
 نویسنده ترک که برای آشنایی بیشتر با فضای ادبیات 
فارسی به ایران آمده است، در نشست خبری با خبرنگاران 

گفت: لطفا کتاب هایم را از ترکی به فارسی برگردانید.
ایرنا، عایشه کولین، که در  به گزارش روز یکشنبه خبرنگار 
پرونده خود عنوان نویسنده برتر سال 2007 ترکیه را دارد و به 
دعوت مجموعه فرهنگی »کوله بار سفر« به ایران آمده بود ظهر 
روز یکشنبه در نشست خبری، گفت: متاسفانه نویسندگان ترک با 

ادبیات فارسی معاصر آشنا نیستند.
وی در این باره افزود: در ترکیه به جز اشعار فروغ فرخزاد اثر 
دیگری در دسترس مخاطبان نیست با وجود این که در سال های 
گذشته آثاری از احمد شاملو و داریوش شایگان نیز ترجمه شده 

است.
 امیدوارم در ترجمه رمان های ایرانی به ترکی و برعکس 

اتفاقات خوبی رخ دهد
کولین درباره ترجمه آثار ایرانی به ترکی گفت: من در سفرم 
به ایران با سیدعلی صالحی و ناهید طباطبایی ها صحبت کردم و 

امیدوارم اتفاقات خوبی در این باره رخ دهد.
وی ترجمه از ترکی به فارسی را ارزشمندتر از ترجمه از زبان 
دوم به فارسی دانست و افزود: آثار من به زبان های متفاوتی ترجمه 
شده است اما فکر می کنم رمان هایم را واژگان و ترکیب های ترکی 
قوی تر کرده که برگرداندن آن به فارسی به دلیل نزدیکی زبانی و 
فرهنگی، ساده ترو زیباتر باشد، دوست دارم مترجمان ایرانی به 
جای ترجمه کتاب های ام از انگلیسی و فرانسه، آن را از زبان اصلی 

ترجمه کنند.
نویسنده برگزیده ترکیه در سال 2007 گفت: از میان کتابهای 
ام دوست دارم مجموعه چهارگانه ای که از سال 2007 با »وداع« 
شروع شد و از محل زندگی پدر و مادرم تا تاریخ اشغال استانبول 
و زندگی ما در این سال ها را بازگو می کند، به فارسی ترجمه شود 
و مردم ایران آن را بخوانند. در کنار آن کتاب »امید« که تاریخ 
تاسیس جمهوریت در ترکیه است و کتاب »چهل سال از دوربین 

من« که زندگی نامه خودنگاشته ام، درباره عقاید، زندگی و شرایط 
موجود در ترکیه است در کشور شما دیده شود.

 »نفس نفس« رکورد دار پرفروش ترین کتابم است
کتاب  کرد:  بیان  پرفروشش،  کتاب های  درباره  کولین 
»نفس نفس« که به فارسی معنای رو در رو می یابد و در زبان 

انگلیسی هم به نام »آخرین قطار به استانبول« شناخته شده است 
رکورد فروش کتاب های ام را در دست دارد. این کتاب حتی به 
زبان برزیلی و ماندارین چینی هم ترجمه شد و تنها در آمریکا 
250 هزار نسخه فروش داشت. موضوع این کتاب، دیپلمات های 
سفارت ترکیه هستند که در دوره جنگ جهانی دوم، برای یهودیان 

ساکن آلمان، پاسپورت ترکیه را صادر می کردند و جان آنها را 
نجات می دادند. من برای این کتاب با آن دیپلمات ها که بسیار پیر 
شده اند و با آن یهودیان که حتی نشان کمپ را بر ساعدشان دارند، 

مصاحبه حضوری داشته ام.
عایشه کولین در پایان آرزو کرد:کارهای اش در ایران به خوبی 
ترجمه و دیده شود و آثار ایرانی نیز به زودی در ترکیه جایگاه 

خود را بیابند.
 من رمان های ام را برای آیندگان می نویسم

وی گفت: من رمان هایم را با احساسات گوناگونی نوشته ام اما 
بخشی را برای آیندگان می نویسم که اوضاع این روزها را بدانند.

کولین در این نشست درباره اینکه چگونه با فرهنگ و ادبیات 
ایران آشنا شده است، گفت: من این موقعیت ویژه را داشته ام 
که پدر و مادر مادربزرگم را ببینم. احمد رشید که پدر مادربزرگم 
بود اصالتی ایرانی داشت و در دوره حکومت عثمانی به ترکیه 

آمده بود.
وقتی با حافظ آشنا شدم با خواندن شعرهای اش از شوق 

می گریستم
وی در این باره افزود: زمانی هم که درباره گوته تحقیق می کردم، 
متوجه شدم که او حافظ را در 60 سالگی شناخته و در این سن، 
زبان فارسی را آموخته است. من هم کنجکاو شدم و خواندن اشعار 
حافظ را آغاز کردم وقتی حافظ می خواندم از شوق گریه می کردم 
و دوست داشتم سرزمینی که چنین شاعری را پرورش داده است 
ارتباط میان  انگیزه برقراری  با  را ببینم. موسسه کوله بار سفر، 
فرهنگ ها، از نویسندگان و شاعران ترکیه دعوت می کند تا از ایران 

دیدار کنند و با ویژگی های فرهنگ و ادب کشورمان آشنا شوند.
به گفته مسئوالن این مجموعه که سعید فکری مدیرعامل 
آن است، از سوی این موسسه برای شاعران و نویسندگان ایرانی 
نیز فرصت هایی برای شرکت در برنامه ها و نشست های ادبی و 
فرهنگی، در کشور ترکیه برای معرفی ادبیات ایران،  ایجاد خواهد 

شد.

6فرهنگی

»رنگ ارغوانی« از تئاتر دوباره به سینما می آید

»استیون اسپیلبرگ« این بار به عنوان تهیه کننده ساخت فیلمی به اقتباس 
از نمایش موزیکال »رنگ ارغوانی« را عهده دار خواهند بود.

به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، »رنگ ارغوانی« درابتدا در قالب یک 
رمان نوشته »الیس واکر« در سال ۱۹۸2 به چاپ رسد و در سال ۱۹۸5 »استیون 
اسپیلبرگ« فیلمی سینمایی و موفق به اقتباس از این رمان ساخت که در ۱۱ بخش 
نامزد کسب جایزه اسکار شد و پس از آن یک نمایش موزیکال نیز بر اساس آن به 
روی صحنه رفت که توانست برنده جایزه معتبر تونی شود و حاال قرار است یک 

نسخه سینمایی بر اساس این نمایش موزیکال نیز ساخته شود.
»استیون اسپیبرگ« که پیش از این ساخت فیلم سینمایی »رنگ ارغوانی« را 
بر عهده داشته در کنار »اوپرا وینفری«، »کوئینسی جونز« و »اسکات سندرز«، 

تهیه کنندگی این فیلم سینمایی موزیکال و جدید را بر عهده خواهد داشت.
این فیلم روایتگر داستان یک دختر جوان آمریکایی آفریقایی و مشکالت زنان 

آفریقایی تبار در اوائل دهه۱۹00 شامل فقر، نژادپرستی و تبعیض جنسی است. 
»آلیس واکر« در سال ۱۹۸2 برای نگارش رمان »رنگ ارغوانی« که تاکنون 
چندین بار در سینما و تئاتر اقتباس شده، به عنوان اولین نویسنده زن سیاه پوست 
موفق به کسب جایزه پولیتزر در بخش ادبیات داستانی شد. پروژه فیلم موزیکال 
»رنگ ارغوانی« در مراحل آغازین قرار دارد و هنوز نویسنده فیلمنامه، کارگردان و تیم 
بازیگری آن مشخص نشده است.  »استیون اسپیلبرگ« که امسال در مقام کارگردان 
فیلم  »بازیکن شماره یک آماده« را به سینما آورده است، آخرین بار با فیلم »لینکلن« 
با بازی »دنیل دی لوئیس« در سال 20۱2 توانست نامزد جایزه اسکار شود، پیش از 
این در سال ۱۹۹۳ با فیلم »فهرست شیندلر« و در سال ۱۹۹۸ با فیلم »نجات سرباز 
رایان« دو جایزه اسکار بهترین فیلم و یک اسکار کارگردانی را از آن خود کرده است.
پست )20۱7(، غول بزرگ مهربان )20۱6(، پل جاسوس ها )20۱5(، لینکلن 
)20۱2(، اسب جنگی )20۱۱(، ماجراهای تن تن )20۱۱(، ایندیانا جونز و قلمرو 
جمجمه بلورین )200۸(، نجات سرباز رایان )۱۹۹۸(، فهرست شیندلر )۱۹۹۳(، 
پارک ژوراسیک )۱۹۹۳(،  رنگ ارغوانی )۱۹۸5(، ایندیانا جونز و معبد مرگ )۱۹۸۴(،  
ای.تی. موجود فرازمینی )۱۹۸2(، مهاجمان صندوق گمشده )۱۹۸۱(، برخورد 
نزدیک از نوع سوم )۱۹77( و آرواره ها )۱۹75( ازمهم ترین ساخته های »اسپیلبرگ« 

محسوب می شوند.

عقیلی، بمانی و نعمت اللهی روایتگر »هفت شهر عشق«

اُپرای »برانگیخته« با حضور ساالر عقیلی، روزبه بمانی و روزبه نعمت اللهی 
دی ماه امسال در تاالر بزرگ وزارت کشور روی صحنه می رود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی این برنامه، اُپرای »برانگیخته« که روایتی 
عاشقانه از »هفت شهر عشق عطار« است، در هفت پرده و با حضور ساالر عقیلی، 
روزبه بمانی و روزبه نعمت اللهی روی صحنه خواهد رفت که در این اُپرا عالوه بر 
اجرای برخی آثار به عنوان خواننده، نقش آفرینی هایی را نیز به عهده خواهند داشت.
نیز   ... و  عابدین زاده  عباس  موذن،  ودود  قره باغی،  اسفندیار  هنرمندانی چون 
سولیست های اُپرای »برانگیخته« هستند که در بخش های مختلف به هنرنمایی 
اُپرای »برانگیخته«، معرفی تیم کارگردانی و  خواهند پرداخت. لیست بازیگران 

جزئیات بیشتری از این اجرا متعاقبا در روزهای آتی منتشر می شود.

۵۰ مقاله در مرحله داوری پایانی جشنواره قصه گویی

دبیر کمیته علمی جشنواره قصه گویی از پایان یافتن فرآیند انتخاب اولیه 
بخش مقاله های بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون 

پرورش فکری خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، علیرضا 
حسن زاده با اعالم این خبر افزود: از میان 26۹ مقاله رسیده به دبیرخانه جشنواره، 
50 اثر به عنوان اثر برتر به مرحله پایانی داوری راه یافتند. او در ادامه گفت: هیات 
انتخاب اولیه بخش مقاله های بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی، با 
بررسی چکیده 26۹ مقاله، 50 چکیده را حائز صالحیت برای حضور در بخش پایانی 
داوری دانست. حسن زاده افزود: صاحبان این مقاله ها باید اصل مقاله خود را حداکثر 

تا روز 26 آبان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا داوری برای آن ها انجام پذیرد.
این چکیده مقاله ها با محورهای موضوعی »دنیای مدرن، عصر ارتباطات و حیات 
قصه ها«، »قصه گویی، تجربه اجتماعی و روابط انسانی«، و »قصه گویی، رسانه، مهارت های 
زندگی« و »قصه گویی، تنوع و تبادل فرهنگی« بررسی شدند. بر اساس نظر هیات انتخاب، 
چکیده مقاله ها، به عنوان مقاله های برتر به منظور راه یابی به بخش پایانی انتخاب شدند 

که در پایگاه خبری کانون به نشانی www.kanoonnews.ir قابل مشاهده است.
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اعالم تعطیلی سینماها در روزهای عزاداری پایان »صفر«
روزهای تعطیلی سینماهای کشور در روزهای پایانی ماه صفر اعالم شد. به گزارش  ایسنا و طبق گفته غالمرضا فرجیـ  سخنگوی کارگروه اکران، سینماهای سراسر کشور از روز سه شنبه 15 آبان همزمان با شب رحلت حضرت رسول اکرم )ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی )ع( از ساعت 17 تعطیل هستند و در همین روز فیلم های کمدی از صبح تا ساعت 17 هم اجازه نمایش ندارند. همچنین در روز چهارشنبه، 16 آبان ماه و نیز پنج شنبه 17 آبان ماه که مصادف با شهادت امام رضا )ع( است، 

تمام سینماهای کشور تعطیل هستند. براساس این خبر، سینماها پس از دو روز تعطیلی از روز جمعه هجدهم آبان ماه دایر خواهند بود.

 در نشست خبری نویسنده ترک مطرح شد،

لطفا کتاب هایم را از ترکی به فارسی برگردانید

فریدون شهبازیان:

ارکستر ملی مانند تیم ملی فوتبال است

 معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی:

تبدیل میراث فرهنگی به ثروت دغدغه امروز ما است

رهبر ارکستر ملی ایران گفت: ارکستر ملی مثل تیم ملی فوتبال کشور و برای 
همه مردم ایران است.

به گزارش ایسنا، فریدون شهبازیان ـ آهنگساز و رهبر ارکستر ملی ایران ـ ضمن 
بیان جمالت باال اظهار کرد: شاخص ترین کارهای من با محمدرضا شجریان بوده است. 

از پسر ایشان دعوت کرده ام که برخی آثار ایشان را در ارکستر ملی بازخوانی کنیم.
او بیان کرد: من از سال ٩5 رهبر ارکستر ملی کشور بودم و سعی کردم از جوان ترها 
و نوجوانان در ارکستر استفاده کنم. ما در این دو سال ۱00 قطعه موسیقی آماده 
کردیم که در ٢5 اجرا آنها را برای مردم نواختیم. هفت خواننده مطرح نظیر »محمد 

اصفهانی«، »محمد معتمدی«، »وحید تاج« و ... نیز خواننده اجراهای ما بودند.
او که از سال ۴٠ به عنوان نوازنده وارد ارکستر گلها شده است، یادآور شد: در 
تلویزیون اولین کار من »جام تهی« بود که با آقای شجریان کار کردم ایشان تازه از 
مشهد به تهران آمده بودند و یکی از بهترین تجربیات من بود. آثاری که با محمدرضا 

شجریان کار کردم شاخص ترین کارهای من است.
شهبازیان درباره ی موسیقی های پاپ امروزی اظهار کرد: متاسفانه این روزها آنچه 
در زمینه ی موسیقی پاپ در حوزه ی جوانان می شنویم، جالب توجه نیست و نمی شود 
آن را موسیقی پاپ تلقی کرد. ما زمانی در سال های 70 در صدا و سیما آثاری را 
به سبک ارکسترال تولید می کردیم و مردم به آن سبک عادت کرده بودند اما حاال 
کارها به سبک ارکسترال تولید نمی شوند. کارها ضعیف شده و سلیقه ی مردم هم 
پایین آمده است. متاسفانه موسیقی که در کنار اسباب های الکترونیک تولید می شود، 
درست استفاده نمی شود، هر کسی آهنگسازی می کند بدون اینکه بداند چیست و این 

ناراحت کننده است.
این آهنگساز که صبح امروز ۱۳ آبان  ماه مهمان برنامه تلویزیونی حاال خوشید شده 
بود، قول داد که یک تیتراژ برای برنامه بسازد و گفت: برای »حاال خورشید« تیتراژی 

خواهم ساخت که مزه »حاال خورشید« بدهد.

میراث  تبدیل  گفت:  فرهنگی  میراث  سازمان  گذاری  سرمایه  معاون   
فرهنگی به ثروت دغدغه امروز ما است که با برگزاری نمایشگاه ها و 

تعریف رویدادها قابل دستیابی است.
دهمین  خبری  نشست  در  )یکشنبه(  امروز  اربابی  حسین  ایرنا،  گزارش  به 
نمایشگاه گردشگری پارس اظهار داشت: نقش نمایشگاه های ما در تبدیل میراث 

فرهنگی به ثروت بسیار حایز اهمیت است.
اربابی گفت: تالش ما این است که تمرکز رویدادمحوری را از تهران دور کرده 

و به دیگر استان ها ببریم.
گردشگری  بزرگ  نمایشگاه  به  را  کشور  همه  بتوانیم  باید  ما  داد:  ادامه  وی 

تبدیل کنیم.
اربابی گفت: گردشگری و میراث از صنایع فوالد و نفت ما مهمتر است و باید از 

این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم.
شکست  ما  نشود  ثروت  به  تبدیل  ما  فرهنگی  میراث  اگر  کرد:  تاکید  وی 

خورده ایم.
 رییس جامعه هتلداران: نمایشگاه گردشگری فرصتی برای آموزش های 

جدید است
رییس جامعه هتلداران کشور نیز در این نشست گفت: برگزاری چنین نمایشگاه 

هایی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری ایران موثر باشد.
جمشید حمزه زاده افزود: ما به عنوان تنها تشکل رسمی گردشگری کشور این 

نمایشگاه را فرصتی برای صنعت گردشگری کشور می دانیم.
وی ادامه داد: هتل های ما در جهت معرفی خود و هم اندیشی مدیران هتل 
های کشور در این رویداد حضور خواهند داشت و کارگاههای آموزشی نیز برای 

مدیران هتل ها برگزار خواهیم کرد.
با شرکت های  و هتلداران  اقامتی  زاده گفت: آشنایی صاحبان مراکز  حمزه 
داخلی تولید کننده تجهیزات هتلی از دیگر اهداف مهم ما برای حضور در این 

رویداد است.

اطلس رویدادهای گردشگری کشور در دست تهیه است
و  اطلس  معاونت گردشگری کشور هم گفت:  تبلیغات  و  بازاریابی  مدیر کل 
تقویم رویدادهای گردشگری کشور به دستور رییس سازمان در حال تهیه است.

الریجانی افزود: به طور میانگین ساالنه 5۳0 رویداد گردشگری در مجموع ۳۱ 
استان کشورمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری رویدادهای فرهنگی تاثیر زیادی در جذب گردشگران 
داخلی و خارجی دارد.

که  ساسانی  محور  تا  است  خوبی  فرصت  نمایشگاه  این  یادآورشد:  الریجانی 
اخیرا به ثبت جهانی رسیده و خود، شامل اثار متعدد میراث فرهنگی است به 

بازدیدکنندگان معرفی شود.
فضای  در  پارس،  گردشگری  نمایشگاه  دوره  دهمین  ایرنا،  گزارش  به 
به میزبانی شیراز  تا 2۴ آذرماه  از 2۱  نمایشگاهی و محوطه ۱۱ هزارمتربع 

برگزار می شود.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر 
پرداخت بدهی تمامی ناشران در طرح تابستانه کتاب گفت: 
تمرکز ما بر خرید و خواندن کتاب است و به همین دلیل 
تمامی بدهی هایی که از طرح تابستانه کتاب به جا مانده را 
پرداخت و طرح پاییزه کتاب بدون بدهی به کتابفروشان در 

هفته کتاب اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از بیست و ششمین دوره هفته 
کتاب جمهوری اسالمی ایران، محسن جوادی عصر یکشنبه در 
حاشیه رونمایی از پوستر هفته کتاب در محل خانه کتاب ، هدف 
اصلی برگزاری هفته کتاب را آشنا کردن دوباره نام مردم ایران با 
فرهنگ کتاب که در طول تاریخ با آن گره خورده،  عنوان کرد و 
گفت: تالش ما این است تا ایران را با نام کتاب و دوستدار کتاب 

در جهان بشناسانیم.
وی باقدردانی از ستاد هفته کتاب در هماهنگی با سازمان ها و 
دیگر نهادها، گفت:  تمرکز ما بر خرید و خواندن کتاب است و به 
همین دلیل مقرر شده تمامی بدهی هایی که از طرح تابستانه کتاب 
مانده که حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون است را پرداخت 

تا طرح پاییزه کتاب بدون بدهی همزمان با این هفته آغاز شود.
با سقف  امسال  و  آماده شده  کار  این  مقدمات  به گفته وی 
مالی آنچه نسبت به سال گذشته برای طرح پاییزه کتاب در نظر 

گرفته ایم،  این طرح را شروع می شود.
معاون وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود از ادامه طرح 
ارائه تسهیالت به کتابفروشی ها خبر داد و افزود: درصد هستیم تا 
بخش خصوصی و کتابفروشان از این طریق تشویق و برای آنها 

انگیزه ادامه فعالیت ایجاد کنیم.
جوادی با تشریح و معرفی دیگر برنامه های هفته کتاب در 
سال جاری، ابراز امیدواری کرد: این رویداد فرهنگی، ایام خوب و 
مثمرثمری را برای اهالی قلم، عالقه مندان به یارمهربان در کشور 

فراهم کند.
 سیاست حمایت از کتاب های تالیفی و ترجمه کلید می 

خورد
دبیر بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 

نیز در ادامه این نشست با تشریح جزئیات برگزاری این هفته ، 
دغدغه اصلی را فعالیت حوزه اطالع رسانی عنوان کرد و گفت: 
براین باوریم یکی از فعالیت های عمده و مهم تبلیغات درست، به 
موقع، جامع و کامل است و ازاین رو باید تا قبل از شروع هفته 
کتاب محتواها را آماده کرده و در اختیار سازمان ها و نهادهای ستاد 

اجرایی و شورای سیاست گذاری قرار دهیم.
نیکنام حسینی پور درادامه به طراحی پوستر هفته کتاب ه م 
اشاره کرد و یادآور شد: طرح  های متفاوتی در کار پوستر ارائه شد که 

در نهایت پس از مشورت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه 
کتاب یک طرح از میان طرح های مورد نظر انتخاب شد.

وی افزود: طرح فعلی تلفیقی از کتاب سنتی و کتاب الکترونیک 
با نگاه به شعار هفته کتاب »حال خوش خواندن« طراحی شد.

دبیر بیست و ششمین دوره هفته کتاب درباره برگزاری طرح 
پاییزه کتاب نیز از آغاز طرح پاییزه کتاب همزمان با هفته کتاب 
با سیاست حمایت از کتاب های تالیفی و ترجمه خبر داد و افزود: 
مصمم هستیم این مهم نیز با تالش و همت همگان خروجی خوب 
و تاثیر گذاری در درجامعه به ویژه اهالی فرهنگ و قلم در پی 

داشته باشد.
دوره  ششمین  و  بیست  تیزر  کرد:  خاطرنشان  پور  حسینی 
هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران به زودی آماده خواهد شد و 
هماهنگی های الزم برای پخش تیزر در تلویزیون و سینماها قبل از 

اکران فیلم ها نیز انجام شده است.
درادامه با حضور جوادی،  معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی،  نیکنام حسینی پور،  دبیر بیست و ششمین دوره هفته 
کتاب،  سکینه مهدیانپور، مشاور معاونت توسعه کتابخانه های نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور،  زهرا مظفر،  معاون فرهنگی آموزش و 
پرورش فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی و سید محمد 
طباطبایی، مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی پوستر بیست 

و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی رونمایی شد.
بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران با 
شعار »حال خوش خواندن« از تاریخ 2۴ آبان تا یکم آذرماه با 

مشارکت بیش از 50 نهاد در سراسر کشور برگزار می شود.

 معاون وزیر فرهنگ:

بدهی تمامی ناشران طرح تابستانی پرداخت می شود


