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فرهنگی و هنری

نمایش مستند
«شام آخر» در
خانه هنرمندان

مستند «شام آخر» با موضوع جنگهای داخلی مسیحیان سوریه در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
مستند "شام آخر" فیلمی است درباره مسحیان سوریه؛اقلیتی در سوریه که حضورشان قدمت چند هزار ساله دارد و با ورود اسالم سالیان سال همزیستی
مسالمتآمیزی هم داشتهاند اما حاال دستخوش وحشیانهترین رفتارها از جانب عدهای شده اند که آنها نیز خود را مسلمان میخوانند .شام آخر ساخته محمد
قانع فرد که به صورت مستقل تولید شده سعی دارد اندکی از مظلومیت پیروان دین مسیح را در سوریه نشان دهد.
این فیلم ساعت  18روز سهشنبه  16خردادماه  96در تاالر استاد شهناز خانه هنرمندان ایران با حضور کارگردان اثر همراه با نقد و بررسی به نمایش درمیآید
و تماشای آن برای عموم آزاد و رایگان است.

تازههای کتاب

ترجمــه رمان جدید جوجــو مویز به زودی
توســط انتشــارات ماهابه راهی بازار نشــر
میشود.
ترجمه رمان دیگری از جوجو مویز نویسنده
انگلیســی که طی چند سال گذشته در ایران
شــناخته شــده ،به تازگی با عنوان «سرپناه
بارانی» چاپ شده و طی روزهای آینده توسط
انتشارات ماهابه راهی بازار نشر میشود.
این کتاب توسط رعنا موقعی ترجمه شده و
در زمان برپایی نمایشگاه کتاب تهران ،برای
گرفتن مجوز چاپ به وزارت ارشاد ارسال شده
بود.
جوجو مویز ،روزنامهنگار و نویسنده انگلیسی
متولــد  ۱۹۶۹لندن ،فارغالتحصیل دانشــگاه
لندن و یکی از معدود نویســندگانی است که
دو بار موفق شده جایزه داستان بلند رمانتیک
ســال را از انجمن رمان نویســان رمانتیک
دریافت کنــد .وی که حدود ده ســال برای
روزنامه ایندیپندنت مقاله نوشــته ،سالهاست
که فقط به نوشتن میپردازد.
«من پیــش از تو»« ،پــس از تو»« ،یک
بعالوه یــک»« ،دختری که رهایش کردی»،
«ماه عسل در پاریس»« ،رها در باد» و «میوه
خارجی» رمان های دیگری از این نویســنده
هســتند که پیش از این در بازار نشــر ایران
عرضه شده اند.
ترجمــه «ســرپناه بارانی» طــی چند روز
آینده توسط انتشــارات ماهابه راهی بازار نشر
میشود.

فراخوان ســی و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب ســال
جمهوری اســامی ایران در دو حوزه مطالعات اســامی و
مطالعات ایرانی منتشــر شــد .دبیرخانه جایزه جهانی کتاب
ســال جمهوری اسالمی ایران ،بیست و پنجمین دوره جایزه
جهانی کتاب ســال را با هدف شناسایی و معرفی کتابهای
ارزشــمند در دو حوزه مطالعات اســامی و مطالعات ایرانی،
در ســه بخش تألیف ،ترجمه و تصحیح که برای نخستینبار

کتاب «خشتهای بختیاری» نوشته زینب
بابا احمدی ،درباره قالیهای دستباف بختیاری
به تازگی توســط ســازمان چاپ و انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمی به چاپ رسیده است .این
کتاب ،برگرفته از پایاننام ه مقطع کارشناسی
ارشــد بابا احمدی در رشت ه پژوهش هنر بوده
و موضوع اصلی آن« ،بررســی شــئباوری،
اســطوره و نمــاد در قالیهای خشــتی ایل
بختیاری» است.
عنــوان پایاننامهای که مبنــای این کتاب
قــرار گرفته« ،تحلیل ســاختاری و محتوایی
قالی دســتباف بختیاری (بررســی موردی ۵
نمونــه قالی خشــتی بختیاری)» اســت که
زینــب کریمی بابااحمدی در ســال  ۹۴از آن
دفاع کرده است .مندرجات کتاب «خشتهای
بختیــاری» مقدمهای اســت بر تــز دکترای
کریمی بابااحمدی در رشــته پژوهش هنر که
سال گذشته توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی پذیرفته شد.
این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای
و میدانی و به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته

و هنــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری»،
«دستبافتههای بختیاری؛ ویژگیها و انواع»،
«فتیشیسم یا شــئباوری ،اسطوره و نماد در
قالیهای بختیاری» و «تحلیل ســاختاری و
محتوایی پنج تخته قالی خشتی».
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
اســتفاده از نقــوش اســطورهای و تفکــر
فتیشیسم در تمامی دستبافتههای ایران رایج
نیست اما در بعضی از آنها بهصورتی جدیتر
و مستمرتر ظاهر میشود.
قالــی خشــتی بختیــاری از انــواع مهم
صنایع دســتی ما بهشــمار میرود که ارتباط
نگارههای مــورد اســتفاده در آن ،با مفاهیم
نمادین و اســطورهای بهوضوح قابل مشاهده
اســت .طراحان و بافندگان منطقه به استفاده
از نقــوش نمادین پرداخته و به این وســیله
ضمن توجه به ظواهر ،اندازهها و تناسبات ،به
مضامین نیز پرداختهاند .حضور نقشمایههای
اشــیاء بــا معناهــای ضمنــی نمادیــن ،در
صنایع دســتی چهارمحــال -بهخصوص در
قالیهای خشــتی -نشــان از ارزش واالی
اســطورهها در زندگــی مردم منطقــه دارد و
بدیهی اســت که تأثیرات آن بــر کلیه وجوه
زندگی ایــن افــراد -از جمله بــر تولیداتی
کاربردی مانند قالی دســتباف -قابل بررسی
است.
این کتاب با  ۲۳۷صفحه مصور ،شــمارگان
 ۲هزار نسخه و قیمت  ۲۷۰هزار ریال منتشر
شده است.

انتشار فراخوان جایزه جهانی کتاب سال

طی سال گذشــته میالدی( )2016به زبانهای گوناگون در
کشــورهای مختلف (غیر از ایران) چاپ شده است ،در بهمن
ماه سال جاری برگزار میکند.
موضوع آثار ارسالی:
الف مطالعات اســامی :کلیات ،معارف اســامی ،تاریخ
اســام ،رجال ،اخالق ،علوم قرآنی ،حدیــث ،ترجمه متون
اسالمی ،قرآنپژوهی و تفســیر ،فقه و حقوق اسالمی ،علم
کالم ،فلسفه ،تصوف و عرفان ،تاریخ علم در اسالم ،فرهنگ
و تمدن اســامی ،اقتصاد اسالمی ،هنر و معماری اسالمی،
مطالعات اسالم معاصر و غیره.
ب مطالعات ایرانــی :کلیات ،زبان و زبانشناســی ایرانی،
مردمشناسی ،تاریخ علم در ایران ،شعر و ادب فارسی ،تاریخ
ایــران ،هنر و معماری ایرانی ،تاریخ و تمدن ایران باســتان،

کنسرت گروه «ملکیها» در تاالر اندیشه

گروه موســیقی محلی «ملکیها» تیرماه جاری در تاالر اندیشه
حوزه هنری تهران روی سن میروند و به اجرای برنامه میپردازند.
خانواده ملکی تحت عنوان گروه «ملکیها» در ساعت  21پانزدهم
تیرماه در تاالر اندیشه حوزه هنری قطعات خود را اجرا میکنند .این
گروه محلی که اولین کنســرت خود را به صورت آنالین نیز تجربه
کرده است ،در این کنسرت رپرتواری از قطعات موسیقی لری را اجرا
میکند .مدیر اجرایی این کنسرت آیدا امیری مقدم و تهیهکننده آن
مجید فالحپور است.

شده و به بررسی تصادفی  ۵مورد قالی خشتی
دســتباف منطقــ ه چهارمحــال و بختیاری
اختصاص دارد .ویراســتاری ادبی این کتاب
توسط پژمان الماسی نیا انجام شده است.
زینــب کریمــی بابااحمدی در حوزه شــعر
نیــز فعالیــت دارد و تاکنون ســه مجموعه
شعر با نامهای «معشــوقهای بدون چای»
(سال  ،۱۳۸۸نشــر پرسش)« ،نوستالژیهای
جنگزدگــی» (ســال  ،۱۳۹۳نشــر الیما) و
«گنجشــک روی نرگس ایرانی نام اولم بود»
(سال  ،۱۳۹۳نشر فرهنگ ایلیا) از او به چاپ
رسیده اســت .وی کتاب های «خانهای برای
یک مــوش»؛ «بهترین هدیه کریســمس»؛
«االکلنگ یا داســتان غمانگیز»؛ «موشی که
کوچک بود»...؛ «موشــی که میدانست»...؛
«موشــی کــه یاد گرفــت »...و «دوســتان
پرتالش» را نیز بــرای کودکان ترجمه کرده
است.
«شــتهای بختیاری» مشتمل بر  ۴فصل
اســت که عناوین آنها بهترتیــب عبارتاند
از« :گــذری بــر جغرافیــا ،تاریــخ ،فرهنگ

«ملکیها» متشکل از هفت برادر و یک خواهر هستند که حدوداً
بیست سال تجربه در زمینه موســیقی در کارنامه خود دارند .درباره
گروه «ملکیها» گفته میشــود که این گروه به سرپرســتی قباد
ملکی یادآور گروه «کامکارها» است و نویدبخش شکلگیری گروه
خانوادگی دیگری در عرصه موســیقی و البتــه این بار با محوریت
موسیقی لرستان است .در این کنســرت قرار است دوازده قطعه به
همراه دو آواز ،بخش اول شــور  ۴قطعه اجرا شــود و دربخش دوم
هم هشــت قطعه که شاد هستند توســط «ملکیها» به اجرا درآید
و به گفته خودشــان تالش بر این است اجرای بسیار خوبی تقدیم
مخاطبان شــود .اعضای اصلی گروه ملکیها عبارتند از :قباد ملکی
(کمانچه) ،مســعود ملکی (عود) ،ســعید ملکی (تار) ،حمید ملکی
(ســنتور) ،وحید ملکی (سنتور) ،مجید ملکی (تنبک) و رامین ملکی
(دف و دهل) .افــزون بر برادران ملکی ،کاووش ســهرابیان (نی)،
اشــکان مرادی (کمانچه) ،ساســان بازگیر (تار رود؛ سازی ساخته
ملکیها) نیز نوازندگان مهمان خواهند بود .خوانندگی این کنسرت
نیز بر عهده رادمهر علیپور است.
ساخت ســازهای مختلف از دیگر فعالیتها و توانمندیهای این
گروه است که تخصص نوازندگی آنها را نیز دارند .این گروه از سال
 1387شکل گرفته و نخستین آلبوم خود را با نام «هوای لُرسو» (یاد
لرستان) با صدای حشمت رجبزاده و دومین آلبومشان را با نام «یاد
پدر» با صدای رادمهر علیپور در اوایل سال  1395منتشر کردهاند.
هم زمان با کنســرت گروه «ملکیها» و در البی تاالر اندیشــه،
نمایشگاهی نیز از سازهای ساخته شده برادران ملکی برگزار میشود.
بلیت فروشی کنسرت ملکیها که در ساعت  21روز  15تیرماه برگزار
میشود از  18خردادماه آغاز میشود وعالقهمندان برای تهیه بلیت
میتوانند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند .همچنین برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند با شــماره تلفن  09381573809تماس
بگیرند.

ترجمه آثار اندیشمندان ایرانی و غیره.
ویژگی آثار ارسالی:
الف) برخورداری از ابتکار و خالقیت در ارائه بینش اسالمی
و تحقیقات و مطالعات ایرانی.
ب) بهرهمندی از ارزش های فرهنگی بســیار درخور توجه
و منطبق با معیارهای تحقیقی و پژوهشــی و استناد به منابع
معتبر وعلمی.
ج) تناســب حجم کتاب با محتوا ،فصلبندی موضوعها،
رعایت هماهنگی فصول و یکدســتی مطالب ،ذکر فهارس
فنی ،اهتمام به ویراستاری ،آرایه کتاب و نداشتن اغالط چاپی.
د) رعایت درســت معیارهای اساسی ترجمه در کتابهای
ترجمه شده.
ه) رعایــت آداب و قواعد تصحیح انتقادی متون به همراه

توضیحات و حواشــی الزم و رعایت و ارائه نسخ بدل به حد
کافی در کتابهای تصحیح شده.
از تمامــی ناشــران ،پدیدآورنــدگان و صاحــب نظران
ب مورد نظرخود را برای
دعوت میشــود یک نســخه از کتا 
شــرکت در این دوره از جایزه جهانی کتاب ســال جمهوری
اســامی ایران ،تا  31شــهریورماه ســال جاری به نشانی
تهــران ،میدان هفتمتیر ،خیابان قائممقــام فراهانی ،ابتدای
خیابان فجر ،ســاختمان شــماره ،7طبقه پنجــم ،دبیرخانه
جایزه جهانی کتاب ســال جمهوری اســامی ایران ارسال
کنند.
عالقهمندان برای کســب اطالعات بیشــتر میتوانند با
شــماره  ۸۸۸۶۱۳۲۰تماس بگیرند یا به ســایت www.
 bookaward.irمراجعه کنند.

اعالم برنام ه هفتمین نشست تاریخ
شفاهی کتاب
هفتمین نشســت تاریخ شفاهی کتاب ،ســه شنبه (شانزدهم
خردادمــاه) با حضور مرتضی آخوندی در ســرای اهل قلم خانه
کتاب برگزار میشود.
به نقل از روابط عمومی خانه کتاب ،هفتمین نشست از سلسله
نشستهای تاریخ شفاهی کتاب به معرفی انتشارات «دارالکتب
اسالمیه» اختصاص دارد و در این نشست مرتضی آخوندی درباره
فعالیتهای انتشاراتاش سخن میگوید.
این نشســت قرار است به صورت زنده از رادیو اینترنتی رویداد
فرهنگی پخش شود.
دوره جدید برگزاری سلسله نشستهای «تاریخ شفاهی کتاب»
با مدیریت نصراهلل حدادی ،نویسنده و پژوهشگر حوزه نشر کتاب
از فروردینماه ســال  1396آغاز شده که نخستین نشست این
دوره 23 ،فروردینماه با حضور حاج بیتاهلل رادخواه( ،مشمعچی)
مدیر انتشــارات «تهران -تبریز» و دومین نشست نیز با حضور
جمشید اســماعیلیان ،مدیر انتشــارات «پرتو» 30 ،فروردینماه
برگزار شد.
در ادامه این سلســله نشستها ،ابوالقاسم اشرفالکتابی ،مدیر
انتشــارات «اشرفی»  6اردیبهشــتماه ،مهمان سومین نشست
«تاریخ شفاهی کتاب» بود.
چهارمین نشست تاریخ شفاهی کتاب در تاریخ  27اردیبهشت
ماه میزبان بیوک چیت چیان ،مدیر انتشارات مرتضوی بود.
پنجمین نشســت تاریخ شفاهی کتاب دوم خرداد ماه با حضور
سید جالل کتابچی ،سید فرید کتابچی و سید محمد باقر کتابچی
برگزار شد.

اولین جشــنواره تابستانی اســتان یزد با حضور  70دفتر
خدمات مسافرتی و گردشگری از هشت استان تهران ،البرز،
تبریز ،اصفهان ،شیراز ،کرمان ،قزوین و گیالن برگزار میشود.

«محمدرضا نصیری» سرپرست معاونت گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان یزد در این
خصوص گفت :اســتان یزد از هفدهم لغایت نوزدهم خرداد
ماه میزبان  70دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری از هشت
استان مطرح کشور در زمینه گردشگری خواهد بود.
این مقام مســئول تصریح کــرد :به دنبــال مطالعات و
بررسیهای انجام شده جهت اســتفاده حداکثری از فصول
 Low Seasenیــا فصولــی که گردشــگری خارجی
کمتری در کشــور حضور دارد (ماههای تیــر و مرداد) اقدام

تقدیر از برگزیدگان جایزه ادبیات اقلیت با موضوع کودکان کار
نخســتین دور جایزه ادبیات اقلیت که بــه موضوع کودکان کار
اختصاص دارد روز دوشــنبه  ۲۲خردادماه همزمــان با روز جهانی
مبارزه با کار کودکان برگزیدگان خود را معرفی میکند.
نخستین دوره جشنواره داســتان  ۱۵کلمهای با موضوع کودکان
کار در شــرایطی قرار اســت برگزیدگان خود را معرفی کند که این
جشــنواره از حمایت سازمان زیباسازی شهر تهران برخوردار شده و
به  ۱۰شرکتکننده برگزیده این جشنواره عالوه بر لوح تقدیر مبلغ
 ۵۰۰هزار تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
برگزیدگان از میــان  ۲۱۰اثر راه یافته به مرحله اول و با انتخاب
هیأت داوران این جشنواره که متشکل از محمدجواد جزینی ،ابوتراب
خسروی و محمدرضا یوســفی است ،انتخاب شدهاند و پنج نفر نیز
به عنوان آثار شایســته تقدیر از طرف دبیرخانه این جشنواره معرفی
میشــوند .بدین ترتیب  ۱۰نفر در این جشــنواره مورد تقدیر قرار

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

ســلمان هراتی سال  ۱۳۳۸در تنكابن به دنیا آمد .دوران
ابتدایــی را در روســتا گذراند و از ســنین نوجوانی با قلم
انس گرفت .از همان ســنین نوجوانی بدلیل فقر اقتصادی
برای گذراندن معاش به شــاگردی می پرداخت و همراه با
چوپانهای محلی (گالش ها) به چوپانی می رفت و از این
رهگذر با ترانههای محلی آشنا شد شعر گفتن را از نوجوانی
در ســال  ۱۳۵۵آغاز كرد .فوق دیپلم اش را در سال 1362
در رشتۀ هنر گرفت و به کار تدریس در یکی از روستاهای
تنکابن مشــغول شد .نهم آبان ماه سال  ۱۳۶۵در حالی كه
برای رفتن به ســر کالس و تدریس به یكی از روســتاها می رفت در اثر یك سانحۀ رانندگی از
این دنیا پركشــید .این شــاعر معاصر ،آثاری چون « از این ستاره تا آن ستاره» « ،دری به خانه
خورشــید» و « از آسمان سبز» را از خود برجای گذاشته اســت .غزلهای اجتماعی او معروف
اســت .سلمان با شعر متعهد پیوندی ناگسستنی داشت و از همین روست که صمیمت و خلوص
و بیپیرایگی در اشــعار او موج می زند .يكی از خصوصيات كاری سلمان اين است كه با ادبيات
ساده ،مفاهيم عميق روحانی را به خوبی در شعرهایش مطرح كرده است .تخلصی كه در شاعری
برای خود انتخاب كرد « ،آذرباد » بود ،به معنای « رهايی جستن» .در شعرهایش میتوان تأثیر
ســهراب سپهری و فروغ فرخزاد را دید .او حتی یکی از شعرهایش را تقدیم به سهراب سپهری
کرده بود .دوســتی وی با سید حسن حســینی و قیصر امین پور زبانزد است ،سید حسن حسینی
بعد از مرگ ســلمان یکی از بهترین آثار ادبیش یعنی کتاب « بیدل ،سپهری و سبک هندی» را
تقدیم به او کرد و قیصر امین پور هم کلیات او را منتشر کرد.
شعر سلمان
خوانندۀ شــعرهای سلمان هراتی ،در وهلۀ نخســت بیش از هر چیز با ایدئولوژی شاعر مواجه
میشود .بیشتر اشعارش ،مستقیم یا غیر مستقیم به بازگویی جهان بینی ،اعتقادات و برداشتهای
اجتماعی و سیاسی او می پردازد .سلمان هراتی شعر را وسیلهای برای ادای تعهد اجتماعی و حتی
گاه تعهد سیاسی خود می داند.
آثار سلمان
ســلمان هراتی ،فرصت زیادی برای شعر سرودن نداشت و آثار فراوانی از نظر کمی از خود به
جا نگذاشت .البته او در همین عمر کوتاه  ۲۷ساله اش ،آثار ارزشمندی به وجود آورد که هر کدام،
جایگاه ویژه ای در ادبیات معاصر به خود اختصاص داده اند .دو مجموعه « از آسمان سبز» چاپ
شــده در سال  ۱۳۶۴و « دری به خانه خورشــید» چاپ شده در سال  ،۱۳۶۷کتابهای موفقی
است که دربردارندۀ شــعرهای ویژه بزرگساالن سلمان است .همچنین او کتابی به نام « از این
ستاره تا آن ستاره » در حوزۀ شعر نوجوان از خود به یادگار گذاشته است.
زبان شعر سلمان
زبان شعر ســلمان هراتی ،زبان شعر انقالب است .او را می توان از تأثیرگذارترین شاعران در
حوزۀ زبان این دوره دانست .کمتر خواننده ای است که در ارتباط برقرار کردن با شعر سلمان به
مشکل بیفتد .در شعر او کلمات طوری در کنار هم چیده شده اند که هیچ«کدام»شان برای بقیه
غریب نیست .سلمان در شعرهای نو خود ثابت کرده که توانایی بهره گیری از عامیانهترین لغات
را دارد .البته  ۲۷ســال سن و  ۱۰سال شاعری ،زمان اندکی برای هراتی بود تا زبان شعر خود را
بارور کند و شعرهای جدید بیافریند.
شاعر شعر جنگ
زنده یاد ســلمان هراتی ،جزو پانزده شاعر برگزیدۀ بیســت سال شعر جنگ است که در سال
 ۱۳۷۹معرفی شــد .او یکی از شاعران برجســته و توانا در عرصۀ انقالب و شعر جنگ است که
خیلی زود انقالب را درک و آن را در اشعارش منعکس کرد .شعر سلمان ،سرشار از عشق ،ایمان
و خلوص است که ارزشهای بی بدیل هویت انسانی را نشان می دهد .در شعر او جنگ عنصری
ضد بشری و ویران کننده نیست ،بلکه زیبا و واجب است و رنگ دفاع مقدس به خود می گیرد.
بصیرت اجتماعی
زنده یاد هراتی ،شــاعری متعهد است که این تعهد را در بیشــتر شعرهایش می توان دید .او
آگاهی و بصیرت اجتماعی را در شعرهایش به مخاطبانش می آموزد ،توطئه دشمنان را یادآوری
میکند و به خواننده هشــدار می دهد .سلمان در عین حال از لحظههای خلوت شاعرانه به هیچ
وجه نمی گذرد.

کتابخانهای برای زندگی بهتر

پنج کتاب برای آشنایی با امام خمینی

ششمین نشست تاریخ شفاهی کتاب نیز (نهم خرداد) با حضور
خانــدان کتابچی به مرور فعالیتهای «انتشــارات اســامیه»
اختصاص داشت.
هفتمین نشســت تاریخ شفاهی کتاب ،ســه شنبه (شانزدهم
خردادماه) از ســاعت  10تا  12:30در سرای اهل قلم به نشانی
خیابان انقالب اســامی ،خیابان بــرادران مظفرجنوبی ،کوچه
خواجه نصیر ،پالک  2برگزار میشود.

برگزاری اولین جشنواره تابستانی استان یزد
به برگزاری این جشــنواره کردهایم تا متناســب با ظرفیت
شهرستانهای استان و همچنین تعامل و همکاری با دیگر
استانهای کشــور برنامههای خاص و قابل توجهی تدارک
دیده شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری همه جانبه
بتوانیم در ماههایی که گردشــگر خارجی در شــهر و کشور
کمتر حضور دارند ،با برگزاری تورهای داخلی ،رونق بیشتری
در صنعت گردشــگری استان ایجاد شود .نصیری اظهارکرد:
مدیران و مدیران فنی دفاتر خدمات مســافرتی استانهای

