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مجیــد صفاتــاج: پرونــدۀ فلســطین از آغــاز قیمومیــت 
انگلســتان تا اشغال توسط صهیونیســت ها و در ادامه تا 
امروز، دچار افت وخیزهای زیاد شــده اســت. در سال های 
اخیر، پروندۀ فلســطین به عنــوان مهم ترین پروندۀ جهان 
اســام تحــت تأثیر تحــوالت جهانی، منطقــه ای و داخلی 
دچــار  اســرائیلی(  بخــش  در  و  فلســطینی  بخــش  )در 
پیچیدگی هــای زیــادی اســت. گرایــش کشــورهای عربــی 
منطقــه بــه عادی ســازی روابط بــا رژیم صهیونیســتی به 
بهانــۀ مقابلــه بــا ایــران به عنــوان تهدیــد مشــترک، اقدام 
آمریکا در انتقال سفارت خود از تل آویو به قدس اشغالی، 
درگیری های پراکنده بین رژیم اسرائیل و گروه های مقاومت 
در غزه، تظاهرات گستردۀ فلسطینی ها با هدف بازگشت 
آوارگان، طــرح پیشــنهادی آمریــکا موســوم بــه »معاملــۀ 
قــرن« و تصویــب قانــون »دولــت یهــود« در پارلمــان رژیم 
صهیونیستی، مهم ترین تحوالت پروندۀ فلسطین در یک 

سال اخیر است.
از اقدامات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، می شود سفر به عمان و اقامت 24ساعته 
در آنجا را ذکر کرد. اخبار مربوط به این سفر به سرعت در 
رسانه ها منتشر شد. این خبر بسیار مهم و حتی می توان 
گفت عجیب بود؛ چراکه ســفر نخســت وزیر اســرائیل به 
یکی از کشــورهای حوزۀ خلیج فارس کم سابقه بود. پیش 
 از این درسال۱۹۹۴، اسحاق رابین و در سال 1996 شیمون 
پرز، نخست وزیران وقت اسرائیل، به عمان سفر داشتند و 
با سلطان قابوس دیدار کردند. آن گونه که دفتر نخست وزیر 
اسرائیل گفته، یوسی کوهن، رئیس موساد، مئیر شابات، 
مشــاور امنیــت ملی رژیم صهیونیســتی و یوفــال روتیم، 
مدیرکل وزارت امور خارجۀ اســرائیل در این سفر نتانیاهو 

را همراهی کرده اند.
به نظر می رســد که ســفر نتانیاهو به عمان در درجۀ 
نخست، در راستای موج جدید تاش ها برای عادی سازی 

آیندۀ راهبردی اسرائیل در مسقط
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سرمقاله

روابط اسرائیل با کشورهای عربی صورت گرفت. در صورت 
تأییــد ایــن فــرض، بایــد منتظر تکــرار این گونه ســفرها به 
کشــورهای عربی بود. عاوه بر این، نتانیاهو سعی دارد تا 
به نوعی در مورد برخی مســائل منطقه ای با ایران به یک 
تفاهم مشــترک برســد. به همیــن دلیل، عمــان به عنوان 
میانجی ســنتی در پنج دهۀ گذشــته و یکی از کانال های 
ارتباطی مطمئن انتخاب شده است. عاوه بر این، عمان 
در حال ازدســت دادن جایگاه بی طرفی خود اســت. قانون 
اساســی عمان به این کشــور ســلطنتی اجازه پیوستن به 
پیمان هــای نظامــی مشــترک یــا هرگونــه بلوکی کــه دارای 
گرایش خاص اســت نمی دهد که گویای آن اســت که چرا 
عمان در امور دیگر کشورها مداخله نمی کند. عاوه بر این، 
در زمان امضای پیمان کمپ دیوید بین مصر و اســرائیل، 
همۀ کشــورهای عربی اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با 
مصــر کردنــد؛ اما  عمان ایــن رویکرد را دنبــال نکرد. عمان 
همچنیــن از تصمیــم شــورای همــکاری خلیج فــارس در 
پشتیبانی از عراق علیه ایران در خال جنگ این دو کشور 
در دهۀ 1980 ســرباز زد. این کشــور به دنبال اتخاذ چنین 
رویکردی توسط عربستان، امارات متحدۀ عربی و بحرین 
در مــاه مــارس 2014 ســفیر خــود را از قطــر فرانخواند  و به 
ائتاف نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه انصارهللا 
در یمن نپیوست؛ اما اقدام اخیر عمان می تواند به معنای 
پایــان ایــن نــوع نگاه باشــد کــه پیامدهــای متنوعــی برای 

مسقط می تواند به همراه داشته باشد.
در چنیــن موقعیتــی اســت کــه هرگونــه فعالیــت 
روشــنگرانه دربــارۀ مســئلۀ فلســطین، بــه خصــوص در 
میان مردم کشــورهای مســلمان منطقه در قبال مســئلۀ 
عادی سازی رابطه با اسرائیل، ارزش چند برابر می یابد. برای 
چنین کاری استفاده از ابزارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای 
ماننــد کتــاب و ســینما، بــا همراه کــردن افــکار عمومــی در 
سرنوشت این کشور و مردم آن قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.   
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باالی مدیریتی کشور انجام می شود.«
وی افزود: »برگزاری این مراسم ها برای تمام مسئوالن 
و دســت اندرکاران فرهنگی کشــور یک  تکلیف اســت که 
باید همیشه و همه ساله تکرار شود تا آحاد جامعه با این 

قهرمانان واقعی جامعه آشنا شوند.«
در ادامۀ این مراســم مهناز فتاحی، نویســندۀ کتاب 
فرنگیس گفت: »دیدن تندیس زن تبر به دست در پارک 
شــیرین کرمانشــاه برایــم تکلیفــی شــد که خاطــرات این 
شــیرزن را بنویســم و با قلمم ادامه دهنــدۀ راه فرنگیس و 

تبرش باشم.«
وی افزود: »وقتی قلم من و تبر فرنگیس کنار هم قرار 
گرفتند، این کتاب توانست تقریظ رهبر معظم انقاب را 

به دست بیاورد.«
  مرتضــی ســرهنگی، مدیــر دفتــر ادبیــات و هنــر 
مقاومت حوزۀ هنری هم در این مراسم گفت: »فرنگیس 
چهــره و تصویــری از تمــام زنــان ایرانــی در جنــگ ۸ســالۀ 

ماست.«

مراســم بزرگداشــت تقریظ رهبر معظم انقاب بر کتاب 
فرنگیــس بــا حضــور آیــت هللا علمــا؛ نماینــدۀ ولــی فقیه 
در اســتان کرمانشــاه و امــام جمعــۀ کرمانشــاه، مهندس 
هوشــنگ بازونــد؛ اســتاندار کرمانشــاه، محســن مؤمنی 
شــریف؛ رئیس حوزۀ هنری کشــور، علی رضــا مختارپور؛ 
دبیــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور، مرتضــی 
سرهنگی؛ مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، 
عبدالحمید قره داغی؛ مدیرعامل انتشــارات ســورۀ مهر و 
جمعــی از مســئوالن و اهالی این شــهر در ســینما آزادی 

کرمانشاه برگزار شد.
علی رضا مختارپور در این مراسم با اشاره به تقدیر از 
راویان و خاطره گویان و رزمندگان و شهدای جنگ تحمیلی 
اظهار داشت: »تقدیر از فرنگیس حیدرپور، خوش لفظ ها 
و چیت ســازیان ها و همت ها و باکری ها یک تقدیر صرف 
نیســت، بلکــه این تقدیر با هدف تقویــت روحیه و امید، 
تقویــت قهرمان هــا و تأثیــرات فوق العــادۀ خاطــرات دفــاع 
مقدس بر کل بدنۀ جامعه از خانواده ها گرفته تا ســطوح 

 تقدیر از 
فرنگیس حیدرپور، 
خوش لفظ ها و 
چیت سازیان ها و 
همت ها و باکری ها 
یک تقدیر صرف 
نیست بلکه این 
تقدیر با هدف تقویت 
روحیه و امید، تقویت 
قهرمان ها و تأثیرات 
فوق العادۀ خاطرات 
دفاع مقدس بر 
کل بدنۀ جامعه از 
خانواده ها گرفته تا 
سطوح باالی مدیریتی 
کشور انجام می شود

8
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مختارپور در مراسم بزرگداشت تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب فرنگیس؛

تقدیر از قهرمانان جنگ تحمیلی
یک تکلیف است

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مراسم بزرگداشت تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب فرنگیس گفت: تقدیر از 
امثال خانم فرنگیس حیدرپور با هدف تقویت روحیه و امید، تقویت قهرمان ها و تأثیرات فوق العادۀ خاطرات دفاع مقدس 
بر کل بدنۀ جامعه از خانواده ها گرفته تا سطوح باالی مدیریتی کشور انجام می شود و این تکلیفی است که بر گردن همۀ 

مسئوالن فرهنگی کشور است.
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9 تقدیر از قهرمانان جنگ تحمیلی یک تکلیف است



خط اخبار/ گزارش10

شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

را به مناســبت شــرح حال این بانوی شــجاع و فداکار، در 
این کتاب می توان دید. بانو فرنگیس دالور با همان روحیۀ 
استوار و پُرقدرت و با زبان صادق و صمیمی یک روستایی 
و بــا عواطــف و احساســات رقیــق و لطیــف یــک زن، با ما 
ســخن گفتــه و منطقۀ ناشــناخته و مهمــی از جغرافیای 

جنگ تحمیلی را با جزئیّاتش به ما نشان داده است.
مــا از روســتاهای مــرزی در دوران جنــگ و مصائــب 
فــراوان آنــان و آوارگی هــا و گرســنگی ها و خســارت های 
مــادی و ویرانی هــا و داغ عزیزان آن ها، هرگز به این وضوح 
و تفصیلــی کــه در ایــن روایت صادقانه آمده اســت، خبر 
نداشتیم؛ و نیز از فداکاری جوانان آنان که در شمار اوّلین 
شــتابندگان به مقابله با دشــمن مهاجم بودنــد. ماجرای 
قتــل و اســارت دشــمن به دســت این بانــوی دالور هم که 
خود یک داستان مستقل و استثنایی است که نظیر آن 
فقط در سوســنگرد، در همان اوان، اتفاق افتاده بود. بانو 
فرنگیس را باید بزرگ داشــت و از نویســندۀ کتاب، خانم 
فتّاحی، به خاطر قلم روان و شــیوا و هنر مصاحبه گیری و 

خاطره نویسی، باید بسیار تشکر کرد. 21/11/96«

وی افــزود: »بعثی هــا از مادران ایرانی شکســت خوردند. 
از فرنگیس هــا و شــیرزنانی کــه شانه به شــانۀ همســران و 
فرزندانشــان جنگیدنــد و توانســتند مردانــه دشــمن را از 
خاک کشور بیرون کنند و این چیزی بود که آن ها به هیچ 

عنوان پیش بینی اش را نمی کردند.«
کرمانشــاه  اســتاندار  بازونــد،  هوشــنگ  مهنــدس 
ســخنران دیگــر این مراســم بــود. وی در ســخنانی گفت: 
»دفــاع مقــدس برای کرمانشــاه همانند تابلــوی افتخاری 
اســت کــه مملــو از قهرمانــان و پهلوانانــی همچــون بانــو 
فرنگیس حیدرپور است که با هنرمندی و غیرت خودشان 

در تاریخ ماندگار شدند.«
استاندار کرمانشاه افزود: »کتاب فرنگیس از اتفاقات 
مهــم و تاریخی اســتان کرمانشــاه پرده برمــی دارد که این 

مسئله باعث عظمت این کتاب است.«
متــن یادداشــت رهبــر معظــم انقاب بــر این کتاب 

بدین شرح است:
بسم هللا الرّحمن الرّحیم

»بخــش ناگفته و بااهمیتــی از حــوادث دوران دفاع 

  دیدن تندیس زن 
تبر به دست در پارک 
شیرین کرمانشاه 
برایم تکلیفی شد 
که خاطرات این 
شیرزن را بنویسم و 
با قلمم ادامه دهندۀ 
راه فرنگیس و تبرش 
باشم

  فرنگیس چهره 
و تصویری از تمام 
زنان ایرانی در جنگ 
۸سالۀ ماست

 دفاع مقدس 
برای کرمانشاه همانند 
تابلوی افتخاری است 
که مملو از قهرمانان 
و پهلوانانی همچون 
بانو فرنگیس حیدرپور 
است که با هنرمندی 
و غیرت خودشان در 
تاریخ ماندگار شدند
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هم کافی اســت. مراســم خودمانی جشــن امضای کتاب 
یادت باشــد،  به دورهمی پرشــور جوانانی تبدیل شــد که 
بــا خوانــدن داســتان زندگــی شــهید مدافع حــرم حمید 
سیاهکالی مرادی،  رایحۀ متفاوتی از عشق به مشامشان 

رسیده؛  عشقی که بوی خدا می دهد…

شبانه پیدایشان کردم
»همان شب که از زبان آقا داستان زوج جوانی را شنیدم 
که برای جلوگیری از گناه در مراسم ازدواجشان، سه روز 
روزه گرفتند، نشستم پای اینترنت تا ببینم این عروس و 
داماد کی هستند. هیچ نام و نشانی از آن ها نمی دانستم. 
اما آن قدر گشــتم تا اینکه ســاعت دو نیمه شــب باالخره 

جای فرزانه خالی است که ببیند با روایت عاشقانه های 
آســمانی اش بــا حمیــد، چطــور دل ســاکنان پایتخــت 
تمــام  وســط  کــه  آن قــدر  کــرده؛   هوایــی  را  خاکســتری 
دغدغه هایشــان و در ترافیــک کافه کننــدۀ بعدازظهر،  از 
چهارگوشۀ شهر خود را به جشن امضای کتابش برسانند. 
خیلی هایشان به شوق دیدار با خالق کتابی که حال وهوای 
دلشــان را بهاری و آسمان چشم هایشــان را بارانی کرده،  
پرسان پرســان به کتاب فروشی رســیده اند. این طور است 
که وقتی تکذیبیۀ خبر حضور همسر شهید به گوششان 
می رســد، آتشفشــان شوقشــان انگار به یکبــاره فروکش 
می کند. برای آن ها اما اباغ یک سام از راه دور به یادگار 
شهیدی که داستان زندگی اش به زندگی شان رنگ داده 

بهانه، جشن امضای کتاب بود؛ اما همه آمده  بودند تا حال وهوای بهاری دلشان را که باعث وبانی اش داستان عاشقانۀ یک 
شهید پاییزی بود، با هم به اشتراک بگذارند. کتاب فروشی خیابان مرکزی شهر این بار، نه محل توزیع کتاب، بلکه محفل 

تکثیر عشق بود... 

حاشیه نگاری»فارس پالس« از مراسم جشن امضای یادت باشد؛ کتاب پرسروصدای این روزها

 منتقد مدافعان حرم بودم؛
حاال عاشقشان شده ام 

خط اخبار

گزارش

11



12

شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

پیدایشــان کــردم. یــک کلیــپ از صحبت هــای همســر 
شــهید دیــدم و شیفته شــان شــدم. از آن روز دیگــر از 
فکرشــان بیــرون نیامــده ام.« فاطمــه مزینانــی کــه از نیم 
ســاعت قبل از شروع مراســم خودش را به کتاب فروشی 
رســانده هم مثل خیلی از جوانان حاضر در این مراســم،  
گمشده دارد: »می دانید امثال من،  دنبال یک روزنه ایم. 
دلمان عاقبت به خیری می خواهد و فکر می کنیم شــهدا 
می تواننــد دســتمان را بگیرنــد و راه را نشــانمان بدهنــد. 
درست است مثاً من نمی توانم مثل شهید سیاهکالی 
شــوم؛ اما مدافع حرم شــدن که فقط به معنی جنگیدن 
نیســت. هرکــس در ایــن مســیر،  وظیفــه ای دارد. مــن از 
حمید آقا همین را می خواهم؛  مسیر را برایم روشن کند.«

 
باهاش قهرم!

کتاب فروشی را باال و پایین می کند، بین قفسه ها می گردد 
و آه می کشــد. می گویــد شــهدا سال هاســت دلــش را 
برده اند و او را مسافر دائمی مناطق جنگی جنوب و غرب 
کرده انــد. این طــور اســت که حســابی هــم از آن ها انتظار 
دارد: »من شیفتۀ شهدا هستم. شهید سیاهکالی را هم 
دوســت دارم؛ امــا بــا او قهرم! آخر جوابــم را نمی دهد. آن 
وقت دست کسانی را می گیرد که اصاً اهل این وادی ها 
نیستند... .« سمیه شعبانی دلش پر است؛ اما خودش 
زود از جایــگاه شــاکی بلنــد می شــود و در جــای قاضــی 
می نشیند: »البته می دانم این هنر شهداست که حتی 
دل آن هایی را که در این مســیر نیســتند هم می لرزانند 
و جذبشــان می کننــد. ارزش کتــاب زندگی شــهدا هم به 
همین دلیل زیاد اســت؛ چون تلنگری شــده برای تحول 
زندگی خیلی ها... اما خب من هم از شــهید ســیاهکالی 
انتظــار دارم خــودش یک کاری بکند و مرا بطلبد که ســر 

مزارش بروم.«
 

آرزو می کنم فرزانه هم زودتر شهید شود…
»یک شب رفته بودم هیئت،  دیدم این کتاب را در بخش 
کتاب هــای امانتــی گذاشــته اند. کنجکاو شــدم و کتاب را 
برداشتم. خواندم و دیوانه شدم... آن قدر با فرزانه همراه 
شده  بودم که تمام کتاب را با گریه خواندم.« سمیه سری 
به حسرت تکان می دهد و می گوید: »نمی توانم درک کنم 
چطور رفتن و برنگشــتن حمید را تحمل کرده! احســاس 
می کنم بعد از شــهادت او،  شــرایط خیلی ســختی دارد. 
برای همین آرزو می کنم فرزانه هم زودتر شــهید شــود و 

برود پیش حمید...«
 
 

زندگی من با یکی از همین کتاب ها زیرورو شد
شــاهد حرف های سمیه از غیب می رسد. مرجان دارایی 
که به گفتۀ خودش از آن طرفداران دوآتشــۀ کتاب است 

که هرکجا مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب باشد، 
خــودش را می رســاند،  می گویــد: »راســتش را بخواهید، 
ایــن کتــاب را هنــوز نخوانــده ام؛ امــا تا دوســتم خبــر داد 
امــروز جشــن امضــای کتابــی دربــارۀ یک شــهید برقرار 
است، کاس دانشگاهم را رها کردم و آمدم. حاال کم کم 
دارم نکاتی دربارۀ شــهید ســیاهکالی می شــنوم. خیلی 
خوشحالم که سعادت داشتم امروز اینجا باشم و با این 
شهید آشنا شوم. از شما چه پنهان، زندگی خود من هم 
با یکی از این کتاب ها زیرورو شد. کتاب سام بر ابراهیم، 
وقتی که خیلی ســردرگم بودم، به دســتم رســید و خیلی 
چیزها را در من تغییر داد. حاال هفته ای دو بار سر مزار 

شهید هادی می روم و آرامش می گیرم.«
 

شما دعا کنید همسر شهید شوم
آرام و بی صدا گوشه ای ایستاده،  با کتاب یادت باشد که 
برگ هــای کاهــی اش نشــان می دهد از اولیــن نوبت های 
چاپ آن است. سر صحبتمان که باز می شود، می گوید: 
»داســتان زندگــی فرزانــه و حمیــد دلــم را قــرص کرد که 
آن ســبک زندگــی کــه همیشــه در ذهنــم بــرای خــودم 
ترســیم می کــردم، مابــه ازای بیرونــی دارد و در همیــن 
دوره هــم هســتند کســانی که این طــور زندگی می کنند؛ 
زندگی عاشــقانه و معنوی که عطر خدا می دهد.« بهار 
کُمائی فــرد، لبخنــد بر لب، در ادامه از اتفاقات قشــنگی 
که او را با دنیای این کتاب پیوند داده،  این طور می گوید: 
»اول،  عنوان کتاب جذبم کرد. "یادت باشــد"،  تکیه کام 
یکی از استادان عزیز ماست که وقتی نمی خواهد نکتۀ 
مهمــی را دوبــاره تکــرار کنــد،  آن را بــه کار می برد. اســتاد 
عزیــزی کــه مدافع حــرم هم هســت. کتــاب را به همین 
دلیــل خریــدم که ببینم قهرمان این کتــاب چه چیزی را 
نبایــد یادش برود. اما کتاب را گذاشــتم در کتابخانه ام و 
فرامــوش شــد. مــن عــادت دارم هر کار خیری که شــروع 
می کنم، هر روزش را به نیت یک شهید انجام می دهم. 
چنــد وقــت قبــل،  دومین روز یــک کار خیــر را بی اختیار 
برای شهید حمید سیاهکالی نیت کردم. و این طور شد 
که خواندن کتاب را شروع کردم و دیگر نتوانستم زمین 
بگذارمــش و تمام برنامــۀ زندگی ام حتــی درس خواندن 
برای کنکور ارشد کنار رفت.« در همین اثنا،  خانمی جلو 
می آید و با اشــاره به مصاحبه شــونده، از من می پرســد: 
»همسر شهید هستند؟« و بهار پیش دستی می کند و 
با لبخند معناداری در جوابش می گوید: »شما دعا کنید 
همســر شــهید بشــوم.«  و بعد صدایش رنگ حســرت 

می گیرد و زمزمه می کند: »انسانم آرزوست...«
 

پیشکشی با یک دنیا حرف…
بهــار انــگار این پــا و آن پا می کند چیــزی بگوید. عاقبت 
دلــش را بــه دریا می زنــد و می گوید: »یک هدیۀ کوچک 

خط اخبار / گزارش

  می دانید امثال 
من،  دنبال یک 
روزنه ایم. دلمان 
عاقبت به خیری 
می خواهد و فکر 
می کنیم شهدا 
می توانند دستمان 
را بگیرند و راه را 
نشانمان بدهند
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13  منتقد مدافعان حرم بودم حاال عاشقشان شده ام

ماجــرای حضــورش در این مراســم می پرســم. معصومه 
باقری می گوید: »دخترم عاشــق شهداســت، مخصوصاً 
شهید حججی. من پیکسل همۀ شهدا را می گیرم و در 
خانه نصب می کنم. پیکسل شهید سیاهکالی را هم به 
انتشارات کتابش در قزوین سفارش دادم و از آنجا برایم 
ارســال کردند. حاال دخترم عاشق شهید سیاهکالی هم 
هســت. بــرای همین پیکســل را به چــادرش نصب کرده 
و امــروز بــا من بــه اینجا آمــده.« می گوید نگاه به ســن و 
ســالش نکنیــد. همه چیــز را دربارۀ شــهدا درک می کند: 
»وقتــی کتاب هــای شــهدا را می خوانــم،  ســؤال می کند و 
مــن هــم برایش به زبــان کودکانه توضیــح می دهم. حاال 
بســیاری از شــهدا را می شناسد و می داند هرکدام کجا و 
چطور شهید شده اند. شهدا همۀ زندگی اش شده اند. هر 
روز هــم که بیدار می شــود،  می گوید: مامــان خواب دیدم 
رفتیم پیش آقا و من هم کنارشان نشستم. تنها آرزویش 

این است که به دیدار رهبر معظم انقاب برود.«
  

به اندازۀ فاصله ایران تا حلب،  راه آمده ام!
دقایــق زیــادی از مراســم گذشــته و هنــوز عدۀ زیــادی در 
صف هستند. این طور است که از عقب صدایی می رسد 
کــه می گویــد: »آقــا! یک صــف جداگانه هم بــرای آقایان 
تشــکیل دهید.« نویســندۀ کتاب می خنــدد و می گوید: 
»این ماجرایی است که در همۀ شهرها تکرار می شود.« 
می گویم: پس تعداد طرفداران خانمِ کتاب بیشتر است. 
بافاصلــه می گوید: »نه. این طور نیســت. آقایان بســیار 
زیادی کتاب را خوانده اند. یک آقا بعد از خواندن کتاب،  
از بوشــهر بــه قزویــن آمــده  بــود. گفــت: مــن 3 روز در راه 
بودم. 1500 کیلومتر، یعنی به اندازۀ مســافتی که شــهید 
سیاهکالی تا حلب طی کرده  بود،  طی کرده ام برای اینکه 

سر مزار شهید بیایم.«
 

منتقد شــهدای مدافع حرم بودم، حاال عاشقشــان 
هستم

شــاهد صحبت هــای آقــای نویســنده، پســران جوانــی 
هســتند که محجوب و بی ســروصدا با فاصله ای از صف 
خانم هــا ایســتاده اند تا نوبتشــان برســد. و در این میان، 
مهــدی افراشــته روایتــی از ارتباطــش بــا کتــاب دارد کــه 
کمی غافلگیرکننده اســت: »تیرمــاه، یک هفته ای کتاب 
را خوانــدم. البتــه دو، ســه روزه می شــد تمامش کــرد؛ اما 
محتوای سنگین آن و تلخی اواخر داستان،  طوری است 
کــه بایــد از خــدا کمــک بگیری تا خــودش بــرای خواندن 
ادامــه کتــاب به تو صبر و آرامش بدهــد. من بعد از نماز 
صبح کتاب را می خواندم و گاهی کار به جایی می رســید 
که هق هق گریه نمی گذاشــت ادامه دهم. صبر می کردم 
تــا ســاعت 7 و 8 تــا دوبــاره بتوانم ســراغش بــروم.« برای 
مهدی این کتاب،  یک نشانه بوده،  شاید هم یک ناجی: 

برای همســر شــهید آورده ام که اگر نویسندۀ کتاب قبول 
زحمت کند، برایشان ببرد. یک انگشتر عقیق است که 
یادگار همان اســتاد مدافع حرم ماست که بانی آشنایی 
من با این کتاب شــد.« از او دور می شــوم تا حال و هوای 
باقــی حاضــران را زیرنظــر بگیرم که لحظاتی بعــد آرام به 
طرفــم می آیــد و می گوید: »این انگشــتر را فقط به شــما 
نشــان می دهــم...« و درحالی که در جعبــه را باز می کند، 
اضافــه می کنــد: »یــک نامــه هم داخلــش گذاشــته ام با 
یک دنیا حرف.« برگۀ کوچکی را که داخل جعبه اســت 
بی حرف پیش چشــمم باز می کند،  برگه ای که فقط ســه 
کلمه در آن نوشته شده؛ »بسم رب الشهدا« و در مقابل 
نگاه پرسشگرم می گوید: »خیلی حرف داشتم. جز با این 

کلمات نمی توانستم بیانش کنم...«
 

این صف دوست داشتنی!
نیم ســاعت از قرار شــروع جشــن امضا گذشــته و هنوز 
از آقــای نویســنده خبــری نیســت. جمعیــت زیــادی در 
کتاب فروشــی جمــع شــده و همــۀ نگاه هــا بــا نگرانــی بــه 
در کتاب فروشــی اســت کــه نکند خبر حضور نویســندۀ 
کتاب هم مثل حضور همســر شــهید،  به وقوع نپیوندد. 
امــا باالخــره انتظارهــا به سرمی رســد. همهمــۀ حاضــران 
بــا صحبت های کوتاه محمدرســول ماحســنی فروکش 
از  گوشــه ای  در  عاقه منــدان  صــف  بعــد،  و  می کنــد 
کتاب فروشــی بــرای امضــای کتاب ها تشــکیل می شــود؛ 
همــان صــف فرهنگی و عــرض ارادت به شــهید که آقای 
نویســنده قبل تــر وعده اش را داده  بــود: »در این روزهایی 
کــه در چهارراه اســتانبول و خیابان فردوســی، صف های 
طویل دالر،  خبر اول رســانه های مختلف شــده است،  ما 
می خواهیم در خیابان انقاب یک صف متفاوت درست 
کنیــم تا بگوییم می شــود بــرای خواندن زندگــی یک زوج 
جوان، صفی به اندازۀ ایثار آن ها درست کرد. می خواهیم 
این بار صف بکشیم،  در پاییز که فصل عاشقانه هاست،  
بــرای همــۀ حمیدهــا،  بــرای همــۀ فرزانه هــا و بــرای همــۀ 
آن هایی که صف کشیدند از اینجا تا زینبیه،  از اینجا تا 
کربــا... مگر رهبر انقــاب نفرمود اجتماع اهل حق الزم 
اســت؟ حاال اجتماع یادت باشدی ها در خیابان انقاب 
جلوی چشم همۀ دوربین هایی که دنبال یک خبر خوب 

هستند، جالب خواهد بود...«
 

کوچک ترین یادت باشدی
در  حاضــر  عکاســان  همــۀ  می آیــد،  جلــو  کــه  صــف 
کتاب فروشی خم می شوند تا تصویر جذاب ترین طرفدار 
کتاب یادت باشــد را ثبت کنند. فاطمه  خانم چهار سال 
و نیمــه کــه ایــن کتاب را در دســت و پیکســل منقش به 
تصویر شهید سیاهکالی را بر سینه دارد،  حسابی نگاه ها 
را بــه خــود جلب کرده اســت. ســراغ مادرش مــی روم و از 

  در این روزهایی 
که در چهارراه 

استانبول و خیابان 
فردوسی، صف های 
طویل دالر،  خبر اول 
رسانه های مختلف 

شده است،  ما 
می خواهیم در خیابان 

انقالب یک صف 
متفاوت درست کنیم 

تا بگوییم می شود 
برای خوانش زندگی 

یک زوج جوان، صفی 
به اندازۀ ایثار آن ها 

درست کرد



14

شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

»تا قبل از این،  من منتقد رزمندگان و شهدای مدافعان 
حرم بودم؛ اما بعد از خواندن این کتاب،  جوری شــده که 
در هر جمع و محفلی، مدافع سرسخت آن ها هستم. از 
نحوۀ شهادت شهید سیاهکالی و جنس روایت هایی که 
در این کتاب نقل شــده، به اشــتباهم پی بردم و فهمیدم 
به این سادگی نمی شود از این افراد انتقاد کرد. به همین 
دلیــل تــا جایــی کــه می توانــم،  ایــن کتــاب را هــم معرفی 

می کنم و هم هدیه می دهم.«
 

شرمنده ام که سر قولم با شهید نبودم...
صحبت های مهدی را دیگر آقای جوانی که در آن حوالی 
اســت،  تأیید می کند: »کتاب از خنده شــروع می شــود و 
به گریه ختم می شــود. جالب اســت که ابتدای کتاب با 
ماجــرای ازدواج شــهید شــروع می شــود و مــن هم وقتی 
داشــتم بــه یــک مجلــس عروســی می رفتم، در ماشــین 
شــروع به خواندن کتاب کردم. اما خب،  روایت داســتان 
طوری پیش می رود که اواخرش حتی اگر دلی از ســنگ 
هم باشد، آب می شود. نکتۀ دیگری که کتاب را دلچسب 
کرده،  این اســت که می بینی زندگی شهید هیچ فرقی با 
زندگی خودمان ندارد و نمونه ای از زندگی جوانان همین 
نســل اســت؛  ورزش می کنند، رســتوران می روند و... این 
باعث می شود با کتاب همراه شوی. اما...« مکثی می کند 
و ادامه می دهد: »اما ناراحتم که نتوانستم به قولی که به 
شهید سیاهکالی داده بودم، عمل کنم. امیدوارم بتوانم 
برگردم و قولم را عملی کنم. خدا کند...«  و بغض و اشک 

به کلماتش مجال ادامه نمی دهد.

جوان ترین راوی دفاع مقدس و دغدغۀ روایت یادت 
باشد

کــردن  مطــرح  بــرای  را  فرصــت  کــه می رســد،   نوبتــش 
می شــمرد.  غنیمــت  کتــاب  نویســندۀ  بــا  دغدغــه اش 
می گویــد: »مــن راوی دفــاع مقــدس هســتم و گزیــدۀ 
بســیاری از کتاب هــای ایــن حوزه را به شــکل فایل صوتی 
آمــاده کــرده و در اختیــار مخاطبــان قــرار داده ام. دربــارۀ 
کتاب یادت باشــد هم می توانم این طرح را پیاده کنم؟«  
نویســنده توضیــح می دهــد کــه ایــن کار باید بــا اطاع و 
تأیید ناشر باشد و الزم است از هر کاری که مانع فروش 
کتــاب و آشــنایی تعــداد بیشــتری از افراد با این شــهید 
می شود،  پرهیز شود. از صف که جدا می شود، سراغش 
می روم. صابر سعیدی 17 ساله می گوید: »من از دوازده، 
سیزده ســالگی و بعــد از یک دورۀ آموزشــی،  روایتگری را 
در اردوی راهیــان نور شــروع کــردم و به عنوان جوان ترین 
راوی انقاب و دفاع مقدس شناخته  شدم. از چند وقت 
قبــل هــم فکر کــردم همــه نمی توانند یــا فرصــت ندارند 
کتــاب بخوانند،  به همین دلیــل بخش هایی از کتاب های 
دفــاع مقــدس را می خوانــم و به صــورت فایــل صوتــی در 

کانال ها و گروه های فضای مجازی به اشتراک می گذارم. 
به این ترتیــب حتی در ماشــین و مترو هــم می توانند آن 
را گوش کنند. دلم می خواســت برای کتاب یادت باشــد 
هــم ایــن کار را انجــام دهــم.« از انگیزه اش بــرای این کار 
می پرسم و ادامه می دهد: »خدا هرکس را برای کاری به 
این دنیا آورده. به یکی قلم خوب داده، به دیگری مهارت 
فنــی داده، بــه مــن هم زبان و قدرت بیــان داده و من هم 
ایــن زبــان را در راه شــهدا خــرج می کنــم و ایــن را وظیفۀ 

خودم می دانم.«
 

یادتان باشد در اربعین هم منتظرتان هستیم
یکــی از آقایــان موقــع امضای کتابــش می گویــد: »برای 
معرفی بیشتر کتاب یادت باشد، در هر زمینه ای اعم از 
ترجمه و تدوین تولیدات صوتی و تصویری که الزم باشد، 
می توانیــد روی کمــک ما حســاب کنید.«  محمدرســول 
ماحســنی،  نویســندۀ کتاب می گوید: »مــا قصد داریم 
در پیاده روی اربعین به صورت یک موکب ســیّار شــرکت 
کنیم. برای این منظور، قرار است یک خودروی سنگین 
را با اســتفاده از سیســتم صوتی و... به شکل نمایشگاه 
سیّار آماده کنیم و در مسیر میان ستون ها حرکت کنیم 
و در قالب این نمایشگاه هم عرضۀ کتاب داشته  باشیم، 
هــم روایتگری و نمایش کلیــپ و... . بنابراین هرکس در 
زمینه های گرافیک، ســاخت تیــزر و کلیپ های صوتی و 
تصویری،  ترجمۀ )عربی و انگلیسی( و... می تواند کمکی 

به ما بکند، استقبال می کنیم.«
 

حمید و فرزانه مرا با خدا آشتی دادند
می خواهم از کتاب فروشی بیرون بیایم که دستی را روی 
شانه ام حس می کنم. برمی گردم. آرام می گوید: »من هم 
می توانــم یــک چیز بگویم؟« به گوشــۀ خلوتــی می رویم 
و فاطمــه کَهوند با صدایی هیجــان زده می گوید: »مدتی 
قبل به واسطۀ مشکاتی که در زندگی ام پیش آمده  بود،  
ایمانم متزلزل شده  بود تا جایی که از سر لجبازی چادرم 
را کنــار گذاشــتم. درواقــع با خدا قهر کرده  بــودم. بعد از 
مدتی در تلویزیون صحبت های حضرت آقا را دیدم که از 
کتاب زندگی یک زوج جوان می گفتند. با همان حال بد، 
پیش خودم گفتم: حاال مگه چه کار کرده اند! اما کنجکاو 
شــدم بدانم این زوج چه ویژگی داشــته اند. کتاب را پیدا 
کــردم و خریــدم. اوایــل کتاب بــا خودم می گفتــم: خب، 
اینکــه چیزی نــدارد. اما هرچه پیش رفــت،  فهمیدم نه،  
این زندگی خیلی چیزها دارد. نه فقط از شــهید بلکه از 
همسر کم سن وسال شهید خیلی درس گرفتم؛  به لحاظ 
اجتماعــی،  عاطفــی، خانوادگــی،  مســئولیت پذیری و... 
موقع خواندن این کتاب بارها اشــک ریختم و داســتان 
این زندگی باعث شد دوباره بروم چادر بخرم و سر کنم. 

به برکت خواندن این کتاب،  با خدا آشتی کردم.«

خط اخبار / گزارش

  نکتۀ دیگری که 
کتاب را دلچسب 
کرده،  این است که 

می بینی زندگی 
شهید هیچ فرقی با 

زندگی خودمان ندارد 
و نمونه ای از زندگی 
جوانان همین نسل 

است؛  ورزش می کنند، 
رستوران می روند و... 
این باعث می شود با 

کتاب همراه شوی
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شــش گانۀ هشــتم نبرد هیوالهــا با عنــوان شــاه دزدان 
دریایی، اثر آدام بلید و ترجمۀ  محمد قصاع از سوی واحد 

کودکان و نوجوانان انتشارات قدیانی وارد بازار کتاب شد.
رمان شطرنج با ماشین قیامت، نوشتۀ حبیب احمدزاده، 
از سوی رایزنی فرهنگی ایران در بلگراد و با همکاری »مرکز 
ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسامی و علوم انسانی 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی« به صربی ترجمه و 

منتشر شد.
کتاب پاییز تبسم، مجموعه اشعار آیینی سیدفضل هللا 
طباطبایی ندوشن در قالب های مختلف شعری است که 
توســط انتشــارات ســورۀ مهر چاپ و روانۀ بازار نشر شده 

است.
موسوعة االمام علی بن ابی طالب علیه السام فی الکتاب 
والســنة و التاریخ، زیر نظر محمد محمدی ری شــهری، با 
همکاری جمعی از نویسندگان از سوی دارالحدیث للطباعة 
و النشــر منتشر شــد. مجمع جهانی اهل بیت D این 

کتاب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است.
رمان دویدن تا مردی که جلوتر اســت، اثر ســیدمحمد 
سادات اخوی از سوی انتشارات کتابستان معرفت منتشر 

شد.
فاطمــه  نوشــتۀ  ایلیــا،  شمشــیر  و  محمدجــواد 
مسعودی نسب از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر 
شــد. این رمان نخســتین رمــان فانتزی با رویکــرد آموزش 

مفاهیم قرآنی به نوجوانان است.
کتاب با چشم هایم جنگیدم، خاطرات دیده بان و دیده ور 
هرمزگانی جانباز شــیمیایی، نوشــتۀ زهرا اسپید، از سوی 

انتشارات سورۀ مهر راهی بازار نشر شد. 
سومین چاپ کتاب بزرگداشت غدیر و عاشورا در سیره 
و بیان امام رضاA، نوشتۀ حجت االسام مهدی صدری، 

از سوی انتشارات دلیل ما منتشر شد.
کتــاب پرتوی از عظمت امام حســینA، اثر آیت هللا 
صافی گلپایگانی، از سوی انتشارات کتاب جمکران به چاپ 

سوم رسید.
رمــان رؤیــای نیمه شــب، نوشــتۀ مظفــر ســاالری، بــرای 
هفتادویکمین بار از ســوی انتشــارات کتابســتان معرفت 

منتشر شد.
کتــاب در دلــم جز غــزل نمی گنجد، شــامل چهل غزل 
بــا مضامینی عاشــقانه، عارفانه و اجتماعــی از مصطفی 
جلیلیان مصلحی اســت که توســط انتشــارات سورۀ مهر 

منتشر شده است.
کتــاب نبــرد امــام مهــدیf، نوشــتۀ مهــدی حاجــی 
خداوردی خان از سوی انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات 

کتاب های خبرساز
ســرباز کوچــک امــام، کتاب محــوری پویــش مطالعاتی 
کتاب قهرمان، در نمازجمعۀ تهران معرفی و با تخفیف ۲۰ 

درصدی عرضه شد.
چــای خوش عطــر پیرمرد، داســتان هایی کوتــاه از زندگی 
مبارز مجاهد شــهید سیدحســن مدرس اســت که به قلم 
سیدسعید هاشمی از سوی انتشارات عهدمانا منتشر شده 

است.
کتاب در هیاهوی سکوت، شامل روایت مستند زندگی 
شهید عباس ورامینی، از سوی انتشارات ۲۷ بعثت منتشر 

شد.
کتاب باید دریایی باشد، شامل زندگی نامۀ داستانی امام 
محمد باقرA ، نوشتۀ محمود پوروهاب توسط انتشارات 

کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شد.
غبار در خرداد، تاریخ شفاهی انتخابات سال ۸۸، نوشتۀ 
جواد موگویی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

زایو؛ کتاب محوری جشنوارۀ مردمی فیلم عمار معرفی 
شــد. ایــن رمــان اثر مصطفی رضایی اســت و بــه تازگی از 

سوی نشر کتابستان معرفت به چاپ نهم رسیده است.
تــا کنــون بیش از دویســت هزار نســخه از کتــاب دختر 
شــینا، خاطرات زنده یاد قدم خیر کنعانی، منتشر و توزیع 

شده است.
جدیدتریــن چــاپ از کتــاب فرنگیــس، نوشــتۀ مهنــاز 
فتاحی، همراه با تقریظ رهبر معظم انقاب بر این کتاب 

منتشر شد.
کتاب در مکتب مصطفی؛ الگوی تربیت نیروی انسانی 
در تشــکل های مردمی در ســومین سالگرد شهید مدافع 
حــرم »مصطفی صدرزاده«، توســط انتشــارات مجلــۀ راه 

منتشر شد.
کتاب ســتون 1453، نوشــتۀ مسلم ناصری که به تازگی   
توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسیده، در کمتر از 

یک هفته به چاپ چهارم رسید.
این تری زی، آن تری زی، تازه ترین اثر داستانی مصطفی 
رحماندوســت برای مخاطبان نوجوان از ســوی انتشــارات 

کتاب نیستان منتشر شد.
کتاب کودکســتان آقا مرســل، اثر داود امیریان از ســوی 
نشر کتابستان معرفت به چاپ پنجم رسید. این رمان جلد 

دوم رمان گردان قاطرچی ها است.

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

خط اخبار

گزارش
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دفاع مقدس منتشر شد.
کتــاب معنــا و مبنــای علــوم انســانیِ اســامی، شــامل 
درس گفتارها، ســخنرانی ها، گفت وگوها و یادداشــت های 
حجت االسام رضا غامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم 
انسانی اسامی از سوی انتشارات آفتاب توسعه منتشر 

شد. 
کتــاب از دشــت لیلــی تــا جزیرۀ مجنــون، تازه تریــن اثر 
دفتــر مطالعــات جبهۀ فرهنگــی انقاب اســامی به قلم 
محمدسرور رجایی، نویسنده و شاعر افغانستانی منتشر 

شد.
کتــاب آزادی و آزاداندیشــی؛ تعاریف، معیارهــا، آداب و 
محدودیت ها در نگاه رهبر معظم انقاب اسامی از سوی 

مؤسسۀ فرهنگی هنری قدروالیت منتشر شد.
دو کتــاب مربع هــای قرمز و ســربلند  توســط انتشــارات 

شهید کاظمی به عربی ترجمه و منتشر می شوند.
کتــاب گونه شناســی تحلیلی احادیــث قرآنــی امامی از 
نظریــه تا تطبیق، تألیف حجت االســام دکتر علــی راد، از 
ســوی پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت علیهم السام منتشر 

شد.
کتاب جشن حنابندان، نوشتۀ محمدحسین قدمی از 
سوی جمعیت المعارف لبنان با عنوان حفله الخضاب به 

عربی ترجمه و در این کشور توزیع شد. 

شخصیت های خبرساز
رحیم نریمانی، مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید 
و امور ایثارگران از انتشار شش جلد کتاب مرجع از سوی 

نشر شاهد خبر داد.
محمدعلی رکنی که با سنگی که نیفتاد، جایزۀ شهید 
غنی پور را به خانه برد و در فهرست »آتیۀ داستان ایرانی« 
جایزۀ جال آل احمد هم جای گرفت، معتقد است که این 
بخــش از جایــزۀ جال، آزمون و خطاســت و باید بعدترها 

دربارۀ آن صحبت شود.
علی اکبــر تورانیــان، مدیــر انتشــارات شــهر آب گفــت: 
»اوضــاع بــه ســمت باندبــازی رفته نــه کار صنف کــردن و 
گره ای از مشکات نشر برداشتن؛ آن هم نشری که وضع 

کنونی اش کم از سقوط ندارد.«
مصطفــی رضایی، نویســندۀ کتــاب زایــو، در نامــه ای از 
متولیان جشنوارۀ مردی عمار به دلیل انتخاب کتابش به 

عنوان کتاب محوری جشنواره تقدیر کرد.
هادی حکیمیان از انتشار اثر جدید خود برای گروه سنی 
نوجوان با درنظر گرفتن یک فضای تاریخی جدید خبر داد. 

این اثر را انتشارات شهرستان ادب منتشر می کند.
مجید قیصری در نشست »بررسی داستان نویسی ایران 
از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷« گفت:  »متأسفانه ما هنوز پس از 
گذشت ۴۰ سال ژانری به نام ادبیات انقاب نداریم و آثار 
این حوزه به لحاظ سیاسی و اجتماعی بررسی می شوند.«

حجت االســام محمد ســاالر، معاون بین الملل مجمع 
جهانــی اهل بیتD، از ترجمۀ کتاب انســان ۲۵0ســاله 
بــه ســه زبان جدیــد خبــر داد و گفت: »انگلیســی زبان ها 
بیشــترین اســتقبال را از میان ترجمه های مختلف از این 

کتاب داشته اند.«
محمدعلــی جعفــری، نویســندۀ روایت زندگی شــهید 
مدافــع حرم محســن حججی می گوید: »ســربلند عنوان 
کتابی است که بدون روتوش شهید حججی را به مخاطب 
نشان می دهد، هرچند برخی انتقاد می  کنند که چرا شهید 

حججی بدون روتوش روایت شده است.«
محسن پرویز، راضیه تجار، پدرام پاک آیین، عباس علی 
براتی پور، رضا اسماعیلی، کامران پارسی نژاد وسیداحمد 
میــرزاده به عنــوان اعضای هیئت مدیرۀ انجمــن قلم ایران 
انتخاب شدند. همچنین محسن پرویز به ریاست انجمن 

برگزیده شد.
علی اکبــر واالیــی، نویســنده، تمایــل نداشــتن ناشــر به 
انتشــار مجــدد کتــاب عمــود 1400 اشــاره کــرد و گفــت: 
»مشکات مالی و گرانی کاغذ موجب شد ناشر این کتاب 
را تجدید چاپ نکند، هرچند در حال حاضر نســخه ای از 

این کتاب در بازار نیست.«
محمــد جعفربگلــو، نویســنده و پژوهش گــر، از نگارش 
کتابی با موضوع زمانه و زندگی شهید »طیب حاج رضایی« 
خبر داد. این کتاب پس از طی مراحل کارشناسی در دفتر 
ادبیــات انقــاب اســامی حوزۀ هنری از ســوی انتشــارات 

سورۀ مهر وارد بازار نشر خواهد شد.
مجیــد جعفری اقــدم، مدیر آژانــس ادبی پــل از فروش 
رایت سه کتاب دا،  شطرنج با ماشین قیامت و همسفر با 

سرفه ها  به انتشارات »اوربوک« آمریکایی خبر داد.
نصرهللا قادری، نمایشــنامه نویس، با اشــاره به اهمیت 
تأسیس آکادمی داستان نویسی در ایران گفت: »متأسفانه 
دانشــکده های ادبیــات هرگــز وارد مقولــۀ داســتان کوتاه و 

ادبیات جدید نمی شوند.«
مهناز فتاحی، نویسندۀ کتاب فرنگیس، از نگارش کتاب 
جدیــد خــود خبــر داد و گفــت: »در حال حاضر مشــغول 
نــگارش کتــاب خاطراتــم هســتم کــه از دوران کودکــی من 
شــروع می شــود و تا پایان جنگ تحمیلــی ادامه می یابد؛ 
البتــه بخش هایی از کتاب نیز گریزی بــه اوضاع این روزها 

می زند.«
معصومــه معراجی پــور از نــگارش کتاب جدیــد خود با 
عنوان عشق پهلوانی می کند خبر داد و گفت: »این اثر در 
قالب رمان نوشته شده و به زندگی زنانی می پردازد که به 

خط اخبار / گزارش
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کتاب هایشان نمی کنند و وقتی افراد غیرمتخصص کاری 
انجام دهند، نتیجه اش تولید آثار غیرحرفه ای می شود.«

خسرو باباخانی گفت: »ادبیات نباید انقاب را به نحوی 
روایت کند که کوچک دیده شود؛ انقاب بزرگ ترین اتفاقی 

بود که اتحاد و قدرت مردم ایران را به خوبی نشان داد.«
حمیدرضــا شــاه آبادی بــا بیــان این کــه تعریــف مــا از 
بازنویسی برای کودکان و نوجوانان نادرست است، کیفیت 

بخش زیادی از آثار بازنویسی شده را نامناسب دانست.

ناشران خبرساز
انتشارات انقاب اسامی، کتاب فتنۀ تغلب، روایت هایی 
از فرامان ها و بیانات و اقدامات رهبر انقاب در جریان فتنۀ 

88، به کوشش مصطفی غفاری را منتشر کرد.
مؤسسۀ فرهنگی هنری قدروالیت، جلد اوّل کتاب من 

تقی زاده هستم، نوشتۀ علی معصومی را منتشر کرد.
مؤسسۀ شهرستان ادب، دفتر شعر تازه ای از یوسفعلی 
میرشکاک با عنوان آنجا که نامی نیست روانۀ بازار کرد. این 
کتاب شــامل غزل های منتشر نشــده از این شاعر است. 
ایــن غزل ها غالباً عاشــقانه و معــدودی از آنها نیز در گونۀ 

شعر آیینی است. 
انتشارات کتاب نیستان، چاپ دوم رمان آتش به اختیار، 
محمدرضا بایرامی را روانۀ بازار نشر کرد. این کتاب پیش از 

این برگزیدۀ جایزۀ ادبی هفت اقلیم شده است.
انتشــارات ســورۀ مهر کتاب بررســی ســاختار پیرنگ در 
چنــد رمان دفاع مقــدس، تألیف فضل هللا خــدادادی را با 

نگاهی به 8 رمان دفاع مقدس منتشر کرد.
انتشــارات صهبــا، بیانــات رهبر معظــم انقــاب دربارۀ 
عامــه اقبــال الهــوری را با عنــوان اقبال الهــوری متفکر و 

مصلح انقابی منتشر کرد.
دفتــر نشــر معارف پنــج اثر تازه به قلم رهبــران و فعاالن 

مبارز جهان اسام را منتشر کرد.
انتشارات قدیانی مجموعه داستان خواهران پینوکیو، اثر 

سعیده زادهوش را برای نوجوانان منتشر کرد.
انتشــارات کتــاب نیســتان در ادامــۀ ترجمــه و انتشــار 
مجموعۀ 100 جلدی برگزیدگان جایزۀ ادبی ا. هنری، قطار 
هاربیــن، آثــار برگزیدۀ ســال 2016 را با ترجمۀ علی فامیان 

منتشر کرد.
مؤسسۀ فرهنگی هنری قدروالیت، به مناسبت چهلمین 
ســالگرد پیــروزی انقاب اســامی ایران، با همــکاری نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در چهل دانشگاه 
برگزیدۀ کشور نمایشگاه های کتاب با موضوع تاریخ معاصر 

داعش پیوستند.«
رضا رسولی، نویسنده و عضو انجمن قلم معتقد است: 
»دغدغــۀ مســائل اجتماعی در بین نویســندگان کاهش 
یافته و اگر هم هست، شکل جدی ندارد و اولویت مسائل 

اجتماعی رعایت نمی شود.«
احمد یوســف زاده، نویسندۀ کتاب های آن بیست وسه 
نفر و اردوگاه اطفال، از نگارش جلد سوم خاطرات خود خبر 
داد و گفت: »جلد ســوم این مجموعه به پنج ســال پایانی 

دوران اسارت در اسارتگاه  های عراق اختصاص دارد.«
سعیده حسینجانی، مدیر مرکز ترجمۀ حوزۀ هنری، به 
کارهای جدید در دست ترجمۀ این مرکز اشاره کرد و گفت: 
»کتاب فرنگیس، نوشتۀ مهناز فتاحی، از جمله کارهای در 
دست ترجمۀ این مرکز است. ترجمۀ انگلیسی این کتاب 
دو ســال پیش انجام شــد و بعد از آن ترجمۀ اردو این اثر 
امسال به اتمام رسیده و قرار است منتشر شود. در حال 
حاضر ترجمۀ کردی کرمانجی از این اثر نیز در دست انجام 

است و مراحل نهایی کار را پشت سر می گذارد.«
مجیــد جعفری اقــدم، مدیر آژانــس ادبی پــل، از فروش 
رایت کتاب های جنگ پا برهنه،  داستان های شهر جنگی، 
نه آبی نه خاکی، نورالدین پســر ایران، لشــکر خوبان، زمین 
ناله می کند و پایی که جا ماند به انتشارات سما در قاهره 

خبر داد.
ابراهیم اکبری دیزگاه، نویســنده معتقد است: »ادبیات 
مــدرن در دنیــا اتفاقاً ادبیاتی اســت که نویســندگانش به 
جامعه، فرهنگ و آیین ها و سنت های خود نگاه کرده اند،  

نه اینکه ادای همینگوی یا هوگو را در بیاورند.«
جواد حاتمی در کتابی با عنوان دربارۀ علم شناختی، به 
بررسی مسئلۀ ذهن و شناخت از باب چند علم می پردازد. 
این اثر از ســوی انتشــارات امیرکبیر روانۀ بازار کتاب شده 

است.
ســعید عاکــف در نشســت رونمایــی از کتاب بــزم باران 
گفت: »کتاب های من از جمله گمشدۀ مزار شریف حوادث 

تروریستی اهواز و مجلس را پیش بینی کرده بود.«
ســیدمهدی شــجاعی از انتشــار اثــری تــازه بــا عنــوان 
فصــل خوب پیوســتن برای مخاطب کودک خبــر داد. این 
داســتان بر مبنای زندگی مسلم ابن عوســجه از یاران امام 

حسین A در کربا تدوین شده است.
سیدعلی کاظم داور از رزمندگان و جانبازان هشت سال 
دفاع مقدس و راوی کتاب از جهنم شین تا بهشت ارزنتاک 

به شهادت رسید.
مصطفی علی پور از چاپ و انتشار کتاب در جست وجوی 

شعر از سوی انتشارات سورۀ مهر خبر داد. 
مصطفــی خرامــان در نشســت نقــد و بررســی کتــاب 
انگشــتر فیروزه یکی از مشکات کتاب های دفاع مقدس 
را غیرحرفــه ای بــودن عوامــل کار عنــوان کــرد و گفــت: 
»ناشــران حــوزۀ دفاع مقدس، توجه زیادی به ویراســتاری 

گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته
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 جمعی از فعاالن عرصۀ نشر و کتاب به همت مجمع 
ناشران انقاب اسامی به عیادت حجت االسام مرتضی 
امین الرعایا، تصویرگر، نویســنده و شاعر انقابی رفتند. 
در این دیدار انگشتر اهدایی رهبر انقاب به امین الرعایا 

هدیه شد.
 آیین رونمایی از 13 مجموعه داستان کوتاه انتشارات 
کتاب نیستان در مراسمی با حضور سیدمهدی شجاعی، 
داود غفــارزادگان، اســماعیل باســتانی،  نــگار عابــدی و 
جمعی از عاقه مندان به ادبیات در فرهنگســرای رسانه 

برگزار شد.
 کتــاب از دشــت لیلــی تــا جزیــرۀ مجنــون؛ خاطــرات 
رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس، تألیف محمدسرور 
رجایی، با حضور روح هللا رضوی، فعال جهان اســام، در 

حوزۀ هنری قم رونمایی شد.
 کتــاب ســربلند، روایــت زندگــی شــهید مدافــع حــرم 
محسن حججی که به قلم محمدعلی جعفری نوشته و 
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده در روستای 
اصفهــان(  فریدون شــهر  از  دورتــر  )فرســنگ ها  دورک 
رونمایی شــد. ســود حاصل از فروش کتاب ســهم اهالی 

این روستا شد.
 مراســم رونمایــی کتــاب بــه ســفارش مــادرم در شــهر 
کتــاب دانشــگاه، با حضور حســین رجبــی دوانی، احمد 
مسجدجامعی، مهدی قزلی، نفیسه مرشدزاده و جمعی 

از عاقه مندان به کتاب برگزار شد.
 کتــاب حبیــب: انسان شناســی دفاع مقــدس، تألیف 
محمد عارف،  با حضور نصرهللا قادری؛ نویسنده، منتقد 
و ســردبیر ماهنامــۀ تخصصی نمایش و ســیدمصطفی 
مختاباد؛ نویســنده و پژوهشــگر در سرای اهل قلم نقد و 

بررسی شد.
 نشست »ادبیات دینی؛ چیستی، اصول و عناصر«، 
بــا تأملــی دوبــاره در حــوزۀ ادبیــات دینــی، بــا حضــور 
سیدعلی محمد رفیعی، نویسنده و منتقد ادبی، در دفتر 

انتشارات به نشر برگزار  شد.
 مجموعــه آثــار زنده یــاد حمیــد ســبزواری، بــه همــت 
مؤسسۀ شهرستان ادب، سازمان بسیج هنرمندان سپاه 
پاسداران انقاب اسامی و حوزۀ هنری سازمان تبلیغات 

اسامی در حوزۀ هنری رونمایی  شد.
 مراســم رونمایی از کتاب های بزم باران و گمشــدۀ مزار 
شــریف، نوشــتۀ ســعید عاکف، دربــارۀ زندگی ســرداران 
شهید »حبیب لک  زایی« و »محمدناصر ناصری« برگزار 

شد.
 تازه ترین رمان کامران پارسی نژاد با عنوان شب دنیا در 

باغ موزۀ دفاع مقدس رونمایی شد.
 رمــان زمســتان بی شــازده، نوشــتۀ فاطمــه نفــری، در 
بیست وپنجمین جلسه از سری نشست های آینه بندان 

نقد و بررسی شد.

ایران برگزار کرد.
انتشــارات انقــاب اســامی کتــاب هندســۀ انقــاب 
برگرفته از بیانات حضرت امام خمینیu را منتشر کرد.
کُمــا، ۱۶ روایــت  انتشــارات مدرســه کتــاب صــد روز 
داســتانی براســاس زندگی نامۀ شهید محسن حججی، 

نوشتۀ ابراهیم نجفی را منتشر کرد.
نشــر اسم چاپ ســوم کتاب رســتاخیز داعش، نوشتۀ 
ویلیام مک کنتس و با ترجمۀ حامد قدیری را چاپ و روانۀ 

کتاب فروشی ها  کرد. 

اطالعیه رخدادهای فرهنگی
 یازدهمین محفل خاطرۀ »پایداری« همراه با رونمایی 
از کتــاب ســاالر تکریت، با حضور سیدحســین ســاالری 
)راوی کتاب( و مصطفی زمانی فر )نویسنده( و سخنرانی 

مجتبی جعفری در حوزۀ هنری یزد برگزار شد.
 مجمع ناشــران انقاب اســامی در پیامی درگذشــت 
سردار احمد فضائلی را به برادر ایشان، مهدی فضائلی، 

تسلیت گفت.
 نهمین نشست از سری نشست های »نقد کتاب«، با 
موضوع معرفی و نقد کتاب سرباز کوچک امام، با حضور 
مهدی طحانیان، فاطمه دوست کامی و مرضیه نفری در 

اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم برگزار شد.
 هم زمــان بــا ایــام فاطمیــه، نقد و بررســی کتــاب فدک 
در تاریخ، اثر شــهید آیت هللا محمدباقر صدر، با حضور 
محمدحسین رجبی دوانی و حجت االسام مجتبی الهی 

خراسانی در فروشگاه کتاب به نشر مشهد برگزار شد.
 گروه ادبیات اندیشۀ پژوهشکدۀ فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسامی،  نشست 
»بررســی آثار داســتانی دفاع مقدس دهۀ شــصت« را با 
حضــور دکترمحمدرضــا ســنگری، دکتر احمد شــاکری و 

حجت االسام  مهدی جهان برگزار کرد.
 مراســم آغاز به کار رســمی پویش سراسری مطالعاتی 
»در هوای انقاب« و رونمایی از پوستر این پویش ملی با 
همکاری انتشارات به نشر و گروه جهادی مردمی والفجر 
در منــزل پــدری شــهید مدافــع حــرم مرتضــی عطایــی، 
فرماندۀ لشگر عمار تیپ فاطمیون در مشهد برگزار شد.

 مراسم تکریم دکتر مجید بالی و معارفۀ دکتر ابراهیم 
شمشیری، مدیرعامل انتشارات سروش برگزار شد.

 نشســت نقد و بررســی کتاب رقص برزیل با شیطان؛ 
جام جهانــی، المپیک و مبارزه برای دموکراســی، با حضور 
مجیــد جالی؛ منتقد و علی عرب زاده؛ مترجم در پایگاه 

خبری تحلیلی مشرق برگزار شد.

خط اخبار / گزارش
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 پــس بــی راه نیســت اگــر بگوییم در همیشــۀ زمــان، هر 
دژخیمــی در هــر جــای جهــان، بیــش از آنکــه از آتــش 
بترســد، از واژه هــا در دهان شــاعران هراس داشــته؛ چرا 
کــه ایــن شــاعران هســتند که فانوس روشــن شــعر را در 
کوره راه هــا پیــش می برند و به این ترتیب، خفتــگان را از 
خواب قرون بیدار می کنند و همان ها هستند که روایتگر 
واقعیــت ظلم برای کــودکان در آیندۀ تاریخ اند. شــاعران 
فلســطینی نیــز در همــان ابتــدای اشــغال وطنشــان، 
قلم به دست، در صف نخست مبارزه با صهیونیسم قرار 
گرفته و برای آزادی، سینه چاک کردند تا فصل جدیدی 
به نام مقاومت را در کتاب شــعر جهان به رشــتۀ تحریر 
درآورنــد؛ مقاومتی که تمام کلماتش در واقع، به آزادگی 
کبوتری ســپید و ســرخی خون اســت؛ ســطرهایش بوی 
بــاروت می دهنــد و طعــم زیتــون دارنــد؛ روحشــان چون 

ابریشم لطیف و چونان مشت محکم است. 
به جرئت می توان گفت شعر مقاومت متاعی است که 
شاعران فلسطینی تولید کردند تا بلکه پیک بازگوکنندۀ 
داغ هایشــان بــرای شــاعران و مــردم ســایر کشــورهای 
شعردوســت باشــد؛ شــعری کــه همــۀ حــروف آن ناب و 
اصیل اســت و در هیچ جای جهــان نمی توان برای آن ها 
بدلــی ســاخت کــه در هنگام مقایســه با اصــل آن رنگ 
نبازد. در دوران حکومت پهلوی، به ندرت پیش آمده بود 
که شــاعران ایرانی اثری با موضوع انتفاضه یا فلسطین 
خلــق کننــد؛ امــا پــس از انقــاب اســامی، شــاعران مــا 

یــک جنــگ واقعــی، جنگ در تمــام ابعاد اســـت؛ به این 
معنــی که وقتی در گوشــه ای از جهان خصومتی بین دو 
نفر، دو گروه یا دو ملت به وجود آمده و جنگی بین آن ها 
درمی گیــرد، تمــام وجــوه مادی و معنــوی زندگــی آن ها را 
تحــت شــعاع بغض و کینه قرار می دهــد و افراد هر گروه 
تمامیت افراد دســتۀ دیگر را با عنوان دشــمن و به جهت 
تخریــب، هدف قــرار می دهند. در این شــرایط، هرچیزی 
کــه در دایــرۀ تفکرات بشــری قرار بگیــرد، می تواند نقش 
یک اسلحۀ مخرب را داشته باشد؛ حاال می خواهد تانک 
باشــد یا جنگنده؛ موشــک باشد یا مشت؛ تفنگ باشد 
یا ســنگ، هیچ فرقی نمی کند؛ هدف، صدمه رســاندن به 
دشمن است. امروز، پیرترین جنگ جاری و زنده در دنیا، 
پیرمردی هفتادساله و لجوج است که بسیاری را در خون 
غلتانده است؛ اما گویی هرگز به مرگ خود فکر نمی کند؛ 
جنگی دیرسال که چون غده ای سرطانی در پیکر نحیف 
فلسطین ریشه دوانده و از خون مردم مظلوم آن سامان 
ســیراب می شــود؛ مردمی که عمری اســت موشــک را با 
مشــت و تفنــگ را بــا ســنگ پاســخ داده انــد. امــا در این 
میــان، واژه ســاح خطرناکی اســت؛ ســاحی ســهمگین 
که اگر در دســتان ســربازی به نام هنر شــعر قرار بگیرد، 
بــه خطرناک ترین ســاح تاریخ بدل خواهد شــد؛ چرا که 
همچــون فانوســی دل تاریکــی را می شــکافد و در عیــن 
ســکوت، حقیقــت را در گوش هــای فراموشــکار فریــاد 

می زند.

سورنا جوکار                              

نگاه از پشت عینک حماسه 20

پروندۀ ویژه

یادداشت

  امروز، پیرترین 
جنگ جاری و زنده 
در دنیا، پیرمردی 
هفتادساله و لجوج 
است که بسیاری را در 
خون غلتانده است؛ 
اما گویی هرگز به مرگ 
خود فکر نمی کند؛ 
جنگی دیرسال که 
چون غده ای سرطانی 
در پیکر نحیف 
فلسطین ریشه 
دوانده و از خون مردم 
مظلوم آن سامان 
سیراب می شود؛ 
مردمی که عمری 
است موشک را با 
مشت و تفنگ را با 
سنگ پاسخ داده اند
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شــعری نوشــته اند کــه آن هــا هم نماینــدۀ تمام شــاعران 
فارســی نیســتند؛ بلکه بخشــی از آن هایند و شعرشــان 
هم بخشــی از شــعر فارســی اســت، نه همۀ آن؛ پس با 
تکیه به آثاری چند در موضوعی خاص، نمی توان گفت 
فلســطین و شــعر مقاومت دغدغۀ شــعر فارسی و همۀ 
شــاعران آن اســت! بلکــه فقــط عــده ای از ایــن میــان به 
آن پرداخته انــد کــه اگــر قــدری صراحت به خــرج بدهم، 
بسیاری از همان اندک افراد هم به علت نداشتن تجربۀ 
زیست در موقعیت شاعران فلسطینی و اصالت نداشتن 
موضــوع در ذهنشــان، هرگــز بــه درک درســتی از ایــن 
اتفــاق، یعنــی تعــارض میان فلســطین و رژیم اشــغالگر 
نرســیده اند تا بتوانند آنگونه که شایســتۀ شــعر اســت، 
چیزی بیافرینند و همین سببی شده تا مدام در دایره ای 
به نام کلیشــه و تقلید بغلتند و این نتیجه ای اســت که 
از بررســی و خوانش نوشته های همین شاعران به دست 
می آیــد و قیاس اشــعاری که از نظــر می گذرند، مثالی بر 
این مدعاست:

فردا 
از آن سوی »مزارع شعبا«

از غزه، از خیام
از الخلیل و ناصره و قدس

فریاد درد برآرید
جواد محقق

پیامبر گفت
آیا دل شمایان، مثل دل من با دل شمایان راست است؟

آنان جواب دادند: »آری؛ راست است«
پیامبر گفت: »اگر هست، دست خود را به من بدهید«

جزو نخســتین شــاعرانی بودند که تحت تأثیر ارزش های 
نوظهــور انقابــی، دســت به ســرودن شــعر بــا محوریت 
مقاومت فلســطین و لبنان زده و رسانه ای برای انعکاس 
مظلومیت مردم این دو کشور شدند و به این ترتیب، با 
اشــتراکات موجــود، خود را حامی و هم درد فلســطینیان 
اعام کردند. اما باید بیان داشت در این زمینه، ما هرگز 
نتوانســتیم آثــاری بــه قوت اشــعار شــاعران فلســطین و 
لبنــان یــا حتــی شــاعران عرب زبان ســایر کشــورها خلق 
کنیم و اگر حکم اعدامم را پیش از شنیدن دفاعیات در 
این زمینه صادر نکنند، اعام می کنم مسئلۀ فلسطین 
و  هرگــز به طــور واقعــی دغدغــۀ اصلــی شــعر فارســی 
شــاعرانش نبوده اســت؛ زیرا اگر معتقد باشــیم شاعران 
ایرانی جدا از هرگونه دسته بندی، به مجموعه ای از افراد 
گفتــه می شــود که با تفکرات متفــاوت اعــم از چپ گرا و 
راست گرا، مذهبی و غیرمذهبی، غرب گرا و وطن دوست، 
درون گــرا و برون گــرا، مخالــف نظــام و موافق نظــام، والیی 
و غیروالیی، شــعر فارســی می نویســند، باید عرض کنم 
کــه فقــط بــا اتکا به حافظــۀ ادبــی و بدون نیاز بــه هرنوع 
بررســی فوق العاده ای، پیشاپیش می توان گفت به ندرت 
در آثار شاعران دگراندیش که امروزه اصطاحاً روشنفکر، 
البته نه به معنای واقعی، نامیده می شــوند، رگه هایی از 
شــعر مقاومت با موضوع فلســطین به چشم می خورد؛ 
در عین حال که هم  ایشان هم بخش اعظمی از شاعران 
ما هســتند و شعرشــان زیرمجموعۀ شعر فارسی است؛ 
امــا شــاید در تفکــر و بیــان و عمــل، اعتقادی بــه دفاع از 
فلسطین در شعر نداشته باشند؛ چنان که بعید نیست 
باشند کسانی در جامعۀ مذهبیان و روشنفکران راستین 
کــه التزامــی به این امــر ندارند؛ و تنها می ماننــد آن عده 
از شــاعرانی کــه در ایــن راســتا، یعنی موضوع فلســطین 

نگاه از پشت عینک حماسه

 پس از انقالب 
اسالمی، شاعران 
ما جزو نخستین 

شاعرانی بودند که 
تحت تأثیر ارزش های 

نوظهور انقالبی، دست 
به سرودن شعر با 
محوریت مقاومت 

فلسطین و لبنان زده و 
رسانه ای برای انعکاس 
مظلومیت مردم این دو 

کشور شدند و به این 
ترتیب، با اشتراکات 

موجود، خود را حامی 
و هم درد فلسطینیان 

اعالم کردند

 نمی توان با تکیه 
به آثاری چند در 
موضوعی خاص، 

گفت فلسطین و شعر 
مقاومت دغدغۀ شعر 
فارسی و همۀ شاعران 

آن است! بلکه فقط 
عده ای از این میان 

به آن پرداخته اند که 
اگر قدری صراحت به 

خرج بدهم، بسیاری از 
همان اندک افراد هم 

به علت نداشتن تجربۀ 
زیست در موقعیت 
شاعران فلسطینی 

و اصالت نداشتن 
موضوع در ذهنشان، 
هرگز به درک درستی 

از این اتفاق، یعنی 
تعارض میان فلسطین 

و رژیم اشغالگر 
نرسیده اند تا بتوانند 

آنگونه که شایستۀ 
شعر است، چیزی 

بیافرینند 
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سپس آنان دست خود را به او دادند
 و او آنان را از »مزارع شعبا« گذراند

صابر امامی

در سرزمین »سیب های سرخ«
و »پرتقال های خونین«

شاخه های »زیتون« متنفرند از صلح
محمدمهدی سیار

»درخت سیب« را می آورند
با دستبند،

به جرم اینکه چرا
سیب هایش را

چون سنگ پرتاب کرده است.
درخت »پرتقال« را می آورند

به جرم اینکه چرا
میوه های امسالش »خونین« بود.

درخت »زیتون« را می آورند 
به جرم اینکه چرا

یک در میان، گلوله به دنیا آورده است.
علی رضا قزوه

ای قدس عزیز!
من تنها می توانم برایت »بگریم«

شرمسارم مکن
بیش از این چیزی از من مخواه

محمدحسین جعفریان

دیگر »گریه نمی کنم«، می توانم!
...
...

»گریه نمی کنم«
تا ماه ابرها را روی قامت رشید رود اردن بکشد

تا باد زیتون های زخمی را در مِه بپیچد
تا باران

باران
باران

»دوباره گریستم«
دوباره نتوانستم

علی محمد مؤدب

 گذشته از معدود آثار درخشانی که با موضوع فلسطین 
و انتفاضــه در شــعر فارســی خلــق شــده اســت؛ اغلــب 
شــعرها به نســخه هایی از سر شکم ســیری می مانند که 

عموماً حاصل هیجان های لحظه ای و مسائل انگیزشی 
خارجی هســتند که چون جرقه ای در تاریکی، لحظه ای 
پدیــدار و ســپس، بــرای همیشــه ناپدیــد می شــوند. اگر 
اشعار این حوزه را در ایران از نظر بگذرانید، خواهید دید 
که عموم نوشته ها زادۀ برخورد اولیه و سطحی با گزاره ها 
و نمادهایــی اســت کــه بــا واســطه به شــاعران می رســد 
و عمومــاً راوی آن هــا رســانه ای به نام تلویزیون اســت که 
ســردمدار اســتفادۀ ابزاری از هر اتفاقــی و در هر موردی 
اســت و هرگــز خــود را راوی صادقــی بــرای آنچــه جــاری 
اســت، نشان نداده است؛ رســانه ای که تمام تصاویرش 
از فلســطین برای مخاطبان شــامل صحنه ای اســت که 
تعدادی سرباز اشغالگر به عده ای از افراد بی گناه یا زنی و 
کودکی شلیک می کنند و آن ها هم در مقابل به سربازان 
اسرائیلی سنگ می زنند و باور کنید در این سال ها، تمام 
آنچه تلویزیون ما از واقعیت جاری در فلسطین برای ما 
شرح داده، چیزی غیر از این نبوده است که خود جفایی 
بســیار بــزرگ در حــق مظلومــان اســت. با این تفســیر، 
بی سبب نیست شاعری که هیچ گونه دسترسی میدانی 
به اوضاع فلسطین و وضعیت مردمانش ندارد و خوراک 
ذهنــی خــود را از تصاویــر تبلیغاتــی تلویزیــون دریافــت 
می کنــد، ســاختار شــعرش محــدود بــه فضایــی تکراری 
شود و دایرۀ واژگانی اش چون سنگ آسیاب، حول محور 
کلماتــی مانند ســنگ، خــون، انتفاضه، قــدس، زیتون و 
آزادی بگردد و فقط با آن ها بازی کند؛ تا آنجا که در خلق 
مفهوم و اندیشه ای جهانی در باب مقاومت باز بماند و 
همۀ ماجرا را در پرتاب سنگی خاصه کند؛ و این بایی 
اســت کــه تمام شــاعرانی کــه در ایــن حوزه قلم فرســایی 
کرده اند، به آن دچارند و آنچه نوشــته اند، بیشتر نمایی 
از یک شعار را به تن دارد؛ برای مثال به این چند نمونه 

توجه کنید:

ای سرزمین تین و زیتون
]ای[خشم و آتش، آتش و خون

ای سرزمین عشق و آواز
ای سرزمین سنگ و اعجاز

ای قبله گاه اول ما
ای آسمان روشنی ها

پرویز بیگی حبیب آبادی

در این غربت و غم دلت تنگ شد
همۀ آرزوهای تو سنگ شد
دوباره جبین را پرآژنگ کن

تب دست ها را پر از سنگ کن
مصطفی محدثی خراسانی

کوه هایمان مگر تمام می شوند؟

 بی سبب نیست 
شاعری که هیچ گونه 
دسترسی میدانی به 
اوضاع فلسطین و 
وضعیت مردمانش 
ندارد و خوراک 
ذهنی خود را از 
تصاویر تبلیغاتی 
تلویزیون دریافت 
می کند، ساختار 
شعرش محدود به 
فضایی تکراری شود 
و دایرۀ واژگانی اش 
چون سنگ آسیاب، 
حول محور کلماتی 
مانند سنگ، خون، 
انتفاضه، قدس، 
زیتون و آزادی بگردد 
و فقط با آن ها بازی 
کند؛ تا آنجا که 
در خلق مفهوم و 
اندیشه ای جهانی 
در باب مقاومت باز 
بماند و همۀ ماجرا 
را در پرتاب سنگی 
خالصه کن

پروندۀ ویژه / یادداشت
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یا می شود که نام کسی را بر آن نوشت
با ذکر چند فاتحه، سنگ مزار کرد

یا مثل کودکان شد و از روی شیطنت
زد شیشه ای شکست و دوید و فرار کرد

با سنگ مفت می شود اصاً به لطف بخت
گنجشک های مفت زیادی شکار کرد

یا می شود که سنگ کسی را به سینه زد
جانب از او گرفت و بدان افتخار کرد

یا سنگ روی یخ شد و القصه خویش را
در پیش چشم ناکس و کس شرمسار کرد

ناگاه بی مقدمه آمد به حرف سنگ
این گونه گفت و سخت مرا بی قرار کرد:

تنها به یک جوان فلسطینی ام بده
با من ببین که می شود آنگه چه کار کرد!

