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ادبی

مشهورترین اثر مستور
به چاپ  88رسید

«بستههایحمایتی
بهروایتشاهنامه

»

حکیمفردوسیکمکهایمعیشتی
بهکداماقشارجامعهرادرشاهکارشبرشمردهاست؟
رمان «روی ماه خداوند را ببوس» ،نوشته مصطفی
مستور توسط نشر مرکز به چاپ هشتاد و هشتم
رسید .به گزارش مهر ،چاپ اول اینکتاب در سال
 ۷۹عرضه شده و حاال با نسخههای چاپ هشتاد و
هشتمبهبازارنشرآمدهاست.اینکتابمعروفترین
اثر مستور است که ترجمهاش در کشورهای ترکیه،
روسیه ،مصر ،اندونزی و بوسنیوهرزگوین منتشر
شده اســت .داستان «روی ماه خداوند را ببوس»
دربـــاره مــردی به نــام یونس اســت که دانشجوی
مقطع دکترای پژوهشگری علوم اجتماعی است و
روی پایاننامهاش کار میکند که موضوعش علت
خودکشی دکتر محسن پارسا ،فیزیک دانی است
که خود را از طبقه بیست و چندم یک برج پایین
انداختهاست.درادامهداستان،یونسکهاعتقادات
و باورهای دینی محکمی دارد ،پس از مواجه شدن
با مسئله خودکشی دکتر پارسا و نزدیکبودن مرگ
همسردوستش،سؤاالتمهمفلسفیدربارهوجود،
خدا،معنایهستیو...برایشپیشمیآید.

صدرنشینی «جان گریشام»
در فهرست پرفروشها
رمان «محافظان» نوشته جان گریشام ،در فهرست
جدیدهفتگیپرفروشهایداستانینیویورکتایمز،
دررتبهنخستقرارگرفتهاست.بهگزارشایسنا،این
اثر که هشت هفته پیش موفق شده بود به فهرست
پرفروشهای داستانی را ه یابد ،این هفته با یک پله
صعود ،صدرنشین فهرست شد .گریشام ،نویسنده
آمریکایی که یکی از پردرآمدترین نویسندههای
جهان است ،در رمان جدید خود ،داستان درگیر
شدنوکیلیبهنا م«کالنپست»باچندقاتلبیرحم
راروایتمیکند.آثارایننویسندهبارهامورداقتباس
سینمایی قرار گرفت ه و تاکنون چندین رمان از او به
زبانفارسیترجمه وچاپشدهاست.
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گــروه ادب و هنر -ایــن روزهـــا ترکیبهایی
مانند «بسته حمایتی دولت» و «یارانه معیشتی
اقشار کمدرآمد» زیاد به گوشتان خورده است؛
ترکیبهایی که هر کدام از پرداخت مبالغی به
عنوان کمک به دهکهای کمبرخوردار حکایت
میکنند .شاید برایتان جالب باشد بدانید شبیه
ایننوعحمایتهارادرجوامعوحکومتهاییکه
فردوسی از آنها در شاهنامه یاد کرده است هم
میبینیم.بیدلیلنیستکهمیگویندشاهنامه
یک کتاب جامع و کامل دربــاره مسائل مختلف
اقتصادی ،مدیریتی ،فرهنگی ،اجتماعی و...
است.درادامهچگونگیحمایتدولتهاازمردم
رادرشاهنامهمیخوانید.
▪حمایتازکشاورزان

در شاهنامه ،کشاورزی یکی از مشاغل مهم در
ساختار جامعه است و حمایتها از این قشر هم

دستخالی داستان
از«جایزهجالل»
احسان رضایی ،داور بخش
رمان و داستان بلند جایزه
جالل در مصاحبه با
خراسان از چرایی
برگزیده نداشتن
این بخش گفت

باید بیشتر باشد .در داستان بیژن و منیژه که در
دوره پهلوانی میگذرد ،گرازها به زمینهای
کشاورزی و باغهای یک منطقه حمله میکنند
و کیخسرو کــه نــگــران وارد آمــدن خــســارت به
کشاورزهاست ،برای نجات محصوالت و از بین
بــردن آفـ ِ
ـت گرازها جایزهای از این قــرار تعیین
زریــن با گوهرهای بسیار ،ده
خوانی
میکند:
ّ
اسب گرانمایه با لگامهای زرین و . ...عالوه بر
این ،از کشاورزان آسیبدیده هم که از شر گرازها
به حاکمپناهآوردهبودند،دلجوییوحمایتمالی
میشود.ازدیگرحمایتهایحاکمانازاینقشر
میتوان به معافیت آنها از جنگیدن ،اعطای وام
به کشاورزان آسیبدیده از آفتها و تأمین امنیت
جانی و مالی آنها در دورههای تاریخی شاهنامه
اشاره کرد؛ مث ً
ال بهرام گور دستورهایی درباره
پشتیبانی از طبقه کشاورز صادر میکند که از
جمله کمک کردن به آنها برای مبارزه با آفات

قصه دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل هم به سر
رسید اما در بخش رمان و داستان کوتاه ،جایزه به
هیچکسنرسید.درایندوره،دربخشداستانکوتاه،
مجموعه داستان «افتاده بودیم در گردنه حیران»،
اثر حسین لعلبذری و در بخش رمان و داستان بلند
«خیابان یکطرفه» ،اثر محمدرضا مرزوقی و کتاب
«وضعیتبیعاری»حامدجاللی،بهعنوانآثار
شایستهتقدیرمعرفیشدند.ایناتفاقحاشیه
جدیدی برای جایزه جالل ساخت و باعث
شد به ســراغ دکتر احسان رضایی
یکی از داوران بخش رمان و داستان
بلند برویم و از او درباره چرایی این
اتفاقبپرسیم.اوبرخالفحرفهای
گفته و شنیده شده ،دلیل دیگری
برای این اتفاق دارد که در ادامه آن را
میخوانید.
احــســان رضــایــی معتقد اس ــت به

نباتی و کشت بهتر محصول اســت« :چو جایی
سبزی کشتمندان به
بپوشد زمین را ملخَ /ب َرد
ِ
تاوان او باز ده /به کشور ز فرموده
َشخ /تو از گنج ِ
آواز ده» .در فرمان انوشیروان به کاردارانش هم،
تأکیدبرحفظحقوقطبقهکشاورزوحمایتهمه
جانبهازآنانرامیبینیم؛مث ً
الاینکهفرمانداددر
منطق های که از ملخها آسیب دیده یا برف و سرما
به کشتزاری خسارت زده است ،همه از پرداخت
مالیاتمعافشوند.
▪حمایت از دام داران

دامــداری هم در کنار کشاورزی یکی از مشاغل
جوامعشاهنامهاستکهحمایت
مهمدرساختار
ِ
مالی حاکمان از آنها جالب توجه است .علت
عمده این حمایتها این است که معمو ًال شاهان
و حاکمان خودشان هم گلههای بیشمار دام از
جملهگوسفند،اسب،شترو...دارندکهبرایهمه

عقیده داوران ،آثار نامزدهای نهایی بخش رمان و
داستانبلند،اختالفچشمگیریبایکدیگرنداشتند
و به همین دلیل ،ایــن بخش برگزیده نداشت .او
گفت«:دبیرخانه جایزه جالل فهرست کاملی داشت
وهرکتابیهمکهناشرنفرستادهبودتهیهکرد.وجود
شش کتاب از شش نشر با گرایشهای مختلف ،در
میان نامزدهای این بخش نشان میدهد که جایزه
متعلق به گرایش خاصی نیست .ما به این دلیل برای
این بخش برگزیده انتخاب نکردیم که آثــار ،فاصله
معناداری با یکدیگر نداشتند که بگوییم برگزیده این
است یا آن .جالب این که این دو رمان به عالوه رمان
قباد آذر آیین که از جایزه انصراف داد ،در جنوب
کشور اتفاق میافتد و این رویکرد اقلیمینویسی هم
برایمان جالب بود ».درباره رمان «وضعیت بیعاری»
که حول عشق دو فرد از دو دین متفاوت است ،حرف
وحدیثهایبسیاریوجودداشت.انتخابایناثربه
عنواناثرشایستهتقدیر،نمکاینحاشیههارابیشتر

اینها،نیازبهچوپانهاوسربازانیاستکهازآنها
نگهداریومحافظتکنند.بنابراین،حمایتمالی
از دام داران و چوپانان کامال طبیعی است .مث ً
ال
چوپان
اهمیت گلههای اسب به حدی است که
ِ
قیص ِر روم با درخواست گشتاسب که داوطلب
چوپانیاسبهایشاهشدهبود،مخالفتمیکند:
«بدو گفت نستاو زین در بگرد /تو ایدر غریبی و
بیپایمرد /بیابان و دریا و اسپان یله /به ناآشنا
چون سپارم گله» .این یعنی هر کسی را هم برای
حفاظت از گلهها به کار نمیگرفتند و چوپانها
در صورتی از حمایت همه جانبه مالی و معنوی
برخوردارمیشدندکهقابلاعتمادهمباشند.
▪حمایتازدیگرصنایع

در شاهنامه بیشتر با شکل ابتدایی زندگی در
جوامع مختلف روبه رو هستیم .بنابراین نباید
انتظارداشتهباشیممشاغلصنعتیدررتبههای
باالیی قرار داشته باشند .با این حال ،بعضی از
صنعتها مثل آهنگری نسبت به مشاغلی مانند
نساجی ،نجاری ،کشتیسازی و ...وضعیت
بهتریدارند.فردوسیدرداستانکاوهآهنگر،از
بازارگاهیصحبتمیکندکهاودرآنجامشغول
برآوردنکاوه،همهعلیهظلم
کاراستوبعدازفریاد
ِ
ضحاکقیاممیکنند؛اینیعنیازطرفحکومت،
مکانیبهآهنگراناختصاصیافتهاستتادرآنجا
قدم مهمی در راه حمایت از این
کار کنند و همین ِ
قشراست.
کرد».احسانرضاییدربارهچگونگیانتخابایناثر
و روند نقدنویسی ادبی در کشور گفت«:طبق آیین
نامه جایزه جالل عالوه بر سه داور هر بخش ،دبیر
جایزه و یک نفر از هیئت علمی هم در داوری نهایی
شرکتدارند.درنتیجه،ایناثرراپنجنفرخواندهاند.
این کتاب یک برش تاریخی از وقایع ایران است و در
خوزستان اتفاق می افتد که ویژگیهای فنی قابل
دفاعی دارد .ما با جریان نقدی مواجه هستیم که
خیلیهاکتابرانمیخوانندونقدمیکنند.نقدالزم
استو حتمانقدبهداورهایاینجایزهوجوایزدیگرهم
وارداست.اینکهموجیراهمیافتد،همهآنراتکرار
میکنند و هیچ کس نمیگوید نقدش دقیقا به کجا و
کدام قسمت اثر است؟ این تصور را ایجاد میکند که
انگاردارندازرویدستهمنگاهمیکنند.اصالهدف
جوایز همین است که به یک اثر توجه و بد و خوبش
گفته شود و در نهایت به رشد جریان داستاننویسی
کشوربینجامد».

۱۱
موسیقی

بازگشت «بنیامین» به صحنه

خواننده موسیقی پاپ بعد از سه سال دوری از
اجراهای زنده ،تازهترین کنسرت خود را در مرکز
همایشهای برج میالد تهران برگزار میکند .به
گزارش مهر ،بنیامین بهادری که طی سالهای
گذشته عمده فعالیتهای خــود را معطوف به
حضور در خارج از کشور کرده بود ،چندی پیش
نیز در فیلم سینمایی «سالم بمبئی» با کارگردانی
قربان محمدپور به ایفای نقش پرداخت .بهادری
طی روزهای گذشته بعد از مدتها ،قطعه «راحت
باش» را منتشر کرد .بهادری سال گذشته قرار
بود بهعنوان مجری برنامه «ماهماه» در رسانه ملی
حضور داشته باشد که ایــن موضوع ،به دالیلی
منتفیشد.

محسن یگانه ،ایوان بند و شجریان
رکوردداران یوتیوب
تعدادی از نماهنگهای خوانندگان داخل کشور
در وبگاه بارگذاری یوتیوب با بازدیدهای میلیونی
کاربران ایرانی و غیرایرانی همراه بوده است .به
گــزارش خبرآنالین ،ویــدئــوی آهنگ «بهت قول
میدم»ازمحسنیگانهپربازدیدتریننماهنگایرانی
در یوتیوب اســت؛ ایــن نماهنگ تا کنون بیش از
 ۷۵میلیون بار در یوتیوب دیده شده است .یکی
دیگر از ویدئوهای پربازدید خوانندگان ایرانی
در یوتیوب ،اثری از گروه موسیقی «ایــوان بند» با
عنوان «عالیجناب عشق» است که رقم بازدیدش
به  ۲۲میلیون بار رسیده است .همچنین آهنگ
«هوایگریه»همایونشجریاننزدیکبهدومیلیون
بازدید دارد و ویدئوی معروف «چرا رفتی» ،با حضور
بازیگرانیمثلنویدمحمدزاده،بارانکوثریوسحر
دولتشاهی ،رتبه باالیی را در اختیار دارد .این ویدئو
با زیرنویس عربی  ،بیشترین مخاطب را در یوتیوب
پیداکردهاست.

