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با تقدیر رهبری، همه خستگی ام دررفت
گفت وگو با زهره یزدان پناه ، نویسنده کتاب »اینجا سوریه است« که به تازگی مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته است

دریچهفلسفه

تاریخ جهان

اعالم نامزدهای جشنواره شعر فجر

نامزدهای هفدهمین دوره جشــنواره بین المللی »شعر فجر« 
معرفی شدند. به گزارش همشهری، در نشست خبری هفدهمین 
دوره جشنواره بین المللی شعر فجر عنوان شد که مراسم پایانی 
این جشنواره جمعه )۱۴بهمن ماه( از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مرکز 
همایش های صدا و سیما برگزار می شود. امسال ۳۱۲۵ عنوان 
دفتر شعر به دبیرخانه شعر فجر ارسال شد که ۳۲۷ عنوان کتاب 
درباره شعر)نقد و پژوهش(، ۳۲۸ عنوان در بخش شعر کودک، 
۲۴۷۰ عنوان در بخش بزرگسال که به تفکیک ۱۲۰۰ کتاب در 
بخش شعر نو )سپید و نیمایی(، ۱۱۷۵ عنوان در بخش کالسیک 

و ۹۵ عنوان در بخش شعر محاوره و ترانه بودند.
نامزد بخش های مختلف به این شرح اعالم شدند:

در بخش درباره شعر
»شاعران حوزه ادبی خراسان« از محمد غالمرضایی، نشر سمت.

»قرن های بی زمان«، نوشته مهدی محبتی، نشر هرمس.
»نظامی گنجه ای و پنج گنج« نوشته نصراهلل امامی، سمت.

»هشت رود« از محمدکاظم کاظمی، شهرستان ادب.

در بخش کودک و نوجوان
»جنگل« از معصومه معصوم زاده، کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان.
»دلتنگتم و می دانی« سروده مریم زندی، انتشارات سروش.

»قلب کوه از سنگ نیست« از غالمرضا بکتاش، انتشارات سروش.

در بخش شعر نو
»از کنار روزها« سروده هادی منوری، انتشارات زبان فارسی.

»روی پیشانی باد نوشته ویرانی« از فاطمه اقالمی، انتشارات نفیر.
»میان جیوه و اندوه« از لیال کردبچه، نگاه.

در بخش »شعر محاوره و ترانه« از نظر هیأت داوران هیچ کتابی 
برگزیده و شایسته تقدیر نشــد و البته در مراسم اختتامیه این 

بخش، شایسته تحسین خواهد داشت.

در بخش شعر کالسیک
»دقایق« سروده سعید تاج محمدی، شهرستان ادب.

»زیر ساعت حرم« از مریم سقالطونی، سوره مهر.
»شعر نان نمی شود« سروده مهدی میرزا رسول زاده، کتاب بهار.

»مرتد« سروده مهدی جهاندار، شهرستان ادب.
»یار بَست« سیدضیاء موسوی، انتشارات شانی.

مجوس شمال 
کتاب »مجــوس شــمال« با 
زیرعنــوان »یوهــان گئورگ 
هامــان و خاســتگاه های عقل 
ناباوری جدید« نوشــته »آیزایا 

برلین« را رضا رضایی به فارســی برگردانده و انتشارات ماهی، 
چاپ چهارم آن را به تازگی منتشر کرده است. مجوس شمال 
کتابی درباره متفکر آلمانی، گئــورگ هامان )۱۷۳۰-۱۷۸۸( 
است. متفکری که حمله هایش به نهضت روشنگری سازش ناپذیر 
و کوبنده بود و نقص های آن را واضح تر نشان می داد. او بنیادگذار 
واقعی ســنت جدلی عقل ســتیزانه ای بود که سهم بزرگی در 
شکل گیری اندیشه و هنر و احساس در غرب داشت. برلین او را 
دوباره کشف و درباره اش تحقیق کرد. کتاب روایتی خواندنی از 
اوج و فرود هامان به دست می دهد، او می تواند شخصیت دور از 
تصور یک رمان باشد، کسی که در راه اعتقاداتش با همه بحث 
می کرد و زود از کوره درمی رفت. آیزایــا برلین )۶ژوئن۱۹۰۹ 
-۵نوامبر۱۹۹۷( فیلسوف سیاســی، اندیشه نگار و نظریه پرداز 
سیاسی و استاد دانشــگاه و جستارنویسی بریتانیایی بود. نشر 
ماهی کتاب »مجوس شمال« را در ۲۰۸صفحه، به بهای ۹۰هزار 

تومان منتشر کرده است.

