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خونید؟ اصال کتاب خوندن مهمه؟ شما چقدر کتاب می

طوری شروع این شن خودش رودیسکا نیلوفر؟ چقدر فایده داره

هایم نم. یکی از بهترین سرگرمیخومن کتاب زیاد می»کرده: 

 «است.

هایی که از کتاب .هشن شروع میاز عالیقموداستان ما 

برای . «درختیخانه »، «تام گیتس»خوندیم و دوست داشتیم. 

 همند شدعالقه «هوپا» نشر کم کم به .مههم مهانتشارات  آیین

نیما » نعیم. برای ههاش هم رفتسراغ بازی شهاو جدا از کتاب

. «تام گیتسِه»ب ایرانی که خیلی شبیه کتایه  بوده؛جذاب « نابغه

ما خیلی تو این پادکست  م.هشدار بد هراستی فکر کنم باید ی

های آشنایی دیم چون معموال اسمها توضیح نمیکتاب یدرباره

تونید اطالعات الزم گشت ساده تو اینترنت می ههستن و یا با ی

یک قلم و ه به نظرم اگولی دریافت کنید.  رودر مورد هر کتاب 

یک لیست ه که چون قرار ه،ن بذارید بدک نباشوکاغذ کنار دستت

 بلندباال با هم درست کنیم. 

هایی بوده که کتاب، جوری که نهخوکتاب میزیاد  غزل

ها کمتر اتفاق سه بار خونده. اتفاقی که فکر کنم این روزیا دو 

)برای  ل هستیمواش عجله داریم و هما همهه، چون افتمی

چهار تا کتاب پیشنهاد غزل برای لیست ما  رسیدن به کجا آخه؟!(
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دختری که ماه »، «رویای دویدن»، «آن سوی بیکران» جذابه: 

 « های پوشالیگرگ»و « را نوشید

 :هکنا کتاب به این لیست اصافه میهم چندت نعیم

 هم نیلوفر« پسری که قبال بودم.» و «های بنفشپاستیل»

 نده. خو ور« های بنفشپاستیل» گه کهمی

شه و میگه از هم وارد بحث می آفریننوش

با وقتی دیدید تی، راسخوشش میاد. « های بنفشپاستیل»

های انگار هر دو خاطره، نیمخوکتاب مشترک می هیدوستامون 

حاال ازش داریم؟ اصال جذابیت کتاب همین نیست؟  مشترکی

های مشترک از و نیلوفر افتاده! خاطره انگار این اتفاق بین نعمی

 !«بنفش هایپاستیل»

شروع کرده دست که خودش این گپ و گفت رو  نیلوفر

 رو برای بقیهاش ولین لیست پیشنهادیو ا شهمیبه کار 

)همینجا در « ای در تاریکیخانه»، «هاتحت تعقیب» :نویسهمی

هستند به ها از انتشاراتی بیشتر این کتابپرانتز اضافه کنم که 

 (، !دارهبله، اسم خیلی باحالی «! تقالپر»نام 

هم از « دختری که ماه را نوشید»و « رویای دویدن»

وقتی ازین هستن که  آفریننوش مورد عالقههای کتاب

 روکه آدم  گههم می« عالیِ عالی»دوتا بره ها اسم میکتاب
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بعد از اینهمه سفارش بده. رو ها همین االن کتاب کنهمیترغیب 

و  هکنپر می روهم کاغذش آفرین اسم خوش آب و رنگ، نوش

 شلیست خریدرو به جا چندتا کتاب ده که تا همینخبر می

 اضافه کرده.

شتر یب !العاده استواقعا حس چندبار کتاب خواندن فوق

ن وهای نخوانده داریم که وقتی از جلوشهای پر از کتابما قفسه

بریم که خوان ن و ازمون میکنیمون مشیم احتماال صدارد می

 و سرشلوغی ربه خاطر کاها ، ولی ما بیشتر وقتبزنیمن وورقشو 

شون توجهی ه یا اصال برمی ونیادم تنبلی یا شاید حتی

کشیم و حتی به تریج قبامون هم بخجالت  شاید حتی. کنیمنمی

 . بربخوره

این  اولین عکسِ هم برخورد! علیبه تریج قبای 

روع شده و علی . سال جدید تازه شذارهمیعلی  رودیسکاشن 

برداشتم و گذاشتم  روها یکی از کتاب»پایین عکس نوشته: 

احتماال  «!خوندم. مرسی روتم و صفحه اولش روی میز کنار دس

هست؟  یچه کتاباین . حاال اومده شیسوال پ هیذهن شما  یتو

و باالخره  هپرسیم روسوال  نیهم هم میبحث، نع یباشفضول

 وسای، سِلِت؟ از «سلت یایرو»که بله!  آدیکاشف به عمل م

 (د؟یگیاشتباه م روها اسم کتاب یگاهمثل من شما هم )
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دقیقا بیست و نه روز بعد، ساعت هفت و پنجاه و نه 

من : ذارهتوی دیسکاشن مییک پست تکمیلی  علیدقیقه شب 

 .)یعنی یک ماه خوندن کتاب طول کشیده( تمام کردم کتابم رو

و آخرش هم اضافه  هخیلی دوستش داشتخیلی گه که می

مظلومانه  خونهتا ۷ سال توی بیشتر از 11این کتاب »کنه که می

 « خورد!گفت و مدام خاک میم نمیبا من همسفر بود و هیچی ه

تا اینکه نیلوفر دیسکاشنش رو باز کرد و باعث شد این کتاب 

اق ها و قفسه به دست یه خواننده مشتبیچاره باالخره از کارت

 برسه.

یک محدود به  ون روها هستند که خودشبعضی آدم

دوست دارند.  روبینند و ژانرهای مختلف نمی خاص کتابسری 

های معمایی و عاشقانه رمان؛ ستهاآدم همیناز  ییک یاسی

 ه؛ و به طرز جالبیدوست دار ور« مادام پو»و « دزیره»مثل 

های ها دوست داره که با پایان، در مورد کتاببرعکس فیلم

ش رو به هم باورهاتمام د و نفجیع تمام بشغافلگیرکننده و 

من به سرنوشت معتقد نیستم ولی به ». به قول دزیره: بریزند

 « اتفاقات عجیب معتقدم.

شما چطور؟ با یاسی موافقید؟ این تفاوت رو بین دیدن 

به فیلم و خوندن کتاب پیش خودتون حس کردید؟ اصالً 
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هاست ها!(. این هم از اون سوال)یا کتاب؟ نظرتون فیلم بهتره 

شما ترجیح این سوال آخری رو بپرسم:  بذارید یک طوری دیگه

روش  ی که ازبخوانید یا فیلم رودید کتاب یک داستان می

 ببینید؟ رو  ساختن

علی براش این حرف یاسی در مورد تفاوت بین کتاب 

خواد که بیشتر توضیح بده. به نظر و فیلم خیلی جالبه. ازش می

بینی هستند و از اونجایی که یاسی ها قابل پیشیاسی فیلم

فیلم  کنه اگه یهای داره، فکر میحافظه تصویری خوب و قوی

مونه ای که ازش در ذهنش میصویریم بشه خاطره تفجیع تمو

کنه، اما بر خالف فیلم دیدن، موقع کتاب حسابی اذیتش می

تونه همون صحنه رو برای خودش با رنج و درد خوندن می

 جالب شد! نه؟ کمتری بازسازی کنه.

نظرش جلب شده، وارد میدون هم که حسابی  علی

های فجیع رو در میگه به نظرش بیشتر اونایی که صحنهمیشه: 

حاال گنجونن اصال فیلمسازهای خوبی نیستن.  هاشون میفیلم

به  اونکه یه فیلمساز خوب با بقیه اینه چرا؟ از نظر علی فرق 

اونا های فجیع، ن دادن خون و جنازه و زخم و صحنهجای نشو

کنه و به جای میکال حذفشون یا بره به حاشیه داستان رو می

بقیه افراد بر  ذاره روی تاثیر اون اتفاقمیتمرکزش رو یشتر ب اونا
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داستان. مثال به جای اینکه مرگ دلخراش یه آدم رو زیر ریل 

قطار نشون بده، فاجعه رو با تمرکز بر نگاه آدمایی که توی 

ولی واقعا همین  کنه.ایستگاه قطار اتفاق رو دیدن روایت می

 نظر هستن؟بقیه هم با یاسی و علی هم؟ ه ماجراطوری

برای  اونبه نظر نظر باشه. هم نیلوفررسه به نظر می

چون ذهن  ه،ترسناک باش خیلی هتونکتاب نمی هی ه کههمین

ی ماجرا قدر تونه اونه و اصال نمیسازمی وره اون خودت دار

شما هم موافقید؟ تا حاال کتابی خوندید  .کنه ترسناک تصور رو

 که حسابی بعدش بترسید؟

هاش به کار باز هم با این حرف نیلوفر شاخک علی

و دست  نخونده تا حاالهای ترسناک خیلی کتاب افتن و میگهمی

ه که چند تا کتاب خوب ترسناک یا شبه دامن نیلوفر می

پیشنهاد نیلوفر ترسناکی رو که خونده بهش پیشنهاد بده: نیمه

ای در خانه»، «گورشاه»: هاستنها ایخوانبرای ترسناک

لی در راستای حرف قبلی و« جویندگان مقبره»، «تاریکی

انگار سن خیلی  ترسناک نیستند. هم خیلینوشته که  خودش،

تنها کتابی که نیلوفر بعد از خوندنش . اهمیت داردتوی ترسیدن 

سوم از بوده که در کالس « تیمارستان متروک»ترسیده کتاب 
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ه کتاب رو نخونده به ترسچون میه و گیردوستش قرض می

  . صاحبش پس میده

چندتا کتاب هم در ژانر علمی تخیلی  نیلوفردر ادامه 

 نیلوفر که« هکرکس»اسمش  ها. یکی از کتابهکنمعرفی می

و  (ها!امان از دست بدقول) بشهفیلمش ساخته ه هنوز منتظر

که چقدر ژول ورن و آسیموف  هشتازه می علیاینجا داغ دل 

هم به لیستش اضافه شده.  هو حاال چندتا کتاب دیگ هدوست دار

اسم کتاب مورد گه شه و میوارد بحث میهم  ملینادر اینجا 

  «هیه قل دو قل» اشهعالق

با نوشتن همین کلمات وارد  تارامهر «یوهاهاهاهاها!»

 از کنم یهخندۀ شیطانی آغ گفتم با یه». هشگود دیسکاشن می

 «بشهتنوع ایجاد 

از زبان  قبل از لیست تارامهر یک خاطره گوش کنیم

از  عالمهکی شیپ میو ن کسالیحدود  دیمن شا» خود تارامهر:

دم دخترعموم ببره شهرشون و ام رو داموردعالقه یهاکتاب

وحشتناک دلتنگشون  نقدریا کردمیفکر نم چوقتیاما ه بخونه

)امیدوارم « روشون دمیبرگشتن دوباره پر یبشم! پس وقت

 ها سالم باشند!( کتاب



 

 9 زا 8                                                                                                         کتاب

 

 وقتیهای پیشنهادی تارامهر که و اما لیست کتاب

 نویسه:کنه برامون میهای برگشته به آغوشش رو نگاه میکتاب

)خودش « دی به نام اُوِهمر»، «های خیسهیزم»، «بازی دروغ»

تونستم ضمه و کسره گذاشته وگرنه صد سال سیاه من نمی

کتابِ عزیز و آخر سر هم ، «آهنهای راهبچه»درست بخونم.( 

از آلیس ازمن )این دفعه اعراب ندارد.( که « رادیو سکوت» دلش

 برای بار دوم شروع به خواندنش کرده. 

گفت.  روهم همین  نیلوفر «وای چقدر کتاب!!!»

 احتماال توی ذهن ما هم همین بوده. کتاب! کتاب! کتاب! 

این پادکست فقط ارادت و عالقۀ مشترک ما یعنی 

داد. این که لیست ما هر روز طوالنی و نشان می روکتاب 

تری قدم و هر روز تو دنیای عجیب و عجیب هشتر میطوالنی

فجیع یا ساده؟ م شما چه پایانی دوست دارید؟ وندزنیم. نمیمی

رو شده که مثل یا نه؟ یا کتابی  هشها تنگ مین برای کتابودلت

  نیلوفر دو بار یا چند بار بخونید؟

. بشهن هر روز بلند و بلندتر وامیدوارم لیستت به هر شکل

 نخوردهبصورت دست تا خانه۷ ها تویچون شاید کتاب

را  شونال قشنگ میاد که روز هاما باالخره ی، باشند نوهمراهت



 

 9 زا 9                                                                                                         کتاب

 

ن خواهید ودوستش خیلی خیلیروز بعد  29کنید و دقیقا باز می

 داشت. 


