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ایســنا :برگزیــدگان پنجمین
جشــنواره تقدیــر از مروجــان
کتابخوانی اعالم شدند.
داوری مرحلــه نهایــی این
رقابت را محمــد رهبانی ،کاظم
حافظیان ،مهدی الماسی ،محمود
برآبادی ،محسن حاج زینالعابدین
و مینا حدادیان انجام دادند .بنا بر
اعالم ،در این دوره از جشــنواره بیش از  ۱۶۰شــهر و روستا و تعداد
زیادی طرح و ایده ترویج کتابخوانی مشــارکت داشــتند و  ۵۷اثر به
مرحله نهایی راه یافت که در نهایت  ۲۴اثر برگزیده و تقدیر شدند.
بخش ســازمانهای مردمنهاد و غیردولتی؛ تشــکل یاران کتاب
داراب برگزیــده ،انجمن فرهنگســازان محیط زیســت از برازجان
تقدیری ،سازمان مردمنهاد فانوس از اهواز تقدیری
بخش خصوصی و مراکز خدمات عمومی؛ بیمارستان آیتا ...یثربی
کاشانی از کاشان برگزیده
بخــش فضای مجازی و مروجان الکترونیکی؛ ســمیرا ناطقی از
تهران برگزیده ،ناصر عبدا...ی از اشنویه تقدیری
بخش معلمان؛ علی مرادی از سربیشــه برگزیده ،همچنین علی
نجفی از تربت حیدریه تقدیری
بخش دانشآموزان؛ فاطمه صدیق از تهران تقدیری
بخش رادیو؛ تینا میرکریمی   از تهران برگزیده
بخش کتابداران؛ اکرم قائد رحمتــی از دورود برگزیده ،همچنین
فاطمه گلحقیقت از اوز فارس تقدیری و محمدرضا عزیزی از همدان
تقدیری.
بخش کتابفروشــان؛ اکرم عطائیان در کتابکده ســروآزاد از تربت
حیدریه برگزیده و بابک طبرسی در کتابسرای بابک از آمل تقدیری
بخش نویسندگان و مترجمان؛ ابراهیم باقری حمیدآبادی از ساری
برگزیده و حمید زارعی از خورموج تقدیری
بخش بینالملل؛ لیال مکتبیفرد از مونیخ برگزیده
بخش دانشجویان؛ ساجد آدم پیرا از چابهار برگزیده
بخش کتابداران مدارس؛ شیدا میرزایی از تهران برگزیده
بخش استمرار؛ ظریفه قاسمپور از نسیمشهر برگزیده
بخش بازنشستگان؛ حسین سیدیزاده از بجنورد برگزیده
بخش امامان جماعت؛ حسین بابایی از کاشان تقدیری
بخش مهد کودک؛ هما دهقان منشــادی در مهدکودک هرمان
و بارمان از صفائیه

ایسنا :گروهی از محققان پسث از بررسی تکه چوبهای
ســنگ شده در کوه تخت سلیمان در شمال ایران معتقدند
این چوبها متعلق به کشتی حضرت نوح (ع) است.
به گزارش ایســنا به نقل از «سان» ،محققان "موسسه
باستانشناسی ،جستوجو و کاوش کتاب مقدس" (پسث)
مدعی شدند که شواهد بسیار قوی وجود دارد که بر اساس
آن بقایای کشــتی حضرت نــوح (ع) در باالی کوه تخت
سلیمان در شمال ایران قرار دارد.
این گــروه از محققان اعالم کردهانــد که تکههایی از
چوب سنگشــده را در ارتفاع  ۴۵۰۰متری پیدا کردهاند و
پس از بررسی ،شــواهدی از زندگی موجودات آبزی را در
این تکه چوبهای سنگشــده کشف کردهاند که به طور
معمول در کف دریا زندگی میکنند.
ایــن موضوع در حالی مطرح شــده اســت که تاکنون
ادعاها و گمانهزنیهای بسیاری در     باره محل کشف کشتی
حضرت نوح در کشــورهایی چون جمهــوری آذربایجان،
ترکیه و ایران مطرح شده است.
پیــش از این در ترکیه عکسهای هوایی از آثار شــبیه
به یک کشــتی بر کوههــای آرارات گرفته شــد و بعد از

سرد   بیر :اسماعیل عسلی

ایســنا :کاوه میرعباســی راز مانــدگاری و
ُپرمخاطب بودن رمان « »۱۹۸۴جورج اورول را
بعد از گذشت نزدیک به  ۷۰سال از زمان انتشار
ایــن کتاب ،انعطاف و همخوانی آن با شــرایط
مختلف میداند.
این مترجــم ،در     باره ترجمــهاش از کتاب
« »۱۹۸۴جورج اورول که به تازگی منتشر شده
اســت اظهار کرد :ما یک اتوپیا داریم که همان
آرمانشهر است و یک دیساتوپیا که آرمانشهر
وارونه است ،و از معادلهای خوبی که در زبان
فارســی برای آن انتخاب کردهاند ویرانشــهر
اســت .رمانهای زیادی در     باره ویرانشهرها
نوشته شــده که « »۱۹۸۴در میان آنها یکی
از شاخصترینهاست و فکر میکنم این کتاب
یکی از پایدارترینها و پرمخاطبترینها باشد؛
جامعهای که میخواهد آرمانشــهر باشد اما در
این راه ناکام اســت ،البته در این کتاب ظاهرا
بنیانگذارانــش چنین نیتــی ندارند ،اما جامعه
یکدستی اســت که میخواهد در جهت اهداف
خاص حرکت کند و ناکام میشود .از نمونههای
دیگــر این مدل کتابها «سرگذشــت ندیمه»
مارگارت اتوود است که به شکل دیگری در     باره
ویرانشهری نوشته شده است.
او بــا تأکید بــر اینکــه « »۱۹۸۴یکی از
ماندگارترین کتابهای ویرانشــهری اســت،
در     باره علت پرمخاطب بــودن این کتاب بیان
کرد :از زمان انتشار این کتاب در  ۱۹۴۸تاکنون
نزدیک به  ۷۰سال میگذرد ،اما هنوز پرمخاطب
اســت؛ یکی از دالیل استقبال از آن این است
که در خیلی از جاها با شــرایط جدید میتواند
همخوانی داشته باشــد؛ مثال با روی کار آمدن
ترامــپ در آمریکا به یکباره فروش این کتاب
افزایش یافت ،آنهم بــه این دلیل که رفتار و
افکار ترامپ و یکســری ویژگیهای دیگر او
« »۱۹۸۴را برای برخی تداعی میکرد .اینکه
یک رمان بتوانــد تعریفهای مختلف را برتابد
یکی از رازهای ماندگاریاش است.
میرعباسی سپس خاطرنشان کرد»۱۹۸۴« :
را  ۳۴ســال پیش خواندم؛ زمانی که مقداری به
زبان انگلیســی مسلط شــدم کتابهای اورول
جزو اولیــن کتابهایی بود کــه خواندم و این
کتاب را خیلی دوســت داشتم و به همین دلیل
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امام علی (ع)

صاف تا کمی   ابری گاهی وزش باد

ایســنا :انســیه شاهحسینی با اشــاره به
اینکه بیشاز  ۶ســال اســت که نتوانسته
فیلمنامــه جدیدش را که در     باره جنگ ایران
و عراق نوشته بســازد ،بیان کرد :اگر اکنون
انتقــاد میکنیم که چــرا در زمینه فیلمهای
ارزشی تولیدات کم است ،باید گفت که تنها
 ۱۰درصــد فیلمســازان در ایــن امر مقصر
هستند و  ۹۰درصد کسانی که انگیزهها را از
بین بردند در این اتفاق نقش دارند.
انسیه شاهحسینی که از معدود فیلمسازان
زن ســینمای دفاع مقدس به شمار میآید،
در گفتوگویی با ایســنا با اشــاره به اینکه
نتوانســته بعد از  ۶ســال فیلمنامهای را که
در     باره جنگ ایران و عراق نوشــته به مرحله
تولید برســاند ،گفت :حدود  ۶سال است که
نگارش فیلمنامهای را که زحمت بسیاری هم
برای نوشتن آن کشــیدهام و حاصل سالها
تــاش و پژوهش و در معــرض خطر قرار
گرفتن خودم شــده ،به پایان رســاندهام اما
تاکنون هیچ ســرمایه گذاری را برای ساخت
این اثر پیدا نکردهام.
او ادامه داد :نام فعلی این اثر «به کودکان
شــلیک نکنید» اســت که بعد از ســالها
پژوهش و رفت و آمد به عراق در اوج جنگ
و زندگی کــردن میان این افراد نوشــتهام.
فیلمنامه این اثر مســتند و تحقیقاتی نوشته
شــده و از روزی که مجســمه صدام سقوط
کرد تــا روزی که داعش منطقــه را گرفت
در برگرفته اســت .در این سالها هر کتاب و
اطالعاتی در این زمینه وجود داشت خواندم و
به صورت مستقیم باعراقیهایی که شما آنها
را فقــط در تلویزیون دیدهاید صحبت کردم،
در خانههایشان نشســتم و از نزدیک شاهد

شاهحسینی:

سینماها به بنگاه تبدیل شدهاند

پیدا شدن گورهای دسته جمعی بودم.
این فیلمساز افزود :متاسفانه برای ساخت
چنین اثری هیچ کس حمایتی نمیکند .خود
کشور عراق اعالم آمادگی کرد اما گفتند که
پول نقــد ندارند .در تمام دنیا برای ســاخت
این گونــه آثار که به ایدئولوژی ،انقالب و یا
جنگ میپردازند حمایــت دولتی وجود دارد
اما در ایران حمایتها بســیار ناچیز است .اما
من از پا نمینشــینم با وجود آنکه خودم در
شــرایط ســختی زندگی میکنم اما باالخره
فیلمم را میسازم.
کارگــردان فیلــم ســینمایی «زیباتر از
زندگــی» در ادامه صحبتهای خود با تاکید
بر اینکه "در زمینه حضور زنان در جنگ آثار
بسیار کمی   ساخته شــده است" ،گفت :شاید
تاکنون فقط قطــرهای از یک دریا از حضور

چرا « »۱۹۸۴هنوز پُرمخاطب است؟

آن را ترجمه کردم ،هرچند ترجمههای متعددی
از ایــن کتاب به زبان فارســی وجود دارد .من
همه ترجمهها را نخوانــدهام اما نکتهای که در
همه آنها مشترک است ،ضمیمه زبان اقیانوسیه
را ترجمه نکردهاند درحالی که بخشی از کتاب
اســت ،من در اینجا آن را با عنــوان نوگفتار
ترجمه کــردهام .به جز یکی از مترجمها مابقی
آن را نادیــده گرفته بودند و در کتابهاشــان
نداشــتند در حالــی کــه جزو کتاب اســت و
اهمیت دارد.
او سپس در     باره تصمیمش برای ترجمه این
کتاب بعد از  ۳۴ســال از خواندن آن گفت :من
یک زمانی به ترجمه مجدد از کتابی که ترجمه

بــه آدم میدهد و آدم احســاس میکند همه
تالشش زحمتباطل اســت .از  ۶۴کتابی که
ترجمه کردهام  ۴۰تــا از کتابها به چاپ دوم
هم نرســیدند ،که این موضوع خوشایند نیست؛
البته ممکن اســت عــدهای ایــن کتابها را
پسندیده باشند اما خب خیلیها هم از کنارشان
رد میشوند.
کاوه میرعباسی سپس اظهار کرد :به نظرم
کتابی که مخاطب فراوان دارد ،باید خیلی خوب
عرضه شــود .من نمیخواهــم از کتاب خودم
تعریف کنم و این حرفم حمل بر خودســتایی
شود .مسئلهای که وجود دارد گاهی ترجمهای
قابل قبول است ،اما زمانی که کتاب پرمخاطب

شده اعتقاد نداشــتم و به همین دلیل کتابی را
که ترجمه میشد ،هیچگاه ترجمه نمیکردم .اما
نظر آدم ثابت نمیماند و با گذشــت زمان تغییر
میکند .من کتاب «نادیــا» یا کتاب «بیراه»
را همان  ۲۰ســال پیش ترجمه کردم .از سال
 ۱۳۹۰به این نتیجه رســیدم که شاید ترجمه
مجدد مفیدتر باشد و تصمیم گرفتم کتابهایی
را که ترجمه خوبی ندارند ،ترجمه کنم.
این مترجم افزود :من کتابهای ناشــناخته
از نویســندههای ناشــناخته را ترجمه کردهام
اما آنقدر مهجــور مانده اند کــه انگار ترجمه
نشــدهاند .این موضوع احســاس ناخوشایندی

میشود و ارزش باالیی دارد دیگر ترجمه قابل
قبــول ،پذیرفتنی نیســت .ترجمههایی که در
ســالهای اخیر منتشــر کردهام ،چه آثار مارکز
و چیزهــای دیگــری که ترجمه کــردهام ،در
اینجهت بوده است .همانطور که گفتم ترجمه
قابل قبول برای کتابهای ُپرمخاطب و ارزنده
پذیرفتنی نیســت و باید ترجمه مطلوب داشته
باشد؛ قابل قبول کفایت نمیکند.
رمان « »۱۹۸۴نوشته جورج اورول با ترجمه
کاوه میرعباســی در  ۳۴۹صفحه با شمارگان
 ۱۰۰۰نســخه و قیمت ۳۵هزار تومان در نشر
چشمه منتشر شده است.

ادعای پیدا شدن بقایای کشتی نوح (ع) در ایران

تحقیقات ادعا شــد نمونه فسیل حیوانات به گل نشسته را
نیز پیدا کردهاند .این ادعا موجب شــد تا تحقیقات بسیاری

از ســوی پیروان ادیان ابراهیمی   بــرای پیدا کردن بقایای
کشــتی نوح ،در منطقه مورد نظر انجام شود .سال ۲۰۰۷

و نقش زنان در جنگ بیان شــده و مســائل
زیادی ناگفته باقی مانده اســت .متاســفانه
هم وقتــی از دوران جنگ فاصله بیشــتری
میگیریم این مســائل به فراموشــی سپرده
میشــود و گذشــت زمان این موضوعات را
کمرنــگ میکند .اما گنــاه این اتفاق گردن
کســانی است که نگذاشــتند این فیلمها در
زمان مناسب خودش ساخته شود و شرایطش
را فراهم نکردند تا کســانی که به این حوزه
عالقه مند بودند بتوانند فعالیت کنند.
شــاه حســینی اضافه کرد :اکنون جوانان
نــگاه متفاوتی بــه جنگ و ســینمای دفاع
مقدس دارند که نشــات گرفته از اطالعاتی
است که از رسانهها دریافت کردهاند .بنابر این
شــاهد هستیم که بعضا نسبت به آن ،موضع
منفی میگیرند .در فیلم «شب بخیر فرمانده»

در پیشگفتار کتاب به قلم جولین ســایمون
آمده اســت :زندگانــی جــورج اورول در مقام
نویســنده به دو دوره متمایز تقسیم میشود ،و
طرفــه آنکه خودش تاریــخ دگرگونی را دقیقا
مشــخص کــرده ۲۰ ،اوت  ،۱۹۳۹شــب قبل
از انعقاد پیمان دوســتی میان شــوروی تحت
فرمان اســتالین با آلمان تحــت فرمان هیتلر،
اورول خواب دید جنگی که همه بزرگســاالن
همنسلش انتظارش را میکشیدند شروع شده،
و پی بــرد که «تــه دلم میهنپرســت بودم،
حاضر نمیشــدم خرابکاری کنم یا علیه طرف
خودمان دست به اقدام بزنم ،از جنگ جانبداری
میکردم ،در صــورت امکان ،قــدم به میدان
مبارزه میگذاشــتم ».رویایش فقط دو هفته بر
واقعیت جنگ پیشی گرفته بود.
کتاب آنطور که بعضیها گفتهاند ،علمی-
تخیلی نیســت ،بر سوسیالیسم نیز تاخته ،امری
که اورول منکرش بود .او در نامهای به یکی از
سرجنبانان اتحادیههای کارگری آمریکایی ،این
مطلب را صراحتا بیان کرده و اظهار داشــته از
حزب کارگــر بریتانیا جانبداری میکند و اضافه
کرده «بر این باور نیستم که جامعه توصیفشده
در رمــان قطعــا موجودیت خواهــد یافت ،اما
بــاور دارم چیزی کم و بیش مشــابه میتواند
رخ دهد ».این گفتــهاش معموال نادیده گرفته
شده .محافظهکاران اقصینقاط عالم این کتاب
را ،تقریبا از زمان انتشــارش ،انتقادی تند تعبیر
کردند علیه ماهیت توتالیتر سوسیالیسم به قلم
نویســندهای که سرانجام به روشنبینی رسیده.
گرچه بیایراد نیســت ،شاهکار به شمار میآید.
شرایط مشــقتبار و ماللآور زندگی روزمره در
« »۱۹۸۴از آنچه نویسنده در  ۱۹۴۸اطرافش
میدید گرتهبرداری شد.
از آنجایی کــه پس از « »۱۹۸۴اثر دیگری
حرف آخر اورول راجعبه
منتشــر نشــد ،آن را ِ
جوامع صنعتی پنداشتهاند .اما باید در نظر داشت
که او تصور نمیکرد در چهل و ششســالگی
میمیرد ،و هر دیدگاهی نسبت به دستاورد او در
مقام نویســنده باید این واقعیت را بازشناسد که
جستوجویش برای یافتن شکلی هنری که به
واسطهاش اندیشــههایش را بیان کند به منزله
جستوجو برای شناخت خود نیز بود.

