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ناگهانشعر
سید حسن حسینی

بهگونهماه
نامتزبانزدآسمانهابود
وپیمانبرادریات
باجبلنور
چونآیههایجهاد
محکم
توآنرازرشیدی
کهروزیفرات
برلبتآورد
وساعتیبعد
دربارانمتواترپوالد
بریدهبریده
افشاشدی
وباد
تورابامشامخیمهگاه
درمیاننهاد
وانتظاردربهتکودکانهحرم
طوالنیشد
توآنرازرشیدی
کهروزیفرات
برلبتآورد
وکناردرکتو
کوهازکمرشکست
***

افشین عال

نبودغیرحرامی،بههرطرفنگریست
ولیخروشبرآورد«:یاریآیانیست؟»
مخاطبشچهکسیبودروزعاشورا؟
بهجزمنوتوخطابحسینباچهکسیست؟
چهگفتبابشریتدرآندیارغریب
کهقرنهایپیاپیبشرشنیدوگریست؟
چهداندآنکهبهذلتخوشاست،کیستحسین؟
چهداندآنکهخموشیگزید،زینبکیست؟
چهکسبهغیراباالفضلدرجهاندانست
بهوقتخونوخطر،معنیبرادرچیست؟
دواممسندوناناستونام،همتما!
دراینزمانهخداراچهکسحسینیزیست؟
ستمزهرکهزندسر،نسببردبهیزید
شرف،اگربهجهانماند،ازحسینعلیست
***
مرتضی امیری اسفندقه

حسینبودوتوبودی،توخواهریکردی
حسینفاطمهراگرم،یاوریکردی
ِ
عباس
ی
ب
حسین
َد
ن
نما
که
تا
غریب
ِ
ّ
بهجایخواهریآنجابرادریکردی
گذشتیازهمهچیزتبهپایعشقحسین
چهخواهریتو؟برادر!کهمادریکردی
توخواهریوبرادر،تومادریوپدر
توراهبودیورهرو،تورهبریکردی
پسازحسین،چهبرتوگذشت؟وارثدرد!
بهخوننشستیودرخونشناوریکردی
بهروینیزهس ِرآفتابرادیدی
ولیشکستنخوردیوسروریکردی
چهزخمهاکهنزدخطبهاتبهخ ّفاشان
زبانگشودیوروشنسخنوریکردی
زباننبود،خودذوالفقارموالبود
سخندرستبگویم،توحیدریکردی
مفسرآنرستخیزناگاهان
تویی ّ
یگانهقاصدا ّمت!پیمبریکردی
بدلبهآینهشدخاککربالباتو
توکیمیاگریوکیمیاگریکردی
منازکجاوغزلگفتنازغمتوکجا؟
توایبزرگ!خودتذرهپروریکردی
***

سید محمد امین موسوی

بهالیالیغرورشاگرچهخوابشده
منمکسیکهازآیینههمجوابشده
نگفتهامبهکسیدردهایقلبمرا
گذشتهازدوسهخطدرددل،کتابشده
سالمروزیدلزیرآرواره غم
سالمروشنیاشکمستجابشده
سالمحوصلهمحضبازآمدهام
منیکهکلجهانبرسرمخرابشده
امیدبستهبهآغازروسپیدیخویش
شبیکهمنتظرحکمآفتابشده
شرابقصدحرمکردبعداینهمهسال
بهچشمدیدبهدستشماگالبشده
طنیننغمهنقارهخانهمیگوید
کهاینکالغهماززائرانحسابشده
رواقوگنبدوگلدستهروضهمیخواند
واشکدردلچشممنآسیابشده
ندارسیدبهعباس،اصغرمتشنهست
تمامخواهشاطفالخیمهآبشده
عموبلندشووقتیتونیستیعمه
دوبارهمثلعلیدستدرطنابشده
عموبلندشواهلحرمرسیدهبهشام
عموبلندشوکهمجلسشرابشده...
عموبهخیمهنیامد،ولیبهباباگفت
کنارعلقمهشرمنده ربابشده

