ادب و هنر

چهارشنبه  26مرداد 1401
 19محرم .1444شماره 21010

سفر«آنبیستوسهنفر
ازروسیهتاکشورهایعربی

ناگهانشعر

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است
اکسیر من نه این که مرا شعر تازه نیست
من از تو مینویسم و این کیمیا کم است
سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست         
درشعر من حقیقت یک ماجرا کم است
تا این غزل شبیه غزلهای من شود            
چیزی شبیه عطر حضور شما کم است
گاهی ترا کنار خود احساس میکنم     
اما چقدر دلخوشی خوابها کم است
خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است؟
سهراب سپهری

***

ابری نیست
بادی نیست
مینشینم لب حوض
گردش ماهیها ،روشنی ،من ،گل ،آب
پاکی خوشه زیست
مادرم
ریحان میچیند
نان و ریحان و پنیر
آسمانی بی ابر
اطلسیهایی تر
رستگاری نزدیک ،الی گلهای حیاط
نور در کاسه مس چه نوازشها میریزد
نردبان از سر دیوار بلند
صبح را روی زمین می آرد
پشت لبخندی پنهان ،هر چیز
روزنی دارد دیوار زمان
که از آن چهره من پیداست
چیزهایی هست
که نمیدانم
میدانم سبزهای را بکنم خواهم مرد
میروم باال تا اوج
من پر از بالوپرم
راه میبینم در ظلمت
من پر از فانوسم
من پر از نورم و شن
و پر از دارودرخت
پرم از راه ،از پل ،از رود ،از موج
پرم از سایه برگی در آب
چه درونم تنهاست

آزاده ونویسندهیکیازپرآوازهترینآثاردفاعمقدسبهمناسبت 26مردادماه
الهه آرانیان« -تن دادن به اسارت آخرین راهی
است که یک جنگجو به آن میاندیشد .اما ،وقتی
خشابهایت خالی باشد ،تانکهای دشمن،
محاصرهات کرده باشند و پیاده نظام آنها لولۀ
تفنگش را به سویت نشانه رفته باشد ،تن دادن
به اســارت ،اولین فکری اســت که مثل طوفان
توی مغزت میپیچد و دیوانهات میکند» .اینها
سطرهایی از کتاب «آن بیست و سه نفر» نوشته
احمد یوسفزاده است؛ آزادهای اهل کرمان که
خودشهمجزوآنبیستوسهنوجوانیبودکهدر
عملیات بیتالمقدس به اسارت نیروهای بعثی
درآمدند و با سربلندی به میهن بازگشتند .کتاب
«آن بیست و سه نفر» یکی از شناختهشدهترین
آثاردفاعمقدسدرسالهایاخیراست.اقتباس
فیلم سینمایی « 23نفر» از ایــن کتاب هم به
شهرت بیشتر آن کمک کرد .رهبر انقالب ،یکی
از خوانندههای این کتاب بودهاند و بر آن چنین
تقریظی را نوشتهاند« :در روزهــای پایانی  ۹۳و
آغازین  ۹۴با شیرینی این نوشتۀ شیوا و جذاب و
هنرمندانه ،شیرینکام شدم و لحظهها را با این
مردانکمسالوپرهمتگذراندم.بهایننویسندۀ
خوشذوقوبهآنبیستوسهنفروبهدستقدرت
و حکمتی که همۀ ایــن زیباییها ،پرداختۀ
سرپنجۀ معجزهگر اوست درود میفرستم
و جبهۀ سپاس بر خــاک میسایم .یک
بار دیگر کرمان را از دریچۀ این کتاب،
آنچنان که از دیرباز دیده و شناختهام،
دیدم و منشور هفت رنگ زیبا و درخشان
آن را تحسین کردم» .امروز  26مردادماه،
ســالــروز ورود آزادگـــان ســرافــراز به
کـــشـــورمـــان اســـــت .به
همین مناسبت با
احمد یوسفزاده،
نویسنده کتاب «آن
بیست و ســه نفر»
گفتوگوکردهایم.

