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برگزاری
کارگاه قصهگویی
فرهنگی و هنری «الفبای داستان»

نخستین برنامه از سلسله نشستهای قصهگویی با عنوان الفبای داستان  به مناسبت گرامیداشت روز ادبیات کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
در سلسله نشستهای کارگاه قصه گویی الفبای داستان  که روزهای  ۲۶تیرماه ،همچنین  ۲و  ۹مردادماه از ساعت  ۱۰تا  ۱۲در کتابخانه
فرهنگسرای عطار نیشابوری برگزار میشود ،بنفشه رحمانی کارشناس کتابداری به منظور پرورش حس خالقیت ذهنی در کودکان و آشنایی آنها
با داستان و قصههای کودکانه به قصهگویی خواهد پرداخت.
عالقهمندان برای بهرهمندی از برنامههای هفتگی این کتابخان ه میتوانند به نشانی :میدان بریانک ،خیابان شهید دعوتی ،خیابان امیرقلی،
فرهنگسرای عطار نیشابوری مراجعه کنند.

 ۲۲مکان ایرانی در فهرست یونسکو که قبل از مرگ باید آنها را دید

شــهر تاریخی یزد در حالی روز یکشــنبه در
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید که
پیــش از این  ۲۱اثر میــراث فرهنگی و یک اثر
میراث طبیعی از ایران حائز شرایط ثبت در میراث
جهانی یونسکو شناخته شده بودند .نگاهی به ۲۱
اثر ارزشــمند ایران که پیشتر در فهرست میراث
فرهنگی یونسکو ثبت شدهاند میاندازیم:
 -۱چغازنبیل
تاریخ ثبت۱۹۷۹ :
ی است که در زمان
چغازنبیل نیایشگاهی باستان 
عیالمیها و در حدود  ۱۲۵۰پیش از میالد ساخته
شدهاســت .چغازنبیل بخش ب ه جامانده از شــهر
دوراونتش است.
 -۲تخت جمشید
تاریخ ثبت۱۹۷۹ :
تخت جمشــید یا پارســه که در شهرســتان
مرودشــت در شمال اســتان فارس قرار دارد ،نام
یکی از شهرهای باستانی ایران است .در این شهر
باستانی ،مجموعه کاخهایی به نام تخت جمشید
وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ،
خشایارشاه و اردشیر اول بنا شدهاند.
 -۳میدان نقش جهان
تاریخ ثبت۱۹۷۹ :
میدان نقش جهان میدان بزرگ مستطیل شکل
در شهر اصفهان است که بوسیله بناهایی از دوره
صفوی محصور شده است .میدان نقش جهان به
شکل امروزین در دوره سلطنت شاه عباس صفوی
پایهگذاری شــد .بناهای تاریخی موجود در میدان
نقش جهان شــامل عالیقاپو ،مســجد امام(ره)،
مسجد شیخ لطفاهلل و سردر قیصریه است.
 -۴تخت سلیمان
تاریخ ثبت۲۰۰۳ :
تخت ســلیمان نام محوطه تاریخی بزرگی در
نزدیکی تکاب و روستای تخت سلیمان در استان
آذربایجان غربی است .مجموعه بناهای تاریخی
در تخت ســلیمان در اطــراف دریاچهای طبیعی
ساخته شده است .آثار بناهای دورههای اشکانیان و
ساسانی و ایلخانان در این محل یافت شده است.
مهمترین آثار بهجا مانده آن آتشکده و تاالرهای
دوره ساسانی است.

