
 ف- نوری نویســنده  رمان »بعد پنجم 
/ پیش از گذشته« به مناسبت انتشار این 
رمان به زبان آلمانی یادداشــتی نوشــته 

است.
در متن این یادداشت قرار گرفته آمده 
اســت: چند ماه پس از انتشــار رمان در 
ایران به لطف نشــر روشنگران و مطالعات 
زنان، نسخه آلمانی کتاب نیز در آلمان به 
چاپ و پخش رسید. این رمان هم زمان و 
در طول چهار سال به هر دو زبان نگاشته 
شد و بی تردید نوشتن آن به زبان آلمانی 
ســه برابر از من نیرو و توان گرفت. باید 
به چالشــی اشاره داشــته باشم که پیش 
روی هر فردی همچون سدی استوار قرار 
گرفته وقتی که بخواهد به زبانی جز آن که 
از نوزادی و خردسالی فراگرفته و تنها بر 
پایــه آموخته هــای در بزرگ ســالی اش، 
 بنویســد و کتابــی را بــه چاپ و نشــر 

برساند.

و هنگامی که بدانیم شــانس پذیرش 
یک کتاب چاپ نشــده از سوی یک ناشر 
در آلمان بنا بر آمار رســمی ناشران یک 
در هزار است، به ســختی کار بیشتر پی 

می بریم.
اما چرا چنین اندیشــه ای در من پدید 
آمد و نیرو گرفــت؟ چه انگیزه هایی برای 
نگارش این داســتان بلند و آن هم به دو 

زبان و همزمان داشته ام؟
پاسخ یکی نیســت و چند جنبه دارد. 
نخســت این که ایــده آغازیــن همچون 
جرقــه ای بــه ســرم پرتاب شــد، با این 
درون مایه که شــاید جهان مــا رازهایی 
بســیار بیشــتر از آن چه گمان می کنیم 
می دانیــم دارد، و آفرینــش تنها در این 
ســه بعدی که همــه آدمیــان می بینند 
و پــس از آمدن تئوری آلبرت اینشــتین 
یافــت، خالصه  افزایش  بعــد   به چهــار 

نمی شود.

 اینشــتین اهمیت زمان را به همه ما 
نشان داد. اما چه بسا زاویه هایی از جهان 
از دید ما پنهــان مانده اند که در زندگی 
روزمره ما نقشــی برای ما بازی می کنند 
و مــا از کنار آن هــا می گذریم، بی آن که 
دریابیم کدام یک از این رخدادها راستین 
هســتند و کدام شان در ذهن و درون مغز 

ما رخ می دهند.
بــه عنــوان یــک روان پزشــک برایم 
درون ذهن آدمیان و دالیل برداشــت ها 
و رفتارهای آن ها کشــش بسیاری داشته 
و دارد. )و بایــد در این جا بر روی تفاوت 
روان پزشــک و روان شناس تاکید کنم! در 
همه جهان این دو شــغل را با هم اشتباه 
گرفتــه و به جــای هم بــه کار می برند. 
هرچند همکاری بسیار نزدیکی میان این 
دو گروه وجود دارد، اما یک روان پزشــک 
پیــش از گرفتــن تخصص یک پزشــک 
بــوده و به دلیل عالقه فــراوان به درمان 
بیماری های مرتبط با روان به این رشــته 
روی آورده و معموال بیماران پیچیده تر و 
مشکل تری از یک روان شناس زیر درمان 
خود دارد. این گستردگی اختالالت شدید 
و پیچیــده روانی، ایده های بســیاری به 
روان پزشکی می دهد که به داستان نویسی 
عالقه مند است. از همین روست که تعداد 
زیادی روان پزشــک نویســنده در جهان 
وجود داشــته اند که برخی از آن ها بسیار 
کامیاب و نامــدار بوده انــد، از جمله در 
میهن خودمان که بهترین نمونه شادروان 
یا همان گوهرمراد  غالمحسین ســاعدی 

