
عشــق و عالقه مردم ایران بــه امیرالمومنین 
حضرت علی)ع(، به شــکل های مختلفی در شعر 
و ادب فارســی نمود پیدا کرده است. نمونه واالی 
اخالق فردی و جمعــی آن حضرت از جنبه های 
مختلف، افزون بر تاثیــر در اعماق وجود ایرانیان، 
در زبان ادبی آنها نیز بازتاب و نمود گســترده ای 

داشته است.
سرودن شعر درباره حضرت علی)ع( و مدح وی 
در قالب شعر، ســابقه طوالنی دارد. بعد از رحلت 
پیامبر گرامی اسالم)ص( و به وجود آمدن اختالف 
در بین مســلمانان، ابتدا بعضی از شاعران عرب از 
جمله: فرزدق، دعبل، کمیــت و... در تایید مقام و 
منقبت امیر مومنان و فرزندان بزرگوارش اشعارگران 
سنگی پرداختند. اما بازتاب ستایش و مدح حضرت 
علی)ع(، فقط در بین شاعران عرب نبود، بلکه در 
زبان فارســی نیز شاعران فراوانی زبان به ستایش 
موالی متقیان گشوده اند؛ که می توان مجموعه 

های ارزشمندی از آن اشعار فراهم آورد.
در اینجا، نقش حضرت علی)ع(، در اشعار فارسی 
و همچنین منظومه های دینی با موضوع حضرت 
علی و همچنین مصادیق مرتبط با آن حضرت در 

دو بخش ذکر می گردد.
 الف: امام علی در شــعر فارســی و 

حماسه های دینی:
شاعران فارسی زبان، از حضرت امام علی)ع( به 
عنوان قهرمانی دینی یاد می کنند که نمونه آن را 
در غزلیات شــمس شاهد آن هستیم؛ آنجا که می 

گوید:
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
از میان شاعران قرن سوم، رودکی و شهید بلخی 
نخستین یاد کردها را از علی)ع( دارند. رودکی این 

گونه سروده است:
ای شاه نبی سیرت ایمان تو محکم

ای میر علی حکمت عالم به تو در غال
و کسی را که باشد به دل مهر حیدر

شود سرخ رو در دو گیتی به آور
ناصر خسرو )د: ۴۸۱( در بیتی که خویش را می 

ستاید، چنین می گوید:
جان را زبهر مدحت آل رسول

گه رودکی و گاهی حسان کنم
از این بیت این گونه برداشت می شود که رودکی 
پدر شــعر فارسی، از نخستین شاعران ستایش گر 
اهل بیت پیامبر و حضرت علی)ع( بوده است و در 
قرن پنجم بدین صفت شهرت داشته، اما افسوس 
که آن گهرهای تابنــاک از گزند حوادث مصون 

نمانده و به دست ما نرسیده است.
در قرن چهارم نام سه تن از شاعران که مدحتگر 
علی)ع( بوده اند جلب نظر می کند: حکیم فردوسی 
طوســی )۳۲۹-۴۱۱(، حکیم کســایی مروزی و 

حکیم میسری.
از فردوسی ابیاتی در شاهنامه ذکر شده است که 
نشــان از عالقه مفرط و اعتقاد او به علی)ع( است 
چنان که تذکره نویسان یکی از علل مقبول نیفتادن 
شاهنامه را در نزد ســلطان محمود، همین تشیع 

فردوسی و ستایش امیرمؤمنان می دانند.
در شاهنامه ابیاتی درباره عالقه حکیم طوس به 
حضرت علی)ع( وجود دارد که این بیت فردوســی 

گواه صادقی بر این مدعاست:
هر آن کس که در دلش بغض علی است

ازو زارتر در جهان زار کیست
)شاهنامه فردوسی، به کوشش دبیرسیاقی، ج ۱، 

ص۶(
بی تردید فردوســی، از نخستین شاعرانی است 
که در منقبت امیرمؤمنان علی)ع( شعر گفته است. 
همچنین حکیم کسایی مروزی که معاصر فردوسی 
اســت و تنها ۱۲ ســال از او کوچکتر است، اولین 
شاعری است که شعری مستقل در قالب قصیده در 

مدح علی)ع( سروده است. 
در قرن ششم نیز شاعرانی از جمله قوامی رازی 
و ابوالمعالی رازی که هر دو شیعه بوده اند در اشعار 
خود به ستایش حضرت علی پرداخته اند. خاقانی 
نیز از دیگر شاعران این قرن است که در اشعار خود 
ضمن یادکرد از امام علی، به ذکر وصف شمشیر آن 
حضرت پرداخته است و تشخصی ویژه به ذوالفقار 
داده است. سنایی غزنوی دیگر شاعر مداح حضرت 

علی در قرن ششم هســت. در شعر وی نکات و 
اشــارات فراوانی وجود دارد که او دوســتدار اهل 
بیت هست. ســنایی را می توان از دیگر شاعران 
ستایشگر قبل از وی متمایز کرد؛ زیرا به جز سراینده 
 علی نامه وی اولین شــاعری است که بسیاری از 
داستان های حضرت علی را به نظم در آورده است. 
برای نمونه می توان به برخی از داستان هایی که 
در حدیقه الحقیقه آمده اســت، اشاره کرد از جمله: 
داستان جنگ جمل، داستان جنگ صفین و خدعه 
عمروعاص درباره کشته شدن عماریاسر، داستان 
شهادت علی)ع(، داستان عقیل و آهن تفته، داستان 
باال رفتن علی)ع( بر کتف پیامبر در فتح مکه و... که 
هسته اصلی همه این ها بی همتایی علی)ع( است.

سرودن شــعر در وصف امام علی)ع( که از قرن 
ســوم هجری در شعر فارسی شــروع شده بود در 
قرون بعد نیز ادامه پیدا کرد و در شــعر عراقی به 
نحو بارزی کانون های فکری و احساســی جامعه 
را درنوردید. اوج این انگیزش در عصر صفوی بود. 
در این دوره ما شــاهد حمایت و تشویق پادشاهان 
صفوی از شــاعران در سرودن حماسه های دینی 
هستیم. پشــتیبانی دربار صفوی از شاعران، باعث 
رواج ســرودن منظومه های حماســی دینی و به 
خصوص منظومه هایی در ذکر دالوریهای حضرت 
علی)ع( در این دوره گردید. و به این ترتیب سرودن 
منظومه هایی درباره دالوریها و رشادت های امام 
علی)ع( زندگی و احوال و جنگهای صدر اســالم 
که با منظومه خاوران نامه ابن حســام خوســفی 
)۸۷۵( شروع شــده بود، با رسمی شدن تشیع در 
دوره صفویه شکل دیگری به خود گرفت و منظومه 
هایی تحت عنوان حمله حیدری شــکل گرفت. 
حمله حیدری، از منظومه های حماسی دینی است 
که توسط برخی از سرایندگان فارسی زبان در ایران 
و شبه قاره هند، که در فاصله سده های ۱۲-۱۴ق/ 
۱۸-۱۹م سروده شده است. این منظومه ها بیشتر 
بر وزن شاهنامه و در بحر متقارب و به طور معمول 
درباره زندگی پیامبر)ص( و امام علی)ع( ســروده 
شــده اســت که تا پایان خالفت و شهادت امام 

علی)ع(  ادامه می یابد. 

ب: موضوعات مرتبط با حضرت علی)ع( 
در شعر شاعران:

۱- یکی از مــواردی که شــاعران برای بیان 
شعرشان به آن توجه کرده اند این است که با درنظر 
گرفتن موضوعات تاریخی، به آفرینش ادبی دست 
یازیده اند، هر چند هدف شاعر ذکر تاریخ نیست اما 
یادکرد رجال تاریخی مانند حضرت علی را دستمایه 
سرودن شعر خود قرارداده اند. مانند آنچه ما در شعر 
خاقانی و سروش اصفهانی شاهد آن هستیم. اما در 
مقابل، گاه یادکردی تاریخی، خود موضوعیتی ویژه 
یافته، اصل سخن و تصویر ادبی را دربرمی گیرد، 
نظیر آنچه مرتبط با موضوع غدیر خم می باشــد، 
مانند آنچه در الهی نامه عطار نیشابوری، و مظهر 

العجایب منسوب به وی دیده می شود.
۲- از موضوعات دیگری که شاعران در سروده 
های خود به آن توجه داشــته اند، حدیث معروف 
پیامبر اکرم)ص( در خصوص حضرت علی)ع( است 
که فرموده است: »انا مدینه العلم و علی بابها«، در 
این حدیث پیامبر اکرم)ص( با زبان استعاری، خود 
را شــهر علم و علی)ع( را دروازه آن شهر دانسته 
اســت. از جمله شاعرانی که این حدیث را در شعر 
خود منعکس کرده اند، عبارتند از: فردوسی، قوامی، 

سعدی و ابن یمین.
۳-قرار گرفتن فضیلــت های مختلف علی)ع( 
در کنــار یکدیگر، شــاعران را بر آن داشــته تا با 
برشماری این فضایل به صورت پیاپی، تصویری 

همه جانبه از آن حضرت ارائه دهند. نمونه هایی از 
این گونه اشــعار را در دیوان اوحدی مراغه ای می 
بینیم. همچنین مولوی در کلیات شمس تبریزی با 
استفاده از تعابیر قرآنی، و با نیم نگاهی به واقعیات 
نیمه تاریخی، بعضی از صفات حضرت علی را در 
غزل برشــمرده است. از این نمونه اشعار در دیوان 
شاعران دیگر نیز یافت می شود مانند سنایی که در 
قصیده ای، جنبه های مختلف شخصیت حضرت 

علی را مدنظر قرار داده است.
۴-ویژگی های شــخصیتی حضــرت علی از 

موضوعات دیگر مورد توجه شاعران است.
 از میــان ایــن ویژگی هــا؛ دالوری در میدان 
نبرد از یک طرف و رافت و مهربانی و گذشــت از 
طرفی دیگر به طور مشــخص در کنار هم، مورد 
توجه شــاعران قرار گرفته است. نمونه این تقابل 
را مــی توانیم در ســروده ای از مولوی که در آن 
خدو برچهره آن حضرت پرتاب می شــود جست 

وجو نماییم. 
همچنین غزل معروف همای رحمت شهریار از 

دیگر نمونه های این تقابل است.
همان طور که گفته شــد نقش امام علی)ع( در 
شعر فارسی بسیار برجسته است و ما شاهد اشعار 
بســیاری در ســتایش و وصف ایشــان هستیم. 
همچنیــن به غیر از منظومه های مذکور، در مدح 
حضرت علی)ع(، متون حماســی به نثر هم درباره 

آن حضرت وجود دارد.
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پوستر نمایش»هملت تهران ۲۱۰۷«به نویسندگی و کارگردانی کیومرث مرادی در آستانه شروع اجراها در پردیس شهرزاد رونمایی شد.
سینا ساعی )خواننده گروه تیک تاک(، زهرا بهروزمنش، آرمیتا فروزنده، محیا صدرزاده، دریا خلیلی، پانته آ قدیریان، دلنیا قادرپور، 

فرهاد رادمان، میالد معّیری، محمد مسگری، سلمان صالحی، رضا داوودوندی بازیگران این اثر نمایشی هستند. پیش فروش بلیت های 
نمایش»هملت تهران۲۱۰۷«، بلیتهای این نمایش)پنجشنبه ۱تیر و جمعه ۲تیرماه( از شنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۲ ظهر در سایت تیوال 

آغاز میشود. »هملت تهران ۲۱۰۷«  از ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰در تماشاخانه تازه تاسیس »شهرزاد« به روی صحنه میرود.

رمــان زندگــی پــس از زندگی 
چهارمین اثر بلند داستاني و تحسین 
شده نویسنده شهیر بریتانیایي کیت 

اتکینسون است.
)متولــد ۲۰  اتکینســون  کیــت 
دســامبر ۱۹۵۱، یورک، انگلستان( 
رمان نویــس بریتانیایي اســت که 
آثــارش به داشــتن داســتان هاي 
پیچیده، شــکل تجربــي خاص و 
معروف   عجیــب  شــخصیت هاي 

هستند.
اتکینســون که از کودکي عاشق 
خواندن بود در دانشــگاه داندي در 
رشتة ادبیات انگلیسي ثبت نام کرد 
و در سال ۱۹۷۴ مدرک کارشناسي 
ارشد خود را گرفت. وي تحصیالت 

خود را تا مقطع دکتراي ادبیات در آمریکا ادامه داد، اما به گفتة خود هرگز نتوانست 
از پایــان نامه اش دفــاع کند. اگرچه او موفق به اخذ مدرک دکترا نشــد، اما تأثیر 
مطالعات وي دربارة عناصر ســبک پست مدرن نویسندگان آمریکایي، مانند کورت 

ونه گات بر آثارش، کاماًل محسوس است.
اتکینســون در اواخر دهه هاي ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ داســتان های زیادي نوشت، 
اما در بســیاري  از آنها نتوانست از عالئق ادبي خود بهره گیرد تا این که سرانجام 
در ســال ۱۹۸۶ مقام اول مسابقة داستان نویســي »داستان کوتاه زنان« را کسب 
کرد. اتکینسون در سال ۱۹۹۳ با داستان کوتاهي به نام مادران کارمیک، موفق به 
دریافت جایزه » ایان  سنت جیمز« شد. این داستان کوتاه روایتگر سرنوشت دو زن 

بود که به دلیل اقدام به خودکشي در بیمارستان بستري شده بودند.
به گزارش ســاندي تایمز، نخســتین رمان اتکینسون، »پشــت صحنة موزه« 
در ســال ۱۹۹۵ موفق شد با دریافت جایزه کتاب ســال وایتبِرد به یکي از کتاب 
 هاي پرفروش ســال تبدیل شود. داســتان این رمان که  در منطقة یورک شایر رخ 
مي دهد، توســط مردي به نام روبي لنوکس روایت مي شود. لنوکس خواننده را در 
جریان سرگذشت پیچیدة خانواده اش قرار مي دهد و در خالل آن به شرح اتفاقات 
و حوادث مهم قرن بیســتم مي پردازد و با بازگشت به گذشته، اسرار زندگي اجداد 

دور خود را فاش مي کند.
دومین رمان اتکینسون، »چوگان انساني«، در سال ۱۹۹۷ منتشر شد که بر پایه 
نمط فلش بک به روایت تاریخي داستان خانواده فیرفکس مي پردازد. اتکینسون با 
اســتفاده از فلش بک هاي بدون ترتیب زماني و رئالیسم جادویي هم به شخصیت 
اصلي داســتانش، ایزابل فیرفکس، و هم به گذشــته خانوادگي  او کیفیتي اسطوره 
اي بخشــیده است. تمایل اتکینسون به استفاده از صنایع ادبي در رمان بعدي اش، 
احساســات مرموز، به طرزي چشمگیري ملموس اســت. او در این رمان از منابع 

مختلف براي توصیف موقعیت ها و شخصیت هاي خاص استفاده کرده است.
از میان آثار اتکینسون زندگی پس از زندگی )۲۰۱۳( به شدت تحسین منتقدان را 
برانگیخت. اورسال تاد شخصیت اصلي این رمان است که چندین بار مي میرد و باز 
زنده مي شود. اورسال در هر زندگي جدیدش با انتخاب ها و موقعیت هاي مختلفي 

رو به رو مي شود که مي توانند مسیر تاریخ بشر را تغییر دهند.
داستان کتاب زندگی پس از زندگی

اورُسال تاد در یکي از شب هاي سرد و برفي زمستان سال ۱۹۱۰ در خانه اي در 
حومه لندن متولد مي شــود. هنگام تولد بند ناف دور گردنش مي پیچد و این باعث 
مرگش مي شــود. همان شب اورســال دوباره متولد مي شود و زنده مي ماند تا این 
بار بتواند داســتانش را تعریف کند. کودکي اورسال تحت تأثیر جنگ جهاني اول و 
رفتــن پدرش به جنگ قرار مي گیرد. در کودکي چندین بار به دالیل مختلف، مثاًل 
شــیطنت هاي برادر بزرگترش، موریس، تا پاي مــرگ پیش مي رود، اما هر بار به 
نحوي از مرگ نجات مي یابد. اورسال هرگز فرزند محبوب مادرش، سیلوي، نیست. 
در شــانزده سالگي دوست برادرش به او تجاوز مي کند و اورسال باردار مي شود، اما 
مجبور به ســقط کودک مي شــود. این اتفاق باعث مي شود که رابطه او و مادرش 