 -۵بم و فضای فرهنگی آن
تاریخ ثبت۲۰۰۴ :
ارگ بم در گوشه شــمال شرقی و چسبیده به
شــهر بم در اســتان کرمان و در مجاورت جاده
ابریشم قرار دارد و بنا به روایات متعدد ،مربوط به
دوران اشکانی و یا هخامنشی است .تا اواخر دوره
قاجار ،ارگ بم همچنان مسکونی بوده است .این
بنای مشهور تاریخی در زمینلرزه بم به شدت ۶.۶
ریشتر که در ساعت  ۵:۲۶بامداد  ۵دی  ۱۳۸۲شهر
بم را لرزاند ،ویران شد.
 -۶پاسارگاد
تاریخ ثبت۲۰۰۴ :
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعهای از
آثار باستانی برجایمانده از دوران هخامنشیان است
که در شهرستان پاســارگاد در استان فارس واقع
شده اســت .این مجموعه دربرگیرنده سازههایی
چون آرامگاه کوروش بزرگ ،باغ سلطنتی پاسارگاد،
کاخ دروازه ،پــل ،کاخ بارعام ،کاخ اختصاصی ،دو
کوشک ،آبنماهای باغ شاهی ،آرامگاه کمبوجیه،
اســتحکامات دفاعی تــل تخت ،کاروانســرای
مظفری ،محوطه مقدس و تنگه بالغی است.
 -۷گنبد سلطانیه
تاریخ ثبت۲۰۰۵ :
گنبد سلطانیه مقبره محمد خدابنده الجایتو است
که در  ۱۳۰۲تا  ۱۳۱۲در شــهر سلطانیه (پایتخت
ایلخانیان) ساخته شد و از آثار مهم معماری ایرانی و
اسالمی به شمار میرود .این بنا از حیث معماری و
تزیین و بزرگی در دنیا مشهور است .رنگ گنبد آبی
است .بر روی این اضالع گنبد بلندی قرار گرفته
که ارتفاع آن را  ۱۲۰گز نوشتهاند.
گ نوشته بیستون
 -۸سن 
تاریخ ثبت۲۰۰۶ :
گ نوشته
سنگنوشته بیســتون بزرگترین سن 
جهان ،نخســتین متن شناخته شــده ایرانی و از
آثــار دودمان هخامنشــیان ( ۵۲۰پیش از میالد)
واقع در شهرستان هرسین در  ۳۰کیلومتری شهر
کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون است .سنگنبشته
بیستون یکی از مهمترین و مشهورترین سندهای
تاریخ جهان و مهمترین متــن تاریخی در زمان
هخامنشیان است که شرح پیروزی داریوش بزرگ
را بر گوماته مغ و به بند کشــیدن یاغیان را نشان
میدهد.
 -۹مجموعه کلیساهای آذربایجان
تاریخ ثبت۲۰۰۸ :
کلیســاهای آذربایجان عبارتند از قره کلیســا،
کلیسای استفانوس مقدس ،کلیسای مریممقدس
درهشام ،کلیسای چوپان و کلیسای زور زور

 -۱۰سازههای آبی شوشتر
تاریخ ثبت۲۰۰۹ :
ســازههای آبی شوشــتر در دوران ساسانیان،
جهت بهرهگیــری از نیروی آب بهعنوان محرک
آســیابهای صنعتی ساخته شدهاســت .در این
مجموعه بزرگ ،ســاختمان آســیابها ،آبشارها،
کانالها و تونلهای عظیم هدایت آب و سیکا که
محلی جهت اســتراحت و تفریح است قابل توجه
و جالب هستند .در ســفرنامه مادام ژان دیوالفوآ
باستانشــناس نامدار فرانسوی از این محوطه به
عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی پیش از انقالب
صنعتی یاد شده است.
 -۱۱مجموعه تاریخی بازار تبریز
تاریخ ثبت۲۰۱۰ :
بازار تبریــز بزرگترین و از مهمترین بازارهای
سرپوشــیده در ســطح ایران و قاره آسیا بهشمار
میرود .این بازار با مســاحتی حدود یک کیلومتر
مربع ،بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است .این
بازار از بازارچهها ،تیمچهها ،سراها و کاروانسراهای
متعددی تشکیل یافتهاست.
 -۱۲آرامگاه شیخ صفیالدین اردبیلی
تاریخ ثبت۲۰۱۰ :
مجموعه نفیس بقعه شــیخ صفیالدین به نام
عارف نامدار شیخ صفی الدین اردبیل جد پادشاهان
صفوی ،در ســال  ۷۳۵هجری قمری به دســت
فرزند وی صدرالدین موســی بنا شــد .در عصر
صفوی ،بقعه شــیخ با حضور استادان بزرگ عهد
صفوی به زیور آراسته شد .یکی از موارد منحصر
به فرد این مجموعه این است که این بقعه حاوی
دهها اثر بدیع در مضامین مختلف رشتههای هنری
است.
 -۱۳باغ ایرانی
تاریخ ثبت۲۰۱۱ :
باغ ایرانی به ســاختار و طراحی منحصر به فرد
آن اشاره دارد .باغ ایرانی پاسارگاد را ریشه معماری
این باغها دانســتهاند .کوروش شخص ًا دستور داده
بود که باغ پاســارگاد چگونه ایجاد شود و در واقع
هندسیسازی باغ و شکل و شمایل آن از دیدگاه
که کوروش به باغ ایرانی گرفته شده است .در دوره
ساسانیان نیز باغها در جلوی کاخها و معابد شکل
گرفتند .در سال  ۲۰۱۱باغهای ایرانی پاسارگاد ،ارم،
چهلستون ،فین ،عباسآباد ،باغ شازده ،دولتآباد،
پهلوانپور ،اکبریه به عنوان میراث جهانی به ثبت
رسیدند.
 -۱۴مسجد جامع اصفهان
تاریخ ثبت۲۰۱۲ :
این مسجد از مهمترین و قدیمیترین ابنیههای