بود.(

برای کســی که کتــاب را نخوانده، اما 
قصد خوانــدن آن را دارد، نمی توان بیش 
از این توضیــح داد بی آن که گره معمای 
داســتان را باز کرد. اما همین بس که دو 
نکته یادشــده )رازهای پنهــان جهان و 
نیــز تجربه های کاری یک روان پزشــک( 
برای من دو رکن اصلی داســتان بوده اند 
و تالشــم در پیوند ایــن دو درونمایه در 
چارچوب داســتانی اســت که در آینده 
نزدیــک می گذرد و دســت کم در ظاهر، 
اما خواننده  است علمی-تخیلی.  داستانی 
گرامــی و بردباری که تــا پایان راه با من 
همراه می شــود، شــاید دریافت و داوری 
دیگری در باره ژانر و گونه این رمان پیدا 
کند.از همان آغاز بــر آن بودم که رمانی 
نــه ایرانــی، بلکه جهانی و یا دســت کم 
بنویســم، مکان کار و زندگی ام،  اروپایی 
تا این دوزبانه نویسی معنایی داشته باشد. 
اما می بایست ایران جایگاه خود را داشته 
باشــد و چنین هم شــد. دیگر نکته مهم 
و به راســتی خطر بزرگی کــه پذیرفتم، 
نگارش به فارســی ســره و تــا آن جا که 
ممکن باشــد، پرهیز از واژه هــای بیگانه 
بود. چند بار شــنیدم که در این باره گفته 
شــد، کســی این گونه ســخن نمی گوید.

اما مگر کســی به فارســی کتابی و البته 
پر از واژه های عربی و انگلیســی و فرانسه 
حرف می زند؟ زبان گفتاری کوچه و بازار 
می تواند آن لهجه  تهرانی من باشــد، اما 
چرا باید یــک فرد اروپایــی هم آن گونه 
این که دیالوگ های  نه  سخن بگوید؟ مگر 
کتاب هــای خارجــی برگردانده شــده به 

فارسی را با جمله های کتابی خوانده ایم و 
نوشته ایم؟ پس چرا این جمله ها با پرهیز 
از به کارگیــری واژه های بیگانه نباشــند؟ 
آیــا نمی توان با این روش به پاالیش زبان 
یاری رساند و به جست وجوگران واژه های 
پارســی کمک کرد؟ مگر فردوسی بزرگ 
)بی آن که جسارت مقایسه داشته باشم!( 
به روشــی غیر از این زبان فارســی را از 
نابــودی نجات داد؟ هزار ســال پیش نیز 
بسیاری به آن بزرگوار نابغه خرده گرفتند 
که کسی این گونه ســخن نمی گوید! من 
نابغه نیســتم و قرار هم نیست چیزی را 
نجات دهم! چه رســد به زبان فارسی که 
خوشبختانه برای همیشه خواهد ماند، اما 
دوست دارم از حکیم طوس درس گرفته 
باشــم و تالشی هر چند ناچیز در این راه 

کرده باشم.
هر چیز نو و ناآشــنا نیاز به شــناخته 
شدن و آشنایی و عادت دارد. اگر واژه های 
فارســی را به جای واژه های بیگانه به کار 
بریم، پس از کوته زمانی برای ما عادی و 

روزمره خواهند شد.
دربــاره این رمان به عنوان نویســنده 
نمی توانم بی طرفانه به داوری بنشینم، اما 
یک چیز را می توانم گمان کنم که همسان 
و شبیه آن در ادبیات فارسی نبوده است 
و هیــچ الگویی برایش نداشــته ام و البته 
این نکته هیچ تضمینی برای خوب بودن 
یک کار نیســت! آیا این یک کمبود است 

یا برتری؟! داوری با شما.
ف – نوری
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نمایشگاه »وقتی سپیده زد« برگزار می شود.
به گزارش مستقل به نقل از روابط عمومی این نمایشگاه، »وقتی سپیده زد« عنوان نمایشگاهی است که در آن نقاشی های نرگس موسوی ) فرزند میر حسین موسوی( روی 

دیوار می رود.گالری طراحان آزاد از ٢٠ تا ٢۵ مردادماه میزبان این آثار خواهد بود. این گالری در تهران، میدان فاطمی، میدان گل ها، میدان سلماس، شماره ۵ واقع است.
نمایشگاه »وقتی سپیده زد« جمعه، ٢٠ مردادماه ساعت ۱۶ تا ٢٠ در گالری یادشده افتتاح می شود.

شــرکت در جنگ جهانی دوم ، زندگی با 
فقر و مشکالت روحی و روانی او را به سمت 
فلســفه عرفانی ســوق داد و نشانه های آن 

به طور کامل در آثارش قابل رؤیت است.
هرمان هسه ادیب، نویسنده و نقاش آلمانی 
و برنــده جایزه نوبل در ادبیــات، در ۲ ژوئیه 
۱۸۷۷ میالدی در شــهر کالو واقع در کشور 
آلمان در خانواده ای فرهنگی دیده به جهان 

گشود. 
وی به واسطه مادرش که فرزند یك استاد 
هندشــناس بود با فرهنگ شرقی از جمله 

فلسفه هندوستان آشنا شد؛ به همین دلیل نیز رد فلسفه مشرق  زمین در تمام آثار او به چشم 
می خورد. 

او عالوه بر جایزه نوبل، هشت جایزه ادبی دیگر از جمله جایزه جهانی گوته را به دست آورده 
است. طی عمر ۷۵ ساله خود، هسه زندگی پر فراز و نشیبی را تجربه کرد. 

او در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و به بحران های روحی و بیماری های روانی شدید دچار 
شــد و طعم فقر را چشــید، اما به رغم همه این ها، بیش از ۲۵ رمان، مجموعه شعر و یا کتاب 

داستان کوتاه از خود به یادگار گذاشت. 
در ایران بیش از ۱۰ اثر از این نویســنده به ترجمه رســیده اند کــه از میان آن ها می توان 
به کتاب هایی چون »ســیذارتا«، »بازی مهره شیشــه ای«، »داستان دوست من«، »از عشق 
و جدایی«، »گرترود«، »آخرین تابســتان کلینگزور«، »اگر جنگ ادامه یابد«، »سفر به سوی 

شرق« و »تیزهوش « اشاره کرد. 
ترجمه کتاب های »هســه« در ایران از 6۰ ســال پیش آغاز شده اســت و او را به عنوان 
نویسنده ای بزرگ در این کشور می شناسند. اما هسه شاعر، نقاش و منتقد کمتر در این میان 

شناخته شده است. 
چندی پیش رضا نجفی مترجم مجموعه شــعر »پرسه زدن در مه« در مورد »هسه« چنین 
گفت: »بی شــك اگر بعضی از منتقدان که هســه را صرفا نویسنده ای رمانتیك و احساساتی 
می شمارند، می توانستند آثار او را به زبان آلمانی بخوانند و با ساختار جهان شعری او آشنا شوند، 

