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به تغییر فرهنگ
در موضوع جمعیت
نیاز داریم

وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :هیچ قدرت
بزرگ جهانی را در تاریخ
سراغ ندارید که جمعیت
انبوهی نداشته باشد و
در موضوع جمعیت ،پیش
از قانون به تغییر بینش
و فرهنگ نیاز داریم.
محمدمهدی اسماعیلی
با اشاره به دغدغههای
رهبر معظم انقالب در
خصوص افزایش جمعیت
افزود :بیش از ۱۱سال
است که رهبری در قالب
مناسبتهای مختلف
در خصوص «جمعیت»
دغدغههای خودشان
را بیش از گذشته مطرح
میکنند که بدون شک
دغدغهمندی ایشان
حکایت از اهمیت باالی
پرداختن به مقوله افزایش
جمعیت در کشور دارد.

فرهنگ
و هنر

در حاشيه

پاسخمدیر
جشنوارهکن
بهانتقادها
«تیری فرمو» مدیر
جشنواره کن به برخی
انتقادها از جمله نبود
تنوع نژادی و حضور
کمرنگ کارگردانان
زن تا مشکالت فنی
بلیتفروشی پاسخ
داد که پس از کرونا
زمان میبرد تا سینما
خودش را پیدا کند .به
گزارش ایسنا به نقل از
اسکرین« ،فرمو» فاش
کرد سایت جشنواره
سال گذشته هک شده
بود و از دسترس خارج
میشد .او درباره عدم
حضور کارگردانان زن
در جشنواره گفت :هیچ
قانون و سهمیهای برای
برابری جنسیتی وجود
ندارد و فکر نمیکنم
در مجموع پنج فیلم از
۲۱فیلمی که در رقابت
توسط زنان کارگردانی
شدهاند« ،آن قدر کم»
باشد .برگزاری هفتاد و
پنجمین جشنواره فیلم
کن از  ۲۷اردیبهشت
تا ۷خرداد در جنوب
فرانسه ادامه دارد.

◾اکران «علفزار» از امروز
دو فیلم «علفزار» و «چند میگیری گریه کنی »۲از امروز
روی پرده سینماها میروند .به گفته مدیرکل عرضه و
نمایش فیلم ،نظر به پایین آمدن کف فروش فیلمهای
«شادروان» در گروه ماندانا و «مرد بازنده» در گروه ملت،
از  ۲۸اردیبهشت فیلمهای سینمایی «علفزار» در گروه
سینمایی ملت و «چند میگیری گریه کنی »۲درگروه
سینمایی ماندانا به نمایش درمیآیند.

خوشنویس

◾

◾تمدید نشدن نمایشگاه کتاب تهران
سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران درباره تمدید نمایشگاه
کتاب تهران به دلیل تعطیلی دیروز این نمایشگاه به خاطر
آلودگی هوا به فارس گفت :فعال ًاین موضوع مطرح نیست
و در مورد آن تصمیمی گرفته نشده است .به گفته علی
رمضانی نمایشگاه کتاب طبق برنامه قبلی قــرار است
۳۱اردیبهشتدر مصالیامامخمینی(ره)تهرانبه کارخود
پایان دهد ،این نمایشگاه از ۲۱اردیبهشت دایر شده است.

خدیجه زمانیان امروز سالروز بزرگداشت یکی از
بزرگترینشاعرانوحکمایجهاناسالم«خیامنیشابوری»
است.
«حجهالحق»دادهاندامابیشترینشهرتشرا
بااینکهبهاولقب ّ
درسطحجهانمدیونرباعیاتشاست.رباعیاتاوبهبسیاری
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سال سی و پنجم

◾

◾بیاطالعی یامینپور از وضعیت «کتابباز»
نپــور؛ م ـعــاون ام ــور جــوانــان وزی ــر ورزش و
وحـیــد یــامـیـ 
جوانان ،نویسنده و مجری تلویزیون دربــاره حاشیههای
برنامه «کتابباز» به صبا گفت :من از تصمیم سازمان
صداوسیما درباره «کتابباز» اطالعی ندارم ،خود من یکی
از میهمانهای این برنامه بودم و از رفتار محترمانه و حرفهای
سروش صحت خیلی لذت بــردم .امیدوارم اهالی کتاب
احساسنکنندصداوسیمابهمسئله کتابکماعتناست.

اززبانهایزندهدنیاترجمهشده.ادواردفیتزجرالدبابرگردان
رباعیاتخیامبهزبانانگلیسینقشزیادیدرشهرتاودرغرب
دارد.ذکروتحلیلدستاوردهایخیامنیشابوریدرعلومیمثل
ریاضیات،نجوم،ستارهشناسی،فلسفه،موسیقیوادبیاتدر
ایننوشتهنمیگنجداماخالیازلطفنیستبدانیمباتوجهبه

پیوند عمیق خوشنویسی با ادبیات

◾

◾ادای دین به شاعر همشهری
ساداتشرفیبابیاناینکهمهمترینعلتتوجهبه
رباعیاتخیاموکتابترباعیاتاینشاعر،همشهری
بــودن با ایــن شاعر اســت ،در خصوص عالقهاش
به خیام میگوید :او بزرگترین محقق ،فیلسوف
و منجم عصر خودش بوده و بر افتخارات ایرانیان
افــزوده است .چنین شخصیت برجستهای من را
به وجد میآورد تا اشعارش را کتابت کنم .من خودم
را موظف میدانم اشعار ایشان را بنویسم و در همه
دفعاتی که اشعار ایشان را مشق کــردهام حظ وافر
بردهام .این هنرمند در ادامه میگوید :من رباعیات
خیامراهمیشهزمزمهمیکنمامایکرباعیایشان
همیشه ورد زبانم است و به آن باور دارم:
آنها که کهن شدند و اینها که نوند
هر کس به مراد خویش یک تک به دوند
این کهنهجهان به کس نماند باقی
رفتند و رویم دیگر آیند و روند
حتی استاد شفیعی کدکنی هم در اشعارش به این

وفــا کــرد امــا ایــن هنرمند تاریخ خط نیشابور
را در این تصمیم بیتأثیر نمیداند و توضیح
میدهد :در قرنهای  9و  10نیشابور پایتخت
خوشنویسی جهان اســام بــوده اســت .در آن
عصر شاهمحمود نیشابوری ،کاتب قرآن کریم
میزیسته که ایشان نخستین کاتب قرآن به
خط نستعلیق بوده است .همه اینها دست
به دست هم داد تا کتابت قرآن کریم را وظیفه
خودم بدانم.

◾
شاعر توجه خاصی کرده است«:این است معجز ِ
تو به گیتی/در جمع ِ شاعران ِ زمانه/افزونترین
مخاطب ِتاریخ/با کمترین سرود و ترانه!»

◾

◾خوشنویسی سنگ مزار خیام
س ـ ــادات شــرفــی ک ــه س ـنــگ مـ ــزار خ ـیــام را هم
خوشنویسی کرده است ،در این باره میگوید :در
س ــال 1341استاد حسن زر ی ـن خط سنگ مزار
خیام را خوشنویسی کرده بود که با گذشت زمان
تحریر ایشان پــاک شــده بــود .در ســال 61رئیس
وقت اداره میراث فرهنگی نیشابور به من گفت
به خاطر نزدیکی خط من به استاد زر یــن سنگ
مــزار را خوشنویسی کنم که با افتخار ایــن کــار را
به سختی و دقت بسیار انجام دادم و این توفیق
نصیب من شد.
این خوشنویس با بیان اینکه هنر خوشنویسی
پیوند عمیقی با ادبیات دارد و همین مسئله بر
غنای ایــن هنر افــزوده اســت ،در ایــن خصوص
اظهار میکند :خط و ادبیات ریشه واحد دارند
و ایــن مسئله بــر قــداســت خــط م ـیافــزایــد .در
پاکی خــط همین بــس کــه خوشنویسان بــرای
رقیق کــردن مرکب باید از آب مقطر استفاده
کنند و استفاده از آب معمولی سبب کپک زدن
مرکب میشود همیشه ا یــن مسئله را به این
معنا تعبیر میکنم که هیچ ناپاکی نباید وارد
خوشنویسی شود .خوشنویسان متقدم بدون
وضو دست به قلم نمیبردند و در همه حال با

وضو کتابت میکردند .همه اینها سبب شده
است پس از قرنها خطوط ماندگار شــود .اگر
به آثار خوشنویسان متقدم در موزهها نگاهی
بیندازید ،میبینید پس از گذشت قر نهای
بسیار خدشهای به این آثار وارد نشده است و
تازگی را در این آثار میبینید.
ســادات شرفی میگوید :به غیر از خیام ،اشعار
موالنا ،سعدی  ،حافظ  ،عطار و شعرای متقدم
را هم کتابت کــردهام و به اشعار این شاعران هم
عالقه دارم.

