشد، 
اما نویسنده ی کتاب یک زن بود که در کنار این مرد فقط امضا می کرد. بهرحال چندین بار دیگر هم به غرفه سر زدم و همین وضع را 

دیدم. هنوز هم باور نمی کردم که مردی از جنس فرهنگ واقعا دارای فرهنگ باشد.
در همان سال آبان ماه، من مثل عادت همیشگی به نمایشگاه کتاب مشهد رفتم. کمی گشتم. مثل همیشه نمایشگاه سرد بود. با 
دلسردی سر می چرخاندم و دنبال کتاب می گشتم که دیدمش! خودش بود. همان مرد، اما این بار ساکت و آرام. با دودلی فراوان به 
سراغش رفتم. عمرا مرا به یاد آورد. کمی با کتاب ها بازی بازی کردم تا متوجه من شود. ناگهان گفت: در تهران هم بودی، نه؟ گل 
از گلم شکفت. بله، شما هم... نگذاشت حرفم تمام شود. آره، خوب بود؟ خوشت آمد؟ دنبال چه می گردی؟ در همان سبک؟ با این 
حرف هایش دوباره جان گرفتم و سرما از ذهن و جانم رفت. حسابی گرم گرفت. وقتی فهمیدم انتشارات مال خودش است، دست و 
پایم شل شد. تابحال اینجوریشو ندیده بودم. یعنی واقعا من دارم با یک مدیر انتشارات حرف می زنم؟ واقعا او در غرفه خودش است؟ 

چرا بقیه اینجوری نیستن؟ نباید اینجوری باشن؟
دوستی من و آقای انتشاراتی اینگونه آغاز شد. دوستی که باعث شد یکی از آرزوهای من برآورده شود. بودن در غرفه ی کتابفروشی و 
کمک به نشر کتاب های خوب. این دوستی تا آنجا پیش رفت که شبی را به همراه همسرم در خانه این مرد بزرگ گذراندیم و فضای 

گرم و صمیمانه ی آن ها ما را به تحسین واداشت.
هرجا که سخن از فرهنگ و کتاب باشد اولین مثالی که به ذهنم خطور می کند اوست، در دانشگاه، سر کالس، در حال تدریس، در 

حال صحبت با دوستان
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در بدترین شرایط زندگی  ام با نشر آموت آشنا شدم. رمان »شوهر عزیز من« نوشته فریبا کلهر سال ۹۱ در نمایشگاه کتاب 
تهران خیلی سر و صدا کرده بود. روزنامه همشهری هم مطلبی درباره  اش نوشته بود. دو سه ماه بعد به صرافت افتادم کتاب 
را بخرم. از همین نشر، دو سه تا کتاب دیگه هم بود مثل رمان به وقت بهشت از نرگس جورابچیان، رمان نامحرم از یاسر 

نوروزی، و رز گمشده از سردار ازکان. به غیر از یکی شان، بقیه را خوانده بودم.
نمایشگاه کتاب کرمان بود؛ آبان ماه. به اصرار مامان رفتیم. اصال حوصله کسی را نداشتم. از آخرین سالن شروع کردیم و 
خلوت بود. برای من البته خیلی هم خوب بود این خلوتی. اولین غرفه این سالن یه آقای بلند قد سبیلو بود. داشتم کتاب ها 
را نگاه می کردم که چشم  ام خورد به کتابی که آشنا بود. خواستم برم که این آقای سبیلو بلند گفت: می تونم کمک تون کنم؟

بعد از نشر نوپای جوانش گفت و اسم کتاب ها و خالصه  ای از داستان ها. من هیچی نمی شنیدم. اصال حواس  ام اونجا نبود. 
می خواستم فرار کنم. نمی دونم چرا ولی فقط می خواستم کتاب بخرم و بروم. رسید به کتاب شوهر عزیز من. گفتم: خریدمش. 

اگرچه نتوانستم بخوانم اش.
گفت چرا؟

گفتم نمی دانم. سخت باهاش ارتباط برقرار کردم.
فقط نگاهم کرد و گفت انشاءاهللا بتوانید بخوانید.