روایت عاشقانهها
در زندگی
شهدای مدافع حرم

گفتوگو

ضعفجدیدرادبیاتدینی
کودکانونوجوانان

درسالروزشهادتمظلومانهشهیدمحسنحججی
وروزبزرگداشت«شهدایمدافعحرم»
با زینبموالیی،نویسنده«دلتنگنباش»
نخستینکتابیکهدرزمینهمدافعانحرمبهتقریظ
رهبرانقالبمزینشدهاست،همکالمشدیم
ستاره منوچهری -دو دهـهای میشود که نویسندگان ادبیات دفاع مقدس به سراغ
رزمندهها و خانوادههای شهید میروند و آثاری را در قالب خاطرهنگاری پدید میآورند؛
آثاری که مخاطب هم از آنها استقبال میکند و در مدتی کوتاه به چاپهای باال میرسند.
یکی از دالیل محبوبیت این کتابها ،واقعی بودن روایتها و زبان ساده و روان آنهاست.
در سالهای اخیر شهدای مدافع حرم نیز یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی
را زنده کرد ه و نویسندگان با روایت زندگی و شهادت آنان ،جان تازهای به ادبیات پایداری و
دفاع مقدس بخشیدهاند .امروز  18مرداد ،پنجمین سالروز شهادت شهید محسن حججی
به دست نیروهای داعش در سوریه است؛ روزی که در تقویم م ّلی کشورمان ،روز بزرگداشت
شهدای مدافع حرم نام گرفت .به این مناسبت با زینب موالیی ،نویسنده کتاب «دلتنگ
نباش» که زندگی شهید روحا ...قربانی از شهدای مدافع حرم را روایت میکند ،همکالم
شدهایم .روحا ...قربانی در  13آبان  1394در شهر حلب سوریه به شهادت رسید« .دلتنگ
نباش» اولین کتاب دربــاره شهیدان مدافع حرم است که به تقریظ رهبر انقالب آراسته
شدهاست .ایشان بر این کتاب نوشتهاند« :بسمه تعالی .سالم و رضوان خدا بر شهید عزیز
روحا ...قربانی .از همسر شهید باید تشکر شود به خاطر فرستادن این کتاب و از ایشان و خانم
موالیی به خاطر تدوین این اثر».
چــــرا بـــــرای اولــیــن
کــتــابــتــان ،نوشتن زندگی
شهید قربانی را انتخاب
کردید؟
شــهــیــد رو حا ...قــربــانــی
در همسایگی مــا زنــدگــی
میکردند و وقتی از شهادت
ایــشــان اطـــاع پــیــدا کـــردم ،با
خانواد هشان صحبت کــردم و قرار
شد این کتاب نوشته شود.
نگارش کتاب چقدر زمان برد
و بــا چــه چالشهایی در مسیر نگارش
مواجه بودید؟
سال ،94یک هفته بعد از چهلم شهید قربانی،
کار را شروع کردیم .حدود سه سال زمان برد و
کتاب در سال  97به چاپ رسید .در این مدت
مشکالت زیادی سر راهمان بود؛ برای مثال،
مشکالتی که به من مربوط میشد .چون
اولین کارم بود و تجربه کافی نداشتم و دیگر
اینکه خانواده شهید به ویژه همسرشان در
روزهای شروع کار ،خیلی آمادگی مصاحبه
نداشتند .هنوز در سوریه جنگ بود و خیلی
از همرز مهای شهید در سوریه بودند و من
گاهی بعضی از مصاحبههایم را در بیمارستان
میگرفتم .همینها کار را زمانبر کرد.
هــمــســر ش ــه ــی ــد ،هــمــکــار
اصلیتان در این کتاب بودند؟
بله راوی اصلی هم ایشان هستند .همسر

شــهــیــد قــربــانــی خــیــلــی بـــا من
همراهی و همکاریکردند؛
شهید قربانی در طول چهار
سال زندگی مشترکشان
خـــیـــلـــی از خــــاطــــرات
کـــودکـــیشـــان را بـــرای
همسرشان تعریف کــرده
بــودنــد و بعد از شهادتشان،
بسیاری از محلهها را با هم رفتیم
و در تحقیقات میدانی کام ً
ال همراه من بودند.
نام کتاب را از گفتههای شهید
انتخاب کردید؟
بله .اولین هدیهای که شهید برای همسرش
میخرد «هشت کتاب» سهراب سپهری است.
همسر شهید وقتی ایشان در مأموریت بوده،
روی یک گلبرگ بیتی از حافظ را مینویسد:
«آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت/
که اگر سر برود از دل و از جان نرود» و این را الی
کتاب سهراب میگذارد .همسر شهید روایت
میکند که نمیدانم آقا روحا ...این را کی دیده
وپشتشنوشتهبود«:عشقمن،دلتنگنباش».
بعد از چهلم َآقا روحا ...همسر شهید یک روز که
بیقراربوده،بهمنزلمیرودوآنکتابچشمش
رامیگیردوبرمیداردکهبخواند.اینجاستکه
گلبرگرامیبیندودلشآراممیگیرد.
از شخصیت شهید قربانی
بگویید .مهمترین ویــژگــی شخصیت
ایشان که برایتان جذاب بوده ،چیست؟

