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خبر ادبي
محمدرضا ذوالعلی:

داستانهای ایرانی "هامونی" شده است

یکِش�ی»اش در بخش رمان
ای�ن داس�تاننویس که رم�ان «افغان 
جایزه «مهرگان ادب» تحس�ین ش�ده در گفتوگو با ایسنا درباره این
موضوع اظهار کرد« :مهرگان» جایزه خوش�نامی است .این جشنواره
با جش�نوارهای دیگر بهویژه دولتیها متفاوت اس�ت .زمانی که دولت
در جایزهای وارد میش�ود ،سبک خاصی از نوشتن و یا عالیق خاصی
را ترجی�ح میده�د ،که این موض�وع در جایزهه�ای غیردولتی کمتر
میشود.
ذوالعلی افزود :نه نشر من ،نشر پرنفوذی بود و نه با برگزارکنندگان
جای�زه «مهرگان» ارتباطی داش�تم ،بنابراین دیده ش�دن کتابم برایم
جال�ب بود زیرا فکر نمیک�ردم کتاب تا این مرحله باال بیاید و یا دیده
و خوانده شود .از زمانی که اسم کتاب در جایزه «مهرگان» آمده ،طرز
برخورد با کتابم تغییر کرده است .قبال کتابم در محاق بود اما حاال در
جایگاهی قرار گرفته که خودم فکر نمیکردم این جایگاه را پیدا کند.
به نظرم اگر کتابی دیده نشود و یا کسانی که خبره هستند بر روی آن
انگشت نگذارند ،زمان زیادی میبرد تا خودش را از الک زمان رد کند.
انگار جایزه ذرهبینی بر روی کتابم انداخت و کتاب دیده شد.
یکِش�ی» و موضوع آن
این نویس�نده کرمانی درباره «کتاب افغان 
اظهار کرد :مهاجرت در  ۳۰سال گذشته برای دنیا مسئله مهمی شده
است .مهاجرت امر جذابی است و حتی تاریخ بشر از مهاجرت شروع
ن ه�م از اوایل انقالب (زمان�ی که جنگهای
میش�ود .مهاجران افغا 
داخلی افغانستان شروع شد) به کرمان میآمدند و همیشه در کرمان
بودند ،اما در سالهای گذشته سختگیری برای ورودشان بیشتر شد
و درنتیجه راههای غیرقانونی برای وارد ش�دن به ایران شدت گرفت؛
یکِشی.
در آن زمان شغلی شکل گرفت به نام افغان 
یکِشی بیان کرد:
او س�پس با بیان توضیحاتی درباره ش�غل افغان 
داس�تان «افغانیکش�ی» فقط به این موضوع نمیپردازد بلکه بنمایه
اصل�ی آن ب�ه افغانس�تانیتبارهایی میپ�ردازد که در ای�ران متولد
ش�دهاند ،در واقع نسل دوم و سوم افغانس�تانیها هستند که غیر از
ایران جایی را ندیدهاند و خودش�ان را ایرانی میدانند اما جامعه ایران
آنها را نپذیرفته اس�ت؛ آنها دچار بحران هویت هستند و این کتاب
به این مسئله میپردازد.
این نویس�نده درباره قص�ه این کتاب افزود :ای�ن کتاب ماجرای
یک جوان ایرانی اس�ت که خانمی افغانستانی را لب مرز میبرد تا به
کش�ورش برگردد .در جاده اتفاقاتی برای آنها میافتد که تم داستان
را تش�کیل میدهد و حوادث باعث میشود با ترسهایی که داشتند
روبهرو ش�وند و خودشان را همانطور که هستند بپذیرند .این رمان،
رمان جادهای است.
ذوالعل�ی درب�اره وضعی�ت ادبی�ات داس�تانی و گرایش بیش�تر
مخاطب ایرانی به ترجمه نس�بت به تألی�ف ،گفت :ما ایرانیها پذیرای
فرهنگهای خارج از کشور هستیم و از زمانهای دور هم اینطور بود.
مخاطبان ما تشنه موضوعات جدید هستند .در این سالها کتابها به
س�مت داستانهای «هامون»ی رفت؛ داستانها مانند فیلم «هامون»
داریوش مهرجویی داس�تان روشنفکری است که دچار بحران و یأس
فکری است .در این دوره بیشتر داستانها ذهنی و درونی شد و مربوط
به کس�ی که در آپارتم�ان زندگی میکند و م�ردم درکش نمیکنند.
داس�تانها حول و حوش این مس�ئله بود که به نظرم واقعا ش�ورش
درآمد .داستانهای ایرانی فاقد قصه شدند و نویسنده بیشتر به سمت
پررنگ شدن درونمایه و زدن حرفهای قلمبه سلمبه رفت.