سردتر از گذشته شود و اورسال ترجیح مي دهد خانواده را ترک کند.
با قدرت گرفتن هیتلر در آلمان و شــروع جنگ جهاني دوم، اورسال وارد یکي از 
تیم هاي نجات  داوطلبانه شهر لندن مي شود و سعي مي کند جان مردم جنگ زده 
را نجات دهد. او در طول جنگ نیز چندین بار تا کام مرگ پیش مي رود. او که از 
نزدیک شــاهد صحنه هاي وحشتناک و رقت انگیز جنگ است، بهترین دوستانش 
را روي دامن خود از دســت مي دهد. بــرادر کوچکترش، تدي، که فرزند محبوب 
خانواده است، به عنوان خلبان ارتش در جریان یکي از حمالت به دشمن در جنگ 
کشــته مي شود، و جنگ به نوعي باعث از هم پاشیده شدن خانواده  تاد مي شود و  

در نهایت انتقام از هیتلر بزرگترین آرزوي زندگي اش مي شود. 
رمان»زندگی پس از زندگی« در ســال ۲۰۱۳ جایزه بهترین رمان کتاب کوستا 

را به خود اختصاص داد.
معرفی کتاب »زندگی پس از زندگی« : 

رمان »زندگي پس از زندگي« چهارمین اثر بلند داستاني و تحسین شده نویسنده 
شهیر بریتانیایي کیت اتکینسون است.

مترجم این رمان سید سعید کالتي مترجم، نویسنده و روزنامه نگار متولد تهران 
اســت. کالتي که به طور رسمي و حرفه اي از سال ۱۳۸۴ وارد عرصه ترجمه شد، 
از همان ابتدا ســعي در رعایت دو اصل زیبانویسي و وفاداري به متن نمود. که به 

گفته اغلب منتقدان این دو ویژگي در آثار او محرز هستند.
نخستین ترجمه بلند کالتي »نامه هایي از کابل« است که در سال ۱۳۹۱ توسط 
انتشارات امیرکبیر منتشر شده است. این کتاب نوشته شرارد کوپر کولز سفیر سابق 
بریتانیا در افغانســتان است که به شرح اتفاقات پشت پرده روابط بین حامد کرزاي 

و قدرت هاي بزرگ مي پردازد.
وي پس از ترجمه چند اثر سیاســي و اجتماعي دیگر سراغ دلبستگي همیشگي 
خود، یعني ادبیات داســتاني رفت. و با ترجمه اثري از کیت اتکینســون نویسنده 
صاحب ســبک انگلیســي، مخاطب فارسي زبان را براي نخســتین بار با یکي از 

بهترین آثار این نویسنده معروف بریتانیایي آشنا ساخت.
پس از این کتاب، او سراغ آخرین اثر ترجمه نشده نویسنده شهیر آمریکایي ادگار 
الرنس دکتروف، معروف به اي ال دکتروف، »مغز اندرو«، رفت. درامي روانشناسانه 
و نفسگیر در قالب گفتگویي دونفره میان شخصیت اصلي داستان، اندرو، و پزشک 

معالجش که تا صفحه آخر خواننده را درگیر خود مي کند.
کالتي براي انتخاب ســومین اثر خود ســراغ ۱۰۰۰ کتابي که بر اساس سایت 
لیســتولوژي باید قبل از مرگ بخوانیم رفت و ششمین اثر این لیست، که تاکنون 
ترجمه نشــده بود، را برگزید. وي در سومین همکاري خود با نشر هیرمند داستاني 
تاریخي-مــدرن به قلم مارگارت درابل به نام »ملکه ســرخ« را انتخاب کرد. این 
کتاب، که روایت جدیدي اســت از حیات و ممات یکي از مشهورترین ملکه هاي 
ُکره اي و همســرش پرنس ســادو، مي تواند براي ذائقه شــرقي مخاطبان ایراني 

شیرین باشد.
رمان »زندگي پس از زندگي« را انتشارات هیرمند در شمارگان ۱۰۰۰ چاپ و به 

بازار نشر عرضه کرده است.

کیت اتکینسون و 
رمان تحسین شده اش علی )ع( در آیینه ادبیات

رونمایی 
از پوستر یک 

تئاتر

برزین ضرغامی )مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران و دبیر دومین 
جشــنواره آواها و نواهای رضوی( با اعالم ایــن مطلب گفت: از مهمترین اهداف 
برگزاری جشــنواره آواها و نواهای رضوی اشــاعه و ترویج فرهنگ ناب رضوی، 
حمایت از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار موسیقایی رضوی ، تولید و نشر آواها 

و نواها در حوزه فرهنگ رضوی است.
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان تهران در ادامه افزود: باتوجه به 
تأثیرگذاری هنر موســیقی و نقش و جایــگاه آن در جامعه کنونی و اقبال عمومی 
نســبت به این هنر واال، با حمایت ، جذب هنرمندان ، تولیدات سمعی و بصری با 
موضوع امام رضا )ع( در دو حوزه آهنگســازی و اجرا می توان آثار جدید و ارزشی 

را در سطح جامعه معرفی و نشر داد و از این طریق به انتقال و گسترش مفاهیم و 
ارزش های اعتقادی و آیینی در میان عموم مردم به ویژه نسل جوان همت گمارد.

 وی ادامــه داد: با توجه بــه انتخاب شــعار پانزدهمین جشــنواره بین المللی 
امام رضا )ع(  با عنوان »کرامت انســانی«، دومین جشنواره آواها و نواهای رضوی 
نیــز در بخش ویژه خــود از آثاری که با محوریت»کرامت انســانی« و با الهام از 

آموزه های رضوی تولید شده باشند تقدیر ویژه می کند.
رزیــن ضرغامی ابــراز امیدواری  کرد: اســتان تهران که با تصویب شــورای 
سیاستگذاری و کمیته اجرایی  پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( عهده 
دار برگزاری دومین جشــنواره آواها و نواهای رضوی شده است امید دارد بتواند با 

بهره مندی از پتانسیل ها و  قابلیت های مناسب هنری و برخورداری از منابع مفید در 
سطح ملی گام های ارزنده ای در توسعه فرهنگ رضوی بردارد.

وی بر حمایت از هنرمندان و تولید آثار موســیقایی در حوزه رضوی تأکید کرد و 
گفت: آثار برگزیده این جشنواره به صورت حرفه ای ثبت و ضبط می شود و انشااهلل 

پس از برگزاری جشنواره برای استفاده عموم ارائه خواهد شد.
  دبیر دومین جشنواره آواها و نواهای رضوی آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره 
را ۲۵ تیرماه ۹۶ و زمان برگزاری جشنواره را همزمان با دهه کرامت اعالم کرد و از 
کلیه هنرمندان سراسر کشور دعوت کرد برای شرکت در این جشنواره و اطالع از 

جزئیات آن به سایت Tehran.shamstoos.irمراجعه کنند.

آثار برگزیده جشنواره »آواها و نواهای رضوی« منتشر می شود 

فیلم های بخش بین الملل جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان

تهران میزبان جشنواره بین المللی فیلم شهر 

مارگارت آتوود نویســنده کانادایی به عنوان جایزه صلح ناشران 
آلمان در سال ۲۰۱۷ را کسب کرد.

آسوشــیتدپرس از اعطای جایزه صلح ناشــران آلمان در سال 
۲۰۱۷، به مارگارت آتوود نویسنده و شاعر سرشناس کانادایی خبر 

داد. ارزش این جایزه ۲۵ هزار یورو است.
رییــس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان آلمــان، در همایش 
»روزهای کتاب« که در برلین برگزار شد شم سیاسی و حساسیت 
باالی مارگارت اتوود ۷۷ ســاله از مهمتریــن دالیل این انتخاب 
دانســت. او تاکید کرد: این نویســنده کانادایی در رمان ها و آثار 

غیرداســتانی خود همواره حساسیت باالی خود را برای تحوالت ، 
جریان های نامحسوس و خطرناک به نمایش گذاشته است.

 همچنین در بیانیه اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان در این 
باره آمده است:

انسان دوســتی، عدالت خواهی و رواداری عواملی هستند که به 
نگاه مارگارت اتوود شکل می دهند. وی فردی است که با آگاهی 
بیدار و شــناخت عمیق از انسان به جهان نگاه می کند و با قدرت 
زبانی و ادبی موثر خود تحلیل ها و نگرانی هایش را روایت می کند.

جایزه صلح ناشــران آلمان از سال ۱۹۵۰ هر سال به یک چهره 
فرهنگی که در حوزه کاری خود، به تحقق ایده صلح کمک کرده 
باشــد، تعلق می گیرد و در پایان نمایشــگاه کتاب فرانکفورت به 

برنده اهدا می شود.
کارولین امکه، نویســنده و روزنامه نگار مقیم برلین، این جایزه 

را دریافت کرده بود.
آتــوود در کارنامه ادبی خود جوایز متعــدد ادبی را ثبت کرده و 

کتاب هایش به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده اند.

اسامی فیلم های ســینمایی غیر ایرانی پذیرفته شده در بخش 
بین الملل ســی امین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان اعالم شد. اسامی ۱۲ فیلم سینمایی غیر ایرانی پذیرفته 
شــده در بخش مسابقه سینمای بین الملل ســی امین جشنواره 

فیلم های کودکان و نوجوانان به شرح زیر اعالم شد؛
 فیلم های بلند سینمایی در بخش مسابقه سینمای بین الملل
»استاد جاسوس ها«/ کارگردان: روبرت هنسن/ کشور: کانادا

»بخت با خوش شانســه«/ کارگردان: نوربرت لِشــنِر/ کشور: 
آلمان

»بل و سباســتین ۲«/ کارگردان: ِکریســتین دوگای/ کشور: 
فرانسه

»دوچرخه آبی«/ کارگردان: اومیت کورِکن/ کشــور: ترکیه- 
آلمان

»دوسِت من رافی«/ کارگردان: آرند اگته/ کشور: آلمان
»روزی که پدر شــاخ و برگ درآورد«/ کارگردان: نیکول ون 

کیدونک/ کشور: کراواسی- بلژیک - مقدونیه
نزمستاِن جیل و جوی«/ کارگردان: سارا کنتل/ کشور: فنالند

»خاکستری کوچیکه پر ســرو صدا«/ کارگردان: پِِدر همِدل/ 
کشور: نروژ

»عجله کن!«/ کارگردان: ایگور اِسترک/ کشور: اسلوونی
»کمــک، من معلمم رو کوچیک کردم!«/ کارگردان: ســوئن 

آنتروالت / کشور: اتریش- آلمان
»معجزه کوهستان«/ کارگردان: توبیاس ویمن/ کشور: آلمان

»هیجــان انگیزترین تعطیالت برای )بــو(/ کارگردان: ِدِرک 
ابینگ/ کشور: هلند 

این جشنواره از تاریخ ۹ تا ۱۵ تیر در اصفهان برگزار می شود.

ششمین »جشــنواره بین المللی فیلم شهر« از تاریخ  ۹ تا ۱۴ 
مرداد ماه در پردیس ســینمایی ملت و چند سینمای دیگر تهران 

برگزار می شود.
ششمین جشــنواره بین المللی فیلم شهر، مراسم افتتاحیه این 
رویداد سینمایی هشتم مرداد ماه برگزار می شود و نمایش فیلم ها 
از ۹ تا ۱۳ مرداد ماه برنامه ریزی شــده اســت. همچنین مراسم 

اختتامیه ۱۴ مردادماه برگزار می شود.
پردیس سینمایی ملت مرکز اصلی برگزاری جشنواره فیلم شهر 
خواهد بود اما تعدادی از آثار شــاخص بخش مســابقه جشنواره 
در پردیس های ســینمایی آزادی، تماشا و راگا نیز به نمایش در 

می آید.
همچنین خانه هنرمندان ایران نیــز در نمایش تعدادی از آثار 
و همچنین برگزاری کارگاه و نمایشــگاه های برنامه ریزی شده، 

مشارکت خواهد داشت.

فراخوان این رویداد سینمایی اوایل خرداد ماه اعالم شده بود و 
ثبت نام اینترنتی آثار تا ۳۱ خرداد ماه ادامه دارد. پیش بینی می شود 
تعداد آثار رسیده به بخش ملی و بین الملل جشنواره از ۲۰۰۰ اثر 
بیشتر شود. ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از تاریخ ۹ تا 
۱۴ مرداد ماه به دبیری سیدعلی احمدی در تهران برگزار می شود.

جایزه صلح ناشران آلمان به مارگارت آتوود رسید

آثاری از دوره های مختلف کاری ناصر اویسی در موزه 
هنرهای معاصر تهران  روز شــنبه ۲۷ خردادماه از ساعت 
۱۹ تا ۲۱ نمایش داده می شود و کتابی که با بیش از ۱۰۰ 
اثر از این هنرمند به چاپ رسیده است در این مراسم ارائه 
می شــود. آثار این هنرمند در کنار نمایشگاه آثار منتخب 
ایرانــی و خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به 

نمایش در آمده است.
ناصر اویسی متولد سال ۱۳۱۳ تهران و از جمله نخستین 
مدرنیست های ایرانی است که به سنت های هنری گذشته 
رجوع کرده اســت. و تابلوهای چشم نواز و خیال انگیزی 
را با اســتفاده از پیکره های ایرانی و عناصر خوشنویســی 
در رنگ های زنده تولید کرده اســت. منابع الهام او عمدتًا 
سرامیک های سلجوقی، نقاشــی های قاجار و پارچه های 

قلمکار می باشد.
ناصر اویسی فارغ التحصیل دانشکده حقوق از دانشگاه 
تهران می باشــد. وی برای نخستین بار در سال ۱۳۳۶ دو 
تابلوی خود را در یک نمایشــگاه گروهی در تهران ارائه 
کــرد و موفق به اخذ جایزه شــد. وی همچنین در بینال 
هــای مختلفی از جملــه بینال پاریــس )۱۳۳۸(، بینال 
های تهــران )۱۳۳۹ ، ۱۳۴۵(، بینال ونیز )۱۳۴۱(، بینال 
ســائوپائولو )۱۳۴۲( و بینال گرافیک در فلورانس )۱۳۴۷( 
شرکت داشته است. ناصر اویسی در نمایشگاه های گروهی 
و انفرادی بسیاری در ایران و خارج از ایران شرکت کرده 
اســت که مهمترین آنها برگزاری نمایشــگاه دو نفره به 
همراه ســالوادور دالی در اسپانیا و شــاگال در نمایشگاه 

دیگری در خارج از ایران بوده است.

نمایش آثار ناصر اویسی درموزه هنرهای معاصر تهران

ســند استراتژیک بنیاد فرهنگی هنری رودکی  منتشر شد. این سند با تشریح 
ماموریت و فلســفه وجودی این سازمان، چشــم انداز و دورنمای بنیاد رودکی را 

ترسیم کرده است.
 »علی اکبر صفی پــور« مدیرعامل بنیاد رودکی در پیش گفتار این ســند، آن 
را حاصــل ۶ ماه بحث و گفت و گو عنوان کرده و افزوده اســت: »بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از نظر جایگاه قانونی، حمایت های 
دولتی، هنرمندان فعال در این مجموعه و امکاناتی که در اختیار دارد، از موقعیت 
ممتازی برخوردار است اما تا کنون به آن چه که شایسته نام این بنیاد است دست 

پیدا نکرده است.«

 مدیرعامل بنیاد رودکی تاکید کرده که این مجموعه نتوانسته آنچنان که باید 
به خدمت رســانی بپردازد و دلیل این امر را نداشــتن استراتژی و سند چشم انداز 
می داند. او در این پیش گفتار تاکید کرده: »امید است فرصتی باشد تا با پیاده سازی 
این ســند شــاهد روزهای خوبی در بنیاد رودکی در کنار اهالی فرهنگ و هنر و 
همچنین آسان سازی مسیر تولید آثار ارزشمند و کشف و به کارگیری استعدادهای 

درخشان هنری در کشور عزیزمان ایران اسالمی باشیم.«
متن سند استراتژیک بنیاد رودکی برای آگاهی صاحب نظران و همچنین ارائه 

نظر مخاطبان در سایت این بنیاد در دسترس قرار گرفته است.

سند استراتژیک بنیاد رودکی منتشر شد