همان سال ۱۰ جلد کتاب خریدم و در آخر هم »معجون عشق« را به عنوان هدیه به من دادند. بعد از مامان، ایشان دومین 
نفری بودند که به من کتاب هدیه دادند. در آخر هم از من خواستند راجع به کتاب ها مطلب بنویسم که گفتم چشم، اگر عمری 

بود.
سال بعدش نرفتم. اما سال ۹۳ رفتم. باز اولین غرفه آقای قدبلند و شیشه قهوه  اش بود. فقط گوش کردم. این دفعه فقط گوش 
کردم. همه ی حرف هایش را شنیدم و بعد هم کلی کتاب خریدم. نسبت به دو سال پیش کلی کتاب جدید چاپ شده بود. هر 

کتابی را پیشنهاد داد خریدم. گفت عکس بگیرم برای اینستاگرام آموت؟
گفتم نه.

بعد هم بهم گفتند یه دفتری کنار بگذار و درباره کتاب ها بنویس.
خالصه گذشت تا بیوه کشی آمد به بازار. خیلی دوست داشتم بخوانم  اش اما صبر کردم تا نمایشگاه کتاب کرمان که با امضای 

خودشان بخرم، و خریدم.
االن مدت هاست آبونه نشر آموت هستم و تمام کتاب هایی که منتشر می شوند، همان روز اول انتشار و توزیع سراسری، برایم 

پست می شود. من عاشق چاپ اول کتاب ها هستم.

کتابخوان
ابوالحسنی زاده مریم 

کتابخوان غزال مرشدی

نمایشگاه تهران سال ۹۴، خوشحال و ذوق زده از بودن این همه کتاب بین غرفه با دخترخاله جان می گشتیم. کتاب ها رو که می دیدم، 
گاهی از غرفه دار در موردش سوال می کردم و جواب های جالبی می شنیدم. مثال اینکه پشت جلد رو بخوان خانوم. گاهی ناراحت 

می شدم از این رفتار ها و گاهی هم برخورد می کردم باهاشون.
از ماه ها قبل لیست کتاب های نمایشگاه رو آماده کرده بودم. رسیدم به غرفه ی نشر آموت که توی لیستم کتاب »نسکافه با عطر 
کاهگل« رو داشتم. مثل همیشه پر از خوشی از دیدن این همه کتاب، از غرفه دار در مورد کتاب پرسیدم. با کمال تعجب غرفه دار با 
خوشرویی تمام کتاب رو توضیح داد. برام شده بود بازی، دست روی هر کتابی می گذاشتم لبخند غرفه دار بیشتر می شد و با شوق 
بیشتری توضیح می داد. فکر کنم اون روز نزدیک به ده کتاب خریدم. به قول خودم آذوقه یک سالم بودن. انقدر خوشحال بودم که با 

غرفه دار خوش خنده عکس هم گرفتم.
وقتی از نمایشگاه برمی گشتیم، دخترخاله جان اسم کتاب های که خریدم رو پرسید. وقتی به »بیوه کشی« رسیدم، گفت می دونی همون 

غرفه دار خوش اخالق نویسنده  اش بود؟ برام تعجب آور بود کمی. نویسنده باشی و آن قدر خوب؟
»بیوه کشی« رو خوندم و رسیدم به »پیش از آنکه بخوابم«. خط پنجم بودم و  ای داد، این رمان رو که خوندم. از صفحه اول کتاب 
ایمیل نشر رو پیدا کردم. با خودم گفتم تیری توی تاریکی. یا قبول می کنن یا هدیه میدم اش. ایمیل دادم و منتظر جواب دو هفته صبر 
کردم. مامان غزال می گفت ایران از این رسم های »جنس خریداری شده، پس گرفته می شود« ندارن اما اگه میخوای مطمئن بشی 

تماس بگیر.
با نشر تماس گرفتن همانا و یک آقای بداخالق جواب دادن همانا، که »خانوم توی ایمیل تون هم عرض کردم، ببرین انقالب 

کتابفروشی ققنوس تعویض کنین« راستش دیگه جرات نکردم بگم »اقا ایمیل رو جواب ندادی هاا وگرنه مزاحم اوقات نمی شدم.«
رسیدم به انقالب و کتابفروشی ققنوس. وقتی بهشون گفتم با ناشر هماهنگ شده که اینجا کتاب رو برگردونم یا عوض کنم، دلیل 
برگشت کتاب رو پرسیدن. با این جواب روبه رو شدم که »خانوم به من چه ربطی داره که کتاب رو خوندی، الکی وقت ما رو نگیر« 
)البته کمی همراه با داد و بد اخالقی(. با نشر که تماس گرفتم و جریان رو گفتم، فرمودند بفرمایید دفتر ببینم مشکل چیه. ته دلم گفتم 

چرا امروز همه انقدر بداخالقی می کنن. ته دلم گفتم این آقای ناشر رو ببینم، بهش میگم چرا این قدر شما بداخالقی اخه؟
به دفتر نشر که رسیدم، زبونم بند اومد که این همون آقای نویسنده ی خوش اخالق توی غرفه کجا و اون آقای بداخالق پشت تلفن 

کجا؟!
راستش دیدم چه فرصتی از این بهتر، مقادیری نشستم به صحبت از »بیوه کشی«. کمی سؤال و کمی ایراد و تعریف. بحث که تموم 
شد رفتم سراغ »پیش از آنکه بخوابیم« و جریان خوانده شدن این کتاب به زبان انگلیسی رو گفتن. ناشرجان گفت خب به جای این 

کتاب هرچی دوست داری برو از توی قفسه بردار.
از بودن اون همه کتاب خوشحال بودم، اونجا واقعا تکه  ای از بهشت بود. عکسی که اون روز از آموت گرفتم رفت توی روزنامه، و چند 
روز بعد عضوی از کافه آموت شدم. اوایل کمی برام سخت بود صحبت کردن توی جمعی که همه یک پله جلوتر و صاحب نظر تر 

بودند. کم کم یخ جان خجالت شکست و از ترجمه ها ایراد می گرفتم یا نظرم رو راحت بیان می کردم.
سال بعد دوباره رفتم نمایشگاه، اما نه برای خرید کتاب. رفتم تا عضوی از مهربونی باشم.

رفتم تا لحظه های ناب آموتی بودن رو قاب کنم.
رفتم تا من هم بشم عضوی از خانواده آموت.

همون آقای خوش اخالق که گاهی به شدت بداخالق می شد، این اجازه رو دادند تا عکاس غرفه آموت باشم و عکاسی یاد بگیرم.
از سال ۹۴ تا االن، بهترین موقع سال می شه نمایشگاه کتاب، می شه لحظه های ثبت لبخند دوستان آموت.
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نویسنده و روزنامه نگار ربابه میرغیاثی

قصه گویی که مراقِب توست!
یک(

همین که وارد آن جمع غریبه شده بودم، عجیب بود چه برسد به اینکه بخواهم درباره ی کتابی حرف بزنم که بیشترشان نتوانسته بودند 
بخوانند. هیچ کس را نمی شناختم و فقط برای این که نمی دانستم اولین روز از بیست وشش سالگی ام را چطوری بگذرانم، آن جا بودم. 
در وبالگی خوانده بودم که نشست نقد و بررسی مجموعه داستان اژدهاکشان در کرج برگزار می شود و بعد، ساعت را نگاه کرده بودم. 
خوب یادم هست که آن قدر فرصت داشتم تا خودم را به موقع به ساختمان حوزه ی هنری برسانم، هرچند تا جلسه شروع شد کلی طول 
کشید. کتاب را از همان جا خریدم و شروع کردم به خواندن و راستش، همه چیز برایم کسالت آور و حوصله سربر بود به غیر از میلک. نثر 
شاعرانه ی یوسف علیخانی و توصیف های رازآلودش از روستای میلک و کلماِت دلنشیِن تاتی دلم را برده بودند. وقتی هم که به خانه 
برگشتم، خالصه ی آنچه بر من گذشته بود در وبالگم نوشتم. اصاًل فکرش را نمی کردم چند ساعتی که بگذرد، علیخانی به من پیام 

می دهد و همین می شود سرآغاِز یک دوستی. 
دو(

شما که غریبه نیستید، یوسف علیخانی با پیام هایش کمی عصبانی ام کرده بود و گفتن ندارد که چرا، ولی همان شب یادداشتی درباره ی 
کتابش نوشتم که این طوری شروع می شد »جال ل آل احمد را رحمت کناد خدایش، زنده اگر بود، ال بد تقدیر و تشکر می کرد از یوسف 
علیخانی بابت اژدهاکشان که...« و دو سه روز بعد، یادداشتم در روزنامه ی اعتماد چاپ شد و چند ماهی که گذشت، علیخانی به خاطر 
همین کتاب، جایزه ی جالل آل احمد را از آن خود کرد. من را می گویی، احساس می کردم پیش گوی بزرگی هستم و خیلی خوش حال 
بودم. وقتی هم باخبر شدم که علیخانی سکه های جایزه اش را سرمایه کرده تا نشر آموت را تأسیس کند، جزو اولین هایی بودم که 

کتاب هایش را به خانه بردم و خواندم. 
سه(

آموت ناشر کوچکی بود با هفت هشت عنوان کتاب که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اصاًل به چشم نمی آمد، ولی یوسف علیخانی 
نویسنده ای بود که به خوبی می دانست چگونه قصه اش را تعریف کند. کتاب که معرفی کرد، از مشتری های توی غرفه هم عکس 
می گرفت و هر روز گزارش می نوشت و در وب سایت آموت منتشر می کرد. دقیق و سریع بود و با همه گرم می گرفت و خودمانی می شد 
و برای هر کتابی که چاپ می کرد، سنگ تمام می گذاشت. رابطه هایی را به وجود می آورد که نمی توانستی فراموش کنی. همین شد 
که خیلی زود پای نویسنده ها و مترجم های اسم ورسم دار هم به نشر آموت باز شد و من خیلی هاشان را وقت هایی مالقات می کردم که 
برای نشست های نقدوبررسی کتاب به دفتر آموت می رفتم؛ اتاقکی در یک فضای اشتراکی زیر پل کریمخان که عبدالرحمان عمادی در 
اختیارش گذاشته بود. آن روزها، علیخانی به همه حس ارزشمندی می داد و سعی می کرد اشتیاق و انگیزه ی خواندن و نوشتن را در هر 
کسی که به سراغش می آمد، بیدار کند. یکی دو سال بعد هم از من دعوت به همکاری کرد تا در غرفه ی آموت در نمایشگاه کتاب باشم. 

چهار(
ساِل سی ام زندگی ام بود و حاِل جسمی ام تعریفی نداشت و همین ُخلقم را تنگ و حوصله ام را کم تر کرده بود. کتاب هایی بود که یوسف 
علیخانی چاپ کرده بود و من دوست نداشتم. خام و نابلد بودم و گفتم که نمی خواهم کتابی به کسی معرفی کنم و من را گذاشت 
پشت میز کوچکی جلو ورودی غرفه بنشینم و مسئول کارت خوان باشم. می فهمیدم که پشیمان شده از دعوتش، بااین حال پشِت ظاهر 
عبوس و خسته ی من، دختری بود که از انرژی، شور و هیجاِن او به وجد می آمد. علیخانی همیشه می ایستاد و لبخند می زد و با صدای 
بلند با مردم از کتاب ها می گفت و می دیدم که چطوری به هر قصه ای شاخ وبرگ می   بخشد و دل هر کسی را به دست می آورد و کتابی 
به دستش می دهد. با من هم مهربان و صبور بود و خوشم می آمد که هر کاری کرده یا نکرده، به قصه ی خودش افتخار می کند و 

خانواده اش هم پای او هستند و همگی رؤیای مشترکی دارند. او هنر و مهارتی داشت که ارزش تقلید داشت و من آرام آرام یاد می گرفتم 
چطور یک کتاب را شفاهی معرفی کنم و به سلیقه هایی که شبیه خودم نیستند، احترام بگذارم.

پنج(
چند سال بعد، یک روِز خنک و خیس بهاری که با همسرم از قزوین برمی گشتیم از جاده  ای پیچ درپیِچ در دِل کوه سردرآوردیم و به 
ملیک رسیدیم. روستایی که آن را از جهاِن داستانِی یوسف علیخانی شناخته بودم و می دانستم سراسر کوه است و مه. ازقضا، علیخانی 
و همسرش، ایرنا که در همدلی و همراهی و همکاری بی مانند است، و دخترش در روستا بودند و شبی را در خانه ی باصفای آن ها 
گذراندیم که جزو روزهای این دنیا حسابش نمی کنم بس که شیرین و رؤیایی بود. علیخانی از اواخر اسفند ماه به میلک آمده بود تا در 
خلوت، داستان خاما را بنویسد و آموت خانه را رو به  راه کند؛ موزه ای کوچک از نشانه های فرهنگی مردِم قزوین و حومه. همه چیز برای 

من پر از شگفتی و شادی بود.
گروه گروه از قوم وخویش های دور و نزدیک از روستاها و شهرهای اطراف به آموت خانه می آمدند و خانواده ی علیخانی خستگی ناپذیر 
به آن ها خوش آمد می گفتند و برایشان چای و شیرینی می آوردند. با هم گپ می زدند و باورتان نمی شود! نمی توانستیم خودمان را از 
وسط قصه ی آن ها بیرون بکشیم. برای من مهم بود که یوسف علیخانی با ارزش های خودش زندگی می کند و مراقبت از آدم های 

دیگر هم برایش اهمیت دارد. 
شش(

وقتی یوسف علیخانی پیام داد که قصد دارد ویژه نامه ای برای آغاز چهاردهمین سال فعالیت نشر آموت و چهارمین سال فعالیت 
کتابفروشی آموت منتشر کند، حس عجیب وغریبی پیدا کردم. راستش عددهایی که گفته بود، مرا به فکر فرو برد. چند ماهی مانده تا 
چهل ساله بشوم و هنوز آموت قصه ای است که هر روز آن را می بینم و می شنوم و زندگی می کنم. لحظه های بسیاری در ذهن دارم 
که می توانستم درباره شان بنویسم و انتخاب کردن برایم خیلی دشوار بود، ولی برایم مهم بود که بگویم من هم در قصه ی آموت بوده 
و هستم تا یاد بگیرم و باید اعتراف کنم یوسف علیخانی از بهترین قصه گوهایی است که می شناسم و می تواند مسیر زندگِی شما را 

هم تغییر بدهد.

مدیر اجرایی آموتخانه منصور علیخانی

انگار همین دیروز بود که یوسف خان زنگ زدند و گفتند »داداش! وقت کردی یه سر بیا تهران!« 
فوری رفتم تهران. گفت »بیا بریم یه جا!«

رفتیم به ساختمان ۲۰۰۰. گفت »اینجا رو می خوام کتابفروشی کنم کمک ام می کنی؟«
گفتم »با افتخار.«

شروع کردیم به کارهای اولیه تخریب و بازسازی. هرچند یه تایم کوچکی نتوانستم همراهی کنم ولی زود برگشتم و با تمام نیرو کار 
کردیم تا رسیدیم به روز ۲۸ آذر ۱۳۹۷؛ روز بازگشایی و افتتاح اولین کتابفروشی آموت در تهران خیابان مرزداران سه راه آریافر.

از صبح اون روز تا ساعت دوازده شب، نفر به نفر گروه به گروه، خانواده پشت خانواده، از دور و نزدیک، از شمال تا جنوب کشور، همه 
برای بودن در کنار کلمات و تبریک به آموت دور هم جمع شدند.

و حاال سه سال از اون روز زیبا گذشته و امروز چهارمین سالروز تولد کتابفروشی آموت و چهاردهمین سالروز تاسیس نشر آموت است.
و البته موضوعی که شک ندارم به زودی خیلی از دوستان نشر و کتابفروشی آموت و عالقمندان به فرهنگ و هنر و تاریخ ایران عزیز 

به آن توجه خواهند کرد »آموتخانه« است؛ خانه ی اجدادی ما که در روستای زادگاه مان، جایی برای آموختن شده است.
تا آن روز.
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