آقا رو حا ...پیش از فعالیت در نیروی قدس
سپاه ،دانشجوی رشته هنر بوده و خطاطی
و نقاشی میکردهاست .حتی در دورهای در
حــوزه هنری مشغول به کار بود هاست .این
برایم خیلی جالب بود.
اســتــقــبــال از کــتــاب چطور
بوده است؟
خیلی خوب بــوده و به چاپ بیست و چهارم
رسیده اســت .یک ماه بعد از چاپ کتاب در
سال  ،97کتاب به دست حضرت آقا رسید
و ایشان چند خط برای ما تقریظ نوشتند که
خرداد سال  98رونمایی شد.
چه احساسی داشتید؟
واقع ًا نمیتوانم بگویم چه حالی داشتیم .برای
من و خانواده شهید اتفاق بزرگی بود و خیلی
خوشحال شدیم و باورمان نمیشد .این کتاب
اولین کتاب مدافعان حرم است که از حضرت
آقا تقریظ گرفت.
پــیــشــنــهــاد ســـاخـــت فیلم
یا سریال بر اساس کتاب «دلتنگ نباش»
داشتهاید؟
متأسفانه تا االن پیشنهاد نداشته .خودم
خیلی پیگیر بــود هام و به حوزه هنری رفتم و
به سازمان اوج هم پیشنهاد دادم ،ولی هنوز
اتفاقی نیفتادهاست.
از شــمــا بـــه تـــازگـــی کــتــاب
«قاسم حاج قاسم» هم منتشر شده است؛
درباره این کتاب بفرمایید.
این کتاب هم در دی ماه  1400در انتشارات

اولینهدیهایکهشهیدبرای
همسرشمیخرد«هشتکتاب»
سهرابسپهریاست.همسرشهید
وقتیایشاندرمأموریتبوده،روی
یکگلبرگبیتیازحافظرامینویسد:
«آنچنانمهرتوامدردلوجانجای
گرفت/کهاگرسربرودازدلواز
جاننرود»واینراالیکتابسهراب
میگذارد.همسرشهیدروایتمیکند
کهنمیدانمآقاروحا...اینراکی
دیدهوپشتشنوشتهبود«:عشقمن،
دلتنگنباش»
روایتفتحبهچاپرسیدوروایتگرزندگیشهید
وحیدزمانینیا،جوانترینمحافظشهیدقاسم
سلیمانی است .این کتاب روایت داستانی دارد
وبهچاپدومرسیدهاست.بعدازشهادتشهید
زمانینیا ،عکسی از او در کنار شهید روحا...
قربانی منتشر شد .بعد متوجه شدیم که این دو
با هم دوست و همکالسی و همرزم بودهاند .با
خانوادهشان صحبت کردم و گفتم چون ایشان
از دوستان شهید قربانی هستند ،دوست دارم
زندگیشان را بنویسم .آنهــا هم پذیرفتند و
همکاریکردند.

نقشه راه برای داستان نویسیدینی

▪ الگوگیری از فیلم«سفیر»

قزلی دربــاره نقش ادبیات در تولید آثار در این

حوزهگفت«:روشهایدیگریبرایاینکهبتوان
متن و روایت را جذاب کرد ،وجود دارد.به عنوان
مثال ،یکی اینکه از اصل ماجرا و خود معصوم
فاصله بگیریم .این اتفاقی است که به شکلی
در فیلم «سفیر» میافتد .در این فیلم کسی را
میبینیم که از بیرون حسی دارد .او را میبینیم
و میشنویم و نه قصه معصوم را؛ قصه معصوم
در حاشیه اســت .البته قصه معصوم به معنای
محتوایی اصل اســت ،اما به معنای دراماتیک
در فرع ماجرا قرار میگیرد» .این مستندنگار با
اشارهبهداستانوهببنعبدا...بنحبابکلبی
از شهدای واقعه کربال و یاران امام حسین(ع)
گفت«:منابع،وهبراجوانیمسیحیدانستهاند