بسی ارزش های ادبی واالتری را در آثارش می یافتند«. 
هرمان هسه در آثارش مبارزه جاودانه روح و زندگی را ترسیم نموده و با نگرشی هنرمندانه 
به دنبال ایحاد تعادل بین این دو پدیده قلم فرسوده اســت. هسه در خانواده ای اصالح طلب در 
منطقه در جنوب آلمان به دنیا آمد و تحت تأثیر مادرش که مبلغ مذهبی در هندوستان بود، به 
فلسفه هندی روی آورد. از دهه سوم قرن بیستم، به عنوان تبعه سوئیس در منطقه »تیچینو« به 
گوشه گیری نشست. گرایش به رومانتیسم و طبیعت گرایی از نمودهای چشم گیر آثار قدیمی تر 
هسه است. این سبك در یکی از اولین رمان هایش به نام پیتر کامنسیند )۱۹۰۴(، که با استقبال 
بی نظیری روبرو شد، به چشم می خورد. وی به طور جدی به مشکالت انسان ها و روابط بین 
آن ها و همچنین نقش هنرمند در جامعه، پرداخته و در رمان های گرترود )۱۹۱۰( و ُرســهالده 
)۱۹۱۴( این معضل را به شیوه هنرمندانه ای مطرح می نماید. هسه به عنوان نماینده جریانات 
صلح طلب - پاسیفیســم، از طرفدارانی مانند تئودور هویس برخوردار بود و در جمع دوستانش 
قرار داشــتند. در این ارتباط افرادی هم از آلمان حمالت خصمانه خود را علیه او آغاز کردند. 
هسه پس از آشنایی با یوزف ب. النگ، از شاگردان کارل گوستاو یونگ، از طریق این مشاور 
با آثار زیگموند فروید و یونگ آشنا شد. هسه از طریق این آثار دریافت که هریك از فرارهای 
دیوانه وار و فزاینده اش در فاصله ســال های ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۴ در واقع فرار از خویشــتن بوده اند، 
بازتاب دردها و رنج های درونی اش بوده اند در دنیای بیرون، و نوشته هایش نیز قرینه سازی ای 
از خویشتن خودش بوده اند، چنانچه که در ۱۹۲۱ در مقدمه یك نویسنده خاطرنشان کرد: "تمام 
این داستان ها مربوط به خود من بودند، بازتابی بودند از راهی که در پیش گرفته بودم، از رؤیاها 

و آرزوهای پنهانم و از رنج تلخم."
هرمان هســه متأثر از بیماری همسرش که مبتال به شیزوفرنی بود، در سال ۱۹۱6 به یك 
بحران عمیق روحی )افسردگی( مبتال شد و تحت مداوا قرارگرفت. هسه در کتاب دمیان روایتی 
از جوانی، عناصر ساختاری - روان تحلیلی را ترسیم نمود. این کتاب به دلیل جو خصمانه ای که 
علیه وی بر فضای سیاسی - اجتماعی آلمان مسلط بود، به نام مستعار »امیل سینکلر« منتشر 
شد که در چاپ شانزدهم نام حقیقی نویسنده آشکار گردید. سال های ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ میالدی 
سال های جدایی از خانواده، گوشه گیری و اقامت در »تیچینو« بود. این حوادث در داستان های 

کوتاه وی رد پای خود را به روشنی به جای گذاشته است، مانند:
۱۹۱۹/Klein und Wagner کالین و واگنر

۱۹۱۹/Klingsors letzter Sommer آخرین تابستان کلینگزور
هرمان هسه در )۹ اوت ۱۹6۲ میالدی( در تسین واقع در سوئیس درگذشت.

سیذارتا: هیچ آدابی و ترتیبی مجو 
یادداشــت هرمان هســه در سال ۱۹۵۹ 
که برای خوانندگان فارسی این اثر نگاشته 
می تواند راهگشــای خوبی برای درك این 
داستان باشد. اومی نویســد: »این حکایت 
قریب به ۴۰ ســال پیش به رشته تحریر در 
آمد و ماحصل معلومات مردی است عیسوی 
که تربیت و تعلیمش در دامان مســیحیت 
انجام یافته و ســپس خود وی کلیسا را در 
ســنین جوانی ترك کرده تا بــرای ادراك 
کیفیت مذهبی و طرق مختلف پرســتش و 
عبادات بشری مبنای واحد همه را پیدا کند. 

