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 داستان خوانی اميرحسن چھلتن در مونيخ

 

در . ی ايران است اميرحسن چھلتن، داستان نويس سرشناس ميھنمان، ميھمان خانه
خود را منتشر کرد،   اولين مجموعه داستانی ١٣۵۵ی چھلتن، که در سال  کارنامه
ھای مختلف از  ھای او به زبان از داستان  برخی. کتاب ثبت شده است ١۴تا کنون 

دستگاه . ھای ديگر ترجمه شده اند و زبان  ، چينی مله، انگليسی، فرانسوی، عربیج
ھای او مانع تراشی کرده است،  به بعد در راه انتشار کتاب ١٣۶٢سانسور از سال 
  برخی. سال اجازه انتشار نيافت ٢٠ھای او، نزديک به  از کتاب  به حدی که يکی

ست که در وزارت ارشاد در انتظار ی او چندين سال ا ھای منتشر نشده کتاب
تھران، خيابان "بدين خاطر او آخرين کتابش . ی انتشار به سر ميبرند دريافت اجازه

 (Teheran, Revolutionsstrasse)آلمانی و به زبان   را تنھا در آلمان" انقFب

  .به دست انتشار سپرد

ت کرده است خود از چھلتن دعو  ھای فرھنگی ی ايران در راستای برنامه خانه
بخش پايانی . ھای خود را برای ايرانيان ساکن مونيخ بخواند ٔای از داستان برگزيده

. ھای حاضران اختصاص خواھد داشت جلسه نيز به گفتگو با او و طرح پرسش

  .ميداريم  مقدمش را گرامی

نيز ما را در اين    )خواننده، نوازنده و ترانه سرا( آرش ساساندوست ھنرمندمان   
  .کند با اجرای قطعاتی ھمراھی میشب 

  ٢٠:٠٠: آغاز ١٩:٣٠   :ورود   ٢٠٠٩.١١.٢٧جمعه : زمان

 .Landeshauptstadt München, Beratungszentrum Goethestr :مکان

53  

 يورو ۵: ورودی

 



 
 
  

Liebe Freunde, 
Amir Hassan Cheheltan, der iranische Schriftsteller, ist für ein Jahr Gast 
des DAAD in Berlin und nimmt an 
zahlreichen Veranstaltungen teil. 
 
Am 25.11.2009 liest er in der Bhlg. L. Kirchheim, Gauting aus seinem, in 
Teheran nicht veröffentlichten, 
Roman "Teheran Revolutionsstrasse" mit deutscher Übersetzung vor. 
Weiter Information bzgl. dieser Veranstaltung  
finden Sie unter (http://www.kirchheimverlag.de/index/startframe.htm) 
 
Am 27.11.2009 ist er Gast bei khane-iran in München und liest aus seinen 
Persischen Romanen vor. Der Abend wird 
mit Persischer Musik von Arashe Sasan (Sänger,Liedermacher und 
Komponist) begleitet. 
Wir laden Sie herzlich zu den Vorlesungen ein. 
  
Wann: Freitag 27.11.2009 Einlass: 19:30 Beginn: 20:00 Uhr 
Wo:     Landeshauptstadt München, Beratungszentrum 

         Goethestr. 53 
Eintritt: 5 Euro 
  

Mit Freundlichen Grüßen, 
Khane-Iran e.V. (München) 
  
 


	Cheheltan-Khane-Iran.pdf
	Dokument2