رئیس اندیشکده ادبیات
پــایــداری گــفــت :در حــوزه
ادبـــیـــات دیــنــی کــــودک و
نوجوان کمکاری کردهایم
و نیاز داریم که نویسندگان
و نهادهای مرتبط با آموزش
کــودکــان وارد ایــن حــوزه
شوند.
محمدرضا سنگری در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکه بخش قابلتوجهی از کتابهای تولیدی
در کشور در حوزه کودک و نوجوان است ،افزود:
هماکنون،فعالیتهادراینزمینهبسیارزیاداست؛
مث ً
المجموعهایکهدربارهاصحاباباعبدا(...ع)با
تصویرگریهایبسیارمناسبپرویزامینیمنتشر
شده است .اما به گمانم هنوز ضعفهای جدی در
حوزهادبیاتکودکدراینزمینهداریم.متأسفانه
کــارهــای بایسته و شایستهای که باید در باب
عاشورا انجام شود و نسل امروز کودک و نوجوان
ماراتغذیهکند،اندکاست.
سنگری توضیح داد :در کشور ،مجموعههایی
متولی ادبــیــات کــودک و نــوجــوان هستند که
شاخصترین آنهـــا آمـــوزشوپـــرورش اســت.
آموزشوپرورشچندانتشاراتدارد؛یکیمنادی
تربیت و دیگری انتشارات مدرسه که باید بیشتر
تالش کنند .تا جایی که اطالع دارم کسانی که
مسئولیت انتشارات مدرسه را برعهدهدارند،
افرادی هستند که با تاریخ اسالم آشنایند .باید
اینها بیشتر به میدان بیایند و در ایــن زمینه
برنامهریزی کنند .رئیس اندیشکده ادبیات
پایداری ادامه داد :این مجموعهها صاحبنظران
و نویسندگان را دعــوت کنند تا دربــاره مسائل
گفتوگو کنند و ببینند از چه زوایــای جدیدی
میتوان به عاشورا پرداخت .همچنین ،کانون
پرورش فکری چند کار در این زمینه انجام داده
است اما باید گامهای بلندتری بــردارد .توصیه
میکنیم این مجموعههای فعال ،سعی کنند
کتابهای مناسبتر و قویتری چه به لحاظ وجه
ادبی و چه از نظر اعتبار تاریخی ارائه کنند.
▪تولید آثار عاشورایی نیازمند مطالعه و پژوهش

سنگری دربـــاره آسیبهایی کــه کتابهای
عاشورایی را تهدید میکند ،گفت :جامعه ما
هنوز ،بیشتر بر اساس شنیدهها عمل میکند نه
مطالعه .برخی از شاعرانی که شعر میگویند یا
متنی مینویسند ،همان چیزی را که شنیدهاند
مطرح میکنند .درحالیکه ما به مطالعه دقیق و
پژوهش نیاز داریم و باید به این موضوع بپردازیم.
نسل امروز ،نسل مطالبهگر و نسل روشنی است
و قابل قیاس با نسل  ۵۰سال و صدسال پیش
نیست.
▪ پرسشگری نوجوان امروز

مهدی قزلی،نویسنده و مستندنگار تشریح کرد

مهدی قزلی ،نویسنده با بیان اینکه «تخیل»
و «تاریخنگاری» تنها روشهــای موجود برای
نوشتن درب ــاره واقعه عــاشــورا نیست ،گفت:
«بــرای ایــن هــدف روشهـــای مختلفی وجود
دارد .اینطور نیست که در این حــوزه یا باید
تخیل کرد یا امانتدار بود و هیچ چیز به متن
اضافه نکرد .زندگی ائمه و حضرات به این دلیل
که اعتقاد ما مبنی بر معصومیت آنهاست؛ کار
را در داستاننویسی سخت کردهاست .به این
دلیل که ما میگوییم حضرات از روی هوای
نفسسخننمیگویندوسخنوکارآنهاحجت
است .بنابراین عدهای معتقدند که حتی نباید
یکواودرسخنانایشانتغییرکندکهایناعتقاد
بیراهینیست».مشاورمعاونتفرهنگیدرامور
ادبیات و پاسداشت زبان فارسی در گفت و گو با
ایرنا،درباره روشهایی که میتوان درباره واقعه
عاشورا کتاب نوشت تا نویسنده دچار اشتباه
نشود،توضیحداد«:نسبتدادنچیزیبهایشان
و از زبان ایشان ،اقدام خطرناکی است و خطر
خروج از مسائل اعتقادی وجود دارد .ممکن
است نویسنده نخواهد این کار را انجام بدهد و
ممکناستنسبتدادنکاریاحرفیبهیکامام
معصوم در حالی که آن کار از او سر نزد ه است و
عکس این مسئله یعنی نسبت ندادن ،در حالی
کهآنحرفبیانشدهاست،اتفاقبیفتد».
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که به همراه مــادرش بهدست امــام حسین(ع)
مسلمان شد و همراه با امام به کربال آمد و در روز
عاشورا به شهادت رسید .برای مثال داستان
وهب را میتوانید مقداری دستکاری کنید .اما
اگربخواهیدداستانامامحسین(ع)رادرعاشورا
بنویسید ،باید مواظب باشید که هر جمله امام
حسین(ع)چهبودهاست».
▪ تنوع تکنیکها

