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انتشار 2کتاب شعر آیینی
از افشین عال

هنرآنالین -کتابهای «خورشید ،ماه و  12ستاره» و «طعم صلوات» افشین عال شاعر و نویسنده کشورمان ،به زودی در بازار
کتاب عرضه میشوند.کتاب «طعم صلوات» حاوی اشعار کودکانه است .به گفته وی« ،خورشید ،ماه و  12ستاره» در قالبی
نفیس ،توسط انتشارات میرماه چاپ میشود که شامل  14شعر کودکانه با محتوای مذهبی است.

...

چوبحراجبهوسایلشخصیهنرمندانمرحوم

ادبی

12هزار پوند برای چند تارمو!

ساخت مستندی درباره
شاهنامه طهماسبی
نریمان حامد ،دست به
ساخت مستندی درباره
شاهنامه طهماسبی و
چگونگی بازگشت آن
به ایران با تهیهکنندگی
فرزادپاکزدهاست.بهگزارشایبنا ،شاهنامه
طهماسبی نسخهای نفیس از شاهنامه
فردوسی و متعلق به قرن دهم هجری قمری
است که تاریخ آغاز آن به دوره سلطنت شاه
اسماعیلاولبازمیگردد.داستانپرپیچوخم
اینشاهنامهنفیسکهازآغازنگارشتابهحال،
سفرهای مختلفی به اطراف و اکناف جهان
داشته و برگهایی از خود را از دست داده و در
نهایت به ایران بازگشته است ،روایت جالب
و هیجان انگیزی است که نریمان حامد را به
ساختمستندیدربارهایننسخهازشاهنامه
وروزگاریکهبرآنگذشته،ترغیبکردهاست.

ترجمهیادداشتهایمطبوعاتی
آلبرکامو
«وق ــایــعن ــگ ــاریه ــای
الجزایر» شامل مجموعه
مقاالت و یادداشتهای
آلـــبـــرکـــامـــو دربــــــاره
زادگـــاهـــش ،الــجــزایــر
است که با ترجمه هانیه رجبی از سوی نشر
چشمه منتشر شده اســت .به گــزارش صبا،
آلبر کامو این یادداشتها را بین سال های
 ۱۹۳۹تا  ۱۹۵۸نوشته اســت .بسیاری از
این یادداشتها در روزنامههای گوناگون
منتشر شــده اســت و کامو ،در ســال ۱۹۵۸
و به درخواست ناشر ،آنهــا را تدوین کرد و
مقدمهای درخشان بر آنها نوشت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

الهه آرانیان  -حاشیهها و جزئیات زندگی هنرمندان مشهور همیشه برای عدهای جذاب است و
خیلیهابرایبهدستآوردنیکشئ،وسیلهوحتیتارموییازیکهنرمند،سرودستمیشکنند
و حاضرند قیمتهای گزافی را هم بپردازند .روز گذشته ،یعنی  11ژوئن ،چند تار موی بتهوون،
آهنگسازمشهور،باقیمتپایهبین 12تا 15هزارپوند،درحراجیساتبیلندنبهفروشرسید.
بهبهانهاینحراجعجیب،بهسراغچندنمونهازحراجهایعجیبمرتبطباهنرمندانرفتهایمکهدر
ادامهمیخوانید.
یک هفتتیر زنگ زده
عدهایمعتقدندونگوگ،نقاشمشهورهلندیبااسلحهبهزندگی
خود پایان داده است؛ بعضیها هم میگویند او به ضرب گلوله
کشتهشدهاست.درهردوصورت،پاییکاسلحهدرمیاناست.
به تازگی یک هفت تیر زنگ زده در محل مرگ ونگوگ کشف شده که گویا همان اسلحهای است که او با آن به
زندگیخودپایاندادهاست.اینهفتتیرقراراست 19ژوئندرپاریسبهحراجگذاشتهشود.
گیتار  500دالری
نوبل ادبیات  2016به باب دیلن به خاطر بیان تازه و خاص در
ترانههایشتعلقگرفت.گیتارآکوستیگاینخوانندهوترانهسرای
 78سالهکهدرسال 1977به قیمت 500دالرخریدهشدهبود،
درسال 2017درحراجیهریتجبهقیمتگزاف 396هزاردالر
فروختهشد.

