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نوازنده آلمانی:

ایرانیها موسیقی را میفهمند

یکی از نوازنــدگان ویلن در
کنســرت موســیقی کالسیک
آلمان که در جشــنواره موسیقی
فجــر اجرایی را داشــت ،گفت:
ایرانیها مخاطبــان با فرهنگی
هستند که موسیقی میدانند و آن
را میفهمند.
به گزارش ایســنا« ،کوارتت
زهــی الیپزیگ» بــا هنرنمایــی چهار نوازنــدهی آلمانــی در قالب
سیویکمین جشنواره موسیقی فجر اجرا شد .این گروه پیش از اجرای
 27بهمنمــاه خود در تاالر وحدت ،در «حمام وکیل» شــیراز و «خانه
هنرمندان ایران» در تهران نیز برنامه اجرا کردند.
تیلمن بونینگ  -نوازنده ویلن  -در گفتوگو با خبرنگار ســرویس
موســیقی ایســنا ،اظهار کرد :برخالف خبرهایی که پیش از آمدن به
ایران میدیدیم یا میشنیدیم ،مخاطبان ایرانی را بسیار تحصیلکرده و
با فرهنگ یافتیم .این تجربهی خوبی برای ما بود و امیدوارم این اجرا،
اجرای آخر ما در ایران نباشد.
او در ادامه ،درباره کنسرتشان در تاالر وحدت که با اجرای قطعهای
ساخته لوریس چکناواریان  -رهبر ارکستر و موسیقیدان ایرانی  -پایان
یافت ،توضیح داد :ما چکناواریان را پیش از این نمیشناختیم؛ پارتیتور
این قطعه از طرف او برای ما فرســتاده شــد و ما هم پذیرفتیم که این
قطعه را اجرا کنیم.
او در همین زمینه افزود :قطعهی نوشتهشــده توســط چکناواریان
را یک روز قبل از اجرا در جشــنواره موســیقی تمریــن و آن اجرا را
بهعنوان هدیهای کوچکی به چکناواریان و دیگر ایرانیها تقدیم کردیم.
بونینگ دربارهی پاره شــدن سیمهای دو ســاز در طول اجرای این
گروه تاالر وحدت نیز اظهار کرد :خشــک بودن هوا ســبب پاره شدن
ســیم سازها شــد .این نوازنده گفت :تاالر وحدت از نظر سالن و فضا،
بســیار مطابق و شبیه بناهای اروپایی است .البته ما در ابتدای ورودمان
به ایران ،اجرایی را در «حمام وکیل» شیراز داشتیم و با توجه به اینکه
بــرای اولینبار چنین فضایی را تجربه کردیم ،تجربهی جالب ،خوب و
مثبتی برای ما بود.
او اضافــه کرد :تاالر وحدت بهترین ســالن در ایران بود که در آن
اجرا داشتیم ،هرچند این تاالر سن بزرگی دارد و بیشتر برای سخنرانی
یا اجرای ارکســتر مناسب است؛ اما با توجه به ظرفیت زیادی که دارد،
میتوان کوارتت را نیز در آن اجرا کرد.
این هنرمند درباره قطعات انتخابی برای اجرایشان نیز توضیح داد:
قطعاتی را که از بتهوون ،موتزارت و برامز برای این کنســرت انتخاب
کردیــم ،قطعاتی معمولی بودند که برای هر رپرتوآری که یک کوارتت
زهی اجرا میکند ،انتخاب میشوند.
او اظهار کرد :ما احترام ویژهای برای روبرت شــومان  -آهنگســاز
آلمانی دوره رمانتیک  -قائل هستیم ،به همین دلیل یکی از قطعات او
را در خانه هنرمندان ایران نواختیم .شومان نیز در شهر الیپزیگ آلمان
بوده و خانهای که او قرنها پیش در آن زندگی میکرد ،دیوار به دیوار
خانهی کودکی من است .همچنین فرهنگ شومان ،فرهنگی است که
در آن زندگی کردهایم ،به همین دلیل دریافت و فرهنگ موســیقیایی
نزدیکی با او داریم.
بونینگ همچنین توضیح داد :بهجز قطعه موتزات ،تمام قطعاتی که
در جشنواره موسیقی اجرا کردیم ،از دوره رمانتیک بودند.
این نوازنده ویلن با اشــاره به تشــویق مخاطبــان ایرانی در میان
موومانها ،تصریح کرد :اگرچه در اروپا نیز گاهی این اتفاقها رخ میدهد،
اما در واقع این کار (تشــویق در میان اجرای قطعات) نباید انجام شود.
او با بیان اینکه نزدیک به  28ســال است با دیگر اعضای این گروه
در حوزه موســیقی کار میکند ،گفت :این گروه در زمان دانشجویی ما
در آکادمی موســیقی شــهر الیپزیگ آلمان شکل گرفت .تشکیل این
گروه در ابتدا ،بیشتر با هدف تفریح و سرگرمی بود؛ اما پس از اینکه در
مسابقاتی شرکت کردیم و جوایزی گرفتیم ،موضوع برای ما جدی شد.

بازیگر «معمای شاه» درگذشت

ســیروس تقینــژاد بازیگر
نقش قوام شــیرازی در سریال
در حال پخش "معمای شــاه"
روز  28بهمن ماه در گذشت.
علــی لدنــی تهیــه کننده
"معمای شاه" با اعالم این خبر
به خبرنگار سرویس تلویزیون
و رادیو خبرگزاری دانشجویان
ایران ( ایسنا) گفت :آقای تقینژاد روز چهارشنبه بر اثر تصادف در
اتوبان تهران کرج جانش را از دست داد.
وی اظهــار کرد  :آقای تقینــژاد ایفاگر نقش قوام شــیرازی
در "معمای شــاه"بود که بــازیاش در قســمتهای اول و دوم
به پایان رسید.
به گزارش ایسنا ،ســیروس تقینژاد ،بازیگر پیشکسوت سینما،
تئاتر و تلویزیون بود که عالوه بر سریال «معمای شاه» محمدرضا
ورزی در مجموعه «مختارنامه» نیزایفای نقش داشت.
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امام حسین (ع)

رشد ابر در ارتفاعات گاهی وزش باد

یاد اولین بانوی تاریخنگار جهان گرامی داشته شد
یاد مستوره اردالن،شاعر ،نویسنده و اولین بانوی تاریخنگار
جهان در دانشگاه کردستان گرامی داشته شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشــجویان ایران(ایسنا)
منطقه کردستان،در آغاز این مراسم که به همت انجمن ادبی
اهورا برگزار شد ،ســیدمحمدجواد حسینی صدر معاون مدیر
امور اجتماعی دانشگاه کردســتان اظهار کرد :هر قدرتی در
طول تاریخ نقاط تاریک و روشــنی دارد و مستوره کردستانی
یکی از نقاط روشن حکومت اردالن است.
وی افــزود :کانونهــای فرهنگــی هنــری دانشــگاه
کردســتان در حــوزه فرهنــگ کــردی بســیار فعاالنــه
عمــل کــرده و با اجــرای برنامههــای مختلــف در قالب
همایــش و بزرگداشــت هنرمنــدان «کرد» ،در راســتای
زنــده نگه داشــتن یاد و نــام هنرمندان فعالیــت میکنند.
وی حمایت از این انجمنها در راســتای حفظ نام بزرگان و
مفاخر کردستان را وظیفه دانست و بر ادامه حمایت از فعالیت
این انجمنها تاکید کرد.
در ادامه این مراسم عدنان برزنجی ،از فعاالن حوزه زبان
و ادبیات کردی مســتوره را مهمترین شخصیت کرد دانست
که در زمانی که محدودیت زیادی برای زنان در همه زمینهها
وجود داشــته است ،در باالترین سطح شعر سروده و نام خود
را به عنوان اولین زن تاریخ نویس جهان ثبت کرده است.
وی از نبود خیابان و یا میدانی در شــهر سنندج به نام این
شاعر انتقاد کرد و خواستار در نظر گرفتن مکانی مناسب برای
استقرار مجسمه این شاعره در شهر سنندج ،زادگاه وی شد.
برزنجی همچنین از مســئولین امور فرهنگی خواست تا
برای اجرای برنامه و مجمعی برای گرامیداشت و شناساندن
هر چه بیشتر این شاعره کرد برنامهریزی کنند.
مســتوره درخشی ،پژوهشگر آثار ادبی مستوره اردالن نیز
در رابطه با سبک شعری مستوره اظهار کرد :مستوره اردالن

شاعر غزلســرای قرن  13هجری قمری است که عالوه بر
غزل ،قصیده و مثنوی نیز در آثار او دیده میشود.این شاعره
بلند آوازه کردســتان  20هزار بیت شعر داشته است که امروز
تنها  3000بیت از آن موجود است و مابقی آن از بین رفته است.
درخشــی  23درصد از غزلیات مستوره را پیرو اشعار سعدی
و  13درصــد آن را پیرو حافظ دانســت و عنوان کرد :شــعر
عاشــقانه و وصف معشوق زمینی و ملموس ،ویژگی بارز شعر
مستوره است.
ماجد مردوخ روحانی از فعاالن حوزه زبان و ادبیات کردی
در کردســتان نیز از بی توجهی به مفاخر استان انتقاد کرد و
افزود :قدردانی از شــاعران و نام آوران عرصه فرهنگ و هنر

در کردستان بسیار کمرنگ است و باید با برگزاری یادواره و
تجلیلهای شایسته ،نام و یاد آنها برای همیشه جاودان بماند.
وی مســتوره اردالن را تنها زن رساله نویس تاریخ اسالم
دانست و اظهار کرد :با توجه به عظمت فعالیت مستوره اردالن
در دورهای که محدودیت برای زنان بسیار زیاد بوده است و با
توجه به اینکه وی اولین زن تاریخ نویس کرد و از بزرگترین
قصیده ســرایان تاریخ ادبیات ایران اســت ،باید برنامهها و
یادوارههای شایســتهای برای وی در زادگاهش برگزار شود.
جمال احمدی آیین نیز در ادامه با اشــاره به شرایط زندگی
مستوره ،وی را تنها زنی دانست که در رابطه با عشق زمینی
در کمال متانت به صراحت سخن گفته است.
ماه شــرف خانم فرزند ابوالحســن خان اردالن در سال
 1220در شــهر ســنندج به دنیا آمد .علیرغــم اینکه در این
دوران محدودیتهای زیادی بــرای تحصیل دختران وجود
داشت ،ماه شرف خانم به دلیل هوش و ذکاوتش نزد پدر خود
خواندن کتابهای گلستان و بوستان سعدی را آغاز میکند و
به این ترتیب وارد عرصه شــعر و ادبیات میشود و به عنوان
اولین زن تاریخ نویس جهان شهرت مییابد.
وی در ســال  1244با خسرو خان والی ،ازدواج میکند و
در سال  1250زندگی مشــترک وی به دلیل ابتالی خسرو
بــه طاعون پایان مییابد .وی پس از مرگ خســرو خان که
موجب ناکامیاش شــده بود ،تا پایان عمر خویش به مطالعه
و تحقیق مشــغول شــده و اقدام به نوشتن کتابهای تاریخ
االکراد ،مجمع االدبا ،شرعیات و دیوان شعری میکند.
در سال  1263به دلیل تسلط حکومت قاچار بر کردستان
و از بین رفتن حکومت اردالن ،ماه شرف خاتون متخلص به
مســتوره سنندج را به سمت سلیمانیه ترک میکند و در سال
 1264در این شــهر برای همیشه با شعر و احساس و تاریخ
نگاری وداع میکند.

در مراسم رونمایی از دو مجموعه کتاب کودکانه مطرح شد:

ترجمه ادبیات کودک و نوجوان در ایران به روز است
درمراســم رونمایی  10جلدی «نامههای
فیلکــس» و مجموعه کتابهای«خانم مینگو
و »...محبوبه نجفخانی از به روز بودن ترجمه
کتابهای کودک و نوجوان در ایران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایســنا ،این مترجم در
مراســم رونمایی «نامههای فیلکس» نوشته
«آنتلنگــن» و مجموعــه کتابهای «خانم
مینگو و»...نوشــته «جمی   هارپــر» که اثر در
شهر کتاب نیاوران با حضور عالقهمندان برگزار
شد ،گفت:ما در زمره کشورهایی هستیم که در
مورد ترجمه کامال به روز حرکت میکنیم و در
این اوضاع و احــوال که به نوعی بحث مرگ
کتاب مطرح اســت حضور عالقهمندانی چون
شما در چنین مکانی ،ما مترجمان را دلگرمتر
میکند اگرچه همین حضور بار مســئولیت ما
را در زمینــه انتخاب بهترینهــا برای ترجمه
سنگین و سنگینتر میکند.
منیــژه نصیری از دیگر مترجمان مجموعه
 10جلدی «نامههای فلیکس» از زبان آلمانی
به زبان فارسی تاکید کرد:مجموعه کتابهای
فیلکس ،کتابی دوســت داشــتنی است و در
کتاب «فیلکس و گنجهای فراموش شــده »
چکمه هســت که میتوان با پوشــیدن آن به
جاهای مختلف ســفر کرد.آرزویی که شــاید
بخشــی از آرزوهای همه ما در دوران کودکی
اســت .همچنیــن در کتاب«فلیکس میتواند
هر کجا که میرود ،یک گنج داشــته باشد»
بهترین گنج او دوســتش سوفی شناخته شده
اســت .موضوعی که شاید برای هرکدام از ما
یادآور خانه و خانوادهمان باشــد و باالخره در
کتاب «پست شیشــهای فیلکس »شخصیت
اصلی این داستان به زبان ساده آشپزی کردن

را به بچهها آموزش میدهد.
شــیدا رنجبر از دیگــر مترجمــان نیز با
حضور در این مراســم اظهار کرد:خدا را شکر
میکنیم که افــراد کمالگرایی همچون خانم
نیل فروشــان در حوزه ادبیات به ویژه ادبیات
کــودک وارد و باعث شــده و میشــوند که
کتابهای زیبایی به بهترین شــکل در اختیار
بچهها قرار گیرد .تالیف اورجینال این اثر قریب
به پنج سال طول کشیده است .در هر ورق از
یکی از آثار این مجموعه به شــخصیتهایی
اشــاره میشود که برای همه ما به نوعی آشنا
هستند؛ شــخصیتهایی مثل ســیندرال .این
کتــاب در ســال  2006قریب بــه  6میلیون
جلد فروش داشــته اســت و توانسته بیش از
پنج جایزه معتبر را به خــود اختصاص دهد .
بنــا به گفتــه این مترجم کتــاب مذکور به
نوعی در زمره داســتانهای جنایی است و با
این تکنیک توانسته است خواندن متن را برای
کودکان جذابتر کند.
مهــدی رجبی نویســندهای که بناســت
مجموعه«نامه   های نیلــی»را با الگو گیری از

«نامههای فلیکس »بنویســد نیز با حضور در
این مراســم گفت :استقبال از این مجموعه و
ویژگیهای منحصر به فرد آن،باعث شــد که
ما درصدد آن بر بیاییم با توجه به اینکه نقشه
ایران به شــکل گربهای در جغرافیای جهان
ترسیم شــده ،با جایگزینی شخصیت گربه به
جای خرگوش فلیکس به نقاط مختلف ایران
سفر کنیم و با نامهنگاری با بچهها ارتباطاتمان
را گســتردهتر نماییم .نوشــتن جلد اول این
مجموعه با عنوان «نیلی در سرزمین زعفران»
به اتمام رســیده و به احتمال زیاد تا  20جلد
ادامه خواهد داشــت .مجموعــه «نامههای
فلیکــس » را گروهــی از مترجمان همچون
محبوبه نجف خانی،منیژه نصیری،مریم رزاقی
و...ترجمه کردهاند و مســئولیت نشــر آن را
انتشارات زعفران بر عهده دارد .نلی محجوب
مترجم مجموعه کتابهای «خانم مینگو و»...
نیز با حضور در این مراسم گفت :خانم مینگو
معلمــی متفاوت اســت .او میتواند با بچهها
رفیق شــود و کارهای جالبی را به کمک آنها
شکل دهد .جلد اول این مجموعه سال گذشته

درخشش مروارید کمیاب و کوبهایها
در تهران

تاریخ بیتالمقدس  7000ساله شد

یافتههــای جدید باستانشناســان ،قدمت شــهر اورشــلیم یا
بیتالمقدس را به  7000سال افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،باستانشناسان
اخیرا موفق شــدند ســازههایی را در شــهر بیتالمقدس واقع در
سرزمینهای اشغالی کشــف کنند که قدمت آنها به  7000سال
میرسد.
ایــن قدیمیترین کشــف در تاریخ این ســرزمین محســوب
میشود .بر این اساس قدمت اورشلیم به دوران مس یا فرانوسنگی
برمیگردد.
به گزارش گاردین ،عالوه بر باقیمانده ســاختمانهایی که در
این منطقه پیدا شده ،محققان موفق به مشف چندتیغه داس شدند
که برای دروی غالت مورد استفاده قرار میگرفته است .چند شی
دیگر از جمله دانهای از جنس سنگ عقیق هم در این پروژه کشف
شده است.
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تاالر وحدت در ادامــهی اجرای گروهها
در جشنواره موسیقی فجر ،میزبان دو اجرای
درخشــان بــود ،هرچند تناســب چندانی با
یکدیگر نداشتند.
به گزارش ایسنا ،شــامگاه  28بهمنماه
و در هشــتمین شــب از اجراهای جشنواره
موســیقی فجر ،تــاالر وحدت در ســانس
نخست ،میزبان دو گروه موسیقی بود.
ابتدا «بلکه سیســکو» از کشور آفریقایی
«مالی» با پوششــی بسیار ســاده و سازی
بســیار عجیب روی صحنه آمد و بدون هیچ
مقدمهای شــروع به نواختن کرد .سیســکو

نوازندهی توانمند ســاز «کورا» است .صدای
«کورا» بهگونهای اســت که بهنظر میرسد
چند ساز با هم در حال نواخته شدن هستند.
سیســکو بــا مهــارت زیــادی کــه در
نواختن این ســاز دارد ،توانســت چند قطعه
را بــدون آنکــه نتــی در مقابلش داشــته
باشــد ،بــه بهترین شــکل بنــوازد و البته
مورد تشــویق مخاطبان هم قــرار گرفت.
بلکه سیسکو
برخــاف تصور رایــج درباره پوشــش
و موســیقی در کشــورهای آفریقایــی که
رنگهــای تنــد و جنبوجــوش را به یاد
میآورد ،این نوازندهی مهمان در جشــنواره
موســیقی ،لباســی یکدست ســفید بر تن
داشــت و از ســازش نیز نوایی آســمانی به
گوش میرسید.

پس از اجرای کوتاهی که سیسکو داشت،
گروه کوبهای تهران روی سن آمد و حاضران
نیــز که بهنظر میرســید بیشترشــان برای
شنیدن موسیقی ایرانی به تاالر وحدت آمده
بودند ،از آنها با ایســتادن و تشویق کردن،
استقبال کردند.
نخســتین قطعهی این گــروه با صدای
آشــنای زنگ و ضرب زورخانه آغاز شــد و
همراه آن مرشــد «مهرگان گرامی حقیقی»
اینگونه خواند :به نــام خداوند جانآفرین/
حکیم سخن در زبان آفرین.
گروه کوبهای تهران
سپس یک آهنگ با ریتم تند نواخته شد
و در ادامه ،صدای دف «حســین رضایینیا»
آغازگر قطعهی سوم شد« .همایون نصیری»
نیز با نواختن سازهای ضربی قطعه چهارم را

منتشر شد و در «جشنواره کتاب برتر» که چند
روز پیش برگزار شــد ،عنوان کتاب مناسب را
از آن خــود کرد« .خانم مینگــو و اولین روز
مدرســه»«،خانم مینگو و دردسرهای هوای
بــد»و «خانم مینگو و آمادگــی در برابر آتش
سوزی »عناوین این مجموعهاند.نشر زعفران
این مجموعه را راهی بازار کرده اســت .آرمان
آریــن که برای مدتی کوتــاه در ایران حضور
دارد،از دیگر سخنرانان این مراسم بود.
او در این مراسم به ارائه توضیحاتی در مورد
مجموعــه کتاب «هفت فرمانــرا»ی خود که
بناست به زودی توسط نشر زعفران راهی بازار
شود پرداخت و تاکید کرد :تاکنون چهار جلد از
این مجموعه نوشــته شده است و جلد اول آن
«آن داســتان آغازین» نام دارد .این مجموعه
مجموعهای اســت که میتواند بزرگســاالن
را در کنار نوجوانان بــه خواندن ترغیب کند.
ایــن رمــان در قالــب اثــری تاریخــی
فانتزی نوشــته شده اســت و در آن از هفت
پادشاه،در پنج سلســله یاد شده است .اگرچه
ایــن رمان صرفــا تاریخی نیســت و به مدد
موجــود خیالانگیــزی با نــام «تخت جهان
بزریــن» کــه در دوره تازیان از بیــن رفته ،
ماجراهای این پنج سلســله تا دوره ساسانیان
نقل میشود چرا که محقق میتواند این تخت
ذیقیمت را پیــدا کند و حوادث ماجرا در زمان
حال و گذشته اتفاق میافتد .به هر صورت دو
خط فانتزی و تاریخی شــاکله اول این رمان
هفت جلدی را در بر میگیرد.
مراســم رونمایی از این دو مجموعه کتاب
در فضای فانتزی و با حضور گسترده خانوادهها
رقم خورده بود.
آغاز کرد« .مرشــد مهرگان» بار دیگر زنگ
و ضرب زورخانــه را به صدا درآورد و همراه
آن شعری را دربارهی ایران خواند .دستهای
«کامبیز گنجــهای» روی تنبک هنرنمایی
خیرهکننــدهای در ششــمین قطعــهی این
کنسرت داشت و دو قطعه پایانی این برنامه
نیز با نواختــن دایره زنگی و ناقارا توســط
«وحید اسداللهی» آغاز شد.
پس از آنکه اعضــای گروه کوبهای کار
خــود را به پایان رســاندند و از صحنه خارج
شدند ،با ادامه یافتن تشویق حاضران ،دوباره
روی سن آمدند.
رضایینیا پیش از اجــرای قطعه پایانی،
در ســخنانی گفت :این نخســتینبار است
که ما پنــج نفر بهعنــوان گــروه کوبهای
تهــران دور هــم جمع شــده و کنســرتی
را برگــزار کردهایــم .من افتخــار میکنم
کــه در خدمــت ایــن هنرمندان هســتم.
با به صدا درآمدن زنــگ زورخانه ،آخرین
بخش از برنامــهی گروه کوبهای تهران هم
نواخته شد.

کامکارهای جدید در جشنواره

اجرای گــروه کامکارها در
جشــنوارهی موســیقی فجر،
هرچند آشــنا و قابل پیشبینی
بود اما شــب شــلوغی را برای
سالن برج میالد رقم زد.
به گزارش خبرنگار موسیقی
ایسنا ،گروه کامکارها با عنوان
«شادمانهها» ،دو نوبت ،در روز
هشتم ســیویکمین جشنوارهی بینالمللی موسیقی فجر ،در سالن
همایشهای برج میالد به صحنه رفت.
اجرای این گروه که با گســترش نســلی خانوادهی کامکارها،
اعضــای جدیدی را به خود میبیند ،باعث شــد کــه برای ورود
عالقهمندان به ســالن محل برگزاری کنسرت ،صفهای طویلی
تشکیل شود.
برنامههای گروه کامکارها در شــامگاه چهارشنبه  28بهمنماه،
مانند بیشــتر اجراهای این گروه ،دو بخش را شامل میشد؛ بخش
نخست ،اجرای قطعههایی از موسیقی سنتی ایران ،با شعرهایی از
حافظ و موالنا و آهنگسازی هوشنگ ،پشنگ و اردشیر کامکار.
امــا بخش دوم که با بر تن کردن لباس محلی کردی توســط
اعضای گروه همراه بود ،اجرای قطعههایی از موســیقی مقامی و
فولکلور کردستان را شامل میشد.
برخی اعضای این گروه همچون اردشیر و ارسالن کامکار البته
در روزهای گذشــته در قالب گروههای دیگر هم در جشــنوارهی
امسال اجرا داشتهاند.

رمان نامزد بوکر «یان مکایوان» به سینما
میرود

رمان «در ســاحل چسیل»
نوشــته «یــان مکایــوان»
بــهزودی روی پــرده نقرهای
روایت میشود.
بــه گــزارش خبرگــزاری
دانشجویان ایران (ایسنا)« ،در
ســاحل چســیل» رمان نامزد
«بوکــر»ی از یــان مکایوان
نویســنده مطرح انگلیســی اســت که به زودی تبدیل به فیلمی
سینمایی میشــود« .سیرشا رونان» بازیگری که سال  2007برای
ایفــای نقش در «تاوان» اقتباس ســینمایی از دیگر اثر مکایوان
نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود ،در این فیلم هنرنمایی میکند.
این دومین بازی رونان پیش از  22سالگی در اقتباس کتابهای
مکایوان محســوب میشــود .او اخیرا در فیلم «بروکلین» ظاهر
شــده و برای بار دوم نامزد جایزه اســکار شده اســت .این بازیگر
همچنیــن برای بــازی در «بروکلین» در جوایــز «بفتا»« ،گلدن
گلوب» و انجمن بازیگران ســینمایی آمریکا هم شــانس دریافت
جایزه دارد .به گزارش گاردین ،داستان رمان نامزد «بوکر» مکایوان
سال  1962در دورست و در جریان ماه عسل یک زوج جوان اتفاق
میافتد« .در ســاحل چســیل» را «دومینیک کــوک» کارگردانی
میکند .مکایوان ،رماننویس  67ساله انگلیسی است که در سال
 2008از ســوی مجله «تایمز» به عنوان یکی از  50نویســندهی
برتر انگلیســی از سال  1945تا آن زمان شناخته شد .وی که برای
نگارش رمانهای گوتیک شــهرت دارد ،در حوزه فیلمنامهنویسی
نیز فعالیت میکند« .تاوان»« ،باغ ســیمانی»« ،راحتی غریبهها»،
«آمســتردام» و «در ســاحل چســیل» از معروفتریــن آثــار این
نویسنده هستند.

در دست پیگیری است؛

ثبت اصفهان به عنوان پایتخت جهانی
صنایع دستی

معاون صنایع دستی اداره کل
میراث فرهنگی استان اصفهان
گفت :ثبــت اصفهان ،به عنوان
پایتخت صنایع دســتی جهاد در
دست پیگیری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ،منطقه
اصفهــان در شــهرضا ،جعفــر
صالحی شامگاه چهارشنبه) در جلسه بررسی مشکالت شهرک صنایع
دســتی شهرســتان اظهار کرد :یکی از مهمترین معضالت سفال و
ســرامیک شهرضا ،خاک نامرغوب منطقه است و باید سرمایه گذاری
الزم برای ارتقای کیفیت آن تا حد اســتانداردهای جهانی انجام شود.
وی اضافه کرد :توان هنرمندان شهرضا بسیار باال است ،در حال حاضر
بیش از  500هنرمند فعال در این شهرستان حضور دارند که پیشبینی
میشــود این آمار بیش از سه هزار نفر باشــند .معاون صنایع دستی
اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفــت :یکی از مهمترین
اقداماتی که میتواند فعالیتهای هنرمندان شــهرضا را سازماندهی و
هدایت کند ،ایجاد خانه صنایع دستی شهرستان با محوریت هنرمندان
آن اســت .صالحی یکی از نیازهای مهم شهرستان شهرضا در حوزه
صنایع دستی را ارتقای وضعیت آموزشهای ارائه شده در حوزه صنایع
دستی برشــمرد و افزود :ارتقای سطح عملکرد آزمایشگاههای سفال
و ســرامیک و ایجاد بانکهای عامل در خصوص صنایع دســتی از
جمله امکاناتی اســت که ظرفیتهای آن در شهرســتان وجود دارد.
وی گفت :سفال و ســرامیک شهرضا در آستانه جهانی شدن است
و باید محوریت فعالیتهای انجام شــده در حوزه صنایع دســتی نیز
بر اســاس این هنر اســتوار باشــد .معاون صنایع دســتی اداره کل
میراث فرهنگی اســتان اصفهان تصریح کرد :با جهانی شدن سفال
شهرضا افراد عالقهمند و توریستها از سراسر کشور به شهرضا سفر
میکنند ،بنابراین باید امکانات و زیرساختهای الزم مانند هتلهای
اقامتی توریســتی نیز در شهرستان ایجاد شــود .صالحی گفت :ثبت
اســتان اصفهان به عنوان پایتخت جهانی صنایع دستی در دستورکار
قرار گرفته و تاکنون  72رشــته صنایع دســتی در آن شناخته و ثبت
شده است.

