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«شبهاي داستان» در برج ميالد برگزار
ميشود

قصههايي به زيبايي ايثار

مهمان هفته
«شبهاي داستان» همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور ۳۰نويسنده
و مترجم ش��اخص كش��ور به مدت يك هفته در برج ميالد برگزار ميش��ود و
هنرمندان به داستانخواني درباره دفاع مقدس ميپردازند .به گزارش خبرنگار
همش��هري محله ،مديرعامل برج ميالد در اين باره توضيح داد« :بسياري از
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نويسندگان ،سالهاي پس از جنگ داستانها و خاطرات بسياري از سالهاي
حضور خود در جنگ نوشتهاند و مترجمان نيز آثار شاخص مرتبط با جنگ را
از ادبيات جهان به فارسي برگرداندند كه اين آثار مورد استقبال اهالي فرهنگ
و مردم واقع شده است».

گفتوگوي اختصاصي با عليرضا قزوه ،شاعر شعرهاي ماندگار جنگ به مناسبت سالروز دفاع مقدس

قطاري هر شب از ايستگاه خاطرهات
ميرود به انديمشك!
عطیه اکبری

كجا رفت تأثير سوز دعا ،كجايند مردان بيادعا . ....اين شعر را بارها و بارها شنيدهايم و شايد خيلي از رزمندهها با خواندن و شنيدن آن اشك ريختهاند.
ش�اعر اين ش�عر ماندگار و دهها س�روده تأثيرگذار ديگر ،عليرضا قزوه چهره نام آش�ناي ادبيات دفاع مقدس اس�ت .كسي كه در س�الهاي اخير با سرودن
قطعه«موال ويال» نداشت به جمع شاعران منتقد پيوست و لقب شاعر اعتراض را برازنده خود كرد .قزوه سالهاست كه بهعنوان رايزن فرهنگي در كشورهايي
مثل تاجيكس�تان و هند فعاليت ميكند و در كنار همه اين فعاليتها ،ادبيات دفاع مقدس و بس�ط و گسترش آن به يكي از دغدغههاي هميشگياش تبديل
شده است .شايد به همين دليل بود كه دعوت متوليان فرهنگي منطقه ما را براي حضور در همايشي ويژه دفاع مقدس در فرهنگسراي ابنسينا به راحتي
پذيرفت .حضور اين چهره ادبي براي ما فرصت مغتني بود تاس�راغش برويم و در حاش�يه اين همايش از دغدغههايش بش�نويم .قزوه معتقد است
ادبيات دفاع مقدس بزرگترين و تنومندترين شاخه درخت ادبيات ايران است.

آق�اي ق�زوه ب�ه اعتق�اد بس�ياري از
نويسندگان و ش�اعران دفاع مقدس ،ادبيات
دفاع مقدس مظلوم اس�ت .ش�ما ه�م با اين
موضوع معتقديد؟
تا حدودي بله.
چرا اين ادبيات مظلوم است؟
ادبي��ات دفاع مقدس مظلوم اس��ت ،چون هنوز
خيليها باورش نكردهاند ،چون هنوز حتي بسياري
از افرادي كه خودش��ان در حوزه ادبيات دستي در
كار دارند معتقدند كه اين ادبيات متعلق به دورهاي
خاص است كه بايد بايگاني شود و آن را تمام شده
ميپندارند ،در حال��ي كه اين ادبيات ماندگارترين
ش��اخه ادبيات ايران است .چون ريشههاي مردمي
دارد و با ش��عار ،رجزخواني و حماسههاي مردمي
توأم شده است 8 .سال دفاع مقدس نماد مظلوميت
ملت��ي بود كه ميخواس��تند فري��ادش را خاموش
كنن��د ،اما جوانهاي كوچه و بازار با دس��ت خالي
اتف��اق بزرگي را رقم زدند .دف��اع مقدس در تاريخ
جنگه��اي چند صد س��اله ايران اتف��اق عظيمي
بود ،اينكه كش��وري با دست خالي جلوي دشمني
بايس��تد كه تا دندان مسلح به انواع و اقسام جنگ
افزاره��ا بود ،اما بعد از  8س��ال حتي يك وجب از
خاك ما را نتوانست بگيرد .حاال اين جنگ  8ساله
را با معاهدههايي سالهاي نه چندان دور كه به جز
ننگ براي ايران هيچ چيز نداش��ت مقايسه كنيد.
گاه��ي اوقات م��ا بايد براي پي بردن به يكس��ري
از مس��ائل فقط فكر كنيم .از ط��رف ديگر تا زمان
جنگ ادبيات ايران بيش��تر جنبه بزمي داش��ت تا
رزمي اگر هم رزمي بود وصف شمش��ير و شجاعت
پادش��اهان بود اما در سالهاي جنگ نوع خاص و
منحصربهفردي از ادبيات حماس��ي با ادبيات ايران
گره خورد كه شبيه به آن وجود نداشته است.
با اين اوصاف مهمترين آس�يب ادبيات
دفاع مقدس چيس�ت كه ب�ا وجود بزرگي كه
دارد هن�وز آنطور كه بايد جايگاهش را پيدا
نكرده است؟
آس��يبهاي بس��ياري در اين حوزه وجود دارد
كه باعث ش��ده اين ادبيات مظل��وم باقي بماند كه
يكي از مهمترين آنها نسخهبرداري و شبيهنويسي
از رمانها و ادبيات غرب است كه بزرگترين آفت
ب��راي ادبيات دفاع مقدس به حس��اب ميآيد .اين
آس��يب براي نويسندگاني كه از نس��لي به عرصه
ادبيات قدم گذاش��تهاند كه جنگ را نديده و آن را
تجربه نكردهاند ،جديتر اس��ت ،چرا كه آنها شايد
براي خلق يك داس��تان و رمان ب��ه ادبيات جنگ
جهان ك��ه بازار ادبي��ات را قبض��ه كردهاند رجوع
ميكنن��د ،در حال��ي كه اين موضوع يك اش��تباه
فاح��ش اس��ت و بايد به تحقي��ق ،پژوهش و دقت
در ثبت خاطرات ،سلوك و رفتار خاص رزمندگان
در عمليات و در زمانهاي ديگر جنگ حتي زمان
تفريح و استراحت هم اهميت ويژهاي داد .تحقيقات
و پژوهشها در دفاع مقدس آنقدر بايد عميق باشد
كه اگركس��ي بخواهد پا به اين حوزه بگذارد منابع
گستردهاي براي اين شناخت داشته باشد.
به نظر شما چرا استقبال از ادبيات دفاع
مقدس آنطور كه بايد نيست ،آيا ميتوان اين
موضوع را ميتوان به نبود آثار ماندگاردراين
حوزه مرتبط دانست؟
داليل بس��ياري براي اس��تقبال نك��ردن از اين
ادبي��ات در جامعهم��ان وج��ود دارد ك��ه يكي از
مهمتري��ن عوامل آن را ميتوان ش��رايط فرهنگي
جامعه امروز دانس��ت و دليل ديگر را موفق نبودن
متوليان فرهنگي در شناساندن ادبيات دفاع مقدس
به مردم .اما نبود آثار ماندگار را نميتوان در ليست
داليل نبود استقبال مردم قرار داد.
چرا؟

