ادبیات وهنر
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وزیر ارشاد  :خالو قنبر تا آخرین ثانیه های عمرش
گوش مخاطبان را از نوا پرکرد

وزیرفرهنگوارشاداسالمیباحضورسرزده درتمرینگروه«لیوا»وابرازهمدردیباهنرمندانجزیرههرمز،گفت«:خالوقنبرتاآخرینثانیههایعمرش،گوشمخاطبانشراازنواونغمهپرکردوسعادتبزرگی
یافتکهبرصحنه،نقطهپایانیبرعمرگرانبارشگذاشتهشود».خالومحمدقنبرهرمزی،یکیازاعضایگروهموسیقیلیوابودکه ۱۳آذرماههنگاماجرایکنسرتازهوشرفتوبهبیمارستانمنتقلشد؛اما
متاسفانهبهدلیلسکتهقلبیوکهولتسندر 14آذرازدنیارفت.خالومحمدقنبرهرمزیاسطورهموسیقیآیینیهرمزوازمفاخرموسیقیکشوراستوتسلطبسیاریدرنواختنسازهایکوبهایداشت.

...

شهرت در روزگاردانشجویی

بعضی ها بعد از مرگ مشهور می شوند و آثارشان به چشم می آید؛ اما بعضی ها
از همان دوران دانشجویی و جوانی میوه تالش هایشان را می خورند؛ نمونه اش

نیمایوشیج،شاملو،مشفقکاظمی،جاللآلاحمدو...کهدردوراندانشجویی
توانستندمهمترینگامهایموفقیترادرزمینهنویسندگیطیکنند.مجلهادبی

شعری برای حضور ایران در «گروه مرگ»
«توفان توپان» ســرود های از میرجال لالدین کزازی در
ِ
زمینه حضور ایــران در گــروه موسم به «مــرگ» در جا م
جهانی فوتبال  ۲۰۱۸روسیه اســت .توپان در زبان
کردی به معنای فوتبال و توپانگر به معنای فوتبالیست
است .سروده این استاد زبان و ادبیات فارسی را در ادامه
می خوانید:
در گرو ِه مرگ ایران جا گرفت
کا ِر توپان این زمان باال گرفت
در گرو ِه مرگ اگر افتادهایم
ما برای زندگانی زادهایم
زندگی از مرگ میسازیم ما
می َبریم ،آنگه که میبازیم ما
ردان توپ
دانم این
پوالدپا ُگ ِ
ْ
مردان توپ
در
بندند،
توپ می
ِ
هر چه پیش آید ،بدان ،زین آزمون
تیم ایران سربلند آید برون
زآن که در فرهنگ ،ایرانی سر است
در جهان ،زین روی ،او ناماور است
خیم دلپسند
در خجسته خوی و ِ
سرور است و برتر است و ارجمند
ْگران پرتالش
بهر این توپان
ِ
از خدا خواهم بهی ،در بود و باش
میرجاللالدین کزازی


▪جوانیباکتابهایفراوان

بهرام صادقی در جوانی دکترای طب خود
را از دانشگاه تهران گرفت و عالقه زیادی
همبهجمعآوریداستانهایشنداشت.
وقتی بیست و شش ساله بود یعنی در
سال « ۱۳۴۱ملکوت» را نوشت و وقتی
که سی و چهار ساله بود یعنی در۱۳۴۹
مجموعه داستان «سنگر و قمقمه های
خالی» از او منتشر شد ،البته گویا بعضی از
داستان های این مجموعه ،قبل از «ملکوت»
نوشتهشدهبودند.

▪مردیسرشارازاصطالحاتعامیانه

مشهور است که جالل آل احمد از ۱۳۲۲وارد
عرصه نویسندگی شد و اولین داستانش با
نام «زیــارت» به سفارش هدایت در مجله
سخن منتشر شد .چاپ کتاب های او با
«دید و بازدید» در  ۱۳۲۴زمانی که 22
ســال داشــت ،شــروع شد و با «از رنجی
که می بریم» و «سه تار» و «زن زیــادی» و
«سرگذشتکندوها»ادامهپیداکرد،تااین
که «مدیر مدرسه» در  ۱۳۳۷منتشر شد.
او احوال انتشار کتاب هایش را به خوبی در
نامههایشبهسیمیندانشورتوضیحدادهکهسر
هرکدامشانچهبالهاییآمدهاست.

▪شاعریکهشعرنوبرایگفتنداشت

احتماال شما هم محمد علی جمال زاده را با
داستان «کباب غــاز» می شناسید؛ مردی
که داســتــان هایش پر اســت از کلمات و
اصطالحاتعامیانه.زندگینامهاینمرد
همخواندنیاست؛ازادامهتحصیلشدر
بیروت گرفته تا تکمیل تحصیالتش در
رشته حقوق در فرانسه .اولین کتابش به
نام «یکی بود ،یکی نبود» در سال1300
زمانی که  26سال داشــت ،منتشر شد.
او بعد از کتاب «یکی بود ،یکی نبود» حدود
20سال سکوت کرد و اثر دیگری از او منتشر
نشد.

▪نفر اول کنکور

یکیازشعرهاییکهنیمایوشیجرادرابتدایراه
مشهور کرد ،منظومه «قصه رنگ پریده» بود
کهدر 23سالگییعنیدرسال ۱۲۹۹آن
را سرود؛ شعری در قالب کالسیک ولی
متفاوت از نگاه سنت گراها« .من ندانم
با که گویم شرح درد /قصه رنگ پریده،
خون سرد» .او بعدها در سال ،۱۳۰۱
شعر «افسانه» را سرود و بخشی از آن در
روزنامه «قــرن بیستم» که بــرای میرزاده
عشقی بود ،منتشر شد« .افسانه» که شعر
نو و پرسر و صدای نیما با  ۶۳۵مصرع بود ،این
طورشروعمیشود«:درشبتیرهدیوانهایکاو»...

▪شاعری بامخاطبهایزیاد

محمدرضا شفیعی کدکنی اصالبه مدرسه
نرفت و از آغــاز کــودکــی نــزد پـــدرش که
روحانی بودبه فراگیری زبــان و ادبیات
عربپرداخت.روزگارجوانی در دانشگاه
فــردوســی مشهد نامنویسی کــرد و در
کنکور آن سال نفر اول شد و به دانشکده
ادبیات رفت و مدرک کارشناسی خود را
در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه
فردوسی گرفت .او کتاب های زمزمه ها و
شبخوانیرادردوران دانشجوییاشنوشت.

«مستور» در نیاوران کنسرت میدهد

▪دکتری که داستان هایش را جمع آوری
نمیکرد

دنیای شاعران از انتشار اولین شعرهایشان
تا تاثیرگذاری شان کمی با نویسندگان
تفاوت دارد .مـــا در ایــن جــا ،به دلیل
کمبود فضا ،مجبور شدیم فقط سراغ
چندشاعر برویم ،که دنیای شعرشان
با دیگران متفاوت است و در این بین
اصال نمی شود از مشیری غافل شد.
فــریــدون مشیری س ــرودن شعر را از
نوجوانی و تقریب ًا از پانزده سالگی شروع
کرد و اولین مجموعه شعرش با نام تشنه
توفان را در  ۲۸سالگی به چاپ رساند.

سیمین دانشور از همان دوران مدرسه و بعد از
آن ،ورود به دانشگاه تهران و درس خواندن
در رشته زبان و ادبیات فارسی کارنامه
پر و پیمانی دارد .او در ســال 1327
در حالی که  27سال داشــت ،اولین
مجموعه داستان از یک زن ایرانی را با
نام «آتش خاموش» به چاپ رساند و در
 48سالگی کتاب معروف «سووشون»
را نوشت .در فاصله این دو کتاب چند اثر
دیگر نیز از او منتشر شد مثل «شهری چون
بهشت».

خبر موسیقی

آوانگاردتاریخاولینومهمترینآثاربعضیازنویسندگانوشاعراندورانمعاصررا
جمعکردهاستکهبهمناسبتروزدانشجو چندنمونهراباهمبررسیمیکنیم.

▪بی تو مهتاب شبی

▪ نویسندهایباکارنامهپروپیمان

مشقم کن
وقتی که عشق را
زیبا بنویسی
فرقی نمی کند که قلم
از ساقه های نیلوفر باشد
یا از پر کبوتر


...

نگاهی به نخستین آثار بزرگان ادبیات معاصر فارسی که در دوران دانشجویی نوشته شده است

لذت شعر

▪ 17سالتاچشمهایش

نشر مجموعه شعرهای هوشنگ ابتهاج که
امروزهمآثارشمخاطبانزیادیدارد،پی
درپیبودهاست.
«نخستین نغمه هــا» در مهر ۱۳۲۵
زمانی که ابتهاج  19ســال داشــت در
رشــت منتشر شد و پنج ســال بعدش،
مجموعه «ســراب» .در سال  ۱۳۳۲بود
که هم «شبگیر» منتشر شد و هم «سیاه
مشق» ،البته بعدها سیاه مشق های  ۲و ۳
هممنتشرشدند.

بزرگعلویازدرسخواندههایدارالفنون
بودکهدر ۱۳۰۳همراهپدرشبهاروپارفت
وهمانجاهمدرسخواند.
اولـــیـــن مــجــمــوعــه داســـتـــانـــش به
نام «چمدان» در سال  ۱۳۱۳منتشر
شد.
او مشهورترین اثرش با نام «چشم هایش»
را 17سالبعدودر 48سالگینوشت.

حسین منزوی

...

گاهی می خندم
گاهی گریه می کنم
گریه اما بیشتر اتفاق می افتد
به هر حال آدم
یکی از لباس هایش را بیشتر دوست دارد...
الهام اسالمی


منصور ضابطیان  ،روزنامهنگار ،کــارگــردان ،مجری،
سفر نامه نویس و تهیهکننده ایرانی است که دو سال پی در
پی جایزه قلم بلورین بهترین گفت و گوی سال و یک سال
هم جایزه قلم بلورین بهترین گزارش سال را در جشنواره
مطبوعات کسب کردهاست .او که نویسنده چندین کتاب
سفرنامه اســت ،در گفت وگویی با «همشهری جوان»
از عامهپسندترینوبلندترینکتابهاییکهخوانده،گفته
است که در ادامه می خوانید.
▪عامه پسندترین کتاب

در دوران نوجوانی کتاب های جیبی بی نام و نشان زیادی
می خواندم و به آن ها خیلی عالقه داشتم؛ کتاب هایی که

آن زمان احساس می کردم جذاب هستند .دیگر بعد از
سال ها اسم کتاب ها و نویسنده هایشان را از یاد برده ام،
اما آن چه در خاطرم مانده این است که کتاب های پلیسی
بودند از نویسنده های ایرانی که مشخص بود برداشتی
از کتاب های خارجی هستند .کال کتاب های پلیسی و
هیجان انگیز دوست داشتم برای همین به سمت آن ها
کشیده شدم.
▪بلندترین کتاب

کتاب بلندی که االن به یاد دارم و مربوط به سال های دور
می شود ،کتاب دو جلدی «خواجه تاجدار» نوشته ژان
گورفرانسوی است که ذبیح ا ...منصوری ترجمه اش کرده

هنرمندان موسیقی هندوستان در ایران

زان لحظه که دیده بر رخت وا کردم
دل دادم و شعر عشق انشا کردم
نی،نی غلطم ،کجا سرودم شعری
تو شعر سرودی و من امضا کردم
حمید مصدق

***
گاه دلسوز است و گاهی سخت می سوزاندم
عشق گاهی مادر است و گاه هم نامادری ست
بر سرت جنگ است و من با دست خالی آمدم
امتیازی هم اگر دارم همین بی لشکری ست
حسین دهلوی

***
تو شعر مرا بپوش
سرما نخوری
من دکمه این قافیه را
می دوزم!
جلیل صفربیگی

***
وقتی که می رفتی
نگاهت هی تکانم داد
سنگین ترین لحظه برای مرده
تلقین است
محمد شیخی

***
افسرده دل مباش ز باد خزان که باز
فصل بهار آید و پاییز بگذرد
می گردد آشکار و درخشان خور وصال
تاریکی فراق غم انگیز بگذرد
رضا اعالی

***
ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﮔﻞﻫﺎ رفت
ﻗﺪﻡ ﺑﻪ شهر ﺯﺩﯼ صبر اهل تقوا ﺭﻓﺖ
مگر تو بوی خوشت را به بادها دادی
که عطر نام تو تا سرحد اروپا رفت
فردوس اعظم


کنسرت موسیقی سنتی هند روز جمعه  ۱۷آذرماه
خبر
در فرهنگستان هنر اجرا میشود.
موسیقی
به گزارش ایسنا ،در این اجرا هنرمندان موسیقی
سنتی هند سازهای «ســارود»« ،طبال» و «تنپورا»
را مینوازند .به همراه این کنسرت نمایشگاهی از آثار تاریخی و
عکسهای کشور هندوستان در کاخ گلستان افتتاح میشود .شرکت
در کنسرتی که در فرهنگستان هنر برگزار میشود ،برای عموم آزاد
است.

▪مهم ترین کتابی که دوســت داشتی
بخوانی و نخوانده ای

یکی از کتاب هایی که خیلی دوست
دارم بــخــوانــم «تــاریــخ تــمــدن» ویل
دورانــت است و به خاطر تعداد جلدهای
زیادی که دارد هیچ وقت جرئت نکرده ام حتی به
سمت جلد اولش بروم.

هنر ایران کامال ظرفیت اپرا را دارد

رهبرارکسترجوانانجهاندربارهارزیابیاشاز ارکستر
خبر
سمفونیکتهرانگفت«:دریکسالونیمیکهباارکستر
موسیقی
در ارتباط بودم ،باید بگویم سطح ارکستر خیلی بهتر
شده و ارتباطاتی که با ارکستر سمفونیک تهران شکل گرفته ،ارتباطاتی
دلپذیراست».اینرهبرارکستردربارهظرفیتاجرایاپرادرایرانبهایسنا
گفت«:هنرایرانکامالظرفیتاپرارادارد.ایتالیادرقرن 17و 18میالدی
اپراهاییداشتکهصرفاباحضورآقایانانجاممیشد.بادرنظرگرفتنتمام
یتوانقطعاتیراازآندورهاستخراجکرد».
مالحظاتفرهنگیم 

سازعبدالوهابشهیدیبهموزهموسیقی
اهداشد
استاد عبدالوهاب شهیدی خواننده موسیقی ایرانی و از
پیشگامانعودنوازیدرایران،سازارزشمندخودرابهگنجینه
مــوزه موسیقی ایــران اهــدا کــرد .به گــزارش فــارس ،شاهرخ
شهیدی فرزند استاد عبدالوهاب شهیدی با اعالم این خبر
گفت« :پس از دیدار معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با
پدر،استادتصمیمگرفتندعودارزشمندخودرابهگنجینهموزه
موسیقی ایران به منظور بازدید مردم هنر دوست کشورمان
اهداکنند» .فرزینپیروزپیمدیراجراییموزهموسیقیایران
نیز گفت« :ساز عود هم اکنون توسط آقای شاهرخ شهیدی
فرزند استاد در اختیار موزه موسیقی ایران قرار گرفته است
و در چند روز آینده طی مراسمی با حضور استاد عبدالوهاب
شهیدی و دیگر استادان و بزرگان موسیقی کشور به گنجینه
موزهموسیقیانتقالمییابدودرمعرضدیدهنرمندانوهنر
دوستان قرار می گیرد ».وی افزود« :ساز استاد عبدالوهاب
شهیدیساختهاستادعلیعجمیاستکهیکیازمشهورترین
سازندگانعوددرجهاناست».

...

خبر ادبی

مجتبیعبدا...نژاددر۴۸سالگیازدنیارفت.پیکراینمترجم
و نویسنده در زادگاهش کاشمر به خاک سپرده میشود.
لطفا ...ساغروانی ،مدیر نشر هرمس و ناشر آثار عبدا...نژاد،
بهایسناگفت«:اینمترجم،نویسندهوپژوهشگرادبیاتفارسی
صبحروزچهارشنبه ۱۵،آذرماهدرپیسکتهقلبیازدنیارفت».
اوهمچنیناظهارکرد«:پیکرایشانبهکاشمرمنتقلمیشودو
فرداتشییعودرهمانجابهخاکسپردهخواهدشد».مجتبی
عبدا...نژاد آثار زیادی را از آگاتا کریستی ترجمه کرده بود و
مجموعه شعر «آوازهــای ماه و معادلههای ریاضی» و «گفت
وگو با مسعود سعد سلمان» از آثار تالیفی منتشرشده اوست.
او کتابهای «گفتوگو با سعدی» و «گفتوگو با ناصرخسرو»
را هم تالیف کرده بود که هنوز منتشر نشدهاند .غیر از ترجمه
آثارآگاتاکریستیچندینعنوانترجمهنیزازعبدا...نژادباقی
ماندهاست.

