
در دین اسالم ماه هایی هستند كه به دالیلی 
بــر ماه های دیگر برتــری دارند و ماه مبارك 

رمضان از آن جمله است. 
در معنای نام این ماه آمده است كه رمضان 
سنگ گرم است و از سنگ گرم پای روندگان 
می سوزد و شاید كه به وقت وضع این اسم ماه 
صیام در شــدت گرما باشد و یا ماخوذ است از 

»رمض« كه به معنی سوختن است. 
ماه صیــام گناهان را می ســوزاند و معنی 
»رمض« سوخته شــدن پای از گرمی زمین 
اســت، چون ماه صیام موجب ســوختگی و 

تكلیف نفس است. 
ادبیات فارسی لبریز از تعابیر، اشارات و نازك 

خیالی هایی است كه متاثر از این ماه است.
حكیم ابوالقاســم فردوســی ایام رمضان را 
وقت مناســبی برای شناخت انســان از خود 
بیان كرده تا میــزان عالقه به پروردگارش را 

بسنجد:
همان بر دل هر كسی بوده دوست

نماز شب و روزه آیین اوست
 خواجه حافظ شــیرازی شــرط قبولی روزه 
روزه دار را روزه گرفتن از سر عالقه و عشق و 
نه فقط به منظور ادای دین و تكلیف می داند. 
وی بــا آوردن حج در كنار روزه به اهمیت آن 
اشــاره می كند و تقــدس آن را به جلوه كالم 

می آراید:
ثواب روزه و حج قبول، آن كس برد

كه خاك میكده عشق را زیارت كرد 
شــاه نعمت اهلل ولی كه به روشــن بینی در 
میان شاعران مشهور است و كشف و شهود در 
ابیاتــش به وفور تجلی دارد این ماه را فرصت 
مغتنمی عنوان می كند كه به سرعت می گذرد 
و باید قدر آن را دانســت. از سویی وی اشاره 
مستقیمی به بهره وری از شب قدر و استفاده 

از این زمان مبارك دارد:
رمضان آمد و روان بگذشت

بود ماهی به یك زمان بگذشت
شب قدری به عارفان بنمود

این معانی از آن بیان بگذشت...
شیخ اجل سعدی شیرازی آن را زمان طرب 
و دست افشــانی می داند كه مستی منبعث از 
تقرب به خدا را دارد و باید در آن از اندوه دنیا 

رهایی یافت:
كسان كه در رمضان چنگ می شكستندی

نسیم گل بشنیدند و توبه بشكستند
 حكیم ناصر خســرو قبادیانی تشــنگی و 
گرسنگی، بدون درك كردن روزه را بی فایده 
می داند و عقیده دارد كه باید به این امســاك 
واقف بــود. وی روزه دار بدون آگاهی را مثل 
كســی می داند كه بیهوده گرسنگی و تشنگی 
می چشــد. ذكر این نكته خالی از لطف نیست 

كه كلمــه ناهار در گذشــته بــه معنای غذا 
نخوردن بوده و از مصدر آهار می آمده اســت. 
در گــذر ایام، نا آهار به معنی رفع گرســنگی 
نكرده یا غــذا نخورده جای خــود را به واژه 

امروزی ناهار با معنایی متفاوت داده است:
چون روزه ندانی كه چه چیز است 

چه سود اســت یهوده همه روز تو را بودن 
ناهار 

افطار نیز از مفاهیمی اســت كه با شــنیدن 
واژه آن بی اختیار به یــاد رمضان می افتیم. در 
لغت به معنای روزه گشــودن اســت و زمان 
روزه گشــودن هنگامی اســت كه شرع مقرر 

كرده است. 
زمان و ســفره افطار دارای معنویت خاصی 
اســت و از روحانیــت و صفــای مخصوصی 
برخوردار اســت و به راستی گرد آمدن به سر 
سفره افطار دارای حال وهوای دلپذیری است 
كه حكایــت از رحمت بی منتهــای پروردگار 

رحمان دارد.
شیخ اجل ســعدی شیرازی آن را در معنای 

دیگری آورده است:
بگفت ای فالن ترك آزار كن 

یك امشب به نزد من افطار كن
استاد شــهریار نیز در شعر مانا و زیبایی كه 
همه با آن آشنایند از آفطار موالی متقیان امام 

