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ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ

ﻧﻘﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ

ﺯﻳر ﻧﻈر امﻴر ﺣﺴﻴﻦ دﻳﺎﻧی

ﺳﺨنی ﺑﺎ خﻮاﻧندﮔﺎﻥ ﮔرامی ﺭﻩ ﺁﻭﺭد
نخستین شماره ی فصلنامه ره آورد در سال  1981و به ه ّمت شادروان حسن شهباز انتشار یافت
که پس از درگذشت آن گرامی یاد با تالش همسرش ،شعله شمس شهباز -سر دبیر کنونی-همچنان
بر پا ایستاده است و گام بر سی و یکمین سال انتشارش می نهد .تهیّه مطالب ،ویراستاری و چاپ و
پخش چنین نشریه ای در برون مرز ،نه تنها آسان نیست که انتشار هر شماره اش به گذشتن از "هفت
خوان" می ماند؛ و آنان که با فعالیتهای مطبوعاتی آشنا هستند میدانند که ماهنامه و فصل نامههایی
از این نوع ،هدفشان نه کسب درآمد که پاسداری از زبان "ادبی" پارسی در خارج از کشور ،کمک
سخن
به نشر و ِ
پخش آزاد اندیشی و تمرین "گفتمان" دموکراتیک و باال بردن درجهی تح ﱢمل شنید ِن ِ
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بخش هفتم :نقد و معرفی کتاب

مخالف ،به جای جدل و پرخاشگری است.
تعصب و غرور کاذب باید بپذیریم که در این راه از قافلهی تمدن و دنیای آزاد عقب ماندهایم.
بدون ّ
گناه این کار متوجه شهروندان ایرانی هم نیست؛ غمگنانه ،سدههاست که کمرمان در زیر سلطهی
فرمانروایان بی مسئولیت خم شده است .امر و فرمان از سوی حکمرانان نوک هرم جامعه صادر شده؛
اگر سر فرود آورده و زبان در کام کشیدهایم ،جان به در برده و „ جا ِن“ آدمیّت را فدا کردهایم اگرهم
سخنی به حق از زبانمان خارج شده ،یا زبان را بریدهاند و یا زبان و سر ،هر دو را از دست دادهایم.
ولی دنیا در جهت پیشرفت و آزادگی سیر می کند و ما نیز به تبَع آن؛ هرچند که افتان و خیزان.
افتخاری که چندی است نصیبم شده و مسئول بخش ”معرفی و نقد کتاب“ فصلنامهی وزین ره آورد
شدهام مرا برآن داشت که کوتاه سخنی با خوانندگان و مشترکین این نشریه داشته باشم که خود
سالهای سال خوانندهی پرو پا قرصش بوده و هستم! از زمان آغاز همکاری ،بیشتر و بیشتر با
مشکالت و موانعی که درجلوی راه انتشار ره آورد موجود است آشنا شده  ،بازهم بیشتر و بیشتر
ایمان آورده ام که انگیزه برای انجام کاری این چنین ،تنها  :کا ِر دل است و نه کا ِر ِگل!
نزدیک به سه دهه شاهد بودم که گرامییاد دکتر عاصمی ،کاوهی مونیخ را چهل سال تمام با چنگ و
دندان نگاه داشت و تا آخرین نفس امانتی را که از دهخدا و تقی زاده ،بنیانگذاران ماهنامه کاوه ،به
جا مانده بود ،حفظ و نگاهداری کرد .نام و یاد و خاطره همگیشان ،زنده و پاینده باد!
از این شماره و در این بخش ،سوای معرفی و نقد مشروح کتاب ،شمه ای به معرفی کتابهایی که از
سوی نویسندگان برون و درون مرزی انتشار یافته و از س ِر لطف ،نسخهای نیز برای ره آورد فرستاده اند
(ولی محدود بودن صفحات و یا دیر رسیدن به ما تا قبل از چاپ این شماره ،مانع از پرداختن و بررسی
بیشتر آنها گردیده است) می پردازم .با این امید که خوانندگان فصلنامه از این راه با کتابهای
تازه انتشار یافته آشنا شده  ،آگاهی یابند که در برون مرز هم نویسندگان ما فارغ از نوشتن و انتشار،
نیستند.
در پایین نوشتار ،ایمیل تماس خود را میگذارم که از دوباره کاری پیشگیری کنیم و نویسندگان
کتابهای تازه انتشار یافته و یا ناشران محترم برای معرفی کتابشان به جامعهی ایرانیان برون و درون
مرزی ،مستقیم ًا با من تماس بگیرند .شاد و پیروز باشید!
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