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درنگ
پاتک وزارت ارشاد به جمهوری آذربایجان

نظامیگنجویازغربتدرمیآید

آرامگاه نظامی گنجوی

نوائیان  -دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با
اشاره به ثبت  ۲۱اسفندماه در تقویم کشور به نام
روز بزرگداشت حکیم نظامی ،تاکیدکرد :اسفند
سرا
امسال برای تاکید بیشتر بر ایرانی و فارسی ُ
بودن این شاعر بزرگ ،بهجای اختصاص یک روز،
یکهفتهدرقالببرگزاریبزرگداشت،بهمعرفی
این شاعر بزرگ پرداخته خواهد شد .به گزارش
ایرنا،محمودشالوییکه مسئولستادبزرگداشت
حکیمنظامیاست،تأکیدکرد :بزرگداشتحکیم
نظامی یک اقدام فرهنگی است و به دور از هرگونه
فضاسازی سیاسی انجام میشود؛ از این رو ،همه
تالشستادبزرگداشتاینشاعربزرگدرمعرفی
ویبهعنوانشاعریایرانیوفارسیزباناست.
▪بایدبهفالنیکگرفت

اقدام وزارت ارشاد در برگزاری هفته بزرگداشت
نظامی گنجوی ،میتواند یک شروع عالی برای
پاسداری از میراث فرهنگ سترگ ایرانی باشد؛
فرهنگی کــه بــه هیچوجه در حصار مرزهای
جغرافیایی محصور نیست و میلیونها انسان
در منطقه غرب و مرکز آسیا ،دل در گرو مهر آن
دارنــد .باید به طراحان و مجریان این برنامه،
دستمریزاد گفت و البته امیدوار بود که چنین
بزرگداشتهایی به آن سوی مرزها نیز گسترش
یابد تا بتواند در تعمیق روابط فرهنگی وابستگان
به فرهنگ ریشهدار و زرین ایرانی مؤثر واقع شود.
نباید از یاد ببریم که برخی از همسایگان ما برای
خلق هویت جدید و تراشیدن سابقه تاریخی ،به
مصادرهمفاخرماروآوردهاندواتفاق ًاحکیمنظامی
گنجوی یکی از آن مفاخر فرهنگ ایرانی است
که در جمهوری آذربایجان ،ادعاهای ناروایی
دربــاره هویت فرهنگی و زبانی وی شدهاست و
برخی به دنبال معرفی این شاعر و حکیم نامدار
و فارسیگو در قالب یک شاعر ُترکزبان هستند!
به نمونههای دیگری هم میتوان در این زمینه
اشــاره کــرد که متأسفانه کم نیست؛ بزرگانی
مانند فارابی ،مولوی و حتی ابنسینا و ابوریحان
بیرونی که خاستگاه آنها ،یعنی سرزمین بزرگ
و باستانی ایران و وابستگیشان به فرهنگ غنی
ایرانی اسالمی ،اظهر من الشمس است .اینکه
مسئوالنوزارتارشادبهمیدانآمدهاند،میتواند
الگویی نیکو برای دستاندرکاران دیگرنهادهای
ذیربط باشد و مقدمهای برای آغاز یک نهضت
مبارککهمیتواندمفاخرفرهنگیوعلمیمارااز
خطر مصادرهشدن نجات دهد و آنها را از غربتی
که در آن گرفتار شدهاند ،بیرون بیاورد.

یکروایتچیرهدستانه باچانهگرمیهای«حاجحسینیکتا

»

گفتوگویخراسانبازینبعرفانیان،نویسندهکتابهای«مربعهایقرمز»و«رسولمولتان»کهتقریظوتحسینرهبرانقالب رادرپیداشتهاند

الهه آرانیان –  37ساله است و حاال دیگر به یک
نویسنده شاخص در حوزه ادبیات دفاع مقدس و
مقاومتتبدیلشدهاست.زینبعرفانیان،نویسنده
جــوان و پــرکــار کشورمان کــه کارشناسارشد
تاریخ اســام هم هست ،آثــار متعددی در قالب
خاطرهنگاری از روزهــای دفــاع مقدس و جنگ
سوریهبهنگارشدرآوردهاست.دوکتاب«مربعهای
قرمز» و «رسول مولتان» از جمله آثار این نویسنده
هستند که هــردو از سوی رهبر انقالب تحسین
شدهاند .کتاب «رســول مولتان» روایــت زندگی
شهید محمدعلی رحیمی از زبان همسر اوست
که در سال  ۹۴منتشر شد و رهبر انقالب در ۱۱
مهر سال  ،۹۸در دیــدار جمعی از نویسندگان
دفــاع مقدس ،در تمجید از آن گفتهاند« :کتاب
رسول مولتان را خواندم .خیلی خوب بود .درست
نوشتهاید .خوب هم؛ خیلی خوب هم نوشته شده
است» .در تقریظ ایشان بر کتاب «مربعهای قرمز»
نیزکهروایتزندگیحاجحسینیکتا،جانبازجنگ
تحمیلیاست،میخوانیم«:بسیارشیرینوجذاب
نوشته شدهاست .ردپــای چانهگرمیهای آقای
حاجحسین یکتا در آن آشکار است .ظرافتهای
برخاسته از ذوق و قریحه لطیف که در سراسر
کــتــاب گسترده اســـت ،مـیتــوانــد از نویسنده
خوشقلم و چیرهدست کتاب باشد و میتواند هم
ُدرافشانیهای راوی باشد .نقطه برجسته کتاب،
یادشهیدانویادحالوحضورملکوتیآنانپیشاز
شهادتاستکهحق ًابسیارخوبتصویرشدهاست.
ارادتراویبهمرحومآقایحاجمیرزاعلیاحمدی

میانجی هم بــرای من جالب بــود .آن مرحوم را
حدود شصت سال به علم و تقوا و ورع میشناختم
وبهمنلطفداشت.اینکتابظاهر ًاچند
روز پیش رونمایی شدهاست .برای
من چندی پیش از این فرستاده
بــود و تمام ًا مطالعه شــد» .در
ادامه گفتوگوی ما را با زینب
عرفانیان ،نویسنده ایــن دو
کتابدربارهسختیهایمسیر
نگارش و فعالیتهای تــازهاش
میخوانید.
از مراحل سوژهیابی کتابهای
«مربعهایقرمز»و«رسولمولتان»بگویید.
سوژههایكتابهایمبهنوعیبههموصلهستند.
در مراسم رونمایی «رســول مولتان» با حاج آقا
حسین یكتا آشنا شدم و پیشنهاد نوشتن كتاب
«مربعهای قرمز» از طــرف ایشان مطرح شد.
ماجراینوشتنکتاب«رسولمولتان»هماینگونه
بودكهخانمقاسمیزهدكتابقبلیام،یعنیجلد
یک از مجموعه «علمداران» را خواندند و پیشنهاد
نوشتن خاطرات همسرشان ،شهید سید محمد
علیرحیمیرامطرحكردند.
در مسیر نگارش با چه مشکالتی
مواجهبودید؟
هر كاری چالشها و سختیهای خودش را دارد؛
از تنظیم ساعتها و جلسات مصاحبه به صورت
منظم تا راستیآزماییها و مستندسازی كار كه
همهشان به نظرم شیرین است .كار بدون سختی

كهكارنیستونوعیاستراحتاست.منمعتقدم
هرچهپاداشبدهند،بهسختیهایكارمیدهند.
از بــازخــوردهــای مخاطبان این
کــتــابهــا بــگــویــیــد .راض ـیکــنــنــده
بودهاست؟
خوب ،خوب ،خوب! همیشه لطف
داشتهاند و صد البته كار بدون نقد
وجودندارد،ولیبازخوردهایمثبت
بیشتر بــودهانــد یا حداقل مثبتها
بیشتربهدستبندهرسیدهاست.
قرار بود کتاب «مربعهای قرمز» به
عربیمنتشرشود.آیاایناتفاقافتاد؟
بله.الحمدهللخیلیطولنكشید.بهلطفوتالش
ناشر،یکسالازانتشارنسخهفارسینگذشتهبود
كهنسخهعربیهمچاپشد.
از كار تازهتان در زمینه ادبیات
دفاعمقدسومقاومتبفرمایید.
كتاب«همسایههاىخانمجان»كهاتفاق ًاراویاش
هم همشهری شما و همسایه امام رضا(ع) است،
کار تازهام محسوب میشود .جناب آقای احسان
جاویدی به عنوان پرستار در سوریه فعال بودند و
با همت باالیی که داشتند ،خاطرات خواندنی،
تجربههایخاصومتفاوتشانرویكاغذآمدوشد
كتاب«همسایههایخانمجان».
احساستان از اینکه «مربعهای
قرمز» و «رسول مولتان» از سوی رهبرانقالب
تحسینشدند،چهبود؟
قطع ًا توفیق بنده و نظر لطف آقا بودهاست .روزی

آلبومهاییکه در قرنطینه گیرکردهاند!

با وجود آغاز فعالیت خوانندهها ،بعد از حدود  2سال از آغاز همهگیری کرونا ،آلبومهای آماده برخی از هنرمندان معروف
مانند همایون شجریان و محسن چاوشی هنوز منتشر نشده و زمان انتشار آنها هم مشخص نیست
گروه ادب و هنر -با روشنشدن چراغ کنسرتها
بعد از حدود دوســال ،خوانندهها دوبــاره به تکاپو
افتادهاند .تکآهنگ میخوانند و آلبوم منتشر
میکنند تا بتوانند دوباره روی صحنه حاضر شوند
و بخوانند .البته ،در این بین آثاری هستند که بعد
از مدتها هنوز در راه انتشارند و انگار در قرنطینه
بهسر میبرند! زمان انتشار برخی از این آلبومها به
سال میرسد و توقع این است که دستاندرکاران
این آثار ،عالوه بر اعالم وضعیت ،زودتر این آلبومها
را راهی بازار موسیقی کنند .با توجه به محبوبیت
همایون شجریان و محسن چاوشی ،انتشار این
آلبومها میتواند دنیای موسیقی را از رکود فعلی
خارجکند.
نام»همایونشجریان!
▪«بدون ِ

ســه ســال از انــتــشــار«ایــران مــن» آخــریــن آلبوم
هــمــایــون شــجــریــان بــا آهــن ـگســازی ســهــراب
پورناظری م ـیگــذرد .ایــن خواننده ســال 98

بندبازی میلیاردی خوانندهها در نمایش خانگی
پخش «بندبازی» به میزبانی
موسیقی
امــیــد حــاجــیــلــی و بــا داوری
عــلــیــرضــا عـــصـــار ،مـــهـــراوه
شریفینیا ،امید نعمتی و بهروز صفاریان از
پنجشنبه و جمعه این هفته ۷ ،و  ۸بهمن آغاز
میشود .به گزارش خبرآنالین ،در متن بیانیه
گ ــروه ســازنــدگــان ایــن برنامه آم ــده اســت:
«بندبازی به کارگردانی نیما بانک ،به میزبانی
امید حاجیلی و با داوری علیرضا عصار ،مهراوه
شریفینیا ،امید نعمتی و بهروز صفاریان از
پنجشنبه و جمعه همین هفته نمایش خود را
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آغــاز میکند .در دور نخست ،شاهد رقابت
اولیه گرو ههای شرکتکننده خواهیم بود و
پس از ورود گروههای برگزیده به دور اصلی
این برنامه ،آرای مردمی برنده نخستین دور
«بندبازی» را ،با جایزه یک میلیارد تومانی
تعیین خواهند کـــرد ».پیشتر نیما بانک
دربــاره ایــن برنامه گفته بــود« :بندبازی یک
میانبر بــرای شرکتکنند ههاست کــه این
سالهای سخت برای دیده شدن را کوتاهتر
کند .دغدغه اصلی این است که کار خوب
ارائه شود».

آلبوم مشترک خود و علیرضا قربانی را به نام
«افسانه چشمهایت» منتشرکرد که واکنشهای
مثبتی به همراه نداشت .قرار بود آلبوم جدید
همایون که هنوز نامش را اعالم نکردهاند ،نیمه
اول ســال  1400منتشر شــود؛ امــا هیچ خبر
جدیدی که نشان بدهد این آلبوم در
چه مرحلهای است ،منتشر نشده
است .همایون در این آلبوم برای
آهنگسازی ،دوبــاره به سراغ
فردین خلعتبری که پیشتر تجربه
همکاری با او را در آلبوم «امشب
کنار غزلهای من بخواب» داشت،
رفــتــه اســـت .آهــن ـگســازی
بــیــشــتــر آلــبــومهــای
اخیر این خواننده
تــوســط ســهــراب
پورناظری انجام
شـــــده و ایـــن

تغییر در آلبوم جدید ،میتواند نظرات متفاوتی
را به همراه داشته باشد .
▪«واحدا»محسنچاوشی

محسن چاوشی بعد از پشت سر گذاشتن آلبوم
پرحاشیه «قمارباز» که به
«ب ـینــام» تغییر کرد،
از تولید یــک آلبوم
جــدیــد خــبــر داد.

كه تقریظ به دستم رسید ،احساس کــردم دیگر
خستگیایازكارهادرمنباقینماندهاست.همان
كلماتوجملههابودکههمهخستگیهاراازذهنم
شستوبرد.اینروزهامیبینمکهسختیكاراص ً
ال
منراخستهنمیكند.حتیمیتوانمبگویمخیلی
ازسختیهایهنگامكاررادوستهمدارم.تقریظ
خستگیهایقبلشكههیچ،خستگیهایبعدش
راهممحوكرد.
بــه نظر شما بــه کـــدام بخش از
ظرفیتهای ادبیات دفاع مقدس و مقاومت
بهطورکافیپرداختهنشدهاست؟
«واحدا» یازدهمین آلبوم رسمی این خواننده
محبوب است که هشت قطعه دارد .او در این
آلبوم ،مسیر جدیدی را شروع کرده و اشعار همه
قطعههای این آلبوم را خودش سرودهاست .او
سال گذشته کتاب «این عشق هیوالیی» را که
شامل  31غزل از ِ
خود اوست ،منتشر کرد که
البته واکنشهای منفیای را درپی داشت .این
خواننده پیشتر برای ساخت آثــارش از اشعار
شاعران کالسیک ،بهخصوص موالنا استفاده
میکرد و بیشتر ترانههای امیر ارجینی و حسین
صفا را میخواند .جالب اینکه اینبار ،بابک
حمیدیان بازیگر سرشناس سینما به همراه
ایمان مهاجر ،تهیهکنندگی این آلبوم را به عهده
گرفتهاند .با اینکه حــدود ششماه از صدور
مجوز این آلبوم میگذرد ،اما خبری از انتشار آن
نیست و با توجه به اینکه چاوشی در طول 13
سال فعالیت رسمی خود به روی صحنه کنسرت
نرفته ،گزینه صبر برای گرمشدن بازار کنسرت و
انتشار آلبوم هم منتفی است.

نقش زنــان كه با درایــت ،پشت صحنه جنگ
را اداره میکردند؛ بانوانی كه طالییترین
روزهای جوانی و زندگیشان را با جنگ تقسیم
كردند؛ چه در هشت سال دفاع مقدس ،چه در
جنگ با داعش.
▪«بهوقتعاشقی»حجتاشرفزاده

آلبوم«بهوقتعاشقی»حجتاشرفزاده،پرچمدار
آلبومهایطلسمشدهاست!آلبوم«بهوقتعاشقی»
اوازاواخرسال 96تاامروزدرنوبتانتشارقراردارد
و انتشار آن ،هربار به دالیلی از جمله شیوع ویروس
کرونابهتعویقافتادهاست.آخریناظهارنظرحجت
اشرفزادهکهباآلبوم«ماهوماهی»بهشهرترسید،
درباره آلبوم «به وقت عاشقی» این است« :انتشار
آلبوم «وقت عاشقی» به دلیل وسواس و حساسیت
من برای کیفیت بهتر قطعات عقب افتاد .تصمیم
منوصدرالدینحسینخانیایناستکهباصبوری
و حوصله این آلبوم را پیش ببریم؛ بهخصوص که
بنده هم حساسیتهایی روی قطعاتم دارم .ما
برایبرگزاریکنسرتدراردیبهشت ۹۷درتهران
برنامه ریزی کردهایم و تصمیم گرفتهایم تا آن زمان
آلبوم «وقت عاشقی» منتشر و بعد از آن کنسرت
برگزار شود ».از زمان این اظهارنظر تا امروز که در
دهه نخست بهمنماه 1400قرار داریم ،خبری از
انتشاراینآلبومنیست.

