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ترجمه کتــاب« اقلیم خاطرات» نوشــته فاطمه
طباطبایی(عــروس امــام راحــل) بــا حضــور
مســئوالن ،شــخصیتهای علمــی ،فرهنگــی،
هنری و محلی در کشور آذربایجان رونمایی شد.
این کتاب که توســط اســتاد میرعســگر بهبودلو و
اســتاد میرزا رسول اســماعیلزاده از زبان فارسی
بــه زبان آذربایجانی ترجمه ســلیس شــده ،ســه
جلدی است و فاطمه طباطبایی در آن به زندگی
خانوادگــی و نحــوه شــکلگیری انقالب اســامی
پرداختــه اســت .بخشهــای زیــادی از کتــاب به
فعالیتهــای امــام خمینی(ره)اختصاص دارد
و سرگذشــت و مبــارزات امــام در نجــف ،ترکیه،
فرانسه و ...در آن تشریح شده است.

یگانه خدامی

فریبا وفی با نوشــتن کتاب «ترالن» نامزد دریافت
عنوان بهترین نویسنده سال  2017مؤسسه آلمانی
« »LITPROMشــد .ترالن  16ســال پیش نوشــته
شــده و گفته میشــود بــا توجه بــه آرای مخاطبان
فریبــا وفــی از شــانس زیــادی بــرای دریافــت این
جایــزه برخوردار اســت«.وفی» تاکنون کتابهایی
چــون پرنده من ،رویای تبت ،بعــد از پایان ،در راه
ویال ،حتی وقتی میخندیم و ...را نوشته است.

رأفت صراف با وجود اینکه  86ســاله اســت نمایشــگاه نقاشــی در تهران برگزار کرد .او نقاشــی را از 80
سالگی و به گفته دخترش آمنه صراف برای فراموش کردن مشکالت جسمی و روحی ناشی از بیماری
آغاز کرده است .نمایشگاه رأفت صراف «ناگهان  84سالگی» نام داشت و در گالری گلستان برگزار شد.

فاطمه صفرپور بانوی هنرمند استان سیستان و بلوچستان از ضایعات خودرو آثار هنری بسیار زیبایی
خلق میکند و مورد توجه مردم قرار گرفته است .او فارغالتحصیل رشته معماری است.

لجین الهذلول فعال زن ســعودی از سوی نیروهای
امنیتی این کشور در فرودگاه شرق عربستان دستگیر
شد.این دومین بار است که هذلول از سوی نیروهای
عربستان بازداشت میشــود.او پیش از این در سال
 ۲۰۱۴و هنگامــی کــه قصــد داشــت رانندگــی کــرده
و از مــرز عربســتان بــا امارات وارد این کشــور شــود،
بازداشــت شــد و گفته میشــود این بار هم بهدلیل
دفاع از حقوق زنان این کشور دستگیر شده است.

آنجلینا جولی خان ه معروف سیسیل بیدومیل کارگردان
و تهیهکننده معــروف امریکایی را به قیمت  ۲۴میلیون و
 ۵۰۰هــزار دالر (در حــدود  ۹۰میلیــارد تومــان) خرید.این
خانــه بــه مدت بیــش از  ۴۰ســال محــل زندگی سیســیل
بیدومیــل بــود کــه بــا فیلمهایــی چــون «ده فرمــان»،
«کلئوپاتــرا» و «بزرگتریــن نمایــش روی زمین» شــناخته
میشود .این خانه کالسیک در سال  ۱۹۱۳بنا شده است.
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