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کتابخانه ای برای زندگی بهتر

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار
مائده کریمی - کارشناس ارشد تاریخ 

کریستیانه کارایوا نوازنده شهیر اتریشی در کنسرت شامگاه ٢٨ فروردین به اجرای آثاری از اسکریابین، پروکوفیف، لیست، شوبرت و شمیدینگر پرداخت. 
او در ابتدا قطعه ای از الکساندر اسکریابین را اجرا کرد که به نوعی یک پیش درآمد یا مدخل برای کنسرت بود که در طول آن این هنرمند علی رغم باال بودن سطح گستره نت ها، 

بیشتر روی کالویه های میانی و کالویه های بم پیانو تمرکز داشت. 
بعد از تنفس، کارایوا با دفترچه نت خود وارد شد و به اجرای قطعه ای به شدت سخت از هلموت شمیدینگر پرداخت، قطعه ای که با نواختن برخی نت ها از داخل خود پیانو و فارغ 

از کالویه ها همراه بود. او در این قطعه چند بار مجبور به ایستادن و نواختن به اهرم های داخل پیانو شد که این کار تماشاگران را حیرت زده کرد.

اوژن یونســکو کرگدن را نخســت به شکل 
داســتان کوتاه نوشــت. به فاصله ِی اندکی پس 
از چاپ داســتان کوتاه و ترجمــه ِی آن به زبان 
انگلیســی توســط دانلد ام. الن، خود یونســکو 
داستانش را به شکل نمایشنامه درآورد. نمایشنامه 
مورد توجه تماشــاگران تئاتر در تمام کشورهای 
جهان قرار گرفت. جالل آل احمد نمایشنامه را به 
زبان پارسی ترجمه کرد. نمایشنامه ِی »کرگدن« 
در ایران بارها اجرا شد. آخرین اجرای نمایشنامه ِی  

کرگدن در آبان 13٨7 در تهران بود.
یونســکو »کرگدن« را زمانی نوشت که تاثیر 
جنــگ جهانــی دوم )1939-1945( هنــوز در 
ذهنیــت مردم اروپا رنگ نباخته بود. گســترِش 
جنگ ســرد بین ایاالت متحده آمریکا و اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی احتمال جنگ ویرانگر دیگری را طرح می ساخت. روشنفکران 
و نویســندگان دلیل آغاز جنگ را بررســی و گزارش می کردند تــا از آغاز دوباره ِی جنگ 
جلوگیری شود. نویسندگان به درستی می دانستند که آغازگراِن جنگ در سال های پیش از 
جنگ و ســال های نخستین جنگ دوم جهانی، نادانی و پندار توده ِی مردم عوام از تاریخ و 
تبار ساختگی را میدان بازی خود ساخته اند و با شور و شوق فراوان از سوِی مردم پشتیبانی 
می شدند. جنگ دوم پنجاه و هفت میلیون انسان را قربانی و میلیون ها انسان را بی خانمان 
در دنیایی ویران رها کرده بود. پیوســتن نابخردانه ِی مردم آلمان به حزب نازی و پشتیبانِی 
گســترده ِی مردم از فاشیسم در دهه های بیست و سِی ســده ِی بیستم میالدی زمینه ِی 

داستان کرگدن است.
در داستان کرگدن مردم شهری به کرگدن تبدیل می شوند. این تبدیل شدگی در فضای 
کوچک یک شــرکت برجسته تر شده است. یونسکو توانســته است کارکنان یک شرکت 
کوچک را به عنواِن نمونه ِی معرفی کننده ِی مردم یک کشــور بــه نمایش بگذارد. افراد 
این شرکت نماینده ِی گرایش های گوناگون رایج در جامعه هستند. آشفتگی افراد داستان، 
آشفتگی جامعه ای را نشان می دهد که معنا در سخناِن مقاماِت حاکم و جمعیِت آن جامعه به 
کلی از بین رفته است. مردم بدوِن هیچ دلیلی انسانیت خود را ترک می کنند تا با پیوستن به 

گله ِی کرگدن ها هم رنگ جماعت باشند.
یکی از مســائل طرح شده در داستاِن کرگدن »وظیفه« است. در کرگدن، وظیفه به یک 
روزمرگی بی معنی تبدیل شــده اســت. پس از کرگدن شدن آقاِی بویوف، همسرش خانم 
بویوف بدون هیچ دلیلی به دنبال شــوهرش راه می افتد تــا در دنیای کرگدن ها وظیفه ِی 
زناشویی را انجام دهد. خانم بویوف نگران تنهاشدن است، پس کرگدن می شود تا هم رنگ 
جماعت شــود. جالب اینکه تبدیل انسان به حیوان و نوعی دگردیسی در سده ِی بیستم به 
نوعی ســبک و سیاق ادبی تبدیل شد. فرانتس کافکا در سال 1915 داستانی »دگردیسی« 
)به ترجمه ِی صادق هدایت: مســخ( را چاپ کرد. در داستان کافکا، شخصیتی به سوسک 
تبدیل می شــود. در سال 19٢5 میخائیل بولگاکف داســتان »قلِب یک سگ« را به چاپ 
رســاند. در این داستان انسانی به سگ تبدیل می شــود. اوژن یونسکو داستان کرگدن را 
در ســال 195٨ نوشت و غالمحسین ساعدی در سال 1969 داستان گاو را در مجموعه ِی 
»عزاداران بیل« چاپ کرد. در میان این داستان ها، کرگدن یونسکو دارای ویژگِی اجتماعی 

بسیار برجسته ای است که خواندن آن را جذاب می کند.

باز هم خبر گذشــتن و درگذشتن، این بار 
کیومرث منشــی زاده راهی دیار باقی شد. 
دکتر کیومــرث منشــی زاده، متولد 13٢4 
جیرفت کرمان، از شــاعران بزرگ و مطرح 
معاصر ایران بود، که بیشــتر او را با عنوان 
بنیان گذار شــعر ریاضی می شناســند. وی 
در رشــته های فلســفه، ریاضی، فیزیک و 
حقوق در کشورهای آمریکا، فرانسه و ایران 

تحصیل کرده بود.
دفتر شعر »ســاعت سرخ در ساعت ٢5« 
گزینه ای ســت از دوره های مختلف شعری 
کیومرث منشــی زاده، که در ســال 13٨7 
انتشــارات نگیما منتشر کرده است. دفتر در 

بر گیرنده ی 57 شعر، از چهار دفتر شعر ایشان - »شعرهای تازه«، »از قرمزتر از سفید«، 
»تاریخ تاریخ« و»سفرنامه ی مرد مالیخولیایی رنگ پریده«- است. 

کیومرث منشــی زاده دو شاخه ی ویژه در شــعر دهه های اخیر ابداع کرده است. یکی 
»شعر ریاضی« که در دهه ی پنجاه آن را ابداع کرد و با استفاده از اعداد، مفاهیم ریاضی و 
فرمول های فیزیکی شعرهایی سرود که بحث انگیز و جالب توجه بود. مانند این چند سطر 

از شعر »سرنوشت در کهکشان خانم گیسودراز«:
رها کن تربیع دایره را 

و تثلیث زاویه را 
چه کسی می داند جذر صفر 

بی نهایت است 
یا صفر؟ 

کیومرث منشــی زاده از شــاعران دهه 4۰ بود. به عقیده منتقــدان او هم مانند دیگر 
هم عصرانش و در کنار خیلی از شاعران دیگر مثل براهنی، نادرپور و سپانلو جزو کسانی 
است که  سعی کردند در فضای خاص شاعرانه خود آثارشان را به خوانندگان عرضه کنند. 
ســبک و نگاه  او در شعر بیشــتر در حوزه هندسه و ریاضیات بود و سعی می کرد از این 
منظر شعر بگوید. او از شاعران نیمایی بود. او که در ابتدا از اعداد و نشانه های ریاضی در 
اشــعارش استفاده می کرد و به نام "شاعر ریاضی" شناخته شد بعدها به سرودن اشعاری 
موســوم به "شعر رنگی" روی آورد که در این اشعار به رنگ ها توجه می کرد. منشی زاده 

همچنین پژوهش هایی در اشعار حافظ و نیما انجام داده بود.
همانطور که گفتیم دومین ابداع او »شعر رنگ«بود، که در آن به کمک حالت پذیری 
رنگ ها و رنگ پذیری حالت ها، به خلق تصویرهای رنگی می پردازد و از انواع رنگ های 

موجود در زبان فارسی، خالقانه و با هنرمندی استفاده می کند، مانند این چند سطر: 
آبی می آیی

و ارغوان
از برابرت

زنگاری می گذرد
و سپیدار پاییزی

همچون رؤیای یک سوارکار استخوانی
در هم می شکند...

از گرایش های بارز شــعر منشــی زاده نگاه طنزآمیز اجتماعی- سیاسی او به جهان و 
دنیای پیرامون است، اغلب شعرهایش رگه های تند و جذابی از طنز انتقادی، یا شوخ طبعی 
طنازانه دارند. شعرهای»صفر در منقار کالغ زرد بی آسمان«، »تاریِخ تاریخ«، »شب است 
و آرام، شــب«، »جنوب جهنم«، »سالم روســتایی خشم مشت«، »می آیی اما، ولی چه 
دیر«، »دروغ ســفید«، »خوشــبختی و شــرم آگینی های مکنون« نمونه های بارزی از 

شعرهای اجتماعی- سیاسی طنزآمیز، منشی زاده اند.
شعر منشی زاده در مسیر اصلی خود شعر نیمایی است، البته با زبان خاص و نگاه ویژه و 
گرایش های شخصی منشی زاده که به شعرش هویتی منحصر به فرد  و مستقل بخشیده 
است.مســتند سینمایی »شــعر رنگی« به کارگردانی وحیده محمدی فر و تهیه کنندگی 

دایوش مهرجویی از زندگی آقای منشی زاده ساخته شده است.

 خبر کوتاه بود 
منشی زاده درگذشت

در ایران باستان در روزهای بخصوصی از سال جشن هایی 
ترتیب داده می شــد که امروزه به جشن های ایرانیان باستان 
معروف است. عمر برخی از جشن های ایرانیان باستان با عمر 
این ملت و مردم برابر است. پاره ای از جشن های ایران چون 
نوروز و مهرگان و گاهنبار ها که ریشــه ای طبیعی دارند، از 
یاد و تاریخ و رســوم و آداب و زندگی مردم ایران جدا نیست. 
همه این معتقدات و آداب و رسوم، از جمله جشن ها هویت و 

خصایل و ویژه گی های ماست. 
در ایران قدیم هر روز ماه نام به خصوصی داشــت و یک 

روز از ماه همنام خود ماه بود و آن روز را جشن می گرفتند.
سال اوستایی شمسی است و از 365 روز تشکیل می شود. 
هر سال دوازده ماه دارد و هر ماه درست سی روز. این سی روز 
دارای ســی نام مشخص و ویژه می باشد که هر روز به نامی 
خوانده می شود. نام ها از آن امشاسپندان وایزدان است اما پنج 
روز باقی می ماند. این پنج روز پس از آخرین روز از ماه اسفند 
یعنی روز ســیصد و شصتم قرار دارد که پنجه، پنجه دزدیده، 
خمسه مسترقه یا اندرگاه خوانده می شود و هر روزی را نامی 
ویژه اســت. این پنج نام از پنج بخش گات ها یا ســرودهای 

زرتشــت برگزیده شده اســت. همچنین دوازده ماه اوستایی 
نیز دارای دوازده نام اســت، منتخب از نام های امشاسپندان 

و ایزدان که با دوازده نام از سی اسم روزها مشترک است.
روزهای هم نام با دوازده ماه و جشن های ماهانه 

در ایران باستان
نــام های دوازده گانه ماه ها با دوازده نام از اســامی روزها 
مشترک هســتند. در مثل فروردین نخستین ماه سال و آغاز 
بهار است در حالی که روز نوزدهم هر ماه نیر فروردین نامیده 
می شــود یا اردیبهشت دومین ماه و ســومین روز ماه نیز به 
شمار می رفته است. بدین شیوه هرگاه نام روز و ماهی موافق 
می افتاد، آن روز را جشن می گرفتند و از این رهگذر دوازده 
جشن در سال که بهتر است آنها را جشن های ماهانه بنامیم، 
پدید می آمد. گاه شــماري ایران باســتان، روز سوم هر ماه و 
ماه دوم هر ســال خورشــیدي به نام اردیبهشت امشاسپند 
است. زرتشتیان، اردیبهشــت روز از اردیبهشت ماه را جشن 
مي گرفتند و آن را "اردیبهشتگان" مي نامیدند. سومین یشت 
از اوســتا به نام همین امشاسپند است. این امشاسپند نماینده 
قانون ایزدي و نظم اخالقي در جهان اســت. درباره وي آمده 
است که: "اردیبهشت را خویشکاري )=وظیفه( این است که 
دیوان نهلد تا روان دروندان را در دوزخ به بیش از گناهي که 

ایشان را اســت پادافراه کننده و )دیوان را( از ایشان باز دارد. 
درباره آداب و رسوم مربوط به اردیبهشتگان اطالعي در دست 
نیست اما مطابق جشــنهاي دیگر ، ابوریحان بیروني به آن 
اشاره نموده است که روز ســوم اردیبهشت ماه ، اردیبهشت 
روز اســت و آن عیدي است که اردیبهشتگان نام دارد، براي 
آنکه هر دو با هم متفق شــده اند . معناي این نام ، آن است 
که راستي بهتر است و برخي گفته اند که منتهاي خیر است 
و اردیبهشــت ملک آتش و نور است و این دو با او مناسبت 
دارد و خداوند او را به این کار موکل کرد. جشن اردیبهشتگان 
که یکي از جشــن هاي بزرگ دیني زرتشــتیان اســت، با 

برابري روز و ماه اردیبهشــت، یعني دوم اریبهشت ماه تقویم 
فصلي هماهنگ اســت. این روز بزرگ یادآور فروزه اهورایي 
اردیبهشت یا اشه وهیشــته و ویژگي هاي آن یعني بهترین 
راستي و پاکي مي باشد. اردیبهشت، دومین امشاسپند، داراي 
انگاره اي مادي است به نام آتش یا آذر، فروغي خدا داده که 
گرمي بخــش و فروزان و پاک کننده و در یک کالم زندگي 
بخش اســت و پرتوهاي نوراني آن هســتي را از نیستي جدا 
مي گرداند وراســت را از دروغ باز مي شناساند. پس بجاست 
که آتش را نموداري از آن داده بزرگ بدانیم. بهترین راســتي 
برترین نعمتي اســت که دســت یابي بــه آن یعني پیروزي 
بزرگ و این پیروزي شایســته جشني است بس بزرگتر با نام 
جشن اردیبهشــتگان یا جشن اخالق. به خاطر مقام و مرتبه 
اردیبهشت امشاسپند این جشن به نام اوست و نظر به همان 
صفات و کماالت است که ایرانیان قدیم این روز را جشن می 
گرفتند و خود را برای قبول صفات این فرشــته مقدس آماده 
می ساختند .جشن اردیبهشت گان همان عید گل است که در 
میان سایر ملت ها با تجلیل فراوان بر پا می شود عیدی است 
به نام فرشــته آتش و نور که از طــرف خدا بدین کار موکل 
 گردیده تا علل بیماری ها را به یاری ادویه و خوردنی ها برطرف 

کند.

در آستانه اردیبهشت و جشن اردیبهشتگان 

»عروسی خون« عنوان نمایش تازه محمد ولی زادگان 
اســت که از تاریخ ســوم اردیبهشت ماه ســال جاری در 
تماشــاخانه »پالیــز« روی صحنه خواهــد رفت. محمد 
ولی زادگان از چهره های جوان در حوزه نمایش اســت که 
پیش از این کارگردانی نمایش »او شمال من، جنوب من، 
شــرق و غرب من بــود« را برعهده داشــت و این اثر را 
روی صحنه برد، نمایش »عروســی خون« تازه ترین اثر 

این کارگردان محسوب می شود.
طبق برنامه ریزی های انجام شــده، این نمایش از تاریخ 

سوم اردیبهشت ماه ســال جاری در تماشاخانه پالیز روی 
صحنه خواهــد رفت که پیش فــروش بلیت های این اثر 

نمایشی از چند روز قبل آغاز شده است.
تمرینات این گروه نمایشــی از مدت ها قبل آغاز شده و 
این روزها در ســالن اصلی تماشاخانه »پالیز« تمرین های 

نهایی انجام خواهد شد.
معــروف  نوشــته  خــون«  »عروســی  نمایشــنامه 
فدریکــو گارســیا لورکا اســت کــه جابــر رمضانی با 
بازخوانــی جدیــدی از این نمایشــنامه مشــهور، متن 

 تــازه ای را بــرای محمــد ولــی زادگان آمــاده کرده 
است.

مرضیه بدرقه، سارارســول زاده، بانیپالشــومون، احسان 
کریمی، عامرمسافرآســتانه، دنیا نصر، مریم نورمحمدی، 
محمدولی زادگان، امیرحســین فتحی،شــیرین فرشباف و 
کاظم ســیاحی بازیگرانی هســتند که در این نمایش به 

ایفای نقش می پردازند.
لیســت عوامل اصلی این نمایش عبارت است از: طراح 
و کارگــردان: محمد ولــی زادگان، مدیر پــروژه: مهدی 

بوسلیک، طراح صحنه: ســعید یزدانی، طراح لباس: الهام 
معین، طــراح نور: علیرضا حبیبی، موســیقی:فربد مائین، 
طراح حرکت: امیر امیری، طراح پوســتر و بورشور: بهراد 
جوانبخــت، ویدئو: محمــد ولیزادگان، مهــرداد متجلی، 
دیجیتال آرت: ســروش رضا، صدا بردار: علی مژده، گروه 
کارگردانی: محمد غضنفری، محســن باغ پرور، مهشــید 
دمی زاده، دســتیار لباس: شــهرزاد کاظمی فروز، مشاور 
تبلیغات: ملودی آرام نیا، عکاس: آوازه جواهریان، مدیریت 

تبلیغات مجازی: آریان امیرخانی

 عروسی خون در
 تماشاخانه پالیز 

مجموعه ای از الگوهای مکتب های مختلف نقاشــی با استفاده از آثار مشــهوری از سرشناس ترین نقاشان هزاره ی 
گذشته، در قالب یک کتاب منتشر شد.

»باغ مشــاهیر« عنوان کتابی اســت که در قالب آرت تراپی، الگوهای نقاشــی هنرمندان سرشناسی را به کار گرفته 
است که در مکتب های مختلف هنری، آثار جاودانی را در سده های گذشته، به ویژه در چند سده ی اخیر، خلق کرده اند؛ 
مشــاهیری چون: لئوناردو داوینچی، میکل  آنژ، ونسان ون گوگ، پابلو پیکاسو، کلود مونه، مارک شاگال، سالوادور دالی، 
اندی وارهول، فریدا کالو، رامبراند، گوستاو کلمیت، رنوآر، پل سزان، توماس کین کید، ادوارد مونش، روبنس، گرنت وود، 
ون روئیزدال، یوهانس ورمیر، موریس اشر، ادوارد هاپر، رنه ماگریت، پیسارو، هانس هلباین، جان سینگر سارجنت، ژان 

اونوره فراگونار، رابرت کمپین، نیکوال پوسن، توماس گینزبارو، فانتین التور، جیمز انسور، گویا و...
  در مقدمه ی این کتاب آمده است: »رنگ آمیزی نه تنها یک فعالیت مهم خالقیت ساز برای کودکان و نوجوانان، بلکه 
برای بزرگساالن هم فرصتی است برای رسیدن به آرامشی مؤثر که به زندگی جلوه  بهتری می بخشد. در تفکرات کهن 
نیز رنگ تسکین دهنده است و آرامش بخش؛ حال وقتی فرصت رنگ آمیزی ده ها صفحه طرح های استاندارد، هنرمندانه 
و علمی برای همگان فراهم می شود، عالوه بر افزودن رنگ بهتر به زندگی، این فرصت هم فراهم می شود که هنرمند 

درون هر فردی کشف شود.
این شیوه اکنون در جوامع توسعه یافته بیش از هر وسیله ی دیگری توصیه می شود؛ زیرا یک رفتار باوقار هنرمندانه را 
تجویز می کند که هدف و دستاورد آن، تنها یک فرصت سرگرمی نیست، بلکه وجوهی از انسان معاصر را بیدار و نمایان 
می کند که شــاید در البه الی الیه های سنگین و ضخیم زندگی پراضطراب ماشینی ما، هیچ گاه فرصت بروز نیافته اند. 
ضمن آن که با ایجاد فرصت تمرکز، شهرونداِن زندگی پرشتاب و پرتنش امروز را نرم و آرام به تمرکز و آرامش هدایت 

می کند.
باغ مشاهیر را نشر آرادمان در ٨4 صفحه و شمارگان هزار نسخه، به بهای 14 هزار تومان منتشر کرده است.

باغ مشاهیر منتشر شد

معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشور از معرفی 
استان گیالن به عنوان کانون توسعه صنایع دستی در حاشیه 

دریای خزر خبر داد.
بــه نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دســتی، بهمن 
نامورمطلق در نشست علمی حصیربافی که در استان گیالن 
برگزار شــد، صنایع دستی این اســتان را هویت منقول آن 

دانست. 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: چون 
سازمان میراث فرهنگی از حوزه علم و دانش دور شده بود، 
برای ایجاد دوباره این پیوند زمان زیادی صرف شد، حاال که 
این امر میسر شده، در بعضی استان ها زودتر و برخی دیرتر 
ایــن اتصال اتفاق افتاد. این جلســه نیز خود خروجی پیوند 
دانشگاه و صنعت اســت. اساسا تالیف، بدون تحقیق وجود 

ندارد وگرنه فقط تکرار و تقلید می شود.
او افزود : ما بدون دانشــگاه و تحقیق، راهی به جز تکرار 
نداریــم و برای رهایی از تکرار، پژوهــش می خواهیم زیرا 
تکرار، مرگ هنر اســت. هنر باید دائما خود را نو کند و روح 
هنر نوآوری اســت. اگر نوآوری نبود تمام زندگی و هستی 
برای انســان ماللت بار و حزن انگیز می شد و بدترین عذاب 

مبتالی انسان، تکرار و زندگی روتین است.
نامورمطلــق راه نجــات صنایع دســتی را در پیوند بین 

دانشــگاه و صنعت دانســت و اظهار کرد: خوشبختانه در 
حوزه های ســنگ، حصیر و نســاجی همایش های زیادی 
برگزار شده که ما را از تکرار نجات می دهد و توقع ما نیز از 
خروجی این همایش ها پیوندی برای ارائه طرح های جدید 
در طراحی وســایل کاربردی و مناسب زندگی روزمره مردم 
و طراحی های داخلی است.  معاون صنایع دستی و هنرهای 
ســنتی گفت: خوشــبختانه امروز با همین پیوند است که 
جوان ها به ســمت صنایع دستی رو آورده و مشتاق شده اند. 
در گذشــته به دلیل همان فاصله، جوان ها صنایع دستی را 
متعلق به نسل گذشته می دانســتند و ارتباطی با آن برقرار 
نمی کردند، زیرا به ورطه تکرار رسیده بود. در حال حاضر به 
لطف نگاه علمی، هنر به جایگاه اصلی خود یعنی خالقیت 

رســیده اســت. باید از طرح ها و افکار جدید و همچنین از 
صنایع دستی گیالن مانند حصیربافی، در ظرف میوه گرفته 
تا وسایل روشنایی در مراکز گردشگری، اقامتی و رستوران ها 
استفاده شــود، زیرا این هویت استان و یک هویت منقول 
اســت. شما این صنایع دستی را با خود به سوغات می برید، 
هدیــه می دهید و به این ترتیب خود را یک گیالنی معرفی 
می کنید.همجنین  افزود: حصیربافی یک هنر ســبز است و 
باید در طراحی و رنگ سبز بماند و هرچه می گذرد به جایگاه 
زیســت محیطی اش بیشــتر توجه و کمک شود. از طرفی 
هنری فراگیر است، زیرا اولین زیرانداز بشری است. این هنر 
در تمام نواحی کشور از گرم ترین نقاط مثل شهداد و نهبندان 
تا حاشــیه خلیج فارس و تا همین شمال کشور وجود دارد و 

تا حدودی هم از مشاغلی است که در نقاط محروم هم زیاد 
است، پس اگر می خواهیم محرومیت زدایی کنیم، با همین 

هنر حصیربافی میسر می شود.  
معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به 
بالندگی و رشــد صنایع دستی گیالن در مقایسه  نوروز سال 
91 و 96 گفت: اســتان گیالن در نــوروز 91، 175 میلیون 
تومان فروش و در نوروز امسال چهار میلیارد و ٨5۰ میلیون 
تومان فروش داشــت که این نشان از شکوفا شدن و تکان 
خــوردن این اســتان دارد. در بخش فــروش و صادرات و 
بازرگانی هم رشــد داشته و با صادرات به اروپا و کشورهای 
حاشیه جنوب خلیج فارس روبه بالندگی می رود. آنقدر خوب 
کار کــرده که ما تصمیم داریم گیــالن را به عنوان کانون 

توسعه صنایع دستی حاشیه دریای خزر معرفی کنیم. 
وی تاکیــد کرد: ان شــاءاهلل امســال تابســتان، دیگر 
اســباب بازی ها و تیوپ هــای بادی و پالســتیکی تابلوی 
معرفی و ورودی این استان نباشند و حصیربافی، بامبوبافی، 
رشتی دوزی و هنرهای صنایع دستی، تابلوی معرفی استان 
گیالن به گردشگران باشند. همچنین در طرح کاروان پیوند 
قصد داریم تا حصیربافی مناطقی مثل شهداد و نهبندان را به 
این استان بیاوریم و یک پایگاه حصیر و بازار فروش مناسب 

کشوری را ایجاد کنیم.

گیالن کانون توسعه صنایع دستی

از ســوم تا پانزدهم اردیبهشــت مــاه، کمپانی تئاتر 
»باران« با همکاری کمپانی تئاتر پوتلج، »اولین جشنواره 

بینافرهنگی باران ٢۰17« را برگزار می کند.
طبق گزارش رســیده، در این جشنواره نمایش هایی 
از کشــور ژاپن و ایتالیا روی صحنه می روند، اجراهایی 
که با مدد فرهنگ و تکنولوژی، زبان و ارتباط فرهنگی 
را بهانــه ای برای گفت وگو کرده انــد. طبق برنامه های 
اعالم شــده پینو دی بودو و اعضــای گروه تئاتر پوتلچ 
و همین طور کین یوشــیمورا به مدت 1۰ روز در تهران 
اقامــت دارند و عالوه بر اجرای ســه نمایش، 3 کارگاه 
آموزشی پیشرفته نیز برای تعدادی از عالقه مندان برگزار 
می کنند. اولین جشنواره بینافرهنگی باران با سه نمایش 
»یک صدمین ســالگرد تولد ادیت پیاف«، »ســاکورا« 
و»عاج معلق« برگزار می شــود. نمایش »یک صدمین 
ســالگرد تولد ادیت پیاف« از کشور ایتالیا با بازی ناتالی 

منتــا روایتگر زندگی ادیت پیاف یکــی از معروف ترین 
خوانندگان جهان اســت. نمایش »ســاکورا؛ شکوفه ی 
آلبالو« بازگوکننده ی مرثیه؛ هیروشیما-ناکازاکی با بازی 
و کارگردانی کین یوشیمورا از کشور ژاپن است. همچنین 
نمایش »عاج معلق« به کارگردانی پینو دی بودو و بازی 
ناتالی منتا، کین یوشیمورا، ســوفیا گولیاس؛ محصول 
کمپانی تئاتر پوتلچ ایتالیا ســومین نمایشی است که در 
این جشنواره روی صحنه می رود و داستان عشق و شعر 
اســت که در آن  زندگی  سه شخصیت با هم در آمیخته 
می شــود. یک نمایش جذاب و صمیمی  و همان زمان،  
رمانتیک، ساده و جامع. همچنین در این دوره مقرر است 
نمایش »شهر نامرئی« که پرفورمنس بزرگی خواهد بود، 
با حضور هنرجویان ایرانــی و هدایت پینو دی بودو در 
شهریور ماه امسال به تهیه کنندگی کمپانی »باران« اجرا 

شود.

اولین جشنواره بینا فرهنگی باران

فیلم برداری جدیدترین اثر سینمایی کامبوزیا پرتوی با 
نقش  آفرینی سعید آقاخانی به داخل خاک ایران رسید. 

   فیلم سینمایی "کامیون" به نویسندگی و کارگردانی 
کامبوزیا پرتوی بــا مدیریت فیلمبرداری تورج اصالنی 
مرزهای ســوریه و عراق را به مقصد ایران پشــت سر 

گذاشت.
در این اثر ســینمایی ســعید آقاخانی، نیکی کریمی، 
تروســکا جوال، رامین راســتاد، یعقوب پرســا، نسرین 
مرادی و ... به ایفای نقش می پردازند. تعدادی از عوامل 
اصلی فیلم عبارتند از: نویســنده و کارگردان: کامبوزیا 
پرتــوی، مدیر فیلمبرداری: تــورج اصالنی، فیلمبردار: 
مهدی اصالنی، دســتیار کارگردان و برنامه ریز: رامین 

راســتاد، صدابردار: پرویــز آبنار، طــراح گریم: بابک 
اســکندری، طراح صحنه: بابک صبحی، مجری طرح: 
هومن احمدی توفیقی، عکاس: کسری پرتوی، مشاور 
رســانه ای: منصور جهانی، تهیه کننده: کامبوزیا پرتوی، 

محصول: مؤسسه سینمایی خط سوم

کامیون کامبوزیا پرتوی از مرز گذشت

رسیتال پیانو 
کریستیانه کارایوا در 

سالن رودکی 