علی علیه السالم می گوید:
شب ز اسرار علی آگاه است/دل شب محرم 
سر اهلل اســت/روزه داری كه به مهر اسحار/

بشكند نان جوین افطار...
با همین زبان حمید هنرجو نیز ارادت خود به 

موضوع را نشان داده است:
نیمه شبهای علی آكنده است

از مناجات و دعا و زمزمه
آسمان خانه اش بارانی است

هر سحر، از غصه های فاطمه
باز هم می آید و در گوش چاه

مثل هرشب، درد دل ها كرده است
آه، می دانم علی با نان خشك

باز امشب روزه را وا كرده است
 نكتــه بســیار مهم و قابل تامــل دیگر در 
خصوص ماه مبــارك رمضان، تاثیر غیر قابل 
انكار این ماه بر شــاعران اســت. چه بســیار 
اشــعاری كه در این ایام سروده شده، اما هیچ 
اشاره مســتقیمی به رمضان، روزه، افطار و... 
نشده اســت، اما به بركت روحانیت این ماه از 
حال و هوایی ملكوتی بهره مند اســت. شاید 
اگر تاریخ ســرودن هر شعری در پای آن ثبت 
شده بود به سادگی تاثیر شگفت انگیز این ماه 

را می توانستیم به تحقیق دریابیم.
غالبا اشــعاری كه در ماه مبــارك رمضان 
سروده شده است به دعا و نیایش زمزمه های 

سحرگاهی تمایل بیشــتری دارد و از حس و 
حال و معنویت افزونتری برخوردار اســت كه 
حكایت از اوضاع واحوال شــاعر و آینه تمام 
نمای تاریخ ســرایش شــعر می باشــد. این 
قیاس كه بر پایه تحول كیفی شــاعر استوار 
است رهگذر مقایسه اشــعار بدون تاریخ یك 
شــاعر با اشــعار دارای تاریخ شاعران دیگر و 
نیز با اشعاری، كه دارای اشاره مستقیم به ماه 
رمضان اســت به یقین ما را رهنمون خواهد 
شد. در فرهنگ عامه نیز اشعار بسیار فراوان و 
زیبایی در مورد جلوه های ماه مبارك رمضان 
وجود دارد كه بر ســر زبان مردم كوچه و بازار 
جاری است، گر چه سراینده این اشعارمشخص 
نیســت و در كمتــر كتابی به ایــن مجموعه 
گرانبها كه ســینه به ســینه از نسلی به نسل 
دیگر به ارث رســیده است، برخورد می كنیم، 
اما همین امر نیز حكایت از مقبولیت ســخن 
موزون و توجه مردم جای جای این سرزمین 
به فرهنگ عظیم رمضان دارد ماه مباركی كه 

آینه تمام نمای رحمت بی انتهای الهی دارد.
 در آثار سعدی شــاعر اخالق گرا نیز توجه 
به روزه و شــرایط آن دیده می شــود. در یك 
مورد شاعر، توجه كامل به خدا را مطرح كرده 
و روزه و عبادتی را كه ریا و ســمعه ای در آن 

طرح شود مطرود می داند:
شنیدم كه نابالغی روزه داشت

به صد محنت آورد روزی به چاشت... 
پدر دیده بوسید و مادر سرش 
فشاندند بادام و زر بر سرش 

چو بر وی گذر كرد یك نیمه روز 
فتاد اندرو ز آتش معده سوز 

به دل گفت اگر لقمه چندی خورم 
چه داند پدر غیب یا مادرم 

چون روی پدر در پسرم بود و قوم
 نهان خورد و پیدا به سر برد صوم كه داند

چون در بند حق نیستی
اگر بی وضو در نماز ایستی

و در مــوردی دیگــر تهمــت و غیبت را از 
مبطالت روزه دانسته، می گوید:

به طفلی درم رغبت روزه خاست 
ندانستی چپ كدام است و راست 

یكی عابد از پارسایان كوی 
همی شستن آموختم دست و روی

كه بسم اهلل اول به سنت بگوی
دوم نیت آور سوم كف بشوی 

پس آنگه دهن شوی و بینی سه بار
مناخر به انگشت كوچك بخار 

به سبابه دندان پیشین بمال 
كه نهی است در روزه بعد از زوال

وزان پس سه مشبت آب بر روی زن 
ز رستنگه موی سر تا ذقن

در دستها تا به مرفق بشوی 
ز تسبیح و ذكر آنچه دانی بگوی 

دگر مسح سر بعد از آن غسل پای
همین است و ختمش به نام خدا
كس از من نداند در این شیوه به

نبینی كه فرتوت شد پیر ده 
شنید این سخن دهخدای قدیم 

شورید و گفت ای خبیث رجیم 
نه مسواك در روزه گفتی خطاست 

بنی آدم مرده خوردن رواست 
دهن گو ز ناگفتنی ها نخست 

بشوی، آنكه از خور دنیا بهشت
و در جای دیگر نیزمی گوید:

به سرهنگ سلطان چنین گفت زن 
كه خیز ای مبارك در رزق زن 

برو تاز خوانت نصیبی دهند 
كه فرزند كانت نظر بررهند 
بگفتا بود مطبخ امروز سرد

كه سلطان به شب نیت روزه كرد
زن از ناامیدی سرانداخت پیش

 همی گفت  با خود دل از فاقه ریش 
كه سلطان از این روزه گویی چه خواست 

كه افطار و عید طفالن ماست 
خورنده كه خیرش بر آید زدست 

به از صائم الدهر دنیا پرست 
مسلم كسی را بود روزه داشت

كه درمانده ای را دهد نان چاشت 

و گرنه چه الزم كه سعی بری 
ز خود باز گیری و هم خوری

موالنا نیز روزه را مادری می داند كه كریمانه 
به ســوی اطفال خویش آمده است پس نباید 
دامان چنین مادری را آســان از دســت فرو 

هشت:
سوی اطفال بیامد به كرم مادر روزه

مهل ای طفل به سستی طرف چادر روزه
بنگر روی ظریفش بخور آن شیر لطیفش

به همان كوی وطن كن، بنشین بر در روزه 
بنگر دست رضا را كه بهاریست  خدا را 
بنگر جنت جان را شده پر عبهر روزه 

هله ای غنچه نازان، چه ضعیفی و چه یازان 
چون رسن باز بهاری بجه از خیبر روزه

تو گال غرقه خونی چیی دلخوش و خندان 
مگر اسحاق خلیلی خوشی از خنجر روزه 

ز چیی عاشق نانی، بنگر تازه جهانی 
بستان گندم جانی هله از بیدر روزه

و اما با تورقی در كتاب نثر شــیوای فارسی 
به نوشته خواجه عبداهلل انصاری بر می خوریم 

كه آورده است:
»روزه جوانمــردان طریقت بــه زبــان اهل 
معرفت بشنو و ثمره سر انجام آن بدان، چنانكه 
تو تن را به روزه داری، و از طعام و شــراب باز 
داری، ایشــان دل را به روزه دارند و از جمله 
مخلوقات باز دارند تو از بامداد تا شبانگاه روزه 
داری، ایشان از اول عمر تا به آخر روزه دارند.«
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کتاب»شناختهگلگرایی«نوشتهرابرتسینربرینکباترجمهمهدیبهرامینقدمیشود.
نشستهفتگیشهرکتابدرروزسهشنبهنهمخردادساعت۱۶:۳۰بهنقدوبررسی»شناختهگلگرایی«اختصاصداردکهباحضوردکترعلیمرادخانی،
دکترمحمدمهدیاردبیلیومهدیبهرامیدرمرکزفرهنگیشهرکتاب،خیابانشهیدبهشتی،خیابانشهیداحمدقصیر)بخارست(،نبشکوچهسوم،مرکز

فرهنگیشهرکتاببرگزارمیشودوورودبرایعالقهمندانآزاداست.
کتاب»شناختهگلگرایی«نوشتهرابرتسینربرینکباترجمهمهدیبهرامیبهتازگیازسوینشرالهیتاانتشاریافتهاست.

