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نگهداری بیش از  ۱۵۰ترجمه از «شاهنامه» در کتابخانه ملی

از «شاهنامه شاه طهماسب» تا نسخه «شاهنامه مسکو»

رئیس گروه ایرانشناسی و اسالمشناسی سازمان اسناد
و کتابخانــه ملی ایــران از نگهداری بیش از  ۱۵۰نســخه
ترجمهشده و همچنین تفاسیر و نقد «شاهنامه» فردوسی
در کتابخانه ملی ایران خبر داد و گفت :یکی از قدیمیترین
نسخ چاپشده «شاهنامه» به «شاهنامه هوتن» مشهور است
که در کتابخانه ملی ایران وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایــران ،ایرج عنایتیزاده در توضیــح این موضوه گفت :بالغ
بر  ۱۵۰نسخه ترجمهشــده به زبانهای روسی ،انگلیسی،
آلمانی و ایتالیایی و تعدادی تفاسیر و نقدهایی از «شاهنامه»
فردوســی در کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود .یکی از
قدیمیترین نسخ چاپشده «شاهنامه»« ،شاهنامه هوتن»
نام دارد .اصــل این کتاب در دوران صفویه در زمان شــاه
اسماعیل صفویه نوشته شده و به «شاهنامه شاه طهماسب»
نیز معروف است.
او ادامه داد :عدهای از کاتبــان دوره صفویه نگارش این
«شاهنامه» را به انجام رساندند .اما پس از چندی این کتاب
ناپدید شــد تا اینکه این «شــاهنامه» در سال  ۱۹۰۳در
نمایشــگاهی در پاریس به نمایش گذاشته شود ،هوتن یک
فرانسوی عالقهمند به فرهنگ ایران در سال  ۱۹۵۹میالدی
این نسخه را از فردی به نام بارون روچلید خریداری میکند
و از آن پس «شاهنامه» به «شاهنامه هوتن» معروف میشود.
رئیس گروه ایرانشناسی و اسالمشناسی سازمان اسناد
و کتابخانــه ملی ایران بیان کرد :نســخه موجــود در تاالر
ایرانشناسی و اسالمشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران در سال  ۱۹۸۱میالدی توسط شخصی به نام «برنارد
دیکسون» استاد مطالعات خاورشناسی عصر صفویه ترجمه
شده که با کمک دانشــگاههاروارد نسخهای را از روی اصل
کتاب به زبان انگلیسی در دو جلد به چاپ رسانده است.
او ســپس گفت :پس از پیروزی انقالب اســامی ایران
نســخه اصلی شــاهنامه شاه طهماســب با تعداد صفحات
کمتر به ایران بازگشته اســت و تاکنون مراجعین بسیاری
شــامل پژوهشــگران ،ایرانشناسان و ســایر اهالی علم و
دانش متقاضی اســتفاده از این اثر هستند .چندین نسخه
خطی معروف از «شــاهنامه» فردوسی در کنار نسخ چاپی
و ترجمهشــده وجود دارد؛ اولین ترجمهها از «شاهنامه» به
زبانهای عربی و ترکی صورت گرفته و ســپس به زبانهای
دیگر از جمله زبانهای اروپایی ترجمه شده است.
عنایتیزاده ادامه داد :نسخه «شاهنامه» مسکو ،لندن و
فلورانس از دیگر نسخههای دستنویس این اثر نفیس است.
تاریخ کتابت نسخه فلورانس به گذشتههای دور بازمیگردد
و بــه روایتی کتابت این اثر نفیس و قدیمی به ســالهای
 ۱۲۱۷میالدی بازمیگردد« .شــاهنامه» بــه عنوان اثری
حماسی تاثیرگذاری ویژهای بر ادبیات حماسی غرب گذاشته
است و مطالعات تطبیقی زیادی را در غرب برای افرادی که

در حوزه زبان و ادبیات فارسی مطالعه میکردند ایجاد کرد.
رئیس گروه ایرانشناسی و اسالمشناسی سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران ســپس اظهار کرد :در سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران نســخههای متعددی از «شــاهنامه»
فردوسی وجود دارد که عمدتا شــامل زبانهای انگلیسی،
آلمانی ،روسی و ایتالیایی میشود ،اما در این بین آلمانیها
در حوزه زبان و ادبیات فارســی در زمینــه ترجمه آثار در
مقایســه با سایر کشــورها پیشــگام بودهاند .عنایتیزاده
اضافه کرد :در تاالر ایرانشناســی و اسالمشناسی کتابخانه
ملی ایران چندین نســخه نفیس و خــاص وجود دارد که
میتوان به ترجمه دوجلدی از شاهنامه مربوط به سالهای
 ۱۸۲۰میالدی میشــود ،این اثر را شخصی به نام «یوزف
فــون گــورس» در دو نســخه در برلین به چاپ رســانده

اســت؛ همچنین دیگر اثر ترجمهشده از شاهنامه فردوسی
مربوط به ســال  ۱۸۵۵را فردی به نــام «آدولف فریدریش
فون شاک» ترجمه کرده اســت .رئیس گروه ایرانشناسی
و اسالمشناسی سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران ادامه
داد :همچنین در سال  ۱۸۹۰ترجمهای از شاهنامه فردوسی
توسط «فردریش روکرت» صورت گرفت که این منبع نیز در
تاالر ایرانشناسی و اسالمشناسی سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران وجود دارد .او یادآور شــد :در سالهای متاخر از
کتابهــای آلمانی در این زمینه ،فرهنــگ واژگان «فریتز
ولف» آلمانی نیز به چاپ رسیده که در سال  ۱۹۳۵میالدی
به چاپ رســیده است و جزء منابع خاص در حوزه فرهنگ
لغات شاهنامه است .عنایتیزاده همچنین گفت :اما در حوزه
ترجمه «شاهنامه» فردوســی به زبان انگلیسی میتوان به

اثر «جیمز اتکینسون» پزشک و خاورشناس متعلق به سال
 ۱۸۳۲میالدی اشاره کرد .او در ابتدا بخشی از داستان رستم
و سهراب را به طور مجزا ترجمه میکند و به چاپ میرساند
اما در ادامه گزیدهای از ابیات شاهنامه را ترجمه میکند و به
چاپ میرساند .این کتاب مورد اعتنای بسیاری از محققان
و ادبا است چراکه در این اثر یکسری مطالعات زبانشناسی
تطبیقی نیز صورت گرفته اســت .همچنین اثر دیگری در
این باره متعلق به «ویلیام جونز» در ســال  ۱۸۳۴به چاپ
رسیده اســت .او بیان کرد :یکی از ترجمههای بسیار جامع
و اثربخش که از «شاهنامه» فردوسی وجود دارد مربوط به
زبان فرانســه میشود؛ فرانسویها از دوران صفویه با زبان و
ادبیات فارسی آشنا شدند که سفرنامه «شاردن» نقش حائز
اهمیتی در آشنایی فرانسویان با شاهنامه داشت ،بر همین
اســاس یکی از ترجمههای جامع از این شاهکار ادبی ایران
توســط «ژول مول» صورت گرفته اســت؛ این خاورشناس
همه ابیات شاهنامه را در هفت جلد ترجمه کرده است که
این اثر در تاالر ایرانشناســی و اسالمشناسی کتابخانه ملی
ایران وجود دارد .ترجمه این کتاب حدود  ۴۰سال به طول
انجامید و جلد هفتم این اثر پس از مرگ ژول مول توســط
شاگردان او به چاپ رسید .این خاورشناس ترجمه آثار خود
را از سال  ۱۸۳۸آغاز شده است .رئیس گروه ایرانشناسی و
اسالمشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اظهار کرد:
در حوزه زبان روســی نیز آثار دیگری از ترجمه «شاهنامه»
فردوســی وجود دارد ،دو مجموعه شــاخص در این زمینه
وجود دارد ،یک مجموعه ششجلدی توسط شاعر و مترجم
اوکراینی معروف به «سیســیلیا باکالیشیک» مشهور به بانو
الهوتی در بازه زمانی  ۱۹۵۷تا  ۱۹۸۹میالدی ترجمه شده
اســت ،این اثری شاخص به جهت بیان مفاهیم و مطالعات
تطبیقی برای ســبک شــاهنامه مطرح اســت؛ همچنین
مجموعهای  ۹جلدی توسط شاعری تاجیکی به نام «میرزا
ترسون زاده» وجود دارد که شاهنامه را از روی نسخه روسی
ترجمه کرده اســت .عنایتیزاده در ادامه گفت :از دیگر آثار
متاخر ترجمه از «شاهنامه» فردوسی مربوط به سال ۲۰۱۸
میالدی میشود ،شخصی به نام دکتر «گابریل واندن برگ»
در کنار ترجمه ،ابیات شــاهنامه را نقد و تفســیر نیز کرده
اســت .همچنین پروفسور یاکوهامین آنتیال در سال ۲۰۱۶
اثری ترجمهشده از «شاهنامه» فردوسی را ارائه داده است.
رئیس گروه ایرانشناسی و اسالمشناسی سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران خاطرنشان کرد :مراجعه برای مطالعه
آثار «شــاهنامه» فردوســی به دو دســته تقسیم میشود؛
بخشــی از مراجعین برای انجام مطالعات تطبیقی به تاالر
ایرانشناسی و اسالمشناســی کتابخانه ملی ایران مراجعه
میکنند و بخشــی نیز برای بهرهمندی از تصاویر به منظور
انجام مطالعــات مربوط به اسطورهشناســی به این بخش
مراجعه میکنند.

نشست خبری جشنواره کن به تعویق افتاد

مســئوالن جشــنواره کن نشست خبری
اعالم فیلمهای حاضــر در هفتاد و چهارمین
دوره ایــن رویداد ســینمایی را یک هفته به

تعویق انداختند .به گزارش ایســنا به نقل از
ورایتی ،دلیل ایجاد تغییر در زمان برگزاری
نشســت خبری هفتاد و چهارمین جشنواره

کن ،تعداد زیاد فیلمهایی اعالم شده که برای
حضور در جشــنواره ارسال شده اند و انتظار
میرود امســال تعداد بیشتری فیلم بویژه در
بخش رقابتی انتخاب شوند.
بر این اســاس ،فهرســت فیلمهای حاضر
در جشــنواره کن که پیش از ایــن قرار بود
پنج شــنبه  ٢٧می ( ٦تیــر) در جریان یک
نشســت رســانه ای در پاریس اعالم شود به
تاریخ ســوم ژوئن ( ۱۳خرداد) موکول شــد.
طبق اعالم پیشین امسال فیل «آنت» ساخته
فیلمســاز فرانســوی «لئو کاراکــس» فیلم
افتتاحیه جشــنواره کن خواهد بود و در کنار
فیلم «بندتا» ساخته «پل ورهوفن» دو اثری
هســتند که بنابر اعالم «تیــری فرمو» مدیر
جشــنواره کن حضور آنها در بخش رقابتی

اسکورسیزی بدون «دنیرو» ادامه میدهد

مصدومیــت پــای «رابــرت دنیــرو»  ،ســاخت
فیلــم «قاتالن ماه کامل» ســاخته جدیــد «مارتین
اسکورسیزی» را به تعویق نخواهد انداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از ددالین« ،رابرت دنیرو»
که بــرای فیلمبرداری فیلم «قاتــان ماه کامل» در
اوکالهاما به سر میبرده دچار آسیب دیدگی از ناحیه
پا شــده اما این جراحت در زمان حضور او در ســر
صحنه فیلمبرداری روی نداده اســت و حاال نماینده
این بازیگر برنده اسکار اعالم کرده که «دنیرو» برای
ادامه مراحل درمان خود به نیویورک بازگشته است.
با وجــود عدم حضــور «رابرت دنیــرو» ،مراحل
فیلمبــرداری وســترن «قاتالن ماه کامــل» مختل
نخواهد شد چرا که وی تا سه هفته دیگر قرار نبوده
مقابل دوربین برود.

«قاتالن ماه کامل» بر اســاس کتــاب پرفروش و
غیرداســتانی نوشــته «دیوید گرن» ساخته میشود
و داســتان آن درباره مجموعه قتلهایی است که در
دهه  ۱۹۲۰میالدی در اوکالهاما روی داد؛ زمانی که
سرخپوســتان منطقه اوســیج در زیرزمینهای خود
نفت کشــف کردند و سپس تک به تک کشته شدند
و با افزایش آمار قتلها سازمان تازهتاسیس افبیآی
پرونده را در دســت گرفت و یکــی از هولناکترین
جنایتهای سازمانیافته تاریخ آمریکا افشا شد.
در ایــن فیلــم «دنیــرو» در نقش یــک مزرعه
دار قدرتمنــد به نــام «ویلیام هیل» بــازی کرده و
«لئوناردو دی کاپریو» در نقش «ارنســت برکهات»
بازی میکند« .لیلی گلداســتون»« ،جسی پلمونز»،
«تانتو کاردینال»« ،کارا جید مایرز»« ،جین کالینز»،
«جیلین دیون» و  ...از دیگر بازیگرانی هستند که در
این فیلم مقابل دوربین اسکورسیزی میروند.
«اریــک راث» نویســنده برنده اســکار فیلمهای
«فارســت گامپ» و «مورد عجیــب بنجامین باتن»
نگارش فیلمنامه اقتباســی «قاتالن ماه کامل» را بر
عهده دارد که فیلمبرداری آن تا تابستان ادامه خواهد
داشت.

قطعی شــده اســت« .قهرمان» جدیدترین
ســاخته اصغــر فرهــادی« ،روز پرچم» به
کارگردانی «شــین پن»« ،قدرت ســگ» به
کارگرانی «جین کمپیون»« ،عزام فرانسوی»
ساخته «وس اندرســون» ،کمدی اسپانیایی
زبان «مسابقه رسمی»به کارگردانی «ماریانو
کوهن» و «گاستون دوپرات» با بازی «آنتونیو
باندراس» و «پنه لوپه کروز»« ،ســه طبقه»
از «نانی مورتی»« ،سرماخوردگی پتروف» به
کارگردانی «کیریل سربرنیکوف»« ،مموریا»
ســاخته «آپیچاتپونگ ویراستاکول»« ،مثلث
اندوه» ساخته «روبن اوســتلوند»« ،پاریس،
ناحیــه  »١٣بــه کارگردانــی «ژاک اودیار»
کاررگــردان فرانســوی« ،تینان» ســاخته
«جولیــا دوکورنو» کارگردان زن فرانســوی،

«آتــش» از «کلر دنی»« ،جزیــره برگمان»
ساخته «میاهانســن-الو» «در طول زندگی
اش» ســاخته «امانوئــل برکو» ،انیمیشــن
«آن فرانک کجاســت» به کارگردانی «آری
فولمــن»« ،بدترین آدم دنیــا» از «یواخیم
تریه»« ،در یک نیمه روشــن صبح» ساخته
«برونــو دومون» و «همه چیــز خوب پیش
رفــت» بــه کارگردانی «فرانســوا اوزون» از
آثار دیگر کارگردانان سرشناســی هستند که
شــانس زیادی برای حضــور در کن ۲۰۲۱
دارند .هفتاد و چهارمین دوره جشــنواره کن
نیــز از  ۶تا  ۱۷جــوالی ( ۱۵تا  ۲۶تیر) و با
حضور «اســپایک لی» کارگــردان آمریکایی
به عنوان رئیس هیــات داوران بخش رقابتی
برگزار خواهد شد.

برخی از قدیمیترین غارنگارههای جهان در خطر نابودی
نتایج یک تحقیق جدید نشــان میدهد برخی از
قدیمیتریــن غارنگارههای جهان بــه دلیل تغییرات
اقلیمی در خطر نابودی قرار دارند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آرتنیوز ،نتایج تحقیق
جدیدی که توســط گروهی از کارشناســان دانشگاه
گریفیث استرالیا در مورد غارنگارهای تاریخی جزیره
سوالوسی اندونزی صورت گرفته است نشان میدهد
این غارنگارهها که بــه عنوان تعدادی از قدیمیترین
غارنگارههای جهان شناخته میشوند در خطر نابودی
بر اثر تغییرات اقلیمی قرار دارند.
در بخش جنوبی سوالوســی ،بیــش از  ۳۰۰غار
وجود دارند که با خطر نابودی مواجه هســتند و این
موضوع برخــی از قدیمیترین غارنگارههای جهان را
نیز شامل میشود.
جزیره سوالوســی ،خانه قدیمیترین نقاشــی از
حیوان در جهان اســت :یک خوک وحشی که قدمت
آن دســت کم  ۴۵۵۰۰ســال تعیین شده است .در
غارهای این جزیره قدیمیترین اثر دســت در جهان
که بیش از  ۳۹۹۰۰سال قدمت دارد نیز وجود دارد.
اکنون محققــان معتقدند نمک ،حرارت و حوادث
آب و هوایی شــدید درحال نابــود کردن این مناطق

تاریخی مهم هستند .تداوم تغییر شرایط آب و هوایی
از وضعیت خشــک به بارانهای موســمی سبب به
وجود آمدن الیهای از نمک بر ســطح غار و در نتیجه
الیهبرداری در این بخش از غار میشــود که میتواند
به از بین رفتن نقاشیها منجر شود.
منطقهای که جزیره سوالوســی در آن واقع شده
است به عنوان نقطهای از جهان با متغیرترین وضعیت
جوی شــناخته میشود که در نتیجه با خطر باالی از
بین رفتن میراث تاریخی نیز مواجه است.
همچنان که دانشــمندان دریافتهاند روند از بین
رفتن ایــن آثار در این مناطق رو به افزایش اســت،
جوامع ســاکن در اطــراف این مناطــق تاریخی نیز
معتقدند روند ویرانی غارنگارهها ســرعت زیادی پیدا
کرده است.

در گفت وگو با مردم بررسی شد

سریالهای رمضان  ۱۴۰۰چطور بودند؟
رمضان  ۱۴۰۰هم به پایان رســید؛ مناســبتی که تولید
و پخش ســریال در آن ،امری مرســوم در تمام شبکههای
تلویزیونی جهان اســام اســت و البته آزمونــی مهم برای
صاحبان رســانهها و برنامه ســازان .اما فارغ از شتابزدگی و
دشــواریهای همیشگی ساخت سریالهای مناسبتی که به
نظر میرسد از آنها خالصی نیست ،رمضان  ۱۴۰۰با معضل
جدیدی به نام کرونا هم همراه بود؛ ویروســی خطرناک که
تولید پروژههای تلویزیونی در سراسر دنیا را مختل کرده است.
بر این اســاس تلویزیون ما هم که رمضان امســال را با چهار
ســریال آغاز کرده بود ،بعد از چند روز توانست با سه سریال
ادامــه دهد و از این تعداد هم پخش قســمت پایانی یکی از
سریالها به تعویق افتاد« .احضار»« ،بچه مهندس »۴و «یاور»
سه سریالی بودند که در رمضان امسال از شبکههای یک ،دو
و سه سیما به روی آنتن رفتند .سریال «رعد و برق» هم که
قرار بود از شــبکه پنج سیما پخش شود ،پس از پخش فقط
یک قسمت به دلیل دشواریهای ساخت در شرایط کرونا و
مشکالت فنی از آنتن حذف شد .ضمن اینکه قسمت پایانی
ســریال «احضار» هم به دلیل ابتالی چند تن از عوامل ،یک
هفته به تعویق افتاد .ایسنا طبق روال همیشگی ،با پایان یک

مناسبت و اتمام سریالها ،به سراغ مردم رفته است تا نظر هم
میهنانمان در استانهای مختلف را درباره سریالهای رمضانی
جویا شود .ضعف سریالهای رمضانی در دهه اخیر نسبت به
دهههای قبل ،مهمترین موضوعی اســت که در صحبتهای
اغلــب مخاطبان تلویزیــون خودنمایی میکنــد .مصاحبه
شوندگان در این گزارش اغلب از جای خالی سریالهای طنز
به ویژه طنزهای رمضانی رضا عطاران یاد کرده اند و خواستار
بازگشــت این مجموعهها به تلویزیون شدهاند .همچنین در
میان ویژه برنامههای افطار تلویزیون« ،زندگی پس از زندگی»
شــبکه چهار ،رضایت نســبی مخاطبان را به همراه داشته و
نسبت به سال قبل بیشتر مورد توجه قرار گفته است.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح این گفتوگوهاست:
شهروندی از گرمسار در پاسخ به این پرسش که کدام یک
از سریالهای رمضانی را دنبال کرده و کیفیت این سریالها
را چگونه ارزیابی میکند؟ میگوید :سریال «یاور» را دیدم؛ به
نظرم سریال مناسبی برای ماه رمضان نبود و سریالهایی که
در سالهای قبل در این ماه از تلویزیون پخش میشد خیلی
بهتر بود .ســریال «یاور» را حتی در شبهای قدر هم پخش
میکردند زیرا ســریال غمگینی بود اما سریالهای طنز مثل

کارهای رضا عطاران که در شــبهای قدر پخششان متوقف
میشــد ،شاد بودند و بیشتر مخاطبان را جذب میکردند .او
ادامه میدهد :سریال «احضار» را هم دیدم زیرا ژانر وحشت را
دوست دارم و فکر میکردم این سریال هم ترسناک باشد اما
سریالی قوی نبود و بیشتر خنده دار بود تا ترسناک؛ «احضار»
برای وقت گذرانی بد نبود برای همین تماشایش کردم« .بچه
مهندس» را اصال ندیدم زیرا فصلهای قبلش آنقدر قوی نبود
که بخواهد ادامه پیدا کنــد .به اعتقاد این بیننده تلویزیونی
سریالهایی که امســال تلویزیون پخش کرد بیشتر به درد
ایام محــرم میخوردند تا ماه رمضان .او در این زمینه یادآور
میشــود :سالهایی که رضا عطاران یا مجید صالحی سریال
میســاختند خیلی بهتر بود و آن سریالهای طنز برای ماه
رمضان مناسب تر بود؛ به ویژه امسال که به خاطر کرونا مردم
روحیه ضعیفی دارند و نیاز به به ســریالهای طنز داشتند.
او میگوید ،در این زمینه با خیلیها صحبت کرده اســت و
متوجه شده که نه تنها خودش بلکه همه اطرافیانش مشتاق
سریالهایی مثل سریالهای طنز رضا عطاران هستند و این
طنزها را برای ماه رمضان مناسبتر میدانند .یک کارشناس
روانشناسی ســاکن تهران میگوید :در ماه رمضان بازپخش

9

ســریال «متهم گریخت» که برای اولین بار ماه رمضان سال
 ۱۳۸۴از تلویزیون پخش شــد را برای چندمین بار تماشــا
کرده و هنوز هــم از دیدن آن لذت میبرد .او ادامه میدهد:
سریالهای رمضانی امســال را اصال دنبال نکرده است .این
بیننده از صداوسیما انتظار دارد ،حداقل یک سریال طنز برای
مردم در رمضانها در نظر بگیرند و از سریال سازانی همچون
رضا عطــاران دعوت به همکاری کننــد .او همچنین درباره
برنامههای ویژه افطار تلویزیون میگوید :راستش برنامههای
دم افطار زیــاد جالب نبودند؛ فقط برنامــه «زندگی پس از
زندگی» که از شــبکه چهار پخش میشد ،جالب و متفاوت
بود و من تماشا میکردم.

عذرخواهی رامبد جوان برای کنترل نکردن
لحظهای در «خندوانه»

پاســخ یکــی از مهمانان
«خندوانــه» در مســابقهای
از ایــن برنامــه ،توهیــن به
نویســندگان کشورمان تلقی
شده اســت که رامبد جوان با
نوشــتن متنی ،در این زمینه
عذرخواهی کــرد .به گزارش
ایســنا ،برنامه «خندوانه» در
شــب عید فطر با حضور خداداد عزیــزی و فیروز کریمی روی آنتن رفت که در
بخش مســابقه «کلمه» از این برنامه ،پاسخ به پرسشــی درباره نام بردن از سه
نویسنده کشورمان ،پاسخی طنز را از سوی یکی از مهمانان به همراه داشت که
این بخش در روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست و از آن به عنوان بی
احترامی به نویســندگان یاد شده است .واکنش رامبد جوان ،مجری «خندوانه»
در قبال این پاســخ هم به نوعی با انتقاد همراه بوده است .سرانجام رامبد جوان
در پاســخ به انتقادها ،متنی را منتشر و نسبت به پخش این لحظات عذرخواهی
کرد .او توضیح داد که در برنامه «خندوانه» چهارشــنبه شب در کنار دو مهمان
برنامه لحظهای پیش آمد که برایش غیرقابل کنترل بوده و متاسفانه واکنش خود
او هم تنها خندیدن بوده اســت .جوان نوشــته است« :واقعاً از پخش این لحظه
بســیار متاســفم و این هم به خاطر بیدقتی و بیمالحظگی من و تیم خندوانه
و تیم پخش شــبکه نسیم است ».مجری خندوانه در بخش دیگری از این متن
عذرخواهی آورده است« :من همیشه با افتخار مخاطب و خواننده آثار لذتبخش
و بیمثال ادبیات کشــورمان بودهام و هســتم و خواهم بود و هیچگاه از ترویج
کتابخوانی در هر موقعیتی که داشــتهام و خواهم داشت دریغ نکرده و نخواهم
کرد ».رامبد جوان وعده داده است که در اولین ضبط برنامه «خندوانه» در برابر
این قشر بزرگ و اندیشمند و دردکشیده عذرخواهی کند.

دبیری جشنواره موسیقی فجر
باز هم به حسن ریاحی رسید

حســن ریاحــی بــا تایید
شورای سیاســتگذاری سی و
هفتمین جشــنواره موسیقی
فجر و بــا حکم معــاون امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ،دبیر ایــن دوره از
جشنواره شد .به گزارش ایسنا،
در حکم سید مجتبی حسینی
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای حسن ریاحی آمده است:
نظر به حســن سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی و تایید اعضای محترم شورای
سیاستگذاری جشنواره موســیقی فجر ،به موجب این حکم به عنوان دبیر سی و
هفتمین جشنواره موسیقی فجر منصوب میشوید .امید است تجربه سالها فعالیت
هنری و سابقه مدیریتی شما در کنار حمایتهای شورای سیاستگذاری و هنرمندان
موسیقی ،زمینه برگزاری باشکوه این دوره از جشنواره را فراهم آورد .حسن ریاحی
پیش از این در دورههای نوزدهم تا بیست و یکم و دورههای بیست و ششم تا سی و
یکم و در دوره سی وششم دبیر جشنواره بینالمللی موسیقی فجر بود.

پنجمین نقاشی باالی  ۱۰۰میلیون دالر پابلو پیکاسو
فروخته شد

تابلو «زن نشســته نزدیک
پنجــره» روز پنجشــنبه در
حراجی کریســتیز نیویورک
بیــش از  ۱۰۳میلیــون دالر
معامله شد تا پنجمین نقاشی
باالی  ۱۰۰میلیون دالر استاد
اســپانیایی لقــب بگیــرد .به
گزارش هنر آنالیــن ،خریدار
«زن نشسته نزدیک پنجره»  ۹۰میلیون دالر برای خریدن خود تابلو هزینه کرد و
بیش از  ۱۳میلیون دالر هم برای هزینهها و کمیسیون حراجخانه کریستیز صرف
شــد .فرآیند چکش خوردن این تابلو  ۱۹دقیقه طول کشــید و گرچه پیشبینی
میشد با رقمی در حدود  ۵۵میلیون دالر به فروش برسد ،خریدار نهایی تقریبا دو
برابر این رقم برای به دست آوردن این نقاشی مربوط به  ۱۹۳۲هزینه کرد .هزینه
کردن رقمی بیش از  ۱۰۰میلیون دالر برای خریدن یک تابلو نقاشــی  ۹۰ســاله
نشاندهنده زنده بودن بازار هنرهای تجسمی در زمانه کروناست .ضمن اینکه ثابت
میکند پیکاسو همچنان از هنرمندان گران و محبوب بازار است« .زن نشسته کنار
پنجره» تصویری از ماری-ترزا والتر ،محبوب نقاش نامدار اسپانیایی است که خودش
بین سالهای  ۱۸۸۱تا  ۱۹۷۳زیست.
این نقاشی هشت ســال پیش در حراجی لندن حدود  ۵۰میلیون دالر قیمت
خورد و امسال ارزش آن دو برابر شد« .زن نشسته نزدیک پنجره» پنجمین نقاشی
پیکاسو با قیمت  ۹رقمی است .تعداد نقاشانی که در کارنامه خود چند تابلو با ارزش
بیش از  ۱۰۰میلیون دالر بسیار انگشتشمار و شامل جکسن پوالک ،ونسان ونگوگ
و فرانسیس بیکن است .گرانترین نقاشی پیکاسو «زنان الجزایر» است که در ۲۰۱۵
با رقم  ۱۷۹میلیون دالر معامله شد .آخرین بار یک نقاشی از کلود مونه ،نقاش نامدار
فرانســوی در  ۲۰۱۹در حراجی ساثبیز در نیویورک نزدیک به  ۱۱۱میلیون دالر
چکش خورد و «زن نشسته نزدیک پنجره» پیکاسو تازهترین عضو باشگاه تابلوهای
 ۱۰۰میلیون دالری است.
کتابخانه

کتابهای «چهل قصه» برای خانوادهها

چهار عنوان کتابِ مجموعه «چهل قصه» ویژه گروههای ســنی خردســال،
کودک ،نوجوان و بزرگسال منتشر شد.
ب ه گزارش ایســنا ،این مجموعه منتخب بازنویسیشــده از قصههای کهن،
افسانهها ،روایتهای آشنا و مثلها و متلها برای تمامی اعضای خانواد ه در قالب
دو بست ه جداگانه در انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید
شده است.
بر همین اســاس در بست ه نخست آن لوح فشرده تصویری به همراه مجموعه
چهارجلدی کتاب «چهل قصه» قرار دارد و در بســت ه دوم لوح فشرده تصویری
همراه با عروسک کالغ (نماد جشنواره قصهگویی کانون) عرضه شده است.
بنــا بر اعالم ،در این مجموعه که به همت انجمن قصهگویی کانون گردآوری
شده ،تالش بر این بوده است تا عالوه بر ارائ ه قصههای نامآشنا در یک بست ه واحد،
نســبت به آشنایی مخاطبان و خانوادهها با هنر قصهگویی ،واژگان و ادبیات این
ابزار ارتباطی و تربیتی ،گامی هرچند کوچک برداشته شود.
این مجموعه را محمدرضا شمس ،علی خانجانی و افسون امینی گردآوری و
الله ضیایی و الهه بهین آن را تصویرگری کردهاند.
لوحهای فشرده نیز حاوی فیلم قصهگویی شماری از چهرههای آشنای سینما،
تلویزیون ،رادیو ،ادبیات کودک و نوجوان و مربیان و کارشناسان کانون است که
داخل این بستهها قرار میگیرد.
هر یک از کتابهای این مجموعه با شمارگان  ۳۵۰۰نسخه به چاپ رسیده
اســت .کتابهای «چهل قصه» در مقطع ســنی «خردســال» در  ۸۰صفحه،
«کودک» در  ۱۰۴صفحه« ،نوجوان» در  ۹۶صفحه و «بزرگسال» در  ۹۶صفحه
منتشر شده است.
عالقهمندان میتوانند «چهل قصه» را از فروشگاه اینترنتی محصوالت کانون
به نشانی  shop.kpf.irو مراکز عرض ه محصوالت فرهنگی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان با قیمت ۱۰۰هزار تومان خریداری کنند.