تیمی   که از ســوی کلیســای مســیحیت حمایت میشد،
تکه چوبهایی در ارتفاعات قله آرارات در ترکیه پیدا کرد.
هرچند تیم جســتوجوگر مدعی شد اطمینان دارد کشتی
نوح را یافته است اما باستانشناسان این ادعا را با توجه به
شواهد علمی   موجود مورد تردید فراوان دانستند .ادعاهایی
مشــابه نیز در این باره در کشورهای یمن ،عراق ،سوریه و
آذربایجان مطرح شده است.
محلــی در کوه آرارات که به عنوان مکان فرونشســت
کشتی نوح (ع) معرفی میشود
همچنین بر اســاس یک باور قدیمی   برخی نیز معتقدند
کشــتی نوح در کوههای زاگرس در اســتان لرستان ایران
در منطقهای به نام «سرکشــتی» (در کوهی به همین نام
که شبیه کشتی است) فرونشسته است اما باستانشناسان
معتقدنــد کوه سرکشــتی به خاطــر توپوگرافــی منطقه
و شــکل خاصی کــه دارد ،ایــن بــاور را در ذهن مردم
منطقه ایجاد کرده که کشــتی نوح اســت امــا به لحاظ
باستانشناســی این قضیــه دارای اهمیت نیســت چون
داســتان نوح نبی که در قرآن هم ذکر شده ،دارای سابقه
طوالنیتری است.

به واســطه حضور یک زن در جنگ به بیان
بســیاری از اتفاقــات پرداختیــم و به وادی
عاطفه وارد شــدیم .اما در این میان عدهای
بودند که نمیخواستند این فیلم دیده شود و
به نوعی آن را در نطفه خفه کردند و آگاهانه
نخواستند که این فیلم دیده شود ،در صورتی
که در کشــورهای خارجی بــه خوبی از آن
استقبال شد اما در ایران نگاه تنگ نظرانهای
وجود داشت که جلوی جریانسازی این فیلم
را گرفت.
وی با بیــان اینکه "افرادی هســتند که
باعث از بین رفتن انگیزه فیلمســازان جنگی
می   شوند" اظهار کرد :اگر اکنون می   گوییم در
این زمینه کم کار شده۱۰ ،درصد فیلمسازان
مقصر هستند و  ۹۰درصد کسانی هستند که
انگیزهها را از بین بردند .گاهی یک فیلمساز
فیلم نامه را مینویســد ولی به هر جایی که
رجوع میکند از او حمایتی نمیشود .بنابراین
به تدریج دل ســرد شــده و انگیزهاش را از
دست میدهد و به ســراغ ساخت فیلمهایی
میرود که تهیه کنندهها برایشان مهم است
یعنی فیلمهای گیشهای.
کارگــردان فیلم ســینمایی «شــب بخیر
فرمانــده» در پایان در     باره دیگر مشــکالت
ســاخت آثار ارزشــی و جنگــی تصریح کرد:
فجیعترین قســمت در تولید فیلمهای ارزشی
بحث اکران اســت .متاســفانه فرمان دســت
کســانی اســت که جز منافع به چیز دیگری
فکر نمیکنند و کســی هم نیســت تا جلوی
این اتفاق را بگیرد .اکنون سینماها به "بنگاه"
تبدیــل شــدهاند و من هــر زمــان از جلوی
یک سینمایی رد میشوم اصال احساس حضور
و گذر از یک مکان فرهنگی را ندارم.

این هنر سر و صدا ندارد!