یک روز از زندگی
کتــاب »یــک روز دیگــر از 
زندگــی« نوشــته »ریشــارد 
کاپوشچینســکی« را بهرنــگ 
رجبی بــه فارســی برگردانده 

است. این اثر، یک کتاب غیرداســتانی از ۳ ماه از جنگ داخلی 
آنگوالست. کتاب شامل توصیف قابل توجهی از تخریب پایتخت 
آنگوال، لوآندا، تجزیه و تحلیل نقاط ضعف مختلف جبهه جنبش 
مردمی برای آزادی آنگوال )MPLA(، مکاتبات از طریق تلکس 
بین کاپوشچینسکی و آژانس مطبوعاتی لهستان است. همچنین 
تاریخچه مختصری از درگیری در آنگوال تا ســال۱۹۷۶را ارائه 
می دهد. کاپوشچینسکی درست در میانه درام جنگ وارد شد و 
خود را در دل ماجرا انداخت. او با عبور از هزاران ایست بازرسی که 
به طور تصادفی نصب شده بودند، جایی که کوچک ترین اشتباهی 
به قیمت جان او تمام می شد، به ثبت برداشت های خود از سربازان 
جوان - از کوبا، آنگوال، آفریقای جنوبی، پرتغال - در حال مبارزه با 
یک جنگ مبهم با پیامدهای جهانی پرداخت. این کتاب بررسی 
آشوب عجیب کشوری اســت که با آزادی تازه کشف شده آن 
غافلگیر شده است. نشر ماهی چاپ دوم این کتاب ۱۴۴صفحه ای 

را به بهای ۴۵هزار تومان منتشر کرده است.

کتاب »اینجا سوریه است؛ صدای زنان 
راوی جنگ« اثر تحقیقی و میدانی درباره مقاومت 
در جبهه سوریه، از زبان زنان راوی سوری است. 
چه شد که شما تصمیم گرفتید به سوریه بروید 
و جنگ در آن منطقه را از زبان زنان آن سرزمین 

روایت کنید؟
درباره اینکه چرا روایت کتاب، از زبان زنان بوده، خب، 
پرسش اصلی من در این پژوهش میدانی، این بود که 
جنگ تحمیل شده بر دولت و مردم سوریه، چه اثری 
را بر زندگی زنان و کودکان این کشور درگیر بحران 
جنگ گذاشته اســت؛ زنان و کودکانی که از مردم 
عادی اند و اصال نظامی هم نیســتند! از سوی دیگر، 
وقتی نام زن به میان می آیــد، در کنارش، خانواده 
مطرح می شــود و خانواده هم، یعنی کوچک ترین 
نهاد جامعه. پــس وقتی زنان، روایتگر می شــوند، 
یعنی خانواده و سپس جامعه دارد روایت می شود. 
در کنار این موضوع، جریان ساز بودن زنان هم مطرح 
است. این جریان ساز بودن زن در طول تاریخ، قابل 
اثبات است. بهترین مصداق را هم می توانید در مورد 
حضرت زینب)س( در واقعه کربال و نهضت عاشورا 
ببینید. حضرت زینب)س(، درواقع پیام بری پیام های 
عاشورا و نهضت کربال را برعهده می گیرند و در مورد 
آن، جریان سازی می کنند؛ لذا جریان ساز عاشورا، 

یک زن است.
محتوای کتاب نشــان می دهد شما 
به عنوان یک زن مستندنگار در شرایط بحرانی 
به استان های مختلف ســوریه سفر کردید تا 
نگاه جامعی به موضوع داشــته باشید. درباره 
سختی های این کار، آن هم برای یک زن نویسنده 

در یک منطقه بحرانی جهان بگویید.
اینکه یک زن بخواهد به یک کشــور درگیر بحران 
جنگ، مثل سوریه برود، یک موضوع است و اینکه 

همین زن بخواهد ســراغ زنان درگیر بحران در آن 
کشــور برود هم، موضوع دیگری است. وقتی یک 
خانم بخواهد سراغ پژوهش میدانی درباره موضوعی 
برون مرزی بــرود، به طور یقین، مشــکالتی را به 
همراه دارد. این مشکالت را بگذارید در کنار موافق 
نبودن بعضی از افراد با این موضوع. رفتن من هم به 
سوریه، ابتدا مورد مخالفت  بعضی ها واقع شد، اما با 
وجود این مسائل و البته حمایت های دیگر، با همه 
فرازونشیب هایی که وجود داشت، سفر من انجام شد. 
خب من قبال به دالیل مختلف، بارها به سوریه رفته 
بودم، ولی همه شان قبل از درگیری های سوریه بوده 
است. وقتی اواخر جنگ یعنی سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 
میالدی به این کشور رفتم، وضعیت با آن چیزی که 

من در سفرهای قبلی ام دیده بودم، خیلی متفاوت 
بود. همین وضعیت باعث شد من شناخت 

جدیدی نسبت به این کشور پیدا کنم که 
با شناخت قبلی ام فرق می کرد.

کتاب شــما امسال در 
بخش مستندنگاری جایزه ادبی 
جالل آل احمد به عنوان یکی از 
5نامزد راه یافته به مرحله نهایی 

بود و در مراســم اختتامیه در 
بخش ویراستاری برگزیده 

شد. دراین باره چه نظری 
دارید؟

در جشــنواره ها، ایــن 
نظــر داورهاســت کــه 
اهمیــت دارد و شــرط 
انتخاب هاست؛ بنابراین 
به عنوان مولــف اثر نظر 
خاصی نداشــتم و هنوز 
هم، خیلی جاها و خیلی 

مواقع ندارم؛ چون به عنوان مثال، بوده در جشنواره ای 
که همین کتاب به دالیــل غیرمنطقی و غیرقابل 
باوری، حتی به دســت داورها نرســیده تا حداقل، 
مورد ارزیابی و داوری قرار بگیرد و به همین راحتی، 
فرصت حضور این کتاب در آن جشنواره، سوخته و از 
بین رفته است. در مورد جایزه ادبی جالل آل احمد، 
با همه سالمت نفســی که از دبیر علمی آن ســراغ 
دارم، ولی دوباره همان سلیقه داورهاست که حرف 
نهایی را می زند. خیلی ها بعد از اعالم برگزیده ها در 
این جایزه ادبی، مهم ترین پرسشی که در مورد نوع 
انتخاب های داوران محترم این جایزه داشتند، این 
بود که وقتی از بین ۵نامزد نهایــی این جایزه، هر 
۳کتابی که برگزیده می شوند، کتاب هایی هستند 
که روش پژوهش  آنهــا روش کتابخانه ای 
بوده، پــس جایگاه تاریخ شــفاهی و 
مســتندنگاری در این انتخاب ها 
نمی خواهــم  کجاســت؟! 
کتاب هایــی کــه انتخاب 
شدند را کم ارزش بدانم؛ 
اتفاقا هر ۳ کتابی که 
انتخــاب شــدند، 
بسیار کتاب های 

زهــره یزدان پناه قره تپه، ضمن بهره منــدی از »علوم 
حوزوی«، کارشناس »تاریخ«، کارشناس ارشد »تاریخ و 
تمدن اسالمی« و کارشناس ارشد »پژوهش هنر« است 
و 18عنوان کتاب مستقل دارد. کتاب های چاپ شده اش، 
در زمینه ادبیات داستانی، پژوهش، مستندنگاری و تاریخ 