بود .به نظرم خیلی کتاب دوست داشتنی ای بود .قلم
ذبیح ا ...منصوری را خارج از مقوله این که چقدر به نوشته
اصلی وفادار است ،دوست دارم .کتاب خواجه
تاجدار هم نثر شیرین و دلنشینی داشت.

رهبر ارکستر ایتالیایی:

گروهموسیقیبانوان«مستور»بهسرپرستیستارهشکوئیاول
دیماهامسالتازهترینکنسرتخودرادربنیادآفرینشهای
هنری نــیــاوران برگزار می کند .به گزارش مهر ،کنسرت
گروه موسیقی بانوان «مستور» به سرپرستی ستاره شکوئی
و خوانندگی فائزه زارع رفیع ،روز جمعه اول دی ماه در بنیاد
آفرینش هــای هنری نــیــاوران تهران میزبان عالقه مندان
موسیقیاست.آیداامیریمقدم،مدیراجراییگروه«مستور»،
درباره جزییات این کنسرت بیان کرد«:کنسرت پیش رو در دو
بخشاجرامیشودکهبخشاولآنبهپیشدرآمدماهور،تک
نوازیتار،تصنیف«زباننگاه»،ضربیماهور،تکنوازیسهتار،
تصنیف«میزده»،رنگماهور،تکنوازیکمانچه،گوشوارهو
نارونی و دونوازی دف و تنبک اختصاص دارد و در بخش دوم
پیشدرآمدچهارگاه«،راوندیوآواز»،دونوازیقانونوتنبک،
«رنگ چهارگاه»« ،شیرین شیرین»« ،مجنون نبودم»« ،آهوی
الری» ،دونوازی عود و کاخن و «جومه نارنجی» به مخاطبان
ارائهمیشود».

مجتبیعبدا...نژادخالقگفتوگوباسعدی
درگذشت

چهره ها

کتاب های پلیسی و هیجان انگیز دوست داشتم
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مراسمنقدکتاب«سمندرخانساالر»
درتربتحیدریهبرگزارشد

تجشنوارهموسیقیباتخفیفدانشجویی
بلی 
بلیتهای دانشجویی دومین جشنواره موسیقی
خبر
کالسیک ایرانی با تخفیف ویژه به فروش میرسد.
موسیقی
به گزارش روابط عمومی دومین جشنواره موسیقی
کالسیک ایرانی ،دانشجویان موسیقی همه روزه
ت اجراهای دومین جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی
میتوانند بلی 
را با تخفیف  50درصد و دانشجویان غیرمرتبط با موسیقی با تخفیف
 30درصد خریداری کنند .دومین جشنواره موسیقی کالسیک
ایرانی از  17تا  24آذر ماه از ساعت  17تا  23با اجرای  30برنامه در
تاالر رودکی برگزار می شود.

مراسمنقدکتابشعر"سمندرخانساالر"اثرعلیاکبرعباسی
فهندریکهمشتملبر500بیتشعرباگویشمحلیاست،در
تربتحیدریهبرگزارشد.بهگزارشخراسانرضوی ،رضارفیع
شاعرو طنزپرداز اهل تربت حیدریه که به این مراسم نرسید
از طریق ارسال ویدئو به ارائه نقد و نظراتش در باره این کتاب
پرداخت .رفیع خاطر نشان کرد« :رسیدن این کتاب در تهران
بهمن،شبیهرسیدنآبحیاتبهاسکندربودومرابهسالهای
کودکیام و کوچههای تربت برد » .در پایان مراسم علی اکبر
عباسی فهندری شاعر کتاب سمندر خان ساالر گفت« :در
سرایشایناثرتنهاقصدداستانسرایینداشتهام،مسائلیمثل
نقداجتماعی،آدابورسومبومی،ضربالمثلهاواصطالحات
تربتینیزبرایماهمیتداشتهاستوبهاعتقادمنسرایششعر
لهجه به دلیل نزدیک تر بودن به فضای فرهنگی و اجتماعی
مناطقمختلفکشورمیتواندکمکزیادیبهاشاعهفرهنگ
کتابخوانیداشتهباشد».