اینکتابدرصدداستتاعناصراصلیایدهآلیسمهگلرامعرفیوآنرابهمنزلهواکنشیانتقادینسبتبهفلسفهکانتفهمودرککندوسپسبهترسیم
خطوطاصلیاینمسالهبپردازدکهچگونهمکاتبمتفاوتاندیشههگلیقرننوزدهمباسمتوسوییکامالمتفاوتبسطوتعدیلیافتند.

نام »اومبرتو اكو« با رمان »نام گل ســرخ« گره 
خورده، اما او خود را فیلســوفی می دانست كه تنها 

آخر هفته ها رمان می نویسد.
رمان نام گل سرخ شــاهكار اومبراتو محسوب 
می شود. اگر چه واقعا همه نوشته های این نویسنده 
شــاهكارند، اما این كتاب یك اثــر فوق العاده به 
ما معرفی نموده اســت. این كتاب اول بار در دهه 
شصت توسط انتشارات شباویز در دو جلد پالتوی و 
شومیز به چاپ رسید. در ضمن از این كتاب فیلمی 

با همین عنوان ساخته شده است.
در این گزارش نگاهی خواهیم داشــت به رویدادهای مهم زندگی و آثار و سبك 
ادبی این چهره سرشــناس ایتالیایی و نگاهی به كتاب آنگ گل ســرخ یا نام گل 

سرخ.
 نــام خانوادگی اكــو برگرفته از مخفف عبارتی ایتالیایی بــه معنی »هدیه ای از 
آسمان ها«ســت كه یكی از مقامات زادگاه این خاندان، به پدربزرگ اومبرتو اعطا 
كرد. اكو در خانواده ای كاتولیك بزرگ شــد . پدرش دوست داشت حقوق بخواند، 
اما او در عوض به تحصیل رشــته ادبیات و فلسفه قرون وسطی در دانشگاه تورین 

مشغول شد.
 اكو پس از تحصیل در دانشــگاه، به عنوان دبیــر فرهنگی در تلویزیون دولتی 
ایتالیا )RAI( مشــغول به فعالیت شد و در دانشگاه تورین به تدریس پرداخت. او 

بنیان گذار دپارتمان علوم رسانه ای در دانشگاه جمهوری سن مارینو بود.
 اواخر دهه 1950 بود كه به حوزه نشانه شناسی قدم گذاشت و در دهه 1970 به 
عنوان اســتاد این رشته در دانشگاه بولونیا مشغول به كار شد. اكو سال ها به عنوان 

استاد میهمان در دانشگاه های كلمبیا و هاروارد تدریس می كرد.
 او كــه تا دهه بعدی زندگی اش مقاالت و آثار زیــادی را در این حوزه به چاپ 
رساند، با انتشــار رمان »نام گل سرخ« شهرتی جهان برای خود كسب كرد. »نام 
گل ســرخ« داستانی جنایی و رازآلود را در صومعه های قرون وسطای ایتالیا روایت 
می كند. نشانه شناســی ، تحلیل هــای انجیلی ، مباحث مربوط به قرون وســطی و 
تئوری های ساختارگرا در این اثر اكو مشهود هستند و طی دهه های اخیر مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته اند.
 كتاب معروف اكو در ســال 1986 توسط »ژان - ژاك آنو« به فیلمی سینمایی 
تبدیل شــد كه »شان كانری« و »كریستین اسلیتر« در آن نقش های اصلی را ایفا 

كردند. اقتباس سینمایی این اثر هم به فروش میلیونی آن كمك بسیاری كرد.
 اكو در سپتامبر 1962 با »رنیت رمج« معلم آلمانی هنر ازدواج كرد و صاحب یك 
پســر و یك دختر شــد. او زندگی اش را در شهر میالن و خانه ای در نزدیكی شهر 
اوربینو ســپری می كرد. خانه او در میالن، كتابخانه ای با 30 هزار جلد كتاب دارد و 

20 هزار جلد كتاب دیگر هم در خانه اوربینو نگهداری می شود.
 رمان های این نویســنده مملو از اشارات چندزبانه و سطح باال به ادبیات و تاریخ 
ملل مختلف هســتند. او از »جیمز جویس« و »خورخه لوییس بورخس« به عنوان 

بزرگترین نویسندگان مدرنی نام می برد كه بر كارهایش تاثیر گذاشتند.
 شــخصیت های اكو اغلب با جریان های رازآلود و انجمن های ســری در ارتباط 
هســتند، تا جایی كه وقتی »دن براون« رمان معروف »رمز داوینچی« خود را در 
ســال 2003 منتشر كرد ، بسیاری نمونه مشابه آثار پرفروش اولیه او را در كارهای 

براون دیدند.
 آخرین كتاب اكو »شــماره صفر« نام دارد كــه به مقوله روزنامه نگاری پرداخته 
است. او سال های زیادی را در این حوزه مشغول به كار بود و مرتبا مقاالتی را برای 

نشریات ایتالیایی به نگارش درمی آورد.
 آثار اكو به بســیاری از زبان های دنیا ترجمه شــده و طرفداران بین المللی دارد. 
»آونگ فوكو«، »جزیره روز گذشــته«، »پائودولینو« و »گورستان پراگ« از دیگر 
آثار حائز اهمیت این نویســنده ایتالیایی هستند. او در حوزه ادبیات كودك هم قلم 
می زد. از جمله كارهای او در این زمینه می توان به »ســه فضانورد« اشاره كرد كه 
در سال 1989 به چاپ رسید. »اثر گشوده«، »نظریه نشانه شناسی«، »نشانه شناسی 
و فلسفه زبان«، »نقش خواننده« و »حدود تاویل« از كارهای اومبرتو اكو در زمینه 

فلسفی هستند.
»به نام گل ســرخ« نوشــته »امبرتو اكو« نمونۀ تاثیر گــذار از ادبیات گوتیك 
 اســت. »امبرتو اكو« در این رمانش شــكل كاماًل متنی هــراس را به نمایش در 

می آورد.
 با نمودگارهای ناخودآگاه گوتیكی مانند روایتی كه كشــف نســخۀ خطی قرون 
وســطایی، صحنه های تیــره و تار، ســردابه های تاریك، مرگ های اســرار آمیز 
و معماری قرون وســطایی و تاریخی را كه در آن جاری اســت شــرح می دهد، 
رمــان جداانگاری ها میان خردورزی روشــنگری و خرافه هــای مذهبی را دوباره 
تبیبن می كنــد. آمدن راهبی به نام ویلیام اهل باســكرویل و نوچه اش، راوی، به 
نام ادسو به دیری در سدۀ چهاردهم، كه در استیالی كتابخانۀ هشت گوش بزرگی 

اســت، هم زمان با یك رشته مرگ های 
اسرارآمیز و هولناك است. 

مرگ هــا كه بــه نشــانه های تباهی 
آســمانی و دسیســه چینی های اهریمن 
تعبیــر می شــود وحشــت بزرگتــری 
 را در جامعــۀ رهبانــی خرافــی نویــد 

می دهند. 
باسكرویل، چنان كه نامش القا می كند، 
قدرت استنباطی شرلوك هلمزی دارد و 
می كوشــد برای وحشت های فراطبیعی 
فرضــی تبینی خردمندانــه بیابد. رمان 
آكنده از توهمات مــدرن و نیز تاریخی 
اســت. باسكرویل راهب و كارآگاه كمی 
متفاوت از نیاكان داستانی رایجش است؛ 
ترفندهای خردمندانه و كارآگاهانۀ او به 

صورت توانایی های تحلیلی و انتقادی درمی آیند. باســكرویل در پی سرنخ ها میان 
دهلیزها و ســردابه های تاریك دیر، ردپای گسســته و متنی نشــانه ها و رمزهای 
اســرارآمیزی را كه جنایت ها را پدید می آورد و پنهان می كنند به هنگام رســیدن 
بــه درك هراس و توضیح آن در تاالر مخفی هزارتوی كتابخانه آشــكار می كند. 
وحشت در این رمان در یك كابوس یا جسد نیست؛ بلكه به شكل بدل باسكرویل، 
كتابــداری به نام خورخه در می آید كه دیوانه وار جزمیتی دینی دارد. او نیرنگ بازی 
بی رحم و درنده خو اســت و كامال نقطه مقابل غرور روشن فكری باسكرویل است 
و علت قتل ها ممانعت راهبان از خواندن كتابی اســت كه همه گمان می بردند گم 