مذهبی ایران است .این مسجد مجموعه تاریخی
وسیعی را به ابعاد  ۱۷۰در  ۱۴۰متر در شمال شرقی
اصفهان و کنار میدان کهنه نشان میدهد و امروز
شامل قســمتهای مختلفی است از قبیل گنبد
نظام الملک ،گنبد تاج الملک ،ضمن چهار ایوانی
شبستانها ،مدرسه مظفری محراب الجایتو که هر
یک نمایانگر سیر هنر معماری اسالمی در دورهای
خاص هستند .سبک معماری مسجد شیوه رازی
است .مســجد جامع اصفهان منعکسکننده هنر
بیزانس و کالســیک در قالب یک بنای سنتی و
اسالمی است.
 -۱۵برج گنبد قابوس
تاریخ ثبت۲۰۱۲ :
گنبد قابوس بنایی تاریخی از سده چهارم هجری
است که در شــهر گنبد کاووس ،شمال ایران در
استان گلستان قرار دارد .سبک معماری بنا شیوه
رازی اســت .این بنا که بلندترین برج تمام آجری
جهان بهشــمار میآید بر فراز تپــهای خاکی که
قریب پانزده متر از ســطح زمین بلندتر است قرار
دارد و در ســال  ۳۷۵هجری خورشیدی در زمان
سلطنت شمس المعالی قابوس بن وشمگیر و در
شهر هیرکانی که پایتخت پادشاهان آن دیار بوده،
بنا گردیدهاست .بین مردم این شهر مثلی رایج است
که هر غریبه ای دور این برج بگردد در این شهر
ماندگار میشود.
 ۱۶کاخ گلستان
تاریخ ثبت۲۰۱۳ :
کاخ گلستان مجموعهای از بناهایی است که در
میدان ارگ تهران واقع است .بناهای این کاخ در
زمانهای مختلف ســاخته شدهاند .نام آن از تاالر
گلستان واقع در عمارت خروجی گرفته شدهاست.
کاخ گلستان فضایی از ارگ سلطنتی تاریخی بوده
است .شروع ســاخت آن به ارگ تاریخی تهران
و زمان شاه طهماســب یکم در دوران صفویه در
بخش قدیمی شهر تهران بازمیگردد ،و بخشهای
اصلی آن در درون حصار قدیمی تهران احداث شد؛
ولی در دوره قاجار گسترش فراوانی یافت و محل
سکونت شاهان قاجار بود .در زمان پهلوی جهت
مراسم رســمی و محل اقامت رؤسای جمهور و
مهمانان ویژه خارجی استفاده میشد.
 -۱۷شهر سوخته
تاریخ ثبت۲۰۱۴ :
شهر ســوخته نام بقایای دولت شهری باستانی
در ایران است که روی آبرفتهای مصب رودخانه
هیرمند به دریاچه هامون و زمانی در ســاحل آن
رودخانه بنا شــده بود .دوره بنای این شهر بزرگ
با عصر برنز تمدن جیرفت مقارن است و ایرانیان

