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«تنهاگریهکن»؛آخرینخواستهشهید13ساله ازمادرش
گفت وگویخراسانبا اکرماسالمی،نویسندهایکهاثرشدربارهمادرشهیدمحمدمعماریانموردتمجیدویژه رهبرانقالبقرارگرفت
مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

خیرمقدم چه خبر دوست کجا راه کدام
یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد

که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام

مهماین غزل
میزبان :سنایی غزنوی
عنوان :دولت عاشقی

تانقشخیالدوستباماست
ماراهمهعمرخودتماشاست
آنجاکهجمالدلبرآمد
وا...کهمیانخانهصحراست
وآنجاکهمراددلبرآمد
یکخاربهازهزارخرماست
گرچهنفسهوازمشکاست
ورچهسلبزمینزدیباست
هرچندشکوفهبردرختان
چوندولبدوستپرثریاست
هرچندمیانکوهالله
چوندیدهمیانرویحوراست
چوندولتعاشقیدرآمد
اینهاهمهازمیانهبرخاست
هرگزنشودبهوصلمغرور
هردیدهکهدرفراقبیناست
اکنونکهزباغزاغکمشد
بلبلزگلآشیانهآراست
برهرسرشاخعندلیبیاست
زینشکرکهزاغکمشدوکاست
فریادهمیکندکهباری
امروززمانهنوبتماست

موسیقی

موفقیت جهانی آهنگساز ایرانی

الهه آرانیان -یازدهمین پاسداشت ادبیات
جــهــاد و مقاومت بــه مناسبت هفتۀ کــتــاب و
کتابخوانی ،سیام آبان برگزار و در آن از تقریظ
رهبر معظم انقالب بر کتاب «تنها گریه کن»
رونمایی شد .این کتاب شامل روایــت زندگی
اشــرف س ــادات منتظری ،مــادر شهید محمد
معماریان ،به قلم اکرم اسالمی است و مقاطع
مختلفی از زندگی او را در دوران انقالب اسالمی
و جنگ تحمیلی دربرمیگیرد .شهید محمد
معماریان در سال ،1365در عملیات کربالی
 5به شهادت رسید؛درحالیکه تنها  13سال
داشت.رهبر انقالب ،کتاب «تنها گریه کن» را
کتابی شگفتیساز توصیف کردند و در وصفش
اینگونه نوشتند« :همهچیز در این کتاب عالی
است؛ روایت ،عالی؛ راوی ،عالی؛ نگارش ،عالی؛
سلیقۀ تدوین و گــردآوری ،عالی ،و شهید و نگاه
مرحمت ساالرشهیدان به او و مادرش درنهایت
علو و رفعت».جاذبهاینتوصیفمارابرآنداشت
که با نویسنده کتاب گفتوگویی داشته باشیم و
از وی درباره چگونگی تدوین اثر و ویژگیهای آن
بپرسیم .آنچه درپی میآید ،حاصل گفتوگوی
خراسان با اکرم اسالمی است.
ایــده کتاب از کجا شکل گرفت؟ با
خانم منتظری از قبل آشنایی داشتید؟

من آشنایی قبلی با خانم منتظری نداشتم.
ایشان را آقای کاجی ،مدیر انتشارات حماسه
یــاران به من معرفی کردند .ایده قبلتر کتاب
را اگــر بخواهم بگویم ،ایــن اســت که مجموعه
درنظر داشت چند جلد کتاب با عنوان «مادرانه»
درباره مادران شهدا منتشر کند که یکی از آنها
زندگی مادر شهید محمد معماریان بود .ابتدا
اطالعات اولیهای از این خانم به من دادنــد و
قرار شد برای تحقیق کار را به دست بگیرم .بعد
از خواندن پرونده ابتدایی ،متوجه سنگینی و
پرکاری پروژه شدم و حقیقتش از اینکه آن را
ِ
بپذیرم ،ترسیدم که شاید من نتوانم حق مطلب
را دربارۀ ایشان ادا کنم .اما به من توصیه کردند
با خانم منتظری مالقات کنم که در همان دیدار
اول ،آنقــدر شیفته شخصیت ایشان شدم که
دوست داشتم بیشتر ببینمشان و چه بهانهای
بهتر از نگارش کتاب؟ اینطور بود که جلسههای