شخصیت اصلی داســتان سیذارتا )که در 
لغت به معنای جوینده اســت( خانه پدری را 
در جست وجوی حقیقت نابی که در بطن زندگی جریان دارد با همراهی دوستش گوویندا ترك 
می گوید. ابتدا در جنگلی از دشمنان خردمند درس های ریاضت و روزه و رهایی کامل از خویش 

را فرامی گیرد؛ درس هایی که باید او را به نیروانا ببرد. 
اما این آموزش چندان در سیذارتا کارگر نمی افتد و چنان نیست که به روح او آرامش بخشد. 
در همین احوال، با مردی روبه رو می شود که چهره ای درخشان و صاف دارد. مرد باشکوهی که 
بودا نامیده می شود. او به محض دیدن مرد درمی یابد که این مرد همان کسی است که می تواند 

او را به خرد ناب برساند. بودا هیچ آیینی را به آن دو نمی آموزد. 
بلکه از ســیذارتا می خواهد که خود را از هر جهان بینی از پیش داشــته رها کند و به تجربه 
اندوزی بپردازد. تجربه ها را آغاز کند و با زندگی پیش پا افتاده درآمیزد تا بتواند از آن فراتر رود. 
بنا به توصیه ها، سیذارتا جنگل را رها می کند تا مانند مردم عادی زندگی کند. در این راه با دختر 

زیبایی به نام کاماال و شریك آینده اش کاماسوامی تاجرآشنا می شود. 
زمانــی کــه به نظــر می آید جلوه هــای تمــدن زندگــی او را در خطر انداخته اســت و 
هنگامــی کــه چند قدمــی با مــرگ فاصله ندارد خــرد ناب بر او آشــکار می شــود، و به 
کنــاره رود پنــاه می بــرد؛ رودی که نمــاد نهایت اســت و نماد آرامشــی کــه به کمال 
 یافتــگان، بــه آنان کــه هرگونه جســت وجوی منافــع خاص را تــرك گفته انــد، ارزانی 

می شود. 
هسه خواسته است که در برابر سیذارتا، تمدن غرب یا انسان معاصر را در شخصیت همراه 
او، گوویندا، بنمایاند که در مقابل ارزش های معنوی بی تفاوت است و آنچه می بیند فنونی است 
که باید از راه روش های عقالنی به دست آورد. انسانی که حاضر نیست بهایی بابت آن چه به 
دست می آورد بپردازد و به سرنوشتی مانند گوویندا مبتال می شود و در جای خود باقی می ماند. 
در پایان رمان او به هیچ پیشرفتی دست نیافته است. حال آن که سال های آموزش دوستش 
را به برترین حقیقت رهنمون بوده است. پس، نزد سیذارتا می آید و تمنا می کند که خرد را به او 

»بیاموزد«. اما، خرد آموختنی نیست و سیذارتا، دیگر میانجی شده است. 

ترجمه یک رمان به آلمانی به روایت نویسنده

وقتی
 سپیده

 زد

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

نمایشــگاه عکس های عباس مخبر با عنــوان »خاطره ای در 
آب« برپا می شود.

 عبــاس مخبــر - مترجم و اســطوره پژوه - در این باره گفته 
است: من دلبسته طرح ها، فیگورهای ناپایدار و رنگ در طبیعت 

هستم.
 پیــش از ایــن، مجموعــه عکس های در خاطــره درخت را 
به نمایش گذاشــته ام و حاال قندیل کــه به زعم من، خاطره ای 
کوتاه در زندگی آب اســت، یا دقیق تر بگویم محصول مشترک 
آب، گیاه، خاک و ســنگ. این عناصر اولیــه زندگی در هوایی 
سرد و استخوان ســوز گرد می آیند تا در فرصتی کوتاه، زندگی 
قندیلــی را تجربــه کننــد. از همین رو اســت کــه قندیل ها 
 ســیالن آب، اســتواری ســنگ و نرمش گیاه را با هم ترکیب 

می کنند.
 قندیل هایــی کــه حول شــاخ و بــرگ گیاهان در گوشــه 
و کنــار روان آب هــا و دیواره رودخانه ها ســاخته می شــوند، 
در جهــان حضــوری کوتــاه دارنــد و بــا تابــش نخســتین 
 پرتوهــای آفتــاب به زهــدان اصلی خــود، آب هــای جاری 

بازمی گردند.
 این بلورهای یخی وقتی با نور ترکیب می شــوند، منشوروار 

ســمفونی شــکوهمندی از نور و رنــگ را به دنیــای اطراف 
می پاشــند. آنچه در قندیل ها مرا مجــذوب می کند، طرح های 
شــگفت و زیبا، بازی نور روی بلوهای یخ و شــباهت آن ها به 
زندگی در ناپایداری شــان اســت. ناپایداری را در حد مینیمال 
آن دوســت دارم و نیز خاطره را که ثبت لحظه ای رویدادهای 
زندگی اســت. بر ایــن گمانم کــه آنچه در جهان ارزشــمند 
 و زیباســت، چیزهــای ناپایدار اســت، نه مانــدگار، مثل خود 

زندگی.
ایــن نمایشــگاه از ٢٠ تــا ۳۱ مردادمــاه در گالــری »بن« 
 واقــع در درکــه، خیابــان احمدپــور، پالک ۶٠ برپــا خواهد 

بود.

آلبوم موســیقی »باغ های معلق انگور« اثری از گروه 
موســیقی »گاه« به نوازندگی حمیــد مرادیان و بابک 
کوهستانی با یادداشتی از محمدرضا درویشی منتشر شد.

»باغ های معلق انگور« نام آلبومی با هنرمندی حمید 
مرادیان نوازنده سنتور و بابک کوهستانی« نوازنده ویوال 
اســت که مشــتمل بر ۶ قطعه بی کالم با نام های »آن 
اول«، »آن دوم«، »آن سوم«، »آن چهارم«، »آن پنجم« 
و »آن ششم« در دســترس عالقه مندان موسیقی قرار 

گرفته است.
صدابــرداری آلبوم »باغ های معلــق انگور« در »مرکز 
رسانه های دیداری و شــنیداری دانشگاه تهران« انجام 
گرفته و توســط اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشــگاه 

تهران منتشر شده است.
 رامین وطن نیا صدابردار، رامتین شعبانیان میکس و 
مســترینگ، مهدی تجلی گرافیک، محمدرضا یعقوبی 
عکس، بهاره شــیرخوانی و نرگس فالح پسند مترجم، 

دیگر دست اندرکاران تولید آلبوم »باغ های معلق انگور« 
بوده اند.

گروه موســیقی »گاه« به سرپرســتی حمید مرادیان 
فعالیتش  را از ســال ۹۴ در عرصه موسیقی آغاز کرده 
اســت. این گروه زمستان سال ۹۴ کنســرتی را در باغ 
نگارستان تهران روی صحنه برد و اردیبهشت ماه امسال 
نیز در تاالر رودکی تهران قطعات آلبوم »باغ های معلق 

انگور« را اجرا کردند.

از چهارشنبه ۱۸ مردادماه چند فیلم سینمایی جدید 
به گردونه اکران فیلم های روی پرده افزوده می شود. 
پس از پر شــدن ســقف ۷ هفته ای زمان اکران 
فیلم های روی پرده، از روز چهارشــنبه ۱۸ مرداد ماه 
فیلم های سینمایی ســارا و آیدا به کارگردانی مازیار 
میری، فصل نرگس به کارگردانی نگار آذربایجانی و 
زادبوم به کارگردانی ابوالحســن داودی در گروه های 

مختلف سینمایی روی پرده می روند.
سارا و آیدا

فیلم ســینمایی ســارا و آیدا  به کارگردانی مازیار 
میری و تهیه کنندگی همایون اســعدیان است. این 
فیلم روایت دوستی سارا و آیداست که براثر یك اتفاق 
تبدیل به فاجعه ای غیرقابل جبران می شود. سارا و آیدا  
تازه ترین اثر مازیار میری است که پس از چهار سال 
دوری از سینما ساخته  شده است. در خالصه داستان 
فیلم آمده است: سارا و آیدا دوستان صمیمی هستند 
که آبروی یکی از آن ها به خطر افتاده اســت و حاال 
باید به کمك هم شرایط را به حالت عادی بازگردانند، 
اما این دو دوست تا کجا پای یکدیگر می ایستند؟ در 
این فیلم که فیلمنامه آن را امیر عربی نوشــته، غزل 
شــاکری، پگاه آهنگرانی، سعید چنگیزیان، شیرین 
یزدان بخش نیز به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم 
قرار است در گروه ســینمایی آزادی و به جای فیلم 
زیرسقف دودی  ساخته پوران درخشنده به روی پرده 

سینماها برود.
فصل نرگس

فصــل نرگس در ژانر اجتماعی با نگاهی انســان 
دوســتانه، قصه ای امید بخش را به شیوه ای متفاوت 
روایــت می کند. فیلم روایت عاشــقانه ای از زندگی 
آدم های معمولی اســت که در وانفسای امروز و در 
جهانی که میل به خودشیفتگی و خود محوری دارد، 
شفافیت روح و ذهنشان را از دست نداده اند و مفهوم 
احساس خوش ناشی از انسانیت و نوع دوستی را به 

درستی درك می کنند.
فصل نرگس به نویســندگی و کارگــردان نگار 
آذربایجانی و تهیه کنندگی ســحر صباغ سرشــت، 
با شــعار »تو ارزش روزهای زندگی رو به اندازه من 
نمی دونی« ، اثری پربازیگر اســت و لوکیشن های 
متعــددی دارد کــه از جنوبی ترین نقطــه تهران تا 
شمالی ترین منطقه پایتخت را به تصویر کشیده است. 
یکتا ناصر، ریما رامین فر، امیر آقایی، پژمان بازغی، 
شایسته ایرانی، محمدرضا هدایتی، صالح میرزاآقایی، 
شیرین اسماعیلی، شبنم گودرزی و گوهر خیراندیش 
ترکیــب بازیگــران فیلم فصل نرگس را تشــکیل 
می دهند. این فیلم نیز قرار است از روز چهارشنبه در 
گروه ســینمایی استقالل و به جای فیلم پرمخاطب 
 رگ خواب  ســاخته حمید نعمــت اهلل به روی پرده 

برود.

زادبوم
زادبوم در بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و از میان 6 نامزد ســیمرغ بلورین 
این رویداد، جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین موسیقی 
متــن را دریافت کرد و همچنین در بخش بین الملل 
جشــنواره نیز به عنوان بهترین فیلم پالك طالیی 
سیمرغ و ســیمرغ نگاه ملی را از آن خود کرد، اما با 
بی مهری مواجه شــد و ۹ سال فرصت اکران و دیده 
شــدن روی پرده سینماها را از دست داد تا درنهایت 
روز چهارشنبه ۱۸ مردادماه در گروه سینمایی زندگی و 
به جای فیلم میلیاردی اکسیدان ساخته حامد محمدی 

روی پرده برود.
در این فیلم که فیلم بــرداری آن در آلمان، امارات 
و ایران انجام شده اســت، بازیگرانی چون عزت اهلل 
انتظامی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، بهرام رادان، 
پگاه آهنگرانی، مهدی ســلوکی، احمد کاوری، رضا 
آحادی، هوشنگ توکلی، علی مردانه، عطاءاهلل مرادی، 
رناته بیلیب ترو، اولریکه کارگوس و هنده کالین به 
ایفای نقش پرداخته اند... داستان زادبوم درباره ارتباط 
شخصیت های اصلی فیلم با زادگاه، خانواده، سیاست 
و هویت گمشده شان در شرایط اجتماعی جامعه است. 
فیلم درباره خانواده ای ازهم پاشیده است که هرکدام 
در گوشه ای از دنیا زندگی می کنند و وقایعی آن ها را 

دوباره گرد هم می آورد.

قدم های آخر کارشناســان ثبــت جهانی برای 
تکمیــل پرونــده  »منظر فرهنگــی اورامان« در 
کردستان برداشته می شود تا این محوطه  تاریخی 
به عنوان یــك پرونده ی فرهنگــی تاریخی در 
یونسکو مطرح شود. سید محسن علوی، مدیرکل 
میراث فرهنگی و گردشــگری استان کردستان با 
اعالم این خبر گفت: کارشناســان تدوین پرونده 
ثبت جهانی منطقه اورامان در کردستان کار خود 
را بــرای تکمیل ایــن پرونده آغــاز کرده اند و بر 
اساس صحبت های مطرح شده با سازمان میراث 
فرهنگی، قرار اســت پرونده ثبت جهانی »منظر 
فرهنگی منطقــه اورامان« تا پایان شــهریور در 
استان کردستان تکمیل شود و سپس به سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری برای تکمیل فرستاده 
شــود. او با اشاره به ملحق شدن استان کرمانشاه 
به عنوان یکــی از تهیه کنندگان این پرونده برای 
ثبت جهانــی، اظهار کرد: این پرونده در دو بخش 
تهیه می شــود، یکی بخش مقدماتی که باید در 
اســتان تهیه شــود و بخش دوم که در دفتر ثبت 
آثار جهانی در ســازمان میراث فرهنگی تکمیل و 
سپس به یونســکو فرستاده می شود، بنابراین قرار 
است پرونده ی »منظر فرهنگی اورامان« در ۲۰۱۸ 
جزو پرونده های فرهنگی تاریخی ایران و به عنوان 

یك منظر فرهنگی به یونسکو فرستاده شود.

وی در توضیح معیارهایی که بر اساس آن این 
پرونده در دست تکمیل است، گفت: می توان به این 
نکته اشاره کرد که در این منطقه انسان به بهترین 
شــیوه از طبیعت برای زندگی خود استفاده کرده 
و شیوه ســنتی زندگی در یك محیط کمتر دچار 
تغییرات شده اســت، حس می شود که الیه های 
زندگی صنعتی روزانه در آن جا نیز نفوذ کرده است 
حتی اگر یك روســتا باشد. اما در نقاطی که دچار 
کمترین تغییرات شده و انسان به همان شیوه قبلی 
با طبیعت ســازش کرده است و از محیط طبیعی 
خود برای زندگی کردن بهره می برد. این یکی از 
مهم ترین موارد است. او تأکید کرد: این گروه پس 
از تکمیل پرونده اورامان قرار است چند روستا که 
دارای بافت تاریخی باارزش هســتند را نیز برای 
ثبت در فهرســت آثار ملی بررسی و پرونده آن ها 

را تهیه کند.

از »سارا و آیدا« و »فصل نرگس« تا »زادبوم« 
سه فیلم  اجتماعی روی پرده نقره ای 

»منظر فرهنگی اورامان«، مهمان 
یونسکو در ۲۰۱۸ 

خواننــده  کرامتــی«  »محســن   
پیشکسوت موسیقی ایرانی در تازه ترین 
نشســت ماهانه »آیین آواز« حضور پیدا 
نشســت تخصصی  دوازدهمین  می کند. 
آموزشــی »آیین آواز« با حضور محسن 
کرامتی برگزار می شــود. در این نشست 
ماهانه )ویژه مردادماه( که از ساعت ۱۸ 
سه شــنبه ٢۴ مردادماه در فرهنگسرای 
ارسباران برگزار می شــود، ابتدا تعدادی 
از شــاگردان محسن کرامتی به حاضران 
معرفی شــده و ســپس هر یک در کنار 
گروه نوازندگان همراه خود به اجرای آواز 
می پردازند. نشست تخصصی »آیین آواز« 
از مردادماه سال گذشته با هدف تجلیل از 
خوانندگان و مدرسان پیشکسوت آواز و 

همچنیــن معرفی هنرجویــان برگزیده 
آن ها در فرهنگ ســرای ارسباران شکل 
گرفته است. ضمن این که در هر نشست 
مبحثی فنــی و تئوریک از میان مباحث 
مرتبط با هنر آواز با حضور صاحب نظران 

ارائه می شود.

محسن کرامتی 
در دوازدهمین نشست »آیین آواز« 

عباس مخبر با »خاطره ای در آب«

»باغ های معلق انگور« منتشر شد

عرفان الیت با طعم رمان

در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود


