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بســته کتاب ادبیات و دفـــاع مقـدس

ايـن مجموعـه كتـاب بـه مناسـبت روز بزرگداشـت
استاد سـيد محمدحسين شـهريار در  27شـهريورماه
كه بـا عنوان روز شـعر و ادب فارسـي نامگذاري شـده
اسـت و همچنيـن بـه مناسـبت گراميداشـت هفتـه
دفـاع مقـدس بـراي كتابخانههـاي عمومـي ارسـال
شـده اسـت .در ايـن مجموعـه سـعي بـر آن بـوده تـا
بـراي اسـتفادهي بهتـر عالقمنـدان ،كتابهـا بـه
صـورت مطلوبـي مـورد معرفـي قـرار گيرنـد.

5

فاطمه ابراهيمي ،فريبا فرشاد مهر
انتشارات سوره مهر
 192صفحه

ازسبزوارتاسرزمينرؤيا
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متعهد
حمید سـبزواری از شاعران
ّ
و انقالبـی کشـورمان اسـت کـه
اشـعار برخیزید ،خمینـی ای امام،
خجسـته باد ایـن پیـروزی ،از آثار
ایـن هنرمند اسـت .مکتـوب کردن
زندگـی و نـوع تفکـر اندیشـمندان،
از دیربـاز بـا نـگارش تذکرههـا بـر
خاصی داشـته
متون ادبی جایگاه ّ
اسـت .پرداختـن به ایـن مقوله در
ادبیات و فرهنگ غرب ،از گسـترش
بیشـتری برخوردار اسـت و شـاید
بـه همیـن دلیل اسـت که نوشـتن
تاریـخ ادبیـات و هنـر مـد ّون در آن
دیـار را آسـان میسـازد .كتـاب
مذكـور شـرح حـال و زندگـی و نقد
آثار اسـتاد حمید سـبزواری اسـت
کـه در سـه بخـش زندگـی نامـه،
نقـد آثـار و نمونهای از آثار ایشـان
بـه نـگارش در آمـده اسـت .وقتـی
حمیـد سـبزواری لـب بـه سـخن
میگشـاید بخشـی از تاریخ شـعر
امـروز ایران با همـه زیر و بمهایش
روایـت میشـود .ایـن چیـزی
نیسـت کـه از عهـده هـر شـاعری
بربیایـد؛ چـرا کـه سـبزواری در
بطن و متـن هر حادثـهای حضور
پررنگـی داشـته و از شـاعران

بسـتة کتاب ادبیات و دفــــاع مقـدس

گوشهنشـین و خلوتگزیـن نبـوده اسـت.
ايـن مجموعـه از کتابهـای خاطـرات مفاخـر ایـران اسـت کـه در بخش
زندگینامـهي آن رونـد زندگـی ایشـان از کودکـی و نوجوانـی در سـبزوار
و زندگـی در خانـواده و تأثیـری که خانواده ایشـان و همچنیـن پدربزرگ
وی در شـکلگیری افکار و زمینههای شـاعری ایشـان داشـتهاند ،تا االن
روایت شـده اسـت .همچنیـن در بخـش زندگینامه به تحـوالت تاریخی
ایران در آن دوران و از جمله آشـنایی وي با آیت اهلل محمد تقی شـریعتی
و دکتر شـریعتی و آیت اهلل سـید محمود طالقانی و تأثیری که این افراد
در نگاه دینی به شـعر و مبارزات اسـتاد سـبزواري با رژیم سـتم شـاهی و
امپریالیسـم داشـتهاند ،اشاره شـده است.
بخـش مربـوط به نقد و بررسـی آثار شـعری ایشـان را فریبا فرشـادمهر
تدویـن کـرده و در آن بـه بررسـی روند تاریخی شـعر در ایـران و همچنین
بـه بررسـی شـعر نو و اشـعار سـبزواری با دیـدی علمی پرداخته اسـت.
بیشتـر ایـن خاطـرات در مصاحبـه بـا خـود اسـتاد و خانـواده ایشـان
مخصوصاً همسـر اسـتاد و دوسـتان و همکاران وی نوشـته شـده است.
«سـرود درد»« ،سـرود سـپیده»« ،کاروان سـپیده»« ،یـاد یـاران»« ،گزیـده
ادبیـات معاصـر» و «سـرودی دیگـر» از سـرودههای اسـتاد سـبزواری
هسـتند کـه از نـگاه ناقدانـه فرشـادمهر مغفـول نماندهانـد .فصل سـوم
کتاب نيز گزیدهای از شـعرهای سـبزواری را در برگرفته اسـت که با شـعر
معـروف «خجسـته بـاد ایـن پیـروزی» آغاز میشـود.
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مهدي تقينژاد
انتشارات روزگار
 526صفحه
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(برگزيدهشعرهايرضويشاعرانمعاصر)

هشتمینسپیده

مهدی تقینژاد شـاعر و نویسـنده
ایرانی متولد  ۱۳۴۷در شهرسـتان
کازرون است .وی در قالب کالسیک
و نـو شـعر میسـراید .کتـاب
«هشتمین سـپیده» برگزیدة اشعار
رضـوی شـاعران معاصر اسـت که
بـه کوشـش او تدویـن و گـردآوری
توجو
شـده اسـت .وي بـا جسـ 
در مجموعههـای شـعر ،نشـریات،
روزنامههـا ،وبالگهـا و سـایتهای
اینترنتی و همچنین در نظر گرفتن
شـعرهای برگزیدة جشـنوارههای
شـعر رضـوی کـه همـه سـاله در
کشـور برگـزار میشـود توانسـته
یکـی از بهتریـن مجموعههـای
شـعر رضـوی را گـردآوری کنـد.
مؤلـف بـا ظرافـت و نکتهسـنجی
و بـا گـردآوری مجموعـهای زیبـا و
بینظیر از اشـعار رضوی توانسـته
هدیـهای زیبـا و درخـور به آسـتان
قدس رضوی و شیعیان آن حضرت
تقدیـم كند .این مجموعـه در 500
صفحـه و مشـتمل بر اشـعار 150
شـاعر بنام کشـور اسـت .شاعراني
چـون مرتضـی آخرتـی ،حسـین
ابراهیمـی ،سـید محمدحسـین
ابوترابـی ،عباس احمدی ،محسـن
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احمـدی ،زکریـا اخالقـی ،علـی اخوانارمکـی ،مهـدی اخوانثالـث ،مینـا
اروجلـو ،جـواد اسلامی ،امیـر اکبـرزاده ،محمـود اکرمیفـر ،احمدرضـا
الیاسـی ،سـعید بیابانکـی ،مهـدی تقینـژاد ،سـیدضیاءالدین شـفیعی،
صرافـان ،محمدجـواد غفـورزاده ،مجتبی
حمیدرضـا شکارسـری ،قاسـم ّ
نظـام آبـادی و ...
حجـم قابـل توجهی از شـعرها در قالب کالسـیک و تعدادی نیـز در قالب
نیمایی و آزاد هسـتند .قالب غزل بیشـترین فراوانی را در میان شـعرهای
مجموعـه دارد .مهـدي تقينـژاد دربـارة اشـعار ایـن کتـاب ميگويـد :در
ایـن کار سـعی شـده از اشـعاری کـه پایههـای قـوی ادبـی دارنـد ،بهـره
بـرده شـود ،چون متأسـفانه برخی مواقع اشـعاري که مـدح ائمه (عليهم
السلام) را میگوینـد ،آثاری بیکیفیت هسـتند ،در این کتاب تالش شـده
کـه چنیـن اتفاقـی رخ ندهـد .برای نمونه به اشـعار قاسـم صرافان اشـاره
میشـود کـه از فضایـی بسـیار خـوب بهـره میبـرد .ایـن کتاب بـا هدف
استانداردسـازی تولید شـده اسـت تا بتواند معیارهایی از اشـعار مذهبی
را بـه مخاطبـان ارائـه دهد؛ این کتاب در دهة  70گردآوری شـده اسـت .در
همـان زمـان نیز کتاب مورد نظر به چاپ رسـید ،اما مطالبـی جا مانده بود
که در کتاب «هشـتمین سـپیده» بيان شـده اسـت ،البته ایـن تأخیر باعث
شـد مطالـب جدیـدی که در دهه  80سـروده شـده ،بـه این کتـاب افزوده
شـود .در بخشـي از كتـاب ،سـرودهاي از امام خميني (رحمـت اهلل علیه)
آمده است:
من پشهام از لطف تو طاووس شوم
يك قطرهام از يم تو قاموس شوم
گر لطف كني ،پر بگشايم چو ملك
آمادهي پابوس شه توس شوم
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سيد مح ّمد باباميري
انتشارات آرام دل
 96صفحه

بيرقيبرشانههايباد
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سـيد محمـد باباميري از شـعراي
جـوان و پرتلاش روزگار ماسـت كه
در نهضـت احيـاي شـعر آيينـي
نقـش قابل توجهي داشـته اسـت.
بنابر اظهار كارشناسـان و منتقدان،
اكثـر آثـار وي كـه ايـن مجموعـه
غزل هم شـاملش ميشـود ،روان و
يكدست اسـت و به ندرت ميتوان
در يـك غزل افـت و خيزهاي بياني
و معنـوي محسوسـي را نشـان
داد و در ارتبـاط افقـي و عمـودي
ابيـات آن خلـل چندانـي به چشـم
نميخـورد .برخـي از شـعرهاي
ايـن دفتـر بـه عنـوان اثـار زبـدهي
آيينـي شـاعران جـوان معاصـر
برگزيـده و معرفـي شـدهاند .ماننـد
غزل عاشـورايي «فريـاد عطش» با
مطلع :
سر ميكشد از حنجري آتش گرفته
غمنامههاي خواهري آتش گرفته
يا غـزل رضـوي «حس آهو شـدن»
با مطلع:
كـوره راهـي پـر از سـكوت شـب و
پيرمـرد و ضيافـت فانـوس

يا غديروارهي «آيينهي نور» با مطلع:
اينجا گرفته است مردي بر روي دست ،آسمان را
مردي كه در قبضهي خود ،دارد تمام جهان را
نويسنده در مطلع كتاب اين چنين آورده:
تقديم به:
تمام آرامشم علي؛ اميرالمؤمنين عليه السالم
مقـدس را
روان مـادر و روح پـدر شـهيدم كـه الفباي عشـق بـه چهارده نور ّ
بيمنّـت به مـن آموختند.
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قدوس»
گامهايي به استواري عشق ،شال و تسبيح و ذكر «يا ّ
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اميراكبرزاده
انتشارات آرام دل
 151صفحه

عطشزيرچترباران
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امیـر اکبـرزاده متولـد  16تیـر
 1359در شـهر قـم اسـت .وی از
دوران ابتدایی سـرودن شعر را آغاز
کـرده اسـت .ایـن اثـر مجموعـه
غزلی اسـت عاشـورایی از شاعري
که سـبقة پربـاری در شـعر آیینی
دارد و چنـد دفتـر شـعر مذهبی در
ايـن زمينـه منتشـر کـرده اسـت.
زبـان شـاعر در اشـعار آیینـی خود
و در ایـن کتـاب تقریبـاً زبانـی
نئوکالسـیک است .شـاعر به دلیل
برخورداری از یک چهرهی نسـبتاً
تئوریـک ،به جریانهای شـعری و
تکنیکهـای فرمیک آشـنایی دارد
و ایـن مطلـب را در البـهالی نکات
ظریفـی در شـعرهايش میتـوان
فهمیـد .از خصوصیـات شـاعر در
حـوزهی تألیـف میتـوان توجـه
زیـاد بـه فـرم و بـه حاشـیه رانـدن
تعمـدی اولویتهـای موسـیقایی
اشـاره کـرد .در سـاختار عروضـی
هم شـاعر عالقـه و گرایـش زیادی
به اسـتفاده از انواع اختیارات وزنی
دارد .شـاعر اهم ّیـت ویـژهای برای
ردیـف و نـو بـودن و چفـت شـدن
آن بـا بقیـهی تنهی موسـیقایی و
تناسـب آن بـا محتـوا قائل اسـت.

در بخشي از كتاب سرودهاي آمده است:
باد زد موی پریشان تو را ریخت به هم
زخم پیدا شد و حال دو سرا ریخت به هم
لشگری از اُسرا پشت سرت صف بسته
نظم این لشگر اگرچه همه جا ریخت به هم
صوت قرآن تو در هلهلهها اوج گرفت
بعد از آن شهر به دنبال صدا ریخت به هم
گرچه از هر طرفی بر تو یورش می آورد
پیش لبخند تو اعصاب بال ریخت به هم
سنگ بر ساحت پیشانی تو چنگ انداخت
نقش در آینهی آینهها ریخت به هم
اکثرن پیش اقل ّیت تو در اقلاند
راه ّ
حل تو حساب همه را ریخت به هم
زنی از قافلهات خطبهی زیبایی خواند
کاخ اوضاع تمام اُمرا ریخت به هم
قطعهایی از سر تو ساخته بودند به نی
قافیه خون شد و فکر شعرا ریخت به هم.
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از نـکات قابـل توجـه و نقـاط قوت کتـاب میتـوان به وجـود غزلهایی در
وصف اصحاب حضرت سیدالشـهدا (عليه السلام) اشـاره كرد؛ بزرگاني
چـون حبیـب ابن مظاهر ،حر ،وهـب ،زهیر ابن قین و جـون ابن ابی مالک
کـه کمتـر دربارهی ایشـان شـعري سـروده شـده اسـت .در ایـن هفتاد و
دو غـزل ،عاشـورا در هیئـت یـک «فرهنگ» چهره نشـان میدهـد؛ تلفیق
عرفـان ،حماسـه و سـوگ در سـرودهها پیداسـت و همین وجـه متمایز و
ممتـاز این غزلهاسـت.
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موالي گند مگون

قلـم قاسـم صرافان بـه صميميت
و لطافـت شـناخته ميشـود .كالم
او سرشـار از يـك صفـاي درونـي
اسـت كه ناگزير مخاطـب را درگير
خـود ميكنـد .ايـن دفتـر شـعر
شـامل بخشي از شـعرهاي آييني
شـاعر اسـت كـه بيانگـر حـس
عميـق و ارادت وافـر شـاعر به اهل
بيت (عليهم السلام) اسـت .شعر
صرافـان داراي يك زبـان صميمي
و در عيـن حـال سـالم اسـت كـه
مصداق غزل «سـهل و ممتنع» نيز
هست .
تسـلط شـاعر بـه ادبيـات كهـن،
رونـد ادبيـات معاصـر و روايـات
و احاديـث و قـرآن در بسـياري
از شـعرها محسـوس اسـت و از
قـوت يـك شـاعر و شـعر
نقـاط ّ
آييني اسـت و هميـن خصوصيت
كـه صرافـان را تـا حـد زيـادي
از ديگـر آيينـي سـرايان متمايـز
ميكنـد .تنـوع قالـب و موضـوع از
ويژگيهـاي ديگـر ايـن دفتر شـعر
اسـت و توانايـي قلـم شـاعر در
قالبهـاي مختلـف را بـه خوبـي
نشـان ميدهـد .اسـتفادة خـوب و
بجاي شـاعر از صنعت «تضمين»

قاسم صرافان
انتشارات آرام دل
 144صفحه
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در شـعرها نكتهاي ديگر اسـت كه نشـان ميدهد شـاعر به كاربرد صنايع
و چگونگي اسـتفاده از آنها واقف اسـت .شـاعر در سرودههايش احساس
را بـا عقـل گـرهزده و يقينـاً ايـن گرهخوردگي حاصل درك درسـت شـاعر
از مكتـب اهـل بيـت (عليهـم السلام) و چگونگي سـتايش آن بزرگـواران
اسـت .صرافـان بـا گرههايي دلنشـين كه بين زبـان كهن و زبـان روز ايجاد
كـرده و بـا چاشـني شـيرين زبانـي و لطافتهـاي زبان شـعري خـود به
زباني رسـيده كه هم از سلامت برخوردار اسـت ،هم دور از دشـواريهاي
زباني و خوانشـي اسـت و در عين حال فخيم و فاخر اسـت .بروز مشهود
تغزل در شـعرهاي صرافان ويژگي بسـيار ممتاز دیگری اسـت .شاعر هم
ّ
در مراثـي و هـم در مدايـح لحـن تغ ّزلي خـود را حفظ ميكند و با عشـق،
ميگريـد و بـا عشـق ،خوشـحال ميشـود .در بخشـي از كتاب بـا عنوان
بهشـت بـا بهانـه سـرودهاي در وصـف امام هشـتم (عليه السلام) آمده
است:
مريض آمده ا ّما شفا نميخواهد
قسم به جان شما جز شما نميخواهد
براي پيش تو بودن بهانهاي كافيست
بهشت لطف كريمان بها نميخواهد
دليل نالهي ما يك نگاه محبوب است
و گرنه درد دل ما دوا نميخواهد
فقير آمدم و دلشكسته پرسيدم:
مگر كه شاه خراسان گدا نميخواهد؟
دلم به عشق تو تا آسمان هشتم رفت
نماز در حرمت «اهدنا» نميخواهد
همين قدر كه غباري بر آستان باشد
رواست حاجت عاشق ،دعا نميخواهد
ببين به گوشهي صحنت پناه آوردم
مگر كبوتر آواره جا نميخواهد؟
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ضد

فاضل نظری از شـاعرانی است که
در ایـن سـالها بیـش از هر شـاعر
جـوان دیگـری توانسـته اسـت به
بدنـهی اجتمـاع نزدیـک شـود و
آثـارش همـواره بـا اسـتقبال مردم
روبرو بوده اسـت و شـاید بسیاری
از شـما با شعرهای او آشنا باشید،
«ضد» آخرین مجموعهی منتشـر
شـده از اوست.
ضـد پـس از سـهگانهی گریههای
امپراطـور ،اقلیت و آنها ،چهارمین
مجموعـه اشـعار فاضـل نظـری
اسـت و مشـتمل اسـت بـر پنجاه
و یـک غـزل .در پشـت جلـد کتـاب
متنـی بـا امضـای شـاعر نقـش
بسـته کـه عبارتسـت از:
«مـن ضـدی دارم ،آنقـدر فریبکار
کـه آن را« ،خود»پنداشـتهام ،حـاال
مـن از خـود بـرای تـو شـکایت
آوردهام»
همانگونـه کـه از آن دو جملـه
برمیآیـد ،شـاعر ایـن بـار سـفری
دارد به عالم خویش و شـعرهایش
از عناصـر بیرونـی رهـا شـده و بـه
دنیـای درونـیاش رسـیده و بـه
دنبـال شـناخت خـودش اسـت.
در اینکـه همیشـه فاضـل نظـری

فاضل نظري
انتشارات سوره مهر
 111صفحه
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با لبان تشنه آن ساعت که افتادی به خاک
لم تقل شیء سوا قم یا ِأخا أدرک أخاک
مشک دور از دست گریان است و قدری دورتر
مانده بر صحرا لبی خندان و جسمی چاک چاک
از دیگر نکاتی که برای «ضد» قابل ذکر اسـت عنایت مقام معظم رهبری
بـه ایـن مجموعه بود .به گونهای که ایشـان در بازدید از نمایشـگاه کتاب
و در غرفهی انتشـارات سـوره مهر ،این کتاب را خریداری نمودند.

بسـتة کتاب ادبیات و دفــــاع مقـدس

پیروی سـبک هندی بوده و به دنبال کشـف مضامین تازه ،شـکی نیست
امـا اینبـار شـعرهایش تنهـا در نازکاندیشـی و مضمـون سـازی ادامـه
دهنـدهی سـبک هنـدی نیسـت و بـه اندیشـ ه و حتـی دایـرهی واژگانی
شـاعر هـم رسـیده و بسـیاری از حرفهای مهـم او تحت تأثیر شـاعران
آن دور ه قـرار گرفته اسـت« .خود» و «خویـش» کلیدواژههای پنجاه و یک
غـزل کتاب هسـتند و بـه ندرت میتوان شـعری پیدا کـرد که ایـن دو واژه
در آن ننشسـته باشـد .سـاخت ترکیبهـا و مضامیـن متنـوع بـا کلماتی
همچـون آینـه ،موج ،آسـمان و ...از دیگر مواردی اسـت که میتـوان آنها
را حاصـل مطالعات شـاعر در سـبک هندی دانسـت.
تنـوع موضوعی ،از معدود ویژگیهای مثبت فاضل نظری در مقایسـه با
دیگر مجموعههایش میباشـد« .ضد» تنها از اشـعار عاشـقانه و عرفانی
تشـکیل نمیشـود و در آن اشـعار اخالقـی ،عاشـورایی و اعتراضـی نیـز
بـه چشـم میخورد .دو شـعر از ایـن مجموعه با نام مشـترک عاشـقان،
اشـعاری دربارهی حماسـه عاشوراسـت و نکتهی قابل توجه در آن ،یک
مصـرع عربـی و یک مصرع فارسـی بودن آن اسـت:
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نامههايكوفي

اشـعار «نامههـای کوفی» در سـه
بخش سـروده شـده اسـت .بخش
نخسـت اشـعار مذهبـی و آیینـی
در دفتـری بـا عنـوان «خیـزران»
را شـامل میشـود .دفتـر دوم بـه
شـعرهای عاطفـی ،اجتماعـی
و انتقـادی دربـارة دفـاع مقـدس
اختصـاص دارد و در فصلـی
بـا عنـوان «سـیاه و سـفید» گـرد
آمـده اسـت .دفتـر سـوم بـا عنوان
«نامههـای کوفـی» دربرگیرنـدة
اشـعار سـپید اسـت .ایـن شـعرها
بـه فضای آیینهـای مـا ایرانیها
دربـارة واقعـ ه عاشـورا میپـردازد
و نگاهـی انتقـادی بـه مـردم و
باورهایی دارد که سـبب میشـوند
سـوء اسـتفادههایی از مسـألة
عاشـورا صـورت بگیـرد.
دفتـر اول و دوم حـدود  40قطعـه
شـعر و دفتـر سـوم حـدود 32
قطعـه شـعر سـپید را شـامل
میشـود .اشـعار کالسـیک ایـن
مجموعـه در قالبهـای غـزل و
چهارپـاره سـروده شـدهاند.

سعيدبيابانكي
انتشارات سورهي مهر
 111صفحه
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قطعهاي از بخش سوم كتاب:
چيزي عوض نشده
فقط تقويمها شيكتر شدهاند
و سالهاست دو روز پشت سر هم سرخاند
ميگويي نه
مسلميبفرست
تا از بلندترين برج پايتخت
پرتش كنيم!
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شکارکرکسها

کتـاب شـکار کرکـس هـا نوشـته
سـردار «محمـد سـتاری وفایـی»
اسـت و بـر فعالیتهـای عرصـه
سـازندگی در دفـاع مقـدس تمرکز
دارد .نویسـندة کتـاب خـود از
فرماندهان اولیه قرارگاه سـازندگی
خاتـم االنبیاء(صلـي اهلل عليـه
و آلـه) در سـپاه پاسـداران بـوده
اسـت و همیـن مسـأله اهم ّیـت
و سـندیت کتـاب را بـاال میبـرد.
نويسـنده کتاب را در قالب داستان
نوشـته اسـت و همیـن مسـأله
خیـال مخاطب را از اینکـه با اثری
خوشـخوان و جـذاب روبرو خواهد
شـد راحت میکند .در بستر اصلی
داسـتان چنـد داسـتان فرعی دیگر
که هـر کـدام بـه لحـاظ محتوایی
قرابتـی بـا داسـتان اصلـی دارنـد
ً
کاملا مجـزا از
ولـی در عیـن حـال
داسـتان اصلـی هسـتند گنجانـده
شـده اسـت .شـاه بیـت ایـن کتاب
را بایـد در انتهـای آن که بـه روایت
سـاخت پـل خیبـر میپـردازد
جسـتجو کرد .پـل خیبر سـازهای
مهندسـی بـه طـول  14کیلومتـر
بـود کـه زیر آتش دشـمن سـاخته
شـد و همـة دنیـا را مبهـوت کرد تا
جایـی کـه صـدای آمریـکا وقتـی

محمد ستاری وفایی
انتشارات عماد فردا
 437صفحه
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 13کیلومتـر از پـل نصـب شـده بود گفـت :بزرگترین پـل تاکتیکی تاریخ
جنگهـای دنیا بـه دسـت ایرانیها بـرروی هورالهویزه در حـال نصب و
اتمـام اسـت.
خوانـدن کتـاب پیشـنهاد خوبـی اسـت بـرای آشـنايي بـا روزهایـی کـه
یـادآور عملیـات خیبـر اسـت .هـدف ایـن عملیـات کـه بـا رمز «یا رسـول
اهلل» در تاریـخ  62/12/3سـاعت  8/5شـب آغاز گردیـد ،تصرف و تأمین
جزایـر مجنون و بخشـی از هورالهویزه بود .نتیجة عملیات ،آزاد سـازی
تصرف حداقـل  50حلقه
جزایـر مجنـون و چندیـن روسـتای منطقـه و ّ
چـاه نفتی بود .کتاب با توصیف شـوق و شـعف رزمندگان بعـد از دریافت
هدیـة امـام خمینی(رحمـت اهلل عليه) که سـکههای یک ریالـی بهعنوان
تبـ ّرک بـود ،تمام میشـود.
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موجسرخ:

در جنـگ هشـت سـاله ،ایرانیهـا
در چنـد جبهـه میجنگیدنـد.
آن روزهـا «گـری سـیک» مشـاور
رییـس جمهـوری آمریـکا گفتـه
بـود« :عامـل عمـدة ادامـه جنـگ
از جانـب ایـران صـدور نفـت ایـن
کشـور اسـت و تا موقعـی که نفت
از ایـران صـادر میشـود جنـگ
ادامـه خواهـد داشـت بنابرایـن
بایـد جریـان صـدور نفـت ایـران
را قطـع کـرد ».بـرای اجـرای ایـن
پیشـنهاد عربسـتان و کشـورهای
تولیـد کننـدة نفـت ،تولید نفـت را
افزایـش دادنـد تـا قیمـت نفـت را
کم کننـد .عـراق و حامیانش هم به
جنـگ نفـت کشهـا آمدند تـا جلو
صـادرات نفـت ایـران را بگیرنـد.
ایران در جنگ زمینی برتر از عراق بود
و نمیخواسـت نیروهایش را در دریا
هـم درگیـر کنـد .آنها فقـط حمالت
مقابلـه بـه مثـل محـدودی انجـام
میدادنـد و بیشـتر تلاش میکردند
از جزایر و نفت کشهایشان حفاظت
کنند اما حمالت عراقیهـا که در دریا
زیاد شـد رزمندگان ایرانی هم به دریا
آمدند .همزمان شـوروی و آمریکا هم
اعالم کردند به خلیـج فارس میآیند
و آمدند.

جعفرشیرعلینیا
انتشارات فاتحان
 240صفحه

روایتجنگدرخلیجفارس
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ایرانیهـا میگفتنـد اگـر خلیـج بـرای مـا امن نباشـد بـرای دیگـران هم
امـن نخواهـد بـود .آنها با میـن و قایقهای تنـدرو به جنـگ دو ابر قدرت
رفتنـد و مـوج سـرخی آفریدنـد که ناوهـا و تجهیزات جنگـی دو ابر قدرت
را در هـم شکسـت .دیگـر آمریکاییهـا هـر چه داشـتند رو کردنـد و حتی
با ناو جنگیشـان هواپیمای مسـافربری ایران را سـرنگون کردند و 290
غیـر نظامـی راکـه  180نفرشـان زن و کـودک بودنـد ،کشـتند تـا نشـان
دهنـد کـه بـرای شکسـت دادن ایران حـد و مرزی نمیشناسـند.
این کتاب در چهار فصل تدوین شـده اسـت .فصل اول با عنوان «روزهای
دور» تاریخ و جغرافیا و پیشـینة تاریخی و سـاکنان سـواحل خلیج فارس
را شـرح داده اسـت .فصـل دوم بـا عنـوان «روزهـای جنـگ» سـیر جنـگ
تحمیلـی عـراق علیه ایـران در منطقـة خلیـج فـارس را در هجده بخش
دنبـال میکند ،فصل سـوم بـا عنوان «سـرزمین بیغـروب» معرفی نقاط
مهـم منطقـه و فصـل چهـارم با عنـوان «نبـرد برگزیـده» دورههـای مهم
جنـگ و رویارویـی بـا آمریـکا را در خلیج فارس بازگـو میکند.
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روز سوم

کتاب «روز سـوم» نوشـته مصطفی
محمـدی که بـه زندگینامه شـهید
محمـود (عبـداهلل) نوریـان ،فرمانده
گـردان تخریـب و یـگان مهندسـی
رزمی لشـکر ۱۰سیدالشـهدا (عليه
السالم) اختصاص دارد .كتاب شامل
 ۹۸خاطـره اسـت .در قسـمتی از
مقدمـة آن آمده اسـت :در ارتشهای
دنیـا ،تخریـب بخشـی از یـگان
ی ـ رزمـی اسـت .در چنیـن
مهندسـ 
یگانی کار پلسـازی بر روی خشکی
و رودخانـه و مـرداب ،حفـر تونـل و
معبر و سـاخت سـنگرهای انفرادی
و گروهـی ،برپایـی سـاختمانهای
امـن و قرارگاههـای نظامـی و از همه
مهمتـر تخریـب میادیـن میـن و
اسـتحکامات دشـمن و همینطـور
کاشـت میدانهای مین ،از بزرگترین
کارهاسـت ،ا ّمـا در دوران دفاع مقدس
کـه بعـد ارزشـی و اعتقـادی ،ویژگی
برتـری بـه رزمنـدگان حاضـر در
صحنههـا میبخشـید ،تخریـب
ن و حساسترین
همیشه سختتری 
بخـش دفـاع بـه شـمار میرفـت.
«همـه را خـواب دیـدم»،
«هدفمنـدی»« ،هیـأت عـزاداری»،
«حکومـت نظامـی»« ،عشـق بـه
امـام خمینـی (رحمت اهلل عليـه)»،

مصطفیمحمدی
انتشارات فاتحان
 326صفحه
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«ترحـم»« ،آرزوی
«پنجاهوهشـتی»« ،دانشـگاه و جبهه»« ،راز سـر به مهـر»ّ ،
شـهادت»« ،سـربازان مملکـت»« ،شـهید از زبـان شـهید»« ،نقطه اتصـال دو
خاکریـز»« ،آخریـن دیدار»« ،امروز را به خاطر بسـپار» و «ریاضت» عنوانهای
برخـی از خاطـرات کتـاب «روز سـوم»اند.
در ایـن کتـاب از زبان «ابراهیم قاسـمی» همرزم شـهید نوریان آمده اسـت:
«بعثیهـا زمسـتان  ۱۳۶۲تـوی بحبوحة عملیات سـخت خیبـر ،جزایر
سـهگانة مجنون در منطقة هورالهویزه را بمباران شـیمیایی کردند .کمتر
رزمنـدهای از گازهای سـمی گریز داشـت .حـاج عبداهلل هم دچـار عوارض
شـیمیایی شـد .از پیش هم دسـتش جراحت برداشـته بود ،با این حال به
چ وجـه حاضر نمیشـد منطقة درگیـری را ترک کنـد و برای مـداوا به
هیـ 
عقـب برگـردد .ایـن روحیه در مقاومـت بقیة مصدومین شـیمیایی گردان
اثر گذاشـت».
در پایان کتاب  ۵۰قطعه از تصاویر شهید نوریان در دوران جنگ تحمیلی
عـراق علیه ایـران ،به همراه اسـناد و مدارک و وصیتنامة شـهید گردآمده
است.
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جادهجنگ

منصـور انـوری نویسـندهی رمان
«جادهی جنگ» که حدود ده سـال
از وقـت خود را صـرف تحقیق این
مجموعـهی  14جلـدی کـرده،
در نـگارش ایـن اثـر از منابعـی
همچـون خاطـرات شـفاهی مردم
مناطق مـورد پرداخت در داسـتان،
اسـناد موجـود در آرشـیو آسـتان
قـدس رضـوی ،بنیاد شـهید و امور
ایثارگـران و گفت و گو با سـید رضا
شـریفی ،اسـتفاده کرده اسـت.
ايـن رمـان چهـارده جلـدي بـا
برگزید ه شـدن در دورهی چهاردهم
جایـزه «کتـاب فصل» و هشـمتین
دوره جایـزهی «قلـم زریـن» و
برگزیـده شـدن در چهارمیـن دوره
جایـزهی جلال آل احمـد کـه
گرانتریـن جایزهی تاریـخ ایران در
حـوزه کتـاب اسـت ،رکـورد کسـب
جوایـز ادبـی ،از نظـر ارقـام جوایز
را شکسـت.
داسـتان از روز سـوم شـهریور
 1320و ماجـرای هجـوم روسها
از شـمال شرقی خراسـان به ایران
و اشـغال ایـران توسـط متفقیـن
آغـاز میشـود و بـا پایـان جنـگ
تحمیلی عـراق علیه ایران به پایان
میرسـد .البتـه در جلدهای میانی

منصور انوری
انتشارات سوره مهر
جلد ششم و هفتم
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ت مبارزاتـی گروههای
ایـن مجموعـه واقعـهی  15خـرداد  ،1342فعالی 
اسلامی ،تظاهـرات مردمـی ،پیـروزی انقلاب اسلامی ،خرابکاریهای
گروهکهـای ضـد انقالب در کردسـتان هم به تصویرکشـیده میشـود.
در تقسـیم حـوادث داسـتانی در جلدهـای  14گانـة ایـن اثـر ،هشـت
جلـد نخسـت از ایـن مجموعـه بـه جریـان حضـور روسهـا در ایـران
اختصـاص دارد ،از جلـد نهم به بعـد حادثة  15خـرداد  ،1342قضایای
فـوت آیـتاهلل بروجـردی ،از اولیـن روزها و سـاعت پـس از آن ،تـا زعامت
و مرجعیـت امـام در داسـتان گنجانـده شـده اسـت .جلدهای بعـدی این
مجموعـه بـه ماجراهای مبـارزات امـام و به وجـود آمدن مسـائلی چون
انجمنهـای ایالتـی و والیتـی و مبـارزات افـراد و گروههـای مختلـف بـا
رژیـم شـاه ، ،مبـارزات و پیروزی انقالب اسلامی و چگونگی آغـاز و پایان
جنـگ تحمیلـی مـد نظـر قـرار میگیرد.
اسـتخوانبندی اصلـی رمان واقعی و مسـتند اسـت و میتـوان این رمان
را خالصـهای از نیـم قـرن حـوادث و رویدادهـای ایـران دانسـت .فضـای
اصلـی این رمان هم کل کشـور اسـت؛ ا ّما با توجه به حوادثـی که در دورة
جنـگ جهانـی دوم و با تجاوزات روسـیه به خراسـان روی داد این رمان از
خراسـان شـروع میشـود و به خراسـان هم ختم میشـود .دربارة عنوان
رمـان جـادة جنـگ هم ،نکتـة اصلی اشـارهای اسـت بـه اسـتفادهای که
متفقیـن در زمـان جنگ جهانـی دوم از موقعیت اسـتراتژیک ایران کردند
مهمـات و ادوات نظامـی را بـرای کمـک بـه روسهـا از جـادة شـاهرود
و ّ
ً
بـه روسـیه فرسـتادند و عملا این جـاده به پل پیـروزی متفقیـن در این
جنـگ منجر شـد .بعدهـا دوباره ایـن جاده نقـش مهمـی در دوره انقالب
ایفـا کـرد .در واقع این جـاده کنایه و نمادی اسـت از اینکه جنگ هیچ گاه
تمام نمیشـود و ادامـه دارد.
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عباسدستطال

خاطرهنـگار اثـر ،روایـت ماجـرا را از
زمانـی کـه کمتـر از دو مـاه از آغـاز
جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایران
گذشـته ،آغـاز میکند .عبـاس علی
باقری با مـروری کوتاه بر زندگیاش
و دودلیهـای خـود بـرای حضـور
در جبهههـا ،از زمانـی میگویـد که
تصمیـم میگیرد بـرای دو هفته به
جبهـه بـرود و ببینـد در آن جـا چـه
کاری از دسـتش برمیآیـد« .حـاج
عباسعلـی باقـری» مشـهور بـه
«حـاج عبـاس فابریـک دسـتطال»،
تعمیـرکار خوشنـام جبهههـای
جنوب به عنوان داوطلبی بسـیجی
راهـی جبهـه میشـود .کسـی کـه
آن روزهـا در خیابـان خـاوران بـرای
خـودش گاراژ و تعمیرگاهی داشـت،
کارگـر و بـرو بیایی داشـت و دسـت
کم چند خانواده را روزی میرسـاند.
بعد به عنوان یک تعمیرکار سـادهی
یـک القبـا اعـزام میشـود .اولیـن
اعـزام باقـری هجدهـم آبـان مـاه
سـال  1359اسـت .به همـراه چند
نفـر از دوسـتانش وارد پادگان ارتش
در اسلام آبـاد میشـوند .مح ّلـی
کـه خودروهـای خسـارت دیـده از
انفجارها توسط تعمیرکاران شرکت
خودروسازی ایران ناسیونال تعمیر

محبوبهمعراجيپور
انتشارات فاتحان
 272صفحه

(داستانياززندگيحاجعباسعليباقري)
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میشـوند و عباسعلـی باقـری و دوسـتانش که قرار اسـت توانایـی خود را
در کار ثابـت کننـد ،جیپی را که چپ کرده تعمیر میکنند .توانایی و سـرعت
آنهـا باعـث شهرتشـان میشـود.
پـس از گذشـت یـک ماه و نیـم از بازگشـت آنها ،باقری تصمیـم میگیرد
تیمـی فنـی و حرفهای را بـرای تعمیـر خودروها به جبههها ببـرد .یافتن
ایـن نیروهـای ماهـر و مجـاب کـردن آنها بخش مهمـی از کتـاب «عباس
دسـت طلا» اسـت و بـه نوعی انگیـزه مـردم بـرای حضـور در جبههها و
چرایـی شـرکت نکردن برخی افـراد در دفاع مقدس را بیـان میکند .باقری
در نهایـت تیمـی  21نفره را تشـکیل میدهد تا به سـتاد جنـگ (زیر نظر
شـهید دکتـر مصطفی چمـران) بپیونـدد ،اما به دلیـل ماجراهایـی که در
هنـگام اعـزام رخ میدهد ،تنها  9نفر از تعمیـرکاران باقی میمانند ،افرادی
حرفـهای کـه نزدیـک بـه  14سـاعت در روز کار میکنند و خودروهـا را به
سـرعت تعمیـر کـرده و تحویـل میدهنـد .او بـرای دومین بار در بیسـتم
دی مـاه سـال  1359به همـراه تیم خود به پادگان ابوذر در سـر پل ذهاب
مـیرود و علاوه بـر تعمیر خودرو ،کشـویی تفنـگ  106میلی متری ضد
تانـک را هـم تعمیر میکننـد .باقری در فاصله هر چنـد ماهی که به تهران
میآیـد و بر میگـردد ،برای هر دوره از سـفرش به جبهههای دفاع مقدس
تیمـی جدیـد و تازه نفس را میبـرد .بخش دیگری از کتاب «عباس دسـت
طلا» بـه ماجرای حضـور خانـوادة باقـری در اهـواز و منطقـهی جنگی
اختصـاص دارد .فعالیتهـای وی تـا پایـان جنـگ تحمیلـی عـراق علیه
ایـران ادامـه پیدا میکند و مهـارت او در تعمیر خودروها باعث میشـود تا
بـه او لقب عباس دسـت طلا را بدهند.
رهبـر انقلاب در مـورد این کتـاب فرمودند« :کتـاب این آقـای حاج عباس
دسـت طلا را که مفصـل و با جزئیات [گفتـه] خواندم .خیلـی خوب بود
انصافـاً؛ مخصوصـاً کتـاب ایشـان؛ هـم مطلـب در آن زیـاد بود ،هـم آثار
ً
کاملا محسـوس بـود و انسـان میدیـد .خداونـد
صفـا و صداقـت در آن
انشـاءاهلل فرزند شـهید ایشـان را بـا پیغمبر محشـور کند و خودشـان را
هـم محفوظ بـدارد»
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ساقهها مثل تارهای درهم تنیدهی
عنکبـوت بودنـد و او در پشـت ایـن
بافـت و پوشـش نـازک بـه کاری
کـه کرده بـود فکـر میکرد .بـاورش
نمیشـد .هـم ذوق کـرده بـود و هم
تا حـد مرگ ترسـیده بـود .خودش
هم نمیدانسـت چه اتفاقـی افتاده
اسـت کـه چنـان تصمیمیگرفتـه
اسـت .شاید خواسته بود با این کار
شـجاعتش را به عباس نشان دهد،
شـاید هـم از تـرس ایـن کـه خلبان
گیـرش بیندازد ،فکـرش از کار افتاده
بـود و مثل دیوانههـا احمقانهترین
کار ممکـن را کـرده بود.
ایـن بخشـی از آغـاز رمـان بـاغ
کیانـوش اسـت .ماجـرای داسـتان
از یـک عروسـی در روسـتایی آغـاز
میشـود ،قهرمانان داسـتان عباس
و حمـزه نوجوانـان اهـل روسـتا
هسـتند کـه تصمیـم میگیرنـد در
شـب عروسـی از بـاغ پدر دامـاد که
کیانـوش نـام دارد میـوه بچیننـد،
امـا هنگامیکـه وارد بـاغ میشـوند
هواپیمـای عراقـی کـه بـه قصـد
بمبـاران شـهر آمـده بـود سـقوط
میکنـد و خلبـان که با چتـر نجات
پاییـن پريـده در میـان درختـان باغ
گرفتـار میشـود ،بقیـهی ماجرای

علي اصغر عزت ي پاك
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 151صفحه
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داسـتان درگیـری بچههـا و کیانـوش بـا خلبـان عراقی اسـت ،اگر دوسـت
داریـد بدانیـد چـه اتفاقی در پایان کتـاب میافتاد خودتان کتـاب را مطالعه
کنید .
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