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فرشته ساری
شاعر و نویسنده پیشرو

داستاننویســی و شــعر
ایــران ،زنــان توانایــی
زنان ماندگار
داشــته که فرشته ساری
یــــــکی از آنهـــــاست.
مترجــم و نویســندهای
کــه میتــوان او را جــزو
نویســندگان تأثیرگــذار
جریــــــــــــان پیشــــــــــرو
داستاننویســی ایــران
دانست.
او سال  1335در تهران
به دنیا آمد .پس از اینکه دوران متوســطه را به پایان
رســاند برای دانشگاه رشتهای را انتخاب کرد که البته
با چیزی که االن برای آن مشهور شده مرتبط نیست؛
رشــته علوم رایانه که آن را در دانشگاه شهید بهشتی
(ملی ســابق) گذرانــد .البته پــس از فارغالتحصیلی
در این رشــته ســراغ زبان و ادبیات روســی رفت و آن
را در دانشــگاه تهــران به پایان رســاند .ســاری پس از
پایــان تحصیالتــش ترجمــه و پژوهش را آغــاز کرد و
بــه چیــزی پرداخت که بــه آن عالقه زیادی داشــت؛
یعنــی ادبیــات .بــه ســرودن شــعر عالقــه زیــادی
داشــت و نخســتین اثری که از او منتشــر شد «پژواک
ســکوت» بود که ســال  1360به بازار کتاب ایران آمد.
ضمــن اینکــه در آن دوران با نشــریاتی مثل گردون،
دنیــای ســخن و کارنامه هم همکاری میکرد .شــعر
تنهــا عالقهمنــدی او نبــود و بــه داستاننویســی هــم
میپرداخــت؛ آن هــم داســتانهایی خــاص چــون
فرمهــای تــازه داســتانی را تجربــه میکرد و مســائل
و مشــکالت زنــان یکــی از مهمتریــن موضوعــات
کتابهایــش بــود ،البتــه او همچنــان ایــن رونــد را
ادامــه میدهد .تا به حال از فرشــته ســاری  ۱۷کتاب
شــعر و داســتان (تألیف و ترجمه) چاپ شده است.
مجموعــه شــعرهایی مثــل قابهــای بیتمثــال،
مرواریــد خاتــون ،شــکل در بــاد ،جزیره نیــل ،تربت
عشــق جمهــوری زمســتان ،روز و نامههــا و شــهرزاد
پشت چراغ قرمز.
در حــوزه داستاننویســی هم کتابهــای مرکز خرید
خاطــره ،چهره نــگاری دنیا ،آرامگه عاشــقان ،میترا،
عطر رازیانه و پریسا از او به چاپ رسیده است.
او کتابهایــی را هــم ترجمه کــرده؛ کتابهایی مانند
گزیــدهای از اشــعار بوریس پاســترناک ب ه نــام زندگی
خواهر من اســت و بنفشــهای در قطب ،نوشــته ایگور
آلشــین .البته یکی از کتابهای خودش ب ه نام آفتاب
در تهــران هم به زبان ایتالیایی ترجمه و منتشرشــده
اســت .با ایــن فعالیتها فرشــته ســاری در طول این
ســالها توانســته جوایز جایزه لیلیان هلمن – داشیل
هامت را در سال  ،۱۳۷۷جایزه شعر پروین اعتصامی
را برای مجموعه شــعر روزها و نامهها در سال 1383
و تندیــس یــک عمــر فعالیت ادبــی در عرصه شــعر
زنان را در دومین دوره جایزه شــعر زنان ایران (جایزه
خورشید) در سال  1388به دست آورد.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :رقص چترها در بارش برف اراک
عکس :علی کریمی

گلف روی باروت
حــال کســی را دارم کــه کابــوس میبینــد
برشی از کتاب
امــا صــدای دورو بــرش را هم میشــنود.
با این فرق که ایــن صدا نمیگوید چیزی
کــه میبینــی فقــط یــک کابــوس اســت و
تمام میشــود .میگوید کســی که نشسته
روبهرویــم ،فعالً و این جا نمیتواند کاری
به کارم داشته باشد.
عــادت کــردهای که جلــو آدمها ایــن قدر
بشــوی مثل خودشان تا یک دفعه ازشان
جلــو بزنــی .اگر هــم نشــد یعنــی اگر هم
نتوانستم ،فرار میکنم.
ترســی کــه تا یــک دقیقه پیــش ازش فرار
میکردی ،همین جاســت .همان ترســی
که میترســیدی ازش .دیگر نمیتوان قایم کنی میترســی از اینکه دلت فقط
برای خودت بسوزد .ترس تو فقط از کسی که پشت این در نشسته نیست ،تو از
همان آدمی که راه در رواش را بلد است بیشتر میترسی.
نام کتاب :گلف روی باروت
نام نویسنده:آیدا مرادی آهنی
ناشر:نگاه
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به راستی...
عشق
بزرگ ترین آرامش جهان است...

سیدعلی صالحی

عکس :مونا اخوان

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
تصویب طرح «تشدید
مجــازات اسیدپاشــی»
در کمیســیون قضایــی/
نماینــده تهــران در
مجلــس از تصویــب
جزئیــات طرح «تشــدید
مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی
از آن» در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس خبر داد .ســیده فاطمه حسینی طراح این
طرح افــزود :با تصویب جزئیات طرح ،کمیســیون
حقوقــی و قضایی مجلس ،گزارش آن را برای قرار
گرفتن در دســتور کار صحن علنی به هیأت رئیسه
ارائه میکند .وی گفت :در موضوع تشدید مجازات
اسیدپاشــی ،عــاوه بــر قصــاص نفس یا عضــو ،با
توجــه بــه میــزان دیــه اعضای بــدن ،حبــس های
تعزیری درجه  ۱تا  ۴پیش بینی شده است.

نــام دو دانشــمند زن
برجستهایراندرفهرست
زنــانبرجســتهآســیا/بنا
به پیشــنهاد فرهنگستان
علــوم ایران نام دو بانوی
دانشــمند زن ایرانــی در
کتاب شرح حال برجستهترین دانشمندان زن آسیا قرار
گرفت .در پی این پیشنهاد نام و شرح زندگینامه علمی
خانمهــا طاهره کاغذچی و زهرا امام جمعه به عنوان
دو دانشــمند زن برجســته ایران در کتاب «شــرح حال
دانشمندان زن در آسیا» قرار گرفت .خانم دکتر طاهره
کاغذچی،عضوگروهعلوممهندسیفرهنگستانعلوم
و اســتاد مهندســی شیمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر
اســت و خانــم دکتر زهــرا اما م جمعــه اســتاد علوم و
مهندســی صنایــع غذایی پردیــس کشــاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران است.
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ســامانه اطلــس زنــان
و خانــواده در مرحلــه
نهایــی اســت /معــاون
برنامهریــزی و هماهنگی
معاونــت امــور زنــان و
خانواده ریاست جمهوری
گفــت :ســامانه اطلــس وضعیــت زنــان و خانــواده
طراحی شــده و اکنون در مرحله نهایی شــدن است.
این ســامانه در پورتال معاونت امــور زنان و خانواده
ریاســت جمهوری قرار می گیرد و کاربران می توانند
از دادههــای آن اســتفاده کننــد .اطهره نــژادی افزود:
اطلس وضعیت زنان و خانواده بر اساس سرشماری
ســال 1395مشــتمل بــر  191نقشــه موضوعــی تهیه
شــده اســت .بخشــی از این آمارها عمومی و بخشی
محرمانه اســت که برای سیاستگذاری و برنامه ریزی
در حوزه زنان و خانواده استفاده می شود.

تهران ،میزبــان اولین
نشســت کمیســیون
ورزش زنان آسیا /رئیس
کمیســیون ورزش و زنان
کمیتــه ملــی المپیــک
گفت :نشست کمیسیون
ورزش زنان  2019آســیا برای نخســتین بار در سال 98
با حضــور صاحب نظــران ،کارشناســان و نمایندگان
قاره کهن در تهران برگزار می شود .مهین فرهادی زاد
اظهار داشــت :هدف از این میزبانی مشارکت و تبادل
نظــر و ارتقــای ورزش زنــان آسیاســت که بــا برپایی و
تداوم این نشســتها زمینه توســعه ورزش قهرمانی
زنان ســیر صعودی خواهد گرفت .وی گفــت :در این
نشســت ایران پیشــنهادهای خــود را مطــرح می کند
کــه یکی از آنهــا برپایی اردوها برای ملی پوشــان زنان
کشورمان در کشورهای دارای امکانات مناسب است.