◾

◾به عنوان یک ایرانی خود را موظف به نوشتن
نستعلیقمیدانم

ایــن هنرمند که با خط نستعلیق خوشنویسی
میکند ،خط نستعلیق را کاملترین خط میداند
و معتقد است :خط نستعلیق از لحاظ اصول و
زیباشناختی عــروس خطوط اسالمی نام گرفته
است.بهگفتهاوخطنستعلیق،خطیایرانیاست
که سختترین نوع خوشنویسی و کاملترین و
جامعترین خط است و من به عنوان یک ایرانی
خ ــود را مــوظــف م ـیدانــم نستعلیق بنویسم و
عاشقانه این خط را تحریر میکنم.
سادات شرفی دو بار توفیق کتابت قرآن کریم
را داشته است .او در ایام جوانی نیت کرده بود
هر زمــان در ایــن هنر پیشرفت کــرد ایــن مهم
را انــجــام دهــد کــه بــه محض ش ــروع حــرفـهای
خوشنویسی به عهدی که به خودش داده بود

◾

◾شاعر و نویسنده وارداتی نیست
حامد عسکری ،شاعر به فارس گفت :اگر در کشور پزشک
و مهندس نداشته باشیم ،میتوان از خارج کشور آنها را
برای جبران دعوت کرد اما شاعر و نویسنده وارداتی نیست
وبایدقدرآنهارابدانیم.ویبابیاناینکهکتاببانخستین
تکان از سبد خانوار میافتد ،افزود :با توجه به باال رفتن
قیمت کتاب ،شاهد هستیم که این کــاالی فرهنگی در
حاشیه سبد خانوادهها جای گرفته است.

یکیازرباعیاتخیامکهدربارهچرخشجهانوسیارات،حیران
وسرگردانبودنآدمیاست،بسیاریازمحققانادبیوعلمی
معتقدنداوسالهاقبلازدانشمندانمشهوریهمچونگالیلهو
کوپرنیکمیدانستهکهسیاراتدرحالگردشبهدورخورشید
هستند.

گفتوگو با هنرمندی که دیوان خیام و سنگ مزار این شاعر را با خط نستعلیق تحریرکرده است

خیام به دالیلی بیشتر از هر
چیز با رباعیاتش در ایران و دنیا
شناخته م ـیشــود .رباعیات
او هنرمندان زیــادی را به وجد
آوردهودستمایهخلقآثارهنری
بسیاری شده است .در صفحه
امــروز به سراغ هنرمند خوشنویسی رفتهایم که
تاکنون چهار بار رباعیات خیام را کتابت کــرده و
سنگ مزار این شاعر را خوشنویسی کرده است.
سیدمحمدساداتشرفیمثلخیلیازهنرمندان
خوشنویس توسط یکی از معلمان خوشنویسی
متوجه م ـیشــود در ایــن هنر اسـتـعــداد دارد و
پــی اسـتـعــدادش را میگیرد .وقتی در تـهــران به
استخدام درمیآید در کالسهای حضوری انجمن
خوشنویسان حضور پیدا میکند و همچنین در
محضر استاد کیخسرو خروش شاگردی میکند.
سادات شرفی در سال  89به مدرک استادی نایل
میشود.
این هنرمند خوشنویس که تاکنون نمایشگاههای
داخ ـلــی و خــارجــی بسیاری داش ـتــه اســت همه
ساعات زندگیاش را به خطاطی و خوشنویسی
مشغول است.
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◾ارادتی بنما تا سعادتی ببری
سادات شرفی در پاسخ به این پرسش که آیا یک
هنرمند خوشنویس میتواند در روزگــار فعلی به
صورت حرفهای به این هنر بپردازد ،میگوید :بله
میتواند .اگر خوشنویس خطش قابلیت این را
داشته باشد که زبانزد خــاص و عــام شــود نیازی
به تبلیغ ندارد و جامعه به سراغش خواهد آمد.
به قول شاعر :ارادتــی بنما تا سعادتی ببری .اگر
ارادت خــودش را نشان دهد حتما ًبه این توفیق
خواهد رسید.
او مشکالت هنرمندان خوشنویس را بیش
از سفارش کــار ،نبود ابــزار مناسب مـیدانــد و
در این باره توضیح میدهد :به علت ماشینی
شدن زندگی امروز کاغذ و مرکبساز خوب در
اختیار خوشنویس نیست مثال ً قلمنی باید
سه خرماپزان را رد کند تا پوست بیندازد و قلم
رسیده شود اما االن به خاطر شرایط اقتصادی
همان ســال اول قلم را درو میکنند و به بــازار
عرضه میکنند .این قلم مناسب نوشتن نیست
و کمتر میشود در این قلمها قلم خوبی برای
نوشتن پیدا کــرد .از  300ســال گذشته هم که
کاغذ دسـتســاز وجــود ن ــدارد .کاغذهای آهار
فعلی دستساز نیستند فقط موادی به آنها
اضافه میشود تا قابل استفاده باشد اما جنس
کاغذ تغییر پیدا نکرده است در حالی که کاغذ
د سـتســاز باید الیاف طبیعی داشته باشد و
به همین دلیل آثار خوشنویسان معاصر قابل
قیاس با دورههای گذشته نیست.
گفتنی است دیوان رباعیات خیام با هنرمندی این
خوشنویس به زودی توسط انتشارات یساولی
منتشرمیشود.