ستون یاد

سلمان هراتی ،شاعر سادگیها،
زیباییها و طبیعت

ترجمه و تألیفات جدید بازار نشر

رمان «برف» نوشته اورهان پاموک نویسنده
ترکیهای و برنده جایزه نوبل ادبیات در ســال
 ۲۰۰۶به فارسی ترجمه و عرضه منتشر شد.
این کتاب را مصطفی علیزاده از روی ترجمه
انگلیسی مورین فریلی ،به فارسی برگردانده و
نشر پوینده آن را منتشر و روانه کتابفروشیها
کرده است.
پشت جلد کتاب هم توصیف مجله تایمز از
رمان «بــرف» اورهان پاموک آمده که چنین
اســت؛ «داســتانی ژرف و معنادار در رابطه با
زمــان حــال ...در همان لحظــهای که برف
میبــارد ،روزنامهنگاری به شــهر دورافتاده
فــارس در مــرز ترکیه پا میگذارد .او شــهر
را مــکان آشــفتهای مییابد که خودکشــی
واگیــرداری در میان زنان جــوان رواج دارد.
شــرایط بــرای پیــروزی اســامگرایان در
انتخابات محلی مهیاســت .ریاســت سازمان
امنیــت و اطالعات ،شــرورانه در آن دخالت
میورزد .طولی نمیکشــد کــه طوفان رو به
افزایــش برف ،رابطه شــهر را با جهان خارج
قطع میکند و صحنه برای کودتای وحشتناک
یأسبرانگیز آماده میشود».
رمان «برف» در  ۷۵۱صفحه با شــمارگان
 ۱۰۰۰نســخه و قیمت  ۴۹هزار تومان منتشر
شده است.
کتاب «خشتهای بختیاری» نوشته زینب
بابااحمدی ،درباره قالیهای دستباف بختیاری
توسط ســازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد
اسالمی به چاپ رسید.
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تهران ،البرز ،تبریز ،اصفهان ،شیراز ،کرمان ،قزوین و گیالن
در اســتان یزد جهت آشنا شدن با پتانسیلها و ظرفیتهای
گردشــگری این اســتان حضور خواهند یافت .سرپرســت
معاونت گردشگری اســتان در پایان نیز عنوان کرد :بازدید
از بافت تاریخی شــهر یزد ،مناطق ییالقی شهرستان تفت و
مهریز ،مناطق کویری شهرستانهای اردکان و بافق ،بازدید
از هتلهای ســنتی و مجموعههای در حال ساخت استان و
نشســت با دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و هتلداران
استان از جمله برنامههای این جشنواره خواهد بود.

تغییر زمان برگزاری کنگره
سراسری غزل معاصر

جلیل واقعطلب از تغییر زمان کنگره سراسری غزل معاصر به خاطر همزمانی با انتخابات خبر داد.
دبیرکنگرههای سراسری غزل معاصر ایران درباره تغییر زمان کنگره گفت :باتوجه به همزمانی
آیین نکوداشت اســتاد امیرهوشنگ ابتهاج سمیعی (ه-الف-ســایه) و برگزاری چهارمین کنگره
سراســری غزل معاصر ایران با انتخابات ریاست جمهوری وشوراها ناگزیر شدیم  ،تغییراتی را در
زمان برگزاری کنگره لحاظ کنیم ،تا کنگره تحت الشعاع تبلیغات انتخاباتی قرار نگیرد و از طرفی
درگیر بودن بسیاری از افراد در ستادهای تبلیغاتی کاندیداها موجب عدم حضورشان در کنگره نشود.
او با بیان این که این کنگره پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد ،توضیح داد :افتتاحیه کنگره؛ روز
خواهند گرفت.
 ۱۲تیرماه ،ساعت  ۱۸در محل نظرگا ِه ساحلی منطقه آزاد انزلی و اختتامیه آن روز  ۱۳تیر ،ساعت
مراحل اولیه انتشــار کتاب جایزه داســتان  ۱۵کلمهای کودکان
 ۹صبح درسالن اجتماعات مجتمع مطهری منطقه آزادانزلی خواهد بود.
کار آغاز شــده است و گزیدهای از داستانکهای جشنواره به همراه
این شاعر اظهار کرد :امیدواریم با توجه به فصل تابستان و ساحلی بودن مکان مراسم ،استقبال
یادداشــتهایی از داوران جشــنواره و منتخبی از یادداشــتهای
کم نظیری را از سوی مردم هنردوست این استان و مهمانان دریا شاهد باشیم.
شرکتکنندگان منتشر خواهد شد.