علی فردوسی 

البته چنان که مشاهده شد هیچ وجه تمایزی بین شاعران 
متقدم و متأخر در این باب نیست و از پس گذر سال ها، 
تنهــا اتفاقــی که در این میــان افتاده، این اســت که فقط 
جنس کلماتی که در فلســطینیات به کار می روند، دچار 
تغییر شده؛ وگرنه کاربرد بی پشتوانه همچنان هست که 
هســت. برای مثال، اگر تا چندی پیش، واژگان غالب در 
این نوع از شــعر، ســنگ و خون یا قبلۀ اول و معراج بود، 
امروزه شاعران همت کرده، برای تحول و پیشرفت، بدون 
هیچ گونه پشــتوانه و اشــرافِ فرهنگی و فقط به تقلید از 
اشعاری که از شاعران فلسطینی به طور خاص و شاعران 
عرب به طور عام خوانده اند، پای کلماتی جدید را به شعر 
خــود بــاز نمــوده؛ بی آنکــه در عرصــۀ محتــوا خدمتــی به 
شــعر خود بکنند؛ چونان آدمی که لباســی کهنه را از تن 
درآورده و لباســی نــو بــه تن کند؛ امــا در رفتارش تغییری 
حاصل نشود. آن کلمات بی پشتوانۀ امروزین که استفاده 
از آن ها، منتهاهمت شــاعران این عرصه اســت، کلماتی 
هستند چون: کَفَرقاسم، راشل کوری، تانک مراکاوا، رقص 
عربی، حقوق بشــر، صلیب سرخ، مدیترانه، ریتسوس و 
اندکــی هم تدریــس جغرافیا با نام بــردن مناطقی مانند: 
کرمل، شــعبا، مارون الرأس و ســایر شــهرهای فلســطین 
اشــغالی و جالــب اســت بدانیــد بــا وجــود نام بــردن ایــن 
مناطق اکثر ما در سطحی از غریبگی با فلسطین به سر 
می بریم که فرق مســجداالقصی با مســجد قبةالصخره 
را نمی دانیــم و سال هاســت گمــان می کنیــم آن مســجد 
بــا گنبد طایی و ســاختمان چندوجهی، مســجد قدس 
اســت. از دیگــر ابتائــات ایــن عرصــه کــه دامن گیر همۀ 
مــردم ماســت، زندگــی در بی خبــری اســت و بی خبــری 
یعنی آنکه شاید به طور معمول، در زندگی روزمره، هرگز 
به فکر ادبیات و شــعر فلســطین نیســتیم؛ اما به محض 
اینکــه هنجــاری در آن ســرزمین شکســته می شــود و 

پس سنگ بارانتان ادامه خواهد داشت
کوه هایمان اگر تمام شدند

خانه های ویرانمان که هست
پس سنگ بارانتان ادامه خواهد داشت

حمیدرضا شکارسری

دست هایم را به تو هدیه می دهم 
تا وقتی که سنگ برمی داری

برایت، بازو شوند
عبدالرحیم سعیدی راد

سنگ بردار فلسطین! همه سنگ اندازند
بانگ بردار برادر! همه بی آوازند

شهیداحمد زارعی

من اهل قدسم
من اهل فلسطینم

در دست های کوچک من، سنگ
بر دوش،

یک فاخن سنگ افکن
علی موسوی گرمارودی

به خدا قیافۀ دراکوال ندارد
با همان معصومیتی سنگ می اندازد 

که همۀ کودکان
قوطی حلبی را هدف می گیرند

علی محمد مؤدب

سیدی زخمی است اینک قدس
و خبرها همچنان خونین

دردها سنگین
سنگ ها بُرّاتر از تیغ صاح الدین!

علی رضا قزوه

 
یک اتفاق ساده مرا بی قرار کرد

یابد نشست و یک غزل تازه کار کرد
در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد

سنگی که فکر و ذکر دلم را دچار کرد
از ذهن من گذشت که با سنگ می شود

آیا چه کارها که در این روزگار کرد!
با سنگ می شود جلوی سیل را گرفت

طغیان رودهای روان را مهار کرد
یا سنگ روی سنگ نهاد و اتاق ساخت

بی سرپناه ها همه را خانه دار کرد

نگاه از پشت عینک حماسه

 هیچ وجه تمایزی 
بین شاعران متقدم 
و متأخر در این باب 
نیست و از پس گذر 
سال ها، تنها اتفاقی 

که در این میان افتاده، 
این است که فقط 

جنس کلماتی که در 
فلسطینیات به کار 

می روند، دچار تغییر 
شده؛ وگرنه کاربرد 

بی پشتوانه همچنان 
هست که هست

  به طور معمول، 
در زندگی روزمره، 

هرگز به فکر ادبیات 
و شعر فلسیطن 

نیستیم؛ اما به محض 
اینکه هنجاری در آن 

سرزمین شکسته 
می شود و اتفاقی 

بی سابقه رخ می دهد، 
به یک باره تمام 

شاعران ما شروع به 
صدور بیانه درباره اش 

می کنند و سیل 
برگزاری جشنواره ها 

و همایش ها با همان 
موضوع به راه می افتد. 

اما تمام این ها تب 
تندی هستند که البته 
زود به عرق می نشینند 

و پس از نیم روزی، 
همه چیز تا بروز اتفاق 

بعدی به فراموشی 
سپرده می شود
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اتفاقی بی سابقه رخ می دهد، به یک باره تمام شاعران ما 
شــروع به صدور بیانه درباره اش می کنند و سیل برگزاری 
جشنواره ها و همایش ها با همان موضوع به راه می افتد. 
امــا تمــام این ها تب تندی هســتند که البتــه زود به عرق 
می نشــینند و پــس از نیــم روزی، همه چیز تا بــروز اتفاق 
بعدی به فراموشــی ســپرده می شــود. برای مثال، سال ها 
کار ما برای فلســطین، ردیف کردن کلمات صبرا و شــتیا 
در کنــار یکدیگــر بود؛ تــا آنکه تصاویر شــهادت نوجوانی 
بــه نــام »محمد الــدوره« در کنــار پدرش، قلب همــۀ ما را 
آتش زد و باز هم مطابق انتظار، شاعران سال ها کاری جز 
آوردن نام این شــهید مظلوم در نوشته هایشان نداشتند 
که خود حاصل برخورد احساسی و آنی است و نشان از 
مصرف زدگــی ذهنی دارد؛ طوری که برای یافتن مضامین 
و موضوعات هیچ تاشی نمی شود و فقط به آن اتفاقاتی 
کــه تبدیــل بــه خبــر و ســپس رســانه ای می شــوند، بــرای 
ســرودن بســنده می کنیــم. امــا در ایــن میان و در مســیر 
خارج شدن این قطار از ریل، نباید از نقش جشنواره های 
ادبی با موضوع شعر مقاومت و فلسطین غافل شد؛ زیرا 
جوایــز آن ها همواره یکی از اصلی ترین عوامل انگیزشــی 
سرودن شعر با این موضوعات بوده و محوریت آن ها نیز 
از پیش برای شــرکت کنندگان تشــریح و دیکته می شــده 
اســت. ناگفته پیداســت در چنین شرایطی، با تولید آثار 
بی شــماری مواجه هســتیم کــه همگی از تکــرار، تقلید و 
شــعارزدگی مصــون نبــوده و عمــر آن ها فقط محــدود به 
برگزاری اختتامیۀ جشنواره هاست. این در صورتی است 
که حتی اکثر شاعران حاضر نمی شوند چنین شعرهایی 

را در کتاب هایشان منتشر کنند؛ حال پرسش بزرگ آن 
اســت که چگونه از دغدغه ای حــرف می زنیم؛ اما حاضر 
به انتشــارش در مجموعه های شــعرمان نیســتیم. البته 
همیشــه اســتثنا نیز وجود دارد و از بزرگوارانی که در این 
عرصه، آثاری بی نظیر خلق کرده اند، نفی حکمت نمی کنم 
و دست سخنم متوجه گریبان دغدغه های ستودنی آنان 
در لباس شعر نیست. پایان سخن آن که در این سال ها 
بیشتر شعرهای ما در موضوعات مذکور، بیش و پیش از 
شعر، شعارهایی خالی از عاطفه و مصنوعی بوده اند که 
از فلسطین فقط سنگ را دیده و هرگز توجهی نداشته اند 
به ســایر ابعاد زندگی انســان فلســطینی که احتماالً در 
کنار جنگ، درس می خواند، کار می کند، عاشق می شود، 
غمگیــن می شــود و اشــک می ریــزد، شــاد می شــود و 
می خندد؛ پرواضح اســت که اگر در کنار گفتن از جنگ 
و انتفاضه گوشۀ چشمی هم به این مسائل می داشتیم، 
فلسطین نوشته های ما، دستخوش اتفاقاتی شگرف شده 
و غنای بیشــتری می یافتند و این درست کاری  است که 
شــاعران فلســطینی و عرب انجام می دهند، برعکس ما 
که فقط نگاهمان از پشت عینک حماسه است و آنچه 
تولید می کنیم، هرگز به عنوانِ شــعری برای تأمل و لذت 
از ســوی مخاطــب پذیرفتــه نشــده و مطالبــه نمی شــود. 
پس بهتر است تعارف با خودمان را کنار بگذاریم و برای 
آشنایی بیشتر مردم با این مقوله، طرحی نو برای سرودن 
از فلسطین و شرح مصائبش دراندازیم و راوی تمام وجوه 
زندگــی و مظلومیــت مردم آن باشــیم؛ زیرا بــدون تردید، 

آیندگان قضاوت کنندگان بی ماحظه ای خواهند بود.

 در این سال ها 
بیشتر شعرهای ما 
در موضوعات مذکور، 
بیش و پیش از شعر، 
شعارهایی خالی از 
عاطفه و مصنوعی 
بوده اند که از فلسطین 
فقط سنگ را دیده 
و هرگز توجهی 
نداشته اند به سایر 
ابعاد زندگی انسان 
فلسطینی که احتماالً 
در کنار جنگ، درس 
می خواند، کار می کند، 
عاشق می شود، 
غمگین می شود و 
اشک می ریزد، شاد 
می شود و می خندد

 بهتر است 
تعارف با خودمان را 
کنار بگذاریم و برای 
آشنایی بیشتر مردم 
با این مقوله، طرحی 
نو برای سرودن از 
فلسطین و شرح 
مصائبش دراندازیم 
و راوی تمام وجوه 
زندگی و مظلومیت 
مردم آن باشیم؛ 
زیرا بدون تردید، 
آیندگان قضات گران 
بی مالحظه ای خواهند 
بود
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موضع گیری شاعران ایرانی در مسئله فلسطین و محور مقاومت 
از ابتدای انقالب تا به حال، به چه صورت بوده است؟ 

اگر منظورتان شاعر متعهد و انقابی است که این شاعران 
به خاطر اعتقادی که به باورهای دینی و ارزش های انسانی 
دارند، بر اســاس آیات قرآن و فرهنگ اســامی که وظیفۀ 
خود را دفاع از مظلوم و ظالم ســتیزی می دانند، در قضیۀ 
فلسطین و ایام منتهی به روز قدس، تاش داشتند برای 
هم نوایی با مردم فلسطین اشعاری بگویند که این اشعار 
هرســاله در مطبوعــات و خبرگــزاری ها منتشــر شــده اما 
متاســفانه تاکنون به صورت کتاب تدوین نشــده اســتاگر 
کســی همــت می کــرد و ایــن اشــعار را گــردآوری و چــاپ 
می کرد، تأثیرگذاری آن بیشــتر می شد. طبیعتاً شاعرانی 
که چنین دغدغه هایی ندارند و مسائلی مانند فلسطین 
برای آن ها مهم نیست، کمتر به این موضوع توجه کرده اند 
و پرداختن به موضوع فلسطین، بیشتر در دایرۀ شعرای 

انقابی و متعهد می گنجد.

بازتــاب این نوع مســائل خودجوش بوده یــا از نهادهای دولتی و 
حکومتی، حمایتی صورت می گرفته است؟

دو حالت داشته، یک حالت اینکه معموالً شاعر متعهد 
و مســلمان بــدون اینکــه سفارشــی بپذیــرد یــا به خاطــر 
جشــنواره ها شــعر بگویــد، به خاطــر دغدغه هــای درونــی 
و نــدای فطــرت خــودش کــه به دفــاع از مظلومیــن دعوت 
می شــود، در یک فرایند طبیعی دســت به آفرینش ادبی 
می زند و ســعی می کند اگر ندای مظلومی را از هر گوشــۀ 
جهان می شنود، با آن مظلوم هم دلی و هم نوایی کند. این 

 ارزیابی شما در خصوص حمایت صنعت نشر و آثار مکتوب از 
مسئلۀ فلسطین چیست؟

 در دهۀ اول و دوم انقاب به دلیل اینکه موضوع فلسطین 
بیشتر در توجه اهالی قلم بود و فضای اجتماعی و سیاسی 
جامعه هم مزید بر علت می شد که اهالی قلم در این حوزه 
کار و تحقیــق داشــته باشــند؛ امــا در ســال های اخیر، این 
مسئله مقداری مغفول واقع شده است. در واقع، آن طور 
که شایسته بوده، به آن توجه نشده است. یکی از دالیل 
آن هــم می توانــد این باشــد که در ســال های اخیر، جهان 
اسام با بحث بیداری اسامی مواجه شده و در بسیاری از 
کشورها، شاهد قیام ملت های مسلمان علیه حکومت های 
مستبد و خودکامه هستیم؛ این باعث شده که فقط بحث 
فلسطین در محور توجه نباشد و موارد دیگر اضافه شود 
که موضوع فلسطین را تا حدی در حاشیه قرار داده؛ اما در 
عین حال، در سال های اخیر، افرادی که دغدغۀ فلسطین 
و دفــاع از مظلومیــن را داشــتند، ســعی کردند با نوشــتن 
یادداشــت و مقاالت، این موضوع را زنده نگه دارند؛ چون 
این موضوع یک مســئله انســانی اســت و چیزی نیست 
که فکر کنیم فقط به جهان اســام مرتبط می شــود، بلکه 
مسئله ای است که تمام آزادی خواهان جهان و تمام افرادی 
کــه عدالــت، آزادی، صلــح، نوع دوســتی و انسان دوســتی 
برایشــان مهم اســت، از فلســطین و حق فلســطین دفاع 
می کننــد و آرزوی آزادی قــدس از چنگال صهیونیســت را 
دارنــد. امــروز هــم دغدغه منــدان و افرادی که انســانیت و 
کرامت انســانی برایشان مهم اســت، تاش می کنند این 

مسئله را زنده نگه دارند.

فاطمه قربان نیا

ادبیات پایداری و مقاومت در سال های اخیر، به عنواِن سوژه ای مهم و وظیفه محور در بین شاعران و نویسندگان وطنی مطرح 
شده است . این حوزه با توجه به تحوالت جهان اسالم و مشاهدۀ ظلم هایی که به مردم مظلوم فلسطین شده است، همواره 
درصدد روشنگری در خصوص اشغالگری صهیونیست ها با زبان شعر و آثار ادبی بوده است. رضا اسماعیلی، خالق اثر سالم 
مقاومت، یکی از شاعران مطرح آئینی ا ست که اشعار زیادی با موضوع فلسطین سروده است. به همین بهانه، گفت و گوی 

کوتاهی با او کرده  ایم و در خصوص جایگاه فلسطین در ادبیات کشورمان جویای نظرهایش شده ایم.

رضا اسماعیلی در گفت وگو با شیرازه:

برخی برای فلسطین 
فقط جشنواره برگزار کردند

درسالهایاخیر،
جهاناسالمبابحث

بیداریاسالمیمواجه
شدهودربسیاریاز
کشورها،شاهدقیام
ملتهایمسلمان
علیهحکومتهای
مستبدوخودکامه
هستیم؛اینباعث
شدهکهفقطبحث
فلسطیندرمحور
توجهنباشدوموارد
دیگراضافهشودکه
اینموضوعفلسطین
راتاحدیدرحاشیه

قرارداده

شاعرانیکه
چنیندغدغههایی

ندارندومسائلیمانند
فلسطینبرایآنها
مهمنیست،کمتر

بهاینموضوعتوجه
کردهاندوپرداختن

بهموضوعفلسطین،
بیشتردردایرۀشعرای

انقالبیومتعهد
میگنجد

پروندۀ ویژه

گفت وگو
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باری  به هر جهت برگزار می شــود. مســئول یا نهادی که 
جشنواره را مدیریت می کند، به دنبال ارائۀ بیان کاری و 
عملکرد است که بله، ما چند جشنواره هم برگزار کردیم! 
جشنواره ای ارزشمند است که متولی آن تشریح کند که 
هــدف از برگزاری جشــنواره چه بوده اســت و ســعی کند 
رویکرد ســازنده ای داشــته باشــد. شــاعران جشــنواره ای، 
شــاعرانی هســتند کــه ممکــن اســت هیــچ اعتقــادی به 
موضوع طرح شــده در جشــنواره نداشــته باشــند؛ اما به 
اعتبــار اینکــه جایــزه ای کســب کننــد، شــعر می گوینــد. 
امــروز برای فلســطین شــعر می گویند و فــردا هم ممکن 
اســت با موضوعی که در تقابل با فلســطین است، شعر 
بگویند . ما باید از این آفت پرهیز کنیم، جشــنواره زدگی 
آفت خطرناکی هست که باعث رکود فرهنگی در جامعه 

می شود.

نهادهــای رســمی و دولتــی در خصــوص فلســطین چــه کار 
به خصوصی انجام داده اند؟

 نهادهــای رســمی بــرای زنده  نگه داشــتن یاد فلســطین، 
گام هــای خیلــی بزرگی برنداشــتند. من چیــزی که خودم 
در ایــن چهــار دهــۀ انقــاب دیدم، بیشــتر عشــق درونی 
اصحــاب فکــر و فرهنگ و باورمندان به آرمان فلســطین 
بــوده؛ بــدون اینکــه از جایــی ســفارش بگیرنــد. نهادهای 
فرهنگی کم فروشــی و کوتاهی کردنــد. با توجه به نظرات 
امام خمینی، مقام معظم رهبری و بزرگان انقاب همچون 
شهیدمطهری که شمر و یزید زمانه را اسرائیل می دانند، 
فلسطین باید موضوع اول جهان اسام باشد. متأسفانه 
نهادهای فرهنگی دچار عمل زدگی و روزمرگی شده اند که 
بسیاری از مسائل مهم را به فراموشی سپرده  و به دنبال 
جشنواره هایی هستند که چندان تأثیری در جریان سازی 
و فرهنگ سازی در جامعه ندارد و بیشتر ارائۀ گزارش کار 
است. به نظرم باید به نهادها و متولیان این امر تلنگری 
زد کــه بــرای کارهایی که در  نظر دارند، اولویت بندی کنند 
و بعد دســت به عمل بزنند. گاه می بینیم برای مســائل 
و موضوعاتــی کــه دغدغۀ دســت چندم جامعۀ ماســت، 
جشــنواره و کنگــره برگــزار می کننــد؛ اما دربارۀ مســائلی 
ماننــد فلســطین کــه موضــوع اول جهــان اســام و یــک 
موضوع انســانی اســت، در این چهل ســال، کمتر شاهد 
برگزاری کنگره های تأثیرگذار و جریان ســاز بوده ایم؛ البته 
باید در  نظر داشــته باشــیم که برگزاری این برنامه ها نیاز 
بــه حمایت هــای جدی مالــی و معنــوی دارد که حمایتی 
نمی بینیــم یــا اینکه مســئولین در اولویت ســنجی دچار 
اشتباه شده اند و اولویت اولی که برای خود تعریف کردند، 
اولویــت جامعــۀ مــا نیســت. بــه نظــرم در سیاســت های 
فرهنگــی، باید تجدیدنظر شــود و با توجه به مقتضیات 
و  ســامان دهی  را  فرهنگــی  برنامه هــای  اســام،  جهــان 

مدیریت کنیم.

خصیصــۀ یک شــاعر متعهد و انسان دوســت اســت که 
منتظر برگزاری جشنواره و کنگره و فراخوان نیست و خود 
بر اساس سفارش قلبی خود برای فلسطین شعر می گوید 

یا مقاله می نویسد. 
مســئلۀ دیگر برگــزاری کنگره ها و جشنواره هاســت. 
نهاد هایی که با موضوع فلســطین درگیر هســتند، سعی 
 می کنند جشنواره هایی با موضوع فلسطین برگزار کنند. 
طبیعتاً در این میان، شــاعرانی هم برای شــرکت و رقابت 
در جشنواره، شعر می گویند. این شعر ها اگر براساس باور 
قلبی باشــد، ارزشــمند اســت؛ اما اگر شــاعری صرفاً برای 
جایزه یا برگزیده شدن شرکت کند، این دیگر ارزشی ندارد. 
شــعری ارزش دارد که بر  اســاس اعتقاد و باورهای درونی 
گفته شود؛ یعنی یک شاعر واقعاً به مظلومیت فلسطین 
و غاصب بودن اسرائیل اعتقاد داشته باشد. مسئلۀ حق 
و باطــل و پیــروزی حــق بــر باطل برایش مهم باشــد که بر 
اساس این اعتقاد، قلم به دست گیرد و شعر بگوید. این 
ارزشمند است. اما ممکن است کسی برای جایزه گرفتن 
و دیده شــدن در جشــنواره شــرکت کند. این شعر اثرگذار 
نیســت و کوششــی اســت؛ شــعری اســت کــه درون مایۀ 
ارجمنــد انســانی و اســامی ندارد. البتــه من نمی خواهم 
نفــی کنم. برگزاری جشــنواره ها و کنگره هــا اگر هدف مند 
باشــد و بتوانــد در ارتقــای ادبیــات نقــش داشــته باشــد، 
ارزشــمند و تأثیرگذار اســت. اما بســیاری از جشــنواره ها 

  اگر شاعری 
صرفاً برای جایزه 
یا برگزیده شدن 
شرکت کند، این 
دیگر ارزشی ندارد. 
شعری ارزش دارد 
که بر  اساس اعتقاد 
و باورهای درونی 
گفته شود؛ یعنی 
یک شاعر واقعاً به 
مظلومیت فلسطین و 
غاصب بودن اسرائیل 
اعتقاد داشته باشد. 
مسئلۀ حق و باطل و 
پیروزی حق بر باطل 
برایش مهم باشد که 
بر اساس این اعتقاد، 
قلم به دست گیرد 
و شعر بگوید. این 
ارزشمند است. اما 
ممکن است کسی 
برای جایزه گرفتن 
و دیده شدن در 
جشنواره شرکت کند

پروندۀ ویژه / گفت وگو
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بکشــند. اگــر این کار صــورت بگیرد، ادبیــات ما هم جانی 
دوباره خواهد گرفت و تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. 

اشعار حمایت از فلسطین چه جایگاهی در میان مردم دارد؟ 
متأسفانه در سال های اخیر، شبکه های اجتماعی به بحث 
تهاجــم فرهنگــی دامــن زدند. عــده ای در جبهــۀ فرهنگی 
انقاب نیستند و خارج از این دایرۀ انقابی گری تاش دارند 
تا جامعه را به سمت خودشان بکشند و تفکرات خود را به 
جامعه دیکته کنند. برای مثال، شــاهد شــعار »نه غزه، نه 
لبنان، جانم فدای ایران« بودیم که چرا حکومت اســامی 
بــه آن مناطــق توجه می کنــد و به اوضــاع داخلی بی توجه 
است. این مباحث بهانه است، در  واقع، هر انسان، نه صرفاً 
مسلمان، اگر کرامت های انسانی و انسانیت برایش مهم 
باشد، دفاع از فلسطین را به عنوان یک رسالت انسانی برای 
خــود می دانــد . االن مردم اروپــا و حتی آمریکا، آن هایی که 
حق مدار و عدالت خواه هستند، حتی اگر به دینی معتقد 
نباشند، از فلسطین دفاع می کنند و آزادی فلسطین را حق 
طبیعــی مــردم آن می داننــد. امروز اما عده ای هســتند که 
سعی می کنند ذهن جامعه را از مسئلۀ فلسطین منحرف 
کنند که فلســطین مســئلۀ اول ما نیســت و باید روی آن 
خط بکشیم و به مسائل خودمان فکر کنیم؛ اما مردمی که 
انقاب کردند و به ارزش های انقاب و بیانات امام معتقدند، 
به این اعتقاد که فلسطین پارۀ  تن اسام است، باور دارند 
و طبیعتاً اشعاری را که می خوانند، با شاعر و آفرینندۀ آن 
اثر هم ذات پنداری می کنند؛ دیگر شاعرانی که نافی ارزش 
فلسطین هستند، فقط به منافع خود فکر می کنند. اینکه 
من باید آزاد باشم و زندگی و رفاه خوبی داشته باشم، کافی 
اســت. دیگران اگر از گرســنگی بمیرند، عیب ندارد؛ فقط 
من و خانواده ام در امنیت باشیم! طبیعتاً خطاب ما به این 
افراد نیست، این افراد باوری دارند که هم قبله و قبیله با ما 
نیستند. پیرو صحبت حضرت امام حسین که می فرمایند: 
اگر دین ندارید الاقل آزاده باشــید، انســان های آزادی خواه 
کــه به دنبال حقیقت هســتند، حتی در آمریــکا و اروپا به 
آزادی فلسطین معتقد هستند، این یک مسئلۀ جهانی 
است. امروز هم در جامعۀ ما نغمه های ناسازی وجود دارد 
که برخی سعی می کنند اذهان عمومی را منحرف کنند که 
چرا به خارج از کشور توجه می کنید!  برای مثال، امروز در 
خوزســتان، آبادان و... با آلودگی هوا، کمبود آب، ریزگردها 
و... مواجه هســتند؛ مردم وقتی می بینند به این مســائل 
کم توجهــی می شــود و دولت مــردان بــه مشــکات کشــور 
بی اعتنا هستند، شــعارهایی نظیر حمایت از مظلومان و 
مســتضعفان برای مردم، بی معنی و کم اهمیت می شود؛ 
ولی اگر مدیران ما هوشمندانه با این خألها مبارزه کنند و 
رفاه نســبی برای مردم خودمان فراهم کنند، بســتری برای 
شیطنت های معاندان نظام مبنی بر دروغ بودن شعارهای 

محور مقاومت فراهم نخواهد شد.

در ســال های اخیر شــاعران ایرانی جهت باورپذیری و زنده نمایی 
اشــعار و آثــار خــود بــا شــاعران فلســطینی ارتبــاط و تبــادل نظر 

داشته اند؟ 
خاطرم هست که در سال های گذشته، چند سفیر فرهنگی 
متشــکل از شــاعران و نویسندگان به کشــورهای سوریه و 
لبنان اعزام شدند که بسیار ارزشمند و تأثیرگذار بود. خودم 
در یکی، دو سفر شرکت داشتم و از ازدوگاه  ها دیدن کردم و 
با کودکان و آوارگان فلسطینی دیدار داشتم. در قلب صحنه 
حضور داشــتیم و از زبان یک آوارۀ فلســطینی شــنونده و 
بیننــده بودیــم. فلذا، می توانســتیم دقیق تــر و جزئی تر به 
مســائل بپردازیم و اگر شعری یا داستانی نوشته می شد، 
تأثیرگــذاری بیشــتری داشــت. بنابرایــن، یکــی از راه هــای 
تأثیرگذاری ادبیات مقاومت و فلســطین این اســت که در 
طول سال، اهالی شعر و قلم را به کشورهای محور مقاومت 
اعزام کنیم تا این افراد با شاعران و فرهنگیان این کشورها 
ارتباط برقرار کنند، تجارب خود را منتقل کنند تا مســئلۀ 
فلســطین برای اهل فرهنگ ملموس تر شــود. اما اگر این 
اشعار بر  اساس توهم و خیال پردازی باشد و شاعری که تا  به 
حال از نزدیک با غم و رنج آوارگان فلسطینی برخورد نداشته 
و از زبــان یــک فلســطینی، قصۀ پرغصۀ آن ها را نشــنیده 
باشــد، با دســت های خالی از فلسطین شــعر می سراید و 
اشعارش بیشتر بر  اساس توهمات و تخیاتی هست که 
چندان عینی نیست، طبیعتاً خواننده هم وقتی آن اثر ادبی 
را می خواند، احســاس می کند که از دل برآمده نیســت و 
حالــت تکلــف و تصنعــی دارد و توانایی ارتباط با مخاطب 
را ندارد . اما اگر مثل شــاعران انقاب که در دوران هشــت 
سال دفاع مقدس به عنوان رزمنده یا در قالب کاروان هایی 
برای ثبت آثار جنگ در مناطق عملیاتی حضور داشتند و از 
نزدیک شاهد اتفاقات و تحوالت بودند، آثارشان جوششی، 
تأثیرگــذار و از دل برآمــده بود. امروز هم بــرای اینکه ادبیات 
پایداری و مقاومت تأثیر گذار باشــد و بتواند جریان ســازی 
و فرهنگ ســازی کند، الزم است که شاعران و نویسندگان 
در کشورهای سوریه، لبنان، فلسطین و. .. از خود مردم آن 
کشورها بشنوند و ببینند و حتی با نویسندگان و شاعران 
آن منطقه تعامل داشته باشند. این تعامل باعث می شود 
که خون تازه ای در رگ های بیان مقاومت جاری شود. امروز 
نمی شود از اهالی فرهنگ و ادب بابت آثارشان در خصوص 
فلسطین گایه کرد؛ چون برای این دوستان فرصتی فراهم 
نشــده کــه برونــد از نزدیــک ایــن صحنه هــا را ببیننــد و با 
فلسطینی ها نشست و برخاست کنند. طبیعتاً بر اساس 
شــنیده های خودشــان و آن چیزی که از اخبار شــنیده اند 
یــا در کتاب هــا خوانده انــد، قضاوت کردند و شــعر گفتند . 
اگــر می خواهیم ادبیات پویا و بالنــده ای در حوزۀ پایداری و 
مقاومت داشته باشیم، باید تاش کنیم زمینه های تعامل 
با شاعران مقاومت جهانی را با شاعران خودمان فراهم کنیم 
تا آن ها بتوانند با چشمان خود واقعه را ببینند و به تصویر 

 االن مردم اروپا 
و حتی آمریکا، 

آن هایی که حق مدار و 
عدالت خواه هستند، 

حتی اگر به دینی 
معتقد نباشند، 

از فلسطین دفاع 
می کنند و آزادی 
فلسطین را حق 

طبیعی مردم آن 
می دانند. عده ای 
هستند که سعی 

می کنند ذهن جامعه 
را از مسئلۀ فلسطین 

منحرف کنند که 
فلسطین مسئلۀ اول 
ما نیست و باید روی 
آن خط بکشیم و به 
مسائل خودمان فکر 
کنیم؛ اما مردمی که 

انقالب کردند و به 
ارزش های انقالب و 

بیانات امام معتقدند، 
به این اعتقاد که 
فلسطین پارۀ  تن 

اسالم است، باور دارند 
و طبیعتاً اشعاری 

را که می خوانند، با 
شاعر و آفرینندۀ آن 

اثر هم ذات پنداری 
می کنند

برخی برای فلسطین فقط جشنواره برگزار کردند
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شــما کتابــی را نیــز اخیــراً منتشــر کردید کــه بــه تاریخچۀ این 
مســائل می پــردازد. مقــداری دربارۀ کتــاب جدیدتــان برایمان 

بگویید.
کتاب مفصل بنی اســماعیل، بنی اســرائیل و آخرالزمان 
یگانه کتابی نیست که دربارۀ سیر تحول اندیشه و عمل 
بنی اســرائیل از گذشــته های دور تا عصر حاضر نوشــته 
شــده اســت. رویکــرد اصلــی ایــن کتــاب کــه حاصــل دو 
ســال مطالعۀ جدی اینجانب است، معطوف به حرکت 
بنی اســرائیل بعــد از پیامبران برگزیــدۀ خداوند در طول 
تاریــخ، قریــب بــه 4هزار ســال گذشــته اســت. یعنــی از 
زمانــی کــه حضرت ابراهیم خلیــل الرحمنA تولد دو 
شــاخۀ مهم نبوتی را اعام فرمود: شــاخۀ بنی اسرائیلی 
کــه از حضــرت اســحاقA آغــاز و به حضرت عیســی 
روح هللا A ختــم می شــد و شــاخۀ بنی اســماعیلی که 
از حضــرت اســماعیل نبــی هللاA شــروع و بــه پیامبر 
خاتم محمد مصطفیt رســید و از طریق ایشــان، به 
سلســلۀ اوصیــا منتقل شــد. این جریان، همــان جریان 
دیــن جهانــی کتــاب کامــل و تأســیس دولــت جهانــی 

محمد  بحرینی

از نظــر شــما چــه انگیــزه و ضرورتــی بــرای انجــام مطالعــات 
یهودشناسانه وجود دارد؟

دربارۀ انگیزۀ انجام مطالعه در این باره، اگرچه ده ها دلیل 
می توانیم ارائه کنیم، واضح تر از همه، این آیۀ مبارکه قرآن 
َـّـاسِ َعَداوَةً  کریــم اســت که می فرماید:﴿لَتَِجَدنَّ أََشــدَّ الن
َّذِيَن آمَنُوا الْيَهُودَ﴾)سوره مائده، آیه 82(. »ای مؤمنین،  ِّل ل
به درستی که دشمن ترین دشمنان شما کسی نیست ااّل 
یهود.« همین بس که مطالعات ما نشان می دهد در طول 
تاریخ بسیار بلند، همواره اشرار بنی اسرائیل، آن هایی که 
از پیروان اصلی و حقیقی دین موسوی کناره گرفتند، از 
روی کین و حســد دربارۀ انســان و ادیان و به ویژه مؤمنان 
عمل کردند. مطالعه دربارۀ عملکرد اشرار یهود در طول 
جــادۀ بلنــد تاریــخ، بــه مــا نشــان و مــدد می دهد کــه راز 
بسیاری از حوادث گذشته و اتفاقات و فراز و نشیب های 
گذشــته را دریابیم و علت اصلی بسیاری از رخدادها در 
حوزه های فرهنگی، تمدنی، اقتصادی، سیاسی و نظامی 
در این عصر را بفهمیم و حتی کشف کنیم که مؤمنان و 
مستضعفان در آینده، با چه وقایعی رو به رو خواهند شد.

یکی از دیرپاترین افراد در حوزۀ مطالعات یهود و صهیونیسم، اسماعیل شفیعی سروستانی است. وی در این حوزه، به قدری 
فعالیت کرده که تقریباً هر کسی بخواهد در این حوزه فعالیت کند، باید مدتی کنار وی شاگردی کند. با او دربارۀ بحث یهود 

و مطالعات در این حوزه گفت وگو کردیم.

رئیس مؤسسۀ فرهنگی موعود عصر و سردبیر ماهنامۀ موعود در گفت وگو با شیرازه کتاب:

مسلمانان در مطالعات یهودشناسانه 
غفلت بزرگی داشته اند 28

پروندۀ ویژه

گفت و گو
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حاشــیۀ دریــای مدیترانه، شــاهدش هســتیم. به عبارت 
دیگــر، مــن در ایــن کتــاب در جســت وجوی بلندتریــن، 
پرســابقه ترین و ریشه دارترین اختاف حادث شده میان 
دو قــوم بــوده ام که دامنۀ تأثیرات آن هزاره ها را درنوردیده 
و به عصر ما رسیده است. این کتاب تنها کتابی نیست 
که در این باره نگاشته شده است. در مجموعۀ مطالعاتم 
طی 10 ســال گذشــته دربارۀ ســیر تحول اندیشه و عمل 
شیطان و اشرار یهود در طول تاریخ، بررسی بسیار جدی 

و پژوهشگرانه ای داشته ام.

آیا کتاب های دیگری هم در این زمینه نگاشته اید؟
بلــه، مجموعــۀ هفت جلــدی قبیلــۀ لعنــت بــه صــورت 
مشخص، به همین موضوع توجه داشته و این مجموعه 
نیــز توســط انتشــارات هــال بــه چــاپ رســیده اســت. 
مجموعــۀ مفصلــی اســت که به اســتناد منابــع تاریخی 
و منابــع روایی، ســیر تحول تاریخــی و فرهنگی عملکرد 
اشرار یهود را بررسی و مطالعه کرده است. هر یک از این 
مجموعه کتاب، عنوان مخصوص خود را دارد و با مطالعه 
دربارۀ نقاط عطف مهم گذشته، به عصر حاضر می رسد 
و به صــورت معیــن، عملکــرد اشــرار یهــود را در مجامــع 

مخفی فراماسونری و ایلومیناتی و... مطالعه می کند.

عملکرد مسلمانان را در مطالعات یهودشناسانه چگونه ارزیابی 
می کنید؟

دربــارۀ ضــرورت مطالعــه دربارۀ عملکرد اندیشــۀ اشــرار 
یهــود، همــان آیــۀ ابتــدای بحــث کفایــت می کنــد کــه 
خداوند متعال به همۀ مؤمنان در این باره متذکر شــده 

بنی اســماعیلی به دســت با کفایت آخرین وصی رسول 
خاتــم، حضــرت مهــدیf اســت. در طــول ایــن تاریــخ 
طوالنی، بنی اســرائیل از روی کین و حســد ســر در برابر 
فرمان خداوند متعال فرود نیاوردند، بلکه بنا را بر انهدام 
و انعــدام مؤمنــان و پیــروان حقیقی ادیان گذاشــتند که 
همۀ تاریخ گذشــته بیان می کند چگونه اشرار یهود بعد 
از کشتن انبیای بنی اسرائیلی و بنی اسماعیلی، در میانۀ 
همــۀ ادیان توحیــدی نفوذ و رخنه کــرده و انحراف ایجاد 
کردنــد. مشــخص ترین آن را در ایجــاد انحــراف در دیــن 
نصارا و همچنین در نقاط عطف مختلف و دست داشتن 
آن ها در به قتل رســاندن بســیاری از مؤمنان و جنگ های 
مهم شاهد هستیم. ردیابی این موضوع نشان می دهد 
که چگونه اشرار یهود در طول بیش از هزار سال گذشته 
بعــد از بعثت رســول اکــرمt، همچنان بــه این عداوت 
ادامــه دادنــد. عمل آن هــا را در مقابل رســول خدا و بعد 
در برابــر اوصیــا می بینیــم. در طول تاریخ بلند 200ســالۀ 
جنگ هــای صلیبی، دســت آن هــا را ماحظــه می کنیم. 
بعــد از آن نیــز در شــکل گیری بســیاری از جریان هــای 
مخفــی و مجامع مخفــی، موریانه وار در همــۀ حوزه های 
فرهنگــی و تمدنی رخنه کرده اند. طی 70 ســال گذشــته 
نیز همه می دانیم که چگونه جهان اسام با یک جریان 
بســیار پیچیــدۀ یهودیت صهیونیســتی مواجه اســت و 
هم حوزه های سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی 
جهان اســام متأثر از توطئه بزرگ بنی اســرائیلی ضعف 
و فتور را تجربه کرده است و هم ازبین بردن سرمایه های 
بــزرگ مالی و انســانی را تجربه کــرده و نیز بحران هایی را 
که به صورت خاص، در منطقۀ غرب آســیا در کشورهای 

مسلمانان در مطالعات یهودشناسانه غفلت بزرگی داشته اند

درطولاین
تاریخطوالنی،

بنیاسرائیلازروی
کینوحسدسردر
برابرفرمانخداوند

متعالفرودنیاوردند،
بلکهبنارابرانهدام
وانعداممؤمنانو

پیروانحقیقیادیان
گذاشتندکههمۀ
تاریخگذشتهبیان

میکندچگونهاشرار
یهودبعدازکشتن

انبیایبنیاسرائیلی
وبنیاسماعیلی،

درمیانۀهمۀادیان
توحیدینفوذورخنه
کردهوانحرافایجاد

کردند
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و به عبارتــی، اخطــار داده کــه ای مؤمنــان، بدانیــد کــه به 
حقیقت، دشــمن ترین دشمنان شما کسی نیست مگر 
یهــود. ایــن مســئله را تأکیــد کرده اســت؛ اما متأســفانه 
به رغــم آنکــه بنی اســرائیل و اشــرار یهود هم در گذشــته 
و هــم امــروز، به صورت جدی دربارۀ مســلمانان اندیشــه 
کــرده  و فســاد ایجاد کرده اند و بــرای این هدف مطالعات 
جــدی داشــته اند، مســلمانان در ایــن باره غفلت بســیار 
بزرگــی داشــته اند. برای نمونه، بررســی کنید که برخافِ 
اینکــه در چهل ســال گذشــته، انقــاب اســامی و نظام 
جمهــوری اســامی بــا عملکــرد سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعی صهیونیســت ها و یهودیان مواجه بوده است، 
حتــی یک مرکز مطالعاتی جدی همه جانبــه در این باره، 
تأســیس نکرده ایم و حتی یک دانشکدۀ مخصوص این 
موضوع نداریم. شما اگر مطالعه بفرمایید، می بینید که 
در کشورهای غربی و از جمله آمریکا، مراکز شرق شناسی 
فراوانی طی 180 سال تأسیس شده و چیزی غریب به 180 
رشته در حوزۀ مطالعات شرق شناسانه و اسام شناسانه 
در دانشــگاه های غربــی مشــغول فعالیــت هســتند و 
همه ساله، هزاران رساله در این باره ارائه می کنند. درحالی 
که کشورهای اسامی و از جمله ایران، در این باره اهتمام 
بزرگی نداشــته اند. تقریباً سی سال پیش بنده فهرست 
آثار و پژوهش های یکی از این مراکز شرق شناســی را که 
در ژاپن مســتقر اســت، مطالعه می کردم و شــاهد بودم 
کــه رســاله ای بســیار مفصــل دربــارۀ گویش هــای محلی 
مردم الرســتان فارس منتشــر کرده بودند. یعنی تا آنجا 
جلو رفته اند که از مباحث مهم و جدی به حاشیه ای ترین 
مباحث مثل گویش و زبان مردم یکی از شهرستان های 
یکی از اســتان های ایران وارده شــده اند. خودتان حدیث 
مفصل بخوانید از این مجمل؛ درحالی که ما حتی یک 
دانشکده در این باره تأسیس نکرده ایم. به موازات همین 
موضوع، شــما می بینید اگرچه غرب در حوزۀ فرهنگی و 
تمدنی، طی 200 ســال گذشــته، مصیبت های بســیاری 
بــر ســر مســلمانان آورده و تمام حــوزۀ فرهنگی و تمدنی 
ایرانی، اسامی و غرب آسیا در سایۀ این حوزه فرهنگی 
و تمدنــی ملحدانــه غربــی فــرو رفتــه اســت، یــک مرکــز 
مطالعات ویژۀ غرب شناسی در این کشور تأسیس نشده 
اســت. ایــن غفلت اســت یا ندانــم کاری یا نشــان دهندۀ 
نقش آفرینی غربیان، روشــن فکران و یهودیانی است که 

در مجامع فرهنگی کشورهای اسامی نفوذ کرده اند؟ 

نفوذی که از آن صحبت می کنید، در ایران چگونه محقق شده 
است؟

این نفوذ در همۀ زمینه ها وجود داشــته و دارد. روزی در 
این کشــور، چیزی قریب به 55 لژ فراماســونری فعالیت 
می کرده اند و مهم ترین شخصیت های فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی این کشور به این مجمع شیطانی فراماسونری 

وابســته بودنــد. چنان کــه از زمــان قاجــار تــا پایــان دورۀ 
پهلوی، رؤســای بســیاری از دانشــکده ها، دانشــگاه ها و 
مراکــز علمــی و فرهنگــی و حتی رســانۀ بزرگ کشــوری، 
تحــت نفــوذ و مدیریت فراماســونرها بوده اســت. حوزۀ 
اقتصادی هم به هیچ عنوان دورمانده از این ماجرا نبوده 
اســت. حســب برخی پژوهش ها، بعــد از انقاب، فقط 
پنج لژ ماســونی در ایران شــناخته شد و 50 لژ همچنان 
در محاق ماند؛ اما نقش خود را ایفا کرد. اگرچه از طریق 
تحوالتی که در ایران اتفاق افتاد، مرکزیت فراماســونری 
خاورمیانه از ایران، به مناطق دیگر از جمله ترکیه منتقل 
شــد. روزی رئیــس اصلی جریــان فراماســونری در ایران 
یعنــی شــجاع الدیــن شــفا ادعــا کرده بــود که مــا چنان 
عوامــل خــود را در مجامــع فرهنگی ایران کاشــته ایم که 
این ها به ســادگی از این موضوع خاص نخواهند شــد. 
جملۀ شجاع الدین شفا را نقل به مضمون عرض کردم. 
شــما وضعیــت فرهنگــی و اقتصــادی و حتــی سیاســی 
امروز ایران را ببینید. وضعیت آشــفته ای که از نظر من 
از میزان نفوذ عوامل غربی و غرب زده و یهودی حکایت 
می کنــد کــه مانــع شــده اند چنان کــه بایــد و شــاید، این 
حوزۀ فرهنگی و تمدنی ایرانی اسامی شکل نگیرد و از 

آسیب هایی که این ها وارد کرده اند، در امان نماند.

چه مراکزی در ایران، در این حوزه فعالیت می کنند؟
این مراکز و مؤسســات عمدتاً خصوصی کار می کنند و 
بسته به غیرت و همت مؤسسانشان روی پا ایستاده اند. 
کــه دارای  یهــود  اندیشــکدۀ مطالعــات  مثــل  مراکــزی 
سایت ها و کانال های مختلفی است و پژوهش هایی در 
این زمینه انجام می دهد. یا برخی مؤسسات دیگر که در 
این حوزه فعالیت می کنند. اما متأســفانه با بی توجهی 
جدی سازمان های رسمی فرهنگی کشور، این مؤسسات 
پراکنــدۀ کوچــک، همواره آســیب پذیر و ضعیــف و الغر 
مانده اند. مؤسسه فرهنگی و هنری موعود عصر که 23 
سال و اندی از عمرش می گذرد، بخشی از فعالیت های 
خــود را بــه انجــام مطالعــات فرهنگــی اختصــاص داده 
اســت و بــه انجــام مطالعــات فرهنگی به شــکل خاص، 
مطالعه دربارۀ اندیشه و عمل بنی اسرائیل، یهود و غرب 
توجــه جدی داشــته و تا به امروز، کتاب هــای فراوانی در 
قالــب تحقیــق، پژوهش، ترجمــه و... منتشــر نموده که 
در دســترس اســت. ســایت ها و کانال هــای موعــود در 
شــبکۀ جهانــی اینترنت نیز ایــن مدد و امــکان را ایجاد 
کرده اند که عزیزان و پژوهشگران ما بتوانند از مجموعه 
آثار این مؤسســه اســتفاده کنند. این مجموعه آثار را از 
طریق سایت موعود و سایت یاران شاپ می توانید تهیه 
بفرمایید. نشست های مختلفی نیز طی این سال ها در 
همیــن حوزه ها اتفــاق افتاده که ان شــاء هللا دردســترس 

عزیزان مخصوصاً جوانان قرار خواهد گرفت.

پروندۀ ویژه / گفت وگو
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برنامه های یهود برای آیندۀ جهان اسالم چیست؟
بی شک، اشرار یهود دست از سر جهان اسام بر نخواهند 
داشت. علت این موضوع را در همین کتاب بنی اسماعیل، 
بنی اسرائیل و آخرالزمان توضیح داده ام که به پایان تاریخ 
و آینــدۀ تاریــخ برمی گردد. دو قوم در عرصۀ تاریخ در طول 
زمان، دربارۀ آخرالزمان و تأســیس دولت جهانی اندیشــه 
کرده اند. این دو جریان به مثابۀ دو ارابه در جادۀ بلند تاریخ 
به راه افتاده اند، به امید آنکه تأسیس حکومت جهانی را 
از آنِ خود کنند. حسبِ فرمایش  حضرت ابراهیم خلیل 
الرحمنA، تأسیس دین جهانی و دین کامل و پیامبر 
آخرالزمان و تأسیس دولت جهانی به نام مقدس پیامبران 
بنی اسماعیلی رقم خورده است. اگرچه بنی اسرائیل از زبان 
انبیای الهی می دانست که سلسلۀ انبیای بنی اسرائیلی 
به حضرت عیسیA ختم می شود، همچنان که عرض 
شــد، طمــع کردنــد که با حیلــه و فن و حرکــت مذبوحانه، 
جلــوی رســیدن ارابــۀ بنی اســماعیل بــه مقصــد غایــی را 
بگیرنــد؛ مقصدی که خداوند متعال برای بنی اســماعیل 
تقدیر کرده است. آن ها به دلیل نگاه خودبنیادانه شان به 
عالم و آدم، در این گمان خام افتادند که می توانند آینده را 
خود رقم بزنند و جلوی رسیدن ارابۀ بنی اسماعیل به هدف 
غایــی را بگیرند. چنان که عــرض کردم، راز همۀ کنش ها و 
واکنش های چندهزارساله علیه مؤمنان و انسان به همین 

موضوع برمی گردد.

نقش شیطان در پیشبرد این ماجرا چیست؟
باید توجه داشــته باشــیم که این جریان همواره از ســوی 
ابلیس، شــیاطین و جنود شــیطانی حمایت شده است. 
چنان که مطلع هستید و می دانیم، در ماجرای خلقت آدم
A در اولین صبحگاه آفرینش، وقتی که ابلیس از درگاه 

خدای متعال رانده شــد، از خداوند طلب عمر دراز کرد تا 
به زمان حشرِ همۀ موجودات، یعنی قیامت کبری، بماند. 
خداونــد او را تــا روز وقــت معلوم مهلــت داد. اما این را که 
ایــن وقــت معلــوم چه موقع اســت، باید از زبــان حضرات 
معصومیــنD دریافــت. در ســوره »ص« آیــات 79 تــا 
ِــي إِلَى يَوْمِ  81 اشــاره می شــود به اینکــه ﴿قَــالَ رَبِّ فَأَنْظِرْن
يُبَْعثُوَن﴾. شــیطان می گوید: »خدایــا، به من تا روز بعث 
مهلت بده«؛ اما خدوند در ادامۀ ســوره می فرماید: ﴿قَاَل 
ََّك مَِن الْمُنْظَرِيَن إِلَى يَوْمِ الْوَقِْت الْمَعْلُومِ﴾؛ یعنی »تو  فَإِن
تــا روز وقــت معلوم، مهلت داده شــده هســتی«. در کام 
حضــرت امام صــادقA داریم که از ایشــان در این باره 
ســؤال می کننــد، ایشــان می فرمایند که این »یــوم الوقت 
المعلوم« روز ظهور حضرت صاحب الزمانf است. به 
عبارت دیگر، شیطان برای انتقام از انسان و منحرف کردن 
انسان و مقابله با احکام خداوند متعال، مترصد بود و به 
او گفته شده بود در روز وقت معلوم دوران تو سر می آید. 
از اینجا معلوم اســت که شــیطان هیچ گاه نمی خواست و 
نمی خواهــد که به این روز برســد؛ یعنــی روزی که آخرین 
وصی رسول ختمی مرتبت می آید و طومار تمام شرارت و 
کفر و شــرک و نفاق را از زمین جمع می کند. میان جنود 
ابلیــس و بنی اســرائیل بــرای منحرف کــردن جریان هــای 
تاریخی و تأســیس دولت جهانی شــیطانی، قبل از آنکه 
یــوم الوقت المعلوم برســد، هم ســویی اتفاق افتــاد. لذا، از 
اینجاســت که نتیجه می گیریم جدال اصلی جریان حق 
و باطل بر ســر آخرالزمان و تأســیس دولت جهانی است. 
به عبارت دیگر، مجادلۀ اصلی مجموعۀ متشکل از کفر و 
شرک و نفاق، بر سر تأسیس دولت جهانی در آخرالزمان 
 fاســت و چنانکــه می دانیــم، توســط حضــرت موعــود

منجی مصلح، این ماجرا اتفاق می افتد.

مسلمانان در مطالعات یهودشناسانه غفلت بزرگی داشته اند

میانجنود
ابلیسوبنیاسرائیل
برایمنحرفکردن

جریانهایتاریخیو
تأسیسدولتجهانی
شیطانی،قبلازآنکه
یومالوقتالمعلوم
برسد،همسویی

اتفاقافتاد.لذا،از
اینجاستکهنتیجه

میگیریمجدال
اصلیجریانحقو

باطلبرسرآخرالزمان
وتأسیسدولت
جهانیاست
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درایران،دولت
متمایلبهبهاییو
درعربستانهم
دولتوهابیشکل
گرفتودرمنطقه
همقدرتهای
محلیعمدتًاوهابی
بودندوتنهاجریانی
کهدرآنزمانتالش
کرددربرابراشغال
فلسطینایستادگی
کند،ناسیونالیسم
عربیبود

جنــاب آقــای توکلی بــرای مقدمۀ گفت وگو بفرمایید فلســطین 
امروز در چه وضعیتی است؟

مهم ترین مســئلۀ فلســطین در اکنون ما، سیاســت های 
شهرک سازی و از همۀ این ها مهم تر، بحث انتقال پایتخت 
رژیم صهیونستی به پیشنهاد آمریکا به شهر قدس است 
کــه در واقــع، روند اشــغال شــهر قــدس به عنــوانِ یکی از 
مقدس ترین شــهرهای جهان، در حال اجرایی شدن بوده 
و این در حال تبدیل شدن به نقطۀ جدید افزایش بحران 
فلسطین اســت؛ کاری که دولت ایالت متحدۀ آمریکا در 

حال اجرایی کردن آن است.

سال هاســت کــه مبــارزان فلســطینی در حــال مبارزه انــد. علــل 
موفق نشدن مبارزات و گروه های مبارز چیست؟

نکتــۀ مهــم این اســت کــه قبــل از آغــاز عملیات اشــغال 
سرزمین های فلسطینی که بعد از جنگ جهانی اول آغاز 
شده است، انگلستان دولت های دست نشاندۀ وهابی را 
در منطقه و با تمایل به فرقۀ بهاییت ایجاد کرد. در ایران، 
دولت متمایل به بهایی و در عربســتان هم دولت وهابی 
شــکل گرفــت و در منطقه هــم قدرت های محلــی عمدتاً 

وهابــی بودنــد و تنهــا جریانی کــه در آن زمــان تاش کرد 
در برابر اشــغال فلسطین ایستادگی کند، ناسیونالیسم 

عربی بود.
تفکــر ناسیونالیســتی کــه فکــر می کــرد به دفــاع از 
عــرب برخیزد؛ اما تــوان به کارگیری یــا همراهی نیروهای 
اســام گرا را نداشت؛ به عاوۀ اینکه مخالف حضور آن ها 
در صحنه بود. اما ناسیونالیست ها فقط وقت ملت عرب 
را گرفتند و کار درخور توجهی در این مسیر انجام ندادند. 
همــۀ دولت هــای ناسیونالبســتی فقــط شــعارهای تنــد 
ضداسرائیلی دادند؛ اما اقدام درخوری صورت ندادند که 

منجر به پیروزی فلسطینیان شود.
دولت  انگلستان قبل از تشکیل رژیم صهیونستی، 
دولت های دست نشانده در کشور های عربستان و اردن، 
مصر و ایران و عراق تشکیل دادند. آن ها هم خواه ناخواه 
در برابــر رونــد اشــغال، کاری نکردند و نتوانســتند انجام 

بدهند و توقع از آن دولت ها عجیب بود.
به عــاوه اینکــه بــه دلیــل شــدت وابســتگی ایــن 
دولت ها، هر کس که در جریان اعتراض به روند اشــغال 
تاش می کرد و می خواســت مبارزه کند، به نابودی آن ها 

32

پروندۀ ویژه

گفت و گو

نویسنده و پژوهشگر تاریخ گفت: در گذشته اشغالگران صلیبیون دو سه بار فلسطین را اشغال کردند، بعد مسلمانان با هم 
متحد شدند و اشغالگران را از منطقه بیرون کردند. االن هم این تجربه در حال شکل گیری است.

رحمت رمضانی

یعقوب توکلی در گفت وگو با شیرازه:

یک تأسف عمیق تاریخی
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سمیرقنطار
میگوید:»وقتیعلیه
اسرائیلیهاعملیات
کردم،سالقبلازآن
میخواستمازمرز
اردنعلیهاسرائیل

عملیاتکنم.درحین
بازجویی،اطالعات
کاملپروندۀمن

دراختیاربازجوی
اسرائیلیآمدومن

بازجوییزیادی
بهخاطرمبارزهعلیه
صهیونیستهادر
اردنپسدادم؛

بهخاطرآنچهدراردن
جوابندادهبودم،
بایداینجاجواب
میدادم؛لذااین

همکاریاطالعاتی
دربارۀهمۀپروندهها

وجودداشت.«

مسئلۀدیگرکه
درعلتپیروزنشدن
فلسطینیهامطرح

است،بحران
تصمیمگیریاست.
گروههایفلسطینی
مختلفوباجهات
مختلفهستند.

اینجهتگیریهای
مختلفباعثشدکه
وحدترویهنداشته
باشندواینفقدان
وحدترویه،باعث

فشلشدنخوداینها
وحتیتسلیمشدن
خودگروههاشد.لذا
طیسالهایاخیر،
شاهداینهستیمکه
اسرائیلوآمریکافشار
بسیارسنگینیرابر
گروهحماسوجهاد
اسالمیوحزبالله

واردکردند

کمــک می کردنــد. مــا اگــر تاریــخ گروه هــای فلســطینی را 
ببینیم، شاهدیم که دولت های وابستۀ منطقه، ساح های 
ازرده خــارج خــود را به گروه های مبارز می دادند؛ یعنی اگر 
ســرباز اسرائیلی تفنگی داشــت که بردش چهارصد متر 

بود، این ها تفنگی می دادند که بردش 50 متر بود.
در نتیجه، همۀ این مبارزانی که می خواستند با روند 
اشغالگری مبارزه کنند، می آمدند وسط میدان و شکست 
می خوردنــد و دولت هــای عربــی در به شکست کشــاندن 
گروه  هــای مبارز، تعمد داشــتند. مثــًا دولت مصر تعداد 
زیادی از داوطلبان اخوانی را این طور نابود کرد. جلوتر که 
می آییم، می بینیم دولت صهیونیستی که تشکیل شد، 

سال ها همکاری اطاعاتی با دولت داشت.
ســمیر قنطــار می گویــد: »وقتــی علیه اســرائیلی ها 
عملیــات کردم، ســال قبل از آن می خواســتم از مــرز اردن 
علیه اســرائیل عملیات کنم. در حین بازجویی، اطاعات 
کامــل پرونــدۀ من در اختیار بازجوی اســرائیلی آمد و من 
بازجویــی زیادی به خاطر مبارزه علیه صهیونیســت ها در 
اردن پس دادم؛ به خاطر آنچه در اردن جواب نداده بودم، 
بایــد اینجــا جواب مــی دادم؛ لــذا این همــکاری اطاعاتی 

دربارۀ همۀ پرونده ها وجود داشت.«
مثــاً یکــی از بزرگ تریــن ضربــات را بــه گروه هــای 
فلسطینی، ارتش اردن زد. ماجرای سپتامبر سیاه و کشتار 

وسیع نمونۀ روشن این گفته است. 
حال ما شاهد این هستیم که بزرگ ترین حامی رژیم 
صهیونیســتی و همکار آن، دولت عربســتان صعودی یا 
دولت اردن یا مصر دورۀ ســابق اســت و هر جا که خطری 
صهیونیست ها را تهدید می کند، این دولت ها مشکاتی 

را برای گروه های مبارز فلسطینی ایجاد می کنند.
 پس ما شــاهد سیاســت خودزنی و مسلمان کشی 

در بین دولت های عربی هستیم که این دولت ها هیچ گاه 
همــراه واقعــی مبارزان نبودند؛ درحالــی که همۀ این ها به 
بهانۀ حمایت از گروه های فلسطینی، پرونده ای در داخل 
گروه های مبارز فلسطینی دارند و با یکی از گروه ها ارتباط 
دارند و متأسفانه، گروه ها مجبورند به خاطر ادامۀ حیات 
خــود، بــا ایــن دولت هــا در روند مبــارزات خــود هماهنگ 
شــوند و این هماهنگی بــا دولت ها یعنی ناهماهنگی در 

روند مبارزه.
با توجه به دالیل فوق، مبارزۀ گروه های فلسطینی با 
اجازۀ آقا باالسر نمی تواند ادامه داشته باشد. ضمن اینکه 
یک واقعیت وجود دارد و آن واقعیت این اســت که روند 
حاکم بر قدرت های جهانی، یک روند یاری گری به اشغالگر 
است. نظام جهانی نظام غلبه است؛ چون اسرائیل غلبه 
دارد، نظــام جهانــی او را حمایــت می کند. اگر فردا کســی 
دیگر غلبه داشته باشد، میل نظام جهانی تغییر می کند. 
لذا، شاهد هستیم که قطعنامه های متعددی علیه 
اســرائیل تصویب شــد؛ اما کســی آن ها را اجرایی نکرد و 
کســی بــرای اجــرای قطعنامه های شــورای امنیــت دربارۀ 
جنایات اسرائیل در دنیا، شاخ و شانه نکشید و رگ گردن 

کسی باد نکرد و کسی را مجبور به اجرای آن ها نکردند. 
مسئلۀ دیگر که در علت پیروز نشدن فلسطینی ها 
مطــرح اســت، بحــران تصمیم گیــری اســت. گروه هــای 
مختلــف هســتند.  بــا جهــات  و  مختلــف  فلســطینی 
ایــن جهت گیری هــای مختلــف باعــث شــد کــه وحــدت 
رویــه نداشــته باشــند و ایــن فقــدان وحدت رویــه، باعث 
فشل شدن خود این ها و حتی تسلیم شدن خود گروه ها 
شــد. لــذا طــی ســال های اخیــر، شــاهد این هســتیم که 
اسرائیل و آمریکا فشار بسیار سنگینی را بر گروه حماس 

و جهاد اسامی و حزب هللا وارد کردند.

کشورهای وهابی قدرت کمک به فلسطین را ندارند
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پروندة ویژه/ گفت وگو34

نقش ایران بعد از انقالب چطور بوده و در آینده، چطور می تواند 
باشد؟

نقش و قدرت آگاهی بخشی ایران بین مردم بیشتر است. 
بعد از انقاب اسامی، ایران دیگر جزء کشور های اقماری 
وابســته بــه غــرب به شــمار نمی آیــد و ما پیام مســتقل و 
آزاداندیشانه نسبت به فلسطین داریم. به همین دلیل، 
بیش از بقیه به ما هجوم آوردند؛ وگرنه به بقیۀ دولت ها 
هم هجوم وارد شد و گروه های فلسطینی در آن کشورها 

حضور دارند و فعالیت های مختلفی را پی می گیرند.
ولی چون انقاب اســامی ما شــکل گرفته و تحول 
منطقــه ای را رقــم زدیــم، بیــش از بقیــه بــه خصومــت 
قدرت های غربی و رژیم صهیونســتی دچار شدیم. البته 
دولت های وابسته، از سیاست های خصمانه غرب مصون 
نیســتند. زمــان حکومت صدام حســین در عــراق، رژیم 
صهیونیســتی چقدر تاش داشــت عراق را تجزیه کند و 

کردستان را از عراق جدا کند! 
همین با را سر آذربایجان آوردند و حضور گستردۀ 
صهیونیســت ها در آذربایجــان و تشــکیل مجتمع هــای 
مختلف نشان از دشمنی دارد. حال گاهی اوقات ممکن 
اســت کــه برخــی سیاســت مداران به هر دلیلــی، متوجه 
این دشــمنی نشــوند؛ لذا حضور اســرائیل در کشورهای 
مختلف، نوعی اعمال دشــمنی است، منتها دشمنی با 

لبخند.
این اعمال دشمنی در زمان شاه هم در ایران صورت 
می گرفت؛ اما چون این ها با شخص شاه هماهنگ بودند، 
جامعــه ایــن اعمال دشــمنی را درک نمی کرد؛ لذا ما مثل 
بقیۀ دولت ها و ملت ها در این فرایند حضور داریم. ممکن 

است نقش یک ملت پررنگ تر یا کم رنگ تر باشد.
حتی اخیراً هم کتابی نوشــته ام که در میســر چاپ 
اســت، دربارۀ روند بازســازی لبنان. میــزان کمک ما برای 

چون این گروه ها آن هایی هستند که مشکل تصمیم گیری 
ندارنــد و رهبــری ســازمان یافته دارنــد و اهــداف در آن هــا 
شناخته شــده اســت و وابســتگی دولتی این ها به مراتب 
کمتر است. در نتیجه، اقدامات این گروه ها طی سال های 
اخیر در مواردی، قرین با موفقیت بود و توانست بخشی 

از فشار بر ضد اشغالگران را بر دولت خود تحمیل کند.

به نظر شما، سرانجام این مبارزات چه می شود و با توجه به این 
تجربۀ تاریخی، گروه های فلسطینی  باید چه اقداماتی کنند تا 

موفق شوند؟
در گذشــته اشــغالگران صلیبیون دو، ســه بار فلســطین 
را اشــغال کردنــد. بعــد مســلمانان با هم متحد شــدند و 
اشغالگران را از منطقه بیرون کردند. االن هم این تجربه 
در حــال شــکل گیری اســت. زمانی کــه دولت های محلیِ 
فاقــد حمایــت مردمی، نتوانســتند از قدس دفــاع کنند، 
دولت هــای قدرتمنــد بــا جریان هــای نیرومنــد اجتماعی، 
موفــق بــه پیــروزی شــدند. دو بــار اهالی خــوارزم به قدس 
رفتند و فلســطین را با مشــارکت جدی فلســطینیان آزاد 

کردند.
االن هم ملت ها باید آگاهی یابند و منسجم شوند و 
بعد، با انسجام و همدلی، کار عملیاتی انجام دهند. الزاماً 
این  عملیات نظامی نیست. اقداماتی مانند تحریم رژیم 
صهیونســتی و تألیف کتاب و ســاخت فیلــم و کاریکاتور 
و تشــکیل گروه هــای اجتماعــی در اتحــاد جهان اســام و 

حرکت در مسیر آزادی فلسطین، بسیار اهمیت دارد. 
البته برای نیل به پیروزی، کانون های مقاومت وفادار 
الزم اســت. ایــن کانون هــا بایــد شــکل بگیرنــد. ایــن روند 
االن در حــال انجام شــدن اســت و ســروصدای ســال های 
اخیر اســرائیل، به خاطر درک این مســئله است که دوران 

اشغالگری در حال به پایان رسیدن است.

چونانقالب
اسالمیماشکل
گرفتهوتحول
منطقهایرارقم
زدیم،بیشاز
بقیهبهخصومت
قدرتهایغربیو
رژیمصهیونستی
دچارشدیم
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به آســانی شــکل نمی گیــرد. کتــاب، معمــای ذهن بخش 
درخور توجهی از جامعه است. بنابراین، در همه جای دنیا 
ایــن انــرژی ضدصهیونیســتی و اشــغالگری وجــود دارد و 
جوامع ریز و درشت ضداسرائیلی، با یکدیگر وحدت دارند.

این پتانسیل نیاز به کانون محوری دارد و این کانون 
در مبارزات، در حال شکل گیری است؛ اما باید یک تأسف 
عمیق تاریخی را ابراز کنم و آن اینکه برادران اهل تسنن ما 

وارد این جریان ها نشدند. 
ظهور جریان های تکفیری، ذهنیت خیلی از افراد را 
به سمت مبارزۀ درون دینی و مبارزه های دارای گرایش های 
ُــرد. اگــر یک صــدم آنچــه در  مذهبــی نادرســت پیــش ب
ســوریه یا آنچــه در عراق، علیه دولت عراق جنگیده شــد 
و انــرژی بــرادران اهــل تســنن برای مبــارزه علیه اســرائیل 
بــه کار می رفــت و آن هایــی که به دنبال حوری و بهشــت و 
چیزهــای دیگــر بودند، به جای برادرکشــی، دشــمنان ما را 
می کشتند و دشمنان اصلی اسام را سرکوب می کردند، 
االن رژیم صهیونیســتی در برابر حتی چند گردان جدی 
شــهادت طلب و دارای قــدرت جنگ آوری، تــوان مقاومت 

نداشت.
مگــر حــزب هللا لبنــان چقــدر جمعیــت دارد؟ کل 
جامعــۀ شــیعیان لبنــان کمتــر از یــک و نیم میلیــون نفر 
هستند و متأسفانه شاهد هستیم که برادران اهل سنت 
از این جامعه خارج هســتند. برادران اهل ســنت مصر و 
الجزایر و عراق و... آنچنان که باید و شــاید، در ســال های 
اخیر، به سمت مبارزۀ مخلصانه علیه اسرائیل نرفتند و به 

طرز رنج آوری گرفتار سیاست های اسرائیل شدند. 
امــا بــا ایــن وجود، معتقــدم همان طــور که اســرائیل 
اشــتباه بــزرگ اشــغال لبنــان و مانــدن در خــاک لبنــان را 
مرتکب شد و باعث ظهور جنبش بزرگی چون حزب هللا 
شــد، در برابــر همــان اشــتباه بزرگ، بزرگ ترین شکســت 

تاریخی خود را خورد.

روند بازســازی نسبت به عربستان سعودی، یک پنجم یا 
یک چهارم قطر و امارات است. اما چون کار ما مخلصانه و 
مؤمنانه بوده و به قصد سیاست نبوده و مردم این صداقت 
را در کار مــا دیدنــد، ظهــور و نمــود بیشــتری پیدا کــرده تا 
کسانی که پول مستقیم دست دولت لبنان دادند و پول 

هم مشخص نشد که چه اتفاقی برایش افتاد.
به  همین خاطر، رژیم صهونیســتی هم از ما بیشتر 
می ترســد؛ چون در کار دوســتان ما در منطقه، صداقت و 
فداکاری مؤمنانه وجود دارد. این را اسرائیل نمی تواند حل 
و فصل کند و کسی را در منطقه بخرد. پس هیاهو علیه ما 

در دنیا بیشتر است.

نقــش افکار عمومی در کشــورهای اروپایی که علیه اشــغالگری 
اســرائیل پدید آمده اســت، چقدر می  تواند برای روند کمک به 

فلسطین،  تأثیرگذار باشد؟
ما جدی ترین کسانی را که در برابر سیاست های اسرائیل 
ایســتادگی کردنــد، در کشــورهای اروپایی می بینیم. مثاً 
کجای دنیا آدمی چون راشل کوری علیه اسرائیل ایستاده 

است؟ مدل خانم کوری در اروپا و آمریکا کم نیستند.
 گروه های حقوق بشری که به فلسطینی ها و لبنانی ها 
کمــک می کننــد، زیاد هســتند. یعنی اگــر فرصتی فراهم 
شــود، به اعتقاد من آن قدر که موج ضدصهیونیســتی در 
اروپا علیه اســرائیل وجود دارد، در خاورمیانه وجود ندارد؛ 
یعنــی اگر کســی در دنیــا، این مجموعه ها و افــراد را با هم 
هماهنــگ کنــد، بــه طــرز شــگفت آوری می بینیم کــه این 
گروه هــا و افــراد، چقدر بار مبارزه علیه اســرائیل را بر دوش 

می کشند.
کــه  ضدصهیونیســتی  کتاب هــای  جدی تریــن 
سیاســت های صهیونیسم را افشا کرده اســت، اول بار در 
اروپا نوشته شد و بعداً این سمت ترجمه شد. به هرحال، 
کتــاب برآیند بخشــی از فکــر جامعه اســت و هیچ کتابی 

کشورهای وهابی قدرت کمک به فلسطین را ندارند

ماجدیترین
کسانیراکهدربرابر
سیاستهایاسرائیل
ایستادگیکردند،در
کشورهایاروپایی

میبینیم.مثاًلکجای
دنیاآدمیچونراشل
کوریعلیهاسرائیل
ایستادهاست؟مدل
خانمکوریدراروپاو
آمریکاکمنیستند

بهاعتقادمن
آنقدرکهموج
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وجوددارد،در
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کهبایدوشاید،در
سالهایاخیر،به
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دوم از اواســط دهۀ هفتاد شــروع می شــود تا االن که در 
خدمت شما هستم.

از  حــوزۀ حمایــت  در  فرهنگــی  کارِ  اول،  دورۀ  در 
فلسطین، چه در حوزۀ اجرا، چه اطاع رسانی، چه هنر و 
تبلیغات و چه نشر کتاب، خیلی منسجم و ساختارمند 
نبوده است.  این موضوع برمی گردد به مسائلی همچون 
جنگ تحمیلی و تمركز حوزۀ فرهنگ بر موضوعات دفاع 
مقــدس. همــۀ آنچــه شــاید در حمایت از فلســطین در 
ایــن دوره انجام می گرفت، منحصــر  بود به مواضع امام 
خمینیu و پس از ایشان مقام معظم رهبری K كه 
اتفاقاً نوعی ریل گذاری در نحوۀ حمایت از فلسطین در 
آینــده بــود  و كمی دورتر از این مواضع، برگزاری مراســم 
ســاالنه روز جهانــی قــدس یا تصویب قوانیــن مربوط به 
حمایت از فلسطین در مجلس شورای اسامی و گاهی 
هم  برگزاری همایشی و ساخت فیلمی و انتشار كتابی از 

سوی نهادهای انقابی.  
در این دوره، در حوزۀ کارهای فرهنگی، فلسطین یا 

سجاد اسالمیان

به عنوانِ اولین سؤال، شما فضای کلی منشورات و کتاب دربارۀ 
مسئلۀ فلسطین را چطور می بینید؟ 

معتقدم از زمان پیروزی انقاب، دربارۀ کار در حوزۀ نشر 
معــارف فلســطین دو دوره داریــم: دورۀ اول کــه هم زمــان 
بــا پیــروزی انقــاب اســامی آغــاز شــد و تا پایــان جنگ 
تحمیلی از ســوی رژیم بعث صدام و هم پیمانانش علیه 
جمهــوری اســامی ایــران ادامــه یافت. فعالیت هــای این 
حــوزه متأثــر از فضــای اوایل انقــاب و دورۀ جنــگ بود و 
بیشتر، فعالیت های شفاهی و ارائۀ برنامه ها در حمایت 
از ملت فلسطین صورت می گرفت و دورۀ دوم كه از اوایل 
و اواســط دهــۀ هفتــاد آغاز  شــد و بــا آغــاز انتفاضۀ دوم 
فلســطینی ها، بــا نــام انتفاضــۀ »االقصی« ادامــه یافت. 
فعالیت های این حوزه ســاختار منظم تر و اجرایی تری به 
خود گرفت. این تقسیم بندی فرهنگی در حوزۀ حمایت 

از فلسطین است. 
دورۀ اول را اگــر بخواهــم تقســیم کنــم، از ســال 57 
شروع می شود تا تقریباً اوایل و اواسط دهۀ هفتاد و دورۀ 

برای بررسی منشورات و کتاب ها دربارۀ فلسطین، باید سراغ تنها مجموعه ای رفت که در این حوزه، نشر تخصصی دارد و آن 
جمعیت دفاع از ملت فلسطین است که عالوه بر داشتن خبرگزاری قدس )قدسنا(،  مسئولیت انتشارات قبلۀ اول را نیز بر 
عهده دارد. آقای مهدی شکیبایی که جانشینی دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین و نیز مدیرعاملی خبرگزاری قدس را 

برعهده دارد، در این گفت وگو، از وضعیت و دغدغه هایش دربارۀ کار در حوزۀ فلسطین می گوید.

گفت وگوی شیرازه با جانشین دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین

کم توجهی به آثار ادبی دربارۀ فلسطین 

اززمانپیروزی
انقالب،دودوره
دربارۀکاردر
حوزۀنشرمعارف
فلسطینداریم:
دورۀاولکههمزمان
باپیروزیانقالب
اسالمیآغازشدوتا
پایانجنگتحمیلی
ازسویرژیمبعث
صداموهمپیمانانش
علیهجمهوری
اسالمیایرانادامه
یافتودورۀدوم
کهازاوایلواواسط
دهۀهفتادآغازشد
وباآغازانتفاضۀدوم
فلسطینیها،بانام
انتفاضۀ»االقصی«
ادامهیافت
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فلســطین، بیشــتر بــه ایــن مــوارد اختصــاص داشــت و 
عمدتاً هم دولتی و حکومتی بود. البته نمی توانم بگویم 
کتابــی منتشــر نشــد. در دورۀ اول کتاب هایــی در حــوزۀ 
فلســطین منتشــر شــد كه عمدتــاً ترجمــۀ كتاب هایی با 
موضوع جغرافیای فلســطین یا در ماهیت صهیونیســم 
بود كه تعداد درخور توجهی نیســت یا با تعداد كتاب ها 
و ناشــرانی كه در دورۀ دوم از فلســطین گفتند و منتشــر 
كردند، مقایسه پذیر نیست. البته دلیل این كم كاری هم 
ایــن اســت که در حوزۀ فلســطین در ایــن دوره، اطاعات 
زیادی وجود نداشت. شاید بخشی از آن، به این برگردد 
که ما در آن دوره، هنوز در عصر فناوری اطاعات نبودیم.

مثــاً قبــل از انقاب، مرحوم هاشــمی رفســنجانی 
کتابــی را از آقــای اکــرم زعیتــر، ســفیر اردن، ترجمه کرده 
بودند به نام سرگذشــت فلسطین که شــاید در دورۀ اول، 
تنهــا كتــاب درخــور توجــه از فلســطین بــه زبان فارســی 
محسوب می شد. اگر االن بخواهید به این کتاب استناد 
کنید، شاید به لحاظ اطاعات، ضعیف باشد؛ اما همین 
كتــاب در دهــۀ 60، جزو كتاب هایی بود كه پژوهشــگران 
و دغدغه منــدان حــوزۀ فلســطین زیــاد بــه آن اســتناد 

می کردند.
این فضای كلی ما در حوزۀ نشــر معارف فلســطین 
در دورۀ اول بود. اما از اوایل و اواســط دهۀ هفتاد به این 
طرف، به ویژه دهۀ 80، ما شــاهد جنبشــی در حوزۀ نشــر 
معارف فلســطین هســتیم كه دالیل زیادی دارد. در این 
دوره، هم حمایت از موضوع فلسطین و هم نشر معارف 
فلســطین و قــدس، به ســمتی رفــت که عاوه بــر دولت، 
سازمان های مردم نهاد هم آمدند و کار را دست گرفتند. 

متولی خاصی نداشت یا اگر هم داشت، متولی اش قطعاً 
نهادهای دولتی بود. چون نهادهای غیردولتی و خصوصی 
کمتری وجود داشت و هنوز در ایران فعالیت های مردمی 
بــرای فلســطین سروشــکل نگرفته بود. متولــی همۀ این 
كارهــا هــم در ایــن دوره، دولــت بــود. فعالیت هــای دولت 
هم منحصر به سخنرانی ها و موضع گیری های مسئوالن 
و مقامات لشــکری و کشــوری و نیز سخنرانی های امام و 
مقام معظم رهبری بود که در قالب جزوه و کتاب منتشر 
می شــد و برخی ناشــران نیز آن ها را چــاپ می کردند. در 
دورۀ جنــگ به دلیــل کثــرت مشــکات داخلــی خیلی به 
موضــوع فلســطین نمی پرداختیــم. در ایــن حــد بــود که 
مثــاً مهمانی از فلســطین می آمد، یک برنامــه ای برگزار 
می کردنــد و آن فــرد ســخنرانی می کــرد و این هــا بــود کــه 
مجموع نشــر ما را تشــکیل می داد و ساختار منسجم و 

متولی نداشتیم که آن محتوا را تولید کند.
هرچنــد در همیــن دوره کــه عرض کــردم، جمهوری 
اســامی ایــران درخصــوص فلســطین قوانینی داشــت؛ 
ماننــد قانــون اساســی مــا، حمایــت از انقــاب و ملــت 
فلســطین، تأســیس کمیتۀ حمایــت از انقاب اســامی 
فلسطین در نهاد ریاست جمهوری که هنوز هم هست و 
ریاست آن بر عهدۀ آقای اختری است، به اضافۀ تأسیس 
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضۀ فلسطین که که 
دبیرخانۀ آن را مجلس به دستور رهبر تشکیل داد و قرار 
شد هر چهار سال یا پنج سال یک بار، همایشی را برگزار 
کنــد و دغدغه منــدان حــوزۀ فلســطین را از سراســر دنیا 

جمع کند و دیدار بزرگی را تشکیل بدهند. 
می خواهــم ایــن را عــرض کنم که نشــر مــا در حوزۀ 

کم توجهی به آثار ادبی دربارۀ فلسطین
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شاید یکی از مجموعه هایی که متولی امر فلسطین 
در همــان اوایــل دهۀ 70 شــد، کمیتۀ حمایــت از انقاب 
اسامی فلسطین بود که در نهاد ریاست جمهوری شکل 
گرفت. این مجموعه البته مجموعه ای دولتی محســوب 
می شــد كــه در درون خــود مركــزی با نــام  مرکز مطالعات 
فلســطین داشــت. ایــن مركز شــروع به تولید محتــوا در 
قالب هایــی چــون كتــاب،  ســند و نقشــه های مختلف از 

جغرافیای فلسطین و بیت المقدس كرد. 
عاوه بر آن، تا آنجا كه خاطرم هست، فعالیت هایی 
هم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی در حوزۀ نشر 
فلســطین صــورت گرفت و البته برخی انتشــاراتی ها هم 

براساس دغدغه های خود، كتاب هایی چاپ كردند.
حركت اصلی حوزۀ نشــر و حمایت از فلســطین، از 
اواســط و اواخر دهۀ هفتاد، با شــكل گیری ســازمان های 
مدنــیِ حمایــت از فلســطین و قــدس آغاز شــد. البته در 
همیــن زمــان، عده ای در بحث سیاســت داخلــی، انواع و 
اقسام نهادهای مدنی را تشکیل دادند که موضوع بحث 
مــا نیســت؛ ولــی در حــوزۀ سیاســت خارجــی، تأســیس 
تعــدادی ســازمان های مردم نهاد در عرصــۀ فعالیت های 
فرهنگی، اقتصادی یا حوزۀ رســانه را شــاهد بودیم. برای 
مثال، مؤسســۀ مطالعاتی »ندا« یکــی از مجموعه هایی 
بــود کــه بــا هــدف نشــر معــارف فلســطین و قــدس و 
صهیونیسم شناســی موجودیــت پیــدا کرد و بــا پژوهش 
در ایــن زمینــه و تولید محتوا شــروع به کار کــرد. ابتدا در 
همان محدودۀ اینترنت فعالیت هایی چون تولید مقاله، 
جمع آوری اطاعات، ترجمه، تألیف و اینگونه موضوعات 
در حوزۀ فلسطین کردند و بیشتر در حوزۀ مطالعاتی کار 

کردند.
بعــد از آن، هم زمــان بــا فــرار رژیــم اشــغالگر قــدس 
از  تأســیس جمعیــت دفــاع  لبنــان، شــاهد  از جنــوب 
ملــت فلســطین در ســال 79، توســط برخــی چهره هــا و 
شخصیت ها بودیم. این جمعیت تركیبی از كار فرهنگی 
و تبلیغــی در حوزه هــای مختلــف را در دســتور كار خــود 
قرار داد. از جمله، ایجاد كمیته های تخصصی اقتصادی 
بــرای جمــع آوری اعانه های مردمی برای ملت فلســطین؛ 
کمیته های حقوقی برای پیگیری حقوقی مطالبات ملت 
فلســطین در مجامــع بین المللــی؛ کمیته هایی فرهنگی 
برای اســتفاده از همۀ ظرفیت های فرهنگی داخلی برای 
نشر معارف فلسطین و کمیته های  سیاسی و بین الملل 
بــرای رصــد تحــوالت فلســطین در صحنــۀ داخــل و بین 
الملل، با هدف راهبری سیاست های جمعیت در حمایت 

از فلسطین. 
عــاوه بــر این، جمعیت دفاع دو كار بســیار بزرگ و 
عمدۀ دیگری هم انجام داد: 1. تأسیس خبرگزاری قدس 
)قدســنا( در ســال 1380 كــه ایــن خبرگــزاری نخســتین 
حرکت كشــور در حــوزۀ ایجــاد خبرگزاری های تخصصی 

بــود. راه انــدازی ایــن خبرگــزاری در شــرایطی بــود كــه بــه 
قــرارگاه خبــری تخصصی با موضوع فلســطین كه عمق 
اســتراتژیك سیاســت خارجی ایران محســوب می شــد، 
واقعــاً نیــاز بــود؛ 2. تأســیس انتشــاراتی تخصصــی بــا 
نــام قبلــۀ اول. ایــن دو در حــد تــوان خود جنبشــی را در 
حــوزۀ اطاع رســانی و نشــر معــارف فلســطین،  قــدس و 

صهیونیسم شناسی به راه انداختند. 
خبرگــزاری قــدس در حــال حاضــر، عــاوه بر اینكه 
اقــدام به انتشــار اخبار و گزارش ها و تحلیل های دســت 
اول این حوزه به چهار زبان زندۀ دنیا، انگلیسی،  فارسی، 
عربــی و ماالیــی می كنــد، تاكنون صدها نیروی انســانی 
متعهــد و ارزشــی و در عیــن حــال متخصــص در حــوزۀ 
فلســطین را تحویل جامعۀ رسانه ای كشــور داده است. 
این خبرگزاری اینك به منبعی درخور توجه برای رسانه ها 
و محافل تصمیم گیر و تصمیم ساز كشور و منطقه تبدیل 

شده است. 
انتشــار روزانــه 200 عنــوان خبر، گــزارش، تحلیــل، 
مصاحبه، فیلم و صوت و تصویر، قدســنا را به رســانه ای 

بی رقیب در این حوزه در خاورمیانه تبدیل كرده است.
انتشــارات قبلــۀ اول نیز از همان ابتدای تأســیس، 
اقــدام به انتشــار كتاب های متعــددی در حوزۀ فرهنگ،  
اســامی،   مقاومــت  و  اجتمــاع  سیاســت،  اقتصــاد، 
صهیونیســم و قــدس كرد كه تاکنون، بالــغ بر 60 عنوان 
كتــاب تألیفی و ترجمه منتشــر کرده اســت كه تعدادی 
از این كتاب ها به زبان های عربی و انگلیســی و فرانســه 
ترجمه شــده اند. عاوه بر این، انتشــار 260 عنوان جزوه 

نیز بخشی از فعالیت های این انتشارات است.
به عاوه، جمعیت دفاع از ملت فلسطین از ابتدای 
تأســیس، بــه موضوعاتــی چــون برگــزاری همایش هــا و 
ســمینارها، کنفرانس های خبــری و تولید کتــاب، جزوه، 
مقاله،  تولید فیلم های مستند و جلسات نقد و بررسی 
فیلم های حوزۀ فلســطین و صهیونیســم مبــادرت كرده 

است.
در كنار جمعیت دفاع از ملت فلســطین نهادهای 
مدنــی دیگــری نیز با حــوزۀ مأموریتی مشــابه، در همان 
ســال ها ایجاد شــد كه جمعیت حامیان قدس شــریف 
به ریاســت استاد شــمس الدین رحمانی و دوستانشان، 
اتــــحادیۀ بین الــــــمللی ســـــــازمان های مـردم نهاد حـــامی 
فلســطین، بــه ریاســت دكتــر زهــرا مصطفــوی، فرزنــد 
حضــرت امــامu،  مجمــع فعــاالن و حامیان فلســطین 
و قــدس شــریف، مؤسســۀ آرماگــدون،  مؤسســۀ طوبی، 
مؤسســۀ وارثیــن، اتحادیــۀ نوجوانــان و جوانــان مخالف 
اشــغالگری و... از جملۀ این نهادهاســت كه در دهۀ 80 
تأســیس شــدند. این مجموعه ها عاوه بــر كار تبلیغی، 
در موضــوع مقابلــۀ فرهنگی با رژیم صهیونیســتی،  چه 
به صورت اختصاصی و چه مشــترك با انتشــاراتی های 
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دیگر، اقدام به چاپ كتاب كرده اند.
به نظرم آنچه باعث شد در این برهۀ زمانی، شاهد 
نوعی ظهور جنبش تولید محتوا در كشــور، درخصوص 
فلسطین باشیم، موضوع آغاز انتفاضۀ دوم فلسطینی ها 
یعنــی انتفاضــۀ االقصــی بــود. در واقــع، ایــن انتفاضــه 
عــاوه بــر اینكه در میان فلســطینی ها علیه اشــغالگران 
صهیونیســم، جنبشــی را به راه انداخت، در درون كشور 

ما نیز بسترهای حمایتی از این قضیه را فراهم نمود.
 هــر چقــدر مــا در دورۀ اول، فقر اطاعــات در حوزۀ 
فلســطین و صهیونیســم داشــتیم، در دورۀ دوم، تــاش 
شد که این فقر اطاعاتی جبران شود این مجموعه هایی 
که تأســیس شدند، در حد توانشان، توانستند تا حدود 
بســیار زیــادی فقر اطاعــات در موضوع فلســطین را در 
داخــل ایــران، مرتفع نمایند. بر اســاس جلــد دوم كتابی 
كــه تحــت عنــوان كتاب شناســی فلســطین توســط مركز 
مطالعات فلسطین در سال 90 منتشر شد، آمده است 
كــه جلــد دوم در حالــی روانــۀ بازار نشــر می شــود که کل 
آثار منتشــر شــده)كتاب( دربارۀ فلسطین، صهیونیسم، 
یهود و اســرائیل ظرف ۵ ســال اخیر با ۶۶ ســال پیش از 
آن، از حیث کمیت و کیفیت، برابری می کند. این رشــد 
چشــم گیر در محتــوا و تعــداد کتاب هــای منتشــر شــده 
عمدتــاً پــس از انتفاضــۀ االقصــی، نمــود خــاص و بارزی 

داشت.
اگر درست خاطرم باشد، از سال 1320 تاكنون بیش 
از 2500 عنــوان كتــاب دربــارۀ فلســطین، اعــم از تألیف و 
ترجمه در ایران چاپ شده است كه بیش از دوسوم آن، 
در دورۀ پس از انقاب اسامی اتفاق افتاده است و بیش 
از دوســوم كتاب هــای چاپ شــده در حــوزۀ فلســطین، در 
دورۀ پس از انقاب نیز در دهۀ 80 تولید و چاپ شده اند.

خاطــرم اســت در اواخــر دهۀ هفتاد و اول هشــتاد، 
نه تنهــا مــردم، بلكــه حتــی برخــی از مســئوالن، بــا واژۀ 
هولوکاْســت آشــنا نبودنــد. ایــن در حالــی اســت كــه در 
دنیــا، ده هــا عنوان كتــاب و صدها شــخصیت دربارۀ این 
موضــوع و پشــت پردۀ آن ســخن گفتــه بودنــد. خیلی ها 
ایــن واژه را حتــی نمی توانســتند درســت ادا كننــد مثــاً 
بــه جــای هولوكاْســت مــی گفتنــد هولوکاِســت. دلیلش 
هــم فقــر اطاعاتــی بــود كه تــا آن زمــان در ایــران در باب 
موضوع فلســطین و اساســاً اشــغال ســرزمین فلسطین 
توســط رژیم اشــغالگر قدس وجود داشت. در دورۀ دفاع 
مقدس، برخی دغدغه مندان این حوزه تاش كرده بودند 
اطاع رســانی كننــد؛ اما اما کافی نبــود و در دورۀ دوم این 

مشكات رفع شد.
می خواهم بگویم ما از یک فقر اطاعاتی به اطاعات 
بســیار خوبی رســیدیم و از آن به عنوان پشــتوانه ای برای 
کارایــی سیاســت خارجی مان اســتفاده کردیــم. در واقع، 
خیلــی از مــردم تــا آن زمــان تفاوتی بین حمــاس و جهاد 
اسامی و فتح و تشکیات خودگردان، اساساً فلسطین 
و اراضــی اشــغالی 1948، 1967 قائــل نبودند. همین االن 
هم برخی معاندان سعی می كنند از غفلت برخی مردم، 
در تشــخیص تفاوت هــای میــان این جریان ها اســتفاده 
كنند و به ایجاد شــبهه در خصوص فلســطین بپردازند. 
موضوع حساسی مثل فلسطین نیازمند آگاهی بیشتر 
مردم اســت. كاری كه در دو دهۀ گذشــته صورت گرفته و 
باز هم نیازمند آگاهی بخشــی بیشتر است. هرچقدر ما 
در این عرصه به موفقیت هایی برای افشای جنایات ظالم 
و حمایت از مظلوم نائل شویم، به همان اندازه نیاز داریم 

كه شرایط كنونی آن را برای مردم آگاهی بخشی كنیم.
بــه نظــرم فراغت ملت ایران از جنگ تحمیلی، آغاز 

کم توجهی به آثار ادبی دربارۀ فلسطین
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وارد عرصۀ حمایت از فلسطین شدند. به هرحال، این به 
نظرم طبیعی بود كه تا آن زمان، دولت متولی حمایت از 
فلسطین باشد؛ چه اینكه دولت هم دولتی انقابی بود. 
دولتی انقابی و حاكمیتی انقابی نظیر آنچه ما در ایران 
شاهد هستیم، طبیعی است که با موضوعی انسانی و 
دینی مثل فلسطین پیوند داشته باشد. این نباید نظیر 

آنچه در غرب گفته می شود، ضعف تلقی گردد. 
به نظرم بعد از دورۀ دفاع مقدس، فرصتی شــد تا 
در ایــن خصوص تفكیكــی از فعالیت ها صــورت گیرد و 
نهادهای مدنی نظیر آنچه در دنیا مرســوم اســت، ردای 
حمایــت از فلســطین را بــر دوش گیرند و فكر می كنم تا 

حدود بسیار زیادی این اتفاق رخ داده است. 
یعنــی ســال 75 بــه بعــد، مــا شــاهد ظهــور و بــروز 
نهادهای غیردولتی در حوزۀ حمایت از فلسطین هستیم 
که بخشی از اسامی آن ها را من نام بردم و نقطۀ عطف 

هم همین است. 
ممكن اســت ســؤال شــود كه طی همین ســال ها، 
دولــت از فلســطین حمایــت كــرده اســت. بلــه، مــن هم 
معتقــدم دولــت حمایت كرده اســت و این موضوع جزو 

افتخارات دولت اسامی ایران باید باشد. 
از طــرف دیگــر ســازمان های مردم نهــاد )ســمن ها( 
اگرچه در اواســط و اواخر دهۀ هفتاد شــكل گرفتند،  در 
دورۀ پــس از انقــاب اســامی، اولیــن تجربــۀ جمهــوری 
اسامی ایران بودند و طبیعی است كه آزمون و خطاهایی 
داشــته باشــند، بــرای مثال، تأســیس همیــن خبرگزاری 
قدس در ســال 1380، هم زمان با مبعث حضرت رســول 
اكرمt. تا آن زمان در ایران هیچ نهاد خبری تخصصی 
نداشــتیم. سه خبرگزاری داشتیم شامل خبرگزاری ایرنا 
و واحــد مركــزی خبــر كه عمومــی و در عین حــال دولتی 

دورۀ فناوری هــای نویــن و عصــر اطاعــات و در نهایــت، 
شــروع انتفاضــۀ دوم فلســطینی ها، مــواردی بودنــد كــه 
شرایطی به وجود آورد تا حركت عظیمی در دهۀ هفتاد و 
هشتاد، در حوزۀ نشرمعارف فلسطین و قدس، به عنوان 

یادگار سیاسی حضرت امام انجام گیرد.
می خواهــم ایــن را عــرض کنــم کــه در دورۀ دوم، در 
بحــث نشــر، شــاید انقابــی هــم صــورت گرفت؛ هــم در 
حوزۀ چاپ کتاب، هم در حوزۀ رسانه، مقاالت، اطاعات، 
روزنامه هــا و مســبب ایــن اطاعات هــم در داخل همین 
مجموعه هایی بودند که اواسط و اواخر دهۀ 70 تأسیس 

شدند. 
خاطرم اســت آن زمان مــا در مجموعۀ »جمعیت« 
کار می کردیــم. از شهرســتان های مختلــف، چــون واقعــاً 
اطاعــات نبود، تماس می گرفتنــد و مثاً می گفتند: »ما 
می خواهیــم فــان برنامــه را برگــزار کنیــم. می شــود یــک 
پوستر برای ما تعریف کنید یا یک کتاب برای ما بفرستید 
در نمایشــگاه نشــان بدهیــم؟ یعنــی تــا اواســط دهۀ 80 
این طور بود. از ســال 85 به بعد، این انحصار خارج شــد؛ 
چون ما وقتی شــاهد رشد این تکنولوژی ها شدیم، دیگر 
امکان دسترسی به این اطاعات، به دورترین نقاط کشور 
هم رســید. مثاً می دیدیم جاهایی خودشان می رفتند و 
از اینترنت برمی داشــتند و چاپ می کردند. نمایشگاهی 
هم برگزار می کردند. این خیلی خوب بود و واقعاً به نشر 

معارف فلسطین کمک کرد.

اواســط دهۀ هفتاد چه نقطۀ عطفی اســت که این دو دوره را از 
هم جدا می کند؟

بــه نظــر مــن، در حــوزۀ حمایــت از فلســطین، انتقــال 
مأموریــت آرام آرام صورت گرفت. یعنی نهادهای مردمی 

پروندة ویژه/ گفت وگو
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انتفاضۀدوم
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مواردیبودندکه
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آوردتاحرکت
عظیمیدردهۀ
هفتادوهشتاد،در
حوزۀنشرمعارف
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بهعنوانیادگار
سیاسیحضرت
امامانجامگیرد

سال75به
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درســتی درنمی آیــد؛ لــذا بــرای اینکــه مــا آن فرصــت را از 
دست ندهیم و آن را حداقل در همان بازۀ زمانی سنجش 
و بررســی کنیــم، مجموعۀ نشــر قبلــۀ اول، آن را در قالب 
جــزوات منتشــر کرده کــه هر کــدام 60 صفحــه، 80 و 90 

صفحه است.

در این فضا به غیر از شما،چه مراکزی به طور تخصصی در این 
حوزه کتاب چاپ کرده اند؟

در حــوزۀ نشــر فلســطین، عــاوه بر ما کمیتــۀ حمایت از 
انقــاب اســامی هم کتاب منتشــر می کنــد. این كمیته 
كه بافاصله مركز مطالعات فلسطین را تأسیس كرد، در 
حــوزۀ نشــر كتاب هایی با موضوع فلســطین، ید طوالیی 
دارد. حاال اینکه به همان اسم، انتشارات داشته باشند، 
اطاع دقیقی ندارم؛ ولی می دانم آن ها هم کتاب منتشر 
کردنــد، ده ها کتاب منتشــر و نمایشــگاه هایی هــم برگزار 

کردند. 
در کنار ما مؤسســۀ ندا هم توانســته کتاب منتشــر 
کنــد. در اســاس نامۀ آن هــا هــم توضیــح داده شــده ایــن 
امــکان بــرای آن ها وجود دارد که در حوزۀ نشــر کتاب هم 
وارد شــوند و می دانــم کــه آن ها هــم به طور تخصصی، در 
حوزۀ فلســطین و اســرائیل کتاب منتشــر کردنــد. این ها 
مجموعه ها هستند. مجموعۀ اندیشه سازان نور نیز عاوه 
بر موضوع فلسطین و اسرائیل به موضوعات منطقه هم 
پرداختنــد و ده هــا عنــوان کتاب منتشــر کردند. بخشــی 
از ایــن کتاب هــا دربارۀ فلســطین اســت؛ چون بخشــی از 

مأموریت آن ها در منطقۀ خاورمیانه است.

در این فضا شما برای پاسخگویی به شبهات در حوزۀ فلسطین 
چه کردید؟

به نظرم در حوزۀ تولید محتوا كارهای خوبی صورت گرفته 
است؛ ولی ما اكنون با توزیع این محتوا مشكل داریم. این 
فضای مجازی که قبل تر عرض کردم، از یک باب خوب بود 
و از باب دیگر، بد و آن اینکه یک متولی در سطح کشور 
نبود و هم زمان با اطاعاتی که به مردم می رسید، شبهاتی 
هم می رسید؛ مانند همۀ شبهاتی که االن در حوزۀ فضای 
مجــازی پخش می شــود و واقعاً ســخت اســت کــه به آن 

پاسخِ به موقع داده شود.
مــا در حــوزۀ تولیــد محتــوا کارهــای زیــادی کرده ایم 
و مطلــع هســتم كــه مجموعه هــای دیگــر هــم اقدامــات 
مناســبی صورت داده اند. برای مثــال، در »جمعیت«، در 
حــال حاضــر، دو عنــوان كتاب بــا نام های آیــا می دانید؟ و 
آخرین سنگ و چهار عنوان جزوه با هدف پاسخ به برخی 

شبهات، دربارۀ فلسطین تولید و چاپ شده است. 
آنچه متناســب با وضعیت كنونی انجــام نداده ایم، 
توزیــع ایــن معلومــات و اطاعــات ذی قیمــت در فضــای 
مجازی اســت. با رشد رسانه های نوین، اگرچه دسترسی 

بودند و یك خبرگزاری داشتیم به نام ایسنا كه عمومی و 
غیردولتی بود. خبرگزاری قدس یك خبرگزاری تخصصی 
و غیــر دولتــی بــود. پــس تجربۀ اول در كشــور بود. ســایر 
نهادهایی هم كه در حمایت از مسئلۀ فلسطین تأسیس 

شدند، همین وضع را داشتند.  

چه شد که شما انتشارات قبلۀ اول را تأسیس کردید؟
هم زمــان بــا این فضا، بعضی از مجموعه هــا بودند مانند 
جمعیت دفاع از ملت فلسطین كه انتشارات نداشتند؛ 
ولــی عاقه منــد بودنــد در حــوزۀ نشــر کتــاب و جــزوات و 
مقاالت کار کنند. طبیعی بود که بروند ســمت ناشــرانی 
کــه جــزء ناشــران ارزشــی حســاب می شــدند. موضــوع 
فلسطین برای آن ها دغدغه بود و آن را دوست داشتند. 
مــا می دانســتیم که نشــر کتــاب در این حــوزه، چون یک 
موضــوع تخصصــی بود، ممکن اســت برای آن ها گیشــه 

نداشته باشد؛ یعنی سودآور نباشد، واقعیتی هم بود. 
کتاب هایــی كــه در حوزه هایــی نظیــر جغرافیای یك 
كشــور یا اتفاقات آن نوشــته می شــود، طبیعی است كه 
مانند رمانِ فان نویســنده در توجه عموم قرار نگیرد و از 
حیث مالی، برای انتشــاراتی ها سودآور نباشد. مجموعه 
کتاب هــای ایــن حوزه، تخصصــی و تک موضوعــی بودند 
و جامعۀ ما هم تازه داشــت با آن آشــنا می شــد و خیلی 
از نظــر منابــع مالی ســودی برای انتشــاراتی ها نداشــت؛ 
ولــی بســیاری از این انتشــارات ها را از ســر دغدغه مندی 
می بینم و می دانم کتاب هایی را هرچقدر هم کم، در حوزۀ 

فلسطین منتشر کردند؛ حاال چه ترجمه و چه تألیف. 
در آن دوره، خیلی از فعاالن و دانشجویان و اساتید 
دانشگاه دوست داشتند در این حوزه با تألیف یا ترجمه 
یــا حتــی پایان نامــه اطاع رســانی كننــد و ســراغ برخــی 
انتشــاراتی ها می رفتند و با آن ها وارد گفت وگو می شدند 
و بــه انتشــار كتــاب می پرداختنــد. طبیعی بــود برخی از 
انتشــاراتی ها به خاطــر مســئلۀ مالــی، حاضــر بــه چــاپ 
نمی شدند كه طبیعی است. در چنین فضایی، جمعیت 
دفــاع از ملت فلســطین به عنوانِ یك ســازمان مردم نهاد 
)سمن( اقدام به دریافت مجوز انتشارات كرد و نشر قبلۀ 

اول را تأسیس نمود. 
در طــول این ســال ها، ما تقریبــاً 62 عنوان کتاب در قبلۀ 
اول منتشــر کردیــم همــراه با تقریبــاً 260 عنــوان مقاله و 
جزوه که هر کدام از آن ها اگر وسعت پیدا کند، به راحتی 
می تواند یک کتاب شود. منتها آن ها هم مقاالتی هستند 
کــه متناســب بــا اتفاقاتی اســت کــه در فلســطین افتاده 
است؛ مثاً االن بحث انتقال سفارت آمریکا است. االن 
نمی توانیــد دربارۀ آن کتاب بنویســید. کتاب معموالً این 
گونه است که یک اتفاقی رخ می دهد، شما از زمان رویداد 
آن که فاصله می گیرید و زوایای آن کاماً روشن می شود، 
می توانید یک کتاب بنویسید و ااّل در بطن حادثه، کتاب 

کم توجهی به آثار ادبی دربارۀ فلسطین
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مــردم بــه اطاعات متعدد، به راحتی صــورت می گیرد، به 
همــان انــدازه نیز مردم را با شــبهاتی روبــه رو می كنند كه 

پاسخ آن ها باید متناسب و در دم باشد. 
مــا طــی ســال های قبــل، محتواهــای زیــادی را در 
ایرانــی  مخاطــب  اختیــار  در  پایــه  اطاعــات  خصــوص 
قــرار داده ایــم. مــردم دیگــر تقریبــاً با موضوع فلســطین، 
مظلومیت فلسطین و با خوی نژادپرستی، تبعیض نژادی 
و وحشــی گری اســرائیل آشــنا شــده اند. مــردم می داننــد 
فلسطین در مقام مظلومیت قرار دارد و باید از آن حمایت 
کنیم و رژیم صهیونیستی به خاطر اینکه سرزمین آن ها 
را اشــغال کــرده و ظالــم اســت، بایــد بــا آن مقابلــه کنیم. 
مــردم حتی جریان های فلســطینی اعــم از فتح و حماس 
و جهــاد اســامی را به خوبی می شناســند. بــا همۀ این ها 
آشنا هستند. اما االن با رشد فضای مجازی، تکنولوژی ها 
و رسانه های نوین با مجموعه ای از شبهات روبه رو شدیم 
که کار توزیع نشــر را و مســئولیِت کار نشــر را ســنگین تر 

کرده است.
االن نشــر تعریــف متفاوتی پیدا كرده اســت. وقتی 
می گوییم نشــر، دیگر ذهنمان نمــی رود برای اینکه حتماً 
یــک کتــاب چاپ کنیم. البته چاپ كتاب ضروری اســت؛ 
ولــی بــا توجــه بــه پایین بــودن ســرانۀ خوانــدن كتــاب در 
ایــران، به خصــوص بــا ورود رســانه های نویــن، رغبــت بــه 
كتاب خوانــی هــم كاهــش یافته اســت. امــروز مــردم برای 
كســب اطاعــات، فضــای مجــازی را انتخــاب مــی كنند. 
فضایــی كــه هــزاران معلومــات را در حوزه هــای مختلــف، 
بدون ســند توزیع می كند و این بای جانكاهی اســت كه 
فرهنگ همۀ كشــورها را نشــانه گرفته اســت. ایــن روزها 
مــردم نمی رونــد اطاعاتشــان را از کتابخانه بگیرند؛ مگر 
اینکه طرف محقق باشــد و بر اســاس روش تحقیق، باید 
برود تحقیق کتابخانه ای بکند. اکثرِ مردم به ویژه جوانان، 
امروزه اطاعاتشان را از طریق موبایل و رسانه های جدید 
به دســت می آورند و از این باب، مســئولیت نشــر برای ما 

سنگین شده است.
برای شــبهاتی که درخصوص موضوع فلســطین در 
جامعه ایجاد شده است، به اندازۀ کافی پاسخ داریم؛ اما 
ابزار مناسبی نداریم که این پاسخ ها را به مردم به ویژه به 
نسل جوان منتقل کنیم. شاید یكی از این ابزارها، همین 
رسانه های نوین باشند كه البته هم فرصت هستند و هم 
تهدید. در حوزۀ ما، به نظر من توزیع گســتردۀ شــبهات، 
تهدید بزرگی است که در کسری از ثانیه، در پهنۀ کشور 

شبهه ها را منتشر می کنند. 
به نظرم ما و تمام مجموعه هایی كه متولی موضوع 
فلســطین هســتیم، متناســب با این تهدیــدات، فرصت 
ایجــاد نکرده ایــم. همــۀ اســتدالل ها بــرای پاســخ بــه ایــن 
شــبهات وجود دارد؛ ولی نتوانســتیم نسل جوان را با این 

استدالل هایمان درخصوص این شبهات روشن کنیم.

لذا نیاز اســت انتشــاراتی های ما به جز انتشــار کتاب از 
راه هــای دیگــری هم فعالیت کنند. نمی گویم از کارِ نشــر 
کتاب دست بردارند. کتاب باید باشد؛ چون تاریخ وقتی 
می خواهــد بیایــد گذشــته را تحلیــل کند، می رود ســراغ 
کتاب هــا و كتابخانه ها، نمــی رود ســراغ موبایل ها! این ها 
همــه روزی از بیــن مــی رود و آن چیزی کــه برای محقق و 
پژوهشــگر در 200 ســال دیگر مهم جلوه می کند، کتاب 
اســت. هرچنــد در دوره ای که مــا داریم زندگی می کنیم، 
مــردم زیــاد کتــاب نمی خواننــد؛ اما همۀ ما چــه در حوزۀ 
کارهــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی، وظیفــه ای در 
قبال نســل آینــده داریم؛ یعنی باید ارزش هــای این دوره 
را به نحوی شایســته و مســتدل به نسل آینده برسانیم؛ 
یعنــی نســل های بعدی کــه می آینــد، بداننــد اینجا چه 
اتفاقی افتاده است. مثاً ما در حوزۀ اقتصاد چگونه کار 
کردیم و مردم چه زحماتی کشیدند و چه سختی هایی را 
تحمل کردند؟ رسانه های نوین به عنوانِ ابزارآالت مقطعی 
خصوصــاً بــا ســرعت بــاالی تغییراتی كــه دارنــد، ممكن 
اســت ماندنی نباشــند. اگر دقت كرده باشــیم، در حوزۀ 
فناوری هــای نوین، کســی دیگر نمی رود ســراغ ســی دی، 
االن کســی نمــی رود ســراغ وی اِچ اس؛ چــون االن دیگــر 
فــرد همه چیز را داخل موبایلــش دارد. همۀ این ابزاراالت 
ممكن اســت از بین برود و آن چیزی که می ماند، کتاب 
است. بنابراین، تأکیدم این است: کتاب سر جای خودش 
باشد و بیشتر از گذشته منتشر شود؛ ولی این اطاعات 
باید بیاید در فضای مجازی که مردم روزانه با آن سروکار 
دارند. جنگ ما االن در این فضا است. در فضای فیزیکی 
مشــکلی نداریــم؛ ولــی در ایــن فضــای مجــازی، عقــب 

هستیم و مشکل داریم.

یک ســؤال جدی که در این بین به نظر می رســد، این است که 
همۀ آنچه شما از سابقۀ نشر کتاب در حوزۀ فلسطین گفتید، 
مربوط به مسائل سیاسی و تحلیل سیاسی است؛ اما در حوزۀ 
رمان و ادبیات و شــعر، به نظر می رســد کم کاری صورت گرفته 

است.
شــاید بهتــر اســت بگوییــم متناســب با ایــن حــوزه، كار 
عظیمی نشــده اســت. چون هر چقدر از منظر ادبیات و 
هنر درخصوص فلسطین و معارف قدس، به عنوان قبلۀ 
اول مســلمانان جهــان كار كنیــم، باز هم حــق مطلب ادا 
نمی شــود. با وجود این، در این حوزه هم به اندازۀ وســع، 

تاش هایی صورت گرفته است. 
در مجموعــۀ خبرگــزاری قــدس و جمعیت دفــاع از 
ملت فلسطین، كتاب هایی با موضوع شعر و ادبیات به 
چاپ رســیده اســت. برای مثال، كتاب ســنگ های پرنده 
نمونه كتاب شعری است كه هم زمان با جنگ 22روزه در 
غزه، طی فراخوانی از شاعران جوان، تهیه و در انتشارات 
فصــل پنجــم چــاپ شــد یــا كتــاب بررســی نمادپــردازی 
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مقاومت در شعر ابراهیم طوقان که انتشارات آیین محمود 
به قلم فریده اخوان پلنگ سرایی آن را منتشر کرده است 
یــا کتاب رمان پایداری فلســطین: از 1967 تــا 1987م که از 
سوی انتشارات دانشگاه تهران و به قلم عزت ماابراهیمی 
و آزاد مونسی نوشته و چاپ شد و نیز کتاب حنجره های 
شــعله ور هــم کــه انتشــارات ســاقی بــه اهتمــام حســین 

اسرافیلی آن را منتشر کرد.
مؤسسۀ مطالعاتی اندیشــه ورزان هم در این مدت، 
کتاب خوبی را با نام طعم آســمان منتشــر کرد. این رمان 
 نوشتۀ ابتسام برکات، نویسندۀ فلسطینی است و فاطمه 

باغستانی آن را به فارسی برگردانده است. 
همچنین در این حوزه، می توان به یك كتاب ترجمۀ 
قابــل اعتنا بــا نام نامه ای سرگشــاده به فرهیختــگان اروپا 
نیز اشــاره كرد كه به فارســی برگردانده شده است. غیر از 
ایــن مــوارد، آقای علی رضا قزوه، شــاعر معاصر نیز كتابی 
حاوی شــمار زیادی شــعر دربارۀ فلســطین منتشــر كرده 
اســت و البتــه موارد دیگری هم هســت كــه در نوع خود، 
كارهای بی بدیلی هستند. ولی هرچقدر ما بتوانیم معارف 
فلســطین و قــدس را از زبان هنــر و ادبیات انتقال دهیم، 

ضرر نخواهیم كرد.

در حوزۀ کتاب کودک چطور؟ چه کارهایی صورت گرفته است؟
در حــوزۀ كــودكان معتقــدم كار شایســته و متناســبی در 
حوزۀ فلسطین صورت نگرفته است. در این حوزه، شاید 
به دلیل آشنانبودن فعاالن حمایت از فلسطین، با حوزۀ 
كــودك و تأثیــرات شــگرفی كــه می توانــد داشــته باشــد، 

كم كاری صورت گرفته است. 
در جمعیــت دفــاع از فلســطین، تعــداد كتاب هایی 
كــه در حــوزۀ كودك و نوجوان تولید و چاپ شــده اســت، 
از تعــداد انگشــتان یك دســت فراتــر نمــی رود؛ البته این 
مجموعه به همراه خبرگزاری قدس اخیراً بازی های فكری 
بــرای ردۀ نونهــال و نوجــوان در حــوزۀ معارف فلســطین و 
قدس، تولید کرده است؛ از جمله بازی فتح بیت المقدس 
كه بازی فكری بسیار جذابی است و در سایر مجموعه ها 
و انتشــاراتی ها هم به نظرم وضع به همین منوال اســت. 
در كانــون پــرورش فكــری نوجوانان، فعالیت هایــی در این 

خصوص صورت گرفته است. 

در حــوزۀ ارتباط با جریان هــای داخلی حوزۀ ادبیات و در فضای 
خارجــی بــرای تولیــد آثار ادبی چــه کرده اید؟ چرا مــا در ادبیات، 

کاری مثل بازمانده در حوزۀ سینما، نمی توانیم مثال بزنیم؟
همان طــور كــه پیــش از ایــن در پاســخ ها عــرض كــردم، 
جمعیــت دفــاع از ملت فلســطین دارای اركانــی از جمله 
كمیته هایی نظیر فرهنگی،  سیاسی و بین الملل، اقتصادی 
و حقوقــی اســت. مأموریــت کمیتــۀ فرهنگــی این اســت 
كــه طیف ها و اقشــار مختلــف به ویــژه در عرصۀ فرهنگ 

كشــور را درگیــر موضــوع فلســطین کنــد. ایــن كمیتــه از 
همان ابتدای كار، اقدام به ایجاد شاخه هایی مثل شعرا، 
نویسندگان، کارگردانان و ورزشكاران و... نمود و تاش كرد 
از ظرفیت های این عزیزان در معرفی موضوع فلسطین و 

قدس بهره ببرد. 
افــراد نام آشــنایی در عرصــۀ هنــر و شــعر، در ایــن 
شــاخه ها حضــور داشــتند. از آقای حســین اســرافیلی و 
محدثی خراسانی در حوزۀ شعر تا آقای علی كفاشیان در 
حوزۀ ورزش و كارگردانان نام آشنایی چون پرویز شیخ طادی 

در حوزۀ سینما در این شاخه ها كار كرده اند.
مــا در همیــن حــوزۀ فیلــم، ورود کردیــم. کارگردانــی 
 آمــد و گفــت که مــا برای یک فیلــم مثل بازمانــده نیاز به 
پول داریم. ما یک ســازمان غیردولتی هســتیم؛ ولی این 
امــکان بــرای مــا وجود داشــت که یک یا چند ســازمان یا 
خیرین را درگیر کنیم و این منابع مالی را فراهم کنیم؛ اما 
نکته ای که به آن برخوردیم، این بود که کارگردانان اغلب، 
فیلم نامه هــای مناســبی نداشــتند و معموالً قبــل از ارائۀ 
یــك فیلم نامۀ فاخر، دغدغۀ تأمین منابع مالی برای آنها 
در اولویت بود. درســت هم بود که برای کار تبلیغی، نیاز 
به منابع مالی اســت و ما هم نمی گفتیم: »نه«. مســئلۀ 
دیگــر، فقــر اطاعــات ایــن عزیــزان در ایــن حوزه بــود. ما 
پشتیبانی های محتوایی می کردیم؛ اما نمی دانم چرا وقتی 
شــروع می کردیــم، در اغلــبِ اوقــات، ایــن موضــوع باعث 
می شد از ادامۀ مسیر بازمانند؛ یا دغدغه نبود یا به گیشه 
فکر می کردند؛ به هرحال من از صنعت سینما سررشته ای 

ندارم و هنوز نفهمیده ام چرا همراهی نمی کتند.
در همیــن رابطــه، پــس از ســاخت ســریال یوســف 
پیامبــر A، گفــت وگویی بــا مرحوم فرج هللا سلحشــور 
)روحــش شــاد( داشــتم. در واقــع، ایــن گفت وگــو را بــه 
مناسبت ساخت این فیلم با ایشان، در خبرگزاری قدس 
تــدارك دیدیــم. قصــدم این بود كه نظــر ایشــان را دربارۀ 
ســاخت فیلمی با موضوع فلســطین جویا شوم. خداوند 
ایشان را رحمت كند، وقتی با سؤال من در این خصوص 
مواجه شد، گفت: »در نظر دارم با قصه های قرآن فیلمی 
بســازم كه هم فلســطین،  هم اســرائیل و هم هولوكاست 
را ریشــه یابی می كنــد.« تعجب كردم و به ایشــان گفتم: 
»اســتاد یعنی شــما به فكر این موضوع بودید؟!« گفت: 
»بلــه. حتــی اســم فیلمــم را هــم از همیــن االن انتخــاب 

كرده ام«. گفتم: »چه؟« گفت: »اصحاب اخدود.« 
یا چندی قبل با نویسندۀ سریال ستایش صحبت 
کــردم. بــه نظــرم ســریال ســتایش نزدیــک بــه موضــوع 
فلســطین اســت. یــک تــراژدی تلــخ بــود کــه جامعــه این 
فیلم نامه را پذیرفت و فلسطین هم همین است: آوارگی 
دارد، ســختی ها و مشــكات دارد.  با آن خانم نویســنده 
صحبت کردیم، توضیح دادیم و ایشان هم ابراز عاقه کرد 
کــه می توانــد و از لحاظ مالی هم قول هــای الزم را دادیم و 

کم توجهی به آثار ادبی دربارۀ فلسطین

درحوزۀکودکان
معتقدمکارشایسته
ومتناسبیدرحوزۀ
فلسطینصورت

نگرفتهاست.دراین
حوزه،شایدبهدلیل
آشنانبودنفعاالن

حمایتازفلسطین،با
حوزۀکودكوتأثیرات
شگرفیکهمیتواند
داشتهباشد،کمکاری
صورتگرفتهاست
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گفتیم همان طور که ستایش در جامعه پسندیده شد، کار 
کنید و ایشان شروع کرد؛ مدتی اطاعات می خواست و ما 
این اطاعات را هر طور که بود، تا جایی که می توانستیم، 
بــه ایشــان دادیــم؛ ولی بعــد از مدتی آمد و گفــت: »برای 
من ســخت اســت. من نیاز دارم که بخوانم و اشراف پیدا 
کنم و بعد بیایم برای شــما بنویسم« و درست می گفت. 
شــما برای نوشــتن نیاز بــه اشــراف اطاعاتی در حــوزه ای 
دارید كه قرار است دربارۀ آن بنویسید. حال یك سری از 
نویسندگان هستند كه دغدغه مندند و ادامه می دهند تا 
اشراف بیابند و بعد بنویسند و یك سری به دالیل خاص 

خود این امكان و توفیق را نمی یابند.    

چــرا در آن طــرف هــم با جریان های خارجــی ارتباطی نداریم که 
مثالً سفارش بدهیم و حمایت کنیم یا آثار آن ها را ترجمه کنیم؟
ببینید بیشتر ارتباط ما با جریان مقاومت است. خوب یا 
بد، ما با جریان های دیگر نمی توانیم کار کنیم؛ یکی جریان 
سازش است، یکی مقاومت و ما داریم از آن نگاه مقاومت 
حمایت می کنیم و چون آن ها دغدغۀ نبرد میدانی دارند، 

در حوزۀ فرهنگ خیلی قوی عمل نکردند.
چــه حــزب هللا، چــه حمــاس و چــه جهاد اســامی، 
امروز به علت درگیری در میدان نظامی، حضور جدی در 
حوزۀ فرهنگ ندارند که دقیقاً مثل خودمان اســت؛ شما 
مقایسه کنید آثار فرهنگی دوران جنگ را با آثار فرهنگی 
پــس از جنــگ و امــروز؛ چــون مــا آن زمــان درگیــر جنــگ 
بودیم، نمی توانستیم کار خوب فرهنگی انجام دهیم و در 
فلســطین، آن جریانی که پول دارد و وزارت فرهنگ دارد 
و کار فرهنگی می کند، جریانِ ســازش اســت که خوب آن 
دیدگاه، مسلماً در پذیرش ما نیست و نمی توانیم ترویج 

کنیم.

جــدا از جریــان ســازش، جریان چپ فلســطینی چطــور؟ آن ها 
نزدیک تر به ما هستند و چون ادبیات جهانی چپ حضور جدی 
دارد، پس فعالیت فرهنگی و ادبی بیشتری دارند؛ باالخره ادوارد 

سعید یکی از این هاست.
مــا از ادوارد ســعید کتــاب ترجمه شــده داریم. ایشــان در 
حــوزۀ ادبیــات، جایــگاه خاصــی نــزد فلســطینیان دارد. 
همان طور كه می دانید، ســعید از یک خانوادۀ مســیحی 
فلسطینی بود كه بیشتر عمر خود را در خارج از فلسطین 
گذرانــد. او معتقــد بــه هم زیســتی دو دولــت اســرائیلی و 
فلسطینی در کنار یکدیگر بود. طبیعی است كه این نگاه 
در آثــار او فــراوان باشــد. بخش زیادی از ملت فلســطین 
رژیم اسرائیل را رژیمی غاصب، زورگو و اشغالگر می دانند 
و خواســتار بازگشت همۀ آوارگان فلسطینی به سرزمین 
خود هستند. بسیاری از مردم فلسطین قائل به سرزمین 
تاریخــی فلســطین و تشــكیل دولــت در ایــن ســرزمین 
هستند. جایی كه رژیم صهیونیستی با حمایت متحدان 

غربی خود، چنین اجازه ای را نمی دهد، بلكه حتی همان 
گونه كه االن می بینید، سرزمینی را كه تا 60 سال پیش 
بــه نــام ملیــت دیگــری در تاریخ ثبت شــده، طــی قانونی 
متعلق به خود كرد. شــما وقتی با چنین رژیم خوفناكی 
روبــه رو هســتید كــه به راحتــی در پیــش چشــمان افــكار 
عمومی دنیا بخشی از یك سرزمین را اشغال و با زور به 
نام خود، در مجامع بین المللی ثبت می كند، نمی توانی با 

او هم زیستی مسالمت آمیزی داشته باشی. 
در ایران، پس از انقاب اســامی، همواره از نگاهی 
در فلسطین حمایت شده است كه قائل به احقاق حقوق 
تاریخــی خــود اســت. نــگاه ما »فلســطین از بحــر تا نهر 
اســت، نــه حتی یك وجب كمتر« همــان چیزی كه رهبر 
معظم انقاب فرمودند. طبیعی است كه ما از آن دسته 
کارهای فرهنگی حمایت می کنیم که این نگاه را داشــته 

باشند. 
در حــال حاضــر، ثــروت و قــدرت در حــوزۀ فرهنــگ 
فلســطین، در داخل این كشــور در دست جریان سازش 
اســت و آن هــا هســتند كــه كارهــای فرهنگــی کــرده و در 
حــوزۀ ادبیــات، تولید محتــوا می كنند. به امیــد روزی كه 
جریان مخالف ســازش هم فــارغ از درگیری های میدانی 
با اشــغالگران صهیونیســت، بتوانند در عرصــۀ ادبیات، 

فعال تر و پویاتر شوند.

پروندة ویژه/ گفت وگو

چهحزبالله،
چهحماسوچه
جهاداسالمی،
امروزبهعلت
درگیریدرمیدان
نظامی،حضور
جدیدرحوزۀ
فرهنگندارند

درحالحاضر،
ثروتوقدرت
درحوزۀفرهنگ
فلسطین،درداخل
اینکشوردردست
جریانسازشاست
وآنهاهستندکه
کارهایفرهنگی
کردهودرحوزۀ
ادبیات،تولیدمحتوا
میکنند.بهامید
روزیکهجریان
مخالفسازشهم
فارغازدرگیریهای
میدانیبااشغالگران
صهیونیست،
بتواننددرعرصۀ
ادبیات،فعالترو
پویاترشوند
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اجــازه بدهید بــه حوزۀ داخل برگردیم؛ در میان ناشــران عمومی، 
کدام یک بیشتر در این حوزه کار کرده اند؟

رصد چندان دقیقی ندارم؛ ولی می دانم انتشارات امیرکبیر، 
دفتر نشــر فرهنگ اســامی، مؤسســۀ تنظیم و نشر آثار 
امام خمینیu،  مؤسسۀ سروش، نشر انقاب اسامی، 
انتشــارات جهاد دانشــگاهی، انتشارات ســورۀ مهر، مركز 
اســناد انقــاب اســامی و... در ایــن حوزه كارهــای فاخری 
انجــام داده اند. مؤسســۀ ســروش اخیراً كتابی بــا عنوان تا 
فراموش نشوی را با کمک مؤسسۀ فرهنگی هنری خبرگزاری 
قدس تولید كرده كه این كتاب به چاپ چهارم رسیده است. 
كتــاب تــا فراموش نشــوی خاطرات فلســطینی هایی 
اســت که وقتی فلســطین اشغال شــد، بین 10 تا 25 سال 
داشتند و در زمان مصاحبه، بین 75 تا 116 سال داشتند. 
مــا رفتیــم این هــا را در لبنــان، ســوریه و اردن پیــدا کردیم و 
مصاحبه کردیم و خاطراتشان را گرفتیم و در سال 89 این 
کتاب را منتشر کردیم و چون داستانی بود، خیلی استقبال 

شد.

مهم تریــن مترجم هایــی کــه در ایــن حــوزۀ ویــژه کار کرده انــد، که 
هستند؟

مترجم هــای ایــن حــوزه اکثــراً جوانــان هســتند؛ آقایــان 
ســیدمصطفی نبوی، محســن عســگری، مهــدی عزیزی 
دســتگردی،  علی رضــا میراســدهللا،  حســین ابوترابیــان، 
ســعید طبیعت شــناس،  محمــد نــوری زاده و...؛ در میــان 
قدیمی ها هم آقای سیدهادی خسروشاهی، كریم زمانی، 

موسی بیدج و... هم فکر کنم در این حوزه کار کرده اند.

مهم ترین نویسنده های این حوزه به نظر شما کدام افراد هستند؟
در حوزه های سیاســی، ســركار خانم دكتر زهرا مصطفوی 
دختــر حضرت امــامu، دكتر محمدجــواد ایروانی،  دكتر 
علی اكبــر والیتــی، دكتــر مجتبــی رحمان دوســت، اســتاد 
شــمس الدین رحمانــی و آقایــان علی رضا سلطان شــاهی، 
مجیــد صفاتاج، محمدتقی تقی پــور و.... تألیفاتــی دارند. 
در حوزۀ شــعر، آقایان علی رضا قزوه، حســین اســرافیلی و 
محدثی خراسانی و مصطفی و مجتبی رحمان دوست و... 

در این زمینه کار کرده اند.

اگــر بخواهیــم تحلیلــی از برآیند صحبت شــما داشــته باشــیم، 
می توانیم بگوییم در حوزۀ کتاب های سیاسی خوب کار کرده ایم. 
در حوزۀ ادبیات و فرهنگ ضعیف کار کردیم و نتوانستیم چه با 
طرف خارجی ارتباط برقرار کنیم و چه در داخل تولید جدی داشته 
باشیم؛ یا به دلیل همراه نبودن در آرمان هاست یا بی دغدغه بودن 
یا در داخل آن، اتمسفر الزم سیاسی اجتماعی و آگاهی های الزم 

وجود ندارد که تولید صورت بگیرد.
تقریباً درســت اســت؛ این اعترافی تلخ اســت که اگر یک 
نویســنده را مختار کنیم، بین نوشــتن یک رمان یا ترجمۀ 

یك رمان دربارۀ یک پیرمرد ماهی گیر و یک دختر آمریکایی 
که به غزه رفته و بلدوزرهای اسرائیلی از روی آن رد شده اند 
و او را كشــته اند، اولــی را انتخــاب می کند؛ چون به نظرش 
می رسد كه  اولی اقبال بیشتر و گیشۀ بیشتری دارد. البته 
این حکم را به همۀ نویسندگان تعمیم نمی دهم؛ اما تا امروز 
کتاب های ادبی و رمان در این زمینه، خیلی کم بوده است.

در حــوزۀ ترجمه هم وقتــی می گویم مترجمان جوان 
دارنــد کار می کنند، یعنی مترجمان اصلی و زبردســت ما 
ورود نمی کننــد و بایــد پرســید چرا ســراغ ایــن موضوعات 
نیامده اند؟ یا در ســینما، چرا کارگردانان ما ســراغ مســائل 
جهانــی و داخلــی می روند؛ اما فیلم های دغدغه مند ما در 
حوزۀ فلسطین  را باید در جشنوارۀ عمار ببینیم، نه در فجر؟ 
البته قرار نیست همه دربارۀ فلسطین کار بسازند؛ سؤال 
مهمی اســت. البته جوانان زیادی آماده اند و نویســندگان 
زیــادی در ایــن حــوزه داریــم کــه مثــاً پایان نامــه آورده و ما 
حمایت کردیم؛ اما نویســندگان بزرگ کــم وارد این عرصه 
شدند. شاید مقصر ما باشیم که نتوانستیم دغدغه ایجاد 
کنیم؛ اما مسئلۀ فلسطین موضوعی انسانی است؛ چطور 
در تلویزیون، مسئلۀ روهینگیا و امثال آن را که می بینیم، 
وجدانمــان ناراحــت می شــود؛ امــا دربــارۀ فلســطین نــه؟ 

نمی دانم شاید دربارۀ آن، سراپا واکسینه شده ایم.

شما همه را مقصر می دانید: چه جمعیت هایی مثل خودتان؛ چه 
رسانۀ ملی و چه رسانه های دیگر.

بلــه. اگــر مردم و نخبگان ما از واقعیت آنچه در فلســطین 
می گذرد، فارغ از حرف های شــیعی و ســنی، به پشت پرده 
و محتوای مسائل فلسطین آگاه بشوند، این گونه برخورد 
نمی کنند. واقعاً جا دارد از موضوع فلسطین، ده ها فیلم و 
کتــاب دربیاید. ببینید وقتی پــس از دورۀ كوتاهِ كم توجهی 
بــه فرهنــگ دفاع مقــدس، وقتی توجه تمام مســئوالن به 
ایــن سمت وســو آمــد، چــه کتاب هــا و فیلم هایی ســاخته 
شــد... ایــن در حالی اســت كــه دورۀ دفاع مقدس ما فقط 
هشــت سال بود. شما حســاب کنید که در فلسطین، 70 
ســال چنین اتفاقی افتاده اســت؛ اما دشــمن ســعی کرده 
مــا بــه عمــق قصه پــی نبریــم. اگر بــه عمق قصه برســیم، 
برای همۀ اقشــار فرهنگی، از شــاعر و نویسنده و کارگردان 
و... جا برای کارکردن زیاد هســت. این كم كاری ها ناشــی از 
ناآگاهی هاســت، نه از سر اینكه خدای ناكرده متولیان این 
امر با آرمان های انقاب همراه نیستند. امیدوارم جوانانی 
که آمده اند و واقعاً جلوتر از ما پیرمردها وارد عرصه شده اند 
و دغدغــه دارنــد، بتوانند کاری بکنند. وقتی رویش هایی را 
در جوانان می بینم كه از طریق ارتباط با جوانان فلسطینی 
در نوار غزه و قدس، ســفرۀ افطاری در این دو منطقه پهن 
می كننــد یا كمك های انسان دوســتانه توزیــع می نمایند، 
امیدواری های ما به نسل جوان برای ادامۀ مسیر در این راه 

عظیم، صد چندان می شود.

کم توجهی به آثار ادبی دربارۀ فلسطین

درحوزۀترجمه
هموقتیمیگویم
مترجمانجوان

دارندکارمیکنند،
یعنیمترجمان

اصلیوزبردستما
ورودنمیکنندوباید
پرسیدچراسراغاین
موضوعاتنیامدهاند؟

یادرسینما،چرا
کارگردانانماسراغ
مسائلجهانیو

داخلیمیروند؛اما
فیلمهایدغدغهمند
مادرحوزۀفلسطین
رابایددرجشنوارۀ
عماربینیم،نهدر

فجر؟
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از ایــن کشــورها عربســتان ســعودی اســت کــه در حــال 
حاضــر، به عنــوانِ یکی از متحدین اصلی اســرائیل علیه 
فلسطینی ها مطرح شده اســت؛ هرچند که در ظاهر، در 
کنار فلسطینی ها باشد. رفتار منافقانۀ کشورهای عربی، 
بزرگ ترین ضربه را به مردم فلسطین و آرمان و مبارزۀ آن ها 

وارد کرده است.

گروه های مبارز فلســطینی چگونه شــکل گرفتند و نحوۀ مبارزۀ 
آن ها به چه صورت بوده است؟ 

یک ســری از این گروه های مبارز در دهۀ شــصت میادی 
شــکل گرفتنــد. این گروه هــا عمدتاً چپ گرا هســتند و بر  
اساس تفکرات چپ و مارکسیستی شکل گرفته اند، مثل 
فتح، جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین، جبهۀ دموکراتیک 
برای آزادی فلسطین و... . یک سری گروه ها بعد از پیروزی 
انقاب اسامی شکل گرفتند، مثل حماس و جهاد. این 
گروه هــا عمدتــاً اســام گرا بــوده و در حــال حاضر، ســتون 
مقاومــت در فلســطین، همیــن اســام گراها هســتند که 
اسرائیل را در سه جنگ، در غزه شکست دادند و مدافع 

اصلی جامعۀ فلسطین، این گروه ها هستند. 

 ارزیابی شما از پیروزنشدن قاطعانه و نهایی فلسطینی ها در چند 
سال اخیر چیست؟

اینکه فلسطینی ها موفق نمی شوند، عوامل متعدد دارد: 
یکی اینکه غرب همچنان از اسرائیل حمایت می کند؛ دوم 
اینکه نه در بین فلسطینی ها وحدت وجود دارد و نه میان 
کشــورهای جهان عرب و جهان اســام وحدتی می بینیم. 
غــرب از ایــن جرثومــۀ فســاد حمایــت می کنــد و ســاالنه، 
امکانــات و ســاح های زیــادی در اختیــارش قــرار می دهد؛ 
درحالی که این طرف فلسطینی ها نیازمند حمایت هستند؛ 
اما از جهان اســام و جهان عرب حمایتی نمی رســد و این 

دلیل اصلی ادامۀ بحران فلسطین است.

نقش کشــورهای عرب و مسلمان در به نتیجه نرسیدن مبارزات 
فلسطینی ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

یکــی از مشــکات اصلی بحران فلســطین، همین بحث 
کشــورهای عربــی اســت کــه خیلــی از آن هــا، به ظاهــر از 
فلســطینی ها حمایــت می کننــد و مدعی هســتند که در 
کنــار مــردم قــرار گرفته انــد؛ ولــی در واقــع، ضدفلســطین 
رفتــار می کنند و حتی هم پیمان اســرائیل هســتند. یکی 

فاطمه قربان نیا

در حال حاضر در فلسطین، یکی از بزرگ ترین فجایع انسانی صد سال اخیر رخ داده است. جامعه ای ریشه کن شده و تعدادی 
از مهاجران، جایگزین شهروندان شده اند. از حدود دوازده، سیزده میلیون فلسطینی که وجود دارد، حدود هفت میلیون آن ها 
در خارج از کشور فلسطین، آواره هستند و نزدیک دو میلیون آن ها در منطقۀ اشغالی ۱۹۴۸ غزه تحت یک نظام آپارتاید و 
نژادپرست محاصره شده و سه میلیون هم در کرانۀ باختری، تحت اشغالگری صهیونیست ها قرار گرفته اند. این نشان می دهد 

که این جامعه تجزیه شده و در وضعیتی کامالً غیر انسانی زندگی  می کنند .

حسین رویوران، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت وگو با شیرازه:

دولت های عربی؛
هم دست اسرائیل، علیه فلسطین 46

پروندۀ ویژه

گفت وگو

یکیاز
مشکالتاصلی
بحرانفلسطین،
همینبحث
کشورهایعربی
استکهخیلیاز
آنها،بهظاهراز
فلسطینیهاحمایت
میکنندومدعی
هستندکهدرکنار
مردمقرارگرفتهاند؛
ولیدرواقع،
ضدفلسطینرفتار
میکنندوحتی
همپیماناسرائیل
هستند
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طرح مسئلۀ هولوکاست تا چه حد روابط ایران و فلسطین را تغییر 
داد؟

بحــث هولوکاســت ابــزار و ســاحی اســت که اســرائیل با 
اســتفاده از آن، ســعی در تحمیل این باور دارد که ما یک 
جامعۀ یهودی هستیم که در اروپا، در زمان جنگ جهانی 
دوم از سوی نازی ها نسل کشی شدیم. به همین دلیل، چون 
ما جامعۀ مظلوم و شایستۀ ترحمی هستیم، هر جنایتی را 
می توانیم در خاورمیانه انجام دهیم و هیچ کس حق اعتراض 
ندارد. به همین خاطر، در حال حاضر، هولوکاست یکی از 
دالیل اصلی تجاوزات اسرائیل علیه بشریت است. تا ایران 
مطرح می کند که این تجاوزات باید از بین برود، شاهد این 
هستیم که صهیونیســت ها معترض می شوند که این ها 
تروریست و آدم کش هستند! و تحت چنین عناوینی قتل 
عام و جنایات خود را توجیه می کند. هولوکاست امروز عماً 

ابزاری پوششی برای جنایات اسرائیل است.

سرانجام مبارزات فلسطینی ها علیه اسرائیل را چگونه پیش بینی 
می کنید؟

هــر جامعــه ای اگــر زنده باشــد و مبــارزه کند، هیــچ قدرتی 
نمی تواند آن را شکســت دهد، نه اســرائیل، نه آمریکا، نه 
عموم کشورهای غربی. جامعۀ فلسطینی امروز جامعه ای 
مقاوم اســت. به همین دلیل می تواند به پیــروزی امیدوار 
باشــد؛ این یک قاعده اســت! ما اعتقاد داریم که خداوند 
متعال در سورۀ »إسراء« وعدۀ پیروزی داده و در این سوره 
اعام کرده که اگر مؤمنین و عبادهللا متحد شوند، خداوند 
پیروزی را بر آن ها نازل می کند. این همان چیزی ا ست که 
مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده اند که تقدیر این است 
که اسرائیل باید از بین برود و مردم فلسطین بر این رژیم، 

پیروز شوند.

ایران چه نقشــی در مبارزات فلسطینی ها علیه صهیونیست ها 
داشته است؟

 از روزی که انقاب اســامی ایران پیروز شــد، شعار »امروز 
ایران، فردا فلسطین« مطرح شد و از آنجا که انقاب اسامی 
بر اساس تفکر امت شکل گرفت، ایران اولویت امت را جبهۀ 
فلســطین اعام کرد. از روز اول انقاب، از آرمان آزادســازی 
فلســطین حمایت کرد و ایران در این زمینه موفق شــد هم 
گروه هــای اســامی ضداســرائیلی مثــل جهاد و حمــاس را 
حمایت کند و امکانات نظامی وســیعی به آن ها دهد، هم 
از گروه های خارج از فلسطین مانند حزب هللا حمایت کرد 
که حزب هللا توانست اولین شکست را به اسرائیل تحمیل 
کرده و وادارش کند که از لبنان به طور کامل، عقب نشینی 
کند و در جنگ ۳۳روزه هم اسرائیل را شکست داد. این ها 
نشان می دهد که ایران اسامی موفق شده جبهۀ جدیدی 
علیه اسرائیل در داخل و پیرامون ایجاد کند و اسرائیل را به 

چالش بکشد.  

نقش دولت ها در فرسایش یا بهبود روند مبارزه با اسرائیل را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

از ابتدای انقاب که ایران از فلسطین حمایت کرد، متأسفانه 
بســیاری از کشــور های رژیم هــای حاکــم در جهــان عرب با 
اسرائیل، ارتباطات خاصی علیه ایران پیدا کردند. آنچه امروز 
ً عربستان، امارات، بحرین یا... می گویند:  می بینیم که مثا
»ایران تهدید واقعی است، نه اسرائیل و ما باید با اسرائیل 
علیه ایران هم کاری کنیم«، که نشان دهندۀ عمق خیانتی  
است که این کشورها علیه فلسطین انجام می دهند. انقاب 
اسامی رابطۀ این کشور ها با اسرائیل را رسوا کرد و نمایان 
ساخت. االن متأسفانه این کشورهای عربی دستشان علیه 

جامعۀ فلسطین و ایران اسامی در دست اسرائیل است .

دست کشورهای عربی علیه فلسطین در دست اسرائیل هست

ازروزیکه
انقالباسالمی
ایرانپیروزشد،

شعار»امروزایران،
فردافلسطین«

مطرحشدوازآنجا
کهانقالباسالمی
براساستفکرامت
شکلگرفت،ایران

اولویتامتراجبهۀ
فلسطیناعالمکرد

ایراناسالمی
موفقشدهجبهۀ

جدیدیعلیهاسرائیل
درداخلوپیرامون

ایجادکندواسرائیلرا
بهچالشبکشد

بحثهولوکاست
ابزاروسالحی

استکهاسرائیلبا
استفادهازآن،سعی
درتحمیلاینباور

داردکهمایکجامعۀ
یهودیهستیمکهدر
اروپا،درزمانجنگ
جهانیدومازسوی
نازیهانسلکشی
شدیم.بههمین

دلیل،چونماجامعۀ
مظلوموشایستۀ

ترحمیهستیم،هر
جنایتیرامیتوانیم
درخاورمیانهانجام

دهیموهیچکسحق
اعتراضندارد
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در نوشــتن رمــان زایو چقــدر مضمــون و چقدر فرم برای شــما 
اهمیت داشت؟

بــرای نوشــتن زایــو هــم مضمون و هــم فرم برایــم اهمیت 
داشــت. همچنیــن اســتفاده از یــک ســاختار داســتانی 
معمــول و مقبــول برایــم مهــم بــود؛ اینکه شــخصیتی با 
مشــکلی مواجــه می شــود و بــرای حل آن مشــکل تاش 
می کنــد و نمایــش تاش ها و کنش ها، داســتان را شــکل 
می دهــد؛ امــا آنچــه در زایو بیشــتر از ســایر عناصر جلوه 

کرده، ایدۀ آن است. 
ســعی می کنــم قبــل از نوشــتن، تصویــر روشــنی از 
ســیر داستان و ســاختار آن داشته باشم. من سخت گیر 
کــه  هــر صحنــه ای  دارم  دوســت  ایدئال گــرا هســتم.  و 
می نویســم، دائــم آن چهارچــوب کلــی از فرم و ســاختار و 
سیر داستان را مد نظر داشته باشم؛ اما همیشه کنترل 
داستان را شخصیت هایم و قهرمانانم به دست می گیرند. 

آن هــا همیــن که روی کاغذ خلق می شــوند، خیلی خوب 
بلدنــد چطــور با مهربانی یا گاهی با خشــم، من را راضی 
کنند و داستان را آن طور که خودشان دوست دارند پیش 
ببرند. هنوز که هنوز است، برای مرگ ساشا در رمان زایو 
آن ربات را مقصر می دانم و با او مشکل دارم؛ چون او بود 
که درگیری را ایجاد کرد و در آن درگیری ساشا تیر خورد. 

ای کاش نمی مرد!
اغلــب بــا حوصله و بــدون عجله می نویســم. البته 
صبــر و حوصلــه بــه معنای تنبلی و کار حســی نیســت. 
زایو را تقریباً در دو هفته نوشــتم. بعد از محرم ســال 93 
کار را شروع کردم. فکر می کنم اواسط آبان آن سال بود. 
شانزده روز بعد کار تمام شد. ویرایش نهایی و بازخوانی 
آن دو ماه طول کشــید؛ اما ســیر داســتان تغییری نکرد. 
روان بودن متن برایم مهم بود و اینکه زایو داستانی باشد 
که هر مخاطبی را بتواند سرگرم کند و پای کتاب نگه دارد.  

 زایو، اثر مصطفی رضایی، نویسندۀ جوانی که با انگیزۀ باالیی فعالیتش را شروع کرده و توانسته توجه مخاطبان را به سوی خود 
جلب کند، رمانی است که در فضای آثار ایرانی حال و هوای متفاوتی دارد و به تعبیری شاید بشود آن را در فضای رمان های 
آینده نگارانه قرار داد. به خصوص رویکردی که این نویسنده در خلق اثر داستانی دارد، نوید می دهد که می شود انتظار آیندۀ 
موفقی برای نویسندگان جوان این کشور داشت. رضایی در این رمان با این نگاه که رژیم صهیونستی در آستانۀ فروپاشی 

است اثرش را خلق کرده و توانسته گونۀ تازه ای از داستان فارسی را به مخاطبان عرضه کند.
در ادامه گفت وگوی ما با این نویسنده را می خوانید.

رحمت رمضانی

مصطفی رضایی در گفت وگو با شیرازه:

شاید چند سال بعد مجبور شویم 
گواهینامۀ ماشین پرنده بگیریم! 48

پروندۀ ویژه

گفت وگو

آنچهدرزایو 
بیشترازسایر
عناصرجلوهکرده،
ایدۀآناست

همیشه
کنترلداستانرا
شخصیتهایمو
قهرمانانمبهدست
میگیرند.آنها
همینکهرویکاغذ
خلقمیشوند،
خیلیخوببلدند
چطوربامهربانی
یاگاهیباخشم،
منراراضیکنند
وداستانراآنطور
کهخودشاندوست
دارندپیشببرند
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اصوالً در نوشتن به مضمون فکر می کنید یا اینکه به مرور زاییده 
می شود؟

ایــده و قــدرت و جذابیــت برایــم مهــم اســت؛ مخصوصاً 
وقتــی شــما در کشــوری زندگــی می کنیــد کــه سرشــار از 
ایده های جذاب و ناب و دست نخورده است؛ اما نوع نگاه 
و پرداخــت به یک ایده اســت که قــدرت تأثیرگذاری آن را 
باال می برد. این مستلزم آن است که شما بتوانید از همۀ 
عناصر داســتانی مثل محتوا، ساختار، شخصیت ها و... 
به خوبــی بهره ببرید. اگر یک کار محتوامحور بنویســید، 
اما خوب نتوانید پرداخت کنید و مخاطب را جذب نکند، 
به خوبی اثر نمی گذارد؛ حتی ممکن است اثر سوء داشته 
باشــد. در کل دوســت دارم ایده پــرداز باشــم و خــاص و 

جذاب بنویسم.

برای نوشتن از یک موضوع چقدر به حواشی آن مانند اتفاقات 
و پروپاگاندای رسانه ها توجه می کنید؟

وقتی ایده ای در فکر و دلم تصویب می شود، بافاصله آن 
را می نویسم. البته چیزی را که برای نوشتن مد نظر دارم، 
از زوایای مختلف بررســی می کنم و می توانم تشــخیص 
دهم که نوشــته ام چقدر ممکن اســت با اقبال مخاطبان 
مواجه شــود، یا چه تأثیری می گذارد، یا چه میزان توجه 
رسانه ها و منتقدان را جلب می کند. می  توانم تشخیص 
دهــم کــه بــرای مخاطب جذاب هســت یا نیســت. همۀ 
این هــا را مــد نظــر دارم؛ اما اولویت با نوشــتن اســت. اگر 
بیــش از حد بر حواشــی یــک کار متمرکز باشــید، باعث 
می شود هیچ چیزی نتوانید تولید کنید و بنویسید و دچار 
ترس از نوشتن می شوید. چون شما می نویسید که تأثیر 
بگذاریــد و طبیعتاً باید آمــاده و پذیرای نقدهای مثبت و 

به ویژه نقدهای منفی و تند باشید.

بن مایۀ رمان شما نابودی اسرائیل است. این ناشی از سخنانی 
بود که رهبر انقالب بیان فرموده بودند؟

دستورها و نظرهای راهبردی مقام معظم رهبری نه فقط در 
جان و دل مردم ایران می نشــیند، بلکه در فکر و دل همۀ 
آزاداندیشان دنیا تأثیر می گذارد. جان مایۀ رمان هم برگرفته 
از این آرمان است. یک اعتقاد که فقط مربوط به کشور ما 
نیست. امروز بسیاری از کشورها و مردم دنیا از این رژیم 
غاصب منزجر هســتند. اثری که نویســنده به نوشتنش 
عاقۀ قلبی نداشته باشد، نوشته نمی شود. اگر هم نوشته 

شود، کار خوب و جذابی برای مخاطب درنمی آید. 

در زایو ما شاهد اثری هستیم که فانتزی است و کمی از تخیل که 
در عالم داستان طبیعی است، فراتر رفته. احساس نمی کردید که 

ممکن است به نفع داستان شما نباشد؟
البتــه بیان یک نکته مهم اســت. گونه های علمی تخیلی 
متعدد اســت و فانتــزی خودش یکــی از زیرمجموعه های 
ادبیات تخیلی است. رمان زایو را فانتزی نمی دانم. دربارۀ 
فضای تخیلی در زایو هم راستش برعکس فکر می کردم. 
می دانســتم که جذاب می شــود. برایم روشــن بود. امروزه 
نشان دادن تاکسی پرنده و ربات های جنگجو و این چیزها 
دیگــر تخیلی به حســاب نمی آید. ممکن هســت همۀ ما 
چند سال بعد مجبور شویم گواهینامۀ ماشین های پرنده 

بگیریم برای تردد داخل شهری.

چقدر در نوشتن این اثر به آثار شاخص جهان در حوزۀ فانتزی 
نگاه کردید و از آن ها الهام گرفتید؟

در حد متوسط. کار تحقیقاتی و سیر مطالعاتی آنچنانی 
نداشتم. مقید نبودم که باید همۀ کتاب های تخیلی جهان 
را بخوانــم یــا همۀ فیلم هــا را ببینم. در ایــن ژانر، فیلم های 

شاید چند سال بعد مجبور شویم گواهینامه ماشین پرنده بگیریم! 

نوعنگاهو
پرداختبهیک

ایدهاستکهقدرت
تأثیرگذاریآنراباال
میبرد.اینمستلزم

آناستکهشما
بتوانیدازهمۀعناصر
داستانیمثلمحتوا،
ساختار،شخصیتها

و...بهخوبیبهره
ببرید.اگریککار

محتوامحوربنویسید،
اماخوبنتوانید
پرداختکنیدو
مخاطبراجذب
نکند،بهخوبیاثر
نمیگذارد؛حتی

ممکناستاثرسوء
داشتهباش

اگربیشازحد
برحواشییککار

متمرکزباشید،باعث
میشودهیچچیزی
نتوانیدتولیدکنیدو
بنویسیدودچارترس
ازنوشتنمیشوید.

چونشمامینویسید
کهتأثیربگذاریدو
طبیعتًابایدآمادهو

پذیراینقدهایمثبت
وبهویژهنقدهای
منفیوتندباشید

دستورهاو
نظرهایراهبردی
مقاممعظمرهبری

نهفقطدرجانودل
مردمایرانمینشیند،
بلکهدرفکرودلهمۀ
آزاداندیشاندنیاتأثیر

میگذارد
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شــاخص را دیدم و رمان های بســیار زیبــا را خواندم. مثاً 
فارنهایــت 451 از ری بردبــری و 1984 جــورج اورول و... را 
خواندم. همچنین چهارگانۀ جان کریســتوفر که پرداخت 
آن فوق العاده بود؛ اما در کارهای ایرانی و فیلم های ایرانی 

چیزی پیدا نکردم.

امروز که چند سال از خلق این رمان می گذرد و حتماً تجربه های 
شما بیشتر شده، نگاهتان به این اثر چطور است؟

زایو در سال 1395 منتشر شد. رمان منتشرشده مثل یک 
فرزند برای نویسنده است. امروز )شهریور1397(، دو سال 
و سه ماه و بیست روز از تولد این رمان گذشته. زایو فرزند 
بامزه و خاص و هیجان انگیزی بوده. من هم مثل مردم از 

زایو راضی ام.

گونۀ فانتزی و در یک تقسیم بندی بزرگ تر رمان ژانر چرا در ایران 
خلق نشــده اســت؟ اگر خلق شــده، به نظر شــما ساقۀ ستبری 

است یا نازک و نحیف؟
نمی دانــم چــرا خلق نشــده! و فقط ایــن کورایدگی مربوط 
بــه گونــۀ فانتزی و تخیلی نیســت! خیلــی چیزهای دیگر 
و ایده هــای جلــوی چشــم اســت کــه دیده و خلق نشــده. 
مثاً فیلم دربارۀ پروفســور حســابی یا این همه مشــاهیر 
بی نظیرمان نداریم. فیلم ها یا رمان هایی که واقعاً مخاطب 
را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد، مســیر زندگــی اش را عــوض 
کننــد. رمــان بایــد از دل بجوشــد تــا اینکــه یــک ماکت یا 
ظاهرســازی باشــند. بعضی از این فیلم های هالیوودی را 
ببینیــد که چطور قهرمان های دروغینشــان را با مبالغه و 
هنر فلسفه سازی و درامی زیبا می زنند بر سر مردم دنیا. 

من جواب این سؤال شما را نمی دانم. قبل از اینکه 
بیایم نویسنده شوم و داستان خلق کنم، بزرگ ترین سؤال 
زندگی ام از هنر و رسانه همین بود. به جواب هم نرسیدم. 
اگر شــما به جواب رســیدید، به من هم اعام کنید یا در 
رســانه تان بنویســید تــا مــن هم بخوانم. شــاید بــه خاطر 

همین نویسنده شدم.

ادبیات می تواند ناجی جهان و انسان ها باشد؟
به نظرم هیچ چیزی در جهان به اندازۀ تفکر و آزاداندیشی 
و ایمان نمی تواند ناجی بشر باشد. ادبیات هم مثل خیلی 
چیزهای دیگر می تواند نقش جرقه و تلنگر داشته باشد. 
نقش مولد برای رسیدن انسان به تفکر، بینش، شناخت، 

و قدرت تغییر و خودسازی.
و  جــذاب  مــا  رمان هــای  همــۀ  امیــدوارم  انتهــا  در 
فوق العاده باشــند و در دنیا ســروصدا به پا کنند. امیدوارم 
به فرهنگ که مثل هوایی است که نفس می کشیم، توجه 
بیشتری شود. نویسنده های خاق و داستان های جذاب و 
امیدبخش و انسانی بیشتر شوند و هزار تا امید و آرزوی 

دیگر.

فیلمهایا
رمانهاییکهواقعًا
مخاطبراتحت
تأثیرقراردهند،
مسیرزندگیاشرا
عوضکنند.رمان
بایدازدلبجوشدتا
اینکهیکماکتیا
ظاهرسازیباشند

 

ادبیاتهممثل
خیلیچیزهای
دیگرمیتواندنقش
جرقهوتلنگرداشته
باشد.نقشمولد
برایرسیدنانسان
بهتفکر،بینش،
شناخت،وقدرت
تغییروخودسازی
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جلد اول این سه گانه دربارۀ دیدگاه حضرت امامu دربارۀ 
مسئله فلسطین است؛ جلد دوم دربارۀ دیدگاه های رهبر 
انقاب اسامی نسبت به مسئلۀ فلسطین و جلد سوم 
آن هم به خود قدس به عنوان محور وحدت امت اسامی 

پرداخته است.

علیرضا جباری دارستانی

آقای دکتر آذرشب سه جلد کتاب در خصوص مسئلۀ فلسطین 
تهیــه کرده ایــد که ضمن بررســی قدس به عنوان محــور وحدت 
جهــان اســالم، به تحلیــل دیدگاه های حضرت امــامu و رهبر 
انقالب در خصوص مســئلۀ فلسطین هم پرداخته اید. به طور 

خالصه ایدۀ شما در این مجموعه چه بوده است؟

محمدعلی آذرشب، پژوهشگر ایرانی زبان و ادبیات عرب، استاد دانشگاه تهران و عضو کمیتۀ فرهنگ و تمدن اسالم و 
ایران شورای عالی انقالب فرهنگی و عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی است. او یکی از فعاالن حوزۀ 
فرهنگ و سیاست در گسترۀ جهان اسالم و خاورمیانه است و کتاب های پژوهشی بسیاری را در این زمینه ها به زبان عربی 
منتشر کرده است. آذرشب در جدیدترین کار پژوهشی اش دست به تألیف یک سه گانه با محوریت »مسئلۀ فلسطین« زده 
است که علی رغم بررسی قدس به عنوان محور وحدت در جهان اسالم، به تحلیل گفتمان سخنان دو رهبر جمهوری اسالمی 
»حضرت امام خمینیu«و »حضرت آیت هللا خامنه ای« پرداخته است. جلد نخست این مجموعۀ سه جلدی حضرت امام 
خمینیu و مسئلۀ فلسطین نام دارد، جلد دوم آن امام خامنه ای و مسئلۀ فلسطین نام گذاری شده و عنوان جلد سوم آن 
نیز قدس؛ محور وحدت امت اسالمی است. این سه کتاب به زبان عربی نگاشته شده و هم زمان با سی ودومین کنفرانس 
وحدت اسالمی که آبان ماه امسال برگزار شد، بین مهمانان این کنفرانس توزیع شود. با محمدعلی آذرشب در خصوص 

محتوای این سه گانه گفت وگو کردیم.

محمد علی آذرشب و سه گانۀ تحلیلی »مسئلۀ فلسطین«

این تقابل بر سر عزّت جهان اسالم  است 
پروندۀ ویژه

گفت وگو
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می شود گفت که تقابل امام به طور کلی با نظام سلطه بود و 
رژیم صهونیستی به عنوان نمایندۀ این سلطه که بحران های 
زیادی برای کشورهای منطقه و جهان اسالم ایجاد کرده بود، 
بیشــتر مــد نظــر امامu بود؟ این ســؤال از ایــن جهت مهم 
است که خود جریان صهیونیسم و کل غرب تالش می کنند 
ایــن تقابــل را در قالــب یک جدال اعتقــادی، مذهبی و حتی 

نژادی تئوریزه کنند!
همین طــور اســت. تقابل اســام با یهودیــت و نگاه های 
نژادی و... در تقابلی که امام تاش می کردند برجسته 
کنــد، هیــچ جایــی نــدارد و در اندیشــۀ ایشــان دیــده 
نمی شــود. ایــن تقابــل فقط بر ســر عزت جهان اســام 
اســت. ایدۀ ایشــان این اســت که اســرائیل می خواهد 
جهان اسام را ذلیل کند تا بتواند آن را زیر سلطه قرار 
دهد. به همین دلیل باید بر ایدۀ عزت دست گذاشت 
و در برابر این سلطه ایستاد. از نظر امام فقط جبهه ای 
کــه منــادی عزت اســت می تواند در برابر اســرائیل قرار 
بگیــرد و از ایــن طریــق خــود را احیــا کنــد. بــه این معنا 

حضرت امامu یک احیاگر عزت خواه بودند.
حضرت امامuمقابله با دشــمن صهیونسیتی و 
قضیــۀ مقابله با اســرائیل را محدود به فلســطینی ها و 
حتــی جهان اســام نکــرد، بلکــه آن را به ســطح جبهۀ 
مســتضعفین جهان و کل جبهــۀ آزادی خواهان جهان 
باال کشید و مسئولیت مقابله با اسرائیل و صهیونیسم 
را برای همۀ کسانی می دانست که از ارزش های انسانی 

پیروی می کنند.
به هر حال این دو محور که عرض کردم، مهم ترین 
محورهــای مــا در پرداختــن بــه مســئلۀ فلســطین در 

نخستین جلد این مجموعۀ سه جلدی است.

جلــد دوم ایــن مجموعــه به منظــر و دیدگاه هــای رهبر معظم 
انقــالب در خصــوص تقابــل بــا صهیونیســم و دفــاع از ملت 
فلســطین اختصــاص دارد، محــور تقابــل از منظــر ایشــان 

چیست؟
محــور تقابــل رهبــری بــا صهیونیســم، »وحــدت امــت 
اســامی« است؛ ایشــان بر وحدت جهان اسام تأکید 
زیــادی دارنــد و بــه همیــن دلیــل هــم بــود کــه ایشــان 
دســتور تشــکیل مجمــع تقریــب مذاهــب اســامی را 
دادنــد تــا زمینه هــای ایــن وحــدت ایجــاد شــود. تقریباً 
همــۀ صحبت هــای رهبــر انقــاب بر ایــن ایــده متمرکز 
اســت کــه جهان اســام باید فرامذهبی عمــل کند و به 
دور از هرگونــه تفرقــه پیــش بــرود؛ زیــرا ایــن وحــدت و 
انسجام مقدمۀ الزم برای آزادی فلسطین و غلبه بر کل 

مشکات جهان اسام است.
بــر ایــن مبنا، از نظر رهبری معظم انقاب یکی از 
مهم ترین شگردها و طرح های اسرائیل و آمریکا ایجاد 
تفرقــه بیــن دولت هــا و ملت های جهان اســام اســت؛ 

ما سخنان حضرت امامu را هم قبل و هم بعد از انقاب 
مورد بررسی و بازخوانی دقیق قرار دادیم و دیدم که امام 
راحل در زمینۀ دشمن شناسی و تقابل های جهان اسام 
بــه یــک مثلث بــاور دارند که تقریباً اضاعش متســاوی 
است. یک ضلع این مثلث شاه بوده است، یک ضلع آن 

آمریکاست و یک ضلع سوم هم اسرائیل است.
تقریبــاً مجموعه ســخنان امــامu دربــارۀ هر کدام 
از ایــن ســه موضــوع به یــک اندازه اســت و این هــا با هم 
متســاوی اســت. یعنــی اگــر شــما ســخنان امــامuرا 
واژه شــماری بکنیــد، می بینید که تقریباً همــان اندازه که 
ایشــان دربــارۀ شــاه صحبت کرده انــد، دربارۀ اســرائیل و 
آمریکا هم سخن گفته اند. این نشان می دهد که حضرت 
امــامu اوالً دشمن شــناس درجه یکی هســتند و حتی 
قبل از انقاب، یعنی در ســال های دهۀ 40 و 50 که همه 
علمای اســام دشــمن اساســی اســام را »کمونیســم« و 
»اتحاد جماهیر شوروی« می دانستند و می گفتند چون 
این ها ملحدند، پس دشمن درجه یک هستند؛ اما امام 
راحل این اعتقاد را نداشت و دشمن درجه یک را آمریکا 
و اسرائیل می دانستند. در همان زمان در ایران و سراسر 
جهان عرب سعی می شد کمونیسم و شوروی به عنوان 
دشــمن درجه یک اســام معرفی شــود. امامu اولین 
کســی بودند که در جهان اســام و در میان همۀ علمای 
اهل تســنن و تشــیع دشمن درجه یک اسام را آمریکا 
و اســرائیل می دانســت. اگر آن زمان ما نمی توانســتیم 
این موضوع را بفهمیم، اما االن تشــخیص این مســئله 
برای ما کاماً روشن است و این نشانگر دشمن شناسی 

دقیق و فوق العادۀ ایشان است.
از ســوی دیگــر، نکتۀ مهم و برجســته در اندیشــۀ 
امــامuدر خصــوص تقابــل بــا رژیــم صهونیســتی این 
اســت کــه ایشــان تقابــل بــا جریــان صهیونیســم را بــا 
موضوع عزت جهان اســام گره زدند و این نکتۀ بســیار 
مهمی اســت. یعنی از نظر امام راحل گفتمان اســرائیل 
و صهیونیســم، گفتمــان ذلــت جهان اســام اســت و از 
ایــن نظــر معتقد بودند که باید با آن تقابل کرد. امام به 
دنبال احیای عزت جهان اســام بود و تأکید ایشــان بر 
این عزت مهم ترین عنصری است که ضرورت مبارزه با 
صهیونیســم را ایجاب می کند. از طرفی، از نظر ایشــان 
تنها راه مبارزه با آمریکا و اســرائیل این اســت که جهان 
اســام احســاس عزت کنــد و احیای این عزت مســاوی 
است با احیای کل جهان اسام. امامu معتقد بودند 
اگر جهان اســام عزت داشــته باشــد، زنده اســت و اگر 
ذلیل باشــد، مرده ای بیش نیســت. به همین دلیل هم 
بود که ایشان به شعار حضرت اباعبدللهA در کربا، 
»هیهات من الذله«، تأکید می کردند. بنابراین مهم ترین 
هــدف از نظر امــام راحل برای مقابله با اســرائیل، عزت 

انسانی و اسامی برای جهان اسام بود.

امامuاولین
کسیبودندکهدر
جهاناسالمودر
میانهمۀعلمای
اهلتسننوتشیع
دشمندرجهیک
اسالمراآمریکاو
اسرائیلمیدانست

ازنظرامام
راحلگفتمان
اسرائیلو
صهیونیسم،
گفتمانذلتجهان
اسالماستوازاین
نظرمعتقدبودندکه
بایدباآنتقابلکرد

مهمترین
هدفازنظرامام
راحلبرایمقابله
بااسرائیل،عزت
انسانیواسالمی
برایجهاناسالم
بود
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53 تحلیل محورهای تقابل امام و رهبری با صهیونیسم در یک سه گانه

دشمن با انواع تفرقه های ملی و مذهبی و قومی و... در 
راه تضعیف جهان اســام و نفوذ و تســلط بر آن پیش 
مــی رود و بــه همیــن دلیــل راه مقابلــه با کل مشــکات 
جهــان اســام در وحدت جهان اســام و دوری از تفرقه 
قومــی و مذهبــی و فرقــه ای و... خاصــه می شــود. ایــن 

وحدت باطل السحر جریان صهیونیسم است.

برویم سراغ جلد سوم کتابتان که محوریت آن خود »قدس« 
و به نوعی خود فلسطین است. ایدۀ شما از طرح این مضمون 

که »قدس؛ محور وحدت امت اسالمی« است، چه بود؟
قدس برای مســلمانان یک شــهر مقدس اســت و یکی 
از مهم تریــن راه هــای ســلطه بر جهان اســام توهین به 
مقدســات آن هاســت؛ اگــر به مقدســات توهین شــد و 
جهان اسام نتوانست عکس العمل نشان دهد، معنای 
آن این است که جهان اسام دیگر جان ندارد. به همین 
دلیل بوده که قدس عمیقاً محل توجه صهیونیست ها 
بوده تا روحیۀ مقاومت را در جهان اسام از بین ببرند.
وقتی امر مقدس مسلمانان در معرض جسارت و 
توهین و تهاجم قرار بگیرد، باید با مقاومت جهان اسام 
روبه رو شــود. ولی صهیونیســت ها ســعی می کنند این 
مقاومت را از بین ببرند و در راســتای همان ذلیل  کردن 
امــت اســام پیــش برونــد. آن هــا هــر گونــه توهیــن بــه 
قــدس را تضعیــف مقاومــت جهــان اســام می داننــد و 
اگر مســلمانان دست از مقاومت برندارند همین قدس 
به عنــوان محــور وحــدت اســامی قــرار خواهــد گرفت و 
ایــن محــور عامــل احیای جهان اســام خواهد شــد. در 
جلــد ســوم ایــن مجموعه از ایــن ایده ســخن گفتیم که 
اگر جهان اسام بخواهد زنده باشد، باید مقدساتش را 
حفظ کند و در رأس این مقدســات  قدس اشغال شــده 

توسط اسرائیلی ها قرار دارد.
در ایــن زمینــه اگــر امروز توســط صهیونیســم این 
همــه توطئــه دربــارۀ  قــدس صــورت می گیــرد، از جمله 
یهــودی کــردن قــدس، ایجــاد ســفارت خانه ها در آن و 
تبدیل آن به یک شهر اسرائیلی و... به این دلیل است 
کــه مقاومــت جهان اســام را از بین ببرنــد و هر گاه هم 
ببینند که جهان اســام مقاوتی در این خصوص انجام 
نــداده، ایــن بــه معنــای آن اســت که دشــمن توانســته 
تســلط خــود را تثبیــت کند و حیــات جهان اســام را از 

بین ببرد.

توضیحی هم در خصوص مشخصات نشر کتاب می دهید؟
ایــن مجموعــه در قطــع رقعــی چــاپ شــد و هــر یــک از 
جلدهــای آن حــدود 200 اســت؛ تــاش شــده کتاب هــا 
مختصر باشــند تا در دسترس عموم قرار بگیرند. ناشر 
ایــن مجموعــه هــم انتشــارات مجمــع تقریــب مذاهب 

اسامی است.

uحضرتامام
مقابلهبادشمن
صهیونسیتیو
قضیۀمقابلهبا

اسرائیلرامحدودبه
فلسطینیهاوحتی
جهاناسالمنکرد،
بلکهآنرابهسطح
جبهۀمستضعفین
جهانوکلجبهۀ

آزادیخواهان
جهانباالکشیدو
مسئولیتمقابلهبا

اسرائیلوصهیونیسم
رابرایهمۀکسانی
میدانستکهاز
ارزشهایانسانی
پیرویمیکنند

قدسبرای
مسلمانانیکشهر
مقدساستویکی
ازمهمترینراههای

سلطهبرجهاناسالم
توهینبهمقدسات
آنهااست؛اگربه
مقدساتتوهین

شدوجهاناسالم
نتوانستعکسالعمل

نشاندهد،معنای
آنایناستکه

جهاناسالمدیگر
جانندارد.بههمین
دلیلبودهکهقدس
عمیقًامحلتوجه

صهیونیستهابودهتا
روحیۀمقاومترادر
جهاناسالمازبین

ببرند
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مردان در آفتاب
کتاب مردان در آفتاب یکی از مهم ترین رمان ها در ادبیات 
عرب، دربارۀ فلسطین است. این کتاب را غسان کنفانی، 
از جمله مهم ترین نویسندگان و آزادی خواهان فلسطینی، 
در ســال 1962 نوشــته اســت. غســان کنفانی که خود از 
اعضای جنبش آزادی بخش فلسطین بود، در سال 1972، 
یعنی 10 ســال بعد از انتشــار این رمان و تعدادی دیگر از 
کتاب های مرتبط با جنایات صهیونیست ها در فلسطین، 
از سوی عوامل موساد، در بیروت ترور شد. همین مسئله 
کتاب او را برای سال های بعد، به یکی از مهم ترین کتاب ها 
و ادبیات تأمل پذیر در خصوص فلسطین، تبدیل ساخت. 
دربارۀ کتاب او گفته اند: »مردان در آفتاب داســتانی 
جذاب و وحشی است که چنگالش را در گوشت خواننده 
فرو می کند و راه فراری برایش نمی گذارد و در نهایت، او را با 
این پرسش تنها می گذارد. پرسشی که وجدانش را شدیداً 
می آزارد که "چرا این طور شد؟"« در این کتاب، داستان سه 
مرد فلسطینی را می خوانید که از سه نسل مختلف، قصد 
مهاجرت قاچاقی به کشور کویت را دارند که در آن دوران، 
به سوئیس خاورمیانه شناخته می شده است. هدف آن ها 
فقط گریز از کشــوری اشــغال شــده اســت که برای آن ها 
شبیه جهنمی شده که قصد فرار از آن و یافتن حیاتی نو 
را دارنــد. آن هــا می خواهند هم خــود را نجات دهند و هم 

دستی برای یاری خانواده هایشان باشند.
کتاب مردان در آفتاب را احســان موســوی خلخالی 
به فارســی ترجمه  و نشــر نیلوفر آن را منتشر کرده است. 
همچنین، در کتاب قصه ها، تمامی داستان های کوتاه او به  
ترتیبِ زمان نگارش جمع آوری شده و غامرضا امامی آن 

را ترجمه و نشر روزبهان آن را منتشر کرده است.
از کارهــای غســان کنفانــی، چندین فیلم اقتباســی 
در ایران و جهان ســاخته شــده است که فیلم بازمانده اثر 
ســیف هللا داد، بر پایۀ یکی از داســتان های وی، در ســال 

1373، ساخته شده است.

متأسفانه آنجا بهشت بود 
کتاب متأسفانه آنجا بهشت بود مجموعه اشعار انتخابی 
محمود درویش، نویسنده و شاعر بزرگ عرب است که به 

صبح در جنین
رمان صبح در جنین نوشــتۀ ســوزان ابوالهوی را بســیاری 
از نویســندگان دنیــا هم ردیــف با رمــان بادبادک بــاز خالد 
حســینی می داننــد و معتقدنــد همــان اثــری کــه رمــان 
بادبادک بــاز در معرفــی افغانســتان داشــت، ایــن رمان در 
معرفی فلســطین بعد از اشــغال توسط صهیونیست ها 

داشته است.
ایــن رمــان داســتان زندگــی خانــواده ای اســت که به 
دلیل اینکه صهیونیست ها زمین های آن ها را در روستای 
»عین هد« گرفتند، آواره شده و سر از اردوگاه پناهندگان 
جنیــن درآوردنــد. آن ها که از زمین هــا و مزرعه های زیتون 
خــود رانــده شــده بودند، زندگــی جدیــدی را در کمپ های 
پناه جویــان آغاز کردند؛ اما پســر بزرگ تر خانــواده قربانی 
یکی از تیراندازی های گاه و بیگاه نیروهای صهیونیســتی 
شد و جان خود را از دست داد. داستان زندگی ابوالحجاز 
از جایــی آغــاز می شــود که پــس از مرگ پســرش، مجبور 
اســت بــه نــوه اش توضیح دهد کــه چه اتفاقاتی بــرای او و 
خانواده اش افتاده اســت. داســتان در واقع کشمکش نوۀ 
ایــن خانــواده با مفاهیمی مانند صلــح و آرامش یا جنگ 
و مقاومــت اســت. ایــن رمان داســتان چهار نســل از یک 
خانــواده را تعریــف می کنــد و بــا تعریــف ایــن داســتان، 
ابعــاد بســیار زیــادی از جنایت هــای صهیونیســت ها در 

سرزمین های اشغالی و فلسطین را آشکار می سازد.
ســوزان ابوالهــوی که خــود در کمپ هــای پناه جویان 
در فلســطین به دنیا آمده اســت، به خوبی تصویر آوارگان 
فلســطینی را در ایــن کتــاب به تصویر کشــیده اســت. او 
هم اکنون در آمریکا زندگی می کند و سازمان های مردمی 
مختلفــی بــرای حمایت از کــودان فلســطینی را راه اندازی 
کرده است. این رمان پیش تر، با عنوان زخم داوود در سال 
2002 چاپ شــده بود که ناشــرِ آن بعدها ورشکست شد 
و تجدیــد چــاپ آن در هاله ای از ابهــام قرار گرفت. بعدها 
در ســال 2010 در آمریکا، از ســوی انتشــارات بلومزبری با 
تغییــر نــام آن به صبح در جنین تجدید چــاپ و وارد بازار 
نشر شد. در ایران نیز این کتاب به همت نشر روزگار با نام 
صبح فلسطین و با ترجمۀ مرضیه خسروی و نشر آرما با 
نام زخم داوود و ترجمۀ فاطمه هاشم زاده چاپ شده است.

تهیه و تنظیم:

ثمانه اکوان - محمدعلی شفیعی
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این ویژگی شناخته می شود که زبان مردم عرب است. او 
بیش از سی دفتر شعر منتشر کرد و شعرهای او که بیشتر 
به مســئلۀ فلسطین مربوط می شــد و در بین خوانندگان 

عرب و غیرعرب، شهرت و محبوبیت داشت.
این شاعر نام آشنای فلسطینی این کتاب را در سال 

2003 منتشر کرد که با استقبال زیادی روبه رو شد. 
بســیاری درویش را نه تنها شــاعر یا حتی نویســندۀ 
اعامیۀ استقال فلسطین، بلکه صدای کسانی می دانند 
که هزاران کیلومتر دورتر از وطن خود، خاموش شدند. این 
شاعر برجسته در سال 1941 در روستایی در فلسطین به 
دنیا آمد که اکنون در اشغال اسرائیل است. وی در سنین 
کودکی به لبنان کوچ کرد؛ اما دوری از وطن را دوام نیاورد و 
به نزدیکی روستای خود بازگشت تا آنجا به مدرسه برود. 
اولین کتاب شعر او با نام پرنده های بی بال در نوزده سالگی 
به چاپ رســید که پس از آن، بورســیۀ تحصیلی در رشتۀ 
ادبیات را از دانشگاه مسکو دریافت کرد و به اتحاد جماهیر 
شــوروی رفته و شــهروندی اســرائیلی خــود را بــا پاره کردن 
شناســنامه اش، مُلغا کرد. وی پس از تحصیل به مصر و 
لبنان رفت و به جبهۀ آزادی بخش فلسطین پیوست و پس 

از آن، سال ها در رام هللا اقامت گزید. 
ســخنرانی معــروف یاســر عرفــات در ســال 1974، در 
مجمع عمومی سازمان ملل را نیز محمود درویش نوشته 
بود که با این جمله به پایان می رســید: »من امروز با یک 
دست، شاخۀ زیتون و با دست دیگر با ساح آزادی خواهان 
به اینجا آمده ام، نگذارید شاخۀ زیتون از دستم بیفتد.« 
اما در سال 1993، در پی انعقاد قرارداد اسلو بین سازمان 
آزادی بخــش فلســطین و دولت اســرائیل، از این ســازمان 

کناره گرفت و شعری نیز در هجو یاسر عرفات سرود. 
از وی، 30 جلد مجموعۀ شعر منتشر شده است که 
مجموعۀ متأسفانه آنجا بهشت بود آخرین اثر به جامانده 

از محمود درویش است.

دروازۀ خورشید 
ایــن کتــاب که نشــئت گرفته از تجربــۀ ســال ها زندگی در 
کمپ های پناهندگان در فلسطین است، داستانی را بیان 
می کند که تاکنون توانسته جوایز ادبی زیادی را از آن خود 
کنــد و مهم ترین منتقــدان ادبی دنیا، از الیــاس خوری در 
این خصوص، تقدیر کرده اند. در این داســتان، یک جوان 
فلســطینی مشــغول مراقبت از یکی از دوســتان سالمند 
خود است که مدت زیادی است به اغما رفته. همه بر این 
عقیده اند که امیدی به این چریک پیر که به دنبال آزادی 
فلسطین بوده است، نیست؛ اما مرد جوان مانند شهرزاد 
قصــۀ هــزار و یک شــب بــه بیــان داســتان هایی از زندگی 
مردم فلســطین و قهرمانان مبارزه در راه آزادی این کشــور 
می پردازد و ســعی می کند با این داســتان ها، مرد را دوباره 

به زندگی بازگرداند.

نویسندۀ این کتاب الیاس خوری، نویسنده و تحلیلگر 
سیاســی لبنانــی اســت کــه در حال حاضــر، در دانشــگاه 
نیویــورک، اســتاد خاورمیانــه و مطالعات اســامی اســت. 
از او 15 عنوان رمان چاپ شــده اســت. دروازۀ خورشــید در 
ســال 1995 برای اولین بار به زبان عربی چاپ شــد و پس 
از آن فرزندان گتو، نام من آدم است، در ادامۀ این رمان به 
چاپ رسید. کتاب دروازۀ خورشید با ترجمۀ سیدحمیدرضا 
مهاجرانی، ترجمه شــده و انتشــارات روزنه آن را راهی بازار 

نشر کرده است.

مهم ترین آثار غیرادبی

پاک سازی قومی فلسطین
در جامعــۀ امــروز، پنهان کــردن جرائم جنگی کار ســاده ای 
نیســت. با این حال، جنایات زیادی هســتند که به دلیل 
ســلطه یافتن رســانه های غربی بر جامعــۀ اطاعاتی دنیا، 
به ســرعت از یادهــا می رونــد. ایــان پاپه، نویســندۀ کتاب 
پاک سازی قومی در فلسطین، دقیقاً به یکی از این جرائم 
پرداخته که ســال های ســال است رســانه های غربی اجازه 
نمی دهنــد مــردم دنیــا از آن با خبــر شــوند. در این کتاب، 
با اســناد و مدارک متقن به بررســی پاک ســازی قومی در 
فلســطین اشغالی اشــاره شده و بیان شــده است که این 
مسئله از ابتدای سال 1948 و با استقرار صهیونیست ها 
در فلســطین آغاز شــده و تا به امروز ادامه دارد. این کتاب 
بیشتر از اینکه به مسئلۀ پاک سازی قومی فلسطینیان در 
سرزمین های اشغالی بپردازد، به این مسئله پرداخته است 
که چه مسئله ای باعث شده که این جنایت ها همچنان به 
افکار عمومی مردم در سراسر دنیا راه پیدا نکرده و راز باقی 
بماند. این کتاب را انتشارات وان ورلد در 320 صفحه، در 
سال 2006 منتشر کرد و به سرعت توانست کتاب اول در 
لیست پرفروش ترین و معروف ترین کتاب ها در خصوص 
فلسطین قرار بگیرد. ایان پاپه، استاد مطالعات فلسطین 
در دانشــگاه اکزتــر )Exeter( انگلســتان اســت. او یکی از 
تاریخ نویســان معاصر در ســرزمین های اشغالی است که 
بر عکس سایر تاریخ نویسان صهیونیست بر این عقیده 
است که فلسطینیان به میل خود، خانه و زمین هایشان را 
به صهیونیست ها ندادند و این مسئله طی یک پاک سازی 
قومی سرشــار از خشــونت و مرگ صورت گرفته اســت. او 
همچنین، خواستار تحریم دانشگاهی رژیم صهیونیستی 
در سراسر دنیا شده بود. او تا سال 2008 در سرزمین های 
اشغالی زندگی می کرد؛ اما بعد از اینکه کنست اسرائیل 
علیــه او بیانیــه داد و پس از آن بارها به مرگ تهدید شــد، 

برای زندگی به انگلستان رفت.
محســن  قلــم  بــه   ،1396 ســال  در  پاپــه  کتــاب 
کرباسفروشــان ترجمــه شــد و انتشــارات اطاعــات آن را 

منتشر کرد.
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صلح و نه آپارتاید
کتاب صلح و نه آپارتاید از جمله کتاب های مهم در عرصۀ 
دیپلماسی است. این کتاب را جیمی کارتر، رئیس جمهور 
پیشین ایاالت متحده نوشته شده است که تاش زیادی 
بــرای پیش بردن بحث های ســازش بین فلســطین و رژیم 
صهیونیســتی داشــت. در این کتاب، کارتر به وضوح بیان 
می کند که هیچ عزمی از سوی رهبران رژیم صهیونیستی 
بــرای صلــح، مشــاهده نمی کنــد. عنــوان کتاب نیــز که به 
آپارتاید یا تبعیض بر اساس نژاد اشاره می کند، باعث ایجاد 
واکنش های منفی بسیاری به او، از سوی صهیونیست ها 
شد. با این حال، او در گفت و گویی بعد از انشتار این کتاب، 
اشــاره کرده اســت که در کل، واکنش های بسیار مثبتی از 
انتشار این کتاب دریافت کرده است. این کتاب در نوامبر 
سال 2006 منتشر شد و در سال 1386 نیز در ایران ترجمه 

شده و انتشارات ثالث آن را روانۀ بازار کرد.

من رام هللا را دیدم 
این کتاب که جایزۀ ادبی نجیب محفوظ را نیز از آن خود 
کرده است، یکی از بهترین اتوبیوگرافی هایی است که در 
زمینۀ فلسطین نوشته شده است و نویسندۀ این اثر که 
مرید البرغوثی، یک فلســطینی اهل رام هللا اســت، برای 
تحصیل به مصر می رود؛ اما بعد از جنگ شش روزه اعراب 
و اسرائیل، او دیگر اجازۀ بازگشتن به سرزمین خود را پیدا 
نمی کند. سال ها بعد که او دوباره به وطنش باز می گردد، 
دیگر نمی تواند رام هللا را بشناســد. شــهر به قدری تغییر 
کــرده و به قــدری در جنــگ نابود شــده که قابل شناســایی 
نیست. در این کتاب، عاوه بر زندگی نامه و نگاه الرغوثی به 
رام هللا، شعرهایی که او در مواجهه با این وضعیت سروده 

است نیز آمده است.
ادوارد سعید این کتاب را یکی از بهترین روایت ها از 
بی مکانی و آوارگی مردم فلسطین دانسته است. این کتاب 
تاکنون به 14 زبان ترجمه شده است و در سال 1997، فقط 
یک سال پس از چاپ آن، برندۀ جایزۀ »نجیب محفوظ« 

گردید.

زمان های پرسرعت در فلسطین؛ رابطه ای عاشقانه با 
سرزمین مادری بی خانمان

این کتاب که نوشــتۀ پاما اولســون اســت، ســعی دارد به 
خبرها و تصویرسازی های کلیشه ای غرب از جریان مبارزه 
و جنگ بین فلســطینیان و صهیونیســت ها پاســخ دهد. 
اولســون به عنوانِ فردی غیرفلســطینی که در خارج از این 
ســرزمین زندگی کرده اســت، برای اولین بار در سال 2003 
به کرانۀ باختری و فلسطین سفر می کند و دو سال در رام 
هللا زندگــی کــرده و آنجا با حقایقی روبه رو می شــود که در 
هیچ کدام از رسانه های غربی مشاهده نمی شود. نویسنده 
در گفت وگویــی بیــان کرده اســت که این کتــاب »مردمان 

دیگر« یعنی کسانی که اسرائیل زمین هایشان را غصب 
کرده است را به نمایش می گذارد و از داستان زندگی آن ها 

می گوید.
او که در دانشگاه استنفورد در رشتۀ علوم سیاسی 
تحصیــل کــرده اســت، در مدتــی کــه در رام هللا زندگــی 
 »Palestine Monitor« می کرد، به عنوانِ سردبیر روزنامۀ
مشغول بود که همین مسئله باعث آشنایی بیشتر او با 

مسائل و مردم فلسطین شد.

شرق شناسی ادوارد سعید 
کتــاب شرق شناســی )اورینتالیســم( ادوارد ســعید کــه 
یکــی از بزرگ تریــن و مهم ترین کتاب ها در خصوص نگاه 
فیلســوفان و محققان غربی به شــرق اســت، به مبحث 
نقش شرق پژوهان و شرق شناسان در نگاه استعماری به 

شرق پرداخته است. 
مشــخصۀ اصلی گفتمان شرق شناســی بر اســاس 
این اعتقاد بنیان گذاری شــده است که غرب به طور حتم 
بر شرق برتری دارد و به دلیل اینکه شرق توانایی شناخت 
خود را ندارد، شرق شناسی می خواهد به آنان کمک کند تا 
خود را بشناسند. به عبارتی، شرق شناسی شرق را هم به 

شرقیان و هم به غربیان می شناساند.
ادوارد ســعید، شرق شناســی مجمــوع  دیــدگاه  از 
مفروضــات غلطی اســت که اندیشــۀ غرب را نســبت به 
شرق متأثر ساخته است. شرق با این دیدگاه، »دیگربود« 
غــرب اســت و از جهتــی دیگــر، شرق شناســی، به عنــواِن 
ســاختی از گفتمان ایدئولوژیک غرب، این امکان را برای 
اروپاییان فراهم نموده است تا بتوانند شرق را زیر سلطه 
و تصرف خود درآورد و آن را اســتعمار کند. او ریشــۀ نوع 
مواجهۀ امروز دنیای غرب با شرق را واکاوی کرده و نقش 
این دیدگاه را در ادامۀ رفتارهای استعماری غرب در قبال 

افغانستان، عراق و فلسطین بررسی کرده است.
کتــاب ســعید کــه بــه 26 زبان ترجمه شــده اســت، 
معنــای جدیــدی بــه واژۀ شرق شناســی بخشــید. تا قبل 
از ایــن، رشــتۀ شرق شناســی بــه رشــته ای گفته می شــد 
کــه بــه مطالعۀ فرهنــگ، تاریخ، هنــر و... در جهان شــرق 
می پرداخت؛ اما پس از چاپ کتاب او، این نظریه به یکی از 
بنیان های نظری متون پسااستعماری مبدل شد. می توان 
گفت که امروزه کلمۀ شرق شناســی یــا Orientalism در 
محافل دانشــگاهی، اشــاره ای اســت به گفتمــان ابداعی 

سعید در این کتاب.
ســعید از مســیحیان فلســطین اســت که در ســال 
1948، قبل از اشغال بیت المقدس، ابتدا به قاهره پناه برد 
و از آنجــا به آمریکا مهاجــرت کرد. او دکترای ادبیات خود 
را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد و بافاصله در دانشگاه 
کلمبیــا، مشــغول بــه تدریــس شــد. وی همچنیــن، در 
دانشگاه های هاروارد و جان هاپکینز نیز تدریس می کرد. 
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نیســت؛ خواســته ای که فلســطینی ها را از شــرایط عادی 
زندگی دور کرده و آن ها را به مهاجران و پناهندگانی تبدیل 
کرده و باعث شده است از حقوقی که مردمان دیگر از آن 

بهره می برند، محروم شده اند.
در پایان دهۀ اول قرن گذشته، راوی یاسین الخالدی 
)1913تــا1864(، در اثــر خــود به نام صهیونیســم، کشــاورز 
مدرن یهودی و شــرایطی را که دهقانان فقیر فلســطینی 
متحمــل شــده اند، مقایســه می کنــد. در اینجــا خالــدی، 
پیشگام ادبیات عربی مدرن، تفاوت بین کشاورزی سنتی 
و مــدرن را تحلیــل نمی کند، بلکه او نگرانی خــود را دربارۀ 
توانایــی »مــردم از تبــار عثمانــی« بــرای مقاومــت در برابر 
»صهیونیســم بــه ذات، اروپایــی« ابــراز می نمایــد. چنیــن 
هراســی می تواند زندگی یک انسان عادی را تباه کند؛ اما 
ایــن همان چیزی اســت کــه این روشــنفکر را هدایت کرد 
تــا منافــع ادبــی خود را کنار بگــذارد و توجه خــود را به این 
موضوع ضروری اختصاص دهد که مستقیماً به گذشته  و 

آینده اش مرتبط بود.
از ســویی دیگــر، نجیــب نصــار )1948تــا1865(، تمام 
عمــر خــود را از زمانی کــه روزنامه الکرمل را در ســال 1959 
به عنوانِ اولین روزنامه در تاریخ فلســطین تأســیس کرد، 
بــه هشــدار دربــارۀ »جابه جایــی اجتناب ناپذیــر« و »یک 
مهاجــرت اجباری« برای مردم فلســطین اختصــاص داد. 
نصار که روشــنفکری هوشــیار بود و توانایی خواندن زبان 
انگلیسی، آلمانی و فارسی را داشت، شغل قانونی و مورد 
عاقۀ خود را کنار گذاشت و بر حسب ضرورت، مجبور به 
روزنامه نگاری شد. جای تعجب نیست که در رمان داستان 
مفلــح الغزالی که اولین روایت فلســطینی اســت، پس از 
شنیدن اعامیه، بالفور احساس وحشت خود را ثبت کرد.
برای آموزگار بزرگ، خلیل السكاكینی )1953تا1878( 
نیــز ایــن مســئله بــه همیــن گونــه اســت؛ برجســته ترین 
روشــنفکر فلسطینی در نیمۀ اول قرن بیستم كه بخش 
بزرگــی از خاطراتــش را کــه در چندین جلد منتشــر شــده 
است، به آن »اضطراب ضروری« اختصاص داد که عامل 

لئو تولستوی اثر خود به نام آنا کارنینا را با پیشگفتار »تمامی 
خانواده های خوشــحال شــبیه هم هســتند؛ هــر خانوادۀ  
مغمومی به ســیاق خاص خود غمگین است«، آغاز کرد. 
فلسطینی های دوران حاضر به قدر کافی بد شانس بوده اند 
که به عنوانِ مصیبت زده ترین خانواده ها در جهان شناخته 
می گردند؛ پروژۀ صهیونیستی بارها و بارها این مردم را به 
مهاجرانــی در نقاط دورافتاده و همچنین، پناهندگانی در 
خود سرزمین فلسطین تبدیل نمود که در آن متولد شده 

بودند.
عــده ای از آن هــا مجبــور بودنــد بــا چشــیدن طعــم 
تبعید و بیگانگی در اردوگاه های پناهندگان و همچنین با 
انتظار بی پایان زندگی کنند؛ اما دیگران موظف به زندگیِ 
غیرممکــن بودنــد؛ زیــرا عرب هایی که در اســرائیل زندگی 
می کننــد، هرگــز نمی توانند حقوقی برابر با یک شــهروند 
اسرائیلی داشته باشند! از زمان توافق نامۀ اسلو و علی رغم 
توانایی رسانه ها برای عرضه کردن محّسنات »روند صلح«، 
»رونــد« به خودی خود باعث مصیبت های بی ســابقه ای 

برای فلسطینی ها شده است.
پیش از اقدام به اصطاح »صلح«، یک فلســطینی 
می توانست با فکرکردن به آینده امیدوار باشد؛ اما »پس از 
فرا رسیدن صلح« که هرگز صلحی فرا نرسید، هر فلسطینی 
باید به انتظار ناامیدکننده ای رضایت دهد و امیدواربودن را 

به زمان بهتری موکول کند؛ البته اگر آن زمان برسد.
بنابرایــن، پیش از روز فاجعه بــار نکبت )یوم النکبه( 
در ســال 1948، همان گونــه کــه مورخان عرب دربــارۀ آن به 
ما می گویند، فلسطینی ها با ترس ازدست دادن سرزمین 
مــادری زندگــی می کردند؛ پــس از روز نکبت، آن ها معنی 
واقعی ازدست دادن و بیگانگی را دانستند. در دورۀ بعدی 
مقاومت و مبارزۀ مسلحانه، آن ها خطر و مرگ را به چشم 
دیدنــد. ســپس، در ادامــۀ صلحی که رخ نــداد، ناامیدی و 
استیصال برای آن ها با  شک و تردید عمیق دربارۀ امکان 
عدالــت انســانی همراه شــد. در تمــام مدت، نوشــته های 
فلسطینی چیزی به جز مقابله با خواستۀ صهیونیست ها 
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خالدی،پیشگام
ادبیاتعربیمدرن،
تفاوتبینکشاورزی

سنتیومدرنرا
تحلیلنمیکند،بلکه

اونگرانیخودرا
دربارۀتوانایی»مردم

ازتبارعثمانی«
برایمقاومتدر

برابر»صهیونیسم
بهذات،اروپایی«

ابرازمینماید.چنین
هراسیمیتواند
زندگییکانسان

عادیراتباهکند؛اما
اینهمانچیزیاست

کهاینروشنفکررا
هدایتکردتامنافع
ادبیخودراکنار

بگذاردوتوجهخود
رابهاینموضوع
ضروریاختصاص

دهدکهمستقیمًابه
گذشتهوآیندهاش
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سرنوشت شوم بود. به همین علت، سكاكینی خود را در 
دو مرحله پیشتاز احساس کرد. در مرحلۀ اول، او مدرسۀ 
قانون اساســی را تأســیس کرد، مطالعاتــش را دربارۀ زبان 
و ادبیات به رشــتۀ تحریر درآورد و مســئولیت های خود را 
به عنوانِ عضو آکادمی عربی در قاهره، آغاز کرد. در مرحلۀ 
دوم، بــه مصــر مهاجرت کرد، صاحیت هربرت ســاموئل 
صهیونیســت، مأمور ارشــد بریتانیایــی در اورشــلیم را رد 
نمــود و از کار خود به عنــوانِ یک مدیر اجرایی در رادیو، در 
اعتراض به اعامیۀ رادیویی که اعام کرد: »این ســرزمین 
اسرائیل است«، کناره گیری کرد. در سال 1948، به علت روز 
فاجعه بار نکبت، درحالی که داشت کتابخانۀ مشهور خود 

را در سرزمینش رها می کرد، به مصر فرار کرد.
صهیونیســم یــا واکنش به آن، یــک موضوع داخلی 
ایجــاد نمــود که سرنوشــت ایــن روشــنفکران و دیگــران را 
نیز به هم متصل می کرد؛ به همین دلیل آن ها همیشــه 
نمی توانســتند چیز هایی را که می خواســتند، بنویسند و 

کاری را که می خواستند، انجام دهند.
به نظر می رسید شاعر فلسطینی باید در وضعیت 
غیرعــادی و غیرانســانی، زندانــی باشــد کــه او را مجبــور 
به نوشــتن شــعارهای التهابــی و تکان دهنده کنــد تا برای 
امیــددادن بــه همۀ کســانی باشــد کــه امیدوارانــه زندگی 
می کنند و امیدوار به مقاومت هســتند. به همین دلیل، 
ابراهیــم تــوکان که در جوانی درگذشــت، بــرای برخی افراد 
عجیب به نظر می رســید؛ زیرا او اشــعاری دربارۀ عشــق و 
زیبایی زندگی در کنار اشعار وطن پرستانه اش نوشته بود. 

حتی پیش از تشــکیل دولت اســرائیل، شعر نقش 
مهمی در فرهنگ ملی فلسطین ایفا کرده است. چندین 
نوشتۀ تئاتری یا روایی وجود داشت که در واقع، به صورت 
آموزشــی بــرای مردم بــود و به ممنوعیت فــروش زمین به 
صهیونیســت ها یا افتخارکردن به شکوه های قبلی اعراب 
اختصــاص داشــت. مهم تریــن اهــدا از نظر نوشــتن رمان 
مربــوط بــه جبــرا ابراهیم جبرا بــود که اولین رمــان خود به 
نام جیغ در یک شب بلند را در سال 1946 نوشت و پس 
از عزیمــت از فلســطین به بغــداد، آن را منتشــر کرد. این 
رمان نویس پیشگام تشکیل »رمان نویسان پیشتاز عرب« 

بود.
در کنــار جبــرا، غســان کنفانــی )1936تــا1972( بــود 
که نوشــتن خاقانه دربارۀ سیاســت های متعصبانه را در 
قالب هــای گوناگــون بــه کار گرفــت. او بــدون شــک یکی از 
نام های برجسته در داستاِن کوتاه نویسی عربی قرن بیستم 
اســت. اهمیــت او در ایــن رابطه با ســمیرا عظــام که او نیز 
فلســطینی بود، هم رده اســت. او داستان نویســی کوتاه را 
در فلســطین شــروع کرد و بدون وقفه تا مرگ غیرمنتظرۀ 
خود در سال 1967 ادامه داد. سومین شخصیت کلیدی 
که پیشتازان رمان فلسطینی عربی را تکمیل می کند، امیل 
حبیبی است. آثار او تجربۀ »پناهنده«ای فلسطینی را در 

سرزمین خود به تصویر می کشد.
رمان و همچنین داستان کوتاه »ادبیات ستم دیدگان« 
را آشــکار ســاختند  و امیــدواری را بــرای کســانی کامــاً 
ناامیــد بودند، گســترش دادند. چنیــن خصیصه هایی را 
می توان در ســه ویژگی کلیدی رمان مشــاهده کرد: اولیِن 
آن، رومانتیک ســاختن و همچنیــن زیباســازی ســرزمین 
ازدســت رفته اســت؛ جنبــۀ دوم کــه از جنبۀ اول نشــئت 
گرفتــه، یعنــی نشــان دادن تصویــری از آینده که خــودِ آن 
تصویری از گذشته است؛ فلسطین اصلی خوشبخت و 
دســت نخورده که با تقدس عجین شــده که در آینده باز 
خواهــد گشــت؛ جنبۀ ســوم رمــان فلســطینی نتیجۀ دو 
گزینۀ فوق است. دورۀ پناهندگی یک زمان ناخوش و گذرا 
از مصیبت که شجاعت فلسطینی ها را آزمایش می کند 
و ســپس، از پیش پیروزی خود را در آینده اعام می کند. 
همان طور که مشخص است، کل مفهوم به وضوح، در یک 
دورۀ سقوط آغاز می شود. پس از آن، با دورۀ ازدست دادن 
و رنــج ادامــه پیــدا می کنــد و در نهایــت، منجــر به لحظۀ 
رســتگاری و غلبه بر تبعید و بیگانگی می شــود. مبارزه یا 

اراده، نقش واسطه بین دورۀ اول و آخر است.
شــعر، بعدِ ازدســت رفتن فلســطین، تداوم جدیدی 
به دســت آورد که پس از شکســت ژوئن ســال 1967، در 
آنچــه غســان کنفانی »شــعر مقاومت« نامید، بــه پایان 
رسید. از جمله نام های بسیاری که می توان در اینجا ذکر 
کــرد، عبارت اند از: توفیق زاید، ســمیح القاســم و محمود 
درویش که به مجموعه ای از نوآوری های پی درپی دســت 
یافتند و با ظهور ســازمان آزادی خواه فلســطین در ســال 
1965 و نیز به پاشدن مبارزات مسلحانه، نسل جدیدی از 
شاعران ظاهر شدند که آن ها با توجه به کمیت و کیفیت 

کارشان تمایزپذیر بودند.
جبــرا، کنفانــی و حبیبــی کارهــای ادبــی خــود را در 
مجاورت سازمان آزادی بخش فلسطین و به طور هم زمان با 
فاصله ای از آن انجام دادند. جبرا لیبرال بود و به لیبرالیسم 
وفادار ماند. کنفانی مارکسیست و ملی گرا بود و حبیبی 
یک کمونیست بود. هر یک از این سه شخصیت ادبیات 
خاص خود را ایجاد کرد و خواســتار آزادی و نیز آزادی در 
نوشــتن شــد. به همیــن دلیل، ادبیــات آن ها بــا »ادبیات 
جدیــد تحریک آمیــز« کــه درون ســازمان آزادی بخــش 
فلســطین تشکیل شــده بود و به همراه آن ادامه دار شده 
بــود، متفاوت بود؛ همراه با نوشــته های اســم هایی مانند 
یحیــی یخلــوف، توفیــق فیــاد، رشــاد ابو شــوار که شــعر و 
رمان و داستان های کوتاه می نوشت، خروجی این گروه با 
نزدیک بودن به خصوص آن به فقرای فلسطینی مشخص 
می شــود که ســاکنان اردوگاه های مخصــوص پناهندگان 
بودند. رمان یحیی یخلوف و رشاد ابوشوار شاید بهترین 
رمــان بــرای توصیــف بدبختــی فلســطینی ها در اردوگاه 

پناهندگان باشد.

حتیپیش
ازتشکیلدولت
اسرائیل،شعرنقش
مهمیدرفرهنگ
ملیفلسطین
ایفاکردهاست.
چندیننوشتۀ
تئاترییاروایی
وجودداشتکه
درواقع،بهصورت
آموزشیبرایمردم
بودوبهممنوعیت
فروشزمینبه
صهیونیستها
یاافتخارکردنبه
شکوههایقبلی
اعراباختصاص
داشت

جبرالیبرال
بودوبهلیبرالیسم
وفادارماند.کنفانی
مارکسیست
وملیگرابود
وحبیبییک
کمونیستبود.
هریکازاینسه
شخصیتادبیات
خاصخودراایجاد
کردوخواستار
آزادیونیزآزادی
درنوشتنشد.به
همیندلیل،ادبیات
آنهابا»ادبیات
جدیدتحریکآمیز«
کهدرونسازمان
آزادیبخش
فلسطینتشکیل
شدهبودوبههمراه
آنادامهدارشده
بود،متفاوتبود



شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

59 تحوالت در ادبیات فلسطین طی تاریخ اشغال

روشــنگری دربارۀ نیاز برای مدرنیزه و آزادســازی جامعه از 
چشم پوشی، اعتقاد به سرنوشت و فرقه گرایی پرداختند. 
در فاز دوم که تا تولد سازمان آزادی بخش فلسطین طول 
کشــید، نویســندگانی از جملــه جابــر، کنفانــی و ســمیرا 
عظــام به طورخــاص، خواســتار تعلیــم و تربیــت انســان 
فلســطینی و آگاهــی عمیق تر از معنــای درگیری فرهنگی 
میان فلسطینی ها و اسرائیل شدند. فاز سوم یعنی مبارزۀ 
مسلحانه، به طورکلی به ارزش های مسیحیت و تبلیغ دین 

ایدئولوژیک مطلق مرتبط شد.
پس از اولین و دومین انتفاضه در ســال های 1989 و 
2002، فلســطینی ها شــروع به نوشتن با ادبیات متفاوت 
کردند؛ واقعیت زندگی را به عنوانِ نقطۀ عزیمت برگزیدند و 
»رؤیاها« را از »واقعیت ها« متمایز کردند. این ادبیات را که 
بعد از شکست غم انگیز »فرآیند صلح« واضح تر مشخص  
شــد، فلســطینی های نســل های مختلــف شــکل دادند. 
محمود درویش به این وضعیت جدید در دیوان وضعیت 
محاصرۀ سال 2002 صدایی بخشید. همین کار را محمود 

شوقیر، داستان نویس برجسته نیز انجام داده است.
این نوشته ها و دیگر نوشته ها با سه ویژگی مشخص 
شــده اند: 1. تصمیم به محدودکــردن تاش برای توصیف 
نمایۀ زندگی با جزئیات دقیق و همان گونه که آن ها زندگی 
کرده انــد: در معــرض، دور و عاری از هرگونه ایدئولوژی های 
خوش بینانه یا بدبینانه و تفکر آرزومندانه؛ 2. تصمیم به 
ریشــه دواندن هرروزه در معرض باد و ســرمای جان فرســا؛ 
تقریباً مانند یک کابوس و بدون ارجاع به آیندۀ نزدیک و 
دور؛ 3.  فرونشاندن هرگونه اطمینان و جایگزین کردن آن با 

تردید و انتظار صبر کمتر.

سحر خلیفه، نماینده منحصربه فردی در ادبیات فلسطین 
است. سحر خلیفه، نمایندۀ برجسته ای برای صدای زنان 
در رمان نویسی بود و کار های مختلفی را برای خوانندگان 
پیشنهاد کرده بود. خلیفه از وطن پرستیِ افراطی مردانه در 
جامعۀ سنتی فلسطین همراه با اشغالگری اسرائیل انتقاد 
کرد و آن  را در قالب بحث برانگیزی ارائه داد که آزادی زنان 

را مقدمه ای الزم برای آزادی ملی می داند.
خــروج ســازمان آزادی بخش فلســطین از بیــروت در 
پاییــز ســال 1982، رمان فلســطینی و به طورکلــی، ادبیات 
خاقانه را به حالت سردرگمی و شرمندگی کشاند. کنفانی 
دیگــر نبــود و جبرا و حبیبــی در دورۀ خود پیشــتاز بودند. 
شاعران چيزی به جز آفرینش ارزش ادبی در نظر نداشتند. 
در این دوره، ابراهیم نصرهللا، شاعر فلسطینی که در اردن 
متولــد شــده و زندگی می کرد، رمان بی نظیــر تب صحرا را 
نوشــت و شــاید حســین البرغوتی مهم ترین نقــش را در 

ادبیات فلسطینی در حوزۀ نثر ایفا کرد.
همان گونه که در خاطره های محبوب و داســتان های 
کــودکان به  خاطر آورده می شــود، زندگی نامه های این مرد 
برجسته از فلسطین می گوید؛ همچنین از تبعید مهاجران 
که به صورت وحشــیانه ای در شهرک های اسرائیلی انجام 

شده است.
نوشــته های  در  نقل قول شــده  اصلــی  موضوعــات 
فلســطینی، در مراحــل توســعۀ آن و مراحل مختلفی که 
از آغاز قرن بیســتم تا زمان عزیمت ســازمان آزادی بخش 
فلســطین از بیــروت در ســال  1982 متحمــل شــده بــود، 
چیســت؟ در فــاز اول کــه بــا پــرواز نکبــت از فلســطین 
ســال 1948 بــه پایــان رســید، روشــنفکران فلســطینی به 

سحرخلیفه،
نمایندۀبرجستهای
برایصدایزنان

دررماننویسیبود
وکارهایمختلفی
رابرایخوانندگان
پیشنهادکردهبود.

خلیفهازوطنپرستِی
افراطیمردانه

درجامعۀسنتی
فلسطینهمراهبا
اشغالگریاسرائیل
انتقادکردوآنرادر
قالببحثبرانگیزی

ارائهدادکهآزادیزنان
رامقدمهایالزمبرای
آزادیملیمیداند

فازاول،
روشنفکران
فلسطینیبه

روشنگریدربارۀ
نیازبرایمدرنیزه
وآزادسازیجامعه
ازچشمپوشی،

اعتقادبهسرنوشتو
فرقهگراییپرداختند.
فازدوم،نویسندگانی
ازجملهجابر،کنفانی

وسمیراعظام
بهطورخاص،خواستار
تعلیموتربیتانسان
فلسطینیوآگاهی
عمیقترازمعنای
درگیریفرهنگی

میانفلسطینیهاو
اسرائیلشدند.فاز
سوم،بهطورکلیبه

ارزشهایمسیحیت
وتبلیغدین

ایدئولوژیکمطلق
مرتبطشد
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هماکنون
فروشندگانکتاب
بایدپیشازوارد
کردنیکعنوان
کتابصبرکنندتا
سیروزازانتشار
اولینچاپشدر
خارجازکشوربگذرد
وتنهادرصورتی
میتوانندکتابرا
واردکنندکهدر
اینمدتیکچاپ
استرالیاییازآن
کتابمنتشرشده
باشد

قیمتکتابهای
استرالیاییدر
مقایسهباچاپهای
مشابهموجود
درخارجبسیار
باالست.کمیسیون
خالقیتاسترالیا
پیشنهادکردبازاررا
بهروینسخههای
خارجیبگشایند
تامصرفکنندگان
بتوانندنسخههای
خارجیارزانتررا
خریداریکنندکه
احتمااًلبهنوبۀخود
سببمیشودقیمت
محلیکتابهم
پایینبیاید

شــاید اگر نامش، نامی دهان  پرکن مانند مایاکوفســکی، 
برتولد برشت یا ریچارد براتیگان بود یا آنکه دستِ کم در 
کشوری اروپایی  به دنیا می آمد و مسلمان هم نمی بود، 
امروز بیش از این اندک که می شناسیم، او را می  شناختیم 
و بــه شــخصیت، زندگی و ادبیاتش توجــه می کردیم؛ اما 
متأســفانه او شــاعری عرب و فلســطینی به نــام محمود 
درویش است که با وجود اشتراکات بسیار فرهنگی، دینی 
و انسانی نتوانسته جایی در ذهن غرب زدۀ ادبیات معاصر 
ما برای خود باز کند؛ چرا که ادبیاتمان نیز مانند خودمان 
شــیفتۀ نمونه هــای مــو بور و چشــم رنگی اســت و گویا با 
وجود چنین گزینه هایی، نام بردن از شــاعری عرب، برای 
روشــن فکران ما اسباب فضیلت نمایی به شمار نمی رود. 
محمــود درویــش بــرای آنکــه در دایرۀ عاقه مندهــای ما، 
شــاعری صاحــب جایگاه و شناخته شــده باشــد، چیزی 
کــم نــدارد و بی اطاعی ما دربارۀ او تقصیر هیچ کس غیر 
خودمان و کم لطفی هایمان در حق این شخصیت بزرگ 

لباس رزم
بر تن کلمات

سورنا جوکار

60

پروندۀ ویژه

یادداشت
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61 لباس رزم بر تن کلمات

درویشدرپاسخ
بهسؤالخبرنگاری
کهازاوپرسیدچراتا
بهحالبهایرانسفر
نکرده،گفت:»هرگز
کسیمرابهایران
دعوتنکرد.«

محموددرویش
بزرگترینشاعر

مقاومتومعروفترین
ادیبفلسطینی

است.شاعریکهدر
همهجایجهان،به
نمادیبرایادبیات
اینکشورتبدیل

شدهوبزرگانشعر
درسراسرجهان،به
احتراماومیایستند.
چنانکهدکترشفیعی

کدکنیدربارۀاو
میگوید:»درویش

تنهاشاعریاستکه
شعرشتداعیکنندۀ

فلسطیناستو
عزالدینمناصره

نیزبراینباوراست
کهاگرصرفًاشعر

مقاومتتنهامعیار
برایرتبهبندی

شاعرانباشد،محمود
درویشبهترینشاعر

دنیاست.«

نزارقبانی:»ارزش
کاردرویشدرآن
استکهاوزمانی
ازفلسطینسخن

گفتکههمهسکوت
کردهبودندودربارۀ

فلسطینآنچیزیرا
گفتکههمهپنهانش

میکردند.«

شعر معاصر عرب نیست. شناخت ما از درویش آن قدر 
اندک است که تمام اطاعاتی که پس از جست وجوهای 
فــراوان از او، به دســت می آیــد، چیزی بیــش از چند گزارۀ 
تیتروار دربارۀ محل تولد، فرار شبانه از روستایی به نام بروه 
در زمــان کودکی، تبعید و نهایتاً مرگ در امریکا نیســت. 
ذکرکردنی اســت همۀ کســانی که این مختصر را هم ارائه 
کرده اند، از روی دست هم کپی کرده و بدون اندکی تغییر، 
بازنشــر داده انــد. امــا تلخ تر آنکه جدا از شــناخت ناکافی 
مــا از زندگی فردی، در زمینۀ بررســی اشــعار، شــناخت و 
تحلیــل اندیشــه های او نیــز اهمال فراوانــی صورت گرفته 
اســت؛ آن چنــان  کــه حتــی داعیــه داران شــعر مقاومت و 
جبهــۀ انقــاب در ایــران، چنــدان توجهــی بــه درویــش و 
دغدغه هایش نداشته اند؛ این در صورتی است که همواره 
نقطۀ اشتراکی عظیم به نام فلســطین و آزادسازی آن در 
کنار استکبارستیزی، در بین ما وجود داشته و چشم بستن 
بر آن، با هیچ متر و معیاری درخور چشم پوشــی نیست؛ 
آن هم در زمانی که رســانه های ما ذره  بین به دســت، مدام 
در تکاپــو هســتند تــا بــه هر روشــی، کوچک تریــن تمایل 
و اظهارنظر مثبتی از ســوی هر شــخصیت دســتِ چندم 
غربــی را بــه یکــی از مظاهر انقاب و اســام،  صدچندان 
جلوه داده و در ســریع ترین زمان ممکن به جهان مخابره 
کنند؛ درحالی که همواره از پرداختن به داشته های اصیل 
و راســتین خــود غافــل بوده ایم. محمــود درویــش یکی از 
همین ذخایر است که چشم ادیبان و متولیان فرهنگ و 
ادبیــات در ایــران، آن  گونه کــه باید، او را ندید؛ تا جایی که 
درویش در پاســخ به ســؤال خبرنگاری که از او پرسید چرا 
تا به حال به ایران سفر نکرده، گفت: »هرگز کسی مرا به 
ایران دعوت نکرد.« با این تفاســیر و آنچه گذشــت، برای 
معرفــی دوبــارۀ درویش، ناچارم از اینکه پا در گودال تکرار 
نهــاده و بــرای خواننــدگان احتمالی این نوشــته ها بگویم: 
محمود درویش بزرگ ترین شاعر مقاومت و معروف ترین 
ادیب فلســطینی است. شاعری که در همه جای جهان، 
بــه نمــادی بــرای ادبیات این کشــور تبدیل شــده و بزرگان 
شــعر در سراســر جهان، به احترام او می ایســتند. چنان 
که دکترشفیعی کدکنی دربارۀ او می گوید: »درویش تنها 
شاعری است که شعرش تداعی کنندۀ فلسطین است و 
عزالدین مناصره نیز بر این باور اســت که اگر صرفاً شــعر 
مقاومت تنها معیار برای رتبه بندی شاعران باشد، محمود 
درویش بهترین شــاعر دنیاســت.« همچنین، نزار قبانی 
در تعریف از او می گوید: »ارزش کار درویش در آن است 
کــه او زمانــی از فلســطین ســخن گفــت که همه ســکوت 
کرده بودند و دربارۀ فلســطین آن چیزی را گفت که همه 
پنهانش می کردند.« آنچه بدان اشاره شد، مشتی نمونه 
از بسیار نظریاتی است که در تجلیل این شاعر بزرگ، بر 
زبان و قلم بســیاری از اســاتید ادبیات جاری شــده است. 
حال باید دید دلیل این همه توفیق چیست. به نظر من، 

درویش فیلســوفی اســت که شعرنوشــته هایش ســرریز 
اندیشه ها و حاصل فلسفه ورزی های او در باب انسانیت و 
آزادگی است. خود او معتقد است شعر ابزار و اسلحه ای 
برای پیشبرد ایده ها و نظریات است. پس برای شخصیتی 
ماننــد محمود، آن گونه که از آثارش هویداســت، شــعر و 
هــر چیــزی کــه مربــوط بــه آن می شــود، وســیله ای بــرای 
حرف زدن از وطن است. با این توضیح باید گفت با توجه 
به ذهنیات ما از فردی با عنوان شاعر مقاومت فلسطین، 
آنچه در ابتدای امر به نظر می رســد، این اســت که شــاید 
این شــاعر باید در آثارش، چنان که در ادبیات حماســی و 
مقاومت ایران مرســوم اســت، فقط از خون و خشم و تیر 
و ترکش سخن گفته، علم در دست بگیرد و شعار دهد. 
اما می بینیم برخاف تصور و القای کلمات، وســعت دید 
درویش فراتر از عادت های ادبی ماست؛ چرا که شعر های 
درویش از مقاومت و حماســه حرف می زنند؛ اما خشک 
و شــعارزده نیســتند. کلماتــش لبــاس رزم بــه تــن دارند؛ 
اما نظامی نیســتند و تنها دلیل آن اســت که این شــاعر 
می داند چگونه با لبخند به دشــمنانش ناســزا بگوید؛ تا 
جایی که ســران رژیم غاصب، اعتراف می کنند شــعرهای 
او را دوســت دارند و برای حذف شــعرهایش از کتاب های 
درســی به دردســر افتاده اند و این هنری است که درویش 
با تلفیق غنا و حماســه به وجود آورده و به کمک آن برای 
نفوذ تفکراتش، حتی در کورترین نقاط ذهن دشمنانش 
راهی یافته اســت. شعر درویش بســیار ژرف، اما در عین 
حال بســیار ملموس و دردســترس اســت و ابزاری ســاده 
برای بیان تفکرات دارد. درویش در نوشــته هایش سخت 
فکــر می کند؛ اما ســاده حرف می زنــد. او از همان کلماتی 
بنای شــعرش را می ســازد که زندگی روزمرۀ مردم وطنش 
با آن ها درگیر است. از زیتون و پرتقال گرفته تا بوی نانی 
که مادرش در روســتا می پخته، همگی ســربازهایی آشنا 
و دوست داشــتنی هســتند که درویش توانســته با آن ها 
ســرزمین ذهــن مردمش را تســخیر کنــد. زندگــی، وطن، 
عشــق و مــرگ، فرزنــدان شــعر محمــود درویش انــد. او با 
جــوالن دادن در ایــن مجال ها، شــخصیت شــعری خود را 
در کالبد انســانی فلســطینی پرورش داده و بیان می کند 
این انســان فقط در جنگ محدود نیســت. بلکه عاشــق 
می شــود و مبارزه می کند و به مرگ می اندیشــد؛ در یک 
کام، ماننــد هر انســان دیگــری زندگی می کند و توجه به 
تمام وجوه زندگی اســت که باعث می شــود این شــاعر را 
صدای رسای انسان فلسطینی بدانیم. انسانی که دچار 
بزرگ سالی زودرس است و آوارگی حتی در وطن، دست بر 
گردن او انداخته. انسانی که دچار تعارض های اجتماعی 
و فردی است. انسانی که عاشق دختری یهودی می شود؛ 
اما وطنش را بیشتر دوست دارد. انسانی که سال هاست 
برای صلح می جنگد. انســانی خشــمگین، اما سرشــار از 

عاطفه.
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درسال1995م
یکیازمهمترین
نویسندگانکودک
اینکشورکهپیوسته
دمازعزمخود
براییافتنحقیقت
وثباتقدمدر
پیگیریآنمیزند،
آشکارافلسطینیها
راتروریستهایی
همترازنازیهاو
خمرهایسرخ
معرفیکرد؛ویدر
یکیازمقاالتخود
عنوانکرد:بهنظر
میرسدآنهاانسان
نیستند!

آشکارا فلســطینی ها را تروریست هایی هم تراز نازی ها و 
خمرهای ســرخ معرفی کــرد؛ وی در یکی از مقاالت خود 

عنوان کرد: به نظر می رسد آن ها انسان نیستند!
در  کــودک  تخصصــی  نویســندۀ  یــک  به عنــوانِ 
بی تفاوتــی،  دلیــل  بــه  مــوارد  بیشــتر  در  خاورمیانــه، 
احســاس  همــواره  ناشــران،  تعصــب  یــا  احتیــاط کاری 
دل سردی کرده ام. زمانی که ایدۀ خود مبنی بر تهیۀ یک 
کتاب تصویری دربارۀ کودکان کمپ پناهندگان فلسطینی 
را مطــرح کــردم، یکــی از مقامــات فعــال در حــوزۀ جهان 
عــرب از تجربــۀ تلخ خود یاد کرد و خاطرنشــان ســاخت: 
»فراموشش کن؛ چنین چیزی هرگز منتشر نخواهد شد! 

هرگز...«
علی رغــم بی رغبتی دولــت و رســانه های آمریکایی 
بــه روشــنگری دربارۀ تحوالت جــاری در خاورمیانه، مردم 
ایــاالت متحــده روزبــه روز آگاه تر می شــوند. در حقیقت، 
فلسطینی ها یک موضوع ممنوعه نیستند؛ گرچه بیشتر 
کتاب هایی که آن ها را به تصویر می کشــد، عمدتاً درباره 

اسرائیلی هاست.

کتاب های منتشرشده تا پیش از دهۀ 1990م
در ســال 1990م تاشــی سخت را برای ارزیابی کتاب های 
منتشرشــده در ایــاالت متحــده، برای خواننــدگان جوان 
دربــارۀ خاورمیانــه معاصــر و شــمال آفریقــا  آغــاز کردم. 

ظرف 15 ســال گذشــته یا حتی بیشــتر، چندفرهنگی در 
ادبیات کودک باعث توجه ویژه به منطقه خاورمیانه شده 

است.
حــوزۀ تخصصی مــن، داســتان های تخیلی شــامل 
کتاب های مصور برای کودکان و رمان هایی برای خوانندگاِن 
حــدود هشــت ســال بــه باالســت. یــک داســتان خــوب 
شــخصیت هایی را خلــق می کند که خواننده یا شــنونده 
می تواند آن را بشناسد. شخصیت ها همچنین باید قادر 
باشــند تــا ضمن جلــب توجه مخاطبــان، با آن هــا ارتباط 
برقرار کنند و در فکر و قلبشان ماندگار شوند. این می تواند 
به ایجاد تأثیر همیشگی در مخاطب جوان بینجامد که در 

طول زندگی، همواره همراه او باشد.
اما دربارۀ فلسطینی ها که بازیگران کلیدی در بیشتر 
موضوعــات جنجالــی منطقــه به شــمار می رونــد، چطور؟ 
آیــا آن هــا از رویکرد روشــنفکرانه چندفرهنگی که تمامی 
گروه های فرهنگی، ملی و قومی را شایســتۀ توجه مثبت 
و احترام می داند، بهره ای می برند؟ یا اینکه فلسطینی ها 
همان طور که رسانه های محبوب ما و چهره های اجتماعیِ 
شناخته شده نشان می دهند، قومی  هستند که همچنان 

می توانند بدون مصونیت، بدنام جلوه داده شوند؟
مهم تریــن  از  یکــی  ســال 1995م  در  مثــال،  بــرای 
نویســندگان کودک این کشور که پیوسته دم از عزم خود 
بــرای یافتــن حقیقت و ثبات قدم در پیگیــری آن می زند، 
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پروندۀ ویژه

یادداشت

فراتر از داستان: تصویر فلسطینی ها در ادبیات کودک آمریکا

فراموشش کن!
چنین چیزی هرگز منتشر نخواهد شد
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دربرخیازاین
کتابها،بحثها

بهطورکاملمتمرکزبر
مهاجرانصهیونیست
پیشگاموگردهمایی
یهودیاناست.در
اینکتابها،اعراب

فلسطینیکاماًلنادیده
گرفتهشدهاند؛گویا
سرزمینیخالیدر
انتظارمردمیبودهتا
درآنساکنشوند!

کتابپسر
آنجااثرتمربرگمن،
عربهایفلسطینی

رالبریزازکینه،
متمایلبهقتل
وخشونتعلیه
یهودیهاتصویر

میکند

کوهآوازخوان
نوشتۀسونیالویتن
نیزبهتأثیرویرانگر
مقاومتفلسطین
برجامعۀاسرائیل

میپردازد؛اما
بدبختانه،ازدلیل

مقاومتچشمپوشی
میشودودرعوض،
نفرتمنتقلشدهاز
نیاکانرادرغرب،
بهعنواِنعاملآن
معرفیمیکنند.

درتأییداینحرف،
بایدبهسخنیکیاز
شخصیتهااشاره

کردکهمیگوید:»آیا
گمانمیکنیدکه

سههزارسالنفرت
میتوانددریکروز
کنارگذاشتهشود؟«

هدفــم از این بررســی، یافتــن تصویر نمایش داده شــده از 
فلســطینی ها در کتاب هایــی بود که موضوعشــان دربارۀ 

اسرائیل یا فلسطین است.
در برخــی از ایــن کتاب هــا، بحث هــا به طــور کامــل 
متمرکز بر مهاجران صهیونیســت پیشــگام و گردهمایی 
یهودیان اســت. در این کتاب ها، اعراب فلســطینی کاماً 
نادیــده گرفتــه شــده اند؛ گویا ســرزمینی خالــی در انتظار 
مردمی بوده تا در آن ســاکن شــوند! در این میان می توان 
به رؤیای جاشــوا نوشــتۀ شیا ســگال و بر بال های عقاب 
و دیگر چیزها اثر کانی اســتینر اشــاره کرد. در کتاب های 

یادشده، اعراب هیچ جایگاهی ندارند.
دیگــر کتاب های کــودک نیز از اعراب تنهــا به عنواِن 
تهدیــدی بی نــام، ناشــناس و بی هدف یاد می کننــد. برای 
نمونــه، پیانــوی آویــوا نوشــتۀ میریام چیکــن، اســرائیل را 
جامعه ای محاصره شده، مواجه با تهدید همیشگی حمله 
توصیــف می کنــد؛ بدون اینکــه کوچک ترین اشــاره ای به 

دلیل آن داشته باشد. 
آزاردهنده تر، رمان هایی هســتند که خیلی کوتاه اما 
تنها برای ســیاه نمایی و بدنام کردن فلسطینی ها به آن ها 

می پردازند.
کتاب پسر آنجا  اثر تمر برگمن، عرب های فلسطینی 
را لبریــز از کینــه، متمایــل بــه قتــل و خشــونت علیــه 
یهودی ها تصویر می کند. در رمان ســال اثر سوران النگ، 
فلســطینی ها موجوداتــی بــی ارزش و حقیــر هســتند که 
انــدازه ای بیش از یک کلیشــۀ منفی ندارنــد. برای مثال، 
شــخصی بــا دســتار، ســوار بــر االغی الغــر، به همراه ســه 
همســری که پیاده همراهی اش می کنند، تصویری است 

که از یک عرب نمایش داده می شود!
علی رغم اینکه دهه 1990م با تغییرات مهمی همراه 
بود، تصویر خشن فلسطینی ها تغییر محسوسی را تجربه 
نکرد! برای نمونه، زن با کاه اثر نویســنده شناخته شــدۀ 
اســرائیلی، یــوری اورلــو را می تــوان نــام بــرد. شــخصیت 
اصلی این داســتان که در ســال های 1946 تا 1948 زندگی 
می کند، ابراز می دارد امیدوارم که نهایتاً روزی مشــکات 
ما با بریتانیایی ها و عرب ها برطرف شــود؛ اما نشــانه های 
کمی برای خوش بینی وجود دارد. همچنان کلیشۀ االغ و 
همسران متعدد را می بینیم و از خانۀ روستاییان به عنواِن 

کلبه های محقر و ویرانه یاد می شود.
کوه آوازخوان نوشتۀ سونیا لویتن نیز به تأثیر ویرانگر 
مقاومــت فلســطین بــر جامعــۀ اســرائیل می پــردازد؛ اما 
بدبختانــه، از دلیــل مقاومت چشم پوشــی می شــود و در 
عوض، نفرت منتقل شــده از نیــاکان را در غرب، به عنواِن 
عامــل آن معرفــی می کننــد. در تأییــد این حــرف، باید به 
ســخن یکی از شخصیت ها اشــاره کرد که می گوید: »آیا 
گمان می کنید که ســه هزار ســال نفرت می تواند در یک 

روز کنار گذاشته شود؟«

برخی دیدگاه های جایگزین
حتــی در ســال های پیــش از رشــدِ آگاهــی دربارۀ نهضت 
فلســطین، کتاب هایی بودند که برخود جوانمردانه تری با 
فلســطینیان داشتند. یک عکس مقاله اثر آن موریس و 
لیلی ریولین با عنوان »جنگ چه موقع متوقف می شود؟ 
اورشــلیم از نــگاه یــک کــودک« به یک پســربچۀ یهودی 
می پــردازد کــه در اوقــات فراغــت، در شــهر قدیمی پرســه 
می زند. در این میان، بعضی از فلســطینی ها با سردی با 
او برخــورد می کننــد؛ درحالی که گروهی نیز با مهربانی و 

بخشش با او روبه رو می شوند.
کتاب کوتاه و اثرگذار بیشۀ پنهان اثر باربارا کوهن نیز 
دیدار اتفاقی دو پسربچۀ اسرائیلی و فلسطینی را روایت 
می کند. آن ها درمی یابند که هر دو تحت تأثیر کلیشه های 
بی رحمانه ای دربارۀ گروه دیگر قرار داشــته اند. نویســنده 
تأیید می کند که این تنها عرب ها نیستند که از کودکی، 

نفرت ورزیدن را می آموزند.
شــاهد دیدگاه مشــابهی در کتاب دشمن من، برادر 
مــن نوشــتۀ جیمــز فورمــن هســتیم کــه حقیقتــاً رمانــی 
به یادماندنــی از لحــاظ طــرح و موضــوع اســت. توصیــف 
شــفاف شــخصیت ها و انگیــزۀ پیچیــده، از نقــاط قــوت 
داستان به شمار می رود. اگرچه شخصیت اصلی داستان 
جــوان یهودی نجیب و مهربانی اســت کــه از یک اردوگاه 
کار اجبــاری، جــان ســالم به در بــرده و پیــش از 1948م به 
فلســطین می رســد. در روایِت دوستی وی با یک خانوادۀ 
عرب، همدلی عمیقی با فلســطینی ها نشــان داده شده 
اســت. در این کتاب، شــاهد سرنوشــت بــد قریب الوقوع 
و خســارات واردشــده بــه آن هــا هســتیم؛ پــس از اینکــه 
روستایشان توسط تروریست های صهیونیست به سبک 
دیر یاسین ویران می شود. در پایان رمان، نویسنده آیندۀ 
سرشــار از غــم و محرومیــت فلســطینی ها را پیش بینــی 

می کند.

تحولی عمیق در دیدگاه
از اواســط دهــۀ 1990م، فلســطینی ها از حاشــیه خــارج 
شدند و کتاب ها مستقیما بر آن ها متمرکز شدند. کتاب 
بادکنک پرچم اثر فرانسس استیکلز که داستانی مصور 
دربــارۀ یــک دختــر جوان فلســطینی اســت که ســربازان 
اســرائیلی را بــه مبــارزه می طلبــد، نهایتــاً موانــع را در هم 
شکســت. ســپس کتاب تصویری دیگری معرفی و موفق 
شد مخاطب بیشتری جذب کند. رازهای سیتی اثر شاعر 
فلســطینی آمریکایی، نعومی شــهاب نای، دربــارۀ بازدید 
یــک دختر عرب آمریکایی جوان از دهکــدۀ خانوادۀ خود 
در کرانۀ باختری اســت. این کتاب تصویری فوق العاده از 
زندگی روستایی فلسطینی، به دور از واقعیت های سیاسی 
ارائه می دهد؛ اما در نهایت، برای دســتیابی به صلح ابراز 

امیدواری می کند.
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سال 2003 اسرائیل درصدد مقابله با مشکل اعراب 
به ساخت یک دیوار حائل برآمد. در رمان آمریکایی تکۀ 
کوچــک زمین اثــر الیزابت لیارد به ایــن موضوع پرداخته 
می شــود و لیارد به دور از حساســیت های الزم برای ایجاد 
توازن میان فلســطینی ها و اســرائیلی ها، از دشواری های 
جداســازی می گوید. خانوادۀ کریم 12ســاله، ماه ها تحت 
حکومت نظامی ســخت زندگی کرده انــد و کریم می داند 
کــه هر بــار دزدکی بــرای فوتبال بازی کردن بیــرون می رود، 
جانش را به خطر می اندازد. او اسرائیلی ها را تنها به دید 
دشــمن می بیند و فلسطینیان نیز تهدید نظامی دائمی 
به تصویر کشــیده می شــوند. با این همه، وقتی کریم که 
از تحقیر پدر از سوی سربازان اسرائیلی خشمگین است 
و از حملۀ انتحاری سخن به میان می آورد، عمویش به او 
یادآور می شود: »آیا حمله به آن ها چیزی را برای ما تغییر 
می دهــد؟« امــا در پایــان، نــور امیــدی در دل کریــم وجود 
دارد و ایمان تزلزل ناپذیر او می گوید: »ما از این مرحله به 

سامت می گذریم... ما جان سالم به در می بریم.«
اما از بســیاری جهات، کتاب دیدن رؤیای فلســطین 
فراتــر و برتــر از همــۀ این هاســت. رنــدا قاضی، نویســندۀ 
جوانــی کــه از نســب مصــری اســت و در ایتالیــا زندگــی 
می کند، این کتاب را در 15ســالگی نوشــت. طرح داستان 
بسیار ساده است: هشت فلسطینی در سنین نوجوانی 
و دهــۀ دوم زندگــی کــه تمــام اعضــای خانواده شــان را در 
خشــونت نظامیان اســرائیلی از دســت داده اند، تصمیم 
می گیرند با یکدیگر زندگی و به پیشرفت همدیگر کمک 
کنند. داســتان یادشــده که در قالب های مختلف شعر و 
نثر روایت می شود، نمایانگر شور و اشتیاق این نویسندۀ 
جــوان اســت؛ امــا این داســتان همچنــان کوبنده اســت. 
خواننــده می توانــد ناامیــدی، درماندگــی و خشــمی را که 
شــخصیت داســتان روزانه بــا آن مواجه اســت، به خوبی 

احساس کند.
بیشــتر این رمان ها با امید به پایان می رســد؛ امید 
یکــی از ویژگی هــای کتاب های کودک اســت. نشــانه های 
موجود چشــم انداز پیِش رو را تیره نشــان می دهد و تقا 
برای هرگونه تغییر را نفی می کند؛ اما در این داستان ها، 
همــه چیــز می تواند در ســایۀ شــجاعت، قــدرت اخاقی 
و پشــتکار شــخصیت داســتان در جهت مطلوب تغییر 
کنــد. آنچــه در ایــن کتاب ها بر آن تأکید می شــود، تمرکز 
بــر چیزهای خــوب، مبارزه بــا بدی وقتی ضــرورت ایجاب 

می کند و ادامه دادن راه است.
این رمان ها عموماً از ابراز خوش بینیِ غیرواقع بینانه 
برای آینده، خودداری می کنند؛ اما با این وجود، آن ها لحن 
نسبتاً مایمی دارند و از بیان نفرت نسبت به یهودی های 
اســرائیلی اجتناب می کنند. امکان صلح احتمالی میان 
اسرائیلی ها و یهودی ها در آینده، زمینۀ بیشتر این رمان ها 
را تشــکیل می دهد. فقط کتاب دیدن رؤیای فلســطین با 

بــرای خواننــدگان با ســن باالتر، حبیبی، دیگــر اثر نعومی 
شــهاب نــای، داســتانی ویــژۀ نوجوانــان، بــه نظر می رســد 
دربارۀ یک دختر فلســطینی آمریکایی اســت که به همراه 
خانواده اش به روستای محل تولد پدرش در کرانۀ باختری 
اشــغالی بــاز می گــردد. ایــن دختــر بــا نــام لیانــا، مشــتاق 
اســت تا با تمــام جنبه های زندگی فلســیطنیان از خوب، 
گیج کننــده، خنــده دار تا آزاردهنده آشــنا شــود. ناگهان او 
خود را شیفتۀ پسربچه ای اسرائیلی هم مدرسه ای می یابد. 
از طرفی، وی بی رحمی ســربازان اســرائیلی را می بینید که 
به طور سیستماتیک، به تهدید و تخریب اموال و اراضی 
فلســطینی ها می پردازنــد. ایــن صحنه هــا به قــدری خوب 
توصیف می شــوند که آهنگ داســتان را متأثر نمی سازد؛ 
از دیدگاه من، این نخســتین اشــاره به آثار منفی اشــغال 

اسرائیل در ادبیات کودک آمریکایی است.
فضای تاریک تر کتاب ســمیر و یوناتان نوشتۀ دانیا 
کارمی با ذهن گریزنده و کنایه آمیز راوی جوان، تا حدودی 
تلطیف می شــود. ســمیر که در پاییز مجروح شده است، 
خود را در بخش بستری کودکان یک بیمارستان اسرائیلی 
می بینــد. او یــک برادر خود را به ضرب گلوله اســرائیلی ها 
از دســت داد و پیوســته به خانوادۀ خود که تحت کنترل 
نظامی هســتند، فکــر می کند؛ اما به خــود اجازه می دهد 
تا دوســتی معناداری با کودک یهودی حساســی به اســم 
یوناتان آغاز کند. در باغ بیمارستان، درست پیش از اینکه 
ســمیر آنجــا را ترک کند، با پســربچۀ دیگــری که نمایندۀ 
تحریک و تهدید دشــمن در بخش بســتری بیمارســتان 
اســت، صلــح می کند. »من، ســمیر، پســربچه ای از کرانه 
باختری اشــغالی، اینجا به همراه یک پسربچه یهودی که 
برادری ســرباز دارد، اینجا ایســتاده ایم و هر دوی ما ضمن 

بازیگوشی به ریش کل دنیا می خندیم.«
در ســال های گذشــته، داســتان هایی دربــارۀ تجربــۀ 
فلســطینیان به صورت مجموعه کتاب دیده می شود. روز 
دوم نوشــتۀ ابتســام بــرکات در ویــران شــده: داســتان های 
کــودکان در جنگ به طور شــفافی، سرگذشــت خانواده ای 
فلسطینی را که در جنگ سال 1967م از نیروهای اسرائیلی 

می گریزند، توصیف می کند.
دشــمن چهــره ای دارد اثــر گلوریا میکلوویتــز در یک 
داستان پرهیجان، درگیری را به ایاالت متحده می کشاند 
و مواجهۀ یک دختر اســرائیلی با یک پســر فلســطینی، 
در مدرســه ای در لس آنجلــس را روایــت می کنــد. پســر از 
شــخصیتی قــوی، تحســین برانگیز و صریــح در انتقــاد از 
اعمــال اســرائیلی ها و در عیــن حــال، آرام و اهــل تســاهل 
در رفتــار برخــوردار اســت. دیگر دانش آموزان فلســطینی 
اما متأسفانه همواره به دنبال بحث های سرشار از نفرت 
هستند؛ به نحوی که مخاطب را وا می دارد از خود بپرسد 
کــه آیا آن هــا واقعاً این گونه اند یا این ویژگی ممکن اســت 

خصیصه ای کلیشه ای باشد؟
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مــرگ و ناامیــدی شــخصیت ها به پایــان می رســد؛ اما تم 
اصلی که شامل حمایت وفادارانه برای یکدیگر در سختی 
و چشم پوشی از خشونت در پاسخ به خشونت است، در 

این رمان نیز همچنان به قوت خود باقی است.

پاسخ های انتقادی و عمومی
حــال ســؤال اجتناب ناپذیر این اســت: کتاب هــای حامی 
فلســطین کــه فکــر چاپ آن هــا به ذهن کســی خطور هم 

نمی کرد، چه واکنش های انتقادی  دریافت کرده اند؟
پاســخ منتقــدان، ســازمان ها و فرهیختــگان عمومــاً 
مثبــت بود؛ ســتایش، جوایــز و تحســین ها مجموعۀ این 

واکنش ها را شامل می شود.
تکۀ کوچک زمین و دیدن رؤیای فلسطین مسلماً با 
مشکات بیشتری مواجه بودند. از طرفی، اثر لیارد هنوز 
در ایاالت متحده دردســترس نیســت! اینکه این مســئله 
ناشــی از مخالفت عمدی یا مشــکل نشــر و توزیع کتاب 

است، هنوز دقیق معلوم نشده است.
زمانی که تکۀ کوچک زمین در بریتانیا برای اولین بار 
منتشر شد، انتقادهای فراوانی از گوشه و کنار برخاست، 
مبنی بر اینکه اثر یادشــده نژادپرستانه، تحریک کننده و 
یک طرفه است. منتقدان معتقد بودند که در این کتاب، 
اشــاره ای بــه احساســات و تجربۀ طرف اســرائیلی نشــده 
اســت؛ اما نویســنده در مقاله ای منتشرشــده در گاردین، 
پاســخ داد کــه داســتان از زاویــۀ دیــد یــک کــودک مطــرح 
شــده و به طــور قابــل درکــی تحــت تأثیــر جوانیِ کــودک و 
تحــت اشــغال نظامــی اســرائیل اســت. کتــاب از دیــدگاه 
یک پســربچۀ 12ســاله اســت که تنها مردانی با اسلحه را 
می بیند. بنابراین، درصورتی که شــخصیت های داســتان 
رویکــردی غیر از این داشــتند، داســتان بــه دور از واقعیت 
می بود. ناشــر در میان فشــار رسانه ها و بمباران تبلیغاتی 

آن هــا، مبنــی بــر چاپ نشــدن کتاب لیــارد مقاومــت کرد. 
مایکل مور پرگو، نویسندۀ شناخته شده و جایزه دار حوزۀ 
کودک، به شــدت از کتاب دفاع کرد. این نویســنده عنوان 
کرد: آن را بخوانید و بدانید که سرکوب شدن و هر روز را با 
ترس گذراندن چه احساسی دارد؛ ما و کودکانمان باید این 
را بدانیم که بسیاری از مردم دنیا چگونه زندگی می کنند. 
همچنین، لین رید بنکس، نویســنده کتاب های یک رود 
بیشتر و پل شکسته قویاً کتاب لیارد را تأیید کرد. به عنواِن 
یک اسرائیلی همدل با رنج های فلسطینیان، این کتاب را 
با درد و شرم می خوانم و می دانم کتاب خوبی است و باید 

توسط دیگرانی مانند من مطالعه شود.
دیــدن رؤیــای فلســطین مخالفت هایی در فرانســه، 
مبنی بر اینکه کتاب یادشده القاکنندۀ یهودستیزی است، 
برانگیخت. گروهی از دانشگاهی های آمریکایی از ریزولی، 
ناشــر ایتالیایــی خواســتند تــا از چاپ کتاب ســر بــاز زند. 
همچنین، اعتراض هایی توسط گروه های آمریکایی یهودی 
مطرح شد که این کتاب را بزرگداشتی برای بمب گذارهای 
انتحاری می دانستند؛ آن ها حتی صفحات اولیۀ کتاب را 

نخوانده بودند!
اندکی بعد این کتاب ترجمه و در حداقل 10 کشــور 
اروپایی و ایاالت متحده منتشــر شد. اگرچه جرج برزیلر، 
ناشر آمریکایی بعدها به من گفت که به دالیل نامعلومی 
نوشــته های انتقــادی کمی در مجات اصلی دربــارۀ رمان 

یادشده منتشر شد و در واقع، بایکوت شده است.
انتشار دیدن رؤیای فلسطین را نمی توان تنها به دلیل 
نویســندگی شگفت آور آن دانست، بلکه لحن پرشور آن 
این رمان را به اثری ماندگار در ادبیات حوزۀ تنش اسرائیل 
و فلســطین تبدیل کرده اســت. مانند تکۀ کوچک زمین، 
انتقــادات علیــه این رمان ها اتفاقاً شــهرت مثبت فراوانی 

برای آن ها به همراه آورد.
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پیوست؛ او مسلط به زبان عبری بود و روابطی با جامعۀ 
اســرائیلی داشــت. اما به عنوانِ یک عرب فلسطینی در 
کشــوری کــه بر اســاس برتری مذهبی بنا شــده بــود، او 
فقط می توانســت با فاصله در جایگاه پســت تری باقی 
بمانــد کــه صهیونیســت ها همچنــان بــرای شــهروندان 
عرب قائل هســتند. درویش یک کمونیســت و در عین 
حــال، یــک شــاعر آزاد بود. از آنجا کــه آزادی و خاقیت 
نمی تواند در بند هیچ ایدئولوژی و تفکری محدود بماند، 

درویش خیلی زود تبدیل به شاعری متعهد شد.
مرحلــۀ بعدی زندگــی وی بازتابی از حقیقت ذاتی 
و ستمگری صهیونیسم است؛ شعرهای درویش دولت 
اســرائیل را با وجود برتری نظامی، در مقابل دولت های 
عــرب منطقــه تهدیــد کــرد. درســت ماننــد ســنگ ها و 
ســنگ ریزه های جوانــان فلســطینی کــه هنــوز تهدیدی 
بــرای ایــن رژیــم جعلی به شــمار می رونــد. زمانی که کل 

از بسیاری جهات، زندگی محمود درویش چکیدۀ سفر 
رنج آمیز مردم فلســطین اســت. او در فلسطین اشغالی 
متولــد و توســط نیروهــای اشــغالگر این رژیم از کاشــانۀ 
خــود رانــده شــد. هنگامــی که به فلســطین بازگشــت یا 
بهتــر بگوییــم مخفیانــه بــه محــل زندگی پیشــین خود 
مراجعت کرد، روســتای او در میان صدها روســتایی بود 
که توســط صهیونیســت ها با خاک یکســان و از نقشــه 
محو شــده بود؛ چون اســرائیلی های اشغالگر هزاران نفر 
از فلســطینی هایی را که اقدام به بازگشــت کرده بودند، 
به شــهادت رســانده بودند. او در محیطی رادیکال رشــد 
نکرد؛ اما مانند بسیاری از فلسطینی ها، صهیونیسم او 

را به سوی سیاست های رادیکال سوق داد.
او درســت زمانی که بســیاری از اعراب با حزبی که 
درخواســت به رسمیت شناخته شــدن اســرائیل را مطرح 
می کرد، به دشمنی  برخاسته بودند، به حزب کمونیست 

As'ad AbuKhalil
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67 فلسطین؛ جزء جدایی ناپذیر شعر محمود درویش

جمعیــت عــرب اســرائیل، چه آن هــا که ســاکنان اصلی 
این ســرزمین ها بودند یا آن ها که هنوز از خانه هایشــان 
رانــده نشــده بودند، تحــت کنترل نظامی قرار داشــتند، 
دولت اســرائیل این شــاعر جوان فلسطینی را در حبس 
خانگــی قــرار داده بــود. شــعر او ممنــوع شــد و هرگونــه 
ارجاعی مبنی بر تعلق فلسطینی ها به این سرزمین، در 
دولت اســتعماری مهاجری اســرائیل ممنوع اعام شــد! 
امــا درویــش ساکت شــدنی نبــود؛ این اقدامــات فقط به 
استحکام جایگاه او در میان گروهی که »شاعران اراضی 
اشــغالی« خوانده می شــدند، انجامید و اشعار او مرزها 
را درنوردید. مردم با شور فراوان، به دست به دست کردن 
اشــعار او می پرداختنــد و روزنامه هــا مشــتاقانه آن هــا را 

منتشر می کردند.
ایــن موضوع انــرژی تازه ای به جمعیت عرب تزریق 
کــرده بــود. حاال تصور کنیــد دولتی که جوان شــاعری را 
تحــت حبــس خانگــی قــرار می دهــد، او را بــرای توضیح 
دربارۀ اشعارش به ادارۀ پلیس فرا می خواند. این ماهیت 
واقعــی رژیــم صهیونیســتی و آن چیــزی اســت کــه در 
پوشش رسانه های آمریکایی، از اخبار خاورمیانه نادیده 

انگاشته می شود.
درویــش کــه از این قید و بندها بــه تنگ آمده بود، 
بــرای تحصیل بــه اتحاد جماهیر شــوروی رفــت. پس از 
بازگشــت بــه جهــان عرب، او بــا تردید و دشــمنیِ برخی 
گروه هــا مواجــه شــد؛ امــا علی رغــم برخوردهایــی از این 
دست، در سرزمین خود ماند. او دربارۀ نقل مکان خود 
توضیح داد که این جابه جایی با هدف رهاسازی نهضت 

نبــوده و نهضــت او سیاســی ادبی اســت. وی همچنین، 
دربارۀ ســتایش های صورت گرفته از او در عموم، بســیار 
محتاط بود و یک بار یکی از مخاطبان خود را در بیروت، 
با گفتن این جمله سرزنش کرد که »ابراز عشق در عموم 
را از من دریغ کنید«. درویش که نمی خواســت شــاعری 
سفارشی باشد، موفق شد از گروه ها فاصله بگیرد و هرگز 
نمی خواســت عرضه کنندۀ نیاز آن ها بــرای ابراز عقاید و 

احساسات آن ها باشد.
با مقایسۀ تاریخچۀ شعر درویش با شاعر معاصر 
او، ســمیح القاســم، درمی یابیم که شعر قاسم راکد ماند 
و نمی توانســت از لحاظ شــعری رشد و توسعه یابد. این 
در حالی اســت که درویش بیشــتر برخاف توقع عموم 
حرکت می کرد و ضمن توسعۀ سبکش، شاهد تحوالت 

چشمگیر در شعر او هستیم.
اشــعار و نوشــته های درویــش بیــش از هــر شــاعر 
دیگــر، در جهــان عرب خوانده می شــد. با ایــن حال، وی 
قــادر بــود خــود را از توقعــات تــودۀ مــردم عــرب دور نگاه 
دارد. ایــن موضــوع باید اقدامی شــجاعانه از ســوی یک 
روشــن فکر دانســته شــود. خوانندگان آثار او از درویش 
می خواستند تا با نوشتن اشعاری از قبیل »بنویس؛ من 
یک عرب هستم« اشتیاق آنان را پاسخ گفته باشد؛ اما 
وی از این کار سر باز می زد. درویش نمی خواست تسلیم 
شود؛ او شعرش و نه خودش را بسیار جدی می انگاشت 
و از ایــن مســئله که تحســین کنندگان او ایــن موضوع را 

درک نمی کردند، گایه می کرد.
در مراســم عمومی شــعرخوانی، وی همواره ترجیح 
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بــود کــه اســرائیل فقــط می خواهــد از طریــق جت هــای 
جنگنده و تانک با عرب ها مذاکره کند؛ اما او همواره بر 
ایجاد امید در میان فلســطینیان تأکید داشــت. دربارۀ 
دولت های عرب نیز درویش در شعر معروف در ستایش 
ســایۀ بلنــد می نویســد: »حاکمان عــرب تنهــا می دانند 

چگونه خوب سخنرانی کنند و ... فرار«.
درویش جایگاهی جهانی به دست آورد و بر خاف 
دیگــر شــاعران عــرب کــه به دنبــال جایــزۀ نوبــل ادبیات 
بودند، هرگز به هماهنگ ســازی ســبک شــعری خود با 
حساسیت های کمیتۀ نوبل روی نیاورد. او در امان اردن 
در تنهایــی به ســر برد و با کســی نمی آمیخت. معروف 
است که درویش بیشتر شیفته مخاطبان سوری بود و 
خواندن اشعارش در دمشق را به هر مکان دیگر ترجیح 

می داد.
او فقط سبک شعری خود را تغییر نمی داد، بلکه 
حتی قادر بود سلیقه توده های مردم را نیز تغییر دهد. 
مــردم ممکن اســت ایــن موضــوع را درک نکننــد؛ اما او 
مــردی بــود که اشــعار خود را در اســتادیوم های ورزشــی 
مملو از تماشاگر می خواند. در میان پوشش رسانه های 
غربی از خشــونت و تروریسم در خاورمیانه، بسیاری از 
جنبه های زندگی اعراب نادیده می ماند. برخاف تصویر 
ایــن رســانه ها از زندگــی اعــراب، چه غربی ها بــاور کنند 
یــا نــه، عشــق ورزیــدن، خــوردن و آشــامیدن و مهم تر از 
همه، خواندن شعر که جایگاهی حاشیه ای در فرهنگ 
آمریکایی دارد، جایگاهی ویژه در فرهنگ معاصر عرب 

دارد.
بــه پاریــس نقــل  پــس از ســال 1982م درویــش 
مــکان کــرد و در آنجــا نوشــتن برای یک مجلــه جدید با 
عنــوان الیوم الســابع را آغاز کــرد. در این زمــان، درویش 
در غرب بیشــتر شــناخته شــد و از شــهرت بین المللی 
به دست آمده رضایت داشت؛ اگر چه به دنبال آن نبود. 
او از اندک نویسندگانی بود که آثارشان در جهان عرب 
فروش خوبی داشــت و درآمد خوبی برای ناشــران آن ها 

به همراه داشت.
خوانــدن اشــعار محمود درویــش به نوعی خوانش 
تاریخ فلســطین اســت. آگهی های ترحیم منتشرشــده 
از ایــن مــرد، در رســانه های آمریکایی فاقد تصویر کامل 
بودنــد؛ گویــا دربــارۀ شــخص دیگــری ســخن می گویند. 
نیویــورک تایمــز به طــور ضمنی، اشــاره کرد که روســتای 
او توســط مهاجمان ناشــناس ویران شد و حقیقت تلخ 
زندانی شــدن او توســط دولــت اســرائیل را پنهــان کــرد. 
شعر درویش تنها بیان گرامیداشت رمانتیک فلسطین 
نبود؛ اشــعار او گرامیداشــت مقاومت فلسطین است. 
مقاومتــی کــه پیــش از به دنیاآمــدن درویــش در جریان 
بود و پس از او نیز تا آزادی کامل سرزمین های اشغالی 

ادامه خواهد یافت.

می داد که تازه ترین آثار را خود را برای مخاطبان بخواند 
و زمانی که می دید مردم تنها خواهان شنیدن شعرهای 
سیاســی ســابق او هســتند، ناراحت می شــد. فلسطین 

همواره جزء جدایی ناپذیر شعر او بود.
درویــش مدتــی در قاهــره ســاکن شــد. در آنجــا، 
دفتری در روزنامۀ مصری دیلی االهرام در اختیار داشت 
و تنها مدتی مشــترکاً با نویســنده معاصر مصر، نجیب 
محفــوظ کار می کــرد، اما وســواس و دقــت زیاد محفوظ 
در انجــام امــور روتین روزانه کافی بود تا درویش را دلزده 
کند. درویش ســپس به بیروت نقل مکان کرد و شــغلی 
در مرکــز تحقیقــات وابســته بــه ســازمان رهایــی بخش 
فلســطین به دســت آورد. وی در بیروت بسیار رشد کرد، 
چرا که می توانست بدون هیاهو به زندگی شخصی اش 
بپردازد. او ســپس ســفر به گوشــه و کنار جهان عرب را 
آغاز کرد؛ از جمله به موریتانی، جایی که بسیار ستودنی 

بود، سفر کرد؛ اما هرگز به عربستان نرفت.
او یــک بــار به جشــن جنادریــه دعوت شــد؛ اما به 
اینکــه دریافــت ســازمان دهندۀ آن گارد ملــیِ  محــض 
ســعودی، شــاهزاده عبــدهللا اســت، آن را رد کــرد. او در 
طول سال های جنگ داخلی لبنان، در این کشور زندگی 
کرد و شــعر اســتثنایی احمد الزعتر دربارۀ سقوط کمپ 
پناهندگان تل الزعتر را در این دوران نوشت. هیچ کدام از 
اشعار دیگر او داستان تبعید و مقاومت فلسطینی ها را 

به این خوبی روایت نمی کند.
پــروژۀ ادبــی محمــود درویــش بیــش از هــر چیــز 
دیگــری تأثیرگــذار اســت. او قــادر بود تا پیوســته خود را 
تغییــر دهــد و در مقابل فشــار عمومی ایســتادگی کند. 
درویــش آزادانــه می نوشــت و نثر او نیز بی ماننــد بود. او 
از زبان منحصربه خود استفاده می کرد؛ اما موضع ادبی 
شــجاعانه و خاقیت وی همشیه هماهنگ با شجاعت 
او ســال ها به نوعــی زندانــی  واقــع،  نبــود. در  سیاســی 
رابطــۀ خــود بــا رهبر فلســطینیان، یاســر عرفات بــود. او 
ســخنرانی هایی بــرای عرفــات و اعان اســتقال توخالی 
وی در ســال 1988م را نوشــت؛ اگرچــه درویــش نوشــتن 
در ســتایش ســایۀ بلنــد بــرای عرفــات را منکــر می شــد، 
هرگز تحســین از وی را پنهان نمی کرد. رابطۀ درویش با 
عرفات، بعد از پیمان اســلو و زمانی که او از ســمت خود 
در کمیتۀ اجرایی سازمان رهایی بخش فلسطین استعفا 
کرد، گسسته شد. عرفات که همواره بسیار کینه جو بود، 
او را بی رحمانــه تنبیــه کرد و تمام منابــع مالی درویش را 
قطع کرد. این موضوع بعداً به نرم شدن موضع انتقادی 

درویش دربارۀ پیمان اسلو منجر شد.
اما درویش پس از پیمان اســلو و نقل مکان به رام 
هللا بــه دعــوت عرفات، موضعی رادیکال تر اتخاذ کرد. او 
بــاز مدتــی تحــت محاصرۀ اســرائیل زندگی کرد و شــعر 
درخشــان دولت محاصــره را در آنجا ســرود. وی معتقد 
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به خوبی می توان حس کرد که نویسنده داستان را از یک 
زندگی واقعی الهام گرفته اســت. این رمان یک داســتان 
منحصربه فــرد اســت کــه در تاریــخ جــای گرفته اســت.« 
ابوالهوا در کویت به دنیا آمد و پیش از عزیمت به آمریکا، 
در 13سالگی، 3 سال در یتیم خانۀ دارالطفیل در اورشلیم 

زندگی کرد.
ســوزان ابوالهــوا در مصاحبــه ای گفتــه اســت: »من 
خیلــی با پــدر و مادرم بزرگ نشــدم؛ در آمریکا پرســتارها 
مــن را بــزرگ کردنــد. به خاطر وضعیت خانوادگــی، دوران 
کودکــی ام بی ثبــات و بی ریشــه بــود. اغلــب، آن طــور کــه 

احساس می کردم درست است، زندگی کرده ام...«
این موضوعِ بی ریشه بودن از آمال می آید. شخصیت 
اصلی در رمان صبح های جنین، دانش آموز با استعدادی 
اســت کــه موفــق به کســب بورســیه و ادامــه تحصیل در 
آمریکا می شود. تنهایی مفرط و شخصیت منزوی او که 
در اثر ترومای عاطفی اش، با چنان احساساتی به تصویر 
کشــیده می شــود کــه بــاور نمی کنید آمــال همان ســوزان 
ابوالهوا نباشد! البته همانند دیگر داستان سرایان قدرتمند، 
ابوالهوا نیز می گوید: »بخشی از وجود من در آمال وجود 
دارد. فصــل "یتیم خانــه" اتوبیوگرافــی اســت. مــن آمال را 
به جای خود در طول سه سالی که در یتیم خانۀ دار الطفل 
گذرانــدم، قــرار دادم. اســامی بعضــی از شــخصیت های 
داستان تغییر کرده اند؛ اما اکثر آن ها واقعیت دارند. بین 
من و زندگی آمال وجه های مشترکی وجود دارد که به طور 
ناخواسته، در داستان خود را نشان می دهند. آمال وقتی 
به ایاالت متحده می آید، کاماً تنهاست و در نهایت نیز 
مادری می شود که بدون وجود پدر و هیچ یک از اعضای 
خانــواده اش، بــار زندگــی را بــه دوش می کشــد؛ این هــا تــا 

داســتان های  انتشــارات،  دنیــای  در  اوقــات  گاهــی 
دلگرم کننــده ای دربــاره کتاب هایــی وجــود دارد کــه جانی 
دوبــاره بــه آن ها داده می شــود. داســتان ســوزان ابولهوا با 
عنوان صبح های ِجنین )شــهری در فلسطین( که به زبان 
عربی چاپ شده، یکی از آن داستان هاست. ابوالهوا، زن 
فلســطینی که در ایاالت متحدۀ آمریکا زندگی می کند و 
در جایگاه دانشــمند، مشــغول به کار اســت، اولین رمان 
خــود را در ســال 2006، بــا عنــوان زخم داود منتشــر کرد. 
چاپخانۀ کوچکی که قرار بود به زودی تعطیل شود، با مارک 
پَرنت، ویراستار فرانسوی تماس گرفت؛ مارک حقوق کتاب 
را خریداری کرد و رمان او را با نام جدید، یعنی صبح های 

جنین منتشر کرد.
او اعتقاد داشت این کتاب پتانسیل زیادی دارد. لذا، 
ابوالهوا را با یکی از نویســندگان مطرح اروپایی، یعنی آنا 
ســولر پونت آشــنا کرد. از آنجا به بعد، کتاب اوج گرفت و 
تبدیل به یکی از پرفروش ترین کتاب های بین المللی شد 
که به 23 زبان زندۀ دنیا ترجمه گردید. انتشارات بلومزبری 
در ســال 2010 کتــاب را بــه زبــان انگلیســی ترجمــه کرد و 
بلومزبری قطر نیز کتاب را به زبان عربی چاپ کرده است. 
حق ساخت فیلم این کتاب نیز به استودیو ساخت فیلم 

دوبی فروخته شد.
صبح های جنین داستانی قدرتمند و غم انگیز دربارۀ 
خانــوادۀ ابوالحجی اســت که مخاطــب را با خود به زمین 
کشــت زیتــون آن هــا در روســتایی در فلســطین می بــرد 
و داســتان اولیــن خشــونت نکبــة تــا بــه امــروز را بــا تمام 
چالش ها، زیان های جبران ناپذیر و در عین حال با عشق 

عمیقی روایت می کند که این خانواده تجربه می کنند.
مــارک پورنــت می گویــد: »این رمان همه چیــز دارد. 

Olivia Snaije

Publishing Perspectives پایگاه
مترجم: محمد جعفری

گفت وگو با سوزان ابوالهوا، نویسندۀ رمان صبح های ِجنین
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بــه بلــوغ رســیده و من تصور می کنــم عاقۀ زیــادی برای 
شنیدن داستان ما میان مخاطبان وجود داشته باشد.

بــا این وجود، ابوالهوا به عنوانِ فعال فلســطینی در 
آمریکا، با موانع زیادی روبه رو بود و حتی استاد دانشگاه 
هــاروارد آلــن درشــوویتز در جشــنوارۀ کتــاب بوســتون، 
به شــدت او را نقد کرد که البته ابوالهوا با اعتماد به نفس 

کامل با آن مقابله کرد.
او گفــت: »متأســفانه در رابطــه با داســتان های ما، 
همچنان یک تابو وجود دارد. درحالی که به داستان های 
چاپ شــدۀ اسرائیلی، نقد آن چنانی نمی شود؛ ولی خب 
خوشــخبتانه، این رویــه رو به زوال اســت؛ خصوصاً حاال 
که ویراســتارهای برجسته ای همچون الکساندر پرینگل 
از بلومزبری وجود دارند که از شــجاعت و جســارت کافی 
برخــوردار هســتند تــا بــه رمان هایــی بپردازنــد کــه دیگــر 
ناشران جرئت نشر آن ها را ندارند تا مبادا روایت هایی که 
رسانه های برتر دنیا با زور و زر تبلیغ می کنند، به چالش 

کشیده شود«.
وقتــی او اولیــن بار شــروع به نوشــتن کتابــش کرد، 
هدفــش سیاســی بــود. بــا ایــن هــدف کــه روایت هــای 
فلســطینی را وارد ادبیــات غــرب کند؛ اما طولی نکشــید 
که مجذوب شــخصیت های داســتان خود شــد و رمانی 
واقعی خلق کرد: »...وقتی شــخصیت های داستانم روح 
گرفتند، تنها هدفم این بود که با آن ها صادق باشم؛ اینکه 
داســتان آن ها را بــا صداقت بیان کنم. دیگر به مخاطب 
فکر نمی کردم. به جنبه های سیاسی فکر نمی کردم. اصاً 
به سیاست فکر نمی کردم. فقط شخصیت های داستان 
برایم مهم بودند. دیگر مسئله، مسئلۀ سرزمین و درختان 
آن بود و اینکه اگر آن ها زبان داشتند، چه می گفتند. من 

عاشق تمام کاراکترهای رمانم شده بودم، بدون استثنا.«
ابوالهوا یک داســتان کوتاه نیز به مجموعۀ مقاالت 
نویسندگان فلسطینی اهدا کرد که جنبۀ بسیار شخصی 
دارد. در حــال حاضر، درحالی که به صورت تمام وقت، در 
جایگاه دانشــمند مشغول به کار است و نیز مسئولیت 
مؤسســۀ غیرانتفاعی اش، »زمین بازی فلسطینی ها« را  
کــه خــودش بنیاد نهاده، بر عهــده دارد، به نــگارش رمان 

جدید خود نیز مشغول است. 
رمــان صبح هــای جنیــن به زبــان عربی چاپ شــد و 
همین باعث شــد او احســاس تحســین و نیــز اضطراب 
داشــته باشــد: »بــدون شــک، ایــن مهم تریــن ترجمــه از 
رمان من است. باالخره، بسیاری از اعضای خانوادۀ من، 
عموزاده هــا، عمه ها و خاله ها و دیگــر اقوام، قادر خواهند 
بــود آن را بخواننــد. خیلــی برای من هیجان انگیز اســت. 
دوست دارم به عنوانِ یک نویسندۀ فلسطینی شناخته 
شــوم؛ گرچــه به زبان انگلیســی می نویســم. اینکــه قادر 
نیستم به زبان مادری خودم بنویسم، مربوط به وضعیت 

ناراحت کنندۀ پراکندگی و تبعید است.«

حدودی آینۀ زندگی من است.«
نقطــه عزیمــت رمــان در ســال 2001، زمانــی شــروع 
شــد کــه سیاســتمدار فلســطینی، حســن اشــراوی، بعد 
از خوانــدن مقالــه ای که ابوالهوا نوشــته بود، نامــه ای به او 
می نویســد. اشــراوی به او گفت که »به نظر می رسد شما 
در نوشتن بیوگرافی تبحر داشته باشید. ما به یک چنین 

داستان سرایی نیاز داریم«.
ســال بعد که ابوالهوا بعد از شــنیدن خبر کشتار در 
اردوگاه پناهندگان جنین به آنجا سفر کرد، صحنه هایی 
که آنجا دید این انگیزه را در او ایجاد کرد که دست به قلم 
شود. او در انتهای رمان خود صبح های جنین می نویسد 
که »سرسختی، شجاعت و انسانیت مردم جنین انگیزه 

نوشتن را در من ایجاد کرد«.
امــا انتشــار رمانی درباره تاریخ فلســطین مــدرن در 
غــرب خصوصــاً در کشــوری مثــل آمریــکا کار ســاده ای 
نیســت! در غرب تنها چند روایت تخیلی نگاشــته شــده 
بود؛ البته شرح حال های مختصری تحریر شده بودند که 
در ذهن خوانندگان ماندگار شده و اثر ماندگارتری نسبت 
به بســیاری از مقاالت سیاســی داشته اند؛ همانند شرح 
حال دکتر غدا کارمی با عنوان در جست وجوی فاطمه در 

سال 2002.
کارمــی از قــول حســن اشــراوی می گویــد کــه در آن 
زمــان، متوجــه شــده بود کــه »روایت صهیونیســت ها در 
خصــوص آزار و اذیت هــا و رنــج و ســختی ها، به راحتــی از 
طریــق ابزارهایی مانند رمان، شــعر، فیلــم و تئاتر منتقل 
می شد. من این را حس می کردم؛ اما چرا داستان ما گفته 
نمی شد؟ به همین خاطر، تصمیم گرفتم داستان زندگی 

خودم را بنویسم«.
اگرچه رمان ابوالهوا محبوبیت زیادی در اروپا کسب 
کرد، او احســاس می کرد این محبوبیــت به آرامی در حال 
نفــوذ در جامعۀ آمریکا اســت. من فکر می کنــم زمان در 
حال عوض شــدن اســت. نســل جدیــدی از نویســندگان 
به وجــود آمده انــد کــه با وجود اینکه بخــش اعظم زندگی 
خود را در غرب گذرانده اند، داســتان ما را روایت می کنند 
و حتــی بــا صدای خودمــان و به زبان های غربی. تا همین 
اواخــر، دنیــای ادبیــات زیــر ســیطرۀ روایت هــای یهــودی 
بــود. خصوصــاً رمــان لئــون یوریــس بــا عنــوان مهاجــرت 
دسته جمعی. طبیعی بود که روایت نخست باید متعلق به 
گروهی باشد که فاتح بودند؛ چون اکثر آن ها از اروپا بودند 
و به زبان های غربی صحبت می کردند و به لحاظ فرهنگی 
نیز با غرب تفاوت های اندکی داشتند. آن ها داستان هایی 

را می گفتند که فراخور غرب بود.
شــنیدن داســتان ســرزمینی کــه خالــی باشــد، کار 
ساده ای بود؛ پایان رمانتیک و خوبی هم داشت. اما زبان 
روایت فلسطینی عربی بود! نچسب بود و در آن  سال های 
نخســت، آوازه اش بــه غــرب نرســید؛ اما امروز صــدای ما 
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عاطفه جعفری

وقتی این کتاب ها در اشل کان دیده می شود، به صورت 
یک جریان درمی آید.«

اســامی در  انقــاب  ناشــران  مدیرعامــل مجمــع 
خصوص جامعۀ هدف برای این محتواها گفت: »به طور 
کلی، در حوزۀ فلسطین، سالیان سال است که هدفمان 
نوجوانــان نبوده اند و بیشــتر بــه حوزه های نخبگان توجه 

داشته ایم.«

نقطــه ای که می توانیم به نظام غرب فشــار بیاوریم، 
همین موضوع فلسطین و اسرائیل است

ایــن جلســه، ناظــری، مدیرعامــل انتشــارات  در ادامــۀ 
فاتحان، در خصوص نگاه حضرت امام خمینی به موضوع 
فلســطین گفت: »نگاه حضــرت امام خمینی به موضوع 
فلسطین متمایز است. ایشان فرمودند که دنیا به دست 
آشوبگران اداره می شود و واقعاً هم همین طور است. االن 
بعد از گذشــت چهل ســال از پیروزی انقاب، این نظریه 
ثابت شــده اســت. نکتۀ دیگر این اســت که نقطه ای که 
می توانیــم به نظام غرب و اســرائیل و به خصوص آمریکا 

در حوزۀ فلســطین، سالیان ســال است که هدفمان 
نوجوانان نبوده اند

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقاب اسامی، در 
ابتدای این نشست، ضمن خوش آمدگویی به مهمان های 
دعوت شــده در همایــش گفــت: »در خصــوص ضــرورت 
برگــزاری ایــن جلســه، بایــد عــرض کنــم کــه بــرای تجدید 
ســازمان دهیِ کیفیــت تولیــد در حوزۀ فلســطین گرد هم 

آمده ایم.« 
وی در ادامه، با اشــاره به بیانات حضرت امام در این 
باره گفت: »در قضیۀ فلسطین، حضرت امام فرمودند که 
اگر هر مسلمان یک سطل آب روی اسرائیل بریزد، ماجرا 
تمام می شــود. این یک تمثیل برای کل جریان فلســطین 
اســت. این مثال دربارۀ ناشــران، همان کتابی می شود که 
تولیــد می کنند. اگر فرض کنیم که در ســال های گذشــته 
کتاب هایمان در خصوص بعضی از موضوعات، به صورت 
جریان ساز و ملموس درآمده است، دلیل این بوده است که 
هرکدام از ناشران تعدادی از این کتاب ها را تقبل کرده اند 
و هرکس به اندازۀ وســع خودش کتاب تولید کرده اســت. 

در نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم   صهیونیستی مطرح شد

مجموعه های فعال در حوزۀ فلسطین 
همدیگر را نمی شناسند

بهطورکلی،
درحوزۀفلسطین،
سالیانسالاست
کههدفماننوجوانان
نبودهاندوبیشتربه
حوزههاینخبگان
توجهداشتهایم
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مجموعه های فعال در حوزة فلسطین همدیگر را نمی شناسند

فشار بیاوریم، همین موضوع فلسطین و اسرائیل است.«
مدیرعامــل انتشــارات فاتحــان در خصــوص ترویــج 
مبارزه با ظلم با این رویکرد گفت: »ما با این قضیه عرصۀ 
مبارزه را برای کسانی که می خواهند با ظلم مبارزه کنند، 
باز نگه داشته ایم و آن ها می توانند با همین شیوه مسیر را 

طی کنند؛ حتی اگر مسلمان نباشند.«

مجموعه هایــی کــه در ایــن حوزه فعالیــت می کنند، 
همدیگر را نمی شناسند

ناظــری در ادامــه، بــا توجــه بــه ضــرورت بازنگــری در آثــار 
تولیدشده در این حوزه گفت: »به نظر من در این نقطه، 
نیاز به بازبینی و شناخت و شناسایی داشته های خودمان 
داریم. ما اگر در این مسئله به سازمان دهی برسیم، حتماً 
بــه برخــی زوائــد برمی خوریــم. یــا در بعضــی از بخش هــا 
بــه موضوعاتی می رســیم کــه از آن غفلت شــده و نیاز به 
بازســازی و بازآرایــی دارد. ایــن در حــوزۀ ادبیات چند برابر 

اهمیت دارد.«
خصــوص  در  فاتحــان  انتشــارات  مدیرعامــل 
یکپارچه کــردن فعــاالن این حوزه گفت: »به نظر می رســد 
مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت می کنند، همدیگر 
را نمی شناســند و نیاز اســت کسانی که در راه هستند، با 
هــم مرتبط شــوند. این موضوع باعث ایجــاد توانمندی و 

ذهنیت قوی می شود.«

اسرائیلی ها از جنایت های خود در حوزه های مختلف 
به نفع خودشان بهره برداری می کنند

در ادامــۀ ایــن جلســه، ســیدصادق رضایی، رئیــس حوزۀ 
هنــری کــودک و نوجــوان، در خصــوص فعالیــت رژیــم 

صهیونیستی در رسانه ها گفت: »موضوعی که این روزها 
گریبان گیر ماست، این است که رژیم صهیونیستی و نظام 
سلطه با توجه به دستگاه های عریض و طویل تبلیغاتی، در 
همۀ حوزه ها مشغول کار هستند. آن ها حتی در حوزه های 
مختلف، از جنایت های خود به نفع خودشان بهره برداری 

و آن را اقدامات مثبتشان معرفی می کنند.« 
وی ادامه داد: »چند وقت قبل فیلمی از کشته شدن 
پدر و مادر یک دختر فلسطینی منتشر شد. اگر خاطرتان 
باشــد، ایــن بچه با حال رقت باری در حــال گریه بود. حاال 
اســرائیلی ها با ایــن فیلم چه کردنــد؟ آن ها تصویر همین 
دختر را نشان دادند با همان مختصاتی که گفتم. اما این 
دختــر را به عنــوان یــک دختر یهــودی جا زدنــد؛ طوری که 
اعام کردند پدر و مادر این دختر را فلسطینی ها کشته اند. 
چنین صحنه ای چقدر می تواند در سطح جهان، در اروپا 
و غرب و حتی در افکار عمومی کشورهای اسامی و بعضاً 

کشور خودمان تأثیر داشته باشد؟«
رضایــی در ادامــه گفــت: »این هــا دقیقاً جــای ظالم 
و مظلــوم را عــوض کرده انــد. کســانی که از خانــه و فرزند و 
ناموسشان حمایت و دفاع می کنند، به عنوان تروریست 
معرفی می شــوند. تروریســت ها را مدافع مشــروع نشان 
می دهند و حقوق بشر معنی اش عوض شده است. این به 
این معنی است که سلطۀ جهانی می خواهد به زور خودش 
را تثبیت کند و حاال که از طریق سخت افزار نتوانسته، از 
طریــق عملیات و کنتــرل روانی و خبری در ســطح جوامع 

مختلف اسامی اقدام می کند.«

داده ها و جزئیات در این حوزه خیلی کم است
سخنران دیگر نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم   
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صهیونیستی، خانم راضیه تجار، نویسنده و دبیر انجمن 
قلم ایرانیان بود که صحبت هایش را در خصوص نشست 
بــا نــگاه خــودش به موضــوع آغــاز کرد. تجــار گفــت: »در 
خصوص موضوع فلسطین باید بگویم من از همان زمان 
که دانش آموز کاس دهم بودم، همیشه می خواستم بدانم 
فلسطین کجاست. جواب سؤالم نه در کتاب های درسی ما 

بود و نه در کتاب های دیگر.«
همیشــه  ســال  چهــل  ایــن  »در  داد:  ادامــه  وی 
موضوعاتی بوده است و به آن پرداخته شده؛ اما به عنوان 
یک نویســنده عرض می کنم که داده ها و جزئیات در این 
حوزه، خیلی کم اســت. شــاید هم راه ارتباطی کم اســت. 
پژوهش هــای زیــاد و ســایت ها و دانشــنامه های مهمــی 
موجود است؛ اما این برقراری ارتباط موضوع بسیار مهمی 
است. دربارۀ جنگ هشت سالۀ خودمان اتفاق مهمی که 
افتاد، این بود که عده ای متولی این کار شدند و آدرس های 
دقیقی وجود داشت که منِ نویسنده می دانستم باید به 

کجا مراجعه کنم؛ اما دربارۀ فلسطین این طور نیست.«

تــا قبــل از انقــالب، مســئلۀ فلســطین مســئله ای 
ناسیونالیسیتی محسوب می شد

ســخنران دیگرِ نشســت تخصصی مســئلۀ فلســطین و 
رژیــم   صهیونیســتی، دکتــر احمد دســتمالچیان، ســفیر 
ســابق ایــران در لبنان و اردن بــود. وی در خصوص قدمت 
ماجرای فلسطین گفت: »انقاب ما با موضوع فلسطین 
شــکل گرفت. اولین باری که حضرت امام دربارۀ موضوع 
فلسطین اعام موضع رسمی کردند، ۱۵خرداد۱۳۴2 بود. 
همین اظهار نظر دلیل راه اندازی نهضت انقاب اسامی 

بود.«
وی ادامــه داد: »بعــد از پیروزی انقاب اســامی هم 
اولیــن موضع گیــری ای کــه در نهضت مطــرح کردنــد، روز 
قــدس و مطرح کــردن این روز بود. ایشــان به ایــن روز رنگ 
و بوی اسامی دادند. تا قبل از انقاب، مسئلۀ فلسطین 
مسئله ای ناسیونالیسیتی محسوب می شد و موضوعی 

بود که صرفاً اعراب به آن توجه داشتند.«

در بحران سوریه و در مقابله با تکفیری ها، نیاز به این 
داریم که حضورمان را تبیین کنیم

دســتمالچیان بــا اشــاره بــه ضــرورت تبیین حضــور ما در 
منطقه گفت: »در بحران سوریه و در مقابله با تکفیری ها، 
نیــاز بــه ایــن داریــم کــه حضورمــان را تبیین کنیــم. مردم 
جهــان عــرب مــا را دوســت داشــته و دارند؛ امــا حضور ما 
در کشــورهای عربی، باعث دلخوری و ســرخوردگی شــده 
اســت و اگر این ارتباط درســت ایجاد نشــود و ما محتوای 
ایــن موضــوع را تأمین نکنیم، همۀ این تاش ها از دســت 
مــی رود. مــا نباید شــب و روز خواب داشــته باشــیم. باید 

خیلی برای این مسئله تاش کنیم.«

ماجــرای  اصــالً  مــا  دیپلماســی  دســتگاه  اولویــت 
فلسطین نبوده و نیست

ســخنران بعدی نشســت تخصصی مسئلۀ فلسطین و 
رژیــم   صهیونیســتی، دکتر یعقــوب توکلی، پژوهشــگر و 
عضو هیئت علمی دانشگاه بود. وی با اشاره به کم کاری 
دستگاه های دولتی در خصوص ماجرای فلسطین گفت: 
»اولویت دســتگاه دیپلماســی ما اصاً ماجرای فلسطین 
نبــوده و نیســت. ســال های ســال، رئیــس دفتــر جنبش 
حمایت از فلســطین در مجلس شــورای اســامی، آقای 
عطاءهللا مهاجرانی بوده است و حداکثر خروجی ایشان 
چند ســفرنامه برای خانم کدیور اســت. به نظرم مشکل 
مــا این اســت که همــۀ مســئوالن خوابیده اند. اگــر ما در 
حال جنگ هســتیم، جنگ تدارک می خواهد. امکانات 
و آموزش نیرو می خواهد؛ ولی مسئوالن و سیاستمداران 

این راه را رها کرده اند.«
توکلی در ادامه، با اشاره به ظرفیت های قوی درونی 
گفت: »ما باید ظرفیت های واقعی خودمان را بشناسیم. 
در فضــای دانشــگاهی، بیشــتر از ده ها پایان نامــه دربارۀ 
فلسطین نوشته می شود و البته گم می شوند. من استاد 
راهنمــای تعــدادی از این هــا بوده ام. باید بــرای این ها فکر 

شود.«

بزرگ تریــن ضعف مــا شناخت نداشــتن از ماجرای 
فلسطین است

دکتر محمدتقی تقی پور، مدیر مؤسسۀ جمعیت حامیان 
فلســطین، ســخنران دیگر برنامه بود. وی با بیان تفاوت 
بیــن یهــود و صهیونیســم گفــت: »مــا امــروز و در زبــان 
دیپلماســی، بــه ایــن جماعــت صهیونیســت می گوییم. 
می گویند نگویید یهودی ها؛ اما این ها اشغالگران یهودی 
هستند. این ها با اصول و مبانی یهودی عمل می کنند: با 
تورات. ما تا این ها را نشناسیم، هر چقدر دربارۀ فلسطین 
و اســرائیل صحبت کنیــم، فایده ای نــدارد. ما هنوز آن ها 
را نمی شناسیم. آن ها نمی خواهند ما آن ها را بشناسیم. 
به نظرم بزرگ ترین ضعف ما شناخت نداشتن از ماجرای 

فلسطین است.«

هیچ کــدام از محتواهای فارســی ما به عربی ترجمه 
نشده است

دکتر محمدمهدی ســیار، نمایندۀ مؤسســۀ شهرســتان 
ادب، ســخنران بعدی این جلســه بود. وی ضمن معرفی 
ظرفیت هــای ایــن انتشــارات در خصــوص تولیــد محتــوا 
دربــارۀ فلســطین گفــت: »در صورتــی که محتــوای الزم، 
اطاعــات اولیه و بســتر تاریخی برای ایــن موضوع وجود 
داشته باشد، می توانیم به دوستانی که در این حوزه وارد 
شده اند و می خواهند آموزش  بینند، چنین محتواهایی را 

پیشنهاد دهیم.«

دربارۀجنگ
هشتسالۀخودمان
اتفاقمهمیکهافتاد،
اینبودکهعدهای
متولیاینکارشدند
وآدرسهایدقیقی
وجودداشتکهمِن
نویسندهمیدانستم
بایدبهکجامراجعه
کنم؛امادربارۀ
فلسطیناینطور
نیست

سالهایسال،
رئیسدفترجنبش
حمایتازفلسطین
درمجلسشورای
اسالمی،آقای
عطاءاللهمهاجرانی
بودهاستوحداکثر
خروجیایشانچند
سفرنامهبرایخانم
کدیوراست.بهنظرم
مشکلماایناست
کههمۀمسئوالن
خوابیدهاند.اگر
مادرحالجنگ
هستیم،جنگ
تدارکمیخواهد.
امکاناتوآموزش
نیرومیخواهد؛
ولیمسئوالنو
سیاستمداراناینراه
رارهاکردهاند
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محمدمهــدی ســیار در ادامــه، با توجه به ضرورت داشــتن 
ترجمۀ عربی آثار گفت: »متأسفانه هیچ کدام از محتواهای 
فارسی ما به عربی ترجمه نشده است. االن اگر در موتورهای 
جست وجو بگردیم، هیچ محتوای فارسی  نمی توانیم پیدا 
کنیم که در موضوع فلســطین به زبان عربی ترجمه شــده 
باشد و مخاطب عرب زبان ما هیچ نتیجه ای نخواهد یافت.

دربــارۀ موضوعــی صحبــت می کنیم که چهل ســال 
بزرگ ترین شعرای ما درباره اش شعر گفته اند؛ ولی در جایی 
که باید عمل کند و اثر داشــته باشــد، یعنی در کشــورهای 
عرب زبان و فلســطین، چیزی از آن پیدا نمی شــود. یعنی 
این محصول جایی که باید اثرگذار باشد تا گفتمان فراگیری 
را ایجــاد کنــد، وجود نــدارد. در این صورت، وقتی مخاطب 
عرب راهپیمایی روز قدس را می بیند، احساس می کند که 
یک راهپیمایی سیاسی و تشریفاتی و کم اثر است؛ ولی اگر 
محتواهای این چنینی را از ایران و فارسی زبان ها ببیند، تأثیر 

این راهپیمایی چند برابر می شود.«

نباید داشته هایمان در این حوزه را نادیده بگیریم
سیدصادق رضایی، رئیس حوزۀ هنری کودک و نوجوان، با 
اشــاره به نمونۀ آثار چاپ شــده در این حوزه، به کتاب جادۀ 
جنگ اشاره کرد و گفت: »نُه جلد از این کتاب منتشر شده 
و جلــد دهــم در حال چاپ اســت. در جلد ششــم و هفتم 
آن به مســئلۀ یهود پرداخته شــده اســت. این یعنی آقای 
انوری، در جایگاه نویسنده، به صورت مبسوط در یک رمان 
ً مســتقل، شخصیتی ایجاد کند که  توانســته است کاما

همۀ مشخصات را داشته باشد.«
رضایی در ادامه گفت: »البته این را از این حیث گفتم 
که داشته هایی در این حوزه داریم. شاید این داشته ها زیاد 
نباشد و کم باشد؛ اما نباید این آثار را نادیده گرفت. ما در 

این حوزه فقیر نیستیم؛ اما دارا هم محسوب نمی شویم.«

برای شناخت دشمن الزم است زبانش را بدانیم
محمدامیــن عرب ســرخی، عضــو مؤسســۀ آفاق روشــن 
بیــداری، یکــی دیگــر از مهمانــان نشســت تخصصــی 
مســئلۀ فلســطین و رژیم   صهیونیســتی بــود. وی ابتدا 
ضمــن معرفــی خــود گفــت: »مــا از ســال ۹۰ به صــورت 
تخصصــی در حــوزۀ رژیــم صهیونیســتی شــروع به کار 
کردیــم و وجــه تمایــز مــا در ایــن جریان، تســلط به زبان 
عبــری بــود. ما گفتیــم برای روایــت دشــمن، اول باید او 
را بشناســیم. بــرای شــناخت هــم الزم اســت زبانــش را 
بدانیم. تا وقتی ندانیم که دشمنان ایران چه می گویند، 

نمی توانیم کاری کنیم.«
وی در ادامــه، بــا توجــه بــه بیانــات حضــرت آقا در 
کنفرانس فلسطین گفت: »آقا در سال ۹۶ در کنفرانس 
فلســطین فرمودنــد: "قضیــۀ فلســطین کلیــد رمزآلــود 
گشوده شــدن درهای فرج به روی امت اســامی است." 
اگر من به عنوان یک شیعه بخواهم برای تسریع ظهور 
قدمی بردارم، یکی از راه های آن ماجرای فلسطین است 
و مــن بایــد در این ماجرا نقش داشــته باشــم؛ اما همان 
طور که می بینیم، همۀ مسئوالن و تشکل های دولتی و 

غیردولتی ضعیف عمل می کنند.« 

در کشــورمان و در دانشگاه ها حتی کرسی آموزش 
زبان عبری هم نداریم

عرب ســرخی در ادامــه، دربــارۀ توجه اســرائیل بــه ایران 
گفت: »10 درصد از اسرائیلی ها، ایرانی هایی هستند که 
به آنجا ســفر کرده اند. آن ها االن آنجا شبکۀ تلویزیونی 
رســمی فارســی دارند. در همۀ دانشــگاه های اســرائیل، 
مرکــز ایران شناســی وجــود دارد و آنجا الزامی اســت که 
همــه فارســی صحبت کنند؛ ولــی ما در کشــورمان و در 
دانشگاه ها حتی کرسی آموزش زبان عبری هم نداریم.«

75مجموعه های فعال در حوزة فلسطین همدیگر را نمی شناسند
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اضافــه می شــد، به اشــتراک می گذاشــتیم. بعــد از یک 
ســال نتیجۀ این فرآیندها تا پایان اســفند سال گذشته 

تقریباً ۲۵۰ جلد کتاب بود.«
رئیــس دفتــر تشــکل های مجمــع ناشــران انقاب 
اســامی در خصــوص ضــرورت توجــه بــه مــدل روایــت 
در کتــاب گفــت: »البتــه همــۀ ایــن کتاب هــا کــه تولیــد 
شــد، در قالــب روایــت بــود. در همــان زمان دوســتان در 
همــان جلســات هم اعــام می کردند که مــا در این حوزه 
کتاب های پژوهشــی کم نداریم. شــاید چیزی در حدود 
چندهــزار جلــد کتــاب پژوهشــی در حوزۀ پهلــوی وجود 
دارد؛ ولی در آن جامعه همچنان بحث تطهیر و تعریف 
از پهلــوی وجــود دارد و نوجــوان و جــوان مــا عمق فاجعۀ 
آن را نمی داند. مسئله این است که مخاطب محتواهای 
سندپژوهشی مخاطب خاصی است و عموماً نخبگانی 
و دانشگاهی است و برای مخاطب نوجوان نیاز به تولید 
محصــول دیگــری داشــتیم. با توجــه به ایــن موضوع به 
اینجا رســیدیم که به ماجرای روایت داستانی بپردازیم. 
آمار فروش محصوالت و کتاب ها هم این را تأیید می کند 
که بیشــترین خرید مردم از محصوالت روایتی اســت و 

مردم به دنبال روایت هستند.«
وی در بخش انتهایی با یادآوری موارد مطرح شــده 
در نشست قبل گفت: »در جلسۀ قبل خدمت ناشران 
ارجمنــد در حوزه هــای مختلــف بودیــم و در این جلســه 

وجود تجربۀ مشابه
در ابتــدای این جلســه محمدعلی مرادیــان، رئیس دفتر 
تشــکل های مجمــع ناشــران انقــاب اســامی، ضمــن 
خوشــامدگویی بــا اشــاره به انگیــزۀ برگزاری این جلســه، 
بــه ماجرای مقابله با تحریف انقاب اشــاره کرد و گفت: 
»جبهۀ فرهنگی انقاب در سال ۹۵ و ۹۶ به تجربۀ خوبی 
دست پیدا کرد. در همان زمان ایده ای بود برای مقابله با 
تطهیر سلسلۀ پهلوی و تحریف تاریخ معاصر. آن موقع 
همۀ اجزا و تشــکل های حوزۀ نشــر دســت به دست هم 
دادند و در مقابل موضوع تحریف تاریخ معاصر پای کار 

آمدند.
برای نمونه انجمن قلم و شهرستان ادب، نویسندگان 
خود را پای کار آورد و خیلی از نشرهای خصوصی و خیلی 
از مراکــز جریان ســاز پــای کار آمدند. حوزۀ هنــری و نهاد 
کتابخانه های کل کشور همه و همه گرد هم آمدند. خیلی 
از استادان تاریخ این حوزه به خصوص برخی از اعضای 
این جلسه مثل آقای توکلی چند ماه کار پژوهشی انجام 
دادند و به ســوژه های راهبــردی وموضوعات پراهمیت در 

زمان پهلوی ها پرداخته شد.«
وی در ادامــه گفــت: »وقتــی ســوژه ها به طــور کامل 
اســتخراج شــد، این موارد را با ناشــران و نویســنده ها در 
میان گذاشتیم و در یک سال گذشته این موضوع را تکرار 
کردیــم و اطاعات جدیــدی که به هر کدام از مجموعه ها 

در دومین نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم   صهیونیستی مطرح شد:

یک لحظه تساهل و تسامح ممکن است 
سرنوشت یک امت را تغییر دهد 76

پروندۀ ویژه

گزارش
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در خدمت نویســندگان هســتیم تا ان شــاءهللا به صورت 
جزئی و دقیق نظرهای این بزرگواران را بشنویم.«

توقع از دوستان جبهۀ انقالب
میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشــران انقاب اســامی، 
در ادامۀ این برنامه ضمن خوشــامدگویی به مهمان های 
دعوت شــده در نشســت گفت:»بنده هم بــه نوبۀ خودم 
از نویســندگان محتــرم تشــکر می کنــم؛ بــه خصــوص از 
آن  دســته نویســندگانی کــه می آینــد و در این حــوزه کار 

می کنند.«
وی با توجه به ضرورت توجه به موضوع فلســطین 
گفــت: »مــا از دوســتان خــود در جبهــۀ انقــاب توقــع 
بیشــتری داریــم. شــاید هــم بهتر باشــد کــه بگویم کمی 
گله مندیم. به نظر من شــاید بهتر باشــد بخشــی از این 
جلسه را به آسیب شناسی این موضوع اختصاص دهیم 
که چرا فعاالن از این موضوع درک درســتی ندارند و وارد 

آن نمی شوند.«
نیلی در ادامه با اشــاره به اهمیت و تفاوت ماجرای 
فلســطین گفت: »مســئلۀ فلسطین حُســن دیگری هم 
دارد. آن حسن این است که فارغ از جناح بندی سیاسی 
عمومی درون کشور تعریف می شود و موضوعی رسمی 
است که همۀ جناح ها و گروه های سیاسی به نوعی به آن 

معتقدند و می توانند واردش شوند.«

باید در این عرصه تالش کرد
دکتر مجید صفاتاج، مدیر مؤسسۀ آفاق روشن بیداری، 
ضمن تشــکر از حضور نویســندگان در جلســه با اشــاره 
بــه ضــروت تــاش و فعالیــت در عرصۀ تولیــدات مرتبط 
با مســئلۀ فلســطین گفت: »صهیونیســت ها بعد از ۷۰ 
ســال که از تشــکیل حکومتشان گذشــته، خیلی تاش 
کردنــد. آن هــا خواســتند رســانه های گروهی جهــان را در 
اختیار بگیرند که بتوانند بر افکار عمومی حاکم شــوند؛ 
توانســتند. یک نمونه اش را در ســخنرانی رئیس جمهور 
آمریکا در نشست بین المللی سازمان ملل دیدید. یکی 
از این دروغ ها صحبت های ترامپ است. او در آن جلسه 
گفت که ما با عربســتان و دیگر دوســتانمان داعش را از 

کشــور ســوریه بیــرون راندیم. جالب اســت کــه در همان 
لحظــه دوربیــن رئیس جمهــور مصر را نشــان مــی داد که 
او هــم بــا چهــره ای متفکــر و متمرکــز ایــن صحبت هــا را 
می شــنید و ســرش را به عامت تأیید تکان می داد. این 

یعنی آن ها توانسته اند به آنچه می خواهند برسند.«
صفاتاج با اشاره به ضرورت فعالیت و کوتاه نیامدن 
و متوقف نشدن گفت: »من معتقدم یک لحظه تساهل 
و تسامح ممکن است سرنوشت یک امت را تغییر دهد. 
ما نباید در این حوزه لحظه ای سکون داشته باشیم. این 
یــک لحظــه یک بار دربارۀ فلســطین اتفــاق افتاد. همان 
زمان که بالفور شــروع شــد، غفلت و تبانی شــروع شــد. 
غفلتــی کــه باعــث انعقاد یــک قرارداد شــد و ســال های 
ســال اســت که مردم فلســطین درگیر این ماجرایند. در 
آن ماجرا از غفلت کشورهای عربی استفاده شد و رژیم 
صهیونیســتی گســترش پیــدا کــرد. ایــن نتیجــۀ غفلت 

مسلمانان است.«

اطالعات اولیه به قدر کافی داریم
مدیــر مؤسســۀ آفاق روشــن بیــداری با اشــاره به اهمیت 
توجه و شناخت درست دربارۀ موضوع فلسطین گفت: 
»متأسفانه شناخت مخاطب، حتی برخی نخبگان در این 
حوزه درست نیست و گاهی اظهار نظرها عجیب و غریب 
است. در موقعیتی که صهیونیست ها تاش می کنند که 
با هر ابزاری دربارۀ مسلمان ها و حتی جمهوری اسامی 
اطاع کسب کنند و مطالعه می کنند، در جبهۀ ما اتفاقی 

نمی افتد.«
دکتر صفاتاج در ادامه با مخاطب قرار دادن مدیران 
مجمع ناشران انقاب به عنوان میزبان برنامه گفت: »ما 
باید در این جلســه ضرورت کار را به درســتی مشــخص 
کنیم. وقتی ضرورت مشخص شد، دعوت از نویسندگان 
کافی نیست و باید برای حضور آن ها پیگیری هم بکنیم.«

وی ضمــن بیــان اطاعات موجود در موسســۀ آفاق 
روشن بیداری گفت: »ما و دوستانمان می توانیم در همۀ 
حوزه ها به نویسندگان مشورت بدهیم. در ذهن نویسنده 
هر موضوعی که باشــد، ما می توانیم به او اطاع دقیق و 

مناسب برسانیم.«
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ساســان ناطق، مدیر کارگاه قصه و رمان و قائم مقام 
مرکز آفرینش های ادبی حوزۀ هنری، در این جلسه ضمن 
بیــان ضــرورت فعالیــت جمعــی در این حوزه گفــت: »به 
نظر من این جمع بااراده است و قطعاً به نتیجه می رسد. 
البته که زمان الزم دارد. این موضوع مثل فرهنگ اســت 
که پیش می رود و با تأخیر نتیجه می دهد. این جمع اگر 
بــه صــورت هم زمان و با هــم پیش بروند، قطعاً به نتیجه 

می رسند.«
وی در ادامه با توجه به ضرورت برگزاری جشنواره ای 
با موضوع فلسطین گفت: »باور من این است که وقتی 
مرحــوم امیرحســین فــردی دیــد ادبیات دفاع مقــدس از 
ادبیــات انقــاب جلــو افتــاده اســت، جشــنوارۀ داســتان 
انقــاب را راه انداخــت. البته که دیدیم در ســال های بعد 
از آن تا چه اندازه تولیدات داســتان انقاب افزایش پیدا 

کرد.«
قائم مقام مرکز آفرینش های ادبی حوزۀ هنری ضمن 
بیان ضرورت راه اندازی جشــنواره ای با موضوع فلسطین 
گفت: »پیشنهادم این است که اگر همین موضوع را ذیل 
جشنواره هایی که در حال برگزاری است اضافه کنیم، به 
مــرور آثــار ارزنده ای خواهیم داشــت. اگــر این موضوع به 
جشــنواره برســد یا بازتاب خبری همین جلسه به خوبی 

منتشر شود، می تواند اثرگذار باشد.«
الزم به ذکر است در این نشست، ناصر ضرابی، قائم 
مقام دفتر ادبیات پایداری حوزۀ هنری؛ مصطفی رضایی، 
نویسندۀ کتاب زایو؛ مهدی صفری، نویسندۀ کتاب ابدی 

و تعدادی از کارشناسان حوزۀ فلسطین حضور داشتند.

باید بانی پیدا شود
در ادامــۀ ایــن نشســت، محمدعلــی گودینــی، نویســندۀ 
باســابقۀ حوزه هــای مختلف، با بیان مشــکاتی کــه برای 
نویسندگان در این حوزه وجود دارد گفت: »بیش از سی 
ســال قبل، من یک داســتان کوتاه با موضوع فلســطین و 
اسرائیل نوشته ام. آن موقع فقط به خاطر دغدغۀ شخصی 

و عاقۀ خودم آن را نوشتم.«
وی عنوان کرد: »بارها شــده اســت من کتابی را تمام 
کــردم؛ ولی منتشــر نشــد. دربــارۀ موضوع فلســطین هم 
همین طور اســت. اگر مؤسســه یا شــخصی بیاید و اعام 
کند که می تواند آثار را منتشر کند، من به شخصه کسی 

هستم که حاضرم در این حوزه وارد شوم.«

باید عملیات کرد
راضیه تجار، نویســنده و دبیر انجمن قلم ایران، ســخنران 
دیگر این نشست بود. وی صحبت هایش را در خصوص 
نشست با نگاه خودش به موضوع فلسطین شروع کرد و 
گفت: »این جلسه و جلسۀ پیشین که با همین موضوع 
با حضور ناشــران برگزار شــد، یکی از بهترین جلسه های 
زندگــی کاری مــن بــوده اســت و مــن بــه آن عاقه داشــته 
و دارم؛ امــا نکتــۀ مهمــی وجــود دارد و آن این اســت که با 
وجــود یــک جلســۀ خــوب و جــذّاب کاری، وقتی عملیات 
انجام نشود، عماً اتفاق خاصی نمی افتد. من فکر می کنم 
مــا بایــد کاری کنیــم که این جلســه عملیاتی شــود. بهتر 
اســت که در حد جلســه نماند؛ وگرنه به سرنوشــت دیگر 

موضوعات دچار می شود.«
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صورتــی اتفــاق می افتد کــه من به عنوان یــک حزب اللهی 
در چینــش محتــوا و اخبــار، ترتیبی اتخاذ کنــم که هم به 
مشکات داخلی توجه کنم و هم دربارۀ ماجرای فلسطین 
بگویــم. بــه نظــر مــن، همیــن جمــع بایــد برای مشــکات 
انقــاب، به صــورت ســاختاری و جبهه ای عمــل کند. مثاً 
در فرصــت بعــدی بیاییم و برای دیگر مشــکات داخلی و 
دردهای انقاب جلسه برگزار کنیم و آن ها را بررسی کنیم. 
مثــاً بحث فســاد ســاختاری در حــوزۀ مســکن و ازدواج و 
بحران جنسی نیاز به جراحی دارد. اگر ما برای حل مسائل 
جهانی توانایی و عُرضه داریم، باید در مسائل داخلی مان 
هم خودی نشان دهیم. من احساس می کنم اگر در برابر 
مسائل این چنینی سکوت کنیم، نمی توانیم برای مسائل 
جهانی کاری کنیم. من کسی هستم که در همین زمینه، 

اثر دارم و برای غزه "سفر بمباران" را نوشته ام.«
علی محمــد مــؤدب در بخــش پایانــی صحبت هــای 
خــود گفــت: »مــردم دیگر نمی خواهند بشــنوند؛ چون ما 
وارد حــوزه ای نمی شــویم کــه مــردم با آن درگیر هســتند و 
می خواهنــد دربــاره اش بشــنوند. مــردم درگیــر اشــتغال و 
ازدواج و مســکن و... هســتند و مــا در جبهــۀ حــزب هللا از 
آن ها می خواهیم پرچم دســت بگیرند و مرگ بر اسرائیل 
بگویند. طبیعی است که در چنین مواجهه ای، مردم هیچ 
گوش شنوایی نداشته باشند. ما باید در مشکات داخلی، 
به صورت جبهه ای وارد شویم. اگر وارد شدیم و در کنار چند 
مســئلۀ ملی و داخلی، موضوعی جهانی را مطرح کردیم، 
این طور شاید بشود حرفی بزنیم و در جامعه اثر بگذاریم.«

علی محمد مؤدب، مدیرعامل مؤسسۀ شهرستان  ادب، در 
این نشست گفت: »به نظر من، جبهۀ انقاب اسامی در 
این حوزه خوب کار کرده است. حتی در حوزۀ جهانی هم 
می بینیم که محتواهای خوبی داریم؛ حاال اینکه چرا این 
محتوا در مخاطب فارسی زبان آتشی را که باید ایجاد کند، 
نمی کند، موضوعی اســت که ریشه در مشکات داخلی 

ما دارد.«
وی در ادامــه، بــا اشــاره بــه موضوعات داخلــی مردم 
گفت: »این مشکلی است که جبهۀ ما و افرادی مثل ما که 
منتســب به حزب هللا هستیم، در برخی مواضع سکوت 
کرده ایــم. االن مــردم هــر کدام به نحوی، با مشــکلی مانند 
مسکن و تغییر قیمت دالر مواجه اند. صحبت اصلی شان 

این هاست و حرف ما را دربارۀ فلسطین نمی پذیرند.«
برای کســی که در کشــور ما با مشکل مسکن درگیر 
اســت، هرچــه از ماجــرای فلســطین بگوییــم، در او اثــر 
نمی گذارد. با چنین وضعیتی خیلی برایش اهمیت ندارد 
که در فلســطین، چه اتفاقی افتاده اســت. جبهۀ انقابی 
در این مواجهه سکوت کرده اند و نشسته اند. این جماعت 
باید علیه اشرافی گری مطالبه کنند. من فکر می کنم باید 
علیــه ظلم ســاختاری که در کشــور اتفاق می افتــد، حرف 
بزنیم. همین هاســت که نمی گذارد مردم به مشــکاتی از 

این دست، توجه کنند.«
مدیرعامــل مؤسســۀ شهرســتان  ادب در نشســت 
تخصصی مسئلۀ فلسطین و رژیم   صهیونیستی، با اشاره 
بــه ضرورت برخورد جبهه ای با مشــکات گفــت: »این در 

نشست ناشران دربارۀ مسئلۀ  فلسطین و رژیم صهیونیستی)۱(: 
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بیشتری داده ایم؛ در حالی که در حوزۀ نوجوان به تولید 
ادبیــات توصیفــی و ملمــوس نیــاز اســت. ایــن مســئله 
دربــارۀ مخاطبــان اصلی و عام جامعه هــم وجود دارد که 
باید منطق دفاع از فلســطین و نابودی اســرائیل برایش 

ملموس شود.
چــون ایــن بــه درســتی فهمانــده نشــده، مهم ترین 
مســئله در مخاطــب عــام ابهــام دارد و بــه همیــن دلیــل 
نمی توانیــم او را همــراه خــود کنیــم. منظور صرفــاً روایت 
داســتانی نیســت. منظور کان داســتان است. نه اینکه 
صرفاً رمان و تخیلی باشد. برای نمونه کتاب سمیر قنطار 
که دکتر توکلی چندین سال قبل زحمت آن را کشیده اند 
و االن به چاپ دوم رســیده اســت، این نمونه ای موفق از 

روایت هایی در این حوزه است.«
مدیرعامل مجمع ناشران انقاب اسامی در ادامه 
با اشــاره به موضوع جزئیات در روایت فلســطین گفت: 
»در حال حاضر، جزئیات در روایت ها بسیار مهم است. 
ناشــران جبهــۀ انقــاب اســامی آمادگی هزینه کــردن و 
پرداختــن بــه ایــن موضــوع را دارند؛ اما در وهلــۀ اول نیاز 
بــه مضمــون و محتــوا دارند. این محتواها هم با داشــتن 
جزئیات بیشــتر می تواند به روند تولید و انتشــار آثار در 

این حوزه کمک کند.«
نیلــی در بخــش انتهایی صحبت های خود بــا ابراز 
امیدواری از تحقق انتشار محتوای منظم در قالب جبهۀ 
مشترک و منظم گفت: »اگر این همکاری ها اتفاق بیفتد 
و آثار این چنینی تولید شــود، نشــر کشور در سال آینده 
می تواند با پنجاه کتاب در حوزۀ مبارزه با اسرائیل و آزادی 
فلســطین، جریانی قوی در کشــور ایجاد کند و وضعیت 
ســطل های آبی که حضرت امام دربارۀ آزادی فلســطین 

فرمودند، در حوزۀ نشر محقق شود.«

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقاب اسامی، در 
نشست تخصصی ناشــران و نویسندگان دربارۀ مسئلۀ 
فلسطین و رژیم صهیونیستی گفت: »برگزاری این جلسه 
برای تجدید و سازماندهی کیفیت تولید در محصوالت با 

موضوع فلسطین است.«
وی در ادامــه افــزود: »از ســال گذشــته، با مشــورت 
دوســتان بحثــی دربــارۀ ایــن موضــوع داشــتیم و در ایــن 
جلسه می خواهیم با همفکری و همدلی جمعی از ناشران 
و کانون هــای تولیــدی پرانگیــزه در زمینۀ نشــر آثــار حوزۀ 

فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی فعالیت کنیم.«
مدیرعامل مجمع ناشــران انقاب اســامی با اشاره 
بــه نــگاه حضرت امام دربارۀ قضیه فلســطین گفت: »در 
قضیۀ فلســطین، حضرت امام فرمودند اگر هر مسلمان 
یک ســطل آب روی اســرائیل بریزد، ماجرا تمام می شود. 
این یک تمثیل برای کل جریان فلسطین است. این مثال 

دربارۀ ناشران، همان کتابی می شود که تولید می کنند.«
نیلــی بــا اشــاره بــه موضــع جریان ســازی در حــوزۀ 
کتــاب گفــت: »اگــر فرض کنیم که در ســال های گذشــته 
کتاب های مان در خصوص بعضی از موضوعات به صورت 
جریان ساز و ملموس درآمده است، دلیل این بوده است 
کــه هرکــدام از ناشــران تعــدادی از ایــن کتاب هــا را تقبــل 
کرده اند و هرکس به اندازۀ وسع خودش کتاب تولید کرده 
است. وقتی این کتاب ها در مقیاس کان دیده می شود، 

به صورت یک جریان درمی آید.«
مدیرعامل مجمع ناشــران انقاب اســامی با اشاره 
بــه ضــرورت توجه به مخاطــب نوجوان گفــت: »در حوزۀ 
فلســطین، ســالیان ســال اســت کــه هدفمــان نوجوانــان 
نبوده اند و بیشــتر به حوزه های نخبگان توجه داشته ایم. 
در این سال ها، به پژوهش ها و بررسی های کان اهمیت 
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کــه می خواهند با ظلــم مبارزه کنند، باز نگه داشــته ایم و 
آن ها می توانند با همین شــیوه مســیر را طی کنند؛ حتی 
اگر مســلمان نباشــند و ایدئولوژی های اســام و دین ما را 
قبول نداشــته باشند؛ اما چون اهل حقیقت و آزادمردی 

هستند، در این مسیر گام برمی دارند.«
ناظــری در ادامــه با توجه به ضرورت بازنگری در آثار 
تولیدشده در این حوزه گفت: »در چهل سال اخیر و بعد 
از صحبت های حضرت امام در سال ۵۸ که این موضع را 
مشــخص کردند، سازمان ها و افراد متخصص و صاحب 
نفوذ جریان های زیادی ایجاد کرده اند که صاحب نفوذ بوده 
است. در این نقطه نیاز به بازبینی و شناخت و شناسایی 
در حوزۀ داشته های خودمان داریم. ما اگر در این زمینه به 
سازماندهی برسیم، حتماً به برخی زوائد می رسیم یا در 
بخش هایی به برخی موارد می رسیم که از آن غفلت شده 
و نیاز به بازسازی و بازآرایی دارد. این در حوزۀ ادبیات چند 
برابــر اهمیــت دارد. ادبیــات و تاریخ نویســی و کتاب، مادر 
حوزۀ فرهنگ محسوب می شود. من فکر می کنم باید این 

پراکندگی ها از بین برود.«
در  مقــدس  دفــاع  ناشــران  هیئت مدیــرۀ  رئیــس 
خصــوص یکپارچه ســازی فعــاالن ایــن حــوزه گفــت: »به 
نظــر می رســد مجموعه هایــی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت 
می کنند، همدیگر را نمی شناســند و نیاز اســت کســانی 
که در راه هستند، با هم مرتبط شوند. این اطاع حاصل 
کــردن بــه نوعــی باعث قوت قلــب و اعتمادبه نفــس برای 
جبهۀ خودی می شــود؛ چون بخشــی از این نبود انرژی و 
احســاس عقب ماندن به علت ندانستن همین اقدامات 
هماهنــگ اســت و این باعث ایجــاد توانمندی و ذهنیت 

قوی می شود.«
وی در صحبت هــای پایانــی خــود گفــت: »در آخــر 
به نظــر می رســد اگــر ایــن جمع یــا مجموعــه ای بیــرون از 
ایــن جمع بتواند داشــته های جبهۀ انقــاب در این حوزه 
را مشــخص و اطاع رســانی کنــد، تأثیــر مثبتــی خواهــد 

داشت.«

نشســت  در  فاتحــان،  انتشــارات  مدیرعامــل  ناظــری، 
تخصصــی مســئلۀ فلســطین و رژیــم  صهیونیســتی در 
بــه موضــوع   uنــگاه حضــرت امام خمینــی خصــوص 
فلسطین گفت: »نگاه حضرت امام خمینیu به موضوع 
فلســطین متمایز اســت. ایشــان فرمودند دنیا به دســت 
آشوبگران اداره می شود و واقعاً هم همین طور است. االن 
بعد از گذشــت چهل ســال از پیروزی انقاب این نظریه 
ثابت شده است. با اینکه از آن زمان تا االن وضعیت دنیا 
فرق های زیادی کرده است، می بینیم اصول و مبنای این 

حاکمیت همچنان باقی مانده است.«
وی با اشــاره به ماندگاری این موضوع در ســال های 
بعد از پیروزی انقاب افزود: »همان طور که می بینیم، در 
ســال های بعد از پیــروزی انقاب اســامی، همچنان این 
نــگاه بــدون خدشــه باقی مانده و کســی نتوانســته به آن 
آســیبی وارد کند. البته این موضوع هم شایســتۀ تأمل و 
توجه اســت که در ســال های اخیر، توجه به این مســئله 
تــا انــدازه ای کمتــر شــده و دلیل آن هم تنوع مشــکات و 
اولویت بنــدی در حوزه هــای مختلف درون کشــور اســت. 
امــا بــاز هم نکتــۀ مهمی که وجــود دارد، این اســت که به 
لطف خدا این موضوع کاً حذف نشده است. این نشان 
می دهد که این نگاه، مقدس و الهی اســت و به راحتی از 

بین نمی رود.«
مدیرعامل انتشــارات فاتحــان در خصوص اهمیِت 
دشمن  دانســتن اســرائیل گفــت: »نکتــۀ دیگــری کــه در 
موضوع اســرائیل و نظام غربی به خصوص آمریکا وجود 
دارد، این است که نقطه ای که ما می توانیم به آن ها فشار 
بیاوریم، همین موضوع فلسطین و اسرائیل است. یعنی 
اگــر مــا در موضعــی کــه داریم همچنــان پایبند و اســتوار 
بمانیم، نظام خودمان هم در مســیر درســت قرار خواهد 
گرفت و ان شــاءلله تا مقصد نهایی خود با قدرت حرکت 

خواهد کرد.«
ناظری در خصوص ترویج مبارزه با ظلم با این رویکرد 
گفــت: »مــا بــا ایــن قضیه عرصــۀ مبــارزه را برای کســانی 

مابااینقضیه
عرصۀمبارزهرابرای
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بازنگهداشتهایمو
آنهامیتوانندبا
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دینماراقبولنداشته
باشند؛اماچوناهل
حقیقتوآزادمردی
هستنددراینمسیر
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اینحوزهفعالیت

میکنند،همدیگررا
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کوتاه بیاییم. اگر از این موضع کوتاه بیاییم، از آیات خدا 
کوتــاه آمده ایــم. از دل این ها گــروه جنایت کاری به عنوان 
صهیونیست بیرون آمدند. در این موضوع به هیچ وجه 
ما فقیر نیستیم و اطاعات داریم و همان  طور که عرض 
کردم، دوستان همین جمع تا ساعت ها می توانند دربارۀ 

این ماجرا صحبت کنند.«
رئیــس حــوزۀ هنــری کــودک و نوجــوان در ادامــه با 
توجــه بــه ضــرورت چشــم انداز و برنامه ریــزی در حــوزۀ 
فلسطین و جلسات این چنینی گفت: »به نظر بنده برای 
جلســۀ بعــد عاوه بر کارهایی که قرار اســت هــر کدام از 
دوستان در حوزۀ نشر انجام دهند، کارهایی که تا پیش 
از ایــن در ایــن حوزه انجام شــده اســت هم شناســایی و 

سیدصادق رضایی، رئیس حوزۀ هنری کودک و نوجوان، 
در ابتدای نشســت تخصصی مســئلۀ فلسطین و رژیم  
صهیونیســتی بــا توجه به اهمیــت این موضــوع و وجود 
اطاعات مورد نیاز برای تولید محتوا در حوزۀ فلســطین 
گفــت: »در مباحــث نظری و تشــکل های مردمی و حتی 
بخش هــای دولتــی در ایــن زمینه کمبــودی وجــود ندارد. 
حتی همان  طور که در همین جلسه هم دیدیم، استادان 
اطاعات خوب و حتی زیادی در حوزۀ فلسطین و مبارزه 

با رژیم صهیونیستی دارند.«
وی با تأکید بر داشتن موضع در مقابل صهیونیست 
و جریان یهود گفت:  »یهود به معنی واقعی کلمه دشمن 
خدا و پیامبران خدا هستند و هیچ گاه نباید از این موضع 
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ناموسشان حمایت و دفاع می کنند، به عنوان تروریست 
معرفی می شــوند. تروریســت ها را مدافع مشروع نشان 

می دهند و حقوق بشر معنی اش عوض شده است.«
وی در ادامــه به اهمیت برنامه ریزی دشــمن اشــاره 
کرد و گفت: »آن ها برای همۀ مراحل زندگی یک انسان 
برنامه دارند؛ از بچه ای که به دنیا می آید تا اســتادان که 
در دانشگاه های شــان چطــور بایــد تعامل کننــد. کارهای 
ســازمانی هــم انجــام می دهند؛ اما ما بعد از چهل ســال 

هنوز کاری را که باید انجام می دادیم نداده ایم.«
رئیــس حــوزۀ هنــری کــودک و نوجــوان با اشــاره به 
اهمیت موضوع فلســطین افزود: »درســت این است که 
وقتــی مــا از حوزۀ فلســطین حمایــت می کنیــم، در واقع 
می خواهیــم بــرای حــوزۀ امنیــت ملی و دفاعــی خودمان 
برنامه ریــزی و در راســتای آن فعالیــت کنیــم. متأســفانه 
در ایــن حــوزه اقدامــات عملیاتــی انجــام نشــده و کارهــا 
پژوهش محــور بــوده اســت. بدیهــی اســت کــه کارهــای 

پژوهشی مخاطب خاص داشته است.«
وی در ادامــه با اشــاره به ضرورت تولید محصوالت 
داســتانی و ادبــی گفت: »کمتــر از ده درصــد از آماری که 
در حوزۀ تولیدات فلســطین وجود دارد، صرفاً داســتان و 
شعر است؛ در حالی که مخاطبان ما بی اطاع هستند. 
ولی دشــمن از طریق فیلم و کلیپ و داســتان همۀ توان 
خود را برای مقابله گذشته است. لذا برای عده ای از خود 
ما هم روزبه روز این سؤال ها بیشتر می شود که چرا باید 
بــه فلســطین پرداخت؟ به نظــرم ما بایــد در رویکردهای 
کلی مان تجدید نظر کنیم. پژوهش هایی که در این حوزه 
اتفاق افتاد، باید تبدیل به محصوالتی مانند شعر و رمان 

و کتاب داستان شود.«
رضایی در ادامه به منابع مرجع موجود در موضوع 
فلســطین پرداخــت و گفت: »ما در چند ســال گذشــته 
بانک هــای اطاعاتــی خوبــی داشــته ایم. ســایت بانــک 
اطاعات فلســطین و دانشــنامۀ فلســطین کــه می تواند 
دســتمایۀ خوبی باشــد برای کســانی که در این موضوع 
دســت به قلم هستند و می خواهند بخشــی از دین خود 
را بــه آرمــان انقاب اســامی ادا کنند. ایــن افراد ذیل هر 
موضوع می توانند سوژه های مختلفی پیدا کنند و دربارۀ 
آن کار کنند. حتی می توانند از فکر و خیال خود در این 
حــوزه اســتفاده کنند. ما می توانیم با ایــن روش در حوزۀ 

چاپ به محتواهای غنی برسیم.«
رئیس حوزۀ هنری کودک و نوجوان در بخش پایانی 
صحبت های خود، با اشــاره به نگاه نرم افزاری دشــمن در 
جنگ و عملیات روانی گفت: »این به این معنی اســت 
که سلطۀ جهانی می خواهد به زور خودش را تثبیت کند 
و حاال که از طریق سخت افزار نتوانسته، از طریق عملیات 
و کنترل روانی و خبری در سطح جوامع مختلف اسامی 

اقدام می کند.«

معرفی شود.«
رئیــس حــوزۀ هنــری کــودک و نوجــوان در ادامــه با 
معرفی تعدادی از آثار منتشرشــده در این حوزه، به یک 
نمونه اثر چاپ شدۀ موفق به نام جادۀ جنگ اشاره کرد و 
گفت: »از این کتاب 9 جلد منتشر شده و جلد دهم در 
حــال چاپ اســت. در جلد ششــم و هفتــم آن به صورت 
محــدود و کامــل به مســئلۀ یهود پرداخته شــده اســت. 
ایــن یعنی آقــای انوری به عنوان یک نویســنده به صورت 
مبســوط در یــک رمــان توانســته اســت کامــاً مســتقل 
شــخصیتی ایجــاد کنــد کــه همۀ مشــخصات را داشــته 
باشد. ایشان در همین رمان با همین شخصیت جریان 
سیطرۀ یهود بر جهان را به صورت مبسوط بیان می کند.«
رضایــی در ادامــه با اشــاره بــه موضع دار بــودن آثار 
در ایــن حــوزه گفــت: »البته ایــن را از این حیث گفتم که 
داشته هایی که در این حوزه داریم، شاید زیاد نباشد و کم 
باشــد؛ اما نباید این آثار را نادیده گرفت. ما در این حوزه 

فقیر نیستیم؛ اما دارا هم محسوب نمی شویم.«
 در ایــن جلســه ســیدصادق رضایــی، رئیــس حوزۀ 
هنــری کــودک و نوجــوان، در خصــوص اهمیــت مســئلۀ 
فلسطین گفت: »دربارۀ اهمیت و ترویج اطاعات دربارۀ 
فلســطین کــه حضرت امــام و رهبر معظم انقــاب بر آن 
تأکیده کرده و می کنند، همۀ دوستان در این جمع واقف 
هستند و نیاز به توضیح واضحات نیست؛ اما موضوعی 

که ما این روزها گریبان گیر آن هستیم، رسانه هاست.«
وی در خصــوص فعالیــت رژیــم صهیونیســتی در 
رســانه ها گفــت: »موضوعــی کــه ایــن روزهــا گریبان گیــر 
ماســت، این اســت که رژیم صهیونیستی و نظام سلطه 
بــا توجــه به دســتگاه های عریــض و طویل تبلیغاتــی، در 
حوزه هــای مختلــف اعــم از تولیــد خبــر، نشــر، تولیدات 
کار  مشــغول  به شــدت  همــۀ حوزه هــا  در  و  ســینمایی 
هســتند. آن هــا حتــی از جنایت هــای خــود در حوزه های 
مختلف بهره برداری می کنند و به عنوان اقدامات مثبت 

برای خودشان نتیجه می گیرند.«
رئیس حوزۀ هنری کودک و نوجوان ادامه داد: »چند 
وقــت قبــل فیلمی از کشته شــدن پدر و مــادر یک دختر 
فلســطینی منتشر شــد. اگر خاطرتان باشد، این بچه با 
حال رقت باری در حال گریه بود. حاال اسرائیلی ها با این 
فیلم چه کردند؟ آن ها تصویر همین دختر را نشان دادند 
بــا همان مختصاتی کــه گفتم. اما این دختــر را به عنوان 
یــک دختر یهودی جــا زدند؛ طوری که اعام کردند پدر و 
مادر این دختر را فلسطینی ها کشته اند. چنین صحنه ای 
چقدر می تواند در سطح جهان، در اروپا و غرب و حتی در 
افکار عمومی کشورهای اسامی و بعضاً کشور خودمان 

تأثیر داشته باشد؟«
رضایــی در ادامه گفــت: »این ها دقیقاً جای ظالم و 
مظلــوم را عــوض کرده اند. کســانی کــه از خانــه و فرزند و 
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همین اقدام شــروع مســئلۀ ســازش شــد. این موضوع تا 
اندازه ای بااهمیت بوده اســت که در چهل ســال گذشــته، 
اولویــت اصلی سیاســت خارجی ما مســئلۀ فلســطین و 
مبارزه با رژیم صهیونیســتی بوده اســت. این مسئله هم 
از نظــر ایدئولوژیــک مســئلۀ مهمــی اســت و هــم از نظــر 
اســتراتژیک. در حــال حاضــر هرکس در هرجــای دنیا که 
بخواهد دیده شود، به نوعی خودش را به این موضوع وصل 
می کند. همۀ این مطالبی که عرض کردم، ناظر به اهمیت 
این موضوع اســت. این یعنی اینکه موضوع فلســطین و 
مبارزه با رژیم صهیونیســتی نمی توانــد از بدنۀ جمهوری 

اسامی جدا شود.«
ســفیر ســابق ایران در لبنان و اردن در ادامه با اشــاره 
به حمله های دشــمن در فضای مجــازی و فعالیت نکردن 
درســت جبهــۀ انقابــی گفــت: »آن ها در فضــای مجازی 
کنش ها و شایعه سازی های قوی دارند. این باعث می شود 
کار مسئوالن ما فقط تکذیب کردن باشد. با این حجم از 
شــایعات و دروغ ها، همۀ مســئوالن و رســانه های ما را در 
حــوزۀ دفاعی قــرار دادند. این یعنی ما در حوزۀ جنگ نرم 

بسیار عقب هستیم و باید به این فضا وارد شویم.«
دستمالچیان با اشاره به ضرورت تبیین حضور ما در 
منطقه گفت: »در بحران سوریه و در مقابله با تکفیری ها، 
نیــاز بــه ایــن داریــم کــه حضورمــان را تبیین کنیــم. مردم 
جهــان عــرب مــا را دوســت داشــته و دارند؛ امــا حضور ما 
در کشــورهای عربی، باعث دل خوری و ســرخوردگی شده 
است و اگر این ارتباط درست ایجاد نشود و ما محتوای این 
موضوع را تأمین نکنیم، همۀ این تاش ها از دست می رود. 
ما نباید شب و روز خواب داشته باشیم. باید خیلی برای 

این مسئله تاش کنیم.«

دکتر احمد دســتمالچیان، ســفیر ســابق ایران در لبنان و 
اردن، در ابتدای بحث نشست تخصصی مسئلۀ فلسطین 
و رژیم  صهیونیســتی با ابراز خوشــحالی از حضور در این 
جلســه گفت: »خوشــحالم از اینکه دربارۀ موضوع مهم و 

ارزشمند قرن در این جلسه گرد هم آمده ایم.«
وی ادامه داد: »انقاب ما با موضوع فلسطین شکل 
گرفت. اولین باری که حضرت امام دربارۀ موضوع فلسطین 
اعام موضع رسمی کردند، ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ بود. همین 

اظهار نظر دلیل راه اندازی نهضت انقاب اسامی بود.«
ســفیر ســابق ایران در لبنــان و اردن ادامــه داد: »بعد 
از پیــروزی انقــاب اســامی هم اولین موضع گیــری که در 
نهضــت مطــرح کردنــد، روز قــدس و مطرح کــردن ایــن روز 
بود. ایشــان به این روز رنگ و بوی اســامی دادند. تا قبل 
از انقاب، مســئلۀ فلسطین مســئله ای ناسیونالیسیتی 
محســوب می شــد و موضوعی بــود که صرفاً اعــراب به آن 
توجه داشتند. حضرت امام بسیار درخشان این جهت را 
مشخص کرد که مسئلۀ فلسطین مسئلۀ مهم در دنیای 
اسام است و هیچ احدی، حتی رهبر فلسطین مانند یاسر 
عرفات اگر بخواهد به نحوی خودسرانه در این موضوع اقدام 

کند، نتواند آن را معامله کند.«
وی در ادامه به منشأ حرکت های جهادی اشاره کرد و 
گفت: »این کار بسیار بزرگ و مهمی بود که حضرت امام با 
پیروزی انقاب اسامی شروع کرد. سوخت حرکت جهادی 
ما و همۀ مبارزان علیه ظلم در دنیا مسئلۀ فلسطین است. 
حضرت امام آن را شروع کردند و به خوبی هم پیش رفت. 
من یادم هست در همان زمان اسحاق رابین در مصاحبه ای 
گفت که تمام مشکات و گرفتاری هایی که داریم، به خاطر 
مسئلۀ فلسطین است و ما باید این مسئله را حل کنیم. 

نشست ناشران دربارۀ مسئلۀ  فلسطین و رژیم صهیونیستی)5(: 

فلسطین، 
مسئلۀ جدائی ناپذیر انقالب اسالمی 
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توکلــی بــا اشــاره به وضعیــت جنگی و نــگاه به این 
موضــوع در حــال جنــگ افــزود: »اگــر ما در حــال جنگ 
هستیم، جنگ تدارک می خواهد. امکانات و آموزش نیرو 
می خواهد؛ ولی مســئوالن و سیاســتمداران این راه را رها 
کرده اند. وقتی این رها شــده باشــد، توقع دارند کســانی 
که بیرون از این جریان هســتند، بیایند و در این معرکه 

نقش آفرینی کنند.«
وی در ادامه با انتقاد تند از عملکرد مسئوالن بیان 
کــرد: »بــه نظر مــن باید در وهلــۀ اول گوش مســئوالن را 
بکشــیم و آن ها را متوجه کنیم. بدون تعارف باید عرض 
کنم که دشمن برای نابودی ما تاش شبانه روزی می کند. 
صریح و بی تعارف می گوید و این را اذعان هم می کند؛ اما 
ما حتی در ادبیات و گفتار مسئوالن جدیت نمی بینیم.«

توکلی در ادامه گفت: »حاال که مسئوالن دربارۀ این 
موضــوع کوتاهی می کنند و تاشــی نمی کننــد، خودمان 
باید تاش کنیم. به نظر بنده مسئولیت شیعه بودن برای 
هرکــدام از ما این مســئولیت را ایجــاد می کند که در این 
حوزه وارد شویم. هرکدام از ما باید خودمان حرکت کنیم. 
شما ببینید در بین همین چند اثری که ما نوشتیم چه 
کسی حمایت کرد؟ در کل حوزۀ هنری تنها یک نفر و آن 
هم آقای حمزه زاده بود که خدا والدینشان را رحمت کند. 
ایشان از ما حمایت کرد و کار را انجام دادیم. جالب است 
بدانید در همین زمان در همین حوزۀ هنری ریش دارترین 
و حزب اللهی ترین ها هم با این موضوع مخالفت کردند و 

مانع شدند.«
پژوهشــگر و عضو هیئت علمی دانشــگاه در ادامه 
بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای قــوی درونــی گفــت: »مــا باید 
ظرفیت هــای واقعــی خودمــان را بشناســیم. در فضــای 
خصــوص  در  پایان نامــه  ده هــا  از  بیشــتر  دانشــگاهی 
فلســطین نوشــته می شــود و البته گم می شــوند. من به 
شــخصه اســتاد راهنمای تعــدادی از این ها بــوده ام. باید 

برای این ها فکر شود.«

دکتــر یعقــوب توکلــی، پژوهشــگر و عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه، در نشســت تخصصــی مســئلۀ فلســطین و 
رژیــم  صهیونیســتی بــا اشــاره به کــم کاری دســتگاه های 
دولتی دربارۀ ماجرای فلسطین گفت: »اولویت سیاست 
دســتگاه دیپلماســی مــا اصاً ماجــرای فلســطین نبود و 
نیســت. بنده سال هاست جنبش اســامی را در مقطع 
دکترا تدریس می کنم. به همین واسطه با افراد مختلف 
در ایــن حــوزه ارتبــاط دارم. اینکــه دوســتان می فرماینــد 
چهره های مشــهور و متخصص در این حوزه وارد شــوند، 
در حد نظریه و صحبت است. این را من به عنوان کسی 
کــه علوم سیاســی خوانده و بــا سیاســتمداران در ارتباط 

بوده می گویم.
یــک نمونه برای تان بگویم. رئیــس دفتر حمایت از 
جنبــش فلســطین در مجلس شــورای اســامی که جزو 
اصلی ترین کانون های متمرکز و مبارزه در این حوزه بوده، 
ســال های ســال آقــای عطــاءهللا مهاجرانی بوده اســت و 
حداکثر خروجی ایشان چند سفرنامه برای خانم کدیور 
است. این تنها یک نمونه بود که عرض کردم. من مراکز 

دیگری را هم به همین سبک و سیاق دیده ام.«
ایــن عضو هیئت علمی دانشــگاه ضمــن بیان نگاه 
مســئوالن به این جریان گفت: »به نظرم مشکل ما این 
اســت کــه همــۀ آقایان مســئول در تنگــۀ احد بــه خواب 
رفته اند. یک نمونه ای که من هرگز از خاطرم نمی رود، به 
نوعی به این موضوع مربوط است. جناب آقای صفاتاج 
کــه ایشــان هــم در این جلســه حاضرند، بــرای بنده نقل 
می کردنــد کــه بارها برای پیگیری موضــوع دائرة المعارف 
فلســطین بــه وزیــر ارشــاد وقــت مراجعــه کردنــد و ایــن 
دوســتان هیچ کمکی به این مســئله نمی کردنــد. بعد از 
مدتــی در نمایشــگاهی در یکی از کشــورهای عرب زبان، 
این کتاب را به عنوان نمونه ارائه کردند. در داخل کشور 
هیچ توجهی به این موضوع نمی شد؛ اما برای نمایشگاه 

بیرونی به همان کتاب مراجعه شد.«
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اهمّیت این موضوع، به بخشی از صحبت های حضرت 
امام در این باره اشــاره می کنم. مســئلۀ قدس مسئله ای 
شخصی یا مخصوص به یک کشور یا مسلمانان جهان 
در عصر حاضر نیست؛ بلکه حادثه ای برای همۀ موحدان 
و همۀ مومنان در اعصار گذشــته، حال و آینده اســت؛ از 
روزی کــه مســجداالقصی پی ریزی شــد تــا آن گاه که این 
ســیاره در نظام هســتی در گردش است. این یعنی تا روز 
قیامت. اما حاال منظور حضرت امام چیســت؟ مســئلۀ 
فلســطین دو بعد دارد. یک بعد این مســئله اشغال این 
منطقه در قلب جریان اسام است و مسئلۀ دوم اصول و 

مبانی فکری و راهبرد جهانی گروه متجاوز است.«
وی در ادامه به آشنایی با تعلیمات یهود اشاره کرد 
و گفــت: »منظــور از آن گــروه اســرائیل اســت. اصــاً چرا 
فلسطین اشغال شده است؟ از دیدگاه تورات و تعلیمات 
یهــودی بایــد دید چرا فلســطین باید اشــغال شــود؟ من 
فکر می کنم همۀ این ها باید تبیین شــود. اگر نویســنده 
و ناشــری بخواهد وارد ماجرای فلسطین شود، باید همۀ 

این ها را بداند.«
مدیر مؤسسۀ جمعیت حامیان فلسطین با اشاره 
به ضرورت تبیین درست و مستند تاریخ برای مردم بعد 
از چهــل ســال گفــت: »بزرگ تریــن ضعف ما این اســت 
که بعد از چهل ســال از پیروزی انقاب اســامی و آزادی 
مــردم ایــران، موضوعــات مهم تاریخی را بــا کوته فکری یا 
روشن فکری یا سطحی نگری یا هر چیز دیگر خوب تبیین 
و تفهیــم نکردیــم و نگفته ایــم کــه تمــام قضایایــی که در 
یکصد سال اخیر در کل عالم اتفاق افتاده است، همه و 

همه حول تشکیل دولت یهود بوده است.
من برای این عرضی که خدمتتان داشــتم، اسناد و 
مدارکی دارم که حتی برخی اش از زبان خود یهود است. 
در این موارد حتی جنگ جهانی اول هم استثنا نیست. 
یعنی جنگ جهانی اول هم با هدف ایجاد دولت یهودی 
در فلســطین انجام شده است. حاال اینکه در کتاب های 
تاریخــی بــرای مــن و شــما نوشــته اند کــه یــک شــاهزادۀ 
اتریشی در صربستان فان شد و چنان، همه اش با برنامه 

بوده است.«

دکتر محمدتقی تقی پور، مدیر مؤسسۀ جمعیت حامیان 
فلســطین، در ابتــدای صحبت هایــش با اشــاره به کلیپ 
پخش شده در ابتدای نشست گفت: »این کلیپ تا اندازۀ 
زیــادی کار مــا را راحت کرد: صحبت های حضرت امام در 
خصوص موضوع فلســطین و نشان دادن صحنه هایی از 
جنایت این افراد که اگر هر مسلمان ذره ای غیرت داشته 
باشــد، باید با دیدن این جنایات از این درد بمیرد. همان 
طــور کــه در ادبیــات حضرت امــام هم دیدیم و شــنیدیم، 
مســئلۀ فلسطین و مبارزه با اســرائیل از مسئلۀ نهضت 

تفکیک نمی شود و این تا پایان ادامه خواهد داشت.«
وی بــا توجــه بــه ادامه داربــودن این بحــث و ضرورت 
توجه به مسئلۀ راهبرد افزود: »به نظر بنده اگر می خواهیم 
ایــن جلســه ادامه پیدا کند، الزم اســت بــه چند موضوع 
مهم توجه کنیم. یکی شــناخت و فهم مسئلۀ فلسطین 
با همۀ ابعادش است؛ دوم ضرورت و اهمیت این مسئله 
و مواجهۀ ما و نســبت ما ایرانی ها با این موضوع اســت. 
سوم برنامه ریزی و تعیین راهبرد برای این موضوع است.«
تقی پــور بــا اشــاره به موضوع تفاوت بیــن یهودیان و 
صهیونیســت گفــت: »ما امــروز و در زبان دیپلماســی به 
ایــن جماعت صهیونیســم می گوییــم. می گویند نگویید 
یهودی ها؛ اما این ها اشغالگران یهودی هستند. این ها با 
اصول و مبانی یهودی عمل می کنند: با تورات و تلمود. با 
این تعریف، یعنی اینکه ما تا این ها را نشناسیم، هر چقدر 
دربارۀ فلسطین و اسرائیل صحبت کنیم، فایده ای ندارد. 
ما هنوز آن ها را نمی شناسیم. آن ها نمی خواهند ما آن ها 
را با نشان و پرچم خودشان بشناسیم. به نظرم بزرگ ترین 

ضعف ما شناخت نداشتن از ماجرای فلسطین است.«
مدیر مؤسسۀ جمعیت حامیان فلسطین با تأکید بر 
ضرورت شناخت دشمن و صهیونیست گفت: »هنوز که 
هنوز است، بعد از این همه سال جنایت، ما صهیونیزم و 
اسرائیل را به عنوان یهود معرفی نمی کنیم. ما به جوانانمان 
نمی گوییــم کــه این اتفاقــات کار یهودی هاســت و نه کس 

دیگری.
امــام در ســال های اول نهضــت خــود بــه موضــوع 
فلســطین تأکیــد کرده انــد. بــرای نشــان دادن عظمــت و 
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محمدمهــدی ســیار در ادامــه با توجه به ضرورت داشــتن 
ترجمۀ عربی آثار گفت: »متأسفانه هیچ کدام از محتواهای 
فارســی مــا به عربی ترجمــه نشــده اند. اگــر در موتورهای 
جست وجو بگردیم، هیچ محتوای فارسی نمی توانیم پیدا 
کنیم که با موضوع فلســطین به زبان عربی ترجمه شــده 
باشد و مخاطب عرب زبان ما هیچ نتیجه ای نخواهد یافت.
اگــر از اشــعار ترجمه شــده و تحلیــل شــعر فارســی 
و محتوایــی کــه شــاعران فارســی زبان بــرای ایــن موضــوع 
گفته اند هیچ خبری نباشد، چطور می توانیم توقع داشته 
باشــیم کــه مخاطب عرب زبــان دربارۀ نگاه مــا به موضوع 
مورد اهمیت خودشــان بدانند. دربارۀ موضوعی صحبت 
می کنیم که چهل ســال بزرگ ترین شــعرای مــا درباره اش 
شعر گفته اند؛ ولی در جایی که باید عمل کند و اثر داشته 
باشد، یعنی در کشورهای عرب زبان و فلسطین، چیزی از 
آن پیدا نمی شود. این یعنی اینکه این محصول جایی که 
باید اثرگذار باشد تا گفتمان فراگیری را ایجاد کند، وجود 

ندارد.«
نمایندۀ مؤسســۀ شهرســتان ادب در ادامه با اشاره 
به تأثیر راهپیمایی روز قدس بر مخاطب عرب گفت: »در 
ایــن صورت وقتــی مخاطب عرب راهپیمایــی روز قدس را 
می بینــد، احســاس می کنــد که یک راهپیمایی سیاســی 
تشــریفاتی و کم اثر و بده بســتان سیاسی اســت؛ ولی اگر 
محتواهــای این چنینــی را از ایران و فارســی زبان ها ببیند، 

تأثیر این راهپیمایی چند برابر می شود.
او باید بداند این راهپیمایی تشــریفاتی و دســتوری 
نیســت؛ بلکــه این یــک موجودیت و حیثیت مســلمانی 
اســت و تا اندازه ای از دل برآمده که در بین شــعرای ایرانی 
در چهل ســال گذشــته هیچ شــاعری نیســت کــه به این 
موضوع اهمیت نداده باشد و دربارۀ آن شعر نگفته باشد. 
تأکید من بر همراهی قلبی و احساســی اســت و نه صرفاً 
ســازمانی. مــا در این حوزه فیلم داریم. موســیقی داریم و 
حتی کتاب داستان داریم؛ ولی هیچ کدام از این ها ترجمه 

نشده است و نیاز به کار دارد.«

دکتر محمدمهدی سیار، نمایندۀ مؤسسۀ شهرستان ادب، 
یکــی از ســخنران های این جلســه بــود. وی در ابتدا ضمن 
معرفــی خود گفت: »بنــده به عنوان نماینده از انتشــارات 
شهرستان ادب در این جلسه در خدمت دوستان هستم. 
انتشــارات شهرســتان ادب به طــور خــاص حــوزۀ ادبیات و 
به طور ویژه شعر و رمان را پوشش می دهد. رویکرد تولیدات 
انتشارات بیشتر در حوزۀ انقاب اسامی و به طور خاص 
جمهوری اسامی ایران است. به لطف خدا تاکنون مجموعه 
شعرهای خوبی منتشر کرده ایم. یکی از دغدغه های مهم 
ما در حوزۀ رمان، موضوع تاریخ اســت و در ســال گذشــته 
در این حوزه جایزۀ جال را کســب کردیم. کتاب بی کتابی 
نوشته آقای شرفی خبوشان که با رویکرد تاریخی تولید و 
منتشر شده بود، از آثار منتشرشده در انتشارات شهرستان 

ادب بود که جایزۀ کتاب جال را کسب کرد.«
وی در ادامه ضمن معرفی ظرفیت های این انتشارات 
در خصوص ضرورت تولید محتواهای فلسطین گفت: »ما 
در صورتی که محتوای الزم، اطاعات اولیه و بستر تاریخی 
برای این موضوع وجود داشته باشد، می توانیم به دوستانی 
که در این حوزه وارد شــده اند و می خواهند آموزش  بینند، 

چنین محتواهایی را پیشنهاد دهیم.«
نماینــدۀ مؤسســۀ شهرســتان ادب در ادامــه بــه آثار 
شــعرای انقابی اشــاره کرد و گفت: »اگر ما شــعر شاعران 
انقابــی پیــش از انقاب و بعد از انقاب را بررســی کنیم، 
می بینیم که بخشی از آثار شعرای انقابی ما به موضوع 
فلسطین اشاره داشته است. اشعاری از مرحوم امین پور، 
سیدحســن حســینی، ســلمان هراتی، آقــای قــزوه و دیگر 
شــعرای انقابی که هر کدام در این حوزه دغدغه داشــته و 
شعر سروده اند. برای موضوع فلسطین، جنگ غزه و جنگ 
سی و ســه روزه شعر داشــته ایم. من فکر می کنم اگر اشعار 
این شــعرا در حوزۀ فلســطین را یک جا جمع کنیم، چند 
قفســه شــعر می شــود. اما آیا این محتواها برای مخاطب 
ً می داند چنین محتوایی  عرب زبان ما تبیین شده و او اصا

وجود دارد؟«
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غفلت از مخاطب عرب زبان در شعر فلسطین

87

منفکرمیکنم
اگراشعاراینشعرادر
حوزۀفلسطینرایک
جاجمعکنیم،چند
قفسهشعرمیشود.

اماآیااینمحتواهابرای
مخاطبعربزبان
ماتبیینشدهواو

اصاًلمیداندچنین
محتواییوجوددارد؟

متأسفانه
هیچکدامازمحتواهای

فارسیمابهعربی
ترجمهنشدهاند.اگردر
موتورهایجستوجو
بگردیم،هیچمحتوای
فارسینمیتوانیمپیدا

کنیمکهباموضوع
فلسطینبهزبانعربی

ترجمهشدهباشدو
مخاطبعربزبانما

هیچنتیجهاینخواهد
یافت

مادراینحوزه
فیلمداریم.موسیقی
داریموحتیکتاب
داستانداریم؛ولی
هیچکدامازاینها

ترجمهنشدهاستو
نیازبهکاردارد

پروندۀ ویژه

گزارش



شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

88

شایدهم
اطالعاتدراین
خصوصوجوددارد؛
اماراههایارتباطی
برایرسیدنبهاین
منابعکماست.یعنی
اینکهنویسندهدر
اینبیننمیداندبه
کجابایدمراجعهکند

عدهایاز
نویسندگانوحتی
همینهنرجوهادر
اینبینمشتاقاندو
ازطرفیاعتقادهم
دارند؛امادستشان
ازاطالعاتخالی
است

ســایت ها و دانشــنامه های مهمــی وجــود دارد؛ امــا این 
ارتباط گرفتن موضوع بسیار مهمی است و منِ نویسنده 
دقیقــاً نمی دانــم کــه باید بــه کجا مراجعه کنــم و با کجا 
مرتبــط شــوم. دربارۀ جنگ هشت ســالۀ خودمان اتفاق 
مهمی که افتاد، این بود که عده ای متولی این کار شدند 
و آدرس هــای دقیقــی وجــود داشــت کــه مــنِ نویســنده 
می دانســتم بایــد بــه کجــا مراجعــه کنــم؛ امــا دربــارۀ 
فلســطین این طور نیست. مشــخص نیست اطاعاتی 
کــه دوســتان در این جلســه گفته اند، در کجا قــرار دارد. 
معلــوم نیســت کــدام مؤسســه دقیقــاً در چــه حــوزه ای 
مشــغول بــه فعالیت بــوده و اطاعــات دارد. در این بین 
بچه ها و هنرجوهایی هســتند که شــور اولیۀ نوشــتن را 
دارنــد و از طرفــی پیگیر موضوعــات و محتواهای جدید 
هســتند. این ها می توانند با این اطاعات شــروع کنند 

و قطعاً در این حوزه می توانیم به نتایج خوبی برسیم.«
راضیه تجار با اشاره به وجود نیرو و توان نویسنده و 
تولیدکننده در حوزۀ محتوا گفت: »عده ای از نویسندگان 
و حتــی همیــن هنرجوهــا در ایــن بیــن مشــتاق اند و از 
طرفی اعتقاد هم دارند؛ اما دستشان از اطاعات خالی 
اســت. خودتان بهتر می دانید در این وادی و وادی های 
این چنینی، داشتن اعتقاد بسیار مهم است؛ اما اعتقاد 
بدون اطاعات اصاً کاری از پیش نمی برد. فکر می کنم 
در ایــن بیــن ایجاد ســازوکار الزم اســت که ایــن افراد به 
این اطاعات متصل شوند و در یک برنامه ریزی منظم 

می توانند به نتایج خوبی هم برسند.«

ســخنران نشســت تخصصی مسئلۀ فلســطین و رژیم  
صهیونیســتی، خانــم راضیــه تجــار، نویســنده و دبیــر 
انجمــن قلــم ایران بود که صحبت هایــش را در خصوص 
نشســت بــا نگاه خــودش به موضــوع آغاز کــرد و گفت: 
»در خصوص موضوع فلسطین باید بگویم من از همان 
زمــان که کاس دهم بودم، همیشــه می خواســتم بدانم 
فلسطین کجاست و این سؤال همیشه برایم مطرح بود. 
اما هیچ نقشه و نشانه ای از این موضوع نه در کتاب های 
درسی ما و نه کتاب های دیگر نبود که بتوانیم اطاع پیدا 

کنیم.«
وی ادامه داد: »االن چهل ســال از انقاب گذشــته 
اســت و دل ســوختگان طــرح ایــن دســت از موضوعــات 
در ایــن چهــل ســال بوده اند و این موضوعــات را پیگیری 
می کرده اند. نمی توانیم بگوییم که در این مدت به این ها 
بی توجهی شده و مطرح نشده است. اما در مقابل باید 
بگویم همیشــه موضوعاتی بوده اســت و به آن پرداخته 
شــده. هر از گاهی هم این موضوع پررنگ شــده اســت؛ 
امــا به عنوان یک نویســنده عرض می کنــم که داده ها یا 

جزئیات این حوزه خیلی کم است.«
دبیر انجمن قلم ایران با اشــاره به وجود مشــکات 
دیگــر در مســیر کســب جزئیــات گفــت: »شــاید هــم 
اطاعات در این خصوص وجود دارد؛ اما راه های ارتباطی 
بــرای رســیدن بــه ایــن منابــع کــم اســت. یعنــی اینکــه 
نویسنده در این بین نمی داند به کجا باید مراجعه کند.

در ایــن جلســه گفته شــد کــه پژوهش هــای زیاد و 
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اســامی در خصــوص ضــرورت توجــه به مــدل روایت در 
کتاب گفت: »البته این کتاب هایی که تولید شد، همه اش 
در قالــب روایــت بــود. در همــان زمــان دوســتان در همان 
جلسات هم اعام می کردند که ما در این حوزه کتاب های 
پژوهشــی کــم نداریم. شــاید چیــزی در حــدود چندهزار 
جلد کتاب پژوهشــی در حوزۀ پهلوی وجــود دارد؛ ولی در 
جامعــه همچنان بحث پهلــوی و ماجرای تطهیر پهلوی و 
تعریف از آن وجود دارد و نوجوان و جوان ما عمق فاجعۀ 
آن را نمی داند. مسئله این است که مخاطب محتواهای 
سندپژوهشی مخاطب خاصی است و عموماً نخبگانی و 
دانشگاهی است. همین شد که به اینجا رسیدیم که به 
ماجرای روایت داستانی بپردازیم. آمار فروش محصوالت 
و کتاب هــا هــم ایــن را تأییــد می کند که بیشــترین خرید 
مردم از محصوالت روایتی اســت و مردم به دنبال روایت 

هستند.«
مرادیــان در بخــش انتهایــی صحبت هــای خــود بــا 
اشــاره بــه آثار تولیدشــده در ایــن حوزه گفــت: »حاال این 
قالب را داریم و محتوای مورد نیاز برای تولید هم موجود 
اســت. باید وارد تولید شــویم. الحمدلله رمان های خیلی 
خوب و شاخصی هم در این حوزه تولید شد. در بین این 
قالب هــا بــرای برخــی  پویش برگزار شــده، برخــی دیگرش 
جایزه گرفته اند و برخی دیگر قطعاً در آیندۀ نزدیک دیده 
می شوند. این تجربۀ موفقی بود که به لطف خدا نصیب 
جبهۀ فرهنگی انقاب اســامی شــد. حاال برای موضوع 
فلســطین دنبال این موضوع هســتیم که بــه این نتیجه 

برسیم.«

محمدعلی مرادیان، رئیس دفتر تشکل های مجمع ناشران 
انقاب اســامی، در ابتدای نشســت تخصصی مســئلۀ 
فلســطین و رژیم  صهیونیســتی، ضمــن خوش آمدگویی 
با اشــاره به انگیزۀ برگزاری این جلســه، به ماجرای مقابله 
بــا تحریف انقاب اشــاره کــرد و گفــت: »جبهۀ فرهنگی 
انقاب در سال ۹۵ و ۹۶ به تجربۀ خوبی دست پیدا کرد. 
در همان زمان ایده ای بود برای مقابله با تطهیر سلســلۀ 
پهلوی و تحریف تاریخ معاصر که در آن زمان همۀ اجزای 
و تشــکل های حوزۀ نشــر دست به دســت هم دادند و در 

مقابل تحریف تاریخ معاصر پای کار آمدند.
برای نمونه انجمن قلم و شهرستان ادب نویسندگان 
خــود را پــای کار آوردنــد و خیلی از نشــرهای خصوصی و 
خیلــی از مراکز جریان ســاز پای کار آمدنــد. حوزۀ هنری و 
نهاد کتابخانه های کل کشور همه و همه گرد هم آمدند، 
استادان تاریخ این حوزه به خصوص برخی از اعضای این 
جلسه مثل آقای توکلی چند ماه کار پژوهشی انجام دادند 
و به ســوژه های راهبردی در موضوعات پراهمیت در زمان 

پهلوی ها پرداخته شد.«
وی در ادامــه گفــت: »وقتــی ســوژه ها به طــور کامــل 
استخراج شد، این موارد را با ناشران و نویسنده ها در میان 
گذاشتیم. در یک سال گذشته این موضوع را تکرار کردیم 
و اطاعات جدیدی را که به هر کدام از مجموعه ها اضافه 
می شــد به اشــتراک می گذاشــتیم. بعد از یک ســال که 
گذشت، نتیجۀ این فرآیندها تا پایان اسفند سال گذشته 

تقریباً ۲۵۰ جلد کتاب بود.«
رئیــس دفتــر تشــکل های مجمــع ناشــران انقــاب 
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دوستان کتاب کاپوچینو در رام هللا را دیده اند یا نه. این کتاب 
یک رمان است که وضعیت فلسطینی ها را نشان می دهد. 
این کتاب با زبان داستان هر حرفی را که خواسته زده است. 
در بخش هایــی از ایــن کتــاب به خوبی بحــث بی هویتی و 

تخریب شدن هویت فلسطینی ها نشان داده می شود.«
عضو مؤسســۀ آفاق روشــن بیــداری در ادامــه دربارۀ 
ماجرای توجه اسرائیل به زبان فارسی و به طور کل جمهوری 
اســامی ایران گفت: »ده درصد از اسرائیلی ها ایرانی هایی 
هســتند که به آنجا ســفر کرده اند. آن ها االن آنجا شــبکۀ 
تلویزیونی رسمی فارسی دارند. در اسرائیل هشت دانشگاه 
طراز اول وجود دارد که در سطح جهانی شاخص هستند. 
در همۀ هشــت دانشگاه، مرکز ایران شناســی وجود دارد و 
آنجا الزامی اســت که همه فارســی یــاد بگیرند و صحبت 
کنند. آنجا دانشــجویان در هر رشــته ای که باشند، اعم از 
مهندســی، پزشــکی یا عمران، موضوع مطالعاتی شــان را 
موضوعــی در خصــوص جمهوری اســامی ایــران تعریف 
می کنند و پس از پایان پروژه نتیجه را در اختیار نهادهای 

امنیتی و اطاعاتی قرار می دهند.
نکتــۀ جالــب دربارۀ توجه به زبان عبری در کشــور ما 
ً در دانشگاه ها هیچ نشانی از این وجود  این است که اصا
ندارد و بعضاً می گویند یادگیری اش ممنوع است و ترس 

نهفته ای در بین مردم برای یادگیری این زبان وجود دارد.«
ً به این موضوع  وی ادامــه داد: »وزارت علــوم مــا اصا
اهمیت نمی دهد. حتی با تعدادی از استادان دانشگاه تهران 
در ایــن باره صحبت کرده ام؛ ولی همچنان اتفاقی نیفتاده 
اســت. فارغ از هشــتصدهزار ایرانی، در حال حاضر حدود 
دومیلیون نفر در اسرائیل به راحتی مثل من و شما فارسی 
صحبت می کنند. بخشی از ادارۀ اطاعات اسراییل به طور 
تخصصی دربارۀ ایران کار می کند. برای نمونه جریانی که 
این فارسی زبان ها راه انداختند ماجرای سال ۸۸ بود. آن ها 
با داخل ایران ارتباط می گرفتند و جریان سازی می کردند. 
آن ها معتقدند ما دشمن اصلی شان هستیم و برای همین 

 تاششان را می کنند؛ اما ما هیچ کاری نمی کنیم.«

میثم عرب سرخی، عضو مؤسسۀ آفاق روشن بیداری، یکی 
از مهمانان نشســت تخصصی مســئلۀ فلســطین و رژیم  
صهیونیستی بود. وی در ابتدا ضمن معرفی خود گفت: »ما 
از سال ۹۰ به صورت تخصصی در حوزۀ رژیم صهیونیستی 
شــروع بــه کار کردیــم و وجه تمایز ما در این جریان تســلط 
بــه زبــان عبری بود. مــا گفتیم بــرای روایت از دشــمن، اول 
باید دشــمن را بشناســیم. برای شناخت هم الزم است که 
زبانش را بدانیم. یعنی ما تا وقتی ندانیم که دشمن ایران چه 
می گوید، نمی توانیم کاری کنیم. ما و دوستانمان بر اساس 
همین ایده کار کردیم و زیر نظر استادان محترم از جمله آقای 

صفاتاج و آقای تقی پور شروع به فعالیت کردیم.«
وی در ادامه با توجه به بیانات حضرت آقا در کنفرانس 
فلســطین گفت: »آقا در ســال ۹۶ در کنفرانس فلســطین 
فرمودنــد: "قضیــۀ فلســطین کلیــد رمزآلود گشوده شــدن 
درهای فرج به روی امت اســامی اســت." اگر من به عنوان 
یک شیعه بخواهم برای تسریع ظهور قدمی بردارم، یکی از 
راه های آن ماجرای فلسطین است و من باید در این ماجرا 
نقش داشته باشم؛ اما همان طور که می بینیم، مسئوالن و 
تشکل های دولتی و غیردولتی ضعیف عمل می کنند. در 
مقابل می بینیم جامعه ای مثل لبنان این دشمن را از نزدیک 
و با تمام وجود لمس کرده است. او در این زمینه قطعاً خیلی 
جلوتر از ماســت. آن ها هم در جنگ فیزیکی و هم جنگ 
نرم درگیر ماجرا بوده اند و طبعاً خیلی بهتر از ما مشــغول 

به کاراند.«
عرب سرخی در ادامه با اشاره به وجود مشکل دربارۀ 
فلسطینی ها و نگاه ما به آن ها گفت: »یکی از مشکاتی 
که  فلسطین یا بهتر بگویم فلسطینی ها دارند، ازبین رفتن 
هویتشان است. برای نمونه ببینید صداوسیمای ما هنوز 
بعد از ســال های ســال وقتی در خصوص فلسطین خبری 
منتشر می کند، می گوید که چند جوان فلسطینی کشته 
شــده اند. آیا مشکل فلسطین کشته شــدن همین دو نفر 

است؟ مگر سوریه، افغانستان و یمن کشته ندارند؟
بحــث فلســطین بحــث هویتــش اســت. نمی دانــم 

نشست ناشران دربارۀ مسئلۀ فلسطین و رژیم صهیونیستی)11(: 
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جایگاه رفیع
برای ادبای نوآور جبهۀ مقاومت

از  با حضور جمعی  فلسطین«  و  مقاومت  ناشران حامی  و  نویسندگان  اتحادیه های  بین المللی »هم اندیشی  نشست 
شخصیت های شناخته شدۀ داخلی و همچنین نمایندگان جوامع اسالمی طی روزهای 24 و 25 آبان، پذیرای اهالی فرهنگ 

و نشر بود.
این نشست که مقدمه  ای مهم برای ایجاد یک رویداد بین المللی در حوزۀ نویسندگی و نشر محسوب می شود، با حضور 
مهمانانی از اتحادیه های نشر و انجمن های ادبی ۱۴ کشور جهان اسالم در سالن مهر حوزۀ هنری برگزار شد که مشروح 

گزارش های آن را در ادامه می خوانید.



به روایت تصویر
نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان 
و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«
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می توانــد مقدمــۀ تشــکلی برای دفــاع از مظلوم باشــد، 
تأکیــد کــرد: »نشســت امــروز مقدمــه ای بــرای همدلی 
بــه منظــور مقابله بــا ظالــم و گرفتن حق مظلوم اســت. 
از دو ســال قبل، همراه با تشــکل های ادبی کشــور مثل 
شهرســتان ادب، حوزۀ هنری و انجمن قلم و نیز برخی 
تشکل های فعال ادبیات مقاومت در فضای بین الملل و 
حامی قدس  شریف، نشست هایی در جهت دهی افکار 
عمومــی جهــان اســام و حتی غیــر آن داشــتیم تا برای 

آزادی قدس منتظر بیست واندی سال دیگر نباشیم.«
مدیرعامل مجمع ناشــران انقاب اســامی یادآور 
شــد: »می تــوان بــرای پیشــبرد مقاومت بــا جهت دهی 
افــکار عمومــی، این را جلوتر انداخــت تا مقدمه ای برای 
رفــع مظلومیــت فلســطین و نابــودی اســرائیل باشــد. 
امیدوارم بتوانیم برای آرمان بزرگ فلسطین، زمینه ای را 
برای راه اندازی جایزۀ ادبی و بین المللی فلسطین فراهم 

کنیم.«

در ابتدای مراسم افتتاحیه، میثم نیلی، مدیر مجمع 
ناشــران انقــاب اســامی به عنــوان میزبــان ایــن رویداد 
فرهنگی، در سخنانی توضیح داد: »همفکر ی های اولیه 
دربارۀ این جایزه از دو سال قبل انجام شد و البته بی ربط 
بــه جنایــات رژیم صهیونیســتی و مظلومیــت مضاعف 
مردم فلسطین هم نبود و تاش کردیم دغدغۀ اصلی و 
راهبردی خود را در این زمینه در حوزۀ تشکل های نشر و 

نویسندگی به کار گیریم.«
وی افــزود: »افــکار عمومــی دنیــا امــروز به واســطۀ 
ســلطۀ رســانه های برخوردار از نظام اســتکبار بین الملل 
کاماً همسو با صهیونیسم عمل می کنند و عماً توجهی 
به مظلومیت مردم فلسطین نداشته یا اینکه شجاعت 
کافی برای حرکت پیدا نکرده اند. بنابراین، ادبا و شعرا و 
اتحادیه های نشر ملل اسامی وظیفۀ سنگین تری دارند 

و باید همدلی و هماهنگی بیشتری داشته باشند.«
نیلــی بــا بیان اینکــه این گونه حرکت هــای فرهنگی 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)1(: 

همدلی برای گرفتن حق مظلوم 
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جبهــۀ مقاومــت را محدود نماید؛ پس باید با هوشــیاری 
در مقابــل آن ایســتاد. در ایــن راســتا عملکــرد اهالی قلم 
برای تنویر افکار عمومی بســیار مهم اســت؛ به طوری که 

می توانند از این اهداف شوم جلوگیری کنند.
وی نحــوۀ مواجهــه و رویکردهــای موجــود در ارتباط 
با جبهۀ مقاومت را بررســی کرد و گفت: »سیاســت ها و 
دیدگاه هــای آمریــکا در برابــر این جریان بــزرگ و مقتدر، 
همانــا نهادینه ســازی گفتمــان ســازش بــوده تــا بتوانــد 
به گونه ای مســیر رو به رشــد جریان مقاومت اسامی در 
منطقه را مهار و امنیت رژیم صهیونیستی را با راه اندازی 
جنگ های نیابتی و تبدیل مواجهۀ اسامی صهیونیستی 
بــه نــزاع اسامی اســامی، بیــش از پیــش تأمیــن نماید. 
در یــک نــگاه کلــی، می تــوان سیاســت آمریــکا را بــرای 
مقابله با جبهۀ مقاومت، مثلث راهبردی فشــار، مذاکره 
و امتیازگیــری برشــمرد. ایــن جــز با پذیرش خواســته ها و 
تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا در پی استقرار یک 
نظــام مدون، نهادینه و پایــدار آمریکایی در منطقۀ غرب 

آسیا محقق نمی شود.«
بــه گفتــۀ وی، اقدامــات جنجال برانگیــز آمریــکا نمایی از 
اهداف شــوم آنان اســت که در انتقال ســفارت از تل آویو 

در  انقــاب  معظــم  رهبــر  مشــاور  والیتــی،  علی اکبــر 
امــور بین الملــل، میهمــان ویــژۀ نشســت »هم اندیشــی 
اتحادیه هــای نویســندگان و ناشــران حامــی مقاومــت و 
فلسطین« بود. وی در سخنرانی خود گفت: »سیاست ها 
و دیدگاه هــای آمریــکا در جریــان مقاومــت در پــی ایجاد 
گفتمان سازی است تا مسیر رو به رشد مقاومت اسامی 
را مهــار کنــد و امنیت رژیم صهیونیســتی را بــا راه اندازی 

جنگ های نیابتی و نزاع اسامی تأمین نماید.«
وی افزود: »سیاست آمریکا به شکل فشار، مذاکره 
و امتیازگیری است که جز با پذیرش خواسته های آمریکا 
محقق نمی شود. از یک سو با تضعیف جبهۀ مقاومت و 
از سوی دیگر با افزایش ضریب امنیت اسرائیل می خواهد 
امنیت خود را تضمین سازد. رویکرد استکبارستیزی باید 
راهی در مقابل زیاده خواهی و زورگویی و حمایت از رژیم 

کودک کش اسرائیل باشد.«

توهم امنیت پایدار برای اسرائیل
مشــاور مقــام معظــم رهبری تأکیــد کرد که واشــنگتن به 
دنبال امنیت پایدار و باثبات برای اسرائیل است که البته 
این توهم و رؤیا هم محقق نمی شــود. آمریکا می خواهد 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)2(: 

اهداف شوم استکبار را روشن کنید
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شکنجۀ فلسطینیان باعث شده است که مردم فلسطین 
راه مقاومــت را در پیــش بگیرنــد. بنابراین و بدون شــک، 
نقش نویسندگان و نخبگان جبهۀ مقاومت در حمایت 
از فلســطین و افشــای نقشه های شوم اسرائیل در اینجا 

حائز اهمیت است. 

جبهۀ مقاومت از هر زمانی قوی تر است
وی عنوان کرد: »تمامی طرح ها و توطئه های استکباری، 
صهیونیستی و گروه های فریب خوردۀ افراطی و تکفیری 
بر این موضوع استوار بود که با سقوط سوریه، پیوستگی 
جغرافیایی و فرهنگی محور مقاومت را در هم شکسته 
تــا بتوانند با جداســازی گروه های مقاومــت، توانایی های 
آنــان را کــم و پشــتیبانی ها را از ایشــان ســلب کنند و به 
نوعی، تمامی جنبش های مقاومت را در انحصار و اسارت 
خویــش قــرار دهند. خوشــبختانه با تدابیر هوشــمندانۀ 
 ،Kرهبران جبهۀ مقاومت، به ویژه مقام معظم رهبری
این توطئۀ شــوم به گل نشســت و شــجرۀ خبیثۀ افراط و 
تکفیر و حامیان آنان به همراه سیاست های اتخاذشده، 
شکســت ســختی را متحمــل گردیــد و پیــروزی قاطــع و 
تقویت هرچه بیشتر جبهۀ مقاومت را به دنبال داشت. 
باید گفت امروز جبهۀ مقاومت از هر زمان دیگر قوی تر، 
کارآمدتــر و بازدارنده تر شــده اســت و ضروری اســت این 

دستاوردها و پیروزی ها به مردم معرفی شوند.«
مشــاور رهبــر معظــم انقــاب این گونه عنــوان کرد: 
»حال که در مسیر شکست سوریه با حضور قهرمانانۀ 
فکــر  بــه  باشــند،  موفــق  نتوانســته اند  ارتــش  و  مــردم 
تعییــن قانون اساســی بــرای آنان هســتند. در جنگ که 
نتوانســته اند ســوریه را شکســت دهند. بنابراین، خارج 
از مرزها می خواهند سرنوشت مردم این کشور را تعیین 
کنند؛ در حالی که سرنوشــت و تعیین تکلیف سیاســی 
ســوریه را فقــط مــردم و درون ســرزمین ســوریه انجــام 

خواهند داد.«
وی بــا ابراز این مســئله کــه اقدامات و تجزیه طلبی 
در عراق نمایشی دیگر از اقدامات مشترک آمریکایی ها 
و صهیونیســت ها بــود، گفت: »عراق یکی از کشــورهای 
پرقدرت عربی و اسامی است و با هوشیاری مردم عراق، 
دشــمنان موفق بــه این تجزیه طلبی نشــدند. بدانید که 
هدف جبهۀ اســتکبار حفظ امنیت اسرائیل و تسلط بر 

منبع دول اسامی است.«
والیتی همچنین تصریح کرد: »جنگ ویرانگر یمن 
و سوریه و ازبین بردن نیروی انسانی و زیرساختی جهان 
اسام را در پیش گرفتند تا با ایجاد نزاع، جایگزینی برای 
امنیت رژیم اسرائیل فراهم سازند. برماکردن خیانت و 
جهالــت گروه هــای تکفیــری و حامیان آنان و افشــای آن 
یکی از رسالت های عمیق اهالی قلم جهان اسام است و 

باید بیش از گذشته دست به روشنگری بزنند.« 

به قدس شریف و استحاله کردن این سرزمین نمود پیدا 
کرد تا با یکسره کردن موضوع فلسطین، اهداف اسرائیل را 
که خود جرئت انجامش را ندارد، محقق سازد؛ هرچند به 
این اهداف شوم هم نخواهند رسید. تحوالت اخیر نشان 
داد که جبهۀ مقاومت بیش از گذشته می تواند اسرائیل 

را به زانو درآورد.

بــاال  را  دست هایشــان  بــه زودی  صهیونیســت ها 
خواهند برد

در  موشــک باران  و  ایســتادگی  اینکــه  ابــراز  بــا  والیتــی 
مقابــل بمبــاران اســرائیل بــه جایــی رســیده کــه بــه زودی 
صهیونیست ها دست های خودشــان را باال خواهند برد، 
گفــت: »مطمئنــاً انتفاضه پیــروز خواهد شــد. همان طور 
کــه می دانیــم، شــکل دادن تروریســت های داعــش بــرای 
شکســتن مقاومــت از درون اســام بــود: همــان کســانی 
که فقط چهرۀ اســامی به خود گرفته اند؛ اما بویی از آن 

نبرده اند.«
مشاور رهبر معظم انقاب در امور بین الملل اشاره 
کرد: »می خواهند دو کشور فلسطین و اسرائیل را درست 
کننــد تــا مقاومــت را از بین ببرنــد. این یــک فریب بزرگ 
اســت. می خواهند با هزینۀ دول عربی که عربســتان در 
رأس آن است و مصر و اردن و همچنین استفاده از خاک 
آنان، به اسرائیل امنیت بدهند. این معامله فقط نشان از 

شکست ترامپ خواهد داشت.«

رسالتی برای افشای تزویر 
والیتی ادامه داد: »می خواهند همسویی اعراب و اسرائیل 
را محقــق ســازند؛ امــا مهــم در این بــاره اعــراب مســلمان 
منطقه هستند که با این جور حرکات مخالف اند. تمام این 
اقدامات جز پایمال کردن حقوق فلسطین نیست. رسالت 
نویسندگان دقیقاً افشای تزویر این هاست که می خواهند 
در جهــت تجزیــه و نابــودی دولت های مســلمان و حفظ 

اسرائیل گام بردارند.«
وی عادی ســازی روابط کشــورهای عربی و اســرائیل 
را کــه هــدف آمریکا و صهیونیســم برای تســلط به منابع 
منطقه است، نقشۀ شوم آنان دانست و گفت: »این قطار 
صلح نیست که به حرکت درآمده؛ بلکه مسیر تسلیم در 
مقابل نقشه های اسرائیل است تا بر اقتصاد دول عربی 
مســلط شــود. سیاســت ائتاف غربی، عبری، عربی این 
است که با ازبین بردن توان و ظرفیت های انسانی، مالی، 
لجســتیکی، زیرســاختی و ایدئولوژیک جبهــۀ مقاومت 
و تضعیــف و تجزیــۀ کشــورهای اســامی، در راســتای 
تأمیــن امنیــت رژیم صهیونیســتی قدم بردارد تا تســلط 
جهان خواران بیش از گذشته بر تمامی منابع و ثروت های 

مسلمانان حفظ شود.« 
بــه گفتــۀ والیتــی، طــرح رونــد ســازش و ســرکوب و 
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مقاومــت بــر ظالمــان را داده اســت؛ بنابرایــن همــان طــور 
کــه وارد قــدس شــده اند، بــا ذلت هم خارج خواهند شــد. 
کســانی هم که در کنار اســرائیل ایستاده اند، چه بسا باید 
حکم کفر و ارتداد را بدان ها داد. اقدامات اسرائیل مبتنی 
بر ســلطه طلبی اســت؛ بنابراین، ایران و جبهۀ مقاومت و 
کسانی که از فلسطین حمایت می کنند، به تعبیر قرآن در 

خط صحیح هستند.
وی بــا بیان اینکــه اندیشــمندان و فرهیختگان باید 
توطئه هــا و نظام هایــی را کــه بــرای عادی ســازی روابــط بــا 
اســرائیل در پیــش گرفته اند تبیین حقیقی کنند، گفت: 
»کسانی که دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند، 
قطعاً در کنار ظالم ایستاده اند و همانند جنایتکاری در برابر 

مظلوم قرار گرفته اند.«
ناصر ابوشــریف در پایان خاطرنشان کرد: »جوایزی 
مثل نوبل هیچ وقت به افراد محترم اعطاء نمی شود. در دهۀ 
80 به کسانی مثل انورسادات و بگین و جیمی کارتر نوبل 
دادند که همگی در مقابل فلسطین ایستاده بودند و هر 
کدامشان در ائتاف با اسرائیل نقش آفرینی داشتند. پس 
باید در مقابل این ها افراد نوآور را تکریم کنیم: همان هایی 
که از حق مظلوم دفاع می کنند. باید جوایز ادبی و فرهنگی 
را به سمت حق برد و افراد این حوزه را تکریم و ترفیع کرد. 

امیدوارم این جوایز روز به روز بیشتر هم بشود.«

ناصر ابوشریف، نمایندۀ جنبش جهاد اسامی فلسطین، 
در افتتاحیــۀ تأســیس جایــزۀ بین المللی ادبی فلســطین 
گفــت: »فلســطین موضــوع مرکــزی اســام اســت؛ امــا 
متأســفانه هم اکنــون در رأس مســائل نظام های اســامی 
و عربــی قــرار نگرفته اســت؛ چراکه این ها بــه دنبال حصر 

موضوع فلسطین هستند.«
وی ادامــه داد: »کشــوری مثــل عربســتان مســئلۀ 
فلسطین را جزو اولویت هایش نه تنها قرار نمی دهد، بلکه 
با دستور آمریکا و کمک اسرائیل می خواهد این موضوع را 
حذف کند. طرح رژیم اسرائیل سلطه طلبی و فساد است. 
پس اگر هم کســی بخواهد مقابل آن بایســتد، باید خط 
مقاومــت را در پیــش گیرد. کســی کــه می خواهــد در این 
مســیر پیروز شــود، باید بندۀ خوب خدا باشــد و شــدت و 

قدرت را در برابر طرح صهیونیستی به کار ببرد.«
نمایندۀ جنبش اســامی فلســطین افــزود: »این ها 
پول و اموال زیادی دارند؛ همچنان که قرآن بر این موضوع 
صراحت دارد. چهارده درصد مقامات مهم را یهودیان دارند 
و از نفــوذ خوبــی در ســاختارهای مالــی اقتصــادی جهــان 
برخوردارند. مراکز علمی و رسانه ای را در خدمت گرفته اند 
و منابع مالی زیادی در دست دارند؛ پس مقابله با آن باید 

با قدرت همراه باشد.«
بــه گفتۀ ابوشــریف، خداونــد در قرآن وعــدۀ پیروزی 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)3(: 

نوبل را به کسانی می دهند که مقابل 
فلسطین  ایستاده اند
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غربــت بین نویســندگان بیــش از چیزی بود کــه در ابتدا 
فکــر می کردیــم؛ اما هم اکنــون جای خوشــبختی دارد که 
همۀ ناشــران و اندیشــمندان مسلمان به دنبال آشنایی 

و هم افزایی ارتباطات و هم پوشانی با همدیگر هستند.«
وی بیــان کــرد که هم اکنــون چند دیــدگاه در ارتباط 
بــا حــوزۀ نشــر وجــود دارد و افــزود: »دســته ای معتقدند 
که حوزۀ نشــر غرب این قدر جلو رفته که نمی توان به آن 
رســید. برخــی دیگر معتقدند که اگر بتوانیــم خودمان را 
پیدا کنیم، به آن ها هم خواهیم رسید؛ اما با تحقیقی که 
انجام شد، نتیجۀ سومی گرفته شد مبتنی بر اینکه جهان 
اســام به پشــتوانۀ داشــته ها و محتوای غنی خود حتی 

می تواند جلوتر از غرب باشد؛ به شرطی که بخواهیم.«
رئیس اتحادیۀ ناشــران جهان اســام ابراز داشــت: 
»نه تنها باید خودمان را باور کنیم و دست به عمل بزنیم، 
بلکه به لحاظ ســخت افزاری زمینۀ رســیدن به این قله را 
بایــد فراهــم کنیــم و در ایــن حرکت، دولــت و حکومت ها 
نقش اساسی دارند. دیگر اینکه نویسندگان جهان اسام 
باید دغدغه مندانه روی موضوعاتی که جهان اسام الزم 
دارد کار کنند. تحقق این موضوع کاماً شــدنی اســت و 

خوشبختانه پذیرفته شده است.«

علــی زارعــی نجــف دری، رئیــس اتحادیۀ جهانی ناشــران 
مســلمان، در افتتاحیۀ تأســیس جایــزۀ بین المللی ادبی 
فلســطین بیان کــرد: »در جهان اســام در زمینۀ نشــر با 
چالــش جــدی مواجه هســتیم و چه بســا مشــکل عمدۀ 
مسلمانان ناشی از این است که ما نویسندگان و ناشران 

جهان اسام همدیگر را نمی شناسیم.«
این فعال بین المللی حوزۀ نشــر ادامــه داد: »اهالی 
قلــم و نخبــگان مســلمان، در بســیاری از مــوارد نه تنهــا 
شــناختی از هم ندارند، بلکه همدیگر و فعالیت های هم 
را نیز خنثی می کنند؛ در حالی که ناشران غرب به شکل 
نانوشــته ای هم افزایــی و هم پوشــانی دارنــد؛ امــا وقتی به 
وضعیت حوزۀ نشر جهان اسام می نگریم، اثری از ارتباط 

و هم پوشانی نیست.«
وی دربــارۀ ایــن نشســت  نیز بیــان کــرد: »بر همین 
اساس بود که به فکر افتادیم ارتباطی وسیع تر با ناشران و 
ادبای جهان اسام برقرار کنیم. در این باره اولین اجاس 
را با حضور ناشــران 32 کشــور برگزار کردیم و در ســال 91 
نیز اجاس دوم را برپا کردیم که نهایتاً منجر به تشکیل 

اتحادیۀ ناشران جهان اسام گردید.«
زارعی نجف دری همچنین گفت: »متأســفانه عمق 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)4(: 
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می بینیم که اندیشمندان و کسانی که با رسانه سروکار 
دارند، آثار نوشتاری خود را در زمینۀ حمایت از فلسطین 

به درستی بیشتر و بیشتر کرده اند.«
بــه اعتقاد الشــرفی، هیــچ تفاوتی میان آمریــکا و عوامل 
آنــان در منطقــه در کشــتار مردم یمن وجــود ندارد. همۀ 
مســلمانان بایــد همچنــان کــه در برابــر آمریــکا و رژیــم 
اسرائیل ایستاده اند، مقابل این رژیم های دست نشانده 
هــم بایســتند و از کلمۀ حق دفاع نماینــد. همان طور که 
ملت ایران روشی را این بار در پیش گرفته که همان راه و 

روش حضرت علیA است.
وی دربارۀ وظیفۀ اهالی فرهنگ تذکر داد: »ما نیاز مبرمی 
به اقدام فرهنگی، ادبی و رسانه ای منظم و منسجم برای 
اهدافمان داریم. همچنین باید هدفمند و حکیمانه آن را 
اجرا کنیم؛ چه بسا دشمن می تواند با واژه ها تأثیر منفی 
و نامطلوبــی بر روحیۀ ملت ها بگــذارد. بنابراین برای این 

همایش متعالی و مثبت آرزوی موفقیت دارم.«

ســیدصادق الشرفی، از فعاالن نشر کشــور یمن، در این 
مراســم گفت: »متأســفانه برخی حکومت های اسامی 
مســئلۀ فلســطین را از خودشــان دور کرده اند و این مایۀ 
تأســف اســت. امــا مســئلۀ امیدوارکننــده این اســت که 

پیروزی بر دشمن در تصور ما است.«
وی بــا تأکیــد بر اینکه در فلســطیین شــاهد پیروزی های 
روزافزونی هســتیم، اضافه کرد: »این پیروزی ها از طریق 
شــعارهایی کــه رزمنــدگان مــا می دهنــد، مثــل مــرگ بــر 
آمریــکا و اســتکبار و اســرائیل بــه خوبــی آشــکار اســت؛ 
اگرچــه فلســطینی ها بــا ســردادن ایــن شــعارها بهــای 
ســنگینی را با خونشــان پرداخت می کنند. من به ناصر 
ابوشــریف و همکارانــم می گویــم کــه به عنوان عضــوی از 
نیروهای مقاومت در کشور یمن تا آخرین قطرۀ خون با 
شما هستیم و هیچ وقت از شعارهایی که علیه استکبار 

می دهیم، دست برنمی داریم.«
ایــن فعــال حــوزۀ نشــر کشــور یمــن عنــوان کــرد: »امروز 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)5(: 

دشمن، با واژه ها
روحیۀ ملت ها را به هم می ریزد
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مســلمانان ســازماندهی شــده و همچنان ادامه دارد. در 
رأس ایــن نگرش، نگاه نژادپرســتی و افراط گرایی در رژیم 

غاصب صهیونیستی است.«
وی در ادامــه بیــان کرد: »آنهــا از منظر نگاه مبتنی 
بر دینشــان اصول و اســاس غیرستیزی دارند و سرزمین 
فلسطین را مقدس و خود را قوم برتر می دانند. می گویند 
غیر از یهود نباید کسی در این سرزمین باشد و در آینده 
نیز می خواهند جهان تحت حکومت آنها باشد. به دلیل 
نوع نگاهی که به بحث آخرت دارند، معتقد هستند که 
منجی عالم ظهور خواهد کرد و تشکیل اسرائیل مقدمۀ 

دکتر حسین اکبری، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های 
مجمــع جهانــی بیــداری اســامی، در ابتــدای ســخنان 
خــود گفــت: »تا زمانی که امت ها و ملت ها بــرای دفاع از 
ارزش های انسانی قیام نکنند، قطعاً حکومت های دنیای 

امروز کار جدی برای آنها انجام نمی دهند.«
 اکبــری در ادامــۀ نشســت بین المللی هم اندیشــی 
مقاومــت  حامــی  ناشــران  و  نویســندگان  اتحادیه هــای 
فلسطین بیان کرد: »امروز ما در دنیا در وضعیتی به سر 
می بریم که شــاهد تهدیدی اساسی هستیم. این تهدید 
از گذشــتۀ دور تحت عنوان افراط گرایی علیه بشر به ویژه 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)6(: 
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غاصب را خنثی کنند و در حال حرکت به سمتی هستند 
که فشار را بر این رژیم بیشتر کنند. حضور مردم و امیدی 
که در ملت فلســطین به وجود آمده اســت، این احساس 
را تقویت کرده که می شــود با ملت اندک و بدون ســاح، 
با حداقل امکانات و در ســایۀ تکیه بر ارزش های الهی بر 

دشمن قدرتمند پیروز شد.«
اکبری در ادامه با اشاره به تهدیدی که امروز جهان 
بشر را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: »باعث تأسف 
است که بخشی از پیکر جهان اسام، غیرستیزی را محور 
اصلی قرار داده اند و این محور اصلیِ داعش نیز هست. 
داعــش می گویــد هرکســی که به غیــر از اندیشــۀ ما فکر 
می کند، باید کشــته شــود. در واقع این اندیشه تهدیدی 
اساسی علیه تمام بشر است. البته تمرکز این تهدید بر 

جهان اسام است.«
 وی در ادامــه بیــان کــرد: »بــا ایــن تهدید کــه با نگاه 
موعودگرایی به دنبال نابودی بشر است، باید مبارزه کرد. 
کسانی که فکر می کنند می توانند با این تهدیدها مذاکره 
کنند، افرادی هستند که هفتاد سال پیش این راه را شروع 
کردند و امروز به نتیجه ای نرسیده اند و فلسطین شاهدی 

زنده برای قضاوت در این زمینه است.«
اکبــری اظهــار کــرد: »تنها راه مبارزه بــا رژیم غاصب 
اســرائیل مقابله و مقاومت اســت. تنها راه مقابله با این 
جریان افراط گرایی که به گونه ای در بخشی از جهان اسام 
در حــال گســترش اســت، مبــارزه و اســتقامت اســت. بر 
اساس فطرت انسان نمی توان در برابر ظلم و ستم سکوت 
کرد. امروز ابزار رسانه در اختیار این جریان افراط گرا است 
و پــول و ســازمان ملــل از دیگر ابزاری اســت که در اختیار 
این جریان افراطی قرار دارد. قدرت نظامی نیز در اختیار 
آنها است و ملتی که باید مقاومت کند، ضمن پراکندگی، 

حداقل امکانات و ابزارها را نیز دارد.«
وی در ادامــه تصریــح کــرد: »بر اســاس وعــدۀ الهی 
در تمــام ادیــان، اگر مقاومت کنیم، خداونــد مائک را به 
کمک ما می فرستد و قطعاً قدرت خداوند فراتر از ساح و 
تجهیزات است. ما به وضوح در یمن و سوریه و فلسطین 
دیدیــم هر جا ملتــی اراده کرد که مقاومت کند، بر خاف 

تهدید هر ستمگری پیروز شد.«
اکبــری در پایــان گفت: »یکــی از ابزارهای ماندگاری 
کــه می توانــد در جبهۀ مقاومت نقش ایفا کنــد، اتحاد و 
نشست بین ناشران و نویسندگان است. در جهان اسام 
کتاب های خوبی نوشته می شود؛ اما متأسفانه نظام نشر 
آن بــا مشــکل مواجــه اســت و به دســت تمــام مخاطبان 
نمی رســد. تــا زمانــی کــه امت هــا و ملت ها بــرای دفــاع از 
ارزش های انسانی قیام نکنند، قطعاً حکومت های دنیای 
امــروز کار جــدی برای آنهــا انجام نمی دهد. جای تأســف 
اســت که امروز بخشی از کشــورهای اسامی در راستای 

تحقق خاص اسرائیل گام برمی دارند.« 

ایــن ظهــور اســت. آنهــا بــا این نگاه هــم مردمشــان و هم 
اهداف و هم استراتژی خود را سازماندهی کرده اند.«

اکبــری در ادامــه اظهــار کــرد: »آنها از ابتــدای وجود 
رژیم اســرائیل در ذهن خود به دنبال این مســئله بودند 
تا کشــوری تشــکیل دهند کــه مقدمۀ آخرالزمان باشــد. 
آنهــا بــا برنامه ریزی به دنبال این مســیر بوده اند. بعضی 
از جریان هــای محافظه کار نیز در بین آنهــا وجود دارد که 
معتقدند در دهۀ شصت میادی اسرائیل به نوعی رو به 
افول و در مسیر شکست بود. آنها معتقدند برای جبران 
این شکست باید با جهان عرب مبارزه کنند و مبارزه شان 

و پیروزی بر اعراب می تواند شکستشان را جبران کند.«
ایــن اندیشــه ها و  کــرد: »بــر اســاس  وی تصریــح 
اســتنادات  دینی، معتقدند باید دیگران را کشــت و حق 
حیات برای کســی قائل نیستند. حقوق بشــر و آزادی در 
اندیشــۀ رژیم صهیونیســتی هیچ جایگاهی ندارد؛ حتی 
در میان محافظه کاران. صهیونیست ها در دنیا ابزارهایی 
نیز دارند و دارای سیطره ای جهانی بر مطبوعات هستند. 
البــی صهیونیســتی هــم در جامعۀ آمریــکا نفــوذ دارد و 
طوری در مسئوالن آمریکایی نفوذ کرده که در ادبیات آنها 

نیز این اندیشه دیده می شود.«
اکبری خاطرنشــان کــرد: »آنها معتقدنــد باید برای 
تحقق و ماندگاری اســرائیل تاش کنند و این در اولویت 
اصلــی سیاســت خارجــی آمریــکا قــرار دارد. در اظهارات 
همۀ رؤسای جمهور آمریکا سیاست دفاع از منافع رژیم 
غاصب صهیونیستی دیده می شود و جامعۀ آمریکا نیز 
این را پذیرفته که باید از این خلق نامشروع و سیاست های 

ضدبشری آن حمایت کند.«
این کارشناس حوزۀ بین الملل افزود: »مسئله ای که 
در طول تاریخ ایجاد شد، نگاه مذاکره بود. عده ای باور دارند 
از آنجا که ما توان مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی را 
نداریم، باید با آن مذاکره کنیم و در مذاکرات سیاســی با 
استفاده از حقوق بشر و ساختارهای سازمان ملل، حقوق 
ملت فلسطین را تأمین کنیم. این یک سراب و نگاه خطا 
بود که شــاید به دلیل نبود اطاع از برخی سیاســت های 

پنهانی رژیم صهیونیستی ایجاد شد.«
 اکبــری در ادامــه بیــان کرد: »این نوع دیــدگاه امروز 
به حمدهللا با وجود جبهۀ مقاومت تعدیل شــده اســت. 
اســرائیل تــا دیــروز به دنبال ایــن بود که از نیل تــا فرات را 
اشــغال کنــد و در ســال ۸۲ بــه دنبــال اشــغال بیــروت در 
عرض چند ســاعت بود؛ اما امروز به دنبال این اســت که 
بزرگ ترین دیوار امنیتی را در مرز لبنان بکشد و در داخل 
سرزمین های فلسطین نیز دیوار بکشد تا بتواند امنیت 

خود را حفظ کند.«
 وی در ادامــه تصریح کرد: »با توانمندی ها و قدرتی 
که خداوند در پناه مقاومت به فلســطینی ها داده است، 
آنهــا امــروز توانســته اند خیلی از سیاســت های این رژیم 
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شود.«
وی همچنیــن گفــت: »موضــوع نباید به نویســنده 
تحمیــل شــود؛ بلکــه او را بایــد توجیــه کــرد که هــدف این 
جایزۀ ادبی در روایت گویی دربارۀ مقاومت چیست و باید 
واقعیت را برای او ملموس کرد. نباید به این اهمیت داد که 
نویسنده از نظر سنی و تابعیتی و... چه ویژگی هایی دارد.«

آثاری فقط با امتیاز باال برای مخاطب
در این باره میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشــران انقاب 
اســامی، یــادآوری کرد: »این جایزه حتمــاً چارچوب ادبی 
دارد و اصــاً بحثــی در این بــاره نداریــم؛ چــون تمرکز ما بر 
فلســطین و مقاومــت اســت. کاری هم نداریم نویســنده 

ایرانی است یا غیرمسلمانی از کشوری دورافتاده.«
نیلــی در عین حال تذکر داد: »البته قرار نیســت به 
ساختار فنی بی توجه باشــیم؛ بنابراین هدف آثاری است 
که امتیاز باالی نگارشی هم دارند؛ چراکه قرار است این آثار 

وارد چرخۀ خواندن و مطالعۀ مردم شوند.« 

طی دو روز نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های 
نویســندگان و ناشــران حامــی مقاومــت و فلســطین«، 
میزگردهــای متعــددی بــا حضــور شــخصیت های داخلی 
برگزار شــد؛ حضار از جمله محســن پرویز، علی رضا قزوه، 
علی محمــد مــؤدب، میثــم نیلــی و میهمانــان خارجــی از 
کشــورهای پاکســتان، ســوریه، عــراق، فلســطین، تونــس، 
یمن، ترکیه، لبنان، اندونزی و... به بررسی موضوع و تبادل 
دیدگاه هــا پرداختنــد. در این راســتا عنوان جایــزه، محتوا، 
ساختار و چگونگی برپایی جایزه از جمله محورهای بحث 

میهمانان قرار گرفت.

یک راهبرد مشخص؛ نه صرفاً ساختار
فــاح حســین منخــی، از روحانیان و علمای حــوزۀ ادبیات 
عراق، بر برخی الزامات جایزه تأکید کرد و گفت: »این جایزه 
به یک راهبرد مشخص نیاز دارد؛ یعنی الزام بر سر برخی 
معیارهای فرهنگی مشــخص. صرفاً اکتفا بر سر ساختار 
کفایــت نمی کند؛ بلکــه محتوای آثــار باید تعیین تکلیف 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)7(: 
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می کنم این جایزه ارزش و بعد جهانی بگیرد و هدف گذاری 
از همین ابتدا مثل نوبل باشــد؛ به طوری که همه بتوانند 
در آن شــرکت کننــد. پس جایزه خــودش را محدود نکند. 
باید به جشنواره ای برای تشویق آثار ممتاز هنری و ادبی با 

محتوای مقاومت تبدیل شود.«
همچنین محسن پرویز، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن 
قلــم ایــران تأکیــد کــرد کــه »سفارشی ســازی و وادارکــردن 
نویسنده به سمت محتوا اصاً در کار نیست. بحث جایزه 
بــر ســر حمایت از کســانی اســت کــه دربــارۀ مظلومیت و 

مقاومت می نویسند.«
 

جایزۀ جهانی با مرکزیت ایران
همچنیــن بدیــع صقــور، از کشــور ســوریه توضیــح داد: 
»امیدوارم این تبدیل به جایزه ای جهانی به مرکزیت ایران 
و بــرای تشــویق جوانان شــود. نــگاه آن نیز برای ســال های 
متمــادی باشــد و نــه فقــط درخصــوص فلســطین؛ بلکــه 

انسانیت را در هرجایی در نظر بگیرد.«
در ادامــه، برای جمع بندی دربارۀ موضوع و نام واحد 
بــرای این جایــزه و نیز سیاســت گذاری برای اعام رســمی 
جزئیات این جایزه به ویژه نام رســمی آن بحث و نظرهای 
مختلــف و گاه متفاوتــی مطرح شــد تا بتوانند به تصمیم 

واحد و قطعی برسند. 

 عنوانی کلی یا جزئی برای مقاومت؟
در ادامــه نیــز میان میهمانان دیگر، موضوعات به بحث و 
چالش کشــیده شــد؛ چنان کــه طراد حمــاده، از میهمانان 
حاضر از کشــور لبنــان، تصریح کرد: »نویســنده باید آزاد 
باشد؛ اما نگارندۀ این موضوع باید مقاومت را در وجودش 
حــس کنــد. ایــن جایــزه بایــد تــوان رصد همــۀ آثــار حوزۀ 
مقاومت با بار ارزشی فرهنگی هنری را بدون هرگونه هجو 
و مدح داشته باشد و دیگر اینکه جنبۀ مقاومت را به طور 

کلی در نظر بگیرد.«
هرچنــد که بــه زعم برخی همچون ســمیر المطرود، 
میهمان ســوری نشست، »اگر برای جشنواره اسم خاص 
فلسطین و مقاومت را نیاوریم و عنوان کلی بدهیم، خود به 

خود هدف گذاری جایزه به سمت دیگری می رود.«

چیزی به نویسنده دیکته نمی شود
ســیدصادق الشــرفی، فعــال حــوزۀ نشــر یمن نیــز عنوان 
داشت: »هدف جایزه باید روی آثار با محتوای مقاومت و 
مقابلۀ جدی با صهیونیسم باشد تا در این موضوع وحدت 
ایجــاد کننــد. پس ابعاد سیاســی قضیه نیز بایــد در نظر 
گرفته شود. به نویسنده امری دیکته نشود؛ اما جایزه باید 

هدفمند باشد.«
فاطمــه جغام از تونس نیز ابراز داشــت: »پیشــنهاد 
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کودکــی در خدمــت امــامu بــودم و به عنوان شــاهدی 
عینی و نه مورّخ، می گویم که موضوع فلســطین همزاد 
با نهضت و حتی باالتر از این بوده اســت. دلیل اصلی 
مبارزۀ امامu با رژیم شــاه، هم پیمانی آنان با اسرائیل 
و نوکری آمریکا بود. مسئلۀ مبارزه با اسرائیل و حمایت 
از فلسطین، از آغاز نهضت انقاب در طول زمان بدون 

وقفه همچنان ادامه دارد.«

در صهیونیست هرچه هست، شر است 
رحیمیــان بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا اســرائیل امــروز از 

رئیــس  رحیمیــان،  محمدحســن  حجت االســام 
هیئت امنــای جمعیــت دفــاع از فلســطین، در روز دوم 
نشست »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران 
حامی مقاومت و فلسطین« در جمع میهمانان داخلی 
و خارجــی این نشســت حاضر شــد و به بیــان نکاتی در 
خصــوص فعالیــت در ایــن حــوزه پرداخــت. وی گفــت: 
»فلسطین نقطۀ اشتراک همۀ مسلمانان است. موضوع 
فلسطین و مبارزه با اسرائیل و رژیم صهیونیستی همزاد 

با آغاز نهضت اسامی در ایران است.«
از زمــان  افــزود: »بنــده  حجت االســام رحیمیــان 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)8(: 
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و همۀ اعضای عالم نیز جنود خداوند هســتند؛ پس در 
مقابل هر پدیدۀ باطل، نظام خلقت با او مبارزه می کند 
تــا او را نابــود نماید. بنابراین نابودی اســرائیل موضوعی 
مسلم است. قرآن کتاب تاریخ نیست؛ بلکه تکرارشوندۀ 
تاریخ زندگی بشــر اســت. قــرآن آینده را دربــارۀ آمریکا، 

اسرائیل و غرب مستکبر به روشنی بیان می کند.«
رئیــس هیئت امنــای جمعیــت دفــاع از فلســطین 
بــا تأکیــد بر اینکه توطئه های زشــت دامنگیر خودشــان 
می شــود، توضیــح داد: »تاریــخ نشــان داده کــه همــۀ 
ســتمگران و اهــل باطــل نابود شــده اند؛ از چنگیز گرفته 
تــا محمدرضــا پهلــوی و ... . تردیــدی در ســنت خداوند 
نیســت و باطــل نابودشــدنی اســت. مگــر از اســرائیل 
باطل تــر داریــم؟ آن هــم رژیمــی که از اســاس بــر مبنای 

غصب و جنایت شکل گرفته است.«

بیست وپنج سال حداکثر سقف زمانی است
وی اشــاره کــرد: »اگــر امروز ســخن از 25 ســال تا نابودی 
اســرائیل است، این ســقف زمانی است. قطعاً اسرائیل 
زوال پذیــر اســت و شــاهد افــول روزافــزون ابرقدرتی آنان 
هســتیم. آینــده از آن اســام و حــق اســت. آن گاه کــه 
گورباچــف در صــدر شــوروی در کاخ کرملیــن تکیــه داده 
بــود، امــام مــا از کوچه پس کوچه هــای جمــاران ســخن از 
دفع مارکسیسم گفت. همان امام هم از نابودی آمریکا، 

اسرائیل و همۀ عمال و نوکران آنها گفته است.«
حجت االســام رحیمیان در پایــان اظهار امیدواری 
کــرد کــه این گونه نشســت ها و جوایــز بین المللی بتواند 

اقدامی مؤثر در جهت زوال و محو اسرائیل باشد.

مسائل مهم و اساسی انقاب و نظام جمهوری اسامی 
اســت، تأکید کــرد: »ملت ایران و رهبر انقاب اســامی 
همچنان این مبارزه و حمایت از فلسطین را مسئلۀ اول 
جهان اســام تلقی می کنند. مبنای مبارزۀ امام با رژیم 
ستمشــاهی و اســرائیل و آمریکا قرآن بوده و هست. به 
دلیل اینکه قرآن، اصلی ثابت است؛ پس آنچه برگرفته 

از آن است نیز ثابت و همیشگی است.«
بــه گفتۀوی، مبنای مبــارزۀ امامu آیات متعددی 
از قرآن است. یهود گاه استثنا دارد و در قرآن از برخی از 
ایشــان توصیف مثبت شده است؛ اما در صهیونیست 
هرچــه هســت، شــر اســت و فســاد و دشــمنی بــا حــق. 
مســئلۀ نابودی آمریکا و اســرائیل نیز برگرفته از قرآن و 

موضوعی مسلم و قطعی است. 
 uوی اشاره کرد که آخرین سخنرانی حضرت امام
در ایــران پیــش از انقاب که به دنبالش به خارج تبعید 
شــدند و چهارده ســال و ســه ماه در تبعید به ســر بردند 
نیز سخنرانی علیه کاپیتوالسیون و نفوذ اسرائیلی ها در 

ایران بود.

نابودی اسرائیل؛ نه پیشگویی و نه غیب گویی
رحیمیــان مبنــای زوال اســرائیل را نیــز قرآنــی دانســت 
و یــادآوری کــرد: »اگــر امــام قاطعانــه از نابودی اســرائیل 
گفتنــد و امروز هم حضرت آیت هللا خامنه ای از نابودی 
آن در کمتر از 25 ســال می گویند، این ها نه پیشــگویی و 

نه غیب گویی، بلکه برگرفته از متن قرآن است.«
وی ادامــه داد: »خداونــد بشــارت می دهــد که حق 
مطلق اوست و عالم هستی بر اساس حق آفریده شده 
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جهانــی »فلســطین« اعــام و بــه عنــوان بیانیــۀ پایانی 
قرائت شد. در پایان این نشست دوروزه نیز میهمانان با 
تدوین اســاس نامه و سیاست گذاری واحد برای برگزاری 
جایزۀ جهانی »فلســطین«، ضمن رونمایی پوســتر این 

جایزه، عکس یادگاری دسته جمعی گرفتند.
در این نشست دوروزه عاوه بر شخصیت هایی از 
نشر ایران، ادبا و بیش از بیست میهمان از اندیشمندان 
و فعــاالن نشــر چهــارده کشــور اســامی همچــون دینــا 
سلیمان از اندونزی، صابر کربایی از پاکستان، آل تکین 
دورســون اوغلــو از ترکیــه، فاطمه جغــام از تونس، بدیع 
صقــور از ســوریه، فــاح حســین منخــی از عــراق، طراد 
حماده از لبنان، ســیدالصادق الشــرفی از یمن و افرادی 

دیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پس از انجام جلســات هم فکری و مشــورت میان بیش 
از بیســت میهمان از اتحادیه های نشــری و انجمن های 
ادبی چهارده کشور جهان اسام، جزئیات جایزۀ جهانی 

»فلسطین« مشخص و اعام شد.
در ایــن نشســت »میثــم نیلــی« و »طــراد حماده« 
شــورای  نایب رئیــس  و  رئیــس  به عنــوان  ترتیــب  بــه 
سیاست گذاری انتخاب شدند. در ادامه، اعضاء شورای 
سیاســت گذاری »محســن پرویــز« را بــه ســمت دبیــر و 
رئیــس شــورای اجرایی این جایزۀ ادبــی جهانی انتخاب 
کردنــد. همچنیــن مقــرر شــد کــه ایــن جایــزه بــه شــکل 
دوســاالنه برگزار شــود و دبیر آن نیز به مدت چهار سال 

ابقاء خواهد شد.
همچنین شــش بند به عنوان سند تأسیس جایزۀ 

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)9(: 

جزئیات جایزۀ جهانی »فلسطین«

در پایان نشست دوروزۀ »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«، جزئیات جایزۀ جهانی 
فلسطین مشخص و دبیر آن و نیز رئیس شورای سیاست گذاری انتخاب و معرفی شدند. میهمانان حاضر همچنین عکس 

یادگاری گرفتند و پوستر جایزه را رونمایی کردند.

درایننشست
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حماده«بهترتیب
بهعنوانرئیسو
نایبرئیسشورای
سیاستگذاری
انتخابشدند

پروندۀ ویژه

گزارش



109

شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

بسمه تعالی

»سند تأسیس جایزۀ جهانی فلسطین و بیانیۀ پایانی نشست هم اندیشی اتحادیه ها و تشکل های نشری و ادبی 
حامی فلسطین«

وجدان های بیدار آزادی خواهان و آزادگان جهان، شاهد مقاومت قهرمانانۀ ملت فلسطین در برابر بی سابقه ترین 
ظلم ها و گسترده ترین جنایات علیه ملت مظلوم فلسطین است. ارادۀ مستکبرانه و وحشیانۀ صهیونیستی هفتاد 
سال است که سعی در ازبین بردن هویت معظم فلسطین دارد و در این راه از هیچ نوع جنایت و نیرنگی دریغ نکرده 

است.
1. ما ناشران و نویسندگان کشورهای مختلف ضمن احترام به شهدای انتفاضۀ فلسطین و مقاومت، عزم راسخ 
خــود را بــرای حمایــت از مظلوم و مقابله با اشــغالگری، کودک کشــی، تبعیض نژادی و نابــودی کامل بنیان  های رژیم 

صهیونیستی اعام می کنیم.
2. ما از نویسندگان، شاعران و ناشران در سراسر دنیا برای پیوستن به این مبارزۀ فرهنگی ادبی در راه حمایت 

از فلسطین من البحر الی النهر و پایتخت ابدی آن یعنی بیت المقدس دعوت می کنیم.
3. جایزۀ جهانی فلســطین متعلق به ملت های حامی فلســطین اســت و ابزاری برای تشویق ادبا، نویسندگان، 

شاعران و ناشران جهان برای دفاع و حمایت از فلسطین خواهد بود.
4. برای تولیدات ادبی حول محور مقاومت تا آزادی قدس شــریف، ما اتحادیه ها و تشــکل های نشــری و ادبی 
حامی فلســطین و آزادی قدس شــریف، نقش مهم و حائز اهمیتی در انگیزه مندی نویســندگان و شــاعران خواهیم 

داشت و در تقسیم کار منسجم بین کشورهای مختلف نقشی فعال و مستمر ایفا خواهیم نمود.
5. مــا مؤسســان جایــزۀ جهانی فلســطین اعــام می کنیم که این جایــزۀ مردمــی در تاریخ 25آبان مــاه1397، در 
نشست اتحادیه ها و تشکل های نشری و ادبی حامی فلسطین در تهران تأسیس شد و دبیرخانۀ دائمی آن در تهران 

موظف است اقدامات الزم برای اجرایی شدن بیانیه و اساس نامۀ جایزۀ جهانی فلسطین را فراهم نماید.
6. ما مؤسســان جایزۀ جهانی فلســطین و شــرکت کنندگان در نشســت هم اندیشــی اتحادیه ها و تشکل های 
نشری و ادبی حامی فلسطین، مراتب تشکر و قدردانی خود را از میزبانی ارزشمند کشور جمهوری اسامی ایران و 
رهبر معظم آن، حضرت آیت هللا امام خامنه ای اعام نموده و آمادگی خود را در میزبانی نشست های آینده اعام 

می داریم.

نشست بین المللی »هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین«)10(: 

متن سند تأسیس جایزۀ جهانی فلسطین
پروندۀ ویژه

گزارش
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جزو شــورای سیاست گذاری انتخاب شدند که از سوریه، 
پاکســتان، اندونــزی، فلســطین، تونــس، عــراق و یمــن 
هستند. با توجه به اینکه حضور فیزیکی اعضای شورای 
سیاست گذاری سخت است، قرار شد جلسات به گونه ای 
برگــزار شــود کــه هنــگام برگــزاری جلســه، اعضــای غایب 
به صورت ویدئوکنفرانس در جلسه شرکت کنند تا از نظر 

ایشان بهره مند شویم.

آغاز مسیر با تشکیل شورای اجرایی جایزه
اهداف جایزه عبارت اند از شناســایی آثار مناســب در این 
حوزه، کمک به ترجمه و نشر این آثار در تمام دنیا، تقدیر 
از هنرمندانــی که برای حمایت از مظلومــان در جای جای 
دنیا تاش می کنند، شناسایی استعدادهای عاقه مند به 
حوزۀ مقاومت و کمک به انتشار آثار آنها در سراسر دنیا.

قــرار شــد جایــزه دوســاالنه باشــد و حــول موضــوع 
مقاومــت و فلســطین برگــزار شــود. قرار شــد بــه این فکر 
کنیم که افزون بر انتشار کتاب های شعر و داستان کودک 
و بزرگ ســال، مســابقاتی ذیــل جایــزه برگــزار کنیــم کــه با 
محوریت تک داستان های کوتاه، تک قصیده، تک غزل یا 

اشعار کوتاه مرتبط با موضوع باشد.
طبیعی است باید شورای اجرایی تشکیل شود و در 
ادامه با تشکیل هیئت اجرایی، جزئیات مشخص و نحوۀ 
فراخــوان و شناســایی و جمــع آوری آثار و نیز گــروه داوری 
تعیین شــود تا درخصوص چگونگی داوری و امتیازگیری 
داستان تبادل نظر انجام گیرد. ابتدا باید کلیات موضوع را 
به سرانجام برسانیم و سپس به جمع آوری آثار بپردازیم و 
ببینیم زمانی که برای داوری و رسیدن به نتیجه نیازمندیم، 
چقدر است تا اولین دوره را برگزار کنیم؛ هرچند امکانات 
مالــی هــم مهــم اســت. بنابرایــن مصــوب کردیــم از افراد 
حقیقی و حقوقی عاقه مند به مقاومت در سراسر جهان 
کمــک بگیریم. فکر می کنیم از این راه بشــود هزینه های 

جایزه را تأمین کرد.

محســن پرویــز، دبیــر جایزۀ جهانی فلســطین، اهــداف و 
برنامه های جایزۀ جهانی فلسطین را تشریح کرد.  گزیدۀ 
صحبت های وی را در این خصوص در ادامه می خوانید.  

ایدۀ اولیه برای تشکیل جایزۀ فلسطین
ایــدۀ اولیــه برای تشــکیل جایزۀ فلســطین ابتــدا در میان 
دوستان فعال نویسنده و ناشر ایرانی مطرح شده بود. در 
ادامه با افراد حامی مقاومت در ســایر کشــورها هم مطرح 
شــد. تعــدادی از نویســندگان، شــعرا و دســت اندرکاران 
حوزۀ نشــر در ســایر کشــورها برای تشــکیل نشستی که 
هم اندیشــی هم بود، به ایران دعوت شــدند تا جایزۀ ادبی 

فلسطین تأسیس شود.

ترکیب مؤسسان و شورای سیاست گذاری
طی نشســت هم اندیشــی، این جلســات به مدت دو روز 
و به شــکل فشــرده در تهران برپا و در آن ارکان کلی جایزه 
مطــرح شــد و بــه تصویب اعضــا رســید. ایــن ارکان جایزه 
شامل شورای سیاست گذاری، شورای اجرایی، دبیر جایزه 
و کلیات مربوط به نحوۀ برگزاری جایزه است که به تصویب 
مؤسسان رسید. بر این اساس »میثم نیلی«، مدیرعامل 
مجمع ناشــران انقاب اســامی، به عنوان رئیس شــورای 
سیاســت گذاری و »طراده حماده«، شاعر و وزیر کار سابق 
لبنان، به عنوان نایب رئیس شورای سیاست گذاری تعیین 
شــدند. انتخــاب بنــده نیــز به عنوان دبیــر این جایــزه طی 

رأی گیری انجام شد.
در هیئت مؤســس چهــارده نفر غیرایرانــی و معادل 
همیــن عــدد و کمتــر ایرانی هــای عاقه منــد بــه تأســیس 
شرکت داشتند و اگر دبیرخانه فعال شود، اطاع رسانی در 
این راســتا صورت می گیرد؛ اما در شــورای سیاست گذاری 
سیزده نفر انتخاب شدند که از این میان شش نفر ایرانی 
و هفت نفر غیرایرانی هســتند. افزون بر دو نفر یادشــده 
و بنده، برخی از اعضای خارجی شــرکت کننده در جلســه 

تشریح مسیر جایزه از زبان دبیر 

از هر کمکی در سراسر جهان استفاده می کنیم 

اهدافجایزه
عبارتانداز
شناساییآثارمناسب
دراینحوزه،کمک
بهترجمهونشراین
آثاردرتمامدنیا،
تقدیرازهنرمندانی
کهبرایحمایت
ازمظلوماندر
جایجایدنیاتالش
میکنند،شناسایی
استعدادهای
عالقهمندبهحوزۀ
مقاومتوکمکبه
انتشارآثارآنهادر
سراسردنیا

پروندۀ ویژه
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مهمانان حاضر
در نشست

طراد حماده
وزیر سابق کار در لبنان، نویسنده و شاعر پرکار لبنانی

دینا یولیانتی)سلیمان(
نویسنده، استاد دانشگاه در رشتۀ روابط بین الملل و 

رئیس مؤسسۀ مطالعات خاورمیانه در اندونزی

اسماعیل طاها
نویسنده، شاعر، عضو اتحادیۀ ناشران سوریه و فعال 

در حوزۀ فلسطین

عبدهللا یوسف عبدالحسین
نویسنده، ناشر و فعال حوزۀ فلسطین در عراق

آل تکین دورسون اوغلو
ناشر و نویسندۀ ترکیه ای

بدیع صغور
نویسنده، شاعر، عضو اتحادیۀ نویسندگان سوریه و 

فعال حوزۀ فلسطین و مقاومت

سیّدصادق الشرفی
مسئول کمیته های مردمی یمن، عضو جنبش 

انصارهللا و فعال نشر در حوزۀ محور مقاومت، مدیر 
دفتر حقوق بشر در یمن

صابر کربالیی
رئیس مؤسسۀ بنیاد آزادی فلسطین در پاکستان، 

عضو هیئت تحریریۀ صدای پاکستان و فعال 
فرهنگی در حوزۀ فلسطین

سمیر مطرود
نویسنده، شاعر، مدیر کتابخانۀ اسد و عضو اتحادیۀ 

ناشران سوریه

فالح حسین القریشی
فعال فرهنگی حوزۀ مقاومت در عراق

فاطمه جغام
شاعر، نویسنده، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسۀ 

فلسطین در تونس
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کانــادا، آمریــکا و... را دیــده اســت، می گفت: »تهــران از 
نظر مهندســی شــهری، چیزی کمتر از شهرهای مطرح 
دنیا ندارد.« به کاخ نیاوران که رسیدند، شکوه و وسعت 
آن مجموعــه و نحــوۀ زندگــی شــاه پهلوی و خانــواده اش 
میهمانان تهران را مبهوت خود کرده بود. مقصد بعدی 
بعــد از بازدیــد از مــوزه و کاخ نیــاوران، بیــت امــامu در 
جماران بود. یکی از میهمانان در مســیر جماران گفت: 
»شــاه ایــران قــدرت زیادی داشــت و ســرنگونی رژیمش 
شبیه به معجزه بود!« جمله ای که احتماالً در ذهن دیگر 
بازدیدکنندگان هم مرور می شد؛ اما بیانش نمی کردند. 
به جماران که رســیدیم، فضا دگرگون شــد. تصویر 
منســوب بــه پیامبر اســام و زندگــی ســاده و بی آالیش 
حضــرت امــامu تمام معــادالت منطقی دنیــای مادی 
را به هــم ریختــه بود. دیگــر کلمات قادر به بیان درســت 
احساسات نبودند و این اشک ها بودند که راوی عواطف 
و اثرگــذاری عمیــق روح خــدا بــر فطــرت آزادگان بــود. 
میهمانــان ادیــب تهران قدرت کنترل اشــک های خود را 
در برابــر روح خــدا باختــه بودنــد و فقط اشــعار آنان بود 
که از سر شوق بر زبانشان جاری می شد. حاال دیگر هر 
گوشــه ای از حیاط خانــۀ امام خمینیu کنجی خلوت 
برای این هنرمندان شده بود تا ارادت خود را با بضاعت 
ادبی و طبع شعری خود ابراز کنند. طراد حمادۀ لبنانی، 
فاطمــه جغــام تونســی و عبدهللا یوســف عراقی اشــعار 
خــود را تقدیــم امــام کردند و شــاید حاال دیگــر راز و رمز 
معجزۀ انقاب را در بیت امام یافته بودند. معجزه ای که 
می تواند برای فلســطین و هر ملت در بند دیگری تکرار 

شود. 

صبــح روز جمعــه 25 آبــان، هــوای تهران بارانــی را تجربه 
می کــرد کــه مدت هــا حســرتش را داشــت. خیابان هــای 
و  پــاک  هــوای  و  بــاران  ریــز  قطــرات  زیــر  شسته شــده 
تلطیف شــدۀ تهران، شــهری متفاوت را نشان می داد؛ به 
خصوص برای میهمانانی که از کشــورهای مختلف برای 
انجــام کاری مهــم به این شــهر آمده بودنــد. تهران عاوه 
بر میزبانی از ابرهای طراوت بخش و خاطره ســاز، میزبان 
جمعی از هنرمندان و فرهیختگانِ دغدغه مندی بود که 
دل خــود را بــه وعــدۀ الهی صیقل داده بودند و ســخنان 
امیدبخش رهبر حکیم انقاب دل های بی تابشان را پر از 

شوق آزادی قدس شریف کرده بود.
آنهــا مســلمانان متعهــدی بودند کــه دور هم جمع 
شــده بودنــد تا بــا هم افزایی و همدلی، تــوان ادبی خود را 
برای آزادی مســلمانان فلســطین به کار گیرند. حاال بعد 
از دو روز بحث و گفت وگوهای طوالنی و جدی، میهمان 
خیابان هــای تهــران بارانــی بودنــد. ترنجســتان بهشــت 
انتخــاب خوبــی بود تا این جمع عاوه بر تهیۀ ســوغاتی ، 
نمایــی از بــازار کتاب و فضای فرهنــگ و ادب ایران را هم 
در ذهن ثبت کنند. کتاب فروشی بزرگ خیابان پاسداران 
هــم میزبان خوبی برای این جمع بود؛ فضایی دلنشــین 
و فرهنگی که این روزها در حال تبدیل شــدن به پاتوقی 

برای اهالی فرهنگ و ادب است.
بعــد از بازدیــد میهمانــان از فروشــگاه ترنجســتان 
بهشــت و گعده های ادبی و چند نفره، قرار شــد سری به 
کاخ نیــاوران بزنند. در مســیر، فاطمه جغــام که از تونس 
آمــده بــود، خیابان هــا و ســاختمان های تهــران را با دقت 
نگاه می کرد. او با بیان اینکه کشورهای مختلفی از جمله 

حاشیه ای بر تهران گردی مؤسسان جایزۀ جهانی فلسطین  

میهمانان تهران بارانی  
پروندۀ ویژه

گزارش
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گل هــا و درختــان در هــر باغ و بوســتانی که باشــند، هرقدر هم زیبــا و آباد، هرقدر 
هم بزرگ و دســت نایافتنی؛ بدون باغبان اما دچار آفت و اندوه می شــوند. دیگر 
شکوفه به سر نمی آورند و به ثمر نمی نشینند. دیگر با بهار نیز سر از خواب اندوه 
بر نمی آورند و چشم به آفتاب نمی گشایند. باغ فدک، امت رسول هللاt است 

که از باغبان جدایش کردند و  از طراوت و نشاط محرومش ساختند.
این کتاب از بازنویســی نوارهای پیاده شــده از هفده جلسه سخنرانی سال ۱۳۷۴ 
حاج آقا مجتبی تهرانی است. در این بازنویسی به دو اصل حفظ مطالب و حفظ 
لحن و سبک دقت شده است. موضوع این کتاب مروری بر خطبۀ حضرت زهرا سام هللا علیها در مسجد پیغمبر 
اکرمt پس از رحلت پدر بزرگوارشان است. این خطبه نه تنها مسائل فدک را به خوبی تبیین و حقانیت اهل بیت 

در آن را به روشنی اثبات می کند؛ بلکه مشتمل بر مضامین بلند در معارف اعتقادی است.
شایان ذکر است اصول اعتقادی با بیانی شیوا از توحید گرفته تا نبوت و معاد، اسرار احکام، اوامر و نواحی قرآن، ذکر 
وضــع مــردم قبــل از بعثت، مبارزات و ســختی های پیامبرt و حضرت علــی A در راه پیروزی و تثبیت دین خدا، 
 t از طرف خدا توسط پیامبر A فتنه های دشمنان و برخی مسلمان نماها در مسیر تثبیت اسام، جانشینی علی
در غدیــر خــم، رحلــت پیامبرt و عهدشــکنی برخی مســلمین، غصب خافت و مخالفت با حکم خــدا و قرآن در 
مسائل خافت، غصب فدک و مخالفت با احکام صریح الهی در قرآن و ... از جمله مطالب این خطبه است که در 

نهایت اختصار و در اوج زیبایی و استحکام بیان شده است.
 عناوین اصلی این کتاب مشتمل بر سه فصل است؛ فصل اول به تشریح سخنرانی حضرت زهراB پرداخته و 
مباحثی همچون اعتراض به غصب خافت و سکوت دیگران و دادخواهی دربارۀ فدک را تحلیل می کند. در فصل 
دوم بــه احتجــاج حضــرت با خلیفۀ دوم پرداخته و اشــاره ای نیز به عوام فریبــی و فرافکنی های او می کند ضمن آنکه 
در خصــوص اســتدالل های حضــرت فاطمــهB توضیحاتــی می دهد. در فصــل پایانی نیز از بازگشــت حضرت به 
خانه و گفت وشــنود غریبانه و جانســوز ایشــان با حضرت امیرالمؤمنین A مطالبی را بیان می نماید که قلب هر 

حقیقت طلبی را به درد می آورد.

بحثی کوتاه پیرامون خطبۀ فدک
حاج آقا مجتبی تهرانی

مؤسسۀ فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی

114

طعم کتاب

معرفی کتاب

شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب



ماهنامۀشیرازهکتاب

115

شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

کتاب خوان ماه

ایــن روزهــای آخــر، زمان چقدر کند می گذرد. هوای گرگ ومیــش این دم آخر انگار 
تمامی ندارد. شب های زمستان است و جوش وخروش مردم و شوق آزادی، سرمای 
بهمــن را بــه گرمایــی حیات بخــش و امیدی روشــن بدل کرده اســت. در چشــم ها 
درخششی عجیب وجود دارد، چشم هایی دوخته به آسمان، در انتظار طلوع آزادی 

...
در طلوع آزادی، گزارشی است داستانی از وقایع روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به 
قلم حمیدرضا شاه آبادی. در این کتاب که عنوانی است از مجموعۀ روزهای خدا، 
نویسنده وقایعی را شرح می دهد که گویای پیوستن ارتش به نیروهای انقابی و 
روزهای منتهی به پیروزی انقاب است. پیوستن همافران به نیروهای مردمی یکی از فرازهای بسیار جالب از تاریخ این 

دوره است که به خوبی در این کتاب روایت شده است.
در جای جای این کتاب از تصاویری اســتفاده شــده اســت که به یاری حرف ها و کلمات می آید و خواننده را با خود به 

حال وهوای آن روزهای سال ۱۳۵۷ می برد.
»رفته رفته غروب روز بیست ودوم بهمن از راه می رسد. آخرین روز از تاریخ دوهزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی به پایان خود 
نزدیک می شود. بیشتر پادگان ها، کانتری ها و وزارتخانه ها به دست مردم افتاده است. درگیری های پراکنده در شهر هنوز 
ادامه دارد...« مردم کم کم نشانه های طلوع خورشید آزادی را مشاهده می کنند و در سپیده دم انقاب دست های یکدیگر 
را به گرمی می فشارند. این لحظات پُرالتهاِب آخر، گویای مبارزات مردم تا پایان عمر رژیم پهلوی است و تا چشمشان به 

خورشید پیروزی روشن نشود نیز، دست از تاش برنخواهند داشت.
پایان این کتاب اما به تلخی تمام دوران سیاه ظلم پایان می دهد و صدای انقاب ملت ایران لبخند گمشدۀ مردم را به 

آن ها باز می گرداند.

در طلوع آزادی
حمیدرضا شاه آبادی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نگاهی اجمالی به تاریخ دورۀ پهلوی و مطالعۀ اسناد برجای مانده از جنایت های این 
رژیم بیانگر شب های دیرپا و ظلمت بی انتهای آن دوران است.

ســردی ســلول هایی که پشــت دیوارهای بلند زندان، از هر طرف عرصه را بر مردان 
و زنــان انقابــی تنــگ کرده و قامت بلند و استوارشــان را در تنگنای حصارها و زیر 
سقف های کوتاه خم می کرد نیز نتوانست اندیشۀ آزاد و چشمان بیدارشان را اسیر 

و خاموش کند.
این نرده های فوالدی و دیوارهای بلند، این سلول های درد و اتاق های شکنجه و این 

مأموران عذاب و شکنجه گران آزادی، حرف های زیادی دارند برای گفتن...
شــکنجه گران می گویند، روایت گر اعترافات بهمن نادری پور )تهرانی( و فریدون توانگری )آرش(، دو تن از مشــهورترین 
شــکنجه گران ســاواک در زمان شــاه اســت که پس از انقاب، در زندان یا در دادگاه بیان می کنند و سپس در روزنامه ها 
منعکس می شــود. این کتاب بخشــی اســت از کارنامۀ سیاه ساواک، به انضمام اســناد و آلبوم تصاویری از آن دوره که 

نمایان گر جنایات های این سازمان مخوف است.
تبیین نقش دستگاه اطاعاتی در رژیم پهلوی و جایگاه آن، زمینه های پیدایش کمیتۀ مشترک ضد خرابکاری، بررسی 
فضای بازِ سیاسی پس از سال ۱۳۵۵، فروپاشی دژ، تصرف و تسخیر کمیتۀ مشترک و دستگیری شکنجه گران، اعترافات 
تهرانی، آرش و بقیه در هشــت جلســۀ دادگاه، اعترافات دیگر بازجویان و شــکنجه گران ســاواک و در نهایت، اســناد و 

عکس های مستند از مطالب مهم این کتاب به شمار می آید.

شکنجه گران می گویند
قاسم حسن پور

موزۀ عبرت ایران
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زمین زیر پوششی از برف و یخ، نای نفس کشیدن نداشت و این دشت بزرگ که 
زمانی اجتماع گل های آزاد و پروانه های رنگارنگ بود، در زیر پای گرگ های درنده و 

وحشی زخم های عمیق خورده و ناخوش احوال است.
زمســتان خیال رفتن ندارد و بســاطش را سنگین تر از همیشه پهن کرده، نشانی 
از آهــوان وحشــی و پروانه هــای زیبــا دیده نمی شــود و خورشــید رویــش را از زمین 
گرفته است. سال، سال مرگ است و خبری از روشنی و امید نیست، سال، سال 
گرگ هاســت که بر این دشــت جوالن می دهند و در کمین آهوان آن نشســته اند. 
گرگ سالی نه یک سال که سال ها بر سرزمین آهوان خرامان این دشت حکم رانی 

می کرد ...
رمان گرگ سالی روایتی است استعاری و نمادین از یک فراز تاریخی در ایران. این اثر به خوبی توانسته است استعمار و 

هجمۀ آمریکا را در دورۀ پهلوی بر ایران به نمایش بگذارد.
داســتان ایــن کتــاب آینــه ای اســت از تاریخ پهلــوی دوم و حوادث پیــش از انقاب اســامی. ماجرا از این قرار اســت که 
آمریکایی ها و اســرائیلی ها در اطراف مجتمع اقتصادی کشــاورزی مغان دســت به اصاح نژاد گرگ ها می زنند؛ اما این 
گرگ های اصاح نژاد شــده توســط آمریکایی ها مبدل به گرگ های آدم خوار می شــوند و به جان مردم آن جا می افتند و 
عرصه و زندگی را بر آن ها تنگ می کنند. آن ها قصد دارند گرگ های آدم خواری را در این منطقه تربیت کنند تا بتوانند 
برای کشتن افراد انقابی از آن ها استفاده کنند. نویسندۀ این اثر، مضمونی ضد استعماری را در قالب داستانی جذاب 

و زبانی روان به مخاطب منتقل می سازد و تصویری کنایه آمیز و نمادین از گرگ های واقعی را به خواننده می نمایاند.
رمان گرگ سالی، نامزد دریافت جایزۀ چهاردهمین جشنوارۀ ادبی شهید حبیب غنی پور شده است.

گرگ سالی
امیرحسین فردی

سورۀ مهر

راستی که تصویر تو در این آب زالل چقدر زیباتر شده؛ این ماهی ها چه سرخوشانه 
بازی  می کنند در آب این چشمه، وقتی تو در آب نگاه می کنی ... انگار موهای تو 

خانۀ ماهی هاست ...
موهای تو خانه ماهی هاســت، روایت گر گوشــه هایی از زندگی پسر نوجوانی است 
کــه در یکــی از روســتاهای ورامین زندگی می کنــد. پدر این نوجــوان از انقابیون و 
طرفداران امام خمینی اســت که با توزیع اعامیه های امام در روســتا، نقش خود 
را در مبارزات انقابی ایفا می کند. یک روز دخترکی عرب، مکاشفه وار بر او ظاهر 
می شــود و از اتفاقات نامعلومی از زمان های دور و نزدیک خبر می دهد. گاهی به 
وقایعی نه چندان دور اشاره می کند و گاهی به حادثه ای نزدیک. در این داستان گوشه هایی از تاریخ را می خوانیم که نقطۀ 
عطف آن پیروزی انقاب اسامی است. در این داستان دو واقعۀ مهم تاریخی هر بار به هم نزدیک می شوند: عاشورا 
و قیام امام حسینA که با حضور دخترک عرب یادآوری می شود و قیام مردم ورامین که در اعتراض به دستگیری 
امام خمینی صورت می گیرد. دخترک عرب شاید شاهدی است بر تمام مبارزات حق علیه باطل و آمده است تا مسیر 
روشن حق را به پسرک بنمایاند. این داستان بیان گر جلوه ای از مردانگی و غیرت مردم آزادی خواه و انقابی ورامین است 
که پابه پای دیگر قهرمانان انقاب،  نقشی اثرگذار در نهضت بزرگ انقاب داشتند و نام و یادشان در تاریخ این پیروزی 

بزرگ ماندگار شد.

موهای تو خانۀ ماهی هاست
محمدرضا شرفی خبوشان

علمی و فرهنگی
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کتاب این نقشه جعلی است، مروری بر تاریخ فلسطین از آغاز تا امروز است. این 
اثر، مشتمل بر چهار فصل کلی است که عناوین آن ها عبارت  است از: سرزمین 
پیامبــران؛ فلســطین، یــک کادوی ناقابــل، جغرافیایی کوچــک برای تاریــخ بزرگ؛ 

تاکتیکی به نام صلح.
در فصل اول که روایت تاریخ فلسطین از ۲۰۰۰ سال قبل از میاد مسیح تا سال 
۱۳۰۰م )رنســانس( اســت، مطالبی با این عناوین به چشــم می خورد: تجار پشــم 
قرمز؛ یهود یا بنی اسرائیل؛ حکومتی درون حکومت؛ یهودیان در اورشلیم؛ دوستان 

نفرت انگیز و بازسازی پله های معراج.
فصل دوم بیانگر سال های ۱۳۰۰ تا ۱۹۴۸م است که این عناوین را در خود جا داده است: خدمت رنسانس به یهود؛ جهان 
را به ما بسپارید؛ من متهم می کنم؛ سال آینده در اورشلیم؛ اخراج هرتزل از کاخ سلطنتی؛ نفوذ در امپراطوری؛ تفرقه 

بینداز و حکومت کن؛ یک کادوی ناقابل؛ انگلیسی های نجیب؛ ستون پنجم انگلیس و قدرت های قیم.
در فصل سوم، تاریخ فلسطین از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۷م را می خوانیم و شامل این عناوین است: مبارزه شروع می شود؛ 
صاحب خانۀ جعلی؛ اعراب ســاده دل؛ نیرنگ انگلیس؛ ندبه از آن ماســت؛ یک قدم تا پیروزی؛ خیانت دوســتان عرب؛ 
کتاب سفید از دولتی سیاه؛ هیتلر در خدمت صهیونیست؛ نازی های جدید؛ راکفلرها غسل تعمید می کنند؛ هدیۀ 
8/5 میلیون دالری؛ واژۀ جدیدی به نام اسرائیل؛ قرارداد صلح یا سند رسمیت؛ فلسطین در تهاجم دوست و دشمن؛ 
دولت های عربی و تهاجم همه جانبه؛ امیدهای واهی؛ ۱۶ سال برنامه ریزی برای یک حمله؛ چه کسی جنگ را آغاز کرد. 

انتشارات میراث اهل قلم این کتاب را با تألیف زهرا اشعری در ۷۲ صفحه منتشر کرده است. 

کتاب فلسطین
معرفی بستۀ کتاب دربارۀ فلسطین

این نقشه جعلی است: فلسطین از آغاز تا امروز
زهرا اشعری

میراث اهل قلم

طعم کتاب

معرفی کتاب

117



ماهنامۀشیرازهکتاب

118

شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

طعم کتاب/ معرفی کتاب

نویســندۀ کتاب زخم داوود جنگ را تجربه کرده و موضوعات انســانی و اجتماعی 
را در البــه الی حــوادث جنــگ روایــت می کند. این رمان زندگی چهار نســل از یک 
خانــواده را بــرای خواننــده روایــت می کند و عاوه بر اینکه موضــوع اصلی رمانش 

مقاومت مردم فلسطین است، از عشق و غرور و ایمان نیز سخن می گوید.
نگاه نویســنده به فلســطین، نگاهی نو و عاری از کلیشــه اســت و به نظر می رسد 
نویسنده می خواهد به مخاطب نشان دهد که فلسطین فقط مکانی برای جنگ 
نیست؛ بلکه انسان هایی که در آن زندگی می کنند، دغدغه های متفاوتی در زندگی 
خود دارند. این رمان در سال 2009 عنوان پرفروش ترین کتاب فرانسه را از آن خود 
کرده و تاکنون به 26 زبان دنیا ترجمه شده است. این کتاب اثر سوزان ابوالهوی نویسندۀ فلسطینی است و آن را فاطمه 

هاشم نژاد به زبان فارسی ترجمه و نشر آرما منتشر کرده است.

کتــاب غــزه از بازگشــت می نویســد مجموعــه داســتان هایی دربارۀ غــزه با ترجمۀ 
امیرحســین حیدری بوده و نشــر آرما آن را منتشــر کرده اســت. نویســندگان این 
داســتان ها، جوانان بیست ســاله ای هســتند که صدای بمب و گلوله و برنامه های 
عامدانــۀ اســرائیل بــرای آن ها همراه تک تک لحظات زندگی آن ها بوده اســت؛ اما 
داستان هایشــان بــه مــا می آموزد که چگونــه باید روحــی تســخیرناپذیر و اراده ای 
ناگسستنی داشت. این جوانان در حقیقت، نسل بعدی نویسندگان و اندیشوران 
فلسطینی هستند. غزه از بازگشت می نویسد در ۱۹۶ صفحه و قطع رقعی با قیمت 

۱۱هزار تومان منتشر شده است. 

زخم داوود
سوزان ابوالهوی/ ترجمۀ فاطمه هاشم نژاد

آرما

غزه از بازگشت می نویسد
رفعت العرعیر/ ترجمۀ امیرحسین حیدری

آرما
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بعضی از آمریکایی ها با ارائۀ اسناد، مدارک و دالیل متقن اظهار می دارند که آمریکا 
در چنگال جهودان صهیونیست است و در حقیقت، دموکراسی یا مردم ساالری، 
یعنــی حکومــت مــردم بــر مــردم، در آمریــکا حاکــم نیســت. بلکــه زایناکراســی 
)Zionocracy( یا صهیوناکراسی و به عبارت دیگر، صهیون ساالری، یعنی سلطۀ 
صهیونیسم بر مردم، حاکم است و آمریکا در سیطرۀ جهودان صهیونیست است. 
لذا می گویند که آمریکا را نباید ایاالت متحدۀ آمریکا خواند؛ بلکه باید آن را ایاالت 
متحدۀ اسرائیل )یوزریل - یوسرائیل( )USRAEL( نامید. این کتاب به بخشی از این 
حقایق و نیز مطالبی دربارۀ این موضوع پرداخته است. این کتاب در بخش های 
مختلفی تنظیم شده است: کتب دینی؛ نقشۀ راه و ماهیت جهودان؛ جنایات علیه بشر  توسط جهودان صهیونیست 
)جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و ماجرای هولوکاست، فعالیت های غیرصلح آمیز اسرائیل و ترور جان اف کندی به 
دستور بن گورین و توسط عوامل موساد؛ دموکراسی در آمریکا؛ نوع حکومت و انتخاب رئیس دولت در انگلیس؛ کانادا؛ 
استرالیا؛ نیوزیلند و...؛ و نکاتی چند دربارۀ وضعیت فرهنگی آمریکا.( این کتاب را سیدهاشم میرلوحی تألیف و دفتر نشر 

معارف آن را به بازار عرضه کرده است.

یوسرائیل و صهیوناکراسی
سیدهاشم میرلوحی 

دفتر نشر معارف

جایــی کــه خیابان هــا نــام داشــت روایتــی داســتانی اســت کــه در قالب بیــان یک 
ماجراجویی کودکانه، تصویرگر ظلمی می شــود که بر ملتی رفته و می رود. حیات، 
دختــر نوجــوان فلســطینی، با همراهی دوســت مســیحی اش، ســامی، در اقدامی 
متهورانــه، خطــری بــزرگ را بــه جــان می خــرد و از اردوگاه آوارگان، وارد منطقۀ ورود 
ممنــوع در ســرزمین مــادری اش می شــود تــا بــه تنهــا آرزوی مادربــزرگ پیــرش که 
سا ل های دور از خانه و زمین های کشاورزی رانده شده است، جامۀ عمل بپوشاند.

رنده عبدالفتاح به شــیوه ای هنرمندانه نشــان می دهد که مســائل و فشــار روحی و روانی ناشــی از غصب و تخریب 
خانه و زمین های کشاورزی، کشتار مردم غیرنظامی )حتی کودکان و معلولین(، حکومت نظامی و اختناق و خفقان، 
دســتگیری و بازداشــت و ایجاد رعب و وحشــت، آوارگی و حتی برخورد غیرانســانی نیز از سرزندگی و امید و حیویّت 
حیات فلسطینی نخواهد کاست که »تا هر وقت آنجا حیات باشد، عشق خواهد بود.« رنده عبدالفتاح این کتاب را در 
۲۰۰۸ به نگارش درآورد و مجتبی ساقینی آن را به فارسی ترجمه کرد. جایی که خیابان ها نام داشت در ۲۳۲ صفحه، با 

قطع رقعی، از سوی نشر آرما منتشر شده است.

جایی که خیابان ها نام داشت 
رنده عبدالفتاح/ ترجمۀ مجتبی ساقینی

آرما

کتاب فلسطین
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محمدصالح هرماسی در نامۀ  سرگشاده به فرهیختگان اروپا به تحلیل رفتار غرب 
در دوران مدرنیسم با جوامع اسامی پرداخته است. نامۀ  سرگشاده به فرهیختگان 
اروپا در بخش های اروپا و مصیبت فلســطین، یهودیان در جامعۀ  عربی اســامی، 
مســئولیت اروپــا در تولید قضیۀ اســرائیل، مســئولیت اروپــا در خصوص غصب 
فلسطین و چهرۀ دیگر مدرنیسم غربی گرد آمده است. نویسنده در 136 صفحه 
به زمینه های پیدایش صهیونیسم، رژیم صهیونیستی و نقش غرب در پیدایش 
ایــن رژیــم پرداختــه و رفتــار غرب در دوران مدرنیســم را با جوامع اســامی به نقد 
کشیده است. کتاب نامۀ  سرگشاده به فرهیختگان اروپا را مسعود فکری ترجمه و 
مؤسسۀ فرهنگی، هنری و انتشارات الهدی به سفارش مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسامی با قیمت 10هزار تومان به چاپ رسانده است.

نامۀسرگشاده به فرهیختگان اروپا
محمدصالح هرماسی/ ترجمۀ مسعود فکری

الهدی

ایــن اثــر بــه قلم مصطفــی رضایی کلورزی به رشــتۀ تحریر در آمده اســت. رمانی 
در ژانر علمی تخیلی اســت که حوادث آن در ســال ۱۴۲۰ هجری شمســی روایت 
می شود. دورانی که در آن یک بیماری وحشتناک به نام »زی.اُ.« یا »زایو« سراسر 
دنیا را فراگرفته اســت و نیمی از جمعیت زمین به واســطۀ گســترش این بیماری 
مرده انــد. از جانــب فلســطین گزارشــی به ایران می رســد کــه در آن، به وجود یک 
آزمایشــگاه مشــکوک در اعماق زمین، در منطقه ای در فلســطین اشاره می شود. 
دکتر علی پارســا، محقق و میکروب شــناس ایرانی، برای یافتن ســرنخ هایی از زایو 
و نجات ســاکنان زمین از دســت این میکروب کشــنده با یک گروه آموزش دیده برای رفتن به این آزمایشــگاه آماده 

می شوند؛ ولی در طول مسیر با اتفاقات عجیبی روبه رو می شوند.
زایو داستانی پُرافت وخیز دارد که با رویکردی آینده نگارانه چهرۀ ایران در آینده ای نسبتاً دور را روایت می کند. داستانی 
که قهرمان اصلی آن یک دانشــمند ایرانی اســت که با کمک و هم فکری نخبگان ســایر کشــورهای جهان، به مقابله 
با بزرگ ترین دشمن نسل بشر می رود. این کتاب را انتشارات کتابستان معرفت در ۲۹۲ صفحه و با قیمت ۱۴هزار 

تومان روانۀ بازار نشر کرده است.

زایو
مصطفی رضایی کلورزی

کتابستان معرفت

طعم کتاب/ معرفی کتاب
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کاپوچینو در رام هللا خاصه ای از کتاب شارون و مادر شوهرم، یادداشت های روزانۀ 
ُســعاد امیری بوده که یک فلســطینی مسلمان زاده اســت. کتاب شرحی است از 
زندگی روزمرۀ او در وضعیت اشغال و رویارویی مداوم با مأموران و سربازان اسرائیلی 
کــه بــا وقایــع مهم سیاســی  هم زمان شــده اســت. نوشــته ها مربوط به ســال های 
1981 تا 2004 اســت. در تمام داســتان می بینیم که فرد ارتباطی با گروه های مبارز 
و آزادی بخــش نــدارد؛ اما به خاطر آزارهایی که می بیند، اگر یک ســنگ هم پرتاب 
می کنــد، بــا همــۀ وجــود و باور وی اســت. امیــری آن چنان جزئیات وقایــع را خوب 
توصیف می کند که گویی خواننده در کنار او در رام هللا زندگی می کند. این کتاب 

156صفحه ای، با بهای 1500 تومان و ترجمۀ لیا حسینی، به همت انتشارات روایت فتح روانۀ بازار نشر شده است.

کاپوچینو در رام الله
سعاد امیری/ ترجمۀ لیال حسینی

روایت فتح

فلســطین از منظــر حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، کتابــی اســت بــه زبان فارســی، 
نوشــتۀ ســعید صلح میرزایی که حاوی نظرات و بیانات آیت هللا خامنه ای، رهبر 
جمهوری اسامی ایران دربارۀ مسئلۀ فلسطین است. نویسنده، سخنان آیت هللا 
خامنه ای را در مجامع عمومی و خطبه های نماز جمعه، دربارۀ مسئلۀ فلسطین 
طی سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۰ بررسی کرده و کتاب را به صورت موضوعی در هشت 
بخــش تنظیــم نمــوده و شــامل کلیــات، شکســت ها و پیروزی هــا، مســئولیت ها، 
جنایات، راه حل ها، قهرمانان، روشنگری و آیندۀ روشن است. دکتر علی اکبر والیتی، مشاور عالی آیت هللا خامنه ای، 
مقدمه ای ۱۳صفحه ای بر این کتاب نوشته و مسئلۀ فلسطین را از منظر تاریخی و سیاسی بررسی کرده است. این 
کتاب در ۴۱۴ صفحه و از سوی انتشارات انقاب اسامی، در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده و تا کنون چندین بار تجدید 

چاپ شده است.

فلسطین از منظر آیت الله سیدعلی خامنه ای
سعید صلح میرزایی

انقالب اسالمی

کتاب فلسطین
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کتاب حاضر گزیده شعرهای شاعران معاصرمان دربارۀ مقاومت اسامی و به ویژه 
مردم فلسطین است. این کتاب یکی از پنج کتاب کنگرۀ شعر مقاومت بین الملل 
اسامی است و پیش از این، کتاب هایی با عناوین واژه در سنگر، حنجره های بیدار، 
خندیدن با لبان زخم و درخت آتش که آن ها نیز مجموعۀ شــعر شــاعران معاصر 
دربارۀ مقاومت بودند، منتشــر شــده بود. حســین اسرافیلی گردآورندۀ این کتاب 

بوده و انتشارات ساقی آن را به بازار عرضه کرده است.

حنجره های شعله ور
حسین اسرافیلی

ساقی

این کتاب دایرة المعارف مصوری همراه با توضیحات کامل از سیر تاریخی جهان 
و شکل گیری کشور فلسطین است. شاید مهم ترین خصوصیت این کتاب همین 
مصوربودن آن باشد که به شکل زیبایی، وقایع تاریخی را با تصاویر مختلف آن برای 

درک بهتر خواننده به نمایش می گذارد.
اســتفاده از ۱۰۰۰ تصویر و نقشــه از خصوصیات بارز این مجموعه اســت. در این 
کتاب، با تاریخ پیش می رویم و ظهور و سقوط حکومت های بزرگ را پی می گیریم؛ 
درحالی که شخصیت اصلی، فلسطین در بستر زمان است. با مطالعۀ این کتاب 
می توانید در زمان کوتاهی بر موضوع تاریخ فســطین تســلط یافته و خود را برای 

تحقیقات بیشتر آماده کنید.
کتاب دایرة المعارف مصور تاریخ فلســطین در 368 صفحه، قطع رحلی از ســوی انتشــارات ســایان، به کوشــش امیر 

منصوری، حامد کفاش و زهرا یگانه با صفحات گاسه منتشر شده است.

دایرة المعارف مصور: تاریخ فلسطین
امیر منصوری، حامد کفاش و زهرا یگانه

سایان
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داستان سرزمین نور نوشتۀ داریوش صادقی و مریم ماستری است که انتشارات 
نیستان آن را منتشر کرده است. این کتاب برای گروه سنی کودکان نوشته شده 
و داســتانی مذهبــی را بــا روایتــی جــذاب بازگو می کنــد. موضوع این کتــاب دربارۀ 

فلسطین و بیت المقدس و زندگی مردمان این دیار است.
در سطرهای آغازین کتاب سرزمین نور می خوانیم:

»آن سرزمین، سرزمین نور است.
مردم آن سرزمین، مردمی باایمان و دین دار بودند.

ستمکاران مردمان باایمان را دوست ندارند.
آنان آن سرزمین را به اسارت درآورند.

در آن سرزمین سربازان زنان و کودکان را می زنند.
مردان و پسران آن سرزمین را در زندان اسیر می کنند.«

سرزمین نور 
داریوش صادقی و مریم ماستری

کتاب نیستان

کتاب فلسطین از دیدگاه امام خمینیu   دفتر چهارم از آثار موضوعی تبیان هاست 
که مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی آن را   استخراج و تنظیم کرده و مؤسسۀ 
چاپ و نشــر عروج به چاپ رســانده اســت. پیروزی انقاب اســامی از جنبه های 
مختلــف، بــه تشــدید مبــارزات ضدصهیونیســتی مســلمانان انجامیــد  و رونــد 
uمبارزۀ فلسطینی ها را دگرگون ساخت. کتاب فلسطین از دیدگاه امام خمینی
دربرگیرندۀ رهنمودها و مواضع حضرت امام دربارۀ فلسطین است که از همان آغاز، 
وجهۀ اســامی و بعد اعتقادی مبارزه با اســرائیل را کارســازترین روش برای بسیج 
ملت فلسطین و جلب حمایت امت اسام تا آزادی قدس شریف دانسته است و 
به ادامۀ آن تأکید می نماید. این اثر به زبان های آذری گریل، آلمانی، اردو، استانبولی، اسپانیولی، انگلیسی، بنگالی، پشتو، 

عربی، فرانسه، روسی، ایتالیایی و هوسایی ترجمه شده است.

uفلسطین از دیدگاه امام خمینی
uمؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی

عروج
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ابتسام برکات، خاطرات دوران کودکی خود در فلسطین را در کتابی با عنوان طعم 
آســمان  به نگارش درآورده اســت.  وی در این کتاب، دوران کودکی خود را از جنگ 
شش روزۀ اسرائیل در فلسطین در سال 1967، به شیوه ای بسیار لطیف و جذاب 
روایــت کرده اســت ؛ به گونــه ای که خوانندگان کتاب را در جریــان برخی اتفاقات و 
حوادثی که آوارگان فلسطینی و مردم این کشور با آن روبه رو بوده اند ، قرار می دهد. 
طعم آســمان تاکنون در کشــورهای مختلف دنیا به زبان های انگلیسی  ، فرانسه و 
هلندی با طرح جلد های متفاوتی منتشــر شــده اســت و فاطمه باغســتانی مترجم آن به فارسی است. این کتاب با 

قیمت 6500 تومان در 144 صفحه از سوی انتشارات شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا عرضه شده است.

طعم آسمان
ابتسام برکات/ ترجمۀ فاطمه باغستانی

شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا

کتــاب حاضر، پژوهشــی اســت که می کوشــد دو حــوزۀ مطالعاتی رمــان و ادبیات 
پایداری را در نقطه ای به نام فلسطین به هم پیوند زند. ایدۀ مرکزی چنین طرحی 
در پــی به وجودآمــدن پدیدۀ رمان مقاومت پدید آمده اســت. در بخش اول، روند 
کلی رمان نویســی فلســطین از آغاز پیدایش این  گونۀ ادبی بررســی  شــده اســت. 
بخش دوم به تعریف و تبیین زیرساخت های نظری رمان پایداری اختصاص یافته 
است. در بخش علمی پژوهش حاضر که به مثابه گریزی ناگریز از مرحلۀ نظر به 
مرحله عمل است، با ورود به متن هشت رمان برگزیدۀ فلسطینی از پنج رمان نویس معروف، تاش شده است تا هم 
دانسته های بخش نظری آزموده شود و هم  درجۀ همسانی و همسازی آن ها با رمان دهه های شصت، هفتاد و هشتاد 
فلسطین قرن بیستم بیان گردد. تدوین این کتاب را عزت ماابراهیمی و آزاد مونسی برعهده داشته اند و مؤسسۀ 

چاپ و انتشارات دانشگاه تهران آن را روانۀ بازار کرده است.

پایداری فلسطین از ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۷ 
عزت مالابراهیمی و آزاد مونسی

دانشگاه تهران
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در کتاب بچه های فلســطین، هر داســتان یک شخصیت کودک دارد. کودکی که 
قربانی حوادث و رویدادهای سیاســی اســت؛ اما با وجود این برای به دســت آوردن 
آینده ای روشن در مبارزه ها مشارکت می کند. همانند رمان های دیگر کنفانی، این 
داستان ها بر جبران وضعیت گذشتۀ وطن گمشده به طور عملی تأکید می کنند و 
در عین حال، با چنان اســتعدادی نگارش یافته اند که برای تمام جهانیان جذاب 
است. بر مبنای این گزارش، از جمله عناوین داستان های کتاب بچه های فلسطین 
می توان به »هدیه برای تعطیات«، »نامه ای از رام هللا«، »تفنگ ها در اردوگاه« و 
»ابوالحسن در کمین یک خودروی انگلیسی است« اشاره کرد. فضاسازی ها در این 
مجموعه از داستان ها، یکی از ویژگی های مثبت و شاید امتیازهای منحصر به فرد نویسنده باشد؛ به طوری که در مسیر 
مطالعۀ داستان ها احساس هم ذات پنداری با شخصیت ها به وجود می آید و در بخش هایی که از کودکان به طور مستقیم 
حرف زده می شود، نگاهشان به طور ناخواسته، مخاطب این کودکان را با کودکان اطرافش همسان سازی و حتی بررسی 
می کند. کتاب بچه های فلسطین را انتشارات روایت فتح در سال 1391، در شمارگان 2200 نسخه، منتشر کرده است. 

این کتاب شامل 217 صفحه است و فاطمه باغستانی آن را به فارسی ترجمه کرده است.

بچه های فلسطین
غسان کنفانی/ ترجمۀ فاطمه باغستانی

روایت فتح

موضــوع کتــاب حاضر بیان تاریخ یهود تا زمان شــکل گیری جنبش صهیونیســم 
اســت. این کتاب با هدف ارائۀ تصویری واضح از اصول فکری، پایه های عقیدتی 
و تاریخ یهود در طول اعصار تدوین گردیده وشامل تحلیل نگارنده از ایجاد جنگ 
فیزیکی بین مسلمانان و صهیونیسم، با حمایت جدی مستکبران جهان است. 
نگارنده در راستای دست یابی به این هدف، ابتدا به بیان زمینه های تاریخی یهودیان 
در عهد باســتان پرداخته و با ذکر دالیل متعدد تاریخی ثابت نموده که یهودیان 
معاصر هیچ ارتباطی با یهودیان بنی اسرائیل که از آن ها در قرآن یاد شده، ندارند. 
وی سپس، با نگاهی روان شناسانه به تحلیل شخصیت و روحیۀ یهودیان پرداخته 
و در ادامه، اقدام به ذکر نقش تاریخی یهودیان در دشــمنی با بشــریت نموده اســت. نگارنده بخشــی را نیز به تبیین 
ریشــه های تاریخــی گرایش هــای صهیونیســتی در درون یهودیت اختصاص داده و در پایــان به بحث دربارۀ توجیه ها، 
بهانه ها و دستاویزهای دینی و تاریخی یهودیان در اشغال سرزمین فلسطین پرداخته است. انتشارات قبلۀ اول این کتاب 

را با نویسندگی محمدعلی صمدی منتشر کرده است.

دختران زیتون
محمدعلی صمدی

قبلۀ اول



ماهنامۀشیرازهکتاب

طعم کتاب/ معرفی کتاب126

شمارۀ 30 و 31
بهمن و اسفند 1397

در پژوهــش حاضــر، پژوهنده تاش کرده تا بحران کنونی خاورمیانۀ عربی، به ویژه 
کشــمکش اعراب و اســرائیل را ریشــه یابی و تبیین کند. به این منظور، تحوالت 
سیاســی ایــن منطقــه در اواخــر قــرن نــوزده و اوایل قرن بیســتم میادی بررســی 
می شــود و طــی آن، ظهــور جنبــش صهیونیســم و طــرح بازگشــت یهودیــان بــه 

فلسطین، همچنین آغاز جنبش ناسیونالیسم عرب تشریح می گردد.
مباحث کتاب در 38 فصل با این عناوین فراهم آمده است: جغرافیای فلسطین؛ 
پیشینۀ فلسطین؛ نهضت عربی و فلسطین؛ صهیونیسم؛ فلسطین بعد از جنگ جهانی اول؛ کفالت نامۀ سرپرستی 
فلسطین؛ آغاز مبارزات منفی سیاسی؛ اجرای نقشۀ یهودی کردن فلسطین؛ انقاب سال 1929؛ مذاکرات میان لندن 
و فلسطین؛ انقاب 1936؛ گزارش بازرسان دربار؛ انقاب عظیم علیه تقسیم؛ نظر کمیسیون تقسیم؛ شورای لندن؛ 
فلسطین در دوران جنگ دوم جهانی؛ اتحادیۀ دولت های عرب و فلسطین؛ کمیسیون انگلیس و آمریکا؛ کنفرانس 
انشاص؛ مذاکرات عرب و انگلستان؛ انگلستان قضیه را به جامعۀ ملل وا می گذارد؛ اتحادیۀ عرب قضیۀ فلسطین را 
در دست می گیرد؛ فرار تقسیم فلسطین؛ نیروهای عربی وارد فلسطین می شوند؛ چهار آتش بس؛ کمیسیون آشتی 
و پیمان لوزان؛ بیانیۀ سه دولت؛ پیمان شکنی یهود؛ پناهندگان؛ سرگذشت بیت المقدس؛ منطقۀ غزه و ناحیۀ غربی 
اردن؛ دفاع مشترک و همکاری اقتصادی؛ محاصرۀ اقتصادی اسرائیل؛ صلح با اسرائیل هرگز؛ علل و عوامل فاجعۀ 
فلسطین؛ خطر صهیونیسم برای عرب؛ راه خاص. اکرم زعیتر مؤلف این کتاب است و مرحوم هاشمی رفسنجانی 

آن را به فارسی ترجمه کرده و از سوی انتشارات بوستان کتاب قم منتشر شده است.

اســطوره های صهیونیســتی در سینما نام اثری است که سعی در شناسایی همۀ 
نشــانه ها و نمادهایــی دارد کــه ســینمای غــرب با وام گرفتــن از اعتقــادات، باورها، 
تعصب ها، اهداف و خط مشــی یهود و صهیونیســم، آن ها را در آثار ســینمایی و 

تلویزیونی به تصویر کشیده است.
بــا خوانــدن ایــن کتــاب، رمزگشــایی درخور توجه و نســبتاً جدیــد و کاملــی از آثار 
شــاخصی چون »ماتریکس«، »هری پاتر«، »ارباب حلقه ها«، »پســر جهنمی«، 
»مصائــب مســیح«، »طالــع نحــس«، »جن گیــر«، »کنســتانتین« و »ژاندارک« خواهد شــد و همچنین، ســینمای 
بودیســتی هالیوود و برخی انواع ورزش های رزمی و معناگرایی های شــرقی و غربی و هولوکاســت و شــیطان گرایی در 
ســینمای غرب و نفوذ اندیشــه ها و اســطوره های قدیمی و جدید صهیونیســم یهودی و مســیحی بر سینمای غرب، 
خصوصاً هالیوود، با تعمق بیشتری فهم خواهد شد. بی گمان، فیلم های یادشده در این کتاب، دربرگیرندۀ تمامی آثار 
ارائه شده در یکصد سال فعالیت سینمایی نیست؛ بلکه بیان مصادیق و نمونه هایی است که امکان بررسی و تحلیل 
دقیق تر و دگرگون را برای عاقه مندان به مطالعات فرهنگی فراهم می کند. کتاب اسطوره های صهیونیستی سینما 
تألیف محمدحسین فرج نژاد درسال 1388، به بهای 3هزار و 500 تومان از سوی انتشارات هال منتشر شده است.

سرگذشت فلسطین
اکرم زعیتر / ترجمۀ اکبر هاشمی رفسنجانی

بوستان کتاب

اسطوره های صهیونیستی در سینما 
محمدحسین فرج نژاد

هالل
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این کتاب برای لذت بردن یا تفریح یا سرگرمی نیست. نه رمان است، نه داستان و 
نه مجموعه ای از حکایات؛ بلکه این نوشته از آغاز تا انجام آن به یک موضوع مربوط 
می شود: پرده برداشتن از یهودیت جهانی که از جمله ابزارهای آن، صهیونیسم و 
فراماسونری است. یهودیت جهانی نیرویی اهریمنی است در قالب یک سازمان 
ســرّی؛ اما درعین حال آشــکار. او خود را به یک افعی تشــبیه کرده است که برای 
رســیدن بــه هدفش، برنامه ای نُه مرحلــه ای دارد. این برنامه از روزگار اســارت بابل، 
یعنــی از 24، 25 قــرن پیــش، آغــاز می شــود و زمان پایان آخرین مرحلــۀ آن، پایان 
قرن بیستم در فلسطین است. یهودیان این طور گمان می کنند راز نیروی یهودیت 
جهانی در این است که می تواند دستگاه های خود را از دیدۀ جهانیان پنهان نگه دارد و همواره در اطراف خود، مه غلیظی 
ایجاد کند تا جهان نتواند به ماهیت و حقیقت آن پی ببرد. کتاب پروتکل های دانشوران صهیون یکی از مهم ترین اسناد 
شناخت صهیونیسم و یهودیت جهانی است که با مطالعۀ آن نگاه خواننده به سیاست جهانی دگرگون می شود. مؤلف 
این کتاب عجاج نویهض است. حمیدرضا شیخی آن را به فارسی برگردانده و بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 

رضوی آن را روانۀ بازار کرده است.

واژۀ صهیونیســم همیشــه با قتل و کشــتار، تجاوز و ترور و نیز تخریب و ویرانگری 
همراه بوده و پروندۀ جنبش صهیونیسم مملو از جنایت، نیرنگ، دسیسه و دورویی 
است. حرکت صهیونیستی در آغاز، بر اساس توطئه و دسیسه بنیان گذاشته شد 
و سپس، با حیله و فریب و اتکا به قدرت های امپریالیستی شکل گرفت و سرانجام، 
با توسل به زور و اعمال جنایت توانست رژیم صهیونیستی را به وجود آورد. امروز 
تاریخ نگاران معاصر اروپا در تاش هستند تا صهیونیسم و سپس رژیم اشغالگر 
قدس را توجیه کنند و در این زمینه، کتاب ها و مقاالت متعددی نیز نگارش یافته و 
کنفرانس های بسیاری برگزار شده است و می شود. نگارنده در کتاب حاضر، سعی 
دارد تا تاریخ نگاری معاصر غرب دربارۀ صهیونیسم را به نقد بگذارد، با این فرض که: »تاریخ نویسی معاصر اروپا در دفاع 

از صهیونیسم، بر حفظ منافع استعمارگران مبتنی است.«
کتاب حاضر در چهار بخش، با این موضوعات تنظیم شده است: تاریخ نگاری معاصر اروپا و کشورهای تحت سلطه؛ 
اســتعمار و عملکرد آن در کشــورهای اســامی خاورمیانه؛ ظهور و تکامل صهیونیســم؛ تشــکیل دولت صهیونیستی 
اسرائیل. این کتاب را محمدامیر شیخ نوری تدوین کرده و  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسامی آن را منتشر کرده است.

پروتکل های دانشوران صهیون
عجاج نویعض / ترجمۀ حمیدرضا شیخی 

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

صهیونیسم و نقد تاریخ نگاری معاصر غرب
محمدامیر شیخ نوری

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی

کتاب فلسطین
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صهیونیست های مسیحی از جمله گروه هایی هستند که در زمرۀ تدبیرگرایان یا 
مشیت گرایان قرار می گیرند. بدین معنا که به اعتقاد صهیونیست های مسیحی، 
خداوند مقرر کرده است که بشر باید هفت مرحله یا هفت مشیت الهی را از سر 

بگذراند تا به بازگشت دوم حضرت مسیحA در آخرالزمان ختم شود.
موضوع کتاب حاضر، معرفی جریان »صهیونیســم مســیحی« و بررســی جایگاه 
آن در عرصه های مختلف سیاســی، اجتماعی و اقتصادی کشــور آمریکا اســت. 
این اثر، با هدف شناخت مهم ترین اهداف »مسیحیان صهیونیست« در عرصۀ جهانی تدوین شده و مشتمل بر 

دو بخش است:
1. درآمدی بر زمینه های پیدایش صهیونیسم مسیحی؛

2. ایاالت متحدۀ آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی.
محمد رجبی نویسندۀ این کتاب است و  مرکز اسناد انقاب اسامی آن را منتشر کرده است.  

کتاب نقش آفرینی یهودیان مخفی در مســیحیت اثر یوســف رشــاد، نویســندۀ 
مصری اســت که به بررســی نقش یهودیان مخفی در دین مســیحیت از آغاز تا 
عصر حاضر می پردازد. یهودیان مخفی راز تمامی تحوالت و دگرگونی های فرهنگی 
و تمدنــی جهان انــد. موضوعــی کــه مغفول مانده و بشــر به دلیــل همین غفلت، 
ســردرگم و حیــران درپــی جســتن عامــل بســیاری از حــوادث و رخدادهــا، چونان 
پرنده ای خود را به در و دیوار قفس می کوبد. بروز تفرق و تشتت در آئین حضرت 
عیسیA و تحریف و دیگرگونی درچارچوب الهوتی آن، این آئین را از درون تهی ساخت و حیات فرهنگی و تمدنی 
مسیحیان را نیز تحت تأثیر خود، مبتای نوعی سکوالریسم نظری و لیبرالیسم اخاقی نمود تا آنجا که دیگر میان 
این آئین آسمانی و مناسبات و معامات فردی و جمعیِ ساکنانِ بخش بزرگی از زمین )غرب مسیحی(، کمتر نسبتی 

باقی مانده  است. انتشارات هال این کتاب را با ترجمۀ عباس کسکنی منتشر کرده است.

صهیونیسم مسیحی و جایگاه آن در ایاالت متحده آمریکا
محمد رجبی

 مرکز اسناد انقالب اسالمی

نقش آفرینی یهودیان مخفی در مسیحیت
یوسف رشاد / ترجمۀ عباس کسکنی

هالل

کتاب باغ های امید: شــامل دل نوشــته و نقاشــی های کودکانه دربارۀ فلسطین، از 
سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. این کتاب مجموعه آثاری است که  ترجمۀ مطالبش را غامرضا امامی 
انجام داده است. »رؤیایی زیبا«، »گفت وگو در سردخانه«، »آیا یک زندگی شاد 
حق من نیست؟«، »نمایشگاه خواهر کوچولوی من«، »من کیستم؟«، »آرزوهای 
بچه های غزه« بخشی از داستان ها و شعرهای منتشر شده در این کتاب است. 
به عاوه، تعدادی از نقاشــی های کودکان فلســطینی نیز در این کتاب چاپ شــده است. این کتاب با شمارگان ۲هزار 

نسخه و قیمت ۳هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.

باغ های امید: شامل دل نوشته و نقاشی های کودکانه دربارۀ فلسطین
ترجمۀ غالمرضا امامی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

طعم کتاب/ معرفی کتاب
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انقاب شد. ما با بچه ها می رفتیم راهپیمایی و این کار را 
بلد بودیم که شیشه های بانک ها و مدارس را بشکنیم؛ 
مخصوصــاً مدرســه ای که روبــه روی خانۀ ما بــود. ولی در 
آن ســن کم، در راهپیمایی شــرکت می کردم. هنوز طنیِن 
روحانیِ مجاهد، آقای مشکینی که اهل مشکین شهر بود 
و به کاشان تبعید شده بود و روحانی بسیار فعالی بود، در 
گوش هایم هست: »بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ 
بر شاه«. بعد از آن هم دورۀ راهنمایی را گذراندیم و بعد 

از آن، جنگ شد و من وارد حوزه شدم.

دردورانکودکی،چقدرباکتابسروکارداشتید؟اصاًلخانوادۀ
شمااهلکتاببودند؟

کتــاب خیلــی در خانــۀ مــا جدی نبــود؛ ولــی مــن از دورۀ 
راهنمایی با روحانیِ مدرسه مان مأنوس بودم. لذا، خیلی 
عاقه مند به حوزه و روحانیت و مطالعه شدم و از همان 
زمــان، شــروع بــه مطالعــه کــردم. یکــی از برادرهایم اهل 
مطالعــه بود. کتاب هایی داشــت و در دســترس من بود. 
به طور طبیعی، خانوادۀ مثبتی بودیم؛ چون آن زمان کتاب 
این قدر مطرح نبود. من االن هرچه فکر می کنم، آن تعداد 
کتابــی کــه دو برادر من داشــتند و می خواندنــد، احتماالً 
خیلی عالی بوده اســت؛ ولی کتاب های در ســطح کودک 
کــم بود. یادم اســت برادرم کتاب های شــهید دســتغیب 
را زیــاد در خانــه داشــت یا برادر دیگــرم کتا ب هایی که در 
زمینۀ طب سنتی بود، زیاد مطالعه می کرد و این کتاب ها 
در اطراف من بود؛ مثاً اعجاز و اسرار خوراکی ها را داشتیم 
که قبل از انقاب چاپ می شد. بعضی از کتاب هایی را که 
برای شهید پاک نژاد بود، داشتیم. به نظرم نسبت به آن 
زمان، چیزِ طبیعی و خوبی بود؛ ولی کتاب کودک و کتابی 

که متناسب با سن من باشد، کم داشتیم.

اطرافشماکتابخانهبرایاستفادهبود؟
حقیقتــش مــن کتابخانــه ای در کاشــان نمی شــناختم؛ 
یعنی این طور نبود که به کتابخانه ها عاقه مند شویم. در 
مدرسه کتابخانه داشتیم و با توجه به عاقه مندی هایمان، 
از کتاب هــای مدرســۀ اســتفاده می کردیــم؛ فکــر می کنم 
دورۀ ما یعنی ســال 57، در فضای مدارس، شــورِ مطالعۀ 

مصطفی وثوق کیا

خودتانرامعرفیکنید.
علی رضــا سبحانی نســب هســتم. در اول اســفند ســال 
1348، مقــارن بــا عیــد غدیــر بــه دنیا آمــدم. اصالتــاً اهل 
کاشــان هســتم و حدود 26، 25 سال است در قم زندگی 
می کنم و زمانی که برای ادامۀ تحصیل آمدم قم، ماندگار 
شــدم و در همان اوایل ورودم به قم، نویســنده شــدم. پدر 
مــن مُقنــی )چاه کــن( بــود؛ چــون اصالتــاً هــم اهل قمصر 
بودیم، یکی از شغل هایی که پدربزرگم هم داشته، آبیاری 
بــوده اســت؛ یعنی بــرای مجموعــه ای از زمین هــا، آبیاری 
انجام می داده، لذا نام خانوادگی پدر من آبیاری قمصری 
بود و من وقتی به دانشــگاه آمدم، احســاس کردم نامی را 
انتخاب کنم که بهتر بشود در مجامع از آن استفاده کرد و 
فامیلی سبحانی نسب را انتخاب کردم. مادرم خانه دار بود. 
پنج برادر و دو خواهر هســتیم که آن ها هم به شــغل های 

مکانیکی و تکنسین مشغول هستند. 
سوادپدرومادرتانچهمیزانبود؟

در حقیقت، هر دو بی سواد بودند؛ به جهت اینکه آن ها 
از روستای قمصر بودند. قمصر االن شهر شده و 60، 70 
ســال پیش آنجا روســتا بود. آن ها در روســتا به دنیا آمده 

بودند و بزرگ شده بودند و سواد نداشتند.

شماهمقمصربهدنیاآمدید؟
من کاشان به دنیا آمدم. شاید پدر و مادرم 20 سالی بود 
که آمده بودند کاشان که من و یکی از برادرهایم در کاشان 

به دنیا آمدیم.

پدرتاندرکاشانمقنیبودند؟
بله هم در کاشان و هم در قمصر، این کار را انجام می داد.

ازاوضاعدورانکودکیتانبگویید.
دورانِ کودکــی ام خیلــی یــادم نیســت. خیلی از دوســتان 
می آینــد و خاطراتــی از مــن در جبهه می گویند که خیلی 
از آن هــا را یــادم نمی آیــد و ایــن خیلــی بــد اســت. گاهــی 
عکس هایــی داریم کــه من تعجب می کنم چرا من اینجا 
هســتم؛ اما آن چیزی که از کودکی یادم اســت، اینکه در 
مدرسۀ آقابزرگ کاشان دوران ابتدایی را گذراندم و آن زمان 

130

خانوادۀ نشر

گفت وگو

گفت وگوی مشروح با علی رضا سبحانی نسب، مدیر انتشارات جمال

می خواستم آیت اللّه نشر شوم
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چرامدرکدیپلمنگرفتیدوبعدواردحوزهشوید؟
عاقه مند به حوزه بودم. با یکی دو نفر که مشورت کردم، 
گفتنــد االن برویــد، خوب اســت. چه بســا فکر می کردند 
عاقۀ من بعداً کم رنگ شود یا شاید در آن زمان، حضور 
بــا ســیکل متداول تــر بود؛ یعنــی بعدها حضــور با دیپلم 

جدی تر شد.

همزمانباحضوردرجبهه،چطوردرسمیخواندید؟
جبهــه کــه رفتیــم، دو فکــر داشــتیم: یکــی اینکــه دیگــر 
برنمی گردیم و نیازی به درس خواندن نیست و دیگر اینکه 
فکر می کردیم حوزه که هســتیم، کافی اســت. بعد چند 
سالی که برگشتم، دیدم امکانی به صورت آزاد و مجتمع 
رزمنــدگان وجــود دارد. چند ســال دبیرســتان را خواندم و 
دیپلم را گرفتم و با رتبۀ 66، وارد دانشــگاهِ تهران شــدم، 
مجتمــع آموزشــی عالی قــم، پردیس تهران بــود؛ چون ما 

کاشان بودیم، قم را انتخاب کردم و وارد آنجا شدم.

زمانیکهدرکاشــانبودید،دستبهقلمشدیدیازمانیکهوارد
دانشگاهشدید؟

زمانــی کــه کاشــان بــودم، در ســال 79 ملبــس شــدم و 
فعالیت هایــی در مــدارس داشــتم. در چند مســجد امام 
جماعــت بودم. آخرین مســجدی که امــام جماعت بودم 
»مسجدالرسول« بود که سر خیابان بود و بیشتر بازاری ها 
و کســبه و رهگــذران می آمدنــد. مســجد بزرگــی بــود، به 
مناسبت والدت حضرت زهرا B من یک کار A3 تولید 

غیردرســی بــود؛ کتابخانه ها در حد خــود، مقداری کتاب 
می آوردنــد و تقویت می شــد و همان کتاب هایی که آنجا 
بــود، خیلــی از بچه هــا می خواندند و من جــزء آن بچه ها 
بودم. چه بسا خیلی از آن ها تحت تأثیر روحانی مدرسه 
بودند. خیلی از کتاب های خوب کتابخانه را خوانده بودم. 

 
شمادربچگی،سربهزیربودید؟

خاطــره ای کــه از پــدرم در ذهــن دارم، این اســت که وقتی 
غروب از ســر کار می آمد، با حالت شــاید امری می گفت: 
»بلنــد شــو برویم مســجد.« با پــدرم می رفتیم مســجد؛ 
یعنی پدرم با اینکه از سر کار آمده بود و خسته و کوفته 
بــود؛ ولــی بــا هم می رفتیم مســجد کله پزخانــه. حاال چرا 
نامــش ایــن بــود، نمی دانم! مســجد کوچکی بود. شــاید 
ظرفیتش نهایتاً سی نفر بود؛ ولی گاهی پنج نفر، گاهی 
دَه نفر می رفتیم و در آنجا نماز می خواندیم. بعدها خودم 
بیشتر عاقه مند شدم، چه پدرم می رفت، چه نمی رفت، 
من می رفتم؛ در حقیقت، مجموعاً خانوادۀ ما خانواده ای 
مثبــت و مذهبــی و عادی بودند؛ یعنــی پیچیده نبودند؛ 
از خانــوادۀ روحانــی زاده یا آیــت هللا زاده نبودیم؛ ولی پدرم 
اهل خمس و وجوهات بود؛ نماز جماعتش ترک نمی شد؛ 
همۀ افراد خانوادۀ ما نماز می خواندند؛ صبح به صبح ما 
را بــرای نمــاز صبح بیدار می کردند؛ ظهر در مدرســه اهل 
نماز بودیم؛ شــب ها می رفتیم مســجد و فضای این گونه 
داشتیم و من هم بچۀ آخر خانواده بودم؛ لذا، با برادرهایم 
بعضــی از فضاهــای مذهبــی و هیئتــی را گاهــی تجربــه 

می کردم.
تاچهسالیکاشانبودید؟

من تا ســال 72 کاشــان بودم. ســال 72 دانشگاه مجتمع 
آموزش عالی قم قبول شدم و آمدم دانشگاه و قم ماندم.

شماچهسالیجبههرفتید؟
ســال 63 تــا پایــان جنگ، پانزده ســال کامل را نداشــتم. 
مجبــور بودم شناســنامه ام را دســتکاری کنــم، بلد نبودم 
در کپی شناســنامه دســتکاری کنم. در خود شناســنامه 
دســتکاری کــردم. حتــی مدتــی بعــد از جنــگ مشــکل 
داشتم؛ یعنی هر جا می رفتم، گیر می دادند تا در نهایت، 
شناســنامه را عــوض کــردم و به حالت قبل برگشــت. دو 
سالی اضافه کرده بودم. وقتی مدرک سیکل را گرفتم، وارد 

حوزه شدم و رفتم به سمت جبهه.

چندسالدرحوزهدرسخواندید؟
فکــر کنم یک ســالی کــه خوانــدم، حال و هــوای جبهه به 
سرم زد و ابتدا رفتم غرب و یک سالی غرب بودم و نوبت 
بعــد رفتم جنوب، لشــکر 8 نجف اشــرف و مجموعــاً 44، 
45 ماهی در جبهه بودم. فاصلۀ کمی بین غرب و جنوب 

افتاد؛ ولی وقتی رفتم جنوب، دیگر ماندگار شدم.

منازدورۀ
راهنماییباروحانِی
مدرسهمانمأنوس
بودم.لذا،خیلی
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روحانیتومطالعه
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عالقهمندیهایمان،
ازکتابهایمدرسه
استفادهمیکردیم؛
یعنیازکتابخانۀ¬
مدرسهراهنمایی

استفادهمیکردیم.
فکرمیکنمدورۀما
یعنیسال57،در

فضایمدارس،شوِر
مطالعۀغیردرسیبود

می خواستم آیت هللا نشر شوم
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کــردم که نام ها و لقب های حضرت زهــرا بود، آن زمان نام 
اوشــین زیاد بر ســر زبان ها بود و این گونه اسم ها انتخاب 
می شــد. این مسئله باعث شــد به من بربخورد. به مردم 
مشاوره می دادیم و می گفتیم  که نام های حضرت زهرا این 
است و این اسامی را انتخاب کنید. مردم می گفتند که ما 
نمی دانستیم. من این اسامی را روی برگۀ A3 تایپ کردم 
و چیز زیبایی هم شد. خیرین مسجد آن را تأیید و تکثیر 

کردند و بین مردم پخش کردند.

دردانشگاهچهرشتهایخواندید؟
لیســانس مــن حقوق اســت. وقتی وارد دانشــگاه شــدم، 
نشــریه ای بود به نام هامون. من سردبیرش شدم. بسیج 
دانشجویی گفت به مناسبت والدت حضرت زهرا، برای ما 
کاری آماده کن. من هم همان نام های حضرت زهرا را در 16 
صفحه آماده کردم و چاپ شد. یعنی بسیج دانشجویی 
آن را تکثیــر کرد. رئیس دانشــگاه خیلی خوشــش آمد و 
گفت حاج آقا، این را ادامه بدهید. این خیلی کارِ نفیسی 
اســت. چند ماه وقت گذاشــتم. کار تبدیل به یک کتاب 
ســیصدصفحه ای شــد به نام جرعه ای از کوثر. این کتاب 
برای بار اول در ســال 75 به صورت ناشــرمؤلف چاپ شد. 
دانشــگاه قــرار بود آن را چاپ کند. رئیس دانشــگاه دکتر 
الهیــان بود که روحانی بســیار سلیم النفســی بود. گفت 
حاج آقــا، بــرو چاپ کــن، من پولــش را می دهــم. من رفتم 
شخصی آن را چاپ کردم و ایشان هم به من کمک کرد؛ 
یعنــی پولِ قرض الحســنه ای به مــن داد و من رفتــم آن را 

چاپ کردم و بعد پولش را برگرداندم.

چقدرپوِلچاپششد؟
االن حضــور ذهــن ندارم؛ ولی آن زمــان از دو جهت خوب 

بود: یکی اینکه کاغذ را راحت و با قیمت مناسب می شد 
به دست آورد و از سوی دیگر، کتاب ها تخفیف مناسبی 
داشــتند. مثاً من کلِ تیراژم را به صورت عمده،40درصد 
فروختم. فکر کنم 3هزار نسخه چاپ کرده بودم و کمتر از 
یک سال من دوباره چاپ کردم. کتاب دوم و سوم من بود 
که یکی از ناشران، برخوردِ بسیار سبکی با من کرد و من 

اراده کردم ناشر شوم.

دهۀ70کهشماهمطلبهبودیدوهموارددانشگاهشدهبودید،
تحلیلیازوضعیتفرهنگیکشورداشتید؟

آن زمان مسائل سیاسی خیلی برایم جدی نبود، مسائل 
فرهنگی جدی بود. خط های سیاسی را این قدر که االن با 
آن آشــنا هستم یا پسرم با آن آشناست، نمی شناختم؛ 
خیلــی راحــت بگویم: این طور نبود که به راحتی بشــود از 
مسائل سیاسی صحبت کرد. متأسفانه اوضاع فرهنگی 
فضایی بود که ما نمی پسندیدیم، فضایی بود که عقربۀ 
حرکت هــا به طرف مســائل اقتصــادی و ســازندگی بود و 
فرهنــگ به نوعی مغفــول بود. آتش به اختیارهــای زیادی 
داشــتند کار می کردند. من ســال دومِ ورودم به دانشگاه، 
دو ســالی رئیــس انجمــن اســامی آنجا بــودم و فعالیت 
می کردم و دوستانی که آنجا بودند و با هم کار می کردیم، 
خیلی جدی کار می کردند. قبل از آن هم که ساکن کاشان 
بودم، به مدارس و مکان های مختلف برای نماز و گفت وگو 
و ســخنرانی و هیئت می رفتم؛ یعنی فعالیت های جدی 
در زمینــۀ فرهنگــی داشــتم، دغدغه هایــی داشــتم؛ مثاً 
در همــکاری با ســپاه مدِت درخــور توجهی، روحانیِ ناظر 
یکــی از پایگاه هــا بودم؛ لذا یکــی از کارهای فرهنگی ام در 
آنجــا بــود و مرتــب در پایــگاه حضــور داشــتم و با بچه ها 
می جوشیدم. یکی از مسئولین شهرداری را در نمایشگاه 

خانوادۀ نشر / گفت وگو

منتاسال72 
کاشانبودم.سال
72دانشگاهمجتمع
آموزشعالیقم
قبولشدموآمدم
دانشگاهوقمماندم

رفتیم، جبههکه
دوفکرداشتیم:
یکیاینکهدیگر
برنمیگردیمونیازی
بهدرسخواندن
نیستودیگراینکه
فکرمیکردیمحوزه
کههستیم،کافی
است
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بین المللی امســال دیدم. گفت که همان سال 72، اولین 
کامپیوترهایی را که وارد کاشان شد، من برده بودم بسیج 
و آمــوزش مــی دادم. یادش بود و می گفت من کامپیوتر از 

شما یاد گرفتم.
یعنــی فعالیت هایی از این جنــس را تا بعد از اینکه 
قــم آمــدم، در کاشــان داشــتم. فضــا طــوری بــود کــه یک 
روحانی رئیس جمهور ما شده بود که انقابی بود، تعریف 
امام پشتِ ســر او بود و خیلی ها او را قبول داشــتند )آقای 
هاشمی رفسنجانی( و ما مانده بودیم که در برابر این همه 
فضــای نابســامانِ عمدتاً فرهنگی، چــه باید بکنیم. حاال 
وضعیت اقتصادی کم وبیش خوب و گاهی ضعیف بود؛ 
اما این قدر که نابسامانی های فرهنگی به ما فشار می آورد، 

نابسامانی های اقتصادی فشار نمی آورد.

نابسامانیهایفرهنگیآنزمانچهبود؟
غفلــت از تبییــن معارف دینــی. یکی از مشــکات بزرگ 
ایــن بــود کــه بچه هــای جبهــه و جنــگ کامــاً فرامــوش 
شــدند، عقب زده شــدند، به کار گرفته نشــدند و موجی 
از نارضایتــی و دل زدگــیِ بچه هــای جنــگ را داشــتیم کــه 
زیــاد بودنــد و گویــا کاری بــه کارِ این هــا نخواهند داشــت؛ 
یعنــی هیچ وقت نیــازی به آن هــا نخواهند داشــت. آن ها 
برخــاف اینکه تصور می شــد کــه ایثارگرانی هســتند که 
باید محترم باشــند، در حد ورود به دانشــگاه، تســهیات 
داشــتند؛ لــذا خیلــی از بچه هــای جبهــه ناراحــت بودند؛ 
یعنی احســاس می کردند که نادیده گرفته شده اند. فضا 
طوری بود که موســیقی با یک شــتاِب جدی شــروع شــد 
که جامعه برنمی تابید یا مســامحه در مســائل پوشش و 
گاهــی برخوردهــای صداوســیما...، یعنــی مجموعــه  ای از 
این هــا کــه آن زمــان اگر برای ما خط قرمز نبود، احســاس 
می کردیــم دارد رفتارهــای ضدفرهنگــی صــورت می گیــرد 
کــه امتــداد آن چیــزی شــده کــه امــروز در جامعــه داریــم 
می  بینیم. چهارشــنبه  های ســفید امتداد رفتارهایی بوده 
کــه مــا از ســال 72 به این طرف، در ذهــن داریم. بچه های 
جبهه و جنگ یک طرف، خانواده های مذهبی یک طرف، 
آن ها احساس غربت می کردند. در یک جمله، اشرافیت 
به همه چیز غلبه پیدا کرده بود؛ یعنی می رفت به سمت 
اینکه همه چیز پول باشــد؛ لذا دانشــگاه آزاد در آن زمان 
هرجــا می رفت، فضای بی اعتمــادی، بدحجابی و اختاط 

دختر و پسر ایجاد می شد.

دردانشگاهدولتی،اینفضاهانبود؟
خیلی کم بود. اصاً وقتی دانشــگاه آزاد وارد کاشــان شد، 
یک سال طول نکشید که فضای فرهنگیِ کاشان از جایگاه 
داراالیمان و دارالمؤمنین کاماً دگرگون شــد. در مجموع، 
آنچه آن زمان اتفاق افتاد، امتدادش چیزی است که امروز 
از نظــر فرهنگــی داریم. مثاً اگر روزنامه هــا را رصد کنیم، 

یادمــان می آیــد کــه آن زمان چــه چیزهایی در ســینمای 
مــا، در کتــاب مــا، در مجــات ما اتفــاق افتاد. مثــاً آقای 
هاشــمی چند ســال عدالت اجتماعی را مطــرح می کرد؛ 
البتــه بیشــتر توســعه را مطــرح می کرد که یکــی از نقاط 
حساسی بود که اشرافیت را ترویج می کرد و اینکه جامعۀ 
ما باید ساخته شود؛ حاال مستضعفین زیر چرخ های این 
توســعه لِه شوند، طبیعی است. یادم است همان زمان، 
بحث شــبیخون را که حضرت آقا مطرح می کرد، در کنار 
آن، بحثــش ایــن بود که نه، لزوماً نباید در جامعه عده ای 
لِه شــوند، برای اینکه عدۀ دیگری به رفاه برســند. این ها 
بیشتر مشکات فرهنگی بود.همان زمان بود که آرام آرام، 
آقای سروش از شورای عالی انقاب فرهنگی بیرون آمد 
و بعد زاویه گرفتن با کل نظام و ترویج پوپولیســم شــروع 
شــد. آن زمان ریلِ انحرافات فکری گذاشــته شــد و بعداً 
هم به صورت رســمی، شاگردان آقای ســروش در ارشاد و 
خیلی جاهای دیگر منصب گرفتند و آن نگاهِ اباحه گری و 
تقدس زدایی و اخاق زدایی شروع شد و ریشه هایش به 

نظرم از همان سال ها بود.

شــماچراتصمیمگرفتیدبرویددانشــگاه؟حوزهشــماراقانع
نمیکرد؟

بــه قــول یک نفر، هولمــان دادند. کارهــای فرهنگی را که 
انجام می دادم، دو، سه نفر از پامنبری هایم دانشجو بودند 
و بــرای دانشــگاه درس می خواندند. یک دفعه احســاس 
کــردم عاقه مند هســتم بــا این ها بــروم دانشــگاه. نیازی 
شــاید در خــودم نمی دیــدم که احســاس کنم لزومــاً باید 
وارد دانشــگاه و آن رشــته بشوم. دیدم بچه ها می گویند: 
بهترین رشته حقوق است، برویم حقوق بخوانیم! اولین 
رشته ای که انتخاب کردم، حقوق بود؛ یعنی این طور نبود 
که جزء عاقه مندی هایم باشد؛ نه، برای من علی السویه 
بــود. لــذا، لیســانس من حقوق اســت و فوق لیسانســم، 

فلسفه .

چندسالدرحوزهدرسخواندیدکهوارددانشگاهشدید؟
من تقریباً 5، 6 ســال خواندم؛ چون از حدود 9 ســال در 
حوزه، تقریباً ســه ســال هم در جبهه بودم. ارشــد هم در 

دانشگاه قم، فلسفه و کام اسامی خواندم.

چهزمانیازدواجکردید؟
سال 69 ازدواج کردم و بعد از مدتی ملبس شدم.

شغلینداشتید؟
نه، طلبه بودم و گاهی منبر داشتم و گاهی هم سفرهای 
تبلیغــی می رفتم. ســال 69 ســفری بــه لردگان داشــتم؛ 
یعنی یکی دو بار سفر تبلیغی رفتم. سال 75 هم به مدت 

یک سال مدیر حوزۀ لردگان بودم.

لیسانسمن
حقوقاست.وقتی
وارددانشگاهشدم،

نشریهایداشتبهنام
هامون،منسردبیر
آنجاشدم.بسیج
دانشجوییگفت:

»بهمناسبتوالدت
حضرتزهرا،برای
ماکاریآمادهکن.«

منهمهماننامهای
حضرتزهرارادر16 
صفحهآمادهکردمو

چاپشد.یعنیبسیج
دانشجوییآنراتکثیر
کرد.رئیسدانشگاه
خیلیخوششآمدو
گفت:»حاجآقا،این
راادامهبدهید.این
خیلیکاِرنفیسی
است.منچندماه

وقتگذاشتم،300 
صفحهکتابشدبا
نامجرعهایازکوثر.

چاپاولاینکتابدر
سال75انجامشد،
خودممنتشرکردمو

ناشرمؤلفشد

منکِل
تیراژمرابهصورت
عمده،40درصد
فروختم.فکرکنم
3هزارنسخهچاپ
کردهبودموکمتراز

یکسال،چاپدومرا
همدرخواستدادو
مندوبارهچاپکردم.
کتابدوموسوممن
بودکهیکیازناشران،
برخورِدبسیارسبکی
بامنکردومناراده

کردمناشرشوم
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گفتیددرچاپکتابدومتان،ناشــرباشــمابدبرخوردکرد.چه

برخوردیکرد؟
بــا توجــه بــه اینکــه در انجمن اســامی دانشــگاه بودم، 
بچه هــا را اردو می بردیــم. در جلســاتی که بچه ها را برای 
اردو می بردیــم، احســاس کــردم وقتی مشــهد می رویم، 
بایــد بــرای بچه هــا صحبت کنــم و حرف بــرای گفتن کم 
دارم. شــروع کــردم بــه تحقیــق دربارۀ کســانی کــه آنجا 
دفن بودند و کسانی که تأثیرگذار بودند. ابتدا، جزوه ای 
را بــرای اردو آمــاده کــردم که وقتــی اردو می رویم، بتوانم 
بــرای بچه هــا صحبــت کنــم. بعــد آن را توســعه دادم. 
کتابــی بــه نــام در حریم یار شــد، این کتــاب را هم چاپ 
کــردم و ایــن هم ناشــرمؤلف بود. رفتم ســراغ یک نفر و 
او گفت: »کتاب را 50هزار تومان از تو می خرم«، گفتم: 
»70هــزار تومــان پول تایپ آن شــده!« گفــت: »50هزار 
تومان بیشتر نمی خرم«. دیدم این شکلی از بی انصافی 
اســت. با افراد دیگر هم همین کار را می کردند. به یک 
نفــر دیگــر هم گفتم. او هم پیشــنهادی کمی بیشــتر یا 
کمتــر داد که شــاید پیشــنهاد این بود که »مــن برای تو 
چاپ می کنم، خودت توزیع کن«. گفتم: »اگر قرار باشد 
خــودم توزیع کنم، خودم هــم آن را چاپ می کنم.« بعد 
رفتــم بــرای مجــوز اقــدام کردم. فکــر کنم ســال 76 بود. 
ســال های 77 و 78 ما را ســرکار گذاشتند؛ ولی سال 78 

به من مجوز را دادند.
همــان زمان، به لبنان ســفر کردم و ســه ماهی هم 
لبنــان بــودم. رفته بــودم کنار بچه های حــزب هللا. عربی 
مــن زیــاد خوب نبود؛ ولی مقداری عربی کار کرده بودم. 
دوســتانم بــه مــن گفتنــد کــه بــه مجموعــه ای 4، 5 نفره 
بــروم و رفتــم. فکــر کنــم 4 نفــر آن هــا عرب بودنــد و من 
فــارس بودم. احتماالً ســال 77 بــود. آنجا در نماز جمعه 
بــودم، صحبــت می کــردم. نگاهی هــم بود کــه فکر کنم 
نــگاهِ درســتی بــود. می گفتنــد: مــا آخوند عــرب داریم؛ 
کســانی کــه بتوانند بروند آنجا ســخنرانی کنند، داریم؛ 
ولی کســی که فضای جبهۀ ایران را تجربه کرده باشــد و 
بتوانــد آن فضــا  و تجربیات  و معنویت را انتقال بدهد، 
خیــر. آنجــا بیــش از معلوماتــم در ســخنرانی هایم، بــه 
دلیــل خودمانی بودن و خاکی بــودن به عنوان یک طلبه، 
بیشــتر با بچه هــا انس می گرفتم. البته بعد از گذشــت 
45 روز، ســخنرانی ای کــردم و بعــد از آن طلبــه ای به من 
گفــت کــه مــن صــد ســال دیگــر هــم نمی توانم مثــل تو 
صحبــت کنــم. مــن در ســخنرانی ام از یکــی از مباحــث 
پختــۀ آیت هللا جوادی آملی اســتفاده کــردم و آن طلبه 
می دیــد ایــن معارف معارفی نیســت کــه او به راحتی به 
آن هــا دســت پیــدا کنــد؛ یعنــی در حقیقــت، مــن زباِن 
بســیار ســادۀ عربــی بلــد بودم که مثــاً کرامــت در قرآن 
حضرت آیت هللا جوادی آملی را در آنجا بیان می کردم؛ 

لذا، لذت می بردند و کیف می کردند.

باخانوادهآنجابودید؟
نــه. چون فضــا، فضای جنگ بود. قبل از عقب نشــینی 

بود.

اسمنشرجمالراازابتداخودتانپیشنهادکردید؟
نــه؛ وقتــی وارد ارشــاد شــدم، گفتنــد: »10 تــا اســم بایــد 
بدهیــد«. مــن 9 تــا اســم دادم، گفتنــد: »نــه بایــد 10 تــا 

باشد«.

قمدرخواستدادید؟
قــم درخواســت دادم؛ ولــی بایــد می آمــدم تهران و اســم 
انتخــاب می کــردم. آمــدم تهــران. در وزارت، آقایی اصرار 
کرد که نه باید 10 تا اسم باشد. من هم چیزی به ذهنم 
نرســید. جمالت را عشق اســت، جمال را نوشتم. گفتم 
وقتــی از بــاال به پایین می آیند، یکی از آن هایی را که من 
عاقه منــدم، انتخــاب خواهند کــرد. آن ها انگار لیســت 
را از انتهــا دیــده بودنــد و جمال را انتخــاب کردند. در هر 
صورت، اســم قشــنگی اســت؛ هرچند بدون ارادۀ دقیق 
انتخاب شــده اســت؛ اما اسم قشــنگی است و ما هم با 

این اسم جلو آمدیم.

درآنزمان،تصوریازفضایبازارکتابداشــتیدکهواردنشر
شدید؟باکسیمشورتکردهبودید؟

نشر را اصاً به عنوانِ شغل نمی دیدم. احساس می کردم 
مــن نویســنده هســتم و می خواهــم کتاب هایــم را چاپ 
کنم و ابزاری نیاز دارم و آن ابزار، نشر است و قرار است 
کتاب های خودم را چاپ کنم و هر کسی خواست، بخرد؛ 
یعنی تصور چندان مبسوطی از نشر نداشتم؛ نه اینکه 
نشــر را نشناســم، این طــور نبــود که با دیدگاهی وســیع 
ورود پیــدا کنــم و کلِ زندگــی ام را بگذارم. ما در شــهرکی 
زندگــی می کردیــم بــه نام شــهرک مهدیه در قــم. من در 
ســال 73 وارد آن شــهرک شدم. دوستی در آنجا داشتم 
بــه نــام آقــای حیــدری ابهــری. روزی بــه او گفتــم: »آقای 
حیدری، من چند استعداد و عاقه مندی دارم؛ اگر بروم 
فقاهت، می توانم مجتهد شــوم؛ به فلسفه عاقه مندم، 
می توانم فیلسوف شوم؛ در حوزۀ کامپیوتر، برنامه نویسی 
کار کــرده ام و می توانــم برنامه نویــس خوبــی شــوم و یک 
ســری چیزهــای دیگری گفتم؛ اما االن افتــاده ام در وادی 
کتــاب؛ نمی دانــم این کار را رها کنم و بروم ســراغ کارها و 
اســتعدادهای دیگــر یا بروم دنبــال این کار؟« یک جمله 
گفت. گفت: »اگر قرار است در نشر بمانی، باید مردانه 
بمانی. همۀ آن ها را باید فدا کنی. من نمی دانم.« یکی، 
دو هفته درگیریِ ذهنی داشــتم، فکر کردم و در نهایت، 
تصمیم گرفتم مردانه بیایم وارد نشــر بشوم و خألهایی 
کــه اینجا وجــود دارد، پر کنم؛ چون به یک نگاه رســیدم 
که آیت هللا بودن می تواند در عرصه های مختلفی باشد.

اگرروزنامههارا
رصدکنیم،یادمان
میآیدکهآنزمان
چهچیزهاییدر
سینمایما،در
کتابما،درمجالت
مااتفاقافتادکه
خیلیوقتهاهم
مثاًلآقایهاشمی
چندسالعدالت
اجتماعیرامطرح
میکرد؛البتهبیشتر
توسعهرامطرح
میکردکهیکی
ازنقاطحساسی
بودکهاشرافیت
راترویجمیکرد
واینکهجامعۀما
بایدساختهشود؛
حاالمستضعفین
زیرچرخهایاین
توسعهِلهشوند،
طبیعیاست

احساسکردم
عالقهمندهستمبا
اینهابرومدانشگاه.
نیازیشایددر
خودمنمیدیدمکه
احساسکنملزومًا
بایدورودپیداکنم،
هماصلدانشگاه
وهمرشته،دیدم
بچههامیگویند:
بهترینرشته
حقوقاست،برویم
حقوقبخوانیم!
اولینرشتهای
کهانتخابکردم،
حقوقبود؛یعنی
اینطورنبودکهجزء
عالقهمندیهایم
باشد؛نه،برایمن
علیالسویهبود.
لذا،لیسانسمن
حقوقاستوفوق
لیسانسم،فلسفه

خانوادۀ نشر / گفت وگو
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شماتصمیمگرفتیدآیتاللِهنشرشوید؟
بله. احســاس کردم در این زمینه باید به اجتهاد برســم و 
کارهایی کنم که در حد و اندازۀ یک ناشرِ معمولی نیست؛ 
لــذا، ورود پیــدا کــردم و کارهایی کردم که واقعاً اگر شــروع 
نمی کردم، یک نفر مثل من باید آن کار را شروع می کرد، 
یــک نفــر که خیلی در زمینۀ مثاً معارف تســلط دارد که 

جرئت می کند خداشناسی برای کودکان بگذارد.
 

آنزمــانکتابهــایخودتانبودیاتصمیــمگرفتیدکتابهای
دیگرانراهمچاپکنید؟

ابتــدای کار دیدیــم کــه مــدارس و مســاجد می خواهنــد 
مســابقه برگزار کننــد؛ اما ابــزار ندارند. هرجــا با فتوکپی، 
کارهایــی انجــام می دهند. اولیــن کاری که کــردم، نزدیک 
شــاید 20، 30 تــا کتــاب برای برگزاری مســابقه در مدارس 
و کانون هــای فرهنگــی تولید کــردم که بعضــی از آن ها، تا 
200هزار نسخه تولید شد و این خیلی موفقیت آمیز بود. 
چند ســالی در این فضا بودم، بعد احســاس کردم فضای 
کتــاب کــودک خــأل دارد. برای همیــن، ورود پیــدا کردیم و 

جدی جلو آمدیم.

چراتصمیمگرفتیدحوزۀتخصصیشماحوزۀکودکشود؟
قصــدم ایــن نبود که فقط ورود در کــودک پیدا کنم؛ ما در 
ســال 88 ناشــر برتر حوزۀ کودک و نوجوان قم شــدیم. از 
آنجــا بــود که کار کودک و نوجوان برای من جدی شــد. 10 
ســال قبــل از آن، مثــاً شــاید 300، 400 کتاب بزرگ ســال 
داشــتم، 20، 30 کتــاب کــودک داشــتم و هنوز خیلی قوی 
نبــود. چــون آنجــا محــک خوردیــم و به عنــوانِ ناشــر برتر 

انتخاب شــدیم، علی رغم اینکه ناشــران دیگر شاید 3، 4 
برابــر ما کتاب داشــتند. بعد هم ناراحــت بودند که آن ها 
کتاب هــای بیشــتری دارنــد و چــرا نشــر جمــال به عنوان 
ناشر برتر انتخاب شده. به  خاطر محتواها، جسارت ها و 
کارهایی بود که کرده بودیم. من از آنجا دیگر اصاً بدون 
اینکــه متوجــه شــوم، عقربــۀ کارم رفــت به ســمت کتاب 
کــودک و نوجوان و بزرگ ســال به مرور، کم رنگ شــد تا به 
جایی رسید که تقریباً خیلی کم شد. من االن دو سالی 
اســت کــه دوبــاره بخــش بزرگ ســال را جدی تــر گرفته ام. 
بــه ریــکاوری کتاب هــای قبل پرداختــم و بزرگ ســال را در 
موضوعــاِت کاری ام گذاشــتم؛ ولی عرصۀ کتــاب کودک و 
نوجوان با جنسِ کارهایی که ما می کردیم، خأل داشــت. 

ما آنجا بیشتر جلو رفتیم و چندین بار ناشر برتر شدیم.

شــمامسائلدینیوخداشناسیراواردکتابکودککردیدوبا
مدلیآمدیدکههمتصویرگریداشتیدوهمزبانساده،بازتاب

کارشماچهبود؟اصاًلفکرمیکردیداینکارجواببدهد؟
مــا چــون تجربــۀ میدانــی از ســؤاالت کــودکان داشــتیم، 
فکــر می کردیــم یکــی از نیازهای جامعه اســت؛ ولی فکر 
نمی کردیم این قدر بگیرد! حتی مثاً اینکه کتاب را من از 
مؤلف بخرم یا درصدی ببندم، برایم مبهم بود. چون فکر 
می کردم چاپ می خورد، با او درصدی بستم و بعد خیلی 
ناراحت شدم! اصاً باور نمی کردیم کتاب خداشناسی و 
قرآن کودکان تا االن 40 بار چاپ شود! نه من باور می کردم 
و نــه مؤلــف؛ ولی به هرحــال، به این توفیق رســید یا مثاً 

فان کتاب ما 10 بار چاپ شد و به 7 زبان ترجمه شد. 
نــه، اصــاً به چنیــن فضاهایی فکر نمی کــردم؛ ولی 

یکیازآنها
میگفت:»اگر

سیدحسنبگوید
بروسِرپدرترابُبرو
بیا،سرپدرومادرمرا
میُبرم؛بدوناینکه
یککلمهسؤالکنم
چرا!واگرآقابگوید
سرسیدحسنرا

بُبروبیاور،منبدون
اینکهبپرسمچرا،سر
اورامی-ُبرموبرای

آقامیَبرم.«یعنیاین
نگاهبودکهایندونفر
آدمهایخارجازهوای

نفسهستند

بایدمیآمدم
تهرانواسمانتخاب
میکردم.آمدمتهران.
دروزارت،آقاییاصرار
کردکهنهباید10تا
اسمباشد.منهم

چیزیبهذهنمنرسید.
جمالتراعشقاست،

جمالرانوشتم.
گفتموقتیازباالبه
پایینمیآیند،یکی
ازآنهاییراکهمن
عالقهمندم،انتخاب
خواهندکرد.آنها

انگارلیستراازانتها
دیدهبودندوجمالرا
انتخابکردند.درهر
صورت،اسمقشنگی
است؛هرچندبدون
ارادۀدقیقانتخاب

شدهاست

می خواستم آیت هللا نشر شوم
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به مــرور، وقتــی وارد فضــا شــدیم و جلــو آمدیــم، مــدام 
ایــن مطلــب بــرای مــا جدی تر شــد. نیــاز مخاطــب برای 
مــا روشــن تر شــد. تا زمانــی که ما شــروع نکــرده بودیم، 
بزرگــواران در تلویزیون برنامه داشــتند کــه نباید این کار 
را کــرد، بحــث را تئــوری  کردنــد کــه پیــاژه و فانــی ایــن را 
گفتند؛ پس نباید مسائل انتزاعی را برای کودک گفت. 
مــا گفتیم: »این چیزی را که شــما می گویید "نمی شــود 
گفــت"، "نمی توانیــد بگویید"، باید گفــت و ما می توانیم 

بگوییم.«

آنزبانراچگونهبهدستآوردید؟
بیشــتر بــا ارتبــاط بــا کــودکان. عمدتــاً آقــای حیــدری در 
بخش کودک نمایشــگاه قــرآن بود، جواب مــی داد و این 
نیازها را متوجه شــدیم که وجود دارد و شــروع کردیم به 

پاسخ گویی.

یکیازمؤلفانپرکارشماآقایابهریاست،عمومًاباروحانیها
کارمیکنید؟

نــه، هرکــس کــه بتوانــد بــرای مــا خــوب بنویســد، مــا در 
خدمت او هستیم. آقای ابهری مقداری هم انس مکانی 
بــا مــن دارد؛ یعنی نوعــاً با هم در فضای دفتــر بودیم. از 
ابتدا که با هم دوســت شــدیم، در بخشــی از دفتر من، 
ایشــان اتاقی داشــته و کارهایش را انجام مــی داده. االن 
هــم کتابخانــه ای داریــم کــه در همانجــا دکــه ای دارد و 
می آیــد کارهایش را انجام می دهــد و می رود. با هم زیاد 
گفت وگــو می کردیــم. این انســی کــه هــر روز در کنار هم 
داشــتیم، خیلی باعث شــد که بتوانیم هم افق بشــویم و 

کارهای ایشــان در سیســتم ما به نتیجه برســد. کتابی 
می نوشــت و می آورد. من نقدی مــی زدم. می رفت آن را 
تکمیل می کرد و بعد فرآیند تولید آن دیگر چندان برای 
ما زمان بر نبود. مجموع این عوامل باعث شده که االن 
نزدیک صد و خرده ای کتاب از ایشــان داریم. بعد از ما 
هــم بــا جاهای دیگــر کار کردند. آن  هــا دیدند کتاب های 
ایشان با موفقیت همراه است و به ایشان روی آوردند. 
البته نویســنده ای اســت که از ســال 74 و 75 می نوشته 
است؛ ولی تمرکز ایشان در بخش کودک ما انجام شد و 

جلو رفت و االن یک نویسندۀ بین المللی است.
 

بازخورِدحوزۀکودکونوجواندرقمچگونهبود؟
هنــوز اتفاقی نیفتاده اســت. نه ما رفتیم ســراغ آقایان، 
نــه آقایــان ســراغ ما آمدند. هــر جا بزرگــواری کارهای ما 
را دیــده، تشــکر کــرده و جای خالی آن را گوشــزد کرده و 
گفته جهادی اســت کــه دارید می کنیــد؛ ولی به صورت 
جدی نبوده است. تمام آن ها تشویقاِت میدانی بوده که 
دوستان در میدان، ما را دیدند؛ ولی این طور نبوده است 
که به صورت رســمی ما خدمت کســی برســیم یا کسی 

خدمت ما برسد.

حمایتارگانییادولتیازکارشماشدهاست؟
همین چیزهایی که در فضای نشر معمول است؛ گاهی 
نهــاد کتابخانه هــا خریــده، گاهی نخریده اســت. گاهی 
کارشناســی خریده و گفته خأل اســت؛ ارشــاد و نهادها 
به طور معمول، خرید داشتند؛ ولی کارِ ویژه ای که موتور 

ما را راه بیندازد، نه.

گفت:»اگر
قراراستدرنشر
بمانی،بایدمردانه
بمانی.همۀآنهارا
بایدفداکنی.من
نمیدانم.«یکی،
دوهفتهدرگیرِی
ذهنیداشتم،فکر
کردمودرنهایت،
تصمیمگرفتممردانه
بیایمواردنشر
بشوموخألهایی
کهاینجاوجوددارد،
پرکنم؛چونبه
یکنگاهرسیدم
کهآیتاللهبودن
میتوانددر
عرصههایمختلفی
باشد

اصاًلبدون
اینکهمتوجهشوم،
عقربۀکارمرفتبه
سمتکتابکودکو
نوجوانوبزرگسال
بهمرور،کمرنگشد
تابهجاییرسیدکه
تقریبًاخیلیکمشد.
مناالندوسالی
استکهدوبارهبخش
بزرگسالراجدیتر
گرفتهام.بهریکاوری
کتابهایقبل
پرداختموبزرگسال
رادرموضوعاِت
کاریامگذاشتم؛
ولیعرصۀکتاب
کودکونوجوانبا
جنِسکارهاییکه
مامیکردیم،خأل
داشت.ماآنجابیشتر
جلورفتیموچندین
بارناشربرترشدیم

خانوادۀ نشر / گفت وگو
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گفتیــدزمانیکهناشــربرترشــدید،خیلیازناشــرانناراحت
شــدند.آنزمانتعاملشماچگونهبود؟بهعنواِنیکپسربچۀ

خوبنشربهشمانگاهمیکردند؟
بلــه. بچه ای بودیم که داشــتیم کنــار آن ها کار می کردیم. 
هنــوز هــم در نظر خیلــی از آن ها، من بچه ای هســتم که 
از رانِت طلبگی ام استفاده کرده ام. کسی که طلبه است، 
فکر می کند با مسئولی آشنا بوده است ولی کسانی که 
با کارهای ما آشنا هستند، می دانند ما کسانی را داشتیم 
کــه بعد از اینکه کار را شــروع کردیم، مخالف صددرصد 
کارهای ما بودند. کاس برگزار می کردند و می گفتند این 

کتاب ها کتاب نیست.

ازلحاظمحتوایییافنی؟
چیزی که یاد گرفته بودند این بود: کتاب یعنی چیزی که 
به صورت غیرمستقیم به بچه ها آموزش بدهد؛ کتاب های 
انتشــارات جمال و به ویژه آقای حیدری مســتقیم است؛ 
پــس به درد نمی خورد. بعــداً آمدند گفتند نه کتاب های 
ایشــان از حیــث ادبیــات عالــی نیســت؛ ولــی از حیــث 
محتوایــی مطابــق نیازهــای جامعــه اســت. لــذا، بخریــد 
و بخوانیــد. تــا زمانــی کــه در ایــن موضوع، کتــاب دیگری 
نیست، آن ها را بخوانید. االن تعاملشان این شده است؛ 
یعنی می گویند ما آقای حیدری یا نشر جمال را به عنواِن 
نشر کتاب کودک قبول نداریم؛ کتاب های آن ها از نظر ما، 

ادبیات کودک ضعیفی دارد.

اینهاچهکسانیهستند؟
این هــا کســانی هســتند کــه نمی تواننــد بیشــتر از 500 
نسخه از کتاب های چاپ خودشان را بفروشند. به لحاظ 
فنــی و آکادمیک، مطالعاتی داشــته اند کــه در کاس، به 
آن ها گفته اند کتاب یعنی چیزی که غیرمســقیم باشــد. 
آنچه مســتقیم باشــد، غلط اســت و به درد نمی خورد و 
کتاب نیست.« این ها مخالفت کردند و االن کم کم دارند 
می پذیرنــد و حتــی در کاس هایشــان توصیه می کنند و 
می گویند: »علی رغم اینکه قبول نداریم، بخرید و بخوانید 

و به بچه هایتان بدهید.

شــماروحانیبودیدوآمدیدسمتنشــر،نمیگفتندآخونددر
نشرچهمیکند؟

چون در قم رایج بود، نه. اوایل که انتشاراتم را راه انداختم، 
یــک وســپا داشــتم. کتاب هایــم را همیشــه جلوی وســپا 
می گذاشــتم و مــی آوردم پاســاژ قــدس و شــهرک مهدیه 
پخش می کردم. یکی، دو سال اول این طور بود. بعداً زیاد 
شد. یک شاگرد گرفتم و بعد به 10، 15 تا هم رسید و االن 

کم شده؛ 7، 8 نفر شده اند.

درتهرانچطور؟

من می رفتم و می آمدم؛ ولی چند سال پیش آمدم اینجا 
و مکانــی را خریــدم و یک نفر اینجــا ویزیتور بود. بعدها 
آنجــا را توســعه دادم؛ ولــی دیــدم اوضاع کتــاب تا حدی 
نامناسب شده است و نیروی انسانی مناسبی نداشتم. 

جمع کردم. 

شماجزءناشرانیهستیدکهواردکارترجمۀکتابهایتانشدید
وآنهاراترجمهکردید.چندعنوانوکجاترجمهشدهاست؟

بــاالی 200 نســخه از کتاب هــای مــا بــه 13، 14زبــان دنیــا 
ترجمــه شــده اســت: روســی، آلمانــی، فرانســوی، ترکــی 
استانبولی، ترکی آذربایجانی، عربی، انگلیسی، آرژانتینی 

هم اسپانیول و ماالیی، هم زبان های دیگر.

درآمدخوبیازاینطریقداشتید؟
چــون نــگاهِ مــا نــگاهِ ترویجــی بوده اســت، همیشــه پوِل 
خوبــی نگرفتیم؛ یعنی این طور نبــوده که ما مزد زحمات 
را به صــورت نــگاهِ بین المللــی دریافــت کنیــم؛ ولی وقتی 
می بینیــم یــک کتــاب بــه 7، 8 زبــان ترجمــه شــده و در 
سانفرانسیســکو چــاپ شــده اســت، مــزد زحماتمــان را 
می گیریــم. کارناوالی از کشیشــان آمده بودند مؤسســۀ 
الکســای کــه ایــن کتــاب را چــاپ کــرده اســت. کتــاب را 
دیــده بودنــد و همانجا خوانده بود و شــروع کــرده بود به 
اشک ریختن، آن قدر برای او جالب بوده که تمام کتاب ها 
را ورق زده و دیده بود و 50 دوره سفارش داده بود. کتاب 
کــودک بــود و برای بچه هایشــان گرفت. مــن فرصتی که 
خدمــت مقام معظــم رهبری بودم، این خاطــره را گفتم. 
گفتنــد خیلی کشــیش منصفی بوده که ایــن کتاب ها را 
دیده و این برخورد احساســی را داشــته و بعد هم گفته 

50 تا از این کتاب را می خواهد.
وقتــی انســان این هــا را می شــنود، خیلــی برایــش 
شــیرین اســت. یا یک زن و شــوهری بودند که در همان 
سانفرانسیســکو، مدتی بود که با هم مشــکل داشتند. 
شــوهر ایــن کتــاب را می بینــد و عاقه منــد می شــود. بــا 
اینکــه بــا نظــام زاویــه داشــته، طلبــه را می بینــد و بــه او 
می گویــد: مــن می خواهم بــه تو کمک کنم تــا این کتاب 
را در سانفرانسیســکو ترویــج کنی و مقدمه ای می شــود 
کــه ارتباطــش با خانمش بهتر شــود. وقتــی من متوجه 
می شــوم کــه ایــن کتــاب توانســته اثرگــذار باشــد، برایــم 
خوشــایند و جالب اســت. مثاً اگر در فضای بین الملل، 
برای چنین کتابی 2هزار دالر می دهند، من اگر 500 هزار 
یا 400 هزار دالر بگیرم، ناراحت نیستم. گاهی شده من 
کتــاب را هدیــه داده ام؛ مثاً بــرای میانمار، دیدم طلبه ای 
می خواهــد برای میانمار که آن همه مشــکل دارد، چاپ 
کنــد. گفتم بــردار و ببر؛ من ریالــی از تو پول نمی خواهم 
یــا چند جای دیگری بوده که گفتــه ام: »ببرید، از ما پول 
نخواهیــد، همین را ببرید.« لــذا، مجموع کارهایی که ما 

کسانیکهبا
کارهایماآشنا

هستند،میدانند
ماکسانیراداشتیم
کهبعدازاینکهکاررا
شروعکردیم،مخالف
صددرصدکارهایما
بودند.کالسبرگزار

میکردندومیگفتند
اینکتابهاکتاب

نیست

چیزیکهیاد
گرفتهبودنداینبود:
کتابیعنیچیزیکه
بهصورتغیرمستقیم
بهبچههاآموزشبدهد؛
کتابهایانتشارات
جمالوبهویژهآقای
حیدریمستقیم
است؛پسبهدرد

نمیخورد.بعدًاآمدند
گفتند:»نهکتابهای
ایشانازحیثادبیات

عالینیست؛ولی
ازحیثمحتوایی

مطابقنیازهایجامعه
است.لذا،بخریدو
بخوانید.تازمانیکه
دراینموضوع،کتاب
دیگرینیست،آنهارا

بخوانید«.

می خواستم آیت هللا نشر شوم
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ارائه دادیم، شــاید از نظر اقتصادی، رقمِ درشــتی نباشد؛ 
ولی راضی بودیم.

االننشرجمالدرحوزۀکودکونوجوانکجاایستادهاست؟
ســؤال خیلی ســختی اســت؛ مخصوصــاً وقتــی از خودم 
پرســیده می شــود؛ مــا اهدافی داریــم و آن این اســت که 
بتوانیم مجموعه ای از معارف دینی را مخصوصاً در بخش 
کــودک و نوجوان برای جهان عرضه کنیــم. االن در ایران، 
احساس می کنیم که یکی از پیشروان این عرصه هستیم 
و جــدی هم هســتیم. بخشــی از کتاب هایمــان به صورت 
جدی، بین المللی شده است؛ یعنی وقتی رفته آن طرف 
آب، خیلی خوب از آن اســتقبال شــده اســت. من کتابی 
دارم به نام خدایا اجازه که االن به چند زبان ترجمه شده 
است. یک هفته کتابخانۀ مونیخ بودم و کتاب ها را زیرورو 
کردم. به یک ایده رسیدم. در غرب کتاب های زیادی چاپ 
شــده اســت که آرزوهای کــودکان و صحبت های کودکان 
بــا خدا نشــان می دهــد؛ ولی کتابی نبود که جــواب آن ها 
را بدهــد. مــن آمــدم بــا آقای حیــدری مطرح کــردم. آقای 
حیدری کتاب خدایا اجازه را در شــش فصل شــروع کرد. 
250 سؤال بچه ها از خدا می پرسند و خدا جواب می دهد. 
این کتاب خیلی خوب گرفته اســت. من آرزو دارم زمانی 
نشــر جمال بتوانــد تمام نیازهای معرفتــیِ بچه های دنیا 
را مخصوصاً در بخش آشــناییِ کودکان با خدا، پاســخ گو 
باشد. خب، ما فاصله داریم. هم از حیث نویسنده، هم از 
حیث تکنولوژی و رسیدن به کارهای راقی، فاصله داریم؛ 
ولی در راهی هســتیم که مرتب داریم جلو می رویم. من 
مرتب درگیر وام، درگیر سود بانکی و درگیر بدهی هستم 
که هر سال دارد به سال بعد شیفت می شود؛ یعنی من 
رقم درخور توجهی بدهی دارم که هیچ وقت کم نمی شود. 
دلیلــش هــم این اســت که مــن نمی خواســتم تولیــدم را 
متوقف کنم؛ حاال یا غلط یا درست، البته امسال ترمز ما 
کشیده شده است؛ وقتی گاسۀ بندی 70 تومان می شود 
220 و 230 تومان، ترمز ما به صورت جدی کشــیده شــده 
است. قاعدتاً االن هرچه داشتیم، از نظر ارزشی، یک سوم 
شــده اســت؛ ولــی داریم جلــو می رویم و ســعی می کنیم 
کارمان را تعطیل نکنیم. اگر حمایت هایی می بود که رقم 
ســنگینی وارد این عرصه می شــد که می توانست کمک 
کنــد، احســاس می کنم ایــن آرزو مثاً 3، 4 ســاله برآورده 
می شــد و بــا آرزوهــای بزرگ تــری می آمد و پیــش روی ما 
قرار می گرفت. من االن عاقه مند هستم نشر جمال پدر 
آشنایی کودکان با خدا در جهان شود؛ اما از حیث نشر، 

هنوز فاصله داریم.

شماجزءناشــرانیهستیدکهدرنمایشگاههایخارجیبسیار
شرکتمیکنید.ایننمایشگاههاچهفایدهایبرایشمادارد؟

من در ســال 2011، اولین نمایشــگاهی که رفتم، دیدم که 

یکی از ناشران، کتاب هایش را ترجمه کرده است؛ ترجمه 
را روی کاغذ، پرینت گرفته و روی بخش فارسی کتاب ها 
چســبانده و آنجا عرضه کرده است. به ذهنم رسید چرا 
مــن ایــن کار را نکنــم؟ آمــدم و دیدم چــاپ دیجیتال هم 
می شــود کرد و این کار را انجام دادم. فکر کنم ســال بعد 
در نمایشــگاهی شــرکت و کتاب ها را عرضه کردم. نکات 
زیــادی را به دســت آوردم. مــن از ســال 2011، تقریبــاً هــر 
ســال به نمایشــگاه های مختلف رفتم. هر نمایشــگاهی 
بــرای من دســتاوردی داشــته اســت. ورود مــن به عرصۀ 
بین الملل، نسبت به آن نمایشگاه اول که رفتم، تعاملم 
با نیروی انسانی ام، تعاملم با خیلی از کسانی که در این 
فضا هستند، متفاوت تر شده، با دانش تر شده، راحت تر 
شده، فنی تر شده، حرفه ای تر شده است؛ ولی با ناشری 
که می گوید: »من 400 کارمند دارم و از 365 روز، 300 روز 
در ســفر هســتم و همه چیز را با موبایلم کنترل می کنم، 
دستور می دهم و آن ها دارند کار می کنند«، تفاوت دارم. 
مــن االن یــک روز از قم بیایم تهران، مشــکل دارم خیلی  
ُــرمِ بین المللــی، در  دوســت دارم در همــۀ زمینه هــا بــه ن
سوددادن برسم؛ مؤلفم کنار من لذت ببرد، کارمندم هم 
لذت ببرد؛ کل مجموعه هایی که در کنارم هستند، لذت 
ببرنــد؛ ولی نشــر ایران فاصلــه دارد. نوعاً ناشــر از مؤلف 
راضی نیســت؛ مؤلف از ناشــر راضی نیســت؛ کارمند از 
کارفرمــا و بالعکس. به نظرم این فرصت های بین المللی 
خیلــی بــه مــن کمک کــرده کــه از 2011 تــا 2018 متفاوت 
شوم و این تفاوت ها را هم خودم می فهمم و هم خیلی از 
کسانی که با من بودند ولی فرصتی برای یادگیری است. 
اگــر آدم چشــمش را باز کند، هــم از حیث محتوا، هم از 
حیث شکلی و هم از حیث روابط انسانی در تکنولوژی، 
نمایشگاه های بین المللی خیلی چیزهای زیادی دارد که 

انسان بتواند از آن ها استفاده کند.

عمومًادرنمایشگاههایاروپاییشرکتمیکنید؟
فرانسه، بولونیا، آلمان، شارجه، ترکیه، آذربایجان، روسیه 
و جاهای مختلف رفتم، نتوانستم نمایشگاه افغانستان 

بروم؛ ولی کتاب هایم رفته است. 
امیــدوارم کســانی که ایــن گفت وگــو را می خوانند، 
برایشــان مفید باشــد؛ به هرحال نشــر یک وادی اســت؛ 
شــاید باتاق اصطاح غلطی باشــد که بعضی ها به کار 
می برند که نشر باتاقی است که هرچه دست و پا بزنی، 
بیشتر فرو می روی؛ ولی فضایی است که وقتی داخل آن 
آمدیــد، اگر بخواهید بمانید، مجبور هســتید عمرتان را 
صرف نشر کنید. کسانی که بخواهند به عنوانِ شغل دوم 
و تفریح وارد نشــر شــوند، واقعاً می بازند؛ مگر بخواهند 
بروند سراغ کتاب های زرد و آن ها را چاپ کنند و بازارش 
را داشــته باشــند؛ ولی اگر برای رســالت بیایند، باید کِل 

زندگی شان را برای نشر بگذارند.
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

واســطۀ یک خواب احســاس می کند که خود او نیز باید 
همراه برادر راهی این سفر شود. همدلی های این خواهر 
و برادر به عاوه چالش ها و اختافاتشــان فضای جذابی 
را به وجود آورده که مخاطب را تا پایان داستان پای کتاب 
می نشاند. رابطۀ این خواهر و برادر در فقدان پدر و مادر 
رابطــه ای خاص و عجیب اســت و از درون مایه های کمتر 
پرداخت شده در ادبیات داستانی. اما ماجرا زمانی به اوج 
می رســد که ماجرای خواهر و برادر دیگری به داســتان راه 
پیــدا می کند. داســتان رابطۀ حضرت زینــبB و امام 
حســین A. در واقــع نویســنده قصد داشــته به بهانۀ 
روایــت مســعود و عارفه، بزرگ بانوی کربــا را روایت کند. 
فقــدان مــادر، نقش خواهــر را پررنگ می کنــد. حتی اگر 
خواهــر کودک باشــد. بخــش اعظمی از بخــش تاریخی 
داســتان حاصــل ذوق نویســنده و برداشــت او از رابطــۀ 
خانوادۀ حضرت زینبB است. بخش تاریخی کتاب 
که به بهانه ای کاماً منطقی در البه الی فصل ها گنجانده 
شده. این کتاب برای مخاطبی که کمتر با تاریخ سروکار 
دارد و حوصلــۀ خوانــدن داســتان های تاریخــی را نــدارد، 
بســیار مناســب است چون داســتان یکنواخت و پشت 
ســر هم روایت نشــده بلکه با فصل بندی بین زمان حال 
و گذشته به مخاطب فرصت تفکر و تنفس می دهد. اما 
متأسفانه بین زمان حال و گذشته تعادل رعایت نشده. 
بخــش عمــدۀ کتــاب مربوط به بخــش تاریخی داســتان 
اســت. گویــا نویســنده بــرای روایــت ایــن بخــش دغدغۀ 
بیشــتری داشــته و ســفر کربا و زیارت اربعیــن بهانه ای 
اســت بــرای بازگــو کردن ایــن ماجرا.  زبان شــیوا و لطیف 
و پر احساس بخش تاریخی یکی از نقات قوت داستان 
است. اما متأسفانه باعث کمرنگ شدن بخش معاصر 
کتــاب شــده. خیلــی از ماجراهــای مربــوط بــه مســعود و 
عارفه در ذهن مخاطب مجهول می ماند. ای کاش بخش 
معاصــر هــم بــه انــدازۀ بخــش تاریخی مجال گســترش 
داشت تا مخاطب فرصت همذات پنداری با شخصیت ها 

را پیدا می کرد. 

فاطمه سلیمانی اندرزیانی

احضاریــه جدیدتریــن اثر علی مؤذنی، مخاطــب را با این 
ســؤال و چالــش مواجه می کند که آیا بــرای توفیق زیارت 
حتماً باید از جانب معصوم دعوت شــد؟ دعوت شــدن از 
جانب معصوم که با اصطاح طلبیده شدن بین عموم رایج 
است. اما طلبیده شدنی که مؤذنی از آن حرف می زند در 

واقع یک جور به حضور خواستن و احضار کردن است. 
داســتان با خاطرات مســعود شــخصیت اصلی داســتان 
که روزنامه نگار است و به تنهایی روزگار می گذراند شروع 
می شــود. خاطراتی مرتبط با زیارت. اما همۀ اینها و حال 
و احوال مسعود بعد از زیارت حرم امام رضاA درواقع 
مقدمــۀ کتاب اســت برای رخ دادن اتفاقــات بزرگ تر. و نه 
تنهــا بــزرگ بلکــه عجیب.  مســعود که پیوســته و مداوم 
به دالیل واهی از ســفر مشــهد ســر باز می زند ناگهان به 
ســفر اربعین دعوت می شــود. و یا به عبارت بهتر احضار 
می شود. و دوباره برای سفر دچار تردید می شود. برخاف 
معرفی هایــی که از این کتاب صــورت گرفته، کتاب دربارۀ 
ســفر اربعین نیســت، دربارۀ تردیدهای مســعود اســت. 
او دالیــل زیــادی بــرای رد کردن ایــن دعــوت دارد. دالیل و 
تردیدهایــی کــه بــا شــروع ســفر همچنــان ادامــه دارند و 
مخاطب تا پایان داستان با این چالش مواجه است که آیا 

مسعود این سفر را به پایان خواهد برد یا خیر؟
انتخاب این درون مایه برای کتاب بسیار هوشمندانه بوده، 
چــون در ســال های اخیــر کــه کتاب هــای مرتبط بــا زیارت 
اربعین هم راســتا با گسترش ســفر اربعین رو به افزایش 
اســت، این مضمون از نظرها پنهــان مانده. اکثر کتاب ها 
یا ســفرنامه هستند یا توصیه هایی دربارۀ اربعین. اما به 
چالش کشیدن این جریان امری بدیع و جسورانه است. 
البتــه نویســنده اصل ســفر را زیر ســؤال نبــرده. در اصل 
مسعود با توجه به خصوصیات و خلق وخویش به چالش 

کشیده می شود. 
امــا او در ایــن مبــارزه تنهــا نیســت. خواهــرش عارفــه نیز 
نقــش عمــده ای در ایــن ماجــرا دارد. او در ابتــدا مخالــف 
ســفر بــرادر اســت و به تردیدهــای او دامن می زنــد. اما به 

احضاریه؛ داستانی دربارۀ رفتن یا نرفتن
خانوادۀ نشر
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