نغمه
دشنام روبرو بود از دلستان لذیذ
چندان که خواب صبح بود بر جوان لذیذ
بیداری شب است به صاحبدالن لذیذ
پیکان آبدار تو چون میوه بهشت
گردیده است زخم مرا در دهان لذیذ
هست از طعام لذت اطعام بیشتر
بر میزبان خورش شود از میهمان لذیذ
از باده جنون سر هر کس که گرم شد
سنگ مالمت است چو رطل گران لذیذ
آن تیغ آبدار در آغوش زخم من
در کام تشنه است چو آب روان لذیذ
اندیشه از عتاب ندارم که می شود
دشنام تلخ ازآن لب شکر فشان لذیذ
در پای نخل میوه دهد لذت دگر
دشنام روبرو بود از دلستان لذیذ
ماهی ز آب بحر ندارد شکایتی
باشد شراب تلخ به میخوارگان لذیذ

»»صائب تبریزی

پنجشنبه 27ارديبهشت 1397شماره 4184سال يازدهم

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

دنیای شاعرانه «گراناز موسوی زاده »

»»مهدی طوسی

گراناز موس�وی زاده  ۱۳۵۴در تهران ش�اعر و
فیلمس�از معاصر ایرانی اس�ت .او به جز س�رودن
ش�عر به نوش�تن نقد کت�اب ،ویراس�تاری ادبی،
ترجم�ه ،فیلمنامهنویس�ی ،کارگردانی س�ینما و
بازیگری نیز پرداختهاست.
وی دانشآموخت�ه رش�ته س�ینما در مقط�ع
دکتراس�ت و کارگردان�ی اولی�ن فیل�م بلن�د
داستانی اش بنام تهران من ،حراج را که محصول
مش�ترک ایران  -اس�ترالیا ،اس�ت در سال ۲۰۰۸
در ته�ران انج�ام داد .ای�ن فیلم منتخب رس�می
جش�نوارههای بینالمللی فیل�م تورنتو ،روتردام،
پوسان ( ،)۲۰۰۹موزه هنر مدرن نیویورک و برنده
جایزه بهترین فیلم مستقل س�ال استرالیا است.
پ�در گراناز ،هاش�م موس�وی صدابردار با س�ابقه
تلویزی�ون و س�ینما و م�ادرش پروی�ن چگین�ی
فراهانی کارش�ناس نودال تلویزیون بودند.پس از
س�پری کردن دوران دبس�تان در مدرسه رازی و
پس گرفتن دیپلم دبیرس�تان هدف ،بین سالهای
 ۱۳۷۰تا  ۱۳۷۳در کالسهای بازیگری تئاتر حمید
سمندریان و مهین اسکوئی شرکت کرد .همزمان
تحصیالت دانش�گاهی خود را در رشته شیمی در
دانش�گاه الزهرا آغاز نمود که بع�دا ً با مهاجرت به