شده است: كتاب دوم بوطیقا اثر ارسطو، دربارۀ كمدی. 
خورخــه در برابر هراس باســكرویل توضیــح می دهد كه انگیــزه اش از قتل 
سانســور اســت، چنین كتابی نوشتۀ آن هم یك فیلسوف در ســتایش خنده زیر 
پای قدرت ســامان كشیشــی را خالی می كند و به بی اعتنایــی آن در احترام به 
قانون و اقتدار مشروعیت می بخشد. »به نام گل سرخ« یكی از نمونه های شاخص 
ادبیات گوتیك پســت مدرن اســت. در كتاب عالوه بر هــراس عدم قطعیتی هم 
جریان دارد و جز آن نویســنده از علم نشــانه شناســی هم در روایتش اســتفاده 
 كرده اســت و در رمــان حقیقت و خرد دیگــر مطلق و یا كارگــزار نظام قدرت 

نیستند.

»اومبرتو اکو« فیلسوفی رمان نویس
رمضان در آیینه ادبیات

به جز این ماه، ماهی هست پنهان 

ســی امین جشــنواره بین المللی فیلم هــای كودكان و 
نوجوانان با هدف تبیین رابطه میان ســینمای كودك و علوم 
انسانی مرتبط، سلسله نشست های میان رشته ای و تخصصی 

برگزار خواهد كرد.
ســیداحد میكائیل زاده مدیر ارتباطات و امور رســانه ای 
سی امین جشــنواره بین المللی فیلم های كودكان و نوجوانان 
درخصوص برگزاری این نشســت ها پیش از آغاز جشــنواره 
گفت: در راستای تعامل استفاده موثر از ظرفیت های علمی 
و دانشــگاهی و گفت وگوی ســازنده با هنرمندان سینمای 

كودك و نوجوان و پیگیری مباحث میان رشته ای و همچنین 
شكل گیری ارتباط دو سویه و چند سویه و سینمای كودك و 
نوجوان، مخاطبان این سینما، خانواده ها و دیگر عرصه های 
فكری و معرفتی چون علوم اجتماعی، رســانه، روانشناسی، 
انسان شناسی، مطالعات فرهنگی و … با محوریت مسائلی 
نظیر بازیگر و جایگاه بازیگری در سینمای كودك و نوجوان، 
مدرسه و ســینمای كودك و نوجوان با محوریت طرح زنگ 
ســینما، اقتباس و ظرفیت های ادبیات كهن و پتانسیل های 
موجود برای اینگونه از ســینما، انیمیشن و سینمای كودك، 

مخاطب شناســی و جاذبه هــای متنــی و محتوایی برای 
كــودكان و نوجوانان، تحقیق و پژوهــش روزآمد و نیاز آن 
برای سینما كودك و نوجوان، نقش سینما در سالمت روانی 
كودكان و نوجوانــان و … را برگزار می كند. وی ادامه داد: 
این سلسله نشســت ها بنابر موضوع و محورهای آن به دو 
بخش تخصصی و میان رشــته ای تقســیم می شود كه با 
همكاری فیلمسازان و هنرمندان سینمای كودك و نوجوان، 
فرهیختگان و اســاتید دانشــگاه و اصحاب رسانه در مراكز 

علمی – فرهنگی و رسانه ای برگزار خواهد شد.

میكائیل زاده با تاكید بر ضرورت و اهمیت این نشست ها 
گفت: اگر نگاهی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و امر پژوهشــی 
اتخــاذ كنیم با فرض تامین ســایر الزامــات مربوطه، قطعا 
می توانیم به ارتقاء سطح تولید، افزایش مخاطب موثر و جدی، 
تاثیرگذاری بهتر و نتایج مطلوب تر برسیم. این نشست ها به 
بازنمایی شــاخص های كمی و كیفــی كمك خواهد كرد و 
می تواند به كیفی شــدن بیش از پیش حوزه سینمای كودك 
و نوجوان كمك كند. سی امین جشنواره بین المللی فیلم های 
كودكان و نوجوانان از 9 تا 15 تیر در اصفهان برگزار می شود.

نشست های تخصصی و میان رشته ای در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

 کتاب »صد سال دگر« 
 دفتری از اشعار منتشرنشده 

نیما یوشیج 

فراخوان سی و پنجمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران منتشر شد.

دبیرخانــه جایــزه كتــاب ســال از پدیدآورنــدگان، مترجمان، 
 مصححان و ناشــران دعوت كرده با ثبت نــام در تارنمای اینترنتی

 www.ketabsal.ir، كتاب یا كتاب های پیشــنهادی خود را تا 
30 شــهریورماه سال جاری به دبیرخانه كتاب سال به نشانی تهران، 
خیابان انقالب اســالمی، خیابان برادران مظفر جنوبی، كوچه خواجه 

نصیر، شماره 2، طبقه دوم ارسال كنند.
آثار ارسالی باید برای نخستین بار در سال 1395 منتشر شده باشند و 
جزو كتاب های كمك درسی و افست نباشند. عالوه بر این، كتاب باید 
دارای برگه اعالم وصول باشــد. تنها آثاری در این جایزه مورد داوری 
و ارزیابی قرار می گیرند كه پدیدآورنده یا ناشر كتاب، كاربرگ ثبت نام 
را در تارنمای جایزه تكمیل و به همراه دو نسخه از كتاب ارسال كند. 
همچنین ارسال لوح فشرده متن اصلی آثار ترجمه شده الزامی است و 

آثار دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.
كتاب های داستان بزرگسال، تاریخ و نقد ادبی )تالیف(، مستندنگاری، 
شعر بزرگسال و كودك و نوجوان، به دلیل همپوشانی با جایزه جالل آل 

احمد و جایزه شعر فجر در كتاب سال بررسی نمی شوند.

عالقه مندان برای كسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت جایزه 
كتاب ســال به نشــانی www.ketabsal.ir مراجعه كنند یا با 

شماره تلفن 66966219 تماس بگیرند.

كتاب صد سال دگر با تصحیح سعید رضوانی و مهدی علیائی مقدم 
از سوی انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد. 

فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در دهه 1370 مجموعه ای از 
اسناد متعلق به نیما یوشیج را از فرزند وی، شراگیم یوشیج، خریداری 
كرد. این اســناد از آن زمان در بایگانی كتابخانه این فرهنگســتان 
نگهداری می شــد تا اینكه از سال 1393 طرح بررسی و انتشار این 
دست نوشــته ها در دستور كار گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان 
و ادب فارســی قرار گرفت. بر اســاس این گزارش، این كار با تهیه 
تصاویر دیجیتال از اســناد و دســته بندی موضوعی آن ها آغاز شد، 

اما درهم ریختگی و آشــفتگی اســناد، از سویی، و كیفیت نامطلوب 
تحریر آن ها، از ســوی دیگر، موجب شد كه تدوین و تنظیم آن ها 
وقت گیر باشد.دست نوشته ها كه محتوای اغلب آن ها تاكنون منتشر 
نشده، عالوه بر شعر مشتمل است بر داستان و نمایشنامه، همچنین 
تأمالتی در باب هنــر و ادبیات، خاطره نگاری ها و یادداشــت های 
مربــوط به زندگی روزمــره نیما. پس از تفكیك موضوعی اســناد 
نوبت به استنســاخ مطالب رسید و طبعاً استنساخ اشعار منتشرنشده 