مصاحبه شکل گرفت و هفتهای دو روز خدمت
ایشان میرسیدم .بعد اطالعات جمعبندی و
مصاحبههای تکمیلی انجام شد و یکسال و نیم
نگارش کتاب زمان برد.
روایــت شما از زندگی مــادر شهید
معماریان ،دربرگیرندۀ چه مقاطعی از زندگی
ایشان است؟

کتاب یک خط روایی دارد از زندگی مادر شهید
از کودکی و نقطه
پایانی کتاب در
دورهای گذاشته
مــــــیشــــــود کــه
شــهــادت محمد
اتفاقافتاد هاست؛
امــــا حــاجخــانــم
بــعــد از شــهــادت
مــحــمــد هــــم بــه
فعالیتشان ادامه
دادنــــد و چهبسا
انگیزهشان بیشتر شد .منزل ایشان االن هم
پایگاهی برای مردم است و هرکس نیاز به کمک
دارد ،به ایشان مراجعه میکند.

از ویــژگــیهــای شخصیت خانم
منتظری بگویید.

خانم منتظری مدیر و مدبر فــوقالــعــادهای

اســت؛ زن خــانـهدار و بــچـهداری که هیچوقت
از فعالیتهای اجتماعی دور نبوده است .در
زمان انقالب از مبارزان بوده و بین تهران و قم
رفت و آمد میکردهاست؛ در زمــان جنگ هم
منزلشان تبدیل به یک پایگاه مردمی میشود که
افراد زیادی میآمدند و کمک میکردند برای
فرستادن وسایل و موادغذایی به جبهه .خود
ایشان میگفتند گاهی منزل ما دو سه وعده
از جمعیت پــر و
خــالــی مـیشــد.
هــمــه ایــنهــا در
شــرایــطــی است
کــــه هــمــســرش
در جبهه است و
پسر نوجوانش
را بــه شجاعت و
شهامت تشویق
میکندوبهجبهه
میفرستد .این
مادرهابینشعمیقیداشتهاند؛چونپایاسالم
در میان بود ،من از بچهام گذشتم .این اتفاق
کمی نیست .درحالیکه عدهای پرهیز داشتند
که بچههایشان را به جبهه بفرستند و میگفتند
بچهام سرمایه و ذخیره زندگی من است .چنین
مــادرانــی به بینش و آگاهی رسیده بودند که

تصمیم درست را بگیرند.

وجه تسمیه کتاب چیست؟

جملۀ «تنها گریه کن» خواسته محمد از مادرش
است .شب آخر ،در مالقاتی که این مادر و فرزند
دارند ،محمد سفارشهایی به مادرش میکند
و میگوید« :فکر کنم این بار آخــری است که
همدیگر را میبینیم .اگــر من برنگشتم شما
حتم ًا ناراحت خواهی بــود .نمیخواهم مانع
گریهکردنت باشم .فقط اگر خواستی گریه کنی،
حتم ًا در خلوت و تنهایی باشد؛ مبادا دشمن
احساس کند شما ضعیف شدهای».
از ایــنکــه رهــبــر انـــقـــاب« ،تنها
گریهکن» را تحسین کردند و بر آن تقریظ
نوشتند ،چه حسی دارید؟

ایشان دربــاره این کتاب محبت داشتند .قلب ًا
میگویم خــودم را شایسته نظر لطف و توجه
ایشان نمیدانم .تمام آ نچه هست مربوط به
مادر شهید است که تما مقد در مقابل ایشان
میایستم و ادای احترام میکنم .خانم منتظری
بــه قــدری شخصیت شـــاداب ،مؤثر و پویایی
در انقالب و جنگ داشتهاند که تمام لطف و
مرحمتها متوجه ایشان است .ما همین که
شکر این نعمت را بهجا بیاوریم ،کار قابل توجهی
انجام دادهایم .لطف و نظر رهبری تمام ًا متوجه
مادر شهید است.