در حدود  ۶۰۰۰ســال پیش در این شــهر زندگی
میکردهاند .شهر سوخته  ۲۸۰هکتار وسعت دارد.
این شهر دارای پنج قسمت اساسی بوده که شامل
بخش مســکونی؛ بخشهای مرکــزی؛ منطقه
صنعتی؛ بناهای یادمانی؛ و گورســتان اســت که
به صورت تپههای متوالی و چســبیده به هم واقع
شدهاند.
 - ۱۸میمند
تاریخ ثبت۲۰۱۵ :
میمند روستایی صخرهای و دستکند با چند هزار
ســال قدمت اســت .این بنا بیگمان از نخستین
سکونتگاههای بشری در ایران به شمار میرود.
روستای میمند روی هم رفته دارای  ۴۰۶کیچه و
 ۲۵۶۰اتاق میباشد .ساکنان این روستا دارای آداب
و رسوم خاص هســتند و در زبان و گویش آنها
هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده میشود
 -۱۹شوش
تاریخ ثبت۲۰۱۵ :
شــهر باســتانی شــوش یکی از قدیمیترین
ســکونتگاههای شناخته شده جهان است .طبق
اسناد باســتانی شوش از مهمترین و باشکوهترین
شهرهای باستانی ایران و جهان بوده است .شهر
باستانی شــوش روزگاری مرکز برخورد دو تمدن
مهم بوده ،که هریک به سهم خود در دیگری تأثیر
داشتهاست.
 -۲۰قنات ایرانی
تاریخ ثبت۲۰۱۶ :
بیبدیل بودن این قناتها شــامل فناوریهای
مرتبط با احداث آنها با در نظر گرفتن ویژگیهای
منحصــر بــه فردشــان ،ماننــد عمیقتریــن،
طوالنیتریــن ،یا قدیمیترین قنــات ایران بوده
اســت .این  ۱۱قنات شــامل :قنات قصبه گناباد،
قنات بلده فردوس ،قناتهای حســنآباد مهریز
و زارچ یزد ،قنــات ابراهیمآباد اراک ،قنات مزدآباد
میمه و قنات وزوان در بخش میمه اصفهان ،قنات
دوطبقه اردستان ،قنات جوپار ،قنات اکبرآباد و قنات
قاسمآباد بروات در کرمان است.
 -۲۱کویر لوت
تاریخ ثبت۲۰۱۶ :
کویر لوت نخستین اثر طبیعی ایران است که در
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت میشود .سابقه
تمدنی بیش از پنج هزار سال در حاشیه کویر لوت
و کشف حدود سههزار اثر تاریخی از این منطقه در
نوع خود بینظیر اســت که از جمله این کشفیات
میتوان به درفش پنج هزارساله شهداد اشاره کرد
که قدیمیترین درفش جهان محسوب میشود.

برگزاری سمپوزیوم بینالمللی طنز فارسی در کانادا
نخستین سمپوزیوم بینالمللی طنز فارسی در هفته جاری
( ۱۹تا  ۲۳تیر) در دانشگاه مونترآل کانادا برگزار میشود.
محمود فرجامی در اینباره در پیج اینستاگرامش میگوید:
بسیار خوشحال و مفتخرم که به اطالع برسانم سرانجام پس
از ماهها برنامهریزی و تالش ،نخستین سمپوزیوم بینالمللی
طنز فارسی در هفته جاری ( ۱۰تا  ۱۴ژوییه/جوالی )۲۰۱۷
در دانشگاه مونترآل کانادا برگزار میشود .این سمپوزیوم که
همزمان و در دل کنفرانس ساالنه انجمن جهانی طنزپژوهی
( )ISHSبرگزار میشود بزرگترین رویداد علمی در زمینه
طنز فارسی در گســتره جهانی است که با حضور جمعی از
بهترین طنزپژوهان ایرانی برگزار میشود.
ایــن طنزپرداز و پژوهشگر طنــز میافزاید :حضور دکتر
همایون کاتوزیان و دکتر حســن جوادی دو استاد برجسته
ایرانی که به واسطه انتشار آثار متعدد و دههها سابقه تدریس
در بهترین دانشــگاههای دنیا نظیر آکســفورد و کمبریج در
ســطح جهانی شناختهشدهاند ،بیشــک اعتباری برای این

رویداد محسوب میشود .همچنان که سخنرانی پژوهندگانی
نظیــر خانم رویا صدر و دکتر کورش کمالی سروســتانی و
همه دوستانی که در مراسم سخنرانی خواهند داشت .عالوه
بر دوزبانه بودن ســخنرانیها ترکیب شــرکت سخنرانان از
کشــورهایی چون آمریکا ،لهستان ،فرانســه ،ایتالیا ،کانادا،
ترکیه ،انگلیس و البته ایران ،این سمپوزیوم را شایسته صفت
«بینالمللی» میکند و امید است گامی مؤثر در ایجاد ارتباط
بین طنزپژوهان فارسیزبان و غیرفارسیزبان باشد.
فرجامی در ادامه اظهار میکند :مصطفی عابدینیفرد و من
(محمود فرجامی) که هر دو از مرحله طرح اولیه تا اکنون این
رویداد علمی را برنامهریزی و اجرا کردهایم بسیار خوشحالیم
که با موافقت و یاریهای خارج از انتظار مسئوالن کنفرانس
توانستیم برای شــرکتکنندگان در این سمپزیوم امکانات
ویژ ه و منحصر بهفردی را تهیه کنیم؛ از جمله :دوزبانه بودن،
امکان ارائه از طریق اســکایپ و حتی تخفیف صددرصدی
برای ثبتنــام در کنفرانس (کنفرانسهــای علمی هزینه

ثبتنام باالیی دارند و امکان شرکت در آنها  -چه سخنران
و چه مستمع  -مشروط به ثبتنام است) .همچنین ایرانیانی
که در مونترآل یا نزدیک بــه آن زندگی میکنند میتوانند
آزادانه و رایگان از برنامههای این سمپوزیوم استفاده کنند.
زمان اجرای برنامهها و ســخنرانیهای ســمپوزیوم طنز
فارسی که بعضی به فارسی و بعضی به انگلیسی خواهند بود
طبق برنامه زیر است (همه ساعتها به وقت محلی/مونترآل

کانادا :دوشــنبه  ۱۰ژوییه ساعت  ۱۰:۴۵تا  :۱۲:۳۰مصطفی
عابدینیفرد  ،مریم مودت  ،محمود فرجامی
ساعت  ۲تا  : ۳:۳۰سخنرانی ویژه دکتر همایون کاتوزیان
درباره طنز فارسی (به انگلیسی)
سهشــنبه  ۱۱ژوییه ســاعت  ۱۰:۴۵تا  :۱۲:۳۰همایون
کاتوزیان «ســعیده نیکتاب اطاعتی » حســین رضوی فرد
جالل سمیعی
چهارشنبه  ۱۲ژوییه ســاعت  ۱۰:۴۵تا  :۱۲:۳۰نورما کلر
مروتزی محمدعلی حیدری شهرضا  ،حامد کاظمزاده  ،پگاه
شهباز
پنجشنبه  ۱۳ژوییه ساعت  ۲تا  : ۳:۳۰جلیل نوذری  ،رویا
صدر  ،معرفی تازههای نشــر در حوزه طنز توسط مصطفی
عابدینیفرد
جمعه  ۱۴ژوییه ســاعت  ۱۰:۴۵تا  :۱۲:۳۰حسن جوادی،
پروشات کمالی  -فرح نیازکار ،کورش کمالی سروستانی

انتشار فراخوان سی و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر

سیو ششمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر یکم تا
دوازدهم بهمــن  1396و در  7بخش تخصصی برگزار
میشود.
فراخوان سیوششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
با احترام به دســتاوردهای ارزشــمند دورههای پیشین
جشــنواره ،و با تمرکز بر اصالح بخشــی از فرآیندها،
با هم-اندیشی دســتاندرکاران تئاتر کشور ،در جهت
ارتقای کیفی جشــنواره تدوین و منتشــر و در آن روند
پیشروی جشــنواره با توجه به چند نکته معرفی شده
است.
حــذف تدریجی بازبینی آثار به صــورت فیلم -تئاتر،
با رجوع به اجراهــای زنده ،اصالح فرآیند انتخاب آثار،
با تکیه بر خرد جمعی و مراجعه به آرای طیف وســیعی
از کارشناســان و مدیران تئاتر ،اعتباربخشــی به جوایز
جشــنواره با فرآیند استانداردســازی موضوع داوری و

کاســتن تعداد جوایز ،مانند دیگر جشنوارههای جهانی
تئاتر ،توجه بــه ظرفیتهای نویــن اجرایی با حمایت
از گونههــای مختلف تئاتر ،تــاش برای هویتیابی و
کارایی اجتماعی جشــنواره تئاتر فجر در ترســیم روند
جشنواره سی و ششم معرفی شده است.
جشــنواره تئاتر فجر که توســط اداره کل هنرهای
نمایشــی وزارت فرهنــگ وارشاداســامی ،انجمــن
هنرهای نمایشی ایران و مؤسسه بینالمللی تئاتر()ITI
برگزار میشود شامل بخشهای مرور تئاتر ایران  ،تئاتر
ملل ،میهمان ،بخش خارج از صحنه (، )Offstage
بخش بخش بهعالوه فجر ،بخش مســابقه تئاتر ایران
و بخش مسابقه تئاتر بینالملل میشود.
بخش مرور تئاتر ایران شــامل آثاری خواهد بود که
«تولیدات اجرا شــده در تاالرهای نمایشــی کشور»،
«برگزیــدگان جشــنوارههای تئاتر اســتانی» و «آثار

دانشــجویی» را در بر میگیرد .توضیحات شــرایط و
زمانبندی هر بخش به تفکیک در فراخوان آمده است.
بخش خــارج از صحنه ( )Offstageشــامل هر
گونــه اجرا در خــارج از صحنه و بیــرون از فضاهای
تئاتری متعارف ،با رویکرد تغییر در قراردادهای اجرایی،
مکان اجرا و شکل ارتباط با مخاطب است که بر اساس
مکان اجرا ،در دســتههای اجرا در مکانهای نامتعارف
(در خیابان ،اماکن تاریخی ،ورزشــگاهها ،محیط های
طبیعی ،کارخانههــا و اماکن متــروک و ،)...اجراهای
کاربردی (درحوزههای مسولیت اجتماعی؛ شامل اجرا با
مهاجرین ،ســالمندان ،معلولین ،زندانیان ،کودکان بیش
فعال ،اوتیســم ،کودکان کار ،روشندالن ،نابینایان و....
در خارج از صحنه و یا مکان های مرتبط) و پرفورمنس
آرت ( )Performance Artقرار میگیرد.
مطابــق فراخــوان پایــان مهلت ثبت در خواســت

حضور در بخش مرور تئاتــر ایران  1396/5/14اعالم
شــده اســت و هنرمندان میتوانند بــا مطالعه دقیق
فراخوان و گاهشمار هر بخش برای حضور در جشنواره
سی و ششم فجر اقدام کنند.
این جشــنواره با دبیری فرهاد مهنــدس پور برگزار
میشود.

«نامه» پرمخاطبترین رمان هفته گذشته جهان شد

رمــان نامه نوشــته نویســنده انگلیســی
پرمخاطبترین رمان بخش کتابهای بیشتر
خوانده شد ه هفت ه گذشت ه سایت گودریدرز شد.
این رمان که گفته میشود پرفروشترین رمان
عاشقانهســال  ٢٠١٥نیزدر بازارهای جهانی
تویک ساله انگلیسی
بوده ،نوشته نویسنده شص 
کاترین هیوز اســت .در «نامه» با داستان تینا
روبرو میشــویم .او یک مأموریت در زندگی
دارد؛ فرار از همسر دائمالخمر و خشناش .تینا
تمام ساعات روز کار میکند تا پسانداز کرده

و بتواند همســرش را ترک کند .او تعطیالت
آخر هفته را هم در فروشگاه خیریهای سپری
میکند .روزی هنگام جســتجوی جیب ُکت
دســتدوم اهدایی به خیریه ،نامه باز نشدهای
مییابد .تینا نمیتواند بر کنجکاوی خود غلبه
کند .او نامه را بــاز میکند و آن را میخواند؛
نامهای که زندگیاش را کام ًٌ
ال تغییر میدهد.
«نامــه» داســتان زندگــی دو زن را بازگو
میکند که در دهههای مختلفی به دنیا آمدهاند
ولی سرنوشت ،آن دو را به هم پیوند میدهد ،و

نشان میدهد که چگونه تباهی و نابودی یکی
از آنها به رهایی دیگری میانجامد.
رمان نامه نوشت ه کاترین هیوز در سال ۲۰۱۵
نیز پرفروشترین رمان عاشقانه سال شده بود
و ماههاســت که در لیست پرفروشترینهای
نشریه نیویورک تایمز نیز قرار دارد.
«کاترین هیوز» در ســال  ،1964در آتری
نم ،چشــر ،حدود چند مایلی جنوب منچستر
به دنیا آمد و اولین کتــاب خود «نامه» را در
ســال  2015منتشــر کرد که در همان سال

پرفروشترین کتاب  Ebookو نامزد جایزه
بهترین رمان براساس تاریخ شد .رمان «نامه»
در  392صفحــه و به قیمــت 25هزار تومان
توسط «نشر آموت» منتشر شده است.
این رمان با ترجم ه سودابه قیصری فروردین
امسال از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب شد
و در ایران نیز با مخاطبان قابل توجهی روبرو
شده است.
این رمان در  ۳۹۲صفحه و قیمت ۲۵۰۰۰
تومان ،در آستان ه چاپ سوم قرار دارد.
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بورخس و هزارتوهای
داستانش
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

“بــرای مــن خواندن،شــیوهای
برای زندگیســت .فکر میکنم تنها
سرنوشــت ممکن برای من حیاتی
ادبی بــود .نمیتوانم خــودم را در
جهانی بدون کتاب تصور کنم .من
به کتابها محتاجم .آنها همهچیز
من هستند”.
خورخه لوئیس بورخس به سال
 ۱۸۹۹در بوئنــس آیرس آرژانتین
به دنیا آمد.پدر وی به وکالت اشتغال
داشت و یک استاد روانشناسی نیز
بود و قصد داشت نویسنده شود .به
گفته بورخس غزلهای زیبایی هم
میســرود و مادر وی یک مترجم

حرفهای بود.
بورخس در جوانی به اروپا رفت و در سوئیس و انگلستان به تحصیل پرداخت و پس از
بازگشت به آرژانتین مکتب شعری به نام  ultraismرا معرفی کرد و به چاپ پارهای از
مجالت پیشرو کمک شایانی کرد .اگر چه بورخس ،نويسنده آرژانتيني ،صدها شعر سرود
و داستان نوشت و مقاله منتشر كرد ،ولي او رماني ننوشت .بورخس را ميتوان يكي از
نويسندگان جهان سوم به شمار آورد .او براي ادبيات كشورش همچون يك بزرگ علوي
براي ماست .بورخس چون هومر نيمي از عمر طويل خود را كور و نابينا بود .او در جواني
تحت تأثير ادبيات انگليسي قرار گرفت .از نظر سياسي بورخس ضدفاشيسم و مخالف
حكومت پرون در كشورش بود .او ضدمبارزه مسلحانه در آمريكاي التين به رهبري چه
گوارا نيز بود .شايد به اين دليل سوسياليستها او را نويسندهاي راستگرا ميدانستند.
منتقدان ميگويند ،گرچه بورخس ناسيوناليست نبود ،ولي به دموكراسي هم باور نداشت.
بورخس خود مدعي بود كه در جواني مدتي آنارشيست و پاسيفيست بود و در تمجيد از
انقالب اكتبر در شوروي شعر سروده و در مجالت آن زمان منتشر كرده است.
دوستداران بورخس با اظهار تأسف ميگويند كه او از جمله نويسندگان مهم جهانست
كه همچون جويس و پروست جايزه نوبل ادبيات را دريافت نكرد .خانم ماريا قدامه ،بيوه
او ،به مناسبت صدمين سال تولدش در مصاحبهاي گفت :در حال حاضر ،چهارده محقق
قصد نوشتن بيوگرافي بورخس را دارند ،هشت نفر از آنها با ما تماس گرفتهاند ،و تنها
يكي از آن پروژهها را ميتوان جدي و جالب به حساب آورد .اين هم از جمله نقشهاي
مهم بيوهها در ادبيات است.
در تاريخ رسانههاي جمعي هيچ نويسندهاي به قدر بورخس مورد مصاحبه قرار نگرفت.
به نظر صاحبنظران ،بورخس تبحر خاصي در دستكاري و دست انداختن مصاحبهگران
داشــت .او به سبب يك بيماري ارثي خانوادهگي ،حدود نيمي از عمر خود را در كوري
و نابينايي بهسر برد ،به اين دليل تا شصت سالگي نزد مادرش زيست .درباره بورخس
گفته ميشــود كه گرچه تمام عمر عاشــق بود ،ولي هيچگاه شعر و داستاني عاشقانه
ننوشت .در سال  1970در يك همهپرسي آزمايشي براي دريافت جايزه نوبل ،او بيش از
سولژنيتسين برنده جايزه نوبل رأي آورد.
بعدها با وجودی که از ناراحتی چشــم سخت در عذاب بود ،ریاست کتابخانه ملی و
استادی زبان انگلیسی دانشگاه بوئنس آیرس را برعهده گرفت.
گرچه بورخس به عنوان شاعر ،مقالهنویس و فیلسوف هم شناخته میشود ،اما عمده
شهرت وی به خاطر داستانهای کوتاهش است:
“هرگز رمان ننوشــته ام .چه بهنظر من رمان برای نویسنده نیز همچون خواننده در
نوبتهای پی در پی موجودیت مییابد .حال آنکه قصه را میتوان به یکباره خواند .به
قول پو  :چیزی به نام شعر بلند وجود ندارد”.
عالیم کاهش حدت بینایی از سال  ۱۹۴۰در وی آغاز شد ،پدر وی هم در میانسالی
نابینا شده بود .شاید بیماری گلوکوما علت بیماری وی باشد.
وی را نمیشد در زمان و زبان خاصی محدود دانست:
“من مطمئناً نویسنده اى خارجى نیستم .نویسندهاى هستم که همه مجبورند نوشته
هایش را بخوانند ،همه مردم خواهان مالقات با او هستند وتمام شهرها ،جاى من است”.
بورخس ،غیر از کتاب شــعر و داستان کوتاه ،چند مجموعه مقاالت نیز منتشر کرد.
از جمله آثار او«تاریخ ابدیت،هزار تو،آلف،کتابخان ه شخصی ،پرچم سیاه ،باغ کوره راهها،
تفتیش عقاید»  و «تحسین سایه»  هستند .او در کشورهای انگلیس ،فرانسه و آمریکا،
قبل از کشــور خود مشهور شد .بورخس در سال ۱۹۶۱همراه ساموئل بکت ،موفق به
دریافت جایزه ادبی ناشران اروپایی گردید .او از جوانی به ترجم ه آثار کافکا ،فاکنر ،آندره
ژید و ویرجینیا ولف پرداخت .بورخس هنری جیمز،کنراد ،آلن پو و کافکا را معلمان ادبی،
و بودا ،شوپنهاور و عطار را از معلمان فلسفی خود میدانست.
بورخس در سال  ۱۹۸۶درگذشت.
«هزارتوهــای بورخــس» ـ
ـ
همآنطور که از اسماش برمیآید
ترجمــه یک کتــاب خاص از
بورخس نیست؛ معجونیست
از داســتانهای کوتاه بورخس
در کتابهای مختلف ،تعدادی
از اشعار او ،چند قطعه و مقاله
داستانگون و در انتها هم سه
پیوست شامل یک گفتوگو با
بورخس و دو یادداشــت درباره
او از «وی .اس .نیپــول» (که
در آن زمان هنوز نوبل ادبیات را
نبرده بود) و زندهنام «هوشنگ
گلشیری».
کتــاب را زندهنــام «احمد
میرعالیی» گردآوری و ترجمه
کرده است و تاریخ انتشار ۲۵۳۶
شاهنشــاهی (حــدود ۱۳۵۶
شمسی) را یدک میکشد و از اینرو میتوان گفت که فارسیزبانان شناخت بورخس را
مدیون میرعالیی هستند .از شعرهای بورخس سخن به میان نمیآرم ـ چون نه اصولن
شعر ترجمه را دوســت دارم و نه شعرهایی که از بورخس در این کتاب آمده به دلام
چنگی زده است .
«نظامی عروضی» حدود هشت قرن پیش در کتاب «چهار مقاله» در شرح بایستههای
شاعر نوشته است« :در انواع علوم ،متنوع باشد و در اطراف رسوم ،مستطرف ،زیرا چونآن
که شعر در هر علمی به کار همیشود ،هر علمی در شعر به کار همیشود» .شاید بشود
گفت« ،بورخس» همه این خصوصیات را داراســت؛ شناخت خیره کننده و اطالعات
وسیعی از بسیاری اصول علمی و پیشینه علم ،تاریخ ،سیاست و اساطیر ،شخصیتها
و آثار ادبی دارد .به عنوان مثال اکثر شــاعران و سخنپیشهگان متقدم ایرانی از جمله
خیام ،فردوسی و عطار را میشناســد ،در آثارشان غور کرده و به ضرورت با ظرافت از
نوشتههایشان در داستانهایاش بهره میگیرد ( به عنوان نمونه نگاه کنید به قطعه «راز
وجود ادوراد فیتز جرالد»)
«بورخس» داستانی دارد با عنوان «ظاهر» که درباره یک سکه بیست سنتی جادویی
به هماین نام است .سکه ظاهر «دارای خصیصه وحشتناک فراموشناشدن» است و «به
شــکلی ساخته شده که هر کس بر آن نظر میافکند ،از آن پس قادر به اندیشیدن به
چیز دیگر» نیست.