سلمان هراتی

پیش از تو آب ،معنی دریا شدن نداشت
شبمانده بود و جرئت فردا شدن نداشت
بسیار بود رود ،در آن برزخ کبود
اما دریغ زهره دریا شدن نداشت
در آن کویر سوخته ،آن خاک بی بهار
حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت
دلها اگرچه صاف ولی از هراس سنگ
آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت
چون عقدهای به بغض ،فرو بود حرف عشق
این عقده تا همیشه سرِ واشدن نداشت
***

گروس عبدالملکیان

علفزاز
با موهای سبز ژولیده در باد
کوه
با موهای قهوهای یکدست
رودخانه
سرخ ماهی
    با گیرههای ِ
    بر موهاش
هیچکدام را ندیده
حق دارد نمیخواند
این پرنده کوچک.
تهران کاله بزرگی ست
که برسر زمین گذاشتهایم

شــــمــــا در نـــــوجـــــوانـــــی بــه
اســـارت درآمــدیــد .چــه شــد کــه بــه نوشتن
عالقهمندشدید؟
منازکودکیبهخواندنکتابوداستانعالقهمند
بودم .در دوران اسارت هم استفاده از قلم و کاغذ
ممنوعبودودربرههایکهآزادشد،برایاولینبار
احساسکردممیتوانمشعربگویمویکیدوتاقصه
نوشتم  .برای دوستانمخواندم و خوششان آمد.
بعد از اسارت ،در یک روزنامه سراسری ،مطلبی
درباره مشکالت کشاورزان جنوب کرمان نوشتم
ووقتیچاپشددوستانمگفتندقلمتخوباست
وبهتراستمجوزیکروزنامهرابگیری.مجوزیک
هفتهنامه محلی را گرفتم و در آن مطالب مختلف
از سیاسی و اجتماعی تا طنز مینوشتم .نشریه،
مخاطبانزیادیداشت.منهماحساسمیکردم
روزبهروزقلممبهترمیشود.
اولــیــن کتابهایتان در حــوزه
دفاعمقدسچهزمانیبهچاپرسیدند؟
در کنگره شهدای استانهای کرمان ،هرمزگان
و سیستان و بلوچستان که در سال  76برگزار
شد ،دو کتاب «لبخند در قفس» و «رنج شیرین»
از من به چاپ رسید .هر دو کتاب خاطرات طنز
دوران اسارت بود« .لبخند در قفس»
در ســال  78در بخش خاطرات،
جایزهکتابسالرادریافتکرد.
کتاب«آنبیستوسهنفر»تقریب ًا
اوج نویسندگیام بــود .وقتی
چاپ شد و مقام معظم رهبری
بر کتاب تقریظ نوشتند ،خیلی
مطرح شد و خــودم هم دلیل
موفقیتش را معرفی
کــــتــــاب ،تــوســط
ایــشــان مـیدانــم.
یــکــی دیـــگـــر از
دالیـــل موفقیت
کتاب ،سوژه آن

اعالم جزئیات مراسم خاکسپاری
استاد ابتهاج

افشین یداللهی

***

تألیف لغتنامه بزرگ فارسی
متوقف شد

گفتوگویخراسان با احمدیوسفزاده

***

زندگییعنیهمینکهاگهدارییانداری
حقتوبگیریاماحقوزیرپانذاری
زندگییعنیهمینکهاگهقهری اگهآشتی
باتوباشماگهداشتم،بمونماگهنداشتی
منوتوهرجاکهباشیم،اگهپاییناگهباال
ممکنهجامونعوضشه،دیروزود،فردایاحاال
زندهایپسزندگیکن،نگوسخته،نگودیره
بگیسادهاسسادهمیشه
بگیسختهسختمیگیره

گزارش

»

محمد علی بهمنی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
ادبی
اسالمی گیالن گفت :روز
چهارشنبه ( 26مردادماه)
پیکر استاد ابتهاج به ایران منتقل و پس از
برگزاری مراسم یادبودی در تاالر وحدت،
جمعه ( 28مردادماه) در رشت تشییع و به
خاک سپرده میشود.
▪مراسم با شکوه
در رشت

به گزارش خبرگزاری
کــتــاب ایــران(ایــبــنــا)،
رضـــا ثــقــتــی ،بــا بیان
اینکه استاندار گیالن
در همان روزهای ابتدایی
درگــذشــت اســتــاد ابتهاج،
بــرای انتقال پیکر وی به استان
اعــام آمادگی کــرد ،اف ــزود :پیکر استاد
ابتهاج ،چهارشنبه ( 26مردادماه) به ایران
منتقل و مراسم بزرگداشت وی نیز صبح
پنجشنبه( 27مردادماه) در تاالر وحدت
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برگزار م ـیشــود.وی اف ــزود :جمعه (28
مردادماه)  9صبح نیز مراسم باشکوهی
با حضور خانواده استاد ابتهاج و اهالی
فرهنگ و هنر در رشت برگزار و پیکر استاد
ابتهاج در زادگاه وی یعنی رشت به خاک
ســپــرده م ـیشــود .همه برنامهریزیها
و هماهنگیهای الزم از سوی
مــســئــوالن ارشــــد اســتــان
درحـــال انــجــام اســت تا
مــراســم درخـــور شأن
استاد ابتهاج برگزار
شود.
▪ماهیت بین المللی
بزرگداشت سایه

ثقتیبابیاناینکهبرگزاری
مراسم بزرگداشت استاد ابتهاج
ماهیت بینالمللی دارد ،افزود :جمهوری
اسالمیبهجامعهنخبگانی،نگاهتکریمگونه
دارد و در تالش هستیم مراسم بزرگداشت
به نحو احسن برگزار شود.

و اتفاقات عجیبی است که برای  23نوجوان در
زندان استخبارات عراق میافتد .این کتاب االن
بهچاپ هفتادوسومرسیدهاست.
حـــس و حـــالـــتـــان از تــقــریــظ
مقاممعظمرهبریچهبود؟
اواخر اسفند  93بود که حجتاالسالم حجتی
کرمانی به دانشگاه باهنر کرمان آمدند و گفتند
یک جلد کتاب را به من بده تا به رهبر انقالب
برسانم .فکر میکنم  16یا  17فروردین بود که
از دفتر ایشان با من تماس گرفتند و گفتند که
رهبر انقالب کتابت را خواندهاند و بر آن تقریظ
نوشتهاند .متن جذابی نوشته بودند .بعد هم
که حضوری خدمتشان رسیدم ،دوباره تأکید
کردند کتاب خوبی است و گفتند ادامـهاش
را نمینویسی؟ این گونه شد که من «اردوگاه
اطفال» را در ادامــهاش نوشتم .ولــی بــاز هم
نیاز به جلد سومی دارد که امیدوارم بتوانم
تمامش کنم.
	 بــــــرای نــــگــــارش فــیــل ـمنــامــه
فیلمسینمایی« 23نفر»باشمامشورتشد؟
بله .آقای مهدی جعفری ،برای نوشتن فیلمنامه،
بــا مــن و  22نفر دیگر جلسه گذاشتند .تنها
دغدغهمان این بود که فیلم خوبی ساخته شود
و چشمداشت مالی نداشتیم .آقــای جعفری
فیلمنامه را مرتب برای من میفرستاد و من به
عنوان مشاور در کنارش بــودم .سر صحنه هم
میرفتیمودرلوکیشنهاحضورداشتیم.دراولین
روز از تصویربرداری فیلم هم شهید سردار قاسم
سلیمانیازپروژه،دیدنکردند.
در نهایت از فیلم « 23نفر»
راضیبودید؟
بلهاینفیلمراخیلیدوستدارم.اگرچهمنروایت
هشتماهرادرکتابنوشتهامودرفیلمنامهبایداین
هشت ماه در  100دقیقه خالصه میشد .مردم
همفیلمرادوستداشتندودرجشنوارهفیلمفجر،
برندهجایزهبهترینفیلمازنگاهم ّلیشد.
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کــتــاب «آن بیست و ســه نفر»
ترجمههمشدهاست؟
بله به زبانهای عربی ،ترکی استانبولی ،روسی و
ترکیآذربایجانیترجمهشدهاست.
بـــــازخـــــوردی از مــخــاطــبــان
غیرفارسیزبانداشتهاید؟
بچههای شیعه عــراق ،کتاب را خیلی دوست
داشتهاند و گاهی برایم پیام میفرستند .به
طور کلی بازخوردهای نسل جــوان واقع ًا برایم
جالب بودهاست .این کتاب خواننده  9ساله هم
داشتهاست.
با 22نفردیگردرارتباطهستید؟
آنهاشغلهایمتفاوتدارند؛ازپزشکوکارمند
و کاسب تا استاد دانشگاه .بعضیهایشان هم
بازنشسته شدهاند .گاهی دور هم جمع میشویم
و همدیگر را میبینیم .اتفاق ًا آخر هفته قرار است
در مشهد دور هم جمع شویم .من همیشه به
دوستانپیشنهادمیکنمکهاززاویهدیدخودشان
خاطرات اسارت را بنویسند .اخیر ًا کتابی در نشر
«بیستوسه»منتشرکردهایمکهراویاشمنصور
محمودآبادی ،کوچکترین عضو بیست و سه نفر
استوقراراستپایانمردادرونماییشود.
در حــوزه دفــاع مقدس مشغول
چهکاریهستید؟
محل کار من دانشگاه شهید باهنر کرمان است
و یکی دو روز در هفته به مؤسسه ثــارا ...میروم.
در این مؤسسه در حال آماده کردن آثاری درباره
شهید سلیمانی هستیم .ضمن اینکه مشغول
نوشتنخاطراتبرادرشهیدم،محسنیوسفزاده
همهستم.
بـــه نــظــر شــمــا دفـــــاع مــقــدس
تاچهاندازهبرایخلقآثارادبیظرفیتدارد؟
باور کنید برای 60،50سال دیگر هم سوژه برای
نوشتن رمان و داستان داریم .فقط هنرمندان از
جمله فیلمسازان و نویسندگان باید همت کنند و
اینسوژههاراانتخابواثرتولیدکنند.

هیئت مــؤلــفــان لــغـتنــامــه بـــزرگ فــارســی در
اعتراض به حواشی اخیر و خداحافظی دکتر
حسن انــوری از ایــن مؤسسه در اطالعیهای از
توقف تألیف این لغتنامه خبر دادند .به گزارش
تسنیم ،در ایــن اطالعیه که به امضای جمعی
از اســتــادان رسیده ،به حواشی اخیر موسسه
لغتنامه دهخدا و خداحافظی دکتر حسن انوری،
چهره ماندگار زبــان و ادبیات فارسی اعتراض
شده است .در اطالعیه هیئت مولفان لغتنامۀ
بزرگ فارسی آمده است« :پیرو اقدام شتابزده
و غیرکارشناسانۀ خانم دکتر حمیرا زمــردی،
رئیس جدید مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،مبنی بر
صدور حکم غیرضروری بودن حضور خانم اکرم
سلطانی ،سرپرست بخش تألیف در مؤسسۀ
لغتنامۀ دهــخــدا و بیتوجهی بــه درخــواســت
مکتوب مؤلفان و بیحرمتی به دکتر حسن انوری،
ما ،هیئت مؤلفان لغتنامۀ بزرگ فارسی ضمن
نگرانی از سرنوشت این مؤسسه که نام بزرگانی
چون عالمه علیاکبر دهخدا ،دکتر محمدمعین،
دکتر سیدجعفر شهیدی ،دکتر سیدمحمد
دبیرسیاقی بر پیشانی آن میدرخشد ،موقت ًا
همکاری خود را با این مؤسسه قطع میکنیم».

هفته گذشته در پی تصمیم رئیس جدید مؤسسه
لغتنامه دهخدا مبنی بر اعمال تغییرات در بخش
تألیف این موسسه ،دکتر حسن انوری پس از 60
سال از این نهاد فرهنگی خداحافظی کرد .او در
گفتوگو با تسنیم ضمن اشــاره به اینکه ریاست
جدید نامه و درخواست آنها را بــرای گفتوگو
دربــاره اعمال تغییرات در بخش تألیف ،بیپاسخ
گذاشته اســت ،گفت« :دیگر ماندنم در موسسه
فــایــدهای نـــدارد» .حمیرا زمـــردی ،رئیس جدید
مؤسسهلغتنامهدهخدا،نیزدرگفتوگوباتسنیم،
ضمن تکذیب خبر خداحافظی دکتر انوری از این
مؤسسه ،اخبار منتشرشدهراتخریبشخصیتخود
خواند و ضمن دفاع از کارنامه خود تأکید کرد که
حیات مؤسسه در گر ِو حضور استادانی چون انوری
وشایستهاست.

