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فرهنگی و هنری

برگزاری
نمایشگاهعکاسان
خبری مشهد در
کوهسنگی

نمایشگاه عکاسان خبری مشهد از شنبه  17تیرماه در خیابان کوهسنگی مشهد افتتاح شد و در این نمایشگاه آثاری از محسن اسماعیلزاده ،محسن
بخشنده ،فرامرز عامل بردبار ،داوود بهگام ،وحید بیات ،حسن توانا ،ایمان جنتی ،صادق حاتمی ،امیر حریرچی ،احمد حسنی ،امیرحسین حسین زاده ،میثم
دهقانی ،صادق ذباح ،محمد زائرنیا ،محمدعلی رضایی ،حسین شریعت ،رامین صفاری ،علیرضا صفرزاده ،محمد حسن صلواتی ،آرمین صمیمی ،محمدحسین
طـاقی ،علی عبداللهی ،محسن رحیمی عنبران ،مهدیه غفوریان ،حمید فرش باف ،حسین کام شاد ،علی کریمی رستگار ،سعید گلی ،محمد جواد مشهدی
و مسعود نوذری به معرض نمایش در میآید .عالقهمندان میتوانند تا  22تیرماه از ساعت  9تا  12و  17تا  20به نگارخانه رضوان واقع در کوهسنگی 17
مراجعه کنند.

 ۲۶میلیارد و  ۱۱۳میلیون تومان مجموع فروش حراج تهران

هفتمین حراج تهران با مجموع مبلغ  ۲۶میلیارد
و  ۱۱۳میلیون تومان انجام شد .اثر سهراب سپهری
از مجموعه درخت با مبلغ ســه میلیــارد و ۱۰۰
میلیون تومان گرانترین اثری بود که فروخته شد.
در هفتمین حراج تهــران که عصر جمعه ۱۶
تیرماه برگزار شــد ،بهترتیب اثر «شاعر و قفس»
ســاخته پرویز تناولی به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان ،اثر دیگری از ســهراب سپهری و
بهمن محصص هــر کدام به مبلغ یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون تومان ،تابلو « اردوگاه همایونی» اثر
محمد غفاری «کمال الملک» با مبلغ یک میلیارد
و  ۱۵۰میلیون تومان و اثر منوچهر یکتایی با مبلغ
یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان جزو پنج اثری
بودند که به باالترین رقم فروخته شدند.
اولین چکش هفتمیــن حراج تهران برای تابلو
عکس عباس کیارستمی از مجموعه سفید برفی
که قیمت  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون تومان پیشبینی
شده بود ،پایین آمد.
نقاشی منوچهر نیازی که مبلغ  ۵۰تا  ۷۰میلیون
تومان برای آن پیشبینی شــده بود به مبلغ ۱۵۰
میلیون تومان فروش رفت.

نقاشی رنگ روغن روی بوم ابوالقاسم سعیدی
که  ۲۰۰تا  ۳۰۰۰میلیون تومان پیشبینی شده
بود به مبلغ  ۲۲۰میلیون تومان فروش رفت .این
اثر در سال  ۱۳۹۳توسط صاحب قبلی مستقیما از
هنرمند خریداری شده بود.
برای نقاشــی رنگ روغن روی بوم عبدالرضا
دریابیگی فــروش  ۸۰تا  ۱۲۰میلیــون تومانی
پیشبینی شده بود که به مبلغ  ۹۰میلیون تومان
فروخته شد.
پیشبینی فروش  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون تومانی
نقاشــی با عنوان «دنیای محجوبی» اثر حسین
محجوبی درســت از آب درآمد و این اثر به مبلغ
 ۲۰۰میلیون تومان فروخته شد.
همچنین پیشبینی شــده بود «واحه» اثری از
زنده یاد پرویز کالنتری که با رنگ روغن و کاهگل
روی بوم کار شــده ،به مبلغ  ۲۵۰تا  ۳۵۰میلیون
تومان فروش برود که این اثر به مبلغ  ۳۰۰میلیون
تومــان به فروش رفت .این اثر در اکتبر  ۲۰۱۵در
حراج کریستیز دبی ارایه شده بود.
اثری با امضای داوود امدادیان که پیشبینی شده
بود بین  ۸۰تا  ۱۲۰میلیون تومان به فروش برود به

مبلغ  ۹۰میلیون تومان فروخته شد.
هشتمین اثر ارائه شده در حراج تهران «طبیعت
بیجان» منوچهر یکتایی بود که مبلغ  ۵۰۰تا ۷۰۰
میلیون تومان برای فروش آن پیشبینی شده بود
که  ۷۵۰میلیون تومان فروخته شد .این اثر در اکتبر
 ۲۰۱۶در حراج کریستیز لندن ارایه شده بود.
برای نقاشی مهدی ویشکایی نیز مبلغ  ۱۵۰تا
۲۰۰میلیون تومان پیشبینی شده بود و این اثر به
مبلغ  ۱۹۰میلیون تومان فروخته شد.
نقاشی رنگ روغن روی بوم منوچهر معتبر  ۸۰تا
 ۱۲۰میلیون تومان پیشبینی شده بود که به مبلغ
 ۱۱۰میلیون تومان به فروش رسید.
برای تابلوی هوشنگ پزشککیا که با جوهر
و آبرنگ روی مقوا کشــیده شده بود مبلغ  ۶۰تا
 ۸۰میلیون تومان پیشبینی شده بود که این اثر به
مبلغ  ۱۳۰میلیون تومان فروش رفت .این اثر در
کتاب «سایه پدربزرگم :هوشنگ پزشکنیا» (ص
 )۱۴۲به کوشش سحر خلخالیان ( )۱۳۹۵به چاپ
رسیده است.
تابلو احمد اسفندیاری دوازدهمین اثری بود که در
حراج تهران مبلغ  ۷۵میلیون تومