
روز چهاردهم تير ماه به پيشــنهاد انجمن قلم 
ايران و تصويب شــوراي فرهنــگ عمومي، به 
عنــوان ) روز قلم ( در تقويم رســمي جمهوري 

اسالمي ايران به ثبت رسيد. 
 پیشینه روز قلم

البته توجه به قلم در ســرزمين ما پيشينه ای 
ديرينه دارد .  ســده ها پيش در ايران باســتان،  
تيرگان )ســيزدهم تيرماه( يکــی از مهم ترين 
جشــن های ايران باســتان بوده که آيين های 
مخصوصی داشته و يکی از آن ها پاسداشت قلم 
بوده اســت. يکی از داليلی که برای اين جشن 
ذکر شده، اين اســت که در اين روز، هوشنگ، 
پادشاه پيشدادی ايران، نويسندگان و کاتبان را به 
رسميت شــناخت و آنان را گرامی داشت، مردم 
جشــن گرفتند و آن جشن به ياد ارجمندی قلم 
بر جــای ماند. دليل ديگری هــم که برای اين 
جشن ثبت شده، اين است که به نوشته  ابوريحان 
بيرونی، سيزدهم تيرماه، روز ستاره  تير يا عطارد 
اســت و چون عطارد، کاتب ســتارگان اســت، 

می توان سيزدهم تيرماه را روز نويسنده ناميد.

پس از انقالب نيز نويســندگان و شــاعران 
سرشناســی چون محمدعلی ســپانلو سيزدهم 
تيرماه را به عنوان روز قلم و نويســنده پيشنهاد 
دادند، تا اين که چهاردهم تيرماه از جانب انجمن 
قلم به عنوان روز قلم نام گذاری شد. با اين حال 
اين مناســبت هنوز چندان در ميان مردم و حتی 

اصحاب قلم و انديشه شناخته شده نيست.
تاریخ نوشتن

تاريخ نوشتار، حداکثر به بيست هزار سال پيش 
باز می گردد و با محدود ســاختن به نظام های 
نوشــتاری مدّون، رقمی حدود شش هزار سال 
پيش را نشــان می دهد . اين ارقام و آمارها فقط 
تخمينی اســت از سوی کاوشــگران علمی، در 
صورتی که بدون شک پيشرفتی از سوی جوامع 
گوناگون، بدون کمک خــط و زبان امکان پذير 

نبوده است.
 از جمله موادی که برای نوشتن به کار می رفته 
سنگ، چوب، پوســت حيوانات، برگ درختان، 
اســتخوان، موم، ابريشم، پنبه و کاغذ را می توان 
نام برد. در طول تاريخ، نوشتن به دو صورت بوده 

است: يک دسته خطوطی را در برمی گرفت که 
با اســتفاده از ابزارهای تيز چون سوزن، چاقو و... 
نوشتاری، کنده کاری می شد. دسته ديگر شامل 
خطوطی است که به وسيله قلم پر، قلم نی، قلم 
مو و... و با استفاده از جوهر بر سطح ماده نوشتاری 
ترسيم می گرديد. گفتنی است نسخه برداری از 
نوشــته ای بر ســنگ يا فلز به طور منطقی، در 

نهايت به اختراع چاپ انجاميد.
  قلم چیست؟

قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان ها و 
بيان کننده انديشه و شخصيت صاحب آن است. 
قلم، زبان دوم انسان هاســت. هويت، چيستی و 
قلمرو قلم بسيار گســترده تر از آن است که در 
بيان بگنجد. هرگونه رشد و پيشرفت، پيروزی و 
آرامش و معرفت و شــناخت، ريشه در قلم دارد. 
تمدن هــا، تجربه های تلخ و شــيرين و علوم با 

نوشتن ماندگار می شوند.
هــر کس می تواند قلمی را بين انگشــتانش 
بفشرد و فرمانش دهد که بنگارد و هر آنچه را از 
مخيله صاحب انگشت تراوش می کند، بنويسد. 
قلــم، تخريب می کند. می ســازد. واقعيت ها را 
آشکار می کند. آشکارها را نهان می کند. به واقع 

قلم، معجزه ای جاودان است.
 قلم مدرن

در آغاز قرن بيســتم، کســی اين ترديد را به 
خود راه نمــی داد که قلم و کاغذ را مهم ترين و 
مؤثرترين ابزار ذخيره سازی اطالعات بداند؛ زيرا 
در آن زمــان جوامع از نظر اقتصادی و فکری به 
جامعه های کاغذ مدار تبديل شده بود. اما پايه های 
اين بــاور پس از چندی به لرزه درآمد و با ظهور 
رايانه، رشد ســريع فناوری اطالعات، تلويزيون، 

استفاده های گوناگون از ميکرو فيلم، ميکرو فيش 
و ابزارهای الکتريکی، برتری بی رقيب کاغذ و قلم 
سنتی، به طور جدی به مبارزه طلبيده شد.سوگند 
خداوند در قرآن به نام قلم، گوياترين شــاهد بر 

شرافت و قداست آن است.
 همان طور که در طول تاريخ، شکل ظاهری 
قلم عوض می شده اســت، روز به روز همراه با 
صنعت رو به رشد نيز تغيير می کند. اگر چه هنوز 
کتاب خانه های الکترونيکــی و اداره های بدون 
کاغــذ و قلم و جامعه های بــدون کتاب نيامده 
است و شايد هرگز نيايد، ولی موقعيت ابزار و مواد 
نوشتنی از بنياد دگرگون شده است. اين دگرگونی 
در ظاهر قلم ها و نوشــته ها، نه تنها از ارزش قلم 
و صاحبان آن نمی کاهد، بلکــه به دليل انتقال 
لحظه ای نوشته ها، هرآينه مسئوليت و وظيفه قلم 

را صدچندان می کند.
جایگاه قلم در اسالم

ســوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گوياترين 
شاهد بر شرافت و قداست آن است: »ن َو الَْقلَِم 
َو ما َيْسُطُروَن؛ سوگند به قلم و آنچه نويسند.« در 
جايی که خداوند، صاحب هســتی به آفريده ای 
از آفريده های خود قسم ياد می کند، بشر در چه 
جايگاهی می تواند از ارج و منزلت آن سخن براند. 
در نخستين ارتباط وحيانی رسول خدا صلی اهلل 
عليه و آله با مبدأ هستی در غار حرا، سخن از قلم 
به ميان می آيــد، تا جايی که خداوند خود را اين 
گونه معرفی می کند: »الَّذی َعلََّم بِالَْقلَِم؛ آن که 

با قلم آموخت.«
 با ســيری در زندگی پيامبر و امامان عليهم 
السالم می توان توجه و اهتمام عملی به نوشتن 
را از متن ســيره آنان دريافت. اين قدرشناســی 

به حدی بود که گاه موجب آزادی اســيران کفار 
می گشت. در صدر اســالم، پس از پايان برخی 
جنگ ها، پيامبر دستور می فرمود اسيرانی که به 
ده نفر از مسلمانان خواندن و نوشتن بياموزند، آزاد 
شــوند. اين عمل در جامعه محروم از تمدن آن 
دوره، زيباترين و مؤثرترين پيام برای ارج نهادن 

به جايگاه قلم و علم بوده و هست.
امتیازهاي قلم

»قلم« ســه امتياز دارد که در »بيان« آن ها را 
نمي  بينيم:

1. باقي بودن:
ســخن فرار مي  کند و نوشــته باقي اســت. 
امير مؤمنان علي عليه الســالم در سخن جالبي 
مي  فرمايد: »دانش را با نوشــتن در بند کنيد« تا 

باقي بماند و از کفتان نرود.
2. دقیق بودن:

بيان و سخن معمواًل دقيق نيست. اگر قرار بود 
کتابي که هزار ســال پيش نوشته شده، زباني به 
ما مي  رسيد و در جايي نوشته نمي  شد، هيچ گاه 
به طور دقيق به ما نمي  رسيد و در واقع ما کتاب 

ديگري را پيش روي خود مي  ديديم.
3. عمیق بودن:

مطالب نوشــته عميق و فکر شــده است؛ در 
حالي که به طور معمول ســخنان، بدون تأمل 
گفته مي  شــود و کم محتواست. نويسندگان گاه 
يک ساعت فکر مي  کنند و يک خط مي  نويسند، 

ولي در سخن نمي توان آن دقت را رعايت کرد.
عالمه طبرســي رحمة اهلل عليه در اين مورد 
مي  نويسد:»بيان دو گونه است: بيان زبان و بيان 
قلم. بيان زبان، با گذشت زمان کهنه مي  شود و 

از بين مي  رود، ولي بيان قلم تا ابد باقي است«.
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ستون یاد

گروه موسیقی محلی »ملکی ها« 15 تیرماه روی صحنه رفته و به اجرای قطعات لری می پردازد. 
 گروه موسیقی سنتی »سنا« نیز 16 تیر 1396 برگزار خواهد شد و شامل بازسازی قطعاتی از دوره قاجار و همچنین 

ساخته هایی از »رضا پرویززاده« سرپرست و آهنگساز این گروه خواهد بود. هر دوی این کنسرت ها ساعت 21  برگزار می شود 
و عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیت با شماره تلفن 09381573809 تماس بگیرند و یا از طریق سایت ایران کنسرت 

اقدام کنند.  این دو کنسرت به تهیه کنندگی »مجید فالح پور« برگزار خواهد شد و »آیدا امیری مقدم« مدیریت اجرایی آن ا را 
بر عهده خواهد داشت.

 در گفت وگو با روزنامه ســرمایه گفته بود: »آدم ها 
نمی میرند، عدم حضور جسمانی مرگ نمی آورد، نگاه 
حقیقت طلب این آدم هاســت که نگهشــان می دارد، 
برای همین است که من هرگز برای دیدن کاوه بر سر 
مزار نمی روم. کاوه رفتنی نیست، چشمانش را همیشه 
زنده، وام داده به تصاویری که دنیا را تکان داده است.«

نامش همیشــه زیــر ســایه حاشــیه های زندگی 
گلســتان محو و کم رنگ بود اما خودش انســان محو 

و کمرنگی نبود.
مریم فخر اعظم تقوی شــیرازی زاده) 130۴- درگذشــته  تیر 1391 تهران( معروف به 

فخری گلستان، سفالگر، مترجم و فعال حقوق کودکان ایرانی بود.
او در سال 130۴ متولد شد و در 17 سالگی با پسرعموی خود، ابراهیم گلستان، نویسنده 
و فیلمســاز معروف ایرانی، ازدواج کرد. وی را جزو نخستین کسانی می دانند که در تهران، 
اقدام هایی را در جهت ســر و ســامان دادن به وضعیت کودکان خیابانــی انجام داد. او تا 
ســال ها مدیر پرورشــگاهی بود که به تربیت فرزندان معتادان می پرداخت. او در سال های 
اخیر ســفالگری می کرد و چند نمایشگاه انفرادی از آثارش برگزار کرده بود. او همچنین از 
سوی دوساالنه سفالگری مورد تقدیر گرفته است. »فیل«، نوشته اس الوم ی ر م روژک، نویسنده 
لهستانی، و »ک س ی م را ن م ی ش ن اس د؛ ص دای ک ودک ان زاغ ه ن ش ی ن آم ری ک ا« از ترجمه های فخری 
گلســتان است. او مادر کاوه گلســتان، عکاس و مستندساز بود که در عراق کشته شد. وی 
از ســال ها قبل تا هنگام مرگ، جدا از ابراهیم گلســتان زندگی می کرد. فخري گلستان در 
میانه هاي هشــتمین دهه زندگي، در کارگاه سفال اش چرخ را مي چرخاند و مي چرخاند، 
هر چند وقت یك بار، درســت در آخرین روزهاي سال هم نمایشگاهي در گالري گلستان 
برپا مي کند... مي گوید: »گل و مجســمه ســازي آرامش عجیبي به من مي دهد.« او در 
ســال 137۴ در مجله توقیف شده "زنان" یادداشتی با عنوان "س ف ال گ ری  را ب رای  زن ده ب ودن  

م ی خ واه م  ن ه  ب رای  زن دگ ی " نوشته بود.
     اما این تنها بخشي از فعالیت هاي فخري گلستان طي این سال هاست، خانم گلستان 
جزو اولین کساني است که در تهران در سال هاي دور اولین گام ها را براي سروسامان دادن 
به وضعیت کودکان خیاباني برداشــت. ایشــان تا پیش از این در هیچ شاخه هنري فعالیت 
نداشت و در دوران حیات شــان مسئولیت پرورشگاهي را بر عهده داشت که فرزندان افراد 
معتاد را تربیت مي کرد و تمام این سال ها افرادي تحصیل کرده را به جامعه تحویل داد.   او 
بعد از انقالب به شکل خودآموخته به هنر سفالگري روي آورد و به طرز باورنکردني  هنري 
مدرن داشــت. ایشان در فاصله این سال ها حدود 10 نمایشگاه انفرادي در گالري گلستان 
و در چند بینال تخصصي نیز حضور داشــت و سال گذشــته نیز از سوي بینال سفالگري 

مورد تقدیر قرار گرفت. 
 او در روز 16 تیر 1391 در تهران در سن 87 سالگی درگذشت.

لیلی گلســتان مدیر گالری گلستان به گفته اســت که مادرش بعد از انقالب از سن 50 
ســالگی به سفالگری پرداخت و آثارش را چند بار به نمایش گذاشت. لیلی گلستان کهولت 

سن و ضربه مرگ کاوه را علت درگذشت مادرش ذکر کرده است. 
»ایشــان بیماری خاصی نداشت، اما از مرگ پســرش، کاوه گلستان، ضربه بزرگی خورد 
کــه فکر می کنم عالوه بر کهولت ســن، تحمل داغ فرزند یکــی از اصلی ترین دالیل مرگ 

ایشان بود.«
لیلی گلستان گفت به درخواست مادرش، مراسم تدفین او در جمعی کوچك و خانوادگی 

برگزار شد.

هنرمندی که مادر کودکان 
خیابانی بود ن َو اْلَقَلِم َو ما َیْسُطُروَن

میزبانی 
تاالر اندیشه از 

»ملکی ها« و »سنا« 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

دریاچه

بررسی و نقد
آثار »احمد پوری« در 

گالری »آس«  

آثار »احمد پوری« مترجم و نويســنده سرشــناس 
ايرانی در جديدترين برنامه گالری »آس« تهران تحت 
عنوان »۱0 شــب، ۱0 نويســنده« در ساعت ۱۸ روز 

پنجشنبه ۱۵ تير ماه جاری نقد و بررسی می شود.
در جديدتريــن برنامــه گالــری »آس« تهران به 
مديريت دکتر کامران هروی، تحت عنوان »۱0 شب، 
۱0 نويســنده« آثار اديبان ايرانی مورد نقد و بررســی 
قرار می گيرد و در نخســتين شب نيز، آثار احمد پوری؛ 
مترجم و نويسنده سرشــناس ايرانی با حضور احسان 
رضايی و رامبد خانلری به ميزبانی »مهام ميقانی« در 
ساعت ۱۸ روز پنجشــنبه ۱۵ تير ماه جاری در گالری 

»آس« تهران نقد و بررسی می شود.
احمد پوری؛ مترجم و نويســنده مطرح کشورمان در 
۲۳ فروردين ۱۳۳۲ در تبريز متولد شد؛ در سال ۱۳۵۶ 
جهت ادامه تحصيل به اســکاتلند سفر کرد و مدرک 
ليســانس خود را از دانشگاه عالی اســکاتلند دريافت 
 کرد. وی همچنين مدرک فوق ليســانس خود را نيز از 
دانشــگاه نيوکاسل انگلستان دريافت  کرد و پس از آن 

در سال ۱۳۶۷ به ايران باز گشت.
»تو را دوســت دارم چون نان و نمــک« و »دنيا را 
گشتم بدون تو« ســروده ناظم حکمت، »در بندر آبی 

چشمانت« از نزار قبانی، »مرغ عشق ميان دندان های 
تو« از فدريکو گارســيالورکا و »گزيده اشــعار شــل 
سيلوراســتاين«، آثار شاعرانی همچون؛ »آنا آخماتوا«، 
»پابلو نرودا«، »يانيس ريتسوس« و »آن سکستون«، 
رمانی از »ميخائيل بولگاکف« و چند مجموعه داستان 
ديگر، تعدادی از آثاری هســتند کــه با ترجمه »احمد 
پوری« از نويســندگان و شــاعران سرشناس جهان 
منتشر شده اند. نخســتين رمان تأليفی او نيز در سال 

۱۳۸۷ با عنوان »دو قدم اين ور خط« منتشر شد.
گالــری »آس« تهران به مديريــت دکتر »کامران 
هروی« در خيابان شــريعتی، باال تر از قيطريه، جنب 

بانک پارسيان، پالک ۱۸۳۱ واقع شده است.

سرپرست گروه آوازی تهران )وکاپال( که قرار است با يک 
مهمان فرانسوی اولين اجرای سال جديد خود را به صحنه 
ببرند. پمپيدو، مهمان اين برنامه مدرس کنســرواتوار ملی 
پاريس در رشته های رهبری کر، خوانندگی و موزيکولوژی 

است. 
در تماس هايی که بعد از اين مالقات با يکديگر داشتيم، 
او بــرای حضور و اجرا در ايران ابــراز عالقه کرد. من نيز 
دوســت داشــتم اين اتفاق رخ دهد و از تجربه فردی تازه 
استفاده کنم. بنابراين از پاييز سال گذشته، رايزنی ها را آغاز 
کرديم و پمپيدو برای اين ســفر با سفارت فرانسه در ايران 
نامه نگاری کرد. اين رهبر فرانســوی ۱۴ تيرماه به تهران 
خواهد آمد و ما ۱۵ تير، اولين تمرين خود را برگزار خواهيم 
کرد. عمرانی سرپرست گروه آوازی تهران با بيان اين که اين 
گروه قصد دارد بعد از هفت ســال، تجربه ای را که دوست 
داشته است، بار ديگر تکرار کند، گفت: ما به دنبال فرصتی 
بوديم که رپرتوار اجازه حضور نوازنده مهمان را در کنار گروه 

بدهد. در کنســرت پيش  رو، بهنام ابوالقاسم )نوازنده پيانو(، 
بابک صفرنژاد )نوازنده سازدهنی( و نيوشا بريمانی )نوازنده 

کمانچه( در کنار ما هنرنمايی خواهند کرد.
عمرانلو با بيان اين که قصد دارند از يک استعداد جوان در 
اين کنسرت رونمايی کنند، اظهار کرد: ما استعداد جوانی را 
کشف کرديم که در کنسرت پيش  رو از آن رونمايی خواهيم 
کرد؛ کيا رکنی، جوان آينده داری اســت که چند اثر را با ما 
اجرا خواهد کرد. او همچنين از برگزاری يک مسترکالس 
با حضور هانری پمپيدو در زمان حضورش در ايران خبر داد.

در کنســرت پيــش  رو اعضای گــروه آوازی تهران در 
بخش ســوپرانو شــامل نازنين روستا، ســلماز جوانبخت، 
پگاه عينک چی، پريسا دلفانی، در بخش آلتو شامل مهگل 
صفــدری، يلدا نوری، صدف بهرام جاويدی، در بخش تنور 
شامل فرهاد خزری، علی مسيبی آالشتی، نويد ناصحی فر، 
محمدرضا ســيدی و در بخش باس شامل نويد يزدانيان، 

محمد حقيقی و فرزاد اميدی هستند.

جزئیات کنسرت وکاپال با مهمانی فرانسوی

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در راستای 
شناخت و ارج نهادن به پزشکان و شاغالن مرتبط با علوم 
پزشــکی اعم از دانشجویان، پرستاران و ... که در عرصه  
شعر، قلم را به هنر می آمیزند، جشنواره »نبض واژه ها« 
را برگزار می کند. کانون ادبی زمستان با مدیریت سجاد 
عزیزی آرام با نظارت و حمایت وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشکی مســئولیت برگزاری این جشنواره را 

برعهده دارد.
موضوعات جشنواره:

ترانه ، شعر کالسیك ، شعر نو
هیأت اجرایی جشنواره:

هیأت داوران:
الف( داوران شــعر کالســیك عبارتنــد؛ از آقایان 1(
غالمرضا طریقی، 2(بهروز یاسمی 3(محمدرضا شالبافان

ب( داوران بخش شــعر نو عبارتند از؛ آقایان 1(هرمز 
علیپــور 2(گــروس عبدالملکیان و 3(خانــم مهرنوش 

قربانعلی

ج( داوران بخش ترانه عبارتند از؛ آقایان 1(عبدالجبار 
کاکایی، 2(اهورا ایمان 3(کامران رسولزاده

مقررات عمومی:
-شــرکت کنندگان اعم از پزشــکان و دانشــجویان 
می بایســت فرم ثبت نام را تکمیل و اطالعات درج شده 

را تایید کنند.
-اشــعار ارســالی از آثار شخص شــرکت کننده در 

جشنواره باشد.

- هرگونه تخلف در موارد فوق موجب حذف شــرکت 
کننده از جشنواره خواهد شد و تبعات قانونی مربوطه را 

در پی دارد.
شرایط ارسال آثار:

- ثبت نام و دریافت کد رهگیری فقط از طریق سایت 
جشنواره نبض واژه ها به نشانی اینترنتی زیر میسر خواهد 

www.jph-iran.com :بود
 PDF/WORD فرمت فایل آثار ارســالی باید در - 

باشد.
 - هر فرد شــرکت کننده در هر بخش از جشــنواره، 
می تواند همزمان در تمام موضوعات )شــعر کالسیك - 

شعر نو – ترانه( آثار خود را ارسال کند.
جوایز:

- به نفــرات اول در هر بخش و هــر موضوع تندیس 
جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق می گیرد.

- به نفرات دوم در هر بخش و هر موضوع لوح تقدیر و 
جایزه نقدی تعلق می گیرد.

- به نفرات ســوم در هر بخش و هر موضوع لوح تقدیر 
و جایزه نقدی تعلق می گیرد.

- به نفرات چهــارم تا دهم در هر بخش و هر موضوع 
لوح تقدیر جشنواره تعلق می گیرد.

تقویم جشنواره:
- مهلت ارسال آثار حداکثر تا پایان پانزدهم مردادماه 

96 است.
- مراســم اختتامیــه و معرفی برگزیــدگان در تاریخ 
27 شــهریور 96 با حضور مسئوالن عالی رتبه وزارتخانه 
و با حضور شــاعران و هنرمندان برجسته کشور برگزار 
می شود.  برای نفرات راه یافته به مرحله نهایی، دعوتنامه 
ارسال خواهد شــد. حضور برگزیدگان در مراسم پایانی 
الزامی است و عدم شرکت در این مراسم به منزله انصراف 
از جشنواره تلقی خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر 
و آگاهی از ســیر برگزاری جشنواره با عضویت در کانال 
نبض واژه ها به نشــانی @NabzeVajehha اقدام 

کنید.

برگزار ی نخستین جشنواره ملی شعر جامعه پزشکی 

نویسنده:  بنانا یوشیموتو
ترجمه: مژگان رنجبر
انتشارات: کوله پشتی

کتاب درياچه يک داستان ژاپنی اثر بنانا يوشيموتو است.
درياچــه در بين نامزدهــای نهايی جايزه ی ادبی آســيا 
سال ۲0۱۱ قرار داشــته است.در قسمتی از پشت جلد کتاب 

می خوانيم:
در حالی که  “درياچه” عناصر زيادی را به نمايش می گذارد 

که باعث شهرت بنانا يوشيموتو شده است، شخصيت های سرزنده اما غير عادی، نثری روان و 
در عين حال گونه گون، طرحی داستانی جدی همراه با آهنگ حرکتی شاد و اميدوارانه، يکی 

از اسرارآميزترين داستان هايی است که او تاکنون نوشته است.
داستان کتاب دریاچه

درياچه روايت شــکل گيری رابطه ميان دو جوان اســت کــه در آپارتمان های مجزا که 
پنجره هايشان روبه روی يکديگر قرار دارد زندگی می کنند.

ناکاجيما و چی هيرو کم کم عاشق همديگر می شوند، اما نه يک عشق آتشين و پرشور بلکه 
يک عشق آرام که به مرور زمان شکل می گيرد.

هر دو شخصيت داستان انسان هايی تنها هستند با پيشينه خاص که به هم دل می بندند.
اين کتاب داستان عشق به خانواده، والدين و فرزندان هم هست و اين که اين روابط چگونه 

می توانند زندگی هر فردی را به صورت کامل عوض کرده و تحت تأثير خودش قراد دهد.
داستان کتاب درياچه کمی معماگونه و رازآلود می باشد و خواننده را درگير خود می کند.

درباره کتاب
درياچه يک عاشقانه آرام از نوع عشق های عجيب و غريب ژاپنی است.

ناکاجيما و چی هيرو دو همسايه اند که پنجره هايشان رو به روی يکديگر باز می شود و همين 
آغاز دوستی و عشق آن هاست.

ناکاجيما که گذشته ای تلخ و مبهم دارد در رابطه با چی هيرو دچار حاالت خاصی است که 
داســتان با تأکيد بر آن حاالت و عشق عجيب ناکاجيما به مادر مرده اش به رمزگشايی و گره 

گشايی آن می پردازد.
درياچه داســتان انسان های معمولی اطراف ماســت که مهم نيستند اما سعی می کنند در 

محيط اطرافشان رنگ و بويی از خودشان را برجای بگذارند.
انسان هايی که به هم نزديک می شوند اما از دوری ها در آغوش يکديگر می ترسند و شايد 

يوشيموتو راوی عشق و خوشبينی در عصر کج خلقی و رفتارهای مکانيکی باشد.
قسمت هایی از کتاب دریاچه

اندک اندک، در هر بار به اندازه ی يک اينچ فاصله ی بين ما کمتر می شــد. من هميشــه 
دوســت داشتم نزديک پنجره باشم و اهميتی نداشت که هوا چقدر سرد باشد. از اين رو حتی 
در طی زمســتان، من و او مدام برای هم دســت تکان می داديم. من می گفتم: »امروز حالت 
چطوره؟« »خوبم.« من نمی توانستم صدايش را بشنوم، اما می توانستم لب خوانی اش را بکنم. 
و او لبخنــد می زد. اين موضوع به گونه ای بود که انگار جايی که ما در آن زندگی می کرديم، 
سرنوشــت خاصی را برای ما مقدر کرده بود، و احساســاتی را به ما می بخشيد که هيچ کس 
ديگری نمی توانست در آن سهيم شود. در طی روزهايی که می گذشتند، ما هميشه حواس مان 
به پنجره  يکديگر بود، و به همين خاطر کمابيش اين گونه احساس می شد که داشتيم با هم 
زندگی می کرديم. وقتی چراغ های خانه  ناکاجيما خاموش می شــد، من به اين فکر می افتادم 
که شايد ديگر وقتش است که من هم برم و بخوابم. آن هنگام هنوز باور داشتم، خيلی بيشتر 
از اکنون، که دنيا ضرورتاً مکاِن شــادی است؛ سرشــار از صدای خانواده هايی که با هم شام 
می خورند، لبخنِد روی چهره  يک مادر هنگامی که صبح، رفتِن شوهرش را به سر کار می بيند، 
گرمای ســاطع شــده از فرِد محبوِب کنارتان به هنگامی که در نيمه های شــب از خواب بر 
می خيزيد. هياهوی آنجا و عطر قهوه و صدای تعداد بی شماری از افراد جوان، حسی از منگی 
خفيف در من باقی گذاشت، چون مدت ها بود که از اين چيزها به دور بودم. به ذهنم رسيد که 
اگر من روح بودم، اين محيط چيزی بود که بيشــتر دلم برايش تنگ می شد: هياهوی عادی 

و روزمره  زندگی. مطمئنم که ارواح، آرزوی احمقانه ترين و پيش پاافتاده ترين چيزها را دارند.

اپرای عروســکی خيام به کارگردانــی بهروز غريب پور 
اجرای خود را از ۲۵ تير در تاالر فردوســی بنياد فرهنگی 
هنری رودکی آغاز می کند. اپرای عروسکی خيام اثری با 
پژوهش، طراحی، نويسندگی و کارگردانی بهروز غريب پور 
اســت که از ۲۵ تير ســاعت ۱9 در تاالر فردوسی روی 
صحنه می رود. معتمدی اجرای آواز نقش خيام را به عهده 
دارد و وحيد تاج و اسحاق انور، مهدی امامی، رها يوسفی، 
حامد فقيهی، بهرنگ عجم و... ديگــر آواگران اين اثر را 

تشکيل می دهند.
ديگر عوامل اين اپرا عبارتند از:

امير بهزاد )آهنگساز(، فرنوش بهزاد )رهبر ارکستر(، علی 

پاکدست، مريم اقبالی )دستياران کارگردان(.
اپرای عروســکی »خيام« جديدترين پروژه گروه تئاتر 

»آران« و آغاز رپرتوآر اپراهای عروسکی اين گروه است.

آغاز اجرای »اپرای عروسکی خیام« از 25 تیر 

وب ســايت متاکريتيکت در فهرست بهترين 
فيلم هــای اکــران شــده در ســال ۲0۱۷ فيلم 

»فروشنده« را در جايگاه چهارم قرار داد. 
غيرانگليســی جوايز سينمايی اســکار شد، در 
فهرست ۲۵ وب سايت معروف »متاکريتيک« که 
بر اساس باالترين امتياز منتقدين سينمايی مرتب 
شده است با امتياز ۸۵ از ۱00 در رتبه چهارم قرار 

گرفت.

تمامی فيلم های حاضر در اين فهرست از تاريخ 
اول ژانويه تا ۳0 ژوئن در سينماهای آمريکا اکران 
شــده اند و باالترين امتيازها را از سوی منتقدين 
ســينمايی دريافت کرده اند. »متاکريتيک«، وب 
سايتی ســت که فيلم ها را بر اساس نظر منتقدان 
سرشناس جهانی رتبه بندی می کند و به آن ها امتياز 
می دهد.  در اين فهرســت مستند »به او مورگان 
می گفتيم« ساخته »کاسپر کالين« با امتياز 90 در 

رتبه نخســت قرار گرفته و پس از آن فيلم های 
»راننده کودک« بــه کارگردانی »ادگار رايت« و 
کمدی رمانتيک »بيمار بزرگ« ســاخته »مايکل 
شووالتر« با امتياز مشــابه ۸۶ در رتبه های دوم و 
ســوم قرار گرفته اند. از جمله فيلم های مطرحی 
که در اين فهرســت پائين تر از فيلم »فروشنده« 
قرار گرفته اند می توان به »فارغ التحصيلی« ساخته 
»کريســتين مونجيو«،  انيميشن »زندگی من به 

عنوان يک کدو سبز«،  درام فنالندی »شادترين 
روز در زندگی اولی ماکی« از »جوهو کوسمانن«، 
»خريدار شــخصی« از »اوليور آســاياس«، فيلم 
اکشــن »لوگان« به کارگردانی »جيمز منگولد«،  
»فريب خورده« ساخته جديد »سوفيا کاپوال«، فيلم 
ابرقهرمانی »زن شــگفت انگيز« و فيلم »اوکجا« 
ســاخته »بونگ جون-هو« از کره جنوبی اشاره 

کرد.

»فروشنده« در رتبه چهارم لیست بهترین  فیلم های ۲۰۱۷ 