 -1امام خمینی برای نســل سوم /ســیدعلی قادری /پژوهشگاه علوم
وفرهنگ اسالمی
نویســنده به خوبی توانســته است با بیان گوشــههایی از افکار و فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی امام خمینی(س) ،از زمان استبداد رضاخان تا پیروزی انقالب اسالمی ایران و پس
از آن و حوادث مهم حیات مبارکشــان شناختی مطلوب از ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اخالقی
و فکری بهجامانده از ایشــان برای نسل سوم ارائه دهد تا این نسل بتواند به مثابة یک الگو
پیرامون شــخصیت آن حضرت معرفت پیدا کنند .بیان و توصیف آثار علمی ایشان از دیگر
ویژگیهای این کتاب است.
 -2حدیث بیداری /حمید انصاری /نشرعروج
زندگانی شخصیت تاریخساز بزرگی چون حضرت امام خمینی،
این مهم است که ســیر
ِ
رضوان اهلل علیه ،چگونه طی شده است که در نهایت ایشان به یک رهبر بزرگ جهانی تبدیل
شدهاند و توانستهاند موجب بیداری بشریت در عصر نو گردند.
حدیث بیداری مروری اســت بر مهمترین وقایع زندگانی حیات با برکت ایشان از جمله
جریان قیام و مبارزات ایشان و رهبری ایشان در دوران انقالب اسالمی بخشهایی از زندگی
ایشان .از تولد تا استقرار در قم ،تبعید به ترکیه ،تبعید به عراق ،مهمترین رویدادهای سیاسی
از  15خرداد تا پیروزی انقالب ،ســفر امام خمینی(س) به پاریس ،بازگشــت به ایران و ...از
عناوین این کتاب هستند.
 -3حکایتهای تلخ وشیرین /قدر والیت
بسیاری از خاطراتی که از رفتارها و سیرة عملی امام خمینی ،رضوان اهلل علیه ،طی سالها
در رسانههای گوناگون به بهانههای متفاوت منتشرشدهاند توسط نویسندة این اثر جمعآوری
شــده و در سه جلد به چاپ رسیده است .چند صد نکتة ناب از سیرة رهبر کبیر انقالب(س)
مربوط به مبارزات ایشان با نظام شاهنشاهی در این مجموعه گردآوری شده است .همچنین
تصاویر این کتاب بر جذابیت آن میافزاید.
 -4در سایه آفتاب /محمدحسین رحیمیان /نشر شاهد
این صحیفه گفتههای مردی اســت که  25سال از عمر خود را در پرتو حضور بزرگمرد
تاریخ اسالم ،حضرت امام خمینی ،رحمت اهلل علیه ،بالیده و دریغش آمده است که مشاهدات
خود را چون جرعهای زالل در کام مشتاقان علم و اخالق و عرفان نریزد .نویسنده فاضل این
اثر از نزدیکان دوران آغازین مبارزه و همچنین ایام تدریس امام خمینی ،رضوان اهلل علیه ،در
نجف است که تا پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز با ایشان همراه بوده است .این همراهی
بهخودیخود مجموعهای گرانبهاســت .لذا ایشان خاطرات و مشاهدات خود را از زندگانی،
ویژگیهای شخصیتی و سجایای اخالقی آن حضرت به نگارش درآورده است.
 -5سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما میآمد /نادر ابراهیمی /سوره
مهر
استفاده از قالب داســتانی برای تبیین و انتقال بسیاری از حقایق تاریخی شیوهای بسیار
مطلوب و در عین حال کمتر توجهشده در این زمینه است .اهمیت کار نویسندة مرحوم اینجا
مشخص میشود که توانسته است از دوران کودکی آن بزرگمرد تاریخ ،حضرت امام خمینی،
ســره الشریف ،به همراه تمام مشکالت و شــیرینیهای آن دوران و سپس جریانات
قدس ّ
آشنایی با خانوادة همسر و ازدواج را با بیان داستانی شیوا و دلنشین به تصویر بکشد .نویسنده
در دیــدار دوم (جلد دوم این مجموعه) موضوعات مهم و جذابِ کمتر شنیدهشــده از حیات
پربرکت ایشــان را به تصویر کشیده است .یکی از نکات قابل توجه دربارة این مجموعه این
اســت که جلد سوم آن دچار سرنوشت نامعلومی شده است و آنان که این دو جلد را مطالعه
کردهاند در حسرت جلد سوم آن ماندهاند.