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

شعرهای یواشکی

دافنهدوموریه،نویسندهرمانمعروف«ربهکا»شعرهممیگفته
ولیآنهاراپشتیکقابعکسپنهانمیکردهاست!دوماه
پیش دوست صمیمی او که چهل سال بود این قاب عکس را
دراختیارداشت،کاغذشعرهاراپشتآنپیداکردهاست.این
اشعاردستنویسدرماهآوریل 2019درلندنحراجشد.
بیمهری به موتسارت
شاید تصور شود که هر حراج مربوط به اشیا و وسایل هنرمندان با مبلغی
گزاف به پایان میرسد ولی همیشه هم اینطور نیست؛ نمونهاش حراج
یکقطعهموسیقیبهخطموتسارت،آهنگسازاتریشیاستکهتوجهی
راجلبنکردوکسیآنرانخرید!اینموسیقیدانمعروفاینقطعهرادر
17سالگیوبرایجشندانشآموختگی یکیازدوستانشنوشتهبود.
نقاشی  3نفره
شارلوت،امیلیوآنبرونتهسهخواهرمشهورادبیاتانگلیسدر
قرننوزدهممیالدیهستندکهقدیمیترینپرترهشاندرسال
 2017به قیمت  50هزار پوند چوب حراج خورد .نقاش این
پرترهگروهی«،سرادوینلندسیر»بودکهآنراوقتیبهمالقات
خواهرهارفتهبود،کشید.

سریال شهریار بر اساس واقعیت ساخته نشده بود

جای«شاهنامه» در برنامه درسی مدارس خالی است

مفتون امینی در مرور خاطراتش ،ناگفتههایی از شهریار را بازگو کرد .او به ایسنا
چهره ها
گفت :شهریار هم به نحوی سنتی بود اما شباهتی به خیلی از سنتیها نداشت .نماز
شاعر
و دعایش سرجایش بود اما نزدیکترین دوستش،
رویکرد دیگری داشت .به قیافه خیلی اهمیت میداد و میگفت اگر
کسی تارزن خوبی باشد ،محال است که بدقیافه باشد؛ اگر وجاهت
نداشته باشد ،حداقل مالحت دارد .او در ادامه اضافه کرد :به عقیده من
حتی جریان فیلمش هم درست نیست .شهریار باحیا بود و فکرنمیکنم
جریان معشوقهاش را به دختر و پسرش هم گفته باشد .شهریار ماجرای
معشوقهاش را فقط به من و علیاصغر شعردوست گفته است.

استادعزتا...فوالدونددردیداربامدیرعاملخانهکتاب،ضمنتاکیدبراهمیتدادنبه
چهره ها
زبانفارسیوپرهیزازکاربردواژههایخارجیبهایبناگفت«:زمانیکهدردبیرستاندرس
مترجم
میخواندیم،برایحفظمیراثفرهنگیوتعلیمعمیقزبان
فارسی ،درسهایی در برنامه درسی ما گنجانده شده بود که یکی از آنها
کتاب«منتخبشاهنامه»بهاهتماممحمدعلیفروغیوحبیبیغماییبود.
درحالیکهامروزنهتنهادردبیرستان ،بلکهدردانشگاههانیزجایاینمیراث
غنی زبان فارسی خالی است و نسل ما آشنایی درستی با میراث فرهنگی و
زبانی خود ندارد»« .یکی از دالیل تسلط نسلهای پیشین به زبان فارسی،
گنجاندناینگونهکتابهادربرنامهدرسیدورهدبیرستانبود».
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موسیقی
محمد معتمدی :با کنسرت ارزان
به دنبال امتیاز گرفتن نیستم
مــحــمــد مــعــتــمــدی در
تــــازهتــــریــــن نــشــســت
رســان ـهای خــود ،دیــروز
سهشنبه ضمن اعــام
جزئیات فعالیتهایش
در پــروژه «کنسرت برای همه» دربــاره برخی
حاشیههای حوزه موسیقی در هفتههای اخیر
توضیحاتیداد.بهگزارش مهر،محمدمعتمدی
در این نشست رسانهای ،ضمن توضیح درباره
بــرگــزاری کنسرتهای ارزان گــفــت :این
کنسرتها به دلیل قیمت ،اص ً
البرای ما مزیت
اقتصادیندارد.درحوزهمزیتهایاجتماعی
نیز ،ایــن کنسرتها بــه مــن امتیاز خاصی
نمیدهد که فالن نهاد بیاید و برای برگزاری
این کنسرتها به من امتیازات دیگری بدهد.
منبرایدریافتامتیاز،کنسرتهایخیریهرا
برگزار نمیکنم؛ چرا که اص ً
ال برای من مزیتی
ندارد .به هر حال ،من دوست دارم این پروژه
در آینده تبدیل به یک جشنواره مردمی شود و
امیدوارمبهچنینجایگاهیدستپیداکنیم.
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خبر کوتاه
▪  ▪نیما رئیسی دوشنبه دهم تیرماه در تاالر
وحــدت بــرای اجــرای کنسرت روی صحنه
میرود.
▪  ▪چهار کتاب دیگر از مجموعهداستانهای
پلیسی شرلوک هولمز توسط نشر هرمس
راهی بازار نشر شد.
▪  ▪سالواتورموندیشاهکارنقاشی«لئوناردو
داوینچی» ،از کشتی خصوصی محمد بن
سلمانولیعهدعربستانسردرآورد.

