
شــهر تاریخی یزد در حالی روز یکشــنبه در 
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید که 
پیــش از این ۲۱ اثر 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 پیش تر در فهرست میراث 

فرهنگی یونسکو ثبت شده اند می اندازیم:
۱- چغازنبیل

تاریخ ثبت: ۱۹۷۹ 
چغازنبیل نیایشگاهی باستانی  است که در زمان 
عیالمی ها و در حدود ۱۲۵۰ پیش از میالد ساخته 
شده اســت. چغازنبیل بخش به  جامانده از شــهر 

دوراونتش است.
۲- تخت جمشید

تاریخ ثبت: ۱۹۷۹ 
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 کاخ هایی به نام تخت جمشید 
وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، 

خشایارشاه و اردشیر اول بنا شده اند.
۳- میدان نقش جهان

تاریخ ثبت: ۱۹۷۹ 
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 
پایه گذاری شــد. بناهای تاریخی موجود در میدان 
نقش جهان شــامل عالی قاپو، مســجد امام)ره(، 

مسجد شیخ لطف اهلل و سردر قیصریه است.
۴- تخت سلیمان

تاریخ ثبت: ۲۰۰۳ 
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 دریاچه ای طبیعی 
ساخته شده  است. آثار بناهای دوره های اشکانیان و 
ساسانی و ایلخانان در این محل یافت شده  است. 
مهم ترین آثار به جا مانده آن آتشکده و تاالرهای 

دوره ساسانی است.

۵- بم و فضای فرهنگی آن
تاریخ ثبت: ۲۰۰۴ 

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 زمین لرزه بم به شدت ۶.۶ 
ریشتر که در ساعت ۵:۲۶ بامداد ۵ دی ۱۳۸۲ شهر 

بم را لرزاند، ویران شد.
۶- پاسارگاد

تاریخ ثبت: ۲۰۰۴ 
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعه ای از 
آثار باستانی برجای مانده از دوران هخامنشیان است 
که در شهرستان پاســارگاد در استان فارس واقع 
شده  اســت. این مجموعه دربرگیرنده سازه هایی 
چون آرامگاه کوروش بزرگ، باغ سلطنتی پاسارگاد، 
کاخ دروازه، پــل، کاخ بارعام، کاخ اختصاصی، دو 
کوشک، آب نماهای باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، 
اســتحکامات دفاعی تــل تخت، کاروانســرای 

مظفری، محوطه مقدس و تنگه بالغی است.
۷- گنبد سلطانیه

تاریخ ثبت: ۲۰۰۵ 
گنبد سلطانیه مقبره محمد خدابنده الجایتو است 
که در ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ در شــهر سلطانیه )پایتخت 
ایلخانیان( ساخته شد و از آثار مهم معماری ایرانی و 
اسالمی به شمار می رود. 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 ۱۲۰ گز نوشته اند.
۸- سنگ  نوشته بیستون

تاریخ ثبت: ۲۰۰۶ 
سنگ نوشته بیســتون بزرگترین سنگ  نوشته 
جهان، نخســتین متن شناخته شــده ایرانی و از 
آثــار دودمان هخامنشــیان )۵۲۰ پیش از میالد( 
واقع در شهرستان هرسین در ۳۰ کیلومتری شهر 
کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون است. سنگ نبشته 
بیستون یکی از مهم ترین و مشهورترین سندهای 
تاریخ جهان و مهم ترین متــن تاریخی در زمان 
هخامنشیان است که شرح پیروزی داریوش بزرگ 
را بر گوماته مغ و به بند کشــیدن یاغیان را نشان 

می دهد.
۹- مجموعه کلیساهای آذربایجان 

تاریخ ثبت: ۲۰۰۸ 
کلیســاهای آذربایجان عبارتند از قره کلیســا، 
کلیسای استفانوس مقدس، کلیسای مریم مقدس 

دره شام، کلیسای چوپان و کلیسای زور زور

۱۰- سازه های آبی شوشتر
تاریخ ثبت: ۲۰۰۹ 

ســازه های آبی شوشــتر در دوران ساسانیان، 
جهت بهره گیــری از نیروی آب به عنوان محرک 
آســیاب های صنعتی ساخته شده اســت. در این 
مجموعه بزرگ، ســاختمان آســیاب ها، آبشارها، 
کانال ها و تونل های عظیم هدایت آب و سیکا که 
محلی جهت اســتراحت و تفریح است قابل توجه 
و جالب هستند. در ســفرنامه مادام ژان دیوالفوآ 
باستان شــناس نام دار فرانسوی از این محوطه به 
عنوان بزرگ ترین مجموعه صنعتی پیش از انقالب 

صنعتی یاد شده  است.
۱۱- مجموعه تاریخی بازار تبریز

تاریخ ثبت: ۲۰۱۰ 
بازار تبریــز بزرگ ترین و از مهم ترین بازارهای 
سرپوشــیده در ســطح ایران و قاره آسیا به شمار 
می رود. این بازار با مســاحتی حدود یک کیلومتر 
مربع، بزرگ ترین بازار سرپوشیده جهان است. این 
بازار از بازارچه ها، تیمچه ها، سراها و کاروانسراهای 

متعددی تشکیل یافته است.
۱۲- آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

تاریخ ثبت: ۲۰۱۰ 
مجموعه نفیس بقعه شــیخ صفی الدین به نام 
عارف نامدار شیخ صفی الدین اردبیل جد پادشاهان 
صفوی، در ســال ۷۳۵ هجری 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 
ده ها اثر بدیع در مضامین مختلف رشته های هنری 

است.
۱۳- باغ ایرانی

تاریخ ثبت: ۲۰۱۱ 
باغ ایرانی به ســاختار و طراحی منحصر به فرد 
آن اشاره دارد. باغ ایرانی پاسارگاد را ریشه معماری 
این باغ ها دانســته اند. کوروش شخصاً دستور داده 
بود که باغ پاســارگاد چگونه ایجاد شود و در واقع 
هندسی سازی باغ و شکل و شمایل آن از دیدگاه 
که کوروش به باغ ایرانی گرفته شده  است. در دوره 
ساسانیان نیز باغ ها در جلوی کاخ ها و معابد شکل 
گرفتند. در سال ۲۰۱۱ باغ های ایرانی پاسارگاد، ارم، 
چهل ستون، فین، عباس آباد، باغ شازده، دولت آباد، 
پهلوان پور، اکبریه به عنوان میراث جهانی به ثبت 

رسیدند.
۱۴- مسجد جامع اصفهان

تاریخ ثبت: ۲۰۱۲ 
این مسجد از مهم ترین و قدیمی ترین ابنیه های 

مذهبی ایران است. این مسجد مجموعه تاریخی 
وسیعی را به ابعاد ۱۷۰ در ۱۴۰ متر در شمال شرقی 
اصفهان و کنار میدان کهنه نشان می دهد و امروز 
شامل قســمت های مختلفی است از قبیل گنبد 
نظام الملک، گنبد تاج الملک، ضمن چهار ایوانی 
شبستان ها، مدرسه مظفری محراب الجایتو که هر 
یک نمایان گر سیر هنر معماری اسالمی در دوره ای 
خاص هستند. سبک معماری مسجد شیوه رازی 
است. مســجد جامع اصفهان منعکس کننده هنر 
بیزانس و کالســیک در قالب یک بنای سنتی و 

اسالمی است.
۱۵- برج گنبد قابوس

تاریخ ثبت: ۲۰۱۲ 
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 به شــمار می آید بر فراز تپــه ای خاکی که 
قریب پانزده متر از ســطح زمین بلندتر است قرار 
دارد و در ســال ۳۷۵ هجری خورشیدی در زمان 
سلطنت شمس المعالی قابوس بن وشمگیر و در 
شهر هیرکانی که پایتخت پادشاهان آن دیار بوده، 
بنا گردیده است. بین مردم این شهر مثلی رایج است 
که هر غریبه ای دور این برج بگردد در این شهر 

ماندگار می شود.
۱۶ کاخ گلستان

تاریخ ثبت: ۲۰۱۳ 
کاخ گلستان مجموعه ای از بناهایی است که در 
میدان ارگ تهران واقع است. بناهای این کاخ در 
زمان های مختلف ســاخته شده اند. نام آن از تاالر 
گلستان واقع در عمارت خروجی گرفته شده است. 
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 بازمی گردد، و بخش های 
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 می شد.
۱۷- شهر سوخته

تاریخ ثبت: ۲۰۱۴ 
شهر ســوخته نام بقایای دولت شهری باستانی 
در ایران است که روی آبرفت های 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 ۶۰۰۰ ســال پیش در این شــهر زندگی 
می کرده اند. شهر سوخته ۲۸۰ هکتار وسعت دارد.

این شهر دارای پنج قسمت اساسی بوده که شامل 
بخش مســکونی؛ بخش های مرکــزی؛ منطقه 
صنعتی؛ بناهای یادمانی؛ و گورســتان اســت که 
به صورت تپه های متوالی و چســبیده به هم واقع 

شده اند.
۱۸ - میمند

تاریخ ثبت: ۲۰۱۵
میمند روستایی صخره ای و دستکند با چند هزار 
ســال قدمت اســت. این بنا بی گمان از نخستین 
سکونت گاه های بشری در ایران به شمار می رود. 
روستای میمند روی هم رفته دارای ۴۰۶ کیچه و 
۲۵۶۰ اتاق می باشد. ساکنان این روستا دارای آداب 
و رسوم خاص هســتند و در زبان و گویش آن ها 

هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده می شود
۱۹- شوش

تاریخ ثبت: ۲۰۱۵ 
شــهر باســتانی شــوش یکی از قدیمی ترین 
ســکونت گاه های شناخته شده جهان است. طبق 
اسناد باســتانی شوش از مهمترین و باشکوه ترین 
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 

داشته است.
۲۰- قنات ایرانی

تاریخ ثبت: ۲۰۱۶ 
بی بدیل بودن این قنات ها شــامل فناوری های 
مرتبط با احداث آنها با در نظر گرفتن ویژگی های 
منحصــر بــه فردشــان، ماننــد عمیق تریــن، 
طوالنی تریــن، یا قدیمی ترین قنــات ایران بوده 
اســت. این ۱۱ قنات شــامل: قنات قصبه گناباد، 
قنات بلده فردوس، قنات های حســن آباد مهریز 
و زارچ یزد، قنــات ابراهیم آباد اراک، قنات مزدآباد 
میمه و قنات وزوان در بخش میمه اصفهان، قنات 
دوطبقه اردستان، قنات جوپار، قنات اکبرآباد و قنات 

قاسم آباد بروات در کرمان است.
۲۱- کویر لوت

تاریخ ثبت: ۲۰۱۶ 
کویر لوت نخستین اثر طبیعی ایران است که در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می شود. سابقه 
تمدنی بیش از پنج هزار سال در حاشیه کویر لوت 
و کشف حدود سه هزار اثر تاریخی از این منطقه در 
نوع خود بی نظیر اســت که از جمله این کشفیات 
می توان به درفش پنج هزارساله شهداد اشاره کرد
که قدیمی ترین درفش جهان محسوب می شود.
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وداستاننوشتومقالهمنتشرکرد،ولياورمانيننوشت.بورخسراميتوانیکياز
نویسندگانجهانسومبهشمارآورد.اوبرايادبیاتکشورشهمچونیکبزرگعلوي
برايماست.بورخسچونهومرنیميازعمرطویلخودراکورونابینابود.اودرجواني
تحتتأثیرادبیاتانگلیسيقرارگرفت.ازنظرسیاسيبورخسضدفاشیسمومخالف
حکومتپروندرکشورشبود.اوضدمبارزهمسلحانهدرآمریکايالتینبهرهبريچه
گوارانیزبود.شایدبهایندلیلسوسیالیستهااورانویسندهايراستگراميدانستند.
منتقدانميگویند،گرچهبورخسناسیونالیستنبود،وليبهدموکراسيهمباورنداشت.
بورخسخودمدعيبودکهدرجوانيمدتيآنارشیستوپاسیفیستبودودرتمجیداز

انقالباکتبردرشورويشعرسرودهودرمجالتآنزمانمنتشرکردهاست.
دوستدارانبورخسبااظهارتأسفمیگویندکهاوازجملهنویسندگانمهمجهانست
کههمچونجویسوپروستجایزهنوبلادبیاترادریافتنکرد.خانمماریاقدامه،بیوه
او،بهمناسبتصدمینسالتولدشدرمصاحبهايگفت:درحالحاضر،چهاردهمحقق
قصدنوشتنبیوگرافيبورخسرادارند،هشتنفرازآنهاباماتماسگرفتهاند،وتنها
یکيازآنپروژههاراميتوانجديوجالببهحسابآورد.اینهمازجملهنقشهاي

مهمبیوههادرادبیاتاست.
درتاریخرسانههايجمعيهیچنویسندهايبهقدربورخسموردمصاحبهقرارنگرفت.
بهنظرصاحبنظران،بورخستبحرخاصيدردستکاريودستانداختنمصاحبهگران
داشــت.اوبهسببیکبیماريارثيخانوادهگي،حدودنیميازعمرخودرادرکوري
ونابینایيبهسربرد،بهایندلیلتاشصتسالگينزدمادرشزیست.دربارهبورخس
گفتهميشــودکهگرچهتمامعمرعاشــقبود،وليهیچگاهشعروداستانيعاشقانه
ننوشت.درسال۱۹7۰دریکهمهپرسيآزمایشيبرايدریافتجایزهنوبل،اوبیشاز

سولژنیتسینبرندهجایزهنوبلرأيآورد.
بعدهاباوجودیکهازناراحتیچشــمسختدرعذاببود،ریاستکتابخانهملیو

استادیزبانانگلیسیدانشگاهبوئنسآیرسرابرعهدهگرفت.
گرچهبورخسبهعنوانشاعر،مقالهنویسوفیلسوفهمشناختهمیشود،اماعمده

شهرتویبهخاطرداستانهایکوتاهشاست:
“هرگزرمانننوشــتهام.چهبهنظرمنرمانبراینویسندهنیزهمچونخوانندهدر
نوبتهایپیدرپیموجودیتمییابد.حالآنکهقصهرامیتوانبهیکبارهخواند.به

قولپو:چیزیبهنامشعربلندوجودندارد.”
عالیمکاهشحدتبیناییازسال۱۹۴۰درویآغازشد،پدرویهمدرمیانسالی

نابیناشدهبود.شایدبیماریگلوکوماعلتبیماریویباشد.
ویرانمیشددرزمانوزبانخاصیمحدوددانست:

“منمطمئناًنویسندهایخارجینیستم.نویسندهایهستمکههمهمجبورندنوشته
هایشرابخوانند،همهمردمخواهانمالقاتبااوهستندوتمامشهرها،جایمناست.”
بورخس،غیرازکتابشــعروداستانکوتاه،چندمجموعهمقاالتنیزمنتشرکرد.
ازجملهآثاراو»تاریخابدیت،هزارتو،آلف،کتابخانهشخصی،پرچمسیاه،باغکورهراهها،
تفتیشعقاید«و»تحسینسایه«هستند.اودرکشورهایانگلیس،فرانسهوآمریکا،
قبلازکشــورخودمشهورشد.بورخسدرسال۱۹۶۱همراهساموئلبکت،موفقبه
دریافتجایزهادبیناشراناروپاییگردید.اوازجوانیبهترجمهآثارکافکا،فاکنر،آندره
ژیدوویرجینیاولفپرداخت.بورخسهنریجیمز،کنراد،آلنپووکافکارامعلمانادبی،

وبودا،شوپنهاوروعطارراازمعلمانفلسفیخودمیدانست.
بورخسدرسال۱۹۸۶درگذشت.

»هزارتوهــایبورخــس«ـ
ـهمآنطورکهازاسماشبرمیآید
ترجمــهیککتــابخاصاز
معجونیست نیست؛ بورخس
ازداســتانهایکوتاهبورخس
درکتابهایمختلف،تعدادی
ازاشعاراو،چندقطعهومقاله
داستانگونودرانتهاهمسه
پیوستشاملیکگفتوگوبا
بورخسودویادداشــتدرباره
اواز»وی.اس.نیپــول«)که
درآنزمانهنوزنوبلادبیاترا
نبردهبود(وزندهنام»هوشنگ

گلشیری«.
رازندهنــام»احمد کتــاب
میرعالیی«گردآوریوترجمه
کردهاستوتاریخانتشار۲۵۳۶
شاهنشــاهی)حــدود۱۳۵۶

شمسی(رایدکمیکشدوازاینرومیتوانگفتکهفارسیزبانانشناختبورخسرا
چوننهاصولن مدیونمیرعالییهستند.ازشعرهایبورخسسخنبهمیاننمیآرمـ
شعرترجمهرادوســتدارمونهشعرهاییکهازبورخسدراینکتابآمدهبهدلام

چنگیزدهاست.
»نظامیعروضی«حدودهشتقرنپیشدرکتاب»چهارمقاله«درشرحبایستههای
شاعرنوشتهاست:»درانواععلوم،متنوعباشدودراطرافرسوم،مستطرف،زیراچونآن
کهشعردرهرعلمیبهکارهمیشود،هرعلمیدرشعربهکارهمیشود«.شایدبشود
گفت،»بورخس«همهاینخصوصیاتراداراســت؛شناختخیرهکنندهواطالعات
وسیعیازبسیاریاصولعلمیوپیشینهعلم،تاریخ،سیاستواساطیر،شخصیتها
وآثارادبیدارد.بهعنوانمثالاکثرشــاعرانوسخنپیشهگانمتقدمایرانیازجمله
خیام،فردوسیوعطاررامیشناســد،درآثارشانغورکردهوبهضرورتباظرافتاز
نوشتههایشاندرداستانهایاشبهرهمیگیرد)بهعنواننمونهنگاهکنیدبهقطعه»راز

وجودادورادفیتزجرالد«(
»بورخس«داستانیداردباعنوان»ظاهر«کهدربارهیکسکهبیستسنتیجادویی
بههماینناماست.سکهظاهر»دارایخصیصهوحشتناکفراموشناشدن«استو»به
شــکلیساختهشدهکههرکسبرآننظرمیافکند،ازآنپسقادربهاندیشیدنبه

چیزدیگر«نیست.

بورخس و هزارتوهای 
داستانش

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

برگزاری 
کارگاه قصه گویی 

»الفبای داستان«

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

نخستین سمپوزیوم بین المللی طنز فارسی در هفته جاری 
)۱۹ تا ۲۳ تیر( در دانشگاه مونترآل کانادا برگزار می شود. 

محمود فرجامی در این باره در پیج اینستاگرامش می گوید: 
بسیار خوشحال و مفتخرم که به اطالع برسانم سرانجام پس 
از ماه ها برنامه ریزی و تالش، نخستین سمپوزیوم بین المللی 
طنز فارسی در هفته جاری )۱۰ تا ۱۴ ژوییه/جوالی ۲۰۱۷( 
در دانشگاه مونترآل کانادا برگزار می شود. این سمپوزیوم که 
همزمان و در دل کنفرانس ساالنه انجمن جهانی طنزپژوهی 
)ISHS( برگزار می شود بزرگ ترین رویداد علمی در زمینه 
طنز فارسی در گســتره جهانی است که با حضور جمعی از 

بهترین طنزپژوهان ایرانی برگزار می شود.
ایــن طنزپرداز و پژوهش گر طنــز می افزاید: حضور دکتر 
همایون کاتوزیان و دکتر حســن جوادی دو استاد برجسته 
ایرانی که به واسطه انتشار آثار متعدد و دهه ها سابقه تدریس 
در بهترین دانشــگاه های دنیا نظیر آکســفورد و کمبریج در 
ســطح جهانی شناخته شده اند، بی شــک اعتباری برای این 

رویداد محسوب می شود. 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 ســخنرانی ها ترکیب شــرکت سخنرانان از 
کشــورهایی چون آمریکا، لهستان، فرانســه، ایتالیا، کانادا، 
ترکیه، انگلیس و البته ایران، این سمپوزیوم را شایسته صفت 
»بین المللی« می کند و امید است گامی مؤثر در ایجاد ارتباط 

بین طنزپژوهان فارسی زبان و غیرفارسی زبان باشد.
فرجامی در ادامه اظهار می کند: مصطفی عابدینی فرد و من 
)محمود فرجامی( که هر دو از مرحله طرح اولیه تا اکنون این 
رویداد علمی را برنامه ریزی و اجرا کرده ایم بسیار خوشحالیم 
که با موافقت و یاری های خارج از انتظار مسئوالن کنفرانس 
توانستیم برای شــرکت کنندگان در این سمپزیوم امکانات 
ویژه  و منحصر به فردی را تهیه کنیم؛ از جمله: دوزبانه بودن، 
امکان ارائه از طریق اســکایپ و حتی تخفیف صددرصدی 
برای ثبت نــام در کنفرانس )کنفرانس هــای علمی هزینه 

ثبت نام باالیی دارند و امکان شرکت در آن ها - چه سخنران 
و چه مستمع - مشروط به ثبت نام است(. همچنین ایرانیانی 
که در مونترآل یا نزدیک بــه آن زندگی می کنند می توانند 

آزادانه و رایگان از برنامه های این سمپوزیوم استفاده کنند.
زمان اجرای برنامه ها و ســخنرانی های ســمپوزیوم طنز 
فارسی که بعضی به فارسی و بعضی به انگلیسی خواهند بود 
طبق برنامه زیر است )همه ساعت ها به وقت محلی/مونترآل 

کانادا: دوشــنبه ۱۰ ژوییه ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰: مصطفی 
عابدینی فرد ، مریم مودت ، محمود فرجامی

ساعت ۲ تا ۳:۳۰ : سخنرانی ویژه دکتر همایون کاتوزیان 
درباره طنز فارسی )به انگلیسی(

سه شــنبه ۱۱ ژوییه ســاعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰: همایون 
کاتوزیان »ســعیده نیکتاب اطاعتی « حســین رضوی فرد 

جالل سمیعی
چهارشنبه ۱۲ ژوییه ســاعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰: نورما کلر 
مروتزی  محمدعلی حیدری شهرضا ، حامد کاظم زاده ، پگاه 

شهباز
پنج شنبه ۱۳ ژوییه ساعت ۲ تا ۳:۳۰ : جلیل نوذری ، رویا 
صدر ، معرفی تازه های نشــر در حوزه طنز توسط مصطفی 

عابدینی فرد
جمعه ۱۴ ژوییه ســاعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰: حسن جوادی، 

پروشات کمالی - فرح نیازکار، کورش کمالی سروستانی

برگزاری سمپوزیوم بین المللی طنز فارسی در کانادا

سی و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر یکم تا 
دوازدهم بهمــن ۱۳۹۶ و در ۷ بخش تخصصی برگزار 

می شود.
فراخوان سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
با احترام به دســتاوردهای ارزشــمند دوره  های پیشین 
جشــنواره، و با تمرکز بر اصالح بخشــی از فرآیندها، 
با هم -اندیشی دســت اندرکاران تئاتر کشور، در جهت 
ارتقای کیفی جشــنواره تدوین و منتشــر و در آن روند 
پیش روی 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 جشنواره های جهانی 
تئاتر، توجه بــه ظرفیت  های نویــن اجرایی با حمایت 
از گونه  هــای مختلف تئاتر، تــالش برای هویت  یابی 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 وارشاداســالمی، انجمــن 
 )ITI(هنرهای نمایشی ایران و مؤسسه بین المللی تئاتر
برگزار می شود شامل بخش های مرور تئاتر ایران ، تئاتر 
 ، )Offstage( ملل، میهمان، بخش خارج از صحنه
بخش بخش به  عالوه فجر، بخش مســابقه تئاتر ایران 

و بخش مسابقه تئاتر بین الملل می شود.
بخش مرور تئاتر ایران شــامل آثاری خواهد بود که 
»تولیدات اجرا شــده در تاالرهای نمایشــی کشور«، 
»برگزیــدگان جشــنواره  های تئاتر اســتانی« و »آثار 

دانشــجویی« را در بر می گیرد. توضیحات شــرایط و 
زمان بندی هر بخش به تفکیک در فراخوان آمده است.

بخش خــارج از صحنه )Offstage( شــامل 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 دســته  های اجرا در مکان  های نامتعارف 
)در خیابان، اماکن تاریخی، ورزشــگاه ها، محیط    های 
طبیعی، کارخانه  هــا و اماکن متــروک و...(، اجراهای 
کاربردی )درحوزه  های مسولیت اجتماعی؛ شامل اجرا با 
مهاجرین، ســالمندان، معلولین، زندانیان، کودکان بیش 
فعال، اوتیســم، کودکان کار، روشن دالن، نابینایان و....
در خارج از صحنه و یا مکان های مرتبط( و پرفورمنس 

آرت )Performance Art( قرار می گیرد.
مطابــق فراخــوان پایــان مهلت ثبت در خواســت 

حضور در بخش مرور تئاتــر ایران ۱۳۹۶/۵/۱۴ اعالم 
شــده اســت و هنرمندان می توانند بــا مطالعه دقیق 
فراخوان و گاه شمار هر بخش برای حضور در جشنواره 

سی و ششم فجر اقدام کنند.
این جشــنواره با دبیری فرهاد مهنــدس پور برگزار 

می شود.

انتشار فراخوان سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

رمــان نامه نوشــته نویســنده انگلیســی 
پرمخاطب ترین رمان بخش کتاب های بیشتر 
خوانده شده  هفته  گذشته  سایت گودریدرز شد. 
این رمان که گفته می شود پرفروش ترین رمان 
عاشقانه  ســال ۲۰۱۵  نیزدر بازارهای جهانی 
بوده، نوشته نویسنده شصت و یک ساله انگلیسی 
کاترین هیوز اســت. در »نامه« با داستان تینا 
روبرو می شــویم. او یک مأموریت در زندگی 
دارد؛ فرار از همسر دائم الخمر و خشن اش. تینا 
تمام ساعات روز کار می کند تا پس انداز کرده 

و بتواند همســرش را ترک کند. او تعطیالت 
آخر هفته را هم در فروشگاه خیریه ای سپری 
می کند. روزی هنگام جســتجوی جیب ُکت 
دســت دوم اهدایی به خیریه، نامه باز نشده ای 
می یابد. تینا نمی تواند بر کنجکاوی خود غلبه 
کند. او نامه را بــاز می کند و آن را می خواند؛ 

نامه ای که زندگی اش را کاماًلٌ تغییر می دهد.
»نامــه« داســتان زندگــی دو زن را بازگو 
می کند که در دهه های مختلفی به دنیا آمده اند 
ولی سرنوشت، آن دو را به هم پیوند می دهد، و 

نشان می دهد که چگونه تباهی و نابودی یکی 
از آن ها به رهایی دیگری می انجامد.

رمان نامه نوشته  کاترین هیوز در سال ۲۰۱۵ 
نیز پرفروش ترین رمان  عاشقانه سال شده بود 
و ماه هاســت که در لیست پرفروش ترین های 

نشریه نیویورک تایمز نیز قرار دارد.
»کاترین هیوز« در ســال ۱۹۶۴، در آتری 
نم، چشــر، حدود چند مایلی جنوب منچستر 
به دنیا آمد و اولین کتــاب خود »نامه« را در 
ســال ۲۰۱۵ منتشــر کرد که در همان سال 

پرفروش ترین کتاب Ebook و نامزد جایزه 
بهترین رمان براساس تاریخ شد. رمان »نامه« 
در ۳۹۲ صفحــه و به قیمــت ۲۵هزار تومان 

توسط »نشر آموت« منتشر شده است.
این رمان با ترجمه  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 ۳۹۲ صفحه و قیمت  ۲۵۰۰۰ 

تومان، در آستانه  چاپ  سوم قرار دارد.

»نامه« پرمخاطب ترین رمان هفته گذشته جهان شد