در اولویت قرار گرفت.
اشــعاری كــه در این مجموعه گــرد آمده اســت در قالب های 
كالســیك، نوقدمایی )چارپاره و صورت های گوناگون آن( و قالب 
مشهور به نیمایی است. در اشعار این دفتر انواع آزمایش های نیما در 
وزن و قافیه و سایر عناصر صوری دیده می شود، كمااینكه مضامین 
شــعرها نیز گوناگون و متفاوت است و همان تنوع محتوایی ای كه 
پیش تر در اشعار او دیده می شد در اینجا نیز به چشم می خورد. جنگ 
و فقر و اســتبداد و عشق و طبیعت از جمله این مضامین هستند. در 
عین حال، مسائل ساده زندگی روزمره نیز الهام بخش وی در سرودن 
بخشی از شــعرها بوده است.كتاب »صد سال دگر: دفتری از اشعار 
منتشرنشده نیما یوشــیج« به تصحیح دكتر سعید رضوانی و دكتر 
مهدی علیائی مقدم گردآوری شــده است كه انتشارات فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی آن را در 26۴ صفحه و با شمارگان 1000 نسخه، 

به بهای 30 هزار تومان منتشر كرده است.

فراخوان جایزه 
کتاب سال منتشر شد

»شناخت 
هگل گرایی« نقد 

می شود

سمفونی »روح اهلل« ساخته شاهین فرهت با اركستر 
ســمفونیك تهران به رهبری ســهراب كاشف اجرا 
می شــود. در این اجرا كه 8 و 9 خردادماه با همكاری 
معاونت فرهنگی-هنری موسســه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینــی)ره(و معاونت هنــری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در تاالر وحدت برگزار می شود، اركستر 
سمفونیك تهران به رهبری سهراب كاشف به عنوان 
رهبر مهمان سمفونی »روح اهلل« را همزمان با بیست 
و هشــتمین ســالگرد ارتحال امام خمینی )ره( اجرا 
می كنــد كه در این برنامه بهــروز رضوی به خوانش 

غزلیاتی از بنیانگذار جمهوری اسالمی می پردازد. 

سمفونی »روح اهلل« به سفارش معاونت فرهنگی و 
هنری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( توسط 

شاهین فرهت ساخته شده است. 
 شــاهین فرهت این اثر را با محوریت شــخصیت 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امام خمینی )ره( در چهار 
موومان ســاخته اســت، او در این اثر بی كالم، وجوه 
مختلف شخصیت انسانی و عرفانی بنیانگذار جمهوری 

اسالمی ایران را با زبان موسیقیایی بیان كرده است. 
سمفونی»روح اهلل« توسط اركستر سمفونیك تهران 
8 و 9 خردادماه ســاعت 21:30 در تاالر وحدت اجرا 

می شود.

اجرای سمفونی »روح اهلل« در آستانه  ارتحال 
فیلم »لِرد« به كارگردانی محمد رسول اف موفق به كسب جایزه امام خمینی )ره(

بهترین فیلم بخش رقابتی »نوعی نگاه« هفتادمین جشنواره فیلم 
كن شــد.به نقل از ورایتی، »اوما ترومــن« رئیس هیأت داوران 
بخش »نوعی نگاه« جشنواره كن، جایزه بهترین فیلم این بخش 

از جشنواره را به فیلم »لرد« ساخته محمد رسول اف اعطاء كرد.
»لِرد« )به معنی ته نشســت مایعات( عنوان ششــمین فیلم 
ســینمایی محمد رسول اف اســت كه پس از چند سال دوری از 
تولیدات رسمی ســینمای ایران، زمستان سال گذشته با دریافت 
پروانه ســاخت در ســكوت خبری، مقابل دوربین رفت. داستان 
فیلم درباره ی مردی به نام رضا اســت كه برای اداره ی مزرعه ی 
خود، در زنجیره ی روابط فاســد محلی گرفتار شــده است. رضا 
اخالقی راد، ســودابه بیضایی، نســیم ادبی، میثــاق زارع، زینب 

شعبانی، ژیال شاهی، مهدی مهربان، مجید پتكی، باقر یكتا، سپهر 
عبادی، محمد پورحسن، امین نامدار و شهرام یحیایی بازیگران 
این فیلم هستند. در این بخش جایزه هیأت داوران به فیلم »دختر 
آوریل« به كارگردانی »مایكل فرانكو« رسید و »جزمن ترینكا« 
نیز برای بازی در فیلم »فورتوناتا« جایزه بهترین بازیگری بخش 

»نوعی نگاه« را به خود اختصاص داد.

»لِرد« بهترین فیلم »نوعی نگاه« کن شد