استرالیا در س�ال  ۱۳۷۶آن را رها کرده در رشته
سینما در دانشگاه فلیندرز و سپس مدرسه فیلم،
تلویزی�ون و رادیوی اس�ترالیا ب�ه ادامه تحصیل
پرداخ�ت .پایاننام�ه دکت�رای وی در دانش�گاه
سیدنی " زیباییشناسی سینمای شاعرانه " بوده
و او مشغول به تدریس پارهوقت در دو دانشگاه در
استرالیا است.
گراناز از کودکی شعر میسرود .در  ۱۲سالگی
برنده جایزه شعر دانشآموزی منطقه  ۳تهران شد
و در  ۱۷سالگی نخس�تین آثارش را در مجلههای
آدین�ه ،دنیای س�خن و چاووش به چاپ رس�اند.
سپس یکسال بعد نوشتن نقد کتاب و ویراستاری
ادبی را در مجله دنیای سخن آغاز کرد.
از گراناز موسوی تا کنون سه مجموعه شعر در
ایران به چاپ رسیدهاست .نخستین دفتر شعرش
«خط خطی روی شب» در سال  ۷۶توجه اهل قلم
و جامعه ادب�ی ایران را به خود جل�ب کرد .همان
سال ،م .آزاد ،شاعر و منتقد برجسته ،در نقدی بر
این مجموعه در مجله آدینه از کش�ف استعدادی
تازه در شعر معاصر خبر داد .در سال  ۱۳۷۹دومین
دفتر ش�عرش« ،پابرهنه تا صبح» (نش�ر سالی) را
منتش�ر کرد که برنده نخس�تین دوره جایزه شعر
امی�د ای�ران« ،کارنام�ه» ش�د و به چ�اپ چهارم
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¼.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ¬» d«Á { Á Á d§ZË{ Y ºWZ
»ÃZ³{Y{ 101 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ
{-276/9885
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»Y ºWZ¼/ Á d/YÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ ,{Ây µZ¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY
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½{Â//] ½Z//°¼·Y µÂ//Æn» d//¸ Ä//] Ê¿|//» Ê//{Y{ ¾Ì//WM ½Â¿Z//« 346 Á 73
Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë tËYÂ· µ{Z^e \eY» Ã|¿YÂy¿|Ë|ne
Ê/Æ³M Zf¿Y xËZe Y a Á Ã{ ¥ Ã|¿YÂy¿|Ë|ne Ze {{³ Ê» ÊÆ³M
]dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä
¾/ËY Ä/] 0Z/^f¯ {Y{ Êz/Za Är¿ZÀq Á d§ZË{ Y ÊÅYÂy¿|Ë|ne ºWZ¼ Á
{d^¿ Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y Y a cÂÀËY Ì£ { .|ËZ¼¿ ÄWYY ÃZ³{Y
].| |ÅYÂy ¹Y|«Y ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ Ä] Ã|¿Áa µZY Ä
»|ÃZ³{Y{ 188 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë
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¼½YÆe dj ] ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â

(دوره جديد)

رس�ید .س�ومین کتابش «آوازهای زن بیاجازه»
(نش�ر سالی) در سال  ۱۳۸۱در تهران ،و چهارمین
کتاب�ش نی�ز ""Les rescapés de la patience
در پی بورسیه ادبی در فرانسه ،به شکل مجموعه
دوزبانه در سال  ۲۰۰۵در این کشور به چاپ رسید.
آخرین اثر او «حافظه قرمز» نام دارد که درس�ال
 ۱۳۹۰در استرالیا منتشر شدهاست.شعرهای او تا
به حال به زبانهای انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی،
پرتغال�ی ،س�وئدی ،ایتالیای�ی ،آلمان�ی ،ترکی و
ک�ردی در کتابها و منظومهه�ای گوناگون به چاپ
رسیدهاس�ت .او همچنی�ن از داوران جای�زه ادبی
والس بودهاست .در سال  ۲۰۰۲پژوهشی با عنوان
«دنیای نمادین گراناز موس�وی و سبک نوشتاری
آن در دانش�گاه س�وربن روی کارهای وی منتشر
گردید .او در س�مینارها و کنگرههای مختلفی در
فرانس�ه ،بریتانیا ،آمریکا ،آلمان ،استرالیا ،ایتالیا،
س�وئد ،اسپانیا ،لوگزامبورگ و کانادا شعرخوانی و
به دعوت دانشگاه استنفورد ،دانشگاه کالیفرنیا و
دانشگاه لندن سخنرانی داشتهاست.گراناز در ۱۷
سالگی در فیلم «به خاطر همهچیز» به کارگردانی
رجب محمدین ( )۱۳۶۹بازی کرد .در س�ال ۱۳۷۲
نیز در فیلم «جاده عش�ق» از همین کارگردان به
ایفای نقش پرداخت.

ÊÆ³M

d/yY{a Y Z/Y Äf/YÂy É{Z]M Ì§ ÄÌ¿Y Ã|¿YÂy {Y¿ ÉÌ»Y Z ½ZÅYÂy
»Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ ½YÆe ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e Ä] ¹Â°v
 ^½Z/]ZÌy Ë/ne ½Y|/Ì» ½Y/Æe { «YÁ ½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 112 Ä
§961167 Ê¿Z/´ËZ] Ä/Ô¯ Ä/] Á ZmY d·Y| ÊËZ« ¼fn» 73 Ôa ÁyZÀ
Ã|/ ¾Ì/Ì e 11:30 dZ 97/04/04 xËZe Ä] ½M Ê³|Ì d«Á Á Ã|Ë{³ d^i
Ã{Z» ËÂne Ä] Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] dY
Âf/{ Á Ê¿|/» Â/»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73
{Ã|/¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ÃZ³{Y
§¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M {Z¨» Y ÔY Á ÊÆ³M ¿ Y a ¯~·Y ©Â
¿©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z
.{{³ Zu Ê³|Ì dÆm
»|½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 112 Ä^  f§{ Ë
{-280/9900