به گفته قزلی ،با تغییر زاویه دید و انتخاب زمان
و مکان و شخصیت محوری شاید بتوان در حوزه
داستاننویسی ائمه(ع) ورود کرد .روش دیگری
هم وجود دارد که توسط روضهخوانها انجام

بهگفتهقزلی،باتغییرزاویهدیدو
انتخابزمانومکانوشخصیت
محوریشایدبتواندرحوزه
داستاننویسیائمه(ع)ورودکرد.
روشدیگریهموجودداردکهتوسط
نهاانجاممیشود.آنها
روضهخوا 
چیزیبهاسمزبانحالداشتندو
میگفتندزبانحال.یعنیاینکه
اینحرفامامنبود،بلکهبرداشت
روضهخوانازموقعیتاست
میشود .آنها چیزی به اسم زبان حال داشتند
و میگفتند زبان حال .یعنی اینکه این حرف
امام نبود ،بلکه برداشت روضهخوان از موقعیت
است .گاهی میتوان با زبان حال این کار را
انجام داد» .وی ادامــه داد« :تعداد تکنیکها
به تعداد نویسندگا ن خالق که کاربلد هستند
و میدانند چگونه بنویسند و مسئله را مطرح
کنند ،متفاوت است .به نظرم برای این منظور
باید گفتوگوهایی شکل بگیرد و نویسندگانی
که در این حوزه فعالیت کرد هاند ،با یکدیگر
گفتوگو کنند و تجربیات خود را در دسترس
همه قرار دهند».

این نویسنده و پژوهشگر تاکید کرد :صدسال
پیش اهل منبر ،هرچه میگفتند و هر مسئلهای
را که مطرح میکردند ،مردم میپذیرفتند؛ اما
امروز نوجوان ما پرسشگر است .اگر مسئلهای را
مطرح میکنید ،سؤال میکند و برایش دلیل و
سند میخواهد .درنتیجه الزم است کتابهای
ما از اتقان و استحکام برخوردار باشند .البته
هنوز برخی از مجموعه شعرها و کتا بهایی
که سرگذشت و وقایع کربال را طرح میکنند،
بنیاد و اساس قوی ندارند  ،آمیخته با تحریفات
هستند و افزودهها در آنها بسیار زیاد است که
باید مراقب بود.

خبر

درگذشتدخترملکالشعرابهار
«ملک پروانه بهار» ،دختر
ملکالشعرا بهار ،شاعر و
ادیــب نــامآور ایرانی در ۹۴
سالگی براثر کهولت سن
در ایالت کالیفرنیای آمریکا
درگذشت.
بــه گـــزارش ایــرنــا بــه نقل از
ایندیپندنت ،غزل جمشیدی ،خواهرزاده ملک
پـــروانـــه بــهــار ب ــا انــتــشــار عــکــســی در صفحه
اینستاگرامش ،این خبر را با شعری از آن ادیب
بزرگ اعالم کرد که «آن شمع دلافروز من از خانه
منرفت،پروایگلمنیستکهپروانهمنرفت».
پروانه بهار که نام کاملش «ملک پروانه» است در
سال  ۱۳۰۷به دنیا آمد و پس ازملک هوشنگ،
ماهملک و ملکدخت،چهارمینفرزندمحمدتقی
بهار بــود .او یک بــرادر و یک خواهر کوچکتر به
نامهای ملکمهرداد و ملکچهرزاد همدارد.
مــهــرداد بهار ،متولد  ،۱۳۰۸خــود نویسنده و
پژوهشگری شاخص بود و در آبــان  ۱۳۷۳پس
از ابتال به سرطان خون درگذشت .با درگذشت
پروانه ،حاال فقط ششمین و کوچکترین فرزند
ملکالشعرایعنیملکچهرزادازاوبهیادگارمانده
استکهدرتهرانزندگیمیکند.