شفاهی در حوزه های مختلف ازجمله حوزه دفاع مقدس و 
مقاومت هستند. این نویسنده، پژوهشگر و مستندساز، 
فعالیت در عرصه مستندسازی، مستندنگاری و تاریخ 
شــفاهی در زمینه دفاع و مقاومــت در داخل و عرصه 
بین الملل از ترکیه، لبنان، ســوریه و عراق را در کارنامه 
فعالیت های خود دارد. وی  داور جشنواره های مختلف ادبی 
و داستانی است و خاطرات حوزه دفاع مقدس و همچنین 
نامزد و برگزیده جشــنواره های متعدد در حوزه فیلم و 

ادبیات نیز در کارنامه او دیده می شود.

ارزشمندی هستند، اما داوران محترم توجه نکرده اند 
که روش پژوهش کتابخانه ای در مقایســه با روش 
پژوهش میدانی، چقدر متفاوت است. اما نکته دیگر 
بحث ویراستاری است. از همان زمان که ویراستاری 
کتاب »اینجا ســوریه است« شروع شــد، مسائل 
متعددی که در مرحله ویراستاری این کتاب پیش 
آمد، مرا متوجه چند نکتــه کرد. مجموع این نکات 
باعث شد حتی پرسشی اساسی برایم مطرح شود که 
نیاز به بحث و گفت وگوی علمی دارد. شکی نیست 
که هر کتابی، محصول تعامل نویســنده و ویراستار 
است، اما با همین تعریف و با توجه به اینکه، هنگام 
چاپ همان اثر، فقط نام ویراستار در شناسنامه کتاب 
درج می شود، پرسش قابل طرح این است که نسبت 
تعامل ویراستار و نویسنده با همدیگر در ویراستاری 
کتاب و نســبت و میزان این تعامل بــا یک کتاب، 

چگونه است؟ 
به تازگی رهبر معظم انقالب اسالمی از 
کتاب شما، »اینجا سوریه است« تقدیر کرده اند. 

از احساس خود در این باره بگویید.
همه خستگی ام دررفت؛ همه خستگی ام. من ۲بار 
در مورد این کتاب، خستگی ام در رفته است؛ یکی 
وقتی بود که از حلب تازه برگشته بودم و می خواستم 
دیگر به ایران برگردم که یک دفعه شنیدم قرار است 
به زودی آخرین گروه مــردم تحت محاصره فوعه و 
کفریا با مســلحان و خانواده های آنها مبادله شوند؛ 
نیم ساعت بعد، من با کوله پشتی و دوربینم، در جاده 
حلب بودم تا خودم را به اردوگاه جبرین برسانم. من 
نخستین و تنها بانوی ایرانی بودم که شاهد این آزادی 
بودم. آن لحظه احســاس می کردم، خداوند پاداش 
رنج و زحمات من را در این سفر و پژوهش میدانی 
برای نگارش کتاب »اینجا سوریه است« داده است. 
بار دوم وقتی بود که مدتی بعــد از چاپ این کتاب، 
متوجه شدم همین کتاب، مورد توجه حضرت آقا واقع 
شده، همه خستگی ام از جسم و جانم بیرون رفت. من 
از قبل اطالع نداشتم که اصال آن روز قرار است، چنین 
تقدیری باشــد. به من گفته بودند که آن روز برای 
جلسه ای بروم. وقتی وارد شدم، تازه متوجه حضور 
مدعوین، دوربین ها، عکاس ها و بقیه قرائن و شواهد 
شدم. تازه اولش ناراحت هم شدم که چرا به خود من، 
چیزی گفته نشده، ولی انگار تصمیم کسانی که آن 
مراســم را گرفته بودند این بود که می خواستند با 
نگفتنش به من، به قول خودشان، باعث غافلگیری ام 
شوند. این موضوع در شــرایطی اتفاق افتاد که هم 

احقاق حق از کتاب بود و هم باعث آرامشم شد.

علی اهلل سلیمیگفت وگو
روزنامه نگار