ایسنا :یک استاد خوشنویسی
گفــت :هنرمند همیشــه مظلوم
اســت ،بهخصــوص هنــر
خوشنویسی که از ملزوماتش این
است که گوشه خلوت داشته باشد
و فــارغ از هیاهو و حاشــیهها به
مشــق و تمرین بپردازد .بسیاری
از هنرهای دیگر چون موسیقی و
سینما ،همزمان با تمرین تبلیغ نیز دارند.
هادی ســیدخوانی با اشــاره به این که خوشنویسی هنری عرفانی
و باطنی اســت ،تصریح کرد :هنرمند خوشــنویس باید حالت روحانی
باال و تحمل ریاضت خوشنویســی را داشته باشد ،به همین دلیل خود
خوشنویســان به خاطر حالت عرفانی ،اهل تبلیغ برای خود نیســتند و
مظلوم واقع شدهاند.
او ادامه داد :خوشنویسی هنری قدسی بوده و ائمه و اهل بیت (ع)
ما نیز همه خوشنویس بودند .احادیث زیبایی در خوشنویسی داریم .در
حدیثی آمده است ،کسی که یک بسما ...الرحمن الرحیم زیبا بنویسد،
بهشــت به او واجب میشود .پیامبر(ص) نیز فرمودند که خوشنویسی و
خط زیبا نصف علم است .این استاد خوشنویسی بیان کرد :ما نتوانستیم
هنر خود را تبلیغ کنیم به این دلیل که درگیر این هنر هستیم و هنر ما
نیز سر و صدا ندارد و مظلوم واقع شده است .تا جایی که ما بتوانیم کار
خود را انجام میدهیم و به هر شکلی که بتوانیم این هنر را به جامعه
مخصوصا نسل جوان معرفی میکنیم.
وی اضافه کرد :این امر بیشتر دست مسووالن است .اگر دامنه این
تبلیغات وســیعتر شود ،میتواند به نسل جوان منتقل شود .کار هنرمند
تبلیغ کردن برای هنرش نیســت .مــا از این ناحیه گله داریم و ضعیف
عمل میشود.
سیدخوانی اظهار کرد :من سال  ۹۱مدرک استادی خود را از شورای
ارزشیابی انجمن تهران گرفتم و بیش از  ۲۰سال است که خوشنویسی
میکنم .خط تخصصی من نســتعلیق است و مدرس فوقممتاز انجمن
خوشنویسان مشهد هستم.
وی با بیان این که خوشنویســی مشهد ســابقه زیادی دارد ،عنوان
کــرد :از قبل از صفویه ســلطانعلی مشــهدی ،ســلطانمحمد نور،
ســلطانمحمد خندان و میرعلی هروی را داشــتیم .این افراد کسانی
هســتند که خوشنویسی بهخصوص خط فارسی و نستعلیق را پر و بال
دادند و جزو مبدعین بودند.
ســیدخوانی افزود :سابقه خوشنویسی مشهد بسیار درخشان است و
اکنون نیز خوشنویســان بسیار درجه یکی در کشور وجود دارند .مشهد
قطب اول خوشنویسی ایران است .اغلب افراد در تهران اهل این شهر
نبوده و از شهرســتانهای دیگر آنجا جمع شدهاند ،به این ترتیب اول
تهران و بعد مشــهد اســت؛ اما اگر بخواهیم تهران را در نظر نگیریم،
مشــهد از نظر خوشنویس جایگاه باالیی در سطح کشور دارد و اساتید
بزرگ نیز به این امر اعتراف کرده و آن را قبول دارند.

جدیدترین خبر از فیلم مشترک
ایران و بالیوود

ایسنا :ســاخت موسیقی فیلم
«دختر شــیطان» به کارگردانی
قربان محمدپور به پایان رسید.
با انجام مراحــل پایانی فنی
فیلم ســینمایی «دختر شیطان»
ساخت موســیقی متن این فیلم
سینمایی توســط دلشاد شیخ به
پایان رســید و علیرضــا علویان
صداگذاری فیلم قربان محمدپور را آغاز کرد.
فیلم سینمایی «دختر شــیطان» محصول مشترک سینمای ایران
و بالیوود هندوستان است و ســونو نیگام و آریجیت سینک دو خواننده
سرشــناس دو ترانه از شش ترانه این فیلم را خواندهاند .حمید فرخ نژاد،
ایشا روات ،جکی شروف ،گلشن گروور ،سیمران میشکروتی ،محمدرضا
شریفی نیا و فردین حفیظی از بازیگران اصلی فیلم هستند.