چهره

گالیه هادی مرزبان از تعطیلی تلهتئاترها

چرا تلویزیون ،گوشه
چشمی به تئاتر ندارد؟

زهره کهندل هادی مرزبان که توانست پس از
10سال تئاتر «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق
دوســت دارد» را اوایــل امسال روی صحنه ببرد
دربارهپیشبینیاشازوضعیتپیشرویهنرهای
نمایشی گفت :من آدم امیدواری هستم و نیمه پر
لیوانرامیبینمبهخصوصبامدیریتجدیدمرکز
هنرهای نمایشی و پیگیریهای مدیر جدید (کاظم
نظری) ،دورنـمــای خوبی بــرای هنرهای نمایشی
پیشبینی میکنم و امیدوارم روز به روز وضعیت
تئاتر بهتر شود .او با اشاره به آسیبهایی که در
دو ســال کرونا متحمل شــده ،اف ــزود :آسیبی که
من در این دو سال خــوردم بیشتر از دیگران بود
چون هر بار که تمرین تئاترمان را شــروع کردیم،
موجهای کرونا کارمان را تعطیل کرد .این کارگردان
تئاتر با بیان اینکه در دوران کرونا ،کسی از بچههای
تئاتر خبر نگرفت و از سختیهای معیشتیتان
نپرسید ،خاطرنشان کرد :من در زمان پیکهای
کرونا پیشنهاد دادم تلویزیون پای کار بیاید و هر
هفته ،یکی دو تلهتئاتر بــرای مــردم پخش شود؛
هم بچههای تئاتر بیکار نمیماندند و هم مردم
تئاتر میدیدند .به گفته او ،باید در دوران کرونا
این کار انجام میشد ولی تلویزیون همکاری نکرد.
متأسفانه سریالهای بسیار ضعیفی ساخته
و پخش شد که با پــول یکی از آنهــا میشد 10
تلهتئاترساختولیتلویزیونحتیگوشهچشمی
به تئاتر نداشته و ندارد.

زاویه دید

مرتضیسرهنگی:

هنوز به آثار درخشان
پرتعداد در ادبیات
دفاع مقدس نرسیدهایم

در نخستین همایش شعر محلی خراسان بزرگ مطرح شد

توجه به گویشها و لهجهها ،اولین گام پاسداشت زبان فارسی
که میگوید:
«مائیم و دلی ز دست رفته
در پای فتاده ،پست رفته
در کوی تو پارسا رسیده
وز پیش تو بتپرست رفته»

زمانیان نخستین هــمــایــش شــعــر محلی
خراسان بزرگ یــادواره استاد یوسف ازغــدی در
طرقبه برگزار شد.
در این همایش دوروزه که با حضور استادان و
پژوهشگرانی چــون ساعد باقری ،قطبالدین
ص ــادق ــی ،دکــتــر محمدجعفر یــاحــقــی ،دکتر
مــحــمــدرضــا اشـ ـ ـ ــرفزاده ،مصطفی محدثی
خراسانی و جمعی از شاعران و مسئوالن همراه
بــود شــاعــران ع ــاوه بــر شعرخوانی بــه بررسی
وضعیت شعر محلی و گویشی و ضرورت توجه
به این نوع شعر پرداختند.

◾

◾توجه به لهجهها یکی از راههــای پاسداشت
زبان فارسی

در افــتــتــاحــیــه ک ــه روز دوشــنــبــه ب ــرگ ــزار شد
محمدجعفر یــاحــقــی ،اســتــاد زب ــان و ادبــیــات
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص
توجه به شعر محلی و ضــرورت برگزاری چنین
نشستهایی گفت :یکی از راههای پاسداشت
زبـ ــان ف ــارس ــی ب ــرگ ــزاری هــمــیــن نــشــسـتهــا و
همآواییهای شعر محلی اســت چــون هر قدم
برای اعتالی شعر محلی در حقیقت پشتیبانی
و ترویج زبــان فارسی است و اگر کسی دغدغه
پاسداشت زبــان فارسی را دارد باید در راستای
تقویت شعر محلی و ترویج آن تالش کند.
وی افــزود :من به عنوان یکی از اعضای انجمن
تــرویــج زبــان و ادب فــارســی ایــران ب ـرای بــرگــزاری
یادوارههای شاعران محلی اعالم آمادگی میکنم و
برگزاری یادواره شعر محلی برای محمد قهرمان را
در شهرستان تربت حیدریه پیشنهاد میدهم.

◾

◾خون دلهــا خــورده شده تا زبــان فارسی باقی
بماند

در ادامــه این مراسم ساعد باقری با بیان اینکه

◾

ملتها برای خودشان تمدنسازی میکنند و ما
قدر داشتههای خودمان را نمیدانیم ،گفت :ما با
داشتن چنین تمدن باشکوهی هنوز به این فکر
میکنیم که آیا از این پیشینه غنی در کتابهای
درسیمان استفاده کنیم یا نه!
ایــن شاعر و مجری صــدا و سیما با بیان اینکه
توجه به لهجه و گویش نوعی ادای دین به بزرگان
ادبیات است ،افزود :خون دلها خورده شده تا
زبان فارسی با این قامت به ما رسیده است .من
یادم هست در دورانــی چون از ضربالمثلهای
محلی در برنامههای رادیو استفاده میکردم توبیخ
شدم اما اکنون تقریبا ًچنین مشکالتی نیست،
این همواری مسیر به راحتی بدست نیامده و ما
موظف به حفظ آن هستیم.
او به تالش شاعران گذشته برای حفظ زبان فارسی
اشاره کرد و گفت :نظامی در اشعارش از «خسرو»
ی میسراید که نامه دعوت رسول اکرم(ص) را پاره
کرد اگر ظرافت ،دقت و زیرکی نظامی در پرداخت
شخصیت خسرو در «خسرو و شیرین» نبود
مطمئنا ًکسی امــروزه خسرو را به یاد نمیآورد
همچنان که افراد زیادی در طول تاریخ از یاد رفتند.
زیرکی ،مسئولیتپذیری و متعدد بودن قلههای

ادبی و شاعران گذشته موجب شد زبان فارسی
در کشور ما مثل سایر کشورها رو به زوال و نابودی
نرود و اکنون پس از گذشت قرنها بتوانیم از زبان
و ادبیات فارسی و پاسداشت آن صحبت کنیم.

◾

◾ لهجهها و گویشها تفنن نیست ،بلکه یک
نیاز است

ن مراسم دکتر حسن دلبری ،شاعر
در ادامــه ای 
برجسته و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه حکیم ســبــزواری گفت :یکی
از راههـ ــای ت ــداوم چنین نشستهایی ایجاد
دبیرخانه دائمی است که برای ایجاد آن نیاز به
تالش همه بــزرگــواران و حاضران در این مراسم
است.
دلبری در خصوص ضرورت توجه به لهجهها و
گویشهایمحلیگفت:لهجههاوگویشهاتفنن
ک نیاز است .شناخت لهجهها و
نیست ،بلکه ی 
گویشها بسیاری از مشکالت ما را در بازشناخت
متون گذشته حل میکند .مثال ًاگر امروزه بدانیم
مردمان این منطقه در زمان گذشته فعل «رفت»
را به معنای «شد» استفاده میکردند به راحتی
میتوانند معنای شعر مولوی را درک کنند آنجا

◾ پاسداشت محلیسرایان خراسان
درحاشیهاینمراسمقاسمرفیعا،شاعرطنزپرداز
و محلیسرای خــراســانــی و دبیر ایــن همایش
در گفتوگو با خبرنگار ما در خصوص اهداف
بــرگــزاری ایــن همایش گفت :حفظ و گسترش
گویش خراسانی هدف این نشست است .هر
چند بضاعت نخست در حد خراسان است اما
هدفنهاییدرسالهایآیندهگسترشآندرحد
ملی و بینالمللی برای تمام فارسیزبانان است که
اگر خداوند توفیق دهد هر کدام از دورههای بعدی
همایش شعر محلی خراسان به پاسداشت یکی
از محلیسرایان خراسان برگزار میشود.
این شاعر خراسانی با بیان اینکه این همایش
با همراهی شهرداری طرقبه برگزار شده است،
خاطرنشان کرد 200:اثر به دبیرخانه این همایش
رسید که از میان آثــار رسیده  30شاعر به این
همایش دعوت شدند که این شاعران در این دو
روز به شعرخوانی اشعار محلیشان پرداختند.
گــفــتــنــی اس ـ ــت در ه ــم ــای ــش ش ــع ــر محلی
خ ـراســان ب ــزرگ یـ ــادواره اســتــاد یوسف ازغــدی
دو کتاب «مــدایــح رضــوی و چند شعر دیگر به
لهجه مشهدی» ســروده یوسف ازغــدی که به
کوشش محمد قهرمان جمعآوری شده و کتاب
«مشهدیات» که گزیده شعر گویشی مشهد به
کوشش و انتخاب جواد کلیدری است ،رونمایی
شد.
این همایش روز دوشنبه افتتاح شد و پس از دو
روز با شعرخوانی شاعران به پایان رسید.

مرتضی سرهنگی؛ نویسنده ،روزنامهنگار و
پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس ،درباره برگزاری
نمایشگاه کتاب پس از دو سال وقفه به خاطر
شیوع کرونا گفت :این وقفه دوساله به صورت
طبیعی موجب شکاف بین ناشران و مخاطبان
شــد ،امــا ایــن شکاف دائمی نخواهد بــود و با
حضور مــردم و بــرگــزاری مستمر نمایشگاه،
در سا لهای آینده پر خواهد شد .سرهنگی
بــا اش ــاره بــه گستردگی کتا بها و ناشرهای
حــوزه دفــاع مقدس در نمایشگاه امسال نیز
عنوان کرد :این گستردگی باید عمیق باشد،
اگر ما بتوانیم بــرای ادبیات جنگ کتا بهای
خــوبــی منتشر کــنــیــم ،اتــفــاق بــســیــار خوبی
رخ داده اســت .ایــن روزه ــا شاهد آثــار خوب
پراکند ه و کمتعدادی در ایــن حــوزه هستیم.
همین که ناشران برای کار کردن در این حوزه
مشتاق هستند خوب است و امیدوارم طوری
هــدفگــذاری کنند که به تولید آثــار درخشان
منجر شود .آثاری که حتی ترجمه و به خارج
از کشور فرستاده شود .این پژوهشگر ادبیات
دفــاع مقدس دربــاره تشابه آثــار نویسندگان
مختلف ادبــیــات دفــاع مقدس تصریح کــرد:
ایــن شباهتها اگــر ادام ــه پیدا کند ،آسیب
محسوب میشود .با وجود این از آنجایی که
موضوع واحــد و دربــاره جنگ اســت ،طبیعی
است که شباهتهایی به وجود بیاید ،حتی
ادب ــی ــات دف ــاع مــقــدس مــا بــا ادب ــی ــات جنگ
روسیه به دلیل جنس دفاعی مشترکشان،
شباهتهایی دارد .نکته مهم ایــن اســت که
ما هنوز به آثار درخشان پرتعداد در این حوزه
نرسیدهایم .باید تالش کنیم و به جایی برسیم
که هر ناشر چند کتاب خوب تولید کند و از بین
آنها یک اثر درخشان بیرون بیاید.