ÊÆ³M

Äf/YÂy Ä] [ ºÌÅY]Y Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ÊWZ Ê¸ qÂ« ½ZÅYÂy
»Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ ½YÆe ½ZfÆ Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ ºË|¬e ÄË{ Ä^·Z
 ^½Z/]ZÌy Ë/ne ½Y|/Ì» ½Y/Æe { «YÁ ½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 112 Ä
§961314 Ê¿Z/´ËZ] Ä/Ô¯ Ä/] Á ZmY d·Y| ÊËZ« ¼fn» 73 Ôa ÁyZÀ
Ã|/ ¾Ì/Ì e 10:30 dZ 97/04/17 xËZe Ä] ½M Ê³|Ì d«Á Á Ã|Ë{³ d^i
Ã{Z» ËÂne Ä] Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] dY
Âf/{ Á Ê¿|/» Â/»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73
{Ã|/¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ÃZ³{Y
§¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ Ä] ½M {Z¨» Y ÔY Á ÊÆ³M ¿ Y a ¯~·Y ©Â
¿©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z
.{{³ Zu Ê³|Ì dÆm
»|½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 112 Ä^  f§{ Ë
{-281/9933

½Z°¼·Y µÂÆn» Ã|¿YÂy¿|Ë|ne Ä] ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¡Ô]Y ÊÆ³M
Ã{Y{YÂm Z»Ô£

{Ê/¸¸¼·Y ¾Ì/] d¯/ Á }Y Ã{Y ÊÀ» |Ì  ÉZ«M ÊÅYÂy¿|Ë|ne Ây
{Z¼ Ä] Ä^  ¾ËY Y Ã{Z 96008 ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ Ä] d^¿ Z¼ dÌ§] ¿Â»Y
Á ÊÅYÂy¿|/Ë|ne µÂÁ Á Ä^  ¾ËY Ä] Ä mY» Z] dY Êf¬» {Â Ê» ¡Ô]Y
Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 346 Ã{Z» \u ºËZ
»|¿|ÌËZ¼¿ ¹ÔY ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ¡Ô]Y Y a Á Ã{ ¥ |ËY{ ÊzZa Är¿ZÀq Ê
µZ/Y ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ Ä] dÌ¨Ì¯ ¾Ì¼Å Z] Ã|¿Áa ÓYÁ |ÌÅ{ ¶ËÂve ÃZ³{Y{ Ä] ZË
».{{³ Ê
»|½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 102 Ä^  f§{ Ë
{-282/9935

(tËYÂ· µ{Z^e) ¿|Ë|ne Ä] Â]» ÊÆ³M
ÊÅYÂy¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¡Ô]Y ÊÆ³M

Ä/] ÊÅYÂy¿|/Ë|ne d/YÂy{Y{ Ê¿Z/ËY{ Ê/¨Ì¿ ¾u ÉZ«M ÃYÂy¿|Ë|ne
§ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ Ä/] d^¿ Ê¿ZÀ¼ É´ {ZÅ§ ÉZ«M Ã|¿YÂy¿|Ë|ne dÌ
346 Á 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ Ä¯ ºË|¬e 102 Ä^  930501 ÄÔ¯ Ã|¿Áa { 990
«\/eY» Ã|¿YÂy¿|Ë|ne ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z
Z/e {{/³ Ê/» Ê/Æ³M Z/f¿ÓYÌj¯ |/ËYm Y Ê/°Ë { d]Â¿ ®Ë tËYÂ· µ{Z^e
Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a Á Ã{ ¥ Ã|¿YÂy¿|Ë|ne
ºWZ¼// Á d//YÂy{Y{ Ê¿Z//i Äz//¿ ,{Â//y ¶//»Z¯ Ê¿Z//¿ ¹Ô//Y ¾¼// Á
Ä/WYY ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Ä/] 0Z^f¯ {Y{ ÊzZa Är¿ZÀq Á d§ZË{ Y ÊÅYÂy¿|Ë|ne
¿¼Ã|¿Áa µZY Ä] d^¿ Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y Y a cÂÀËY Ì£ { .|ËZ
].| |ÅYÂy ¹Y|«Y ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ Ä
ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  ÌW {-283/9938

|½YÆe d·Y

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

]¼½Y/Æe Ã{ Ä/ÌuZ¿ ÉY/{Y{ ÉZË{Y{ 5 Ä^  950791 ÄÔ¯ Ã|¿Áa \mÂ
)Á/»Z¿ ª/Ë Y µZ/» ¶Ìve |¿Y ºÆf» Ä°z]Y ½ZZ ÉZ«M (Ê¼ZÅ
½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Y~· Â· ºZÅ ¾u ÉZ«M dËZ° ¹ÔY \u
{ d/]Â¿ ®Ë \eY» É¨Ì¯ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 174 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ½ZËY
/¿ Y /a ÃZ» ®Ë ¥ Ã{^»Z¿ Ze _Zq Zf¿ÓYÌj¯ ÉZÅ Ä»Z¿Á Y Ê°Ë
/ ½Â/vÌm ½Z/]ZÌy ½YÆe { «YÁ ÉZË{Y{ Ä^  ¾ËY { Ä»Z¿Á { ÊÆ³M
{ºÌ¼/e ½Z/ËY Âu ¹| cÂ { dY ÊÆË|] |¿Â Zu Ê°b»Y
»¬.| |ÅYÂy ~yY Êf
{-229/¦·Y.¹.34165
{½YÆe 10 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ 5 Ä^  ZË{Y
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تازههاي نشر
صمد بهرنگی برای کودکان  ،از موش گرسنه
میگوید

داستان «موش گرسنه» نوشته صمد بهرنگی با تصویرگری نازیال
اصغرنژاد از سوی انتشارات گیوا منتشر شد.
به گزارش ایبنا «موش گرسنه» یکی از داستانهای صمد بهرنگی
اس�ت که با تصویرگری نازیال اصغرنژاد از سوی انتشارات گیوا منتشر
شده است .این داستان پیش از این در قالب مجموعه «قصههای صمد
بهرنگی» به همراه داس�تانهایی مانند سرگذشت دومرول دیوانهسر،
افس�ان ه محبت ،کوراوغلو و کچل حمزه ،کچل کفترباز ،تلخون ،بینام،
عادت ،پوس�ت نارنج ،آدی و بودی ،بهدنبال فلک و گرگ و گوس�فند
منتشر شده بود.
بهرنگی در این داس�تان به زبانی ساده و کودکانه داستان موشی
را برای کودکان گروه س�نی «ب و ج» بیان میکند که بس�یار گرسنه
است و هرچه میخورد سیر نمیشود .او از خوردن سیبهای درختی
در باغ ش�روع میکند تا به خوردن برگها و سپس انسانها میرسد
اما سیر نمیشود و همچنان به خوردن انسانها ادامه میدهد تا اینکه
به پیرزنی دانا میرسد و پیرزن به او درسی میدهد که هرگز فراموش
نمیکند.
صم�د بهرنگی دردوم تیرماه  1318در محله چرنداب تبریز متولد
شد .او معلم ،منتقد اجتماعی ،مترجم ،داستاننویس ،و محقق در زمینه
فولکلور آذربایجانی بود .عمر موثر آثار و افکار صمد بسی فراتر از عمر
کوتاه اوست .قصههای او ،که بعضأ توسط کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان تبلیغ میش�دند ،نوعی قهرمانگرایی عاری از نفسپرستی
را در میان نس�ل ج�وان رواج داد .ازجمله آث�ار او میتوان به «ماهی
س�یاه کوچولو»« ،اولدوز و کالغها»« ،اولدوز و عروس�ک س�خنگو»،
«کچل کفتر باز»« ،پس�رک لبو فروش»« ،سرگذش�ت دان ه برف»،
«پیرزن و جوج ه طالییاش»« ،دو گربه روی دیوار»« ،سرگذش�ت
دومرول دیوانه سر»« ،افسان ه محبت»«،یک هلو و هزار هلو»24« ،
ساعت در خواب و بیداری»« ،کوراوغلو و کچل حمزه»« ،تلخون»« ،بی
نام»« ،عادت»« ،پوست نارنج»« ،قص ه آه»« ،آدی و بودی» و «به دنبال
فلک» اشاره کرد.

زنگ ادبيات
"فیلیپ پولمن" نویسنده سال بریتانیا شد

به گزارش ایسنا به نقل از بیبیسی ،برندگان جایزه کتاب بریتانیا
در حالی اعالم ش�دند که امس�ال «فیلیپ پولمن» برای موفقیت قابل
مالحظه در امر نویسندگی رمان به عنوان نویسنده سال انتخاب شد.
او همچنین جایزه بهترین کتاب صوتی س�ال را برای «زیبای وحشی»
با روایت «مایکل شین» به خود اختصاص داد.
ام�ا «ح�ال الن�ور اولیفنت کاملا خوب اس�ت» که در فهرس�ت
پرفروشترین کتابهای اول س�ال  ۲۰۱۷میالدی در جایگاه دوم قرار
گرفته ،عالوه بر کسب جایزه بهترین رمان اول جایزه کتاب بریتانیا با
غلبه بر برندگان ش�ش بخش دیگر این روی�داد ادبی به عنوان برنده
بهترین کتاب س�ال نیز انتخاب ش�د .هیئ�ت داوران در توصیف این
کت�اب آن را اثری دارای نگارش درخش�ان و یک پکیج کامل معرفی
کردند.
جایزه کتاب بریتانیا امس�ال با رقابت نویس�ندگان مطرحی چون
«مت هیگ»« ،ل�ی چایلد»« ،فیلیپ پولمن»« ،آلی اس�میت»« ،مگی
اوف�ارل»« ،جیمی اولی�ور»« ،هلن دانمور» و «دیوی�د ویلیامز» همراه
بود.
پیروز مجتهدزاده :

کلمه کشور نخستینبار در شاهنامه بیان
شده است

به گزارش ایبنا -پیروز مجتهدزاده ،کارشناس مسائل و مطالعات
سیاس�ی گفت :جغرافیای سیاس�ی عل�م و دانش کشورشناس�ی و یا
مدیریت کش�وری است .وظیفه این علم تشخیص این مساله است که
کشور از چه عناصری تشکیل میشود و ارتباط این عناصر با یکدیگر
چگونه اس�ت .کشور در مجموع از س�ه عنصر اصلی حکومت ،ملت و
سرزمین تشکیل میشود.
وی افزود :ترتیب این سه عنصر از نظر کارکرد به این صورت است
که نخس�ت ملت ،قرار میگیرد چون ملت اس�ت که تصمیم میگیرد
حکومت تش�کیل ده�د و حکومت از طریق دولتی ک�ه از طرف مردم
انتخاب میش�ود س�رزمین را اداره میکند .این فلس�فه چرخش کار
کش�ور است .به همین دلیل در دنیای سیاس�ی امروز در کشورداری
صحبت از دموکراس�ی میش�ود که در ایران نام آن را مردمس�االری
گذاش�تهاند .اما س�االر به معنی حکمکننده اس�ت و در دموکراس�ی
صحبتی از ساالری مردم نمیشود.
این ایرانش�ناس با بی�ان اینکه در علوم سیاس�ی اعتق�اد براین
اس�ت که کلمه کشور نخس�تینبار در اروپا و بعد از قرارداد وستفالی
بهوجود آمده اس�ت ،اظهار کرد :بعد از جنگهای  30س�اله اروپاییان
تصمی�م گرفتند با یکدیگر صلح و دنیا را بین خود تقس�یم کنند .در
این تقسیمبندی سرزمینها با مرز مشخص حکومتها تعیین شد .به
همین دلیل کارشناس�ان معتقدند کلمه کشور از این زمان در فرهنگ
لغات سیاسی جای گرفت.
مجته�دزاده در ادام�ه به پژوه�ش خود پیرامون بررس�ی مفهوم
کش�ور در شاهنامه فردوس�ی پرداخت و در اینباره گفت :در بررسی
ش�اهنامه فردوس�ی به این نکته پی بردم که کلمه کشور نخستینبار
در شاهنامه بیان شده است .یعنی این مفهوم نه از اروپا بلکه از ایران
باس�تان ش�کل گرفته اس�ت .البته برخی معتقدند قدیمیتر از تمدن
ای�ران تمدن چین و مصر اس�ت .بله ،این تمدنه�ا قدیمیتر از ایران
هستند اما این تمدنها کشور نداشتند بلکه حکومتی با یک جادوگر
قبیله و یک شمشیرزن داشتند.
مجتهدزاده در ادامه با بیان اینکه سرزمینی که مرز نداشته باشد
کش�ور نیس�ت ،افزود :در ایران مرز در زمان ساسانیان ایجاد شد .در
این دوران زدوخوردهای بسیاری صورت گرفت و یک حکومت مرزبانی
ایجاد ش�د تا محافظ کشور باشد .مفهوم مرز به معنی امروزی که حد
و حدود مش�خصی پیرامون کشور ش�کل گرفته باشد را نخستینبار
فردوس�ی بیان میکند .او در ش�اهنامه میگوید مرز ای�ران در زمان
بهرام گور ساسانی درست شده است.