10نویسندهایکه ۴۰سالهنشدند!

درباره تعدادی از رماننویسهای مشهور جهان که زود فوت کردند
مــوســیــقــی مــتــن پــویــانــمــایــی «نــــوازنــــده» با
آهنگسازی صبا علیزاده ،برنده جایزه بهترین
آهنگسازی در جشنواره«  » Fimuciteاسپانیا
و جشنواره « »Tofuziگرجستان شد .به گزارش
موسیقی ما ،پویانمایی «نوازنده» به کارگردانی
رضا ریاحی ،با تکنیک « » Cut Outساخته شده
است .این اثر روایتی عاشقانه دارد و مربوط به
حوادثی است که در قرن سیزدهم میالدی اتفاق
میافتد و مصادف با دورانی است که مغولها به
ایران حمله میکنند« .نوازنده» روایت زندگی
یک نوازند ه کمانچه است و صبا علیزاده تمام
موسیقیهای آن را حول محور این ساز طراحی
کرده است .آهنگساز این اثر در طول دو سال
ساخت آن از ابتدا با گروه سازنده در ارتباط بوده
و ساخت موسیقی همزمان با ساخت پویانمایی
پیش رفته است« .نوازنده» پیش از این نیز ،در
جشنواره فیلم «ترایبکا» عنوان بهترین پویانمایی
کوتاه را به خود اختصاص داده بود.

غلط ننویسیم

احسنت /احسن

احسنت صیغه مفرد مخاطب ماضی از مصدر
احسان و به معنای «نیکو کردی» یا «نیکو گفتی» و
اصطالح ًا به معنای «آفرین» است .این واژه را نباید
با احسن که صفت تفضیلی و به معنای «نیکوتر» و
«زیباتر» است ،یکی دانست.

بیدق /بیرق

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کــرد .بیدق به
معنای «پیاده» و نیز «مهره پیاده در بازی شطرنج»
است ،اما بیرق نخست به معنای «پارچه رنگارنگی
که بر سر َع َلم میبندند» بوده و سپس به ِ
«ع َلم»
خود َ
اطالق شده است.

زادبوم

به معنای «زادگــاه» .این ترکیب به همین صورت
صحیح است .غالب ًا آن را به غلط با واو عطف و به
صورت «زاد و بوم» مینویسند و تلفظ میکنند.

زبان ًا

زبان واژه فارسی است و ترکیب آن با تنوین قیدساز
جایز نیست .به جای زبان ًا میتوان گفت« :زبانی»
یا «شفاهی».

برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم»
ابوالحسن نجفی

ترجمه :جواد نوائیان رودسری – در دنیای ادبیات کالسیک ،نویسندگان بزرگی حضور
داشتند که دوران زندگی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند؛ اما برخی از آنها فرصت
پیدا نکردند که اتفاقات زیادی را در زندگی خود تجربه کنند؛ مرگ پیش از آنکه بتوانند

با رویدادهای بیشتری روبهرو شوند ،به دنیای آنها خاتمه داد .در ادامه به معرفی 10
نویسنده مشهور جهان خواهیم پرداخت که با وجود شهرتی که داشتند ،کمتر از 40
سال عمر کردند.
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استیونکرین 29 :سال

آنبرونته 29:سال

دنتون ولش  33:سال

ریموندرادیگه 20:سال

جانکندیتول 31:سال

استیون کرین
ادیـــــــبـــــــی ب ــا
اســـــتـــــعـــــداد
چندگانه بــود؛
هــــم داســـتـــان
مینوشت ،هم
شاعر بــود و در
زمینه نقاشی مهارتهایی داشت .او
در ســال 1871م در نیوجرسی
آمریکا بــه دنیا آمــد و از نوجوانی
نوشتن را آغــاز کــرد« .نشان سرخ
شجاعت» یکی از مشهورترین آثار
اوســـت کــه آن را در  23سالگی
نوشت .کرین دانشگاه را به دلیل
فعالیت در عرصه نویسندگی رها
کرد ،به آلمان رفت و در آنجا ،در 29
سالگی درگذشت .وی مجموعه شعر
معروفی به نام «ســواران سیاه» هم
دارد.

خــــالــــق آثـــــار
مــــانــــدگــــاری
مانند «اگنس
گــــــــــــــــری» و
«مـــســـتـــأجـــر
عــــــــمــــــــارت
وای ــل ــدف ــل» در
سال1820م،دریورکشایرانگلیس
به دنیا آمد .خانوادهاش نویسندگان
مشهوریبودند؛اصالنویسندگیدر
خون آنها بود .آن برونته خیلی زود
نــویــســنــدگــی را ب ــا اســتــفــاده از
استعدادی که داشت آغاز کرد ،اما
در جوانی به بیماری سل مبتال شد و
پیش از آ نکه بتواند آثار دیگری را
خلق کند در سال 1849م ،در 29
سالگی درگــذشــت .آن برونته در
عرصه شعر نیز توانایی بسیاری
داشت.

مــوریــس دنتون
ولـــش در ســال
در
1915
شانگهای چین
بـــه دنـــیـــا آمـــد؛
خانوادهاشاهل
بریتانیا بودند .او
عــاوه بر نویسندگی ،به نقاشی هم
عالقه فراوانی داشت و آثار مختلفی از
وی باقی ماندهاست .دنتون در سال
 ،1943در  28سالگی به شهرت
رسید؛ دو رمــان او به نامهای «لذت
جوانی» و «سفر برای عشق» بیش از
دیگرآثارششهرتیافتندونامشرابر
سرزبانهاانداختند.دنتونکهدرسال
 1935طی یک سانحه ،دچار آسیب
جسمی شدید شدهبود ،در 1948در
آمریکا درگذشت .او هنگام مرگ 33
سالداشت.

ریموند رادیگه
یـــــــکـــــــی از
اســتــعــدادهــای
سوخته جهان
ادبیات است .او
در سال 1903
درسنتمائوری
فرانسه به دنیا آمد و پیش از آنکه به
 17سالگی برسد ،تجربیات فراوانی
درنویسندگیداشتوموردتوجهژان
کوکتو ،نویسنده و نمایشنامهنویس
شهیر فرانسوی قرار گرفت .او در18
سالگی رمان معروف خود با عنوان
«دیو در تن» را منتشر کرد که در نوع
خــود یک شاهکار ادبــی بــود .با این
حال،ریموندحتیازجوانیعبورهم
نــکــرد .او در ســال  ،1923بــر اثر
بیماری حصبه جان خود را از دست
داد.

کندی تول از آن
نو یسند هها ی
نــاکــام اســت که
بعد از مرگشان
معروف شدند.
او در ســــال
1937م در
ایالت لوئیزیانای آمریکا به دنیا آمد.
وی خیلی زود کار نوشتن را آغاز کرد،
امــا هیچکس زیــر بــار چــاپ آثــار وی
نمیرفت .جان در کمال ناامیدی و در
 31ســالــگــی ،در ســــال 1968
خودکشیکرد!مادرشسالهابعداز
مــرگ وی بــه کــار گـــردآوری آثــارش
پرداخت و با هزینه خودش آ نها را
منتشر کرد؛ همین اقدام باعث شد که
کتاب «اتحادیه ابلهان» جان کندی
تــول ،برنده جایزه ادبــی پولیتزر در
سال  1981شود.

توماسچترتون 17:سال

آلنفورنیه 27:سال

سیلویاپالت 30:سال

امیلیبرونته 30:سال

آرتور رمبو  37:سال

آلن از آن دسته
نــویــســنــدگــان
مــیــه ـنپــرســت
فــرانــســوی بود
کــــه در ســـال
 ،1914اوایل
جــنــگ جهانی
اول ،در جبهه کشته شد .او در سال
1886م در شاپل دانژیون به دنیا
آمد .آلن فورنیه بیشتر در حوزه شعر
فعال بود ،اما کتاب رمان مشهور او،
با عنوان «مولن بزرگ» به عنوان یک
شاهکار ادبی در ادبیات فرانسه ،در
ســال 1913م ،یـکســال قبل از
مرگ آلن ،به بازار نشر راه یافت و با
استقبال گسترد های روب ـهرو شد.
فورنیه از نظر فکری تحت تأثیر
متفکرانی مانند موریس مترلینگ
بود.

ســیــلــویــا پــات
ن ــوی ــس ــن ــدهای
آمریکایی بود که
نخستینتجارب
یاش بــا
ادبـــــــــ 
بــــــیــــــمــــــاری
افــــســــردگــــی
پیشرفتهای که داشت ،آمیخته شد .او
در سال1932م در بوستون آمریکا به
دنیا آمد و خیلی زود به سرودن شعر رو
آورد .پالت قالب اشعارش را با همان
رویـــکـــرد نــاامــیــدی و افــســردگــی
مـ ـیس ــرود .او بــا وجـــود اســتــعــداد
فراوانش در نوشتن رمان ،تنها به خلق
رمان «حباب شیشهای» اکتفا کرد؛
اثری که ظاهر ًا برداشتی از زندگی
خود پالت بود .او در سال 1962م،
در لندن دست به خودکشی زد و به
زندگیاش خاتمه داد.

خواهر بزر گتر
آن بــرونــتــه که
تنها با شاهکار
ویــــــــــــــژهاش،
«بــلــنــدیهــای
بادگیر» شناخته
مــــیشــــود ،در
سال  1817در یورکشایر انگلیس به
دنــیــا آم ــد .او هــم مانند خــواهــرش
نویسندگی را از نوجوانی آغاز کرد و
خیلی زود کارش باال گرفت .امیلی
شاعر هم بود و برخی از اشعار او ،در
کنار سرود ههای خواهرانش ،آن و
شــارلــوت ،در یک مجموعه منتشر
شدهاست .امیلی در سال 1848م،
یکسال قبل از مرگ خواهرش آن
برونته ،به بیماری ذاتالریه مبتال شد
و در اوج شــهــرت ،در  30سالگی،
درگذشت.

آرتــــور رمــبــو در
ســال 1854م
در ش ــار لوی ــل
فرانسه بــه دنیا
آمد و از کودکی
به ســرودن شعر
پرداخت؛ آنقدر
که در دوران دبستان و دبیرستان
برنده جوایز متعدد ادبی شد .او یکی
از شاعران برجسته سبک سمبولیسم
در فــرانــســه اس ــت .رمــبــو در زمینه
داستا ننویسیهم تجاربی داشت.
وی با وجود روحیه لطیف شاعرانه،
تاجر برده هم بود و از این راه ثروت
زیادی به دست آورد! او در اواخر عمر
به بیماری روانی مبتال شد و حتی به
دزدی از کـــتـــا بفـــروشـــیهـــا
مـــیپـــرداخـــت .وی در 1891م
درگذشت.

احتما ًال چترتون
بـــــایـــــد
را
جــــوانتــــریــــن
ن ــوی ــس ــن ــدهای
بدانیم که پیش
از کــــســــب
تـــجـــربـــههـــای
جــدیــدتــر ،درگ ــذش ــت .او در سال
1752م در بریستول انگلیس به دنیا
آمد و کودکی سخت و پررنجی را پشت
سرگذاشت؛آنقدرکهبهخالفهمرو
آورد و در کار جعل سند تبحر داشت!
چترتون را احیاگر سبک گوتیک در
تاریخ ادبیات بریتانیا میدانند .او در
 16سالگی به یک بیماری ذهنی
مبتال شد؛ با این حال کار نوشتن را
متوقف نکرد و در ســال 1770م،
درحالی که به شهرت رسیده بود ،در
 17سالگی درگذشت.

7
ادبی

اهدای کتابخانه شخصی
شهید بهشتی به کتابخانه ملی

کتابخانه شخصی شهید آیتا...بهشتی برای
نگهداری دائمی ،حفاظت و صیانت ،به سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شد .به گزارش
هنرآنالین ،کتابخانه شهیدبهشتی شامل دوهزار
و  584نسخه کتاب فارسی و عربی ۳۱۵ ،نسخه
کتابالتینو ۱۱۵منبعغیرکتابی،مانندنشریه،
با پیگیر یهای اداره کل فراهمآوری سازمان
اسنادوکتابخانهملیایرانوهماهنگیباخانواده
دکتر بهشتی به کتابخانه ملی ایران منتقل شده
است .در میان مجموعه اهدایی کتابخانه شهید
بهشتی ،تعداد  ۵۶نسخه کتاب نفیس چاپ
سنگی بازیابی شد که ایــن منابع نفیس ،در
مخازن اهدای سازمان به صورت مجزا نگهداری
میشود .همچنین  ۲۲نسخه کتاب از میان این
منابع اهدایی با دستخط شهید آیتا...بهشتی
یادداشتنویسی و حاشیهنویسی شده است که
به صورت مجزا و به عنوان مجموعهای ویژه در
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری
میشود.

شاعر آمریکایی مخالف جنگ
درگذشت

رابرت بالی ،شاعر آمریکایی برنده جایزههای
متعدد ادبــی درگــذشــت .او از بنیا نگذاران
سازمان نویسندگان آمریکایی مخالف جنگ
ویتنام بود که به همین سبب ،هیچگاه به عنوان
شاعر نخست ایــاالت متحده ،انتخاب نشد .به
گزارش ایسنا ،بالی ،پیش از اینکه به یک شاعر و
مترجم برجسته تبدیل شود ،دو سال در دهه ۴۰
میالدی در نیروی دریایی آمریکا مشغول فعالیت
بود .این شاعر گفته بود« :یک روز وقتی داشتم
یکی از شعرهای ییتس را مطالعه میکردم به
این نتیجه رسیدم باقی عمرم را شعر بنویسم .به
این نتیجه رسیدم یک شعر میتواند فضای کافی
برای دربرگرفتن تاریخ  ،موسیقی ،روانشناسی،
عقاید مذهبی  ،حس و حال ،تفکرات پنهانی ،
شخصیتها و اتفاقات زندگی یک شخص را
داشته باشد» .این شاعر در دهه  ۷۰میالدی،
 ۱۱کتاب شعر ،مقاله و کتاب ترجمهشده منتشر
کــرد .او همچنین در دهه  ۸۰و  ۹۰میالدی،
 ۲۷کتاب را به نگارش درآورد که از جمله آنها
به «دوســت داشتن در دو کلمه » و «شعرهای
منتخب » میتوان اشاره کرد.

انتشار روایتهای فراق
«حمیدرضا شکارسری»

تازهترین مجموعه شعر حمیدرضا شکارسری با
نگاهی ویژه به مفهوم «مرگ نزدیکان» ،با عنوان
«ذکر نام نزدیک تو» منتشر شد .به گزارش ایبنا،
این مجموعه که  80شعر سپید کوتاه را از این
شاعر و منتقد ادبی معاصر دربرمیگیرد ،توسط
انتشارات آرادمان انتشار یافته است .شکارسری
هر  80شعر این دفتر را با یک عبارت مشترک
آغاز میکند« :تو را به خاک سپردیم و به خانه
برگشتیم»« .ذکر نام نزدیک تو» با طرح جلدی از
موژان محقق ،در  84صفحه و به بهای  33هزار
تومان راهی بازار کتاب شدهاست.

انتشار فراخوان شانزدهمین
جشنواره بینالمللی شعر فجر
آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه شانزدهمین
دوره جــشــنــواره بینالمللی شعر فــجــر16 ،
آذر ۱۴۰۰است .این رویداد ادبی ،آثار را در پنج
گروه شعر کالسیک ،شعر نو(قالبهای نیمایی
و سپید) ،شعر محاوره ،شعر کودک و نوجوان و
دربــاره شعر(پژوهشهای حوزه شعر) ارزیابی
میکند .به گزارش خبرآنالین ،شانزدهمین دوره
جشنواره بینالمللی شعر فجر ،با هدف «تعالی و
ارتقای شعر امروز» برگزار خواهد شد .این دوره از
جشنواره ،آثاری را که برای نخستینبار در سال
 ۱۳۹۹به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در داخل کشور منتشر شد ه باشد،
ارزیابی خواهد کرد.