در نشست مقاومت ادبیات سوریه و ایران
مطرح شد:

خاطراتجنگقیمتتمامشدهجنگرابهما
نشانمیدهد

...
گزارش

در حاشیه کنسرت همایون شجریان در تاالر وزارت کشور

ساز نــاکوک

حسین جعفری -تجربه نشان داده است وقتی نام همایون
شجریان و بــرادران پورناظری به میان می آید ،ناخودآگاه
تصویریکاتفاقتازهومبارکدرموسیقیسنتیدرذهننقش
میبندد.برایشرکتدریککنسرتموسیقیسنتیایرانی،
سختیراهوهزینههایآنچنانیرابهجانخریدیموبهشوق
شنیدننوایسازوشورآوازایرانی،راهیتهرانشدیم.
شنبهشب ۱۱،آذرماه،تاالروزارتکشور،میزباندوستداران
موسیقی بود .اولین چیزی که با ورود به تاالر با آن مواجه

می شدی ،برنامه ریزی ضعیف و مدیریت خام گروه اجرایی
مراسم بود .اگر چه ساعت آغاز کنسرت در بلیت ها ۱۹،درج
شدهبوداماتاساعت ۱۸و ۴۵دقیقه،جمعیتعظیمیپشت
درهای بسته ،بدون هیچ امکاناتی منتظر ایستاده بودند .در
این بین دلم برای مادربزرگ مهربانی می سوخت که با تکیه
بر عصا ،نزدیک به یک ساعت لرزان و دلخور ایستاده بود و
دریغ از یک صندلی برای ایشان و دیگر افراد کم توان .هجوم
وازدحامسراسیمهوآشفته مردمپسازگشودنتنهادرطبقه

باالیسالن،تصویرغمناکیبودازدریایمشکالتفرهنگی
و اجتماعی ما .بدون تردید گروه اجرایی این کنسرت ،هرگز
در اندازه چنین رویداد مهمی نبودند .افرادی معمولی که
هر اعتراض محترمانه ای را با بداخالقی پاسخ می دادند و
طلبکارانهدرموضعحقایستادهبودند.انگاراینمردمهمیشه
باید قربانی بی کفایتی و مدیریت ضعیف این گونه برنامه ها
باشند اگر چه این موضوع ،ماجرای تازه ای نبوده و قصه ای
تکراری است .اما انتظار می رود تا بزرگانی چون همایون و

پورناظری ها که در دل این مردم به خوبی جای دارند ،عالوه
بر توجه به خلق آثار ماندگار ،گوشه چشمی هم به کیفیت
کار گروه های برگزارکننده برنامه هایشان داشته باشند و از
یاد نبرند که این حضور سبز و عاشقانه مردم است که روح و
جانموسیقیرامعنامیبخشد.بنابراینضروریاستتااین
عزیزان،گاهیخلوتوگوشهآرامشوآسایشخودرادرپشت
پرده این برنامه ها رها کنند و دورادور ناظر و مراقب کیفیت
برگزاریمراسمخودنیزباشند.

بهگزارشخبرگزاریرضوینشستمقاومتدرادبیاتسوریه
و ایران ،با حضور دکتر نضال الصالح ،رئیس اتحادیه ناشران
و نویسندگان عرب در سوریه و مرتضی سرهنگی مدیر مرکز
مطالعاتوتحقیقاتفرهنگوادبیاتپایداریحوزههنریدر
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .دکتر مرتضی سرهنگی
درسخنانخودگفت«:خاطراتجنگدرهایجنگرابهروی
ما باز و جنگ را بازنمایی می کند .خاطرات جنگ قیمت تمام
شده جنگ را به ما نشان می دهد ».در ادامه این نشست دکتر
نضال الصالح بیان کرد« :ادبیات مقاومت در سوریه تاریخی
نزدیکبهیکقرندارد».رئیساتحادیهناشرانونویسندگان
سوریه در ادامه به جنگ اخیر سوریه اشاره کرد و افزود« :در
سالهایاخیرهمهفتسالدرسوریهجنگوبحرانبود.اما
متأسفانه نگاه واحدی میان ادبای سوری وجود نداشت .چرا
که برخی فریب خورده و برخی قلم خودشان را به اسرائیل و
آمریکافروختند.دراینسالهاحدود ۵۰عنوانکتابدرزمینه
ادبیات جنگ نوشته شد که فقط  ۱۵عدد آن ها ادب مقاومت
و دفاع از سوریه بود؛ و بقیه از همان پروژه و طرح آمریکایی در
سوریه دفاع می کرد ».در خور ذکر است این نشست به همت
حوزه هنری خراسان رضــوی ،سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمیخراسانرضویونهادنمایندگیولیفقیهدردانشگاه
فردوسیبرگزارشد.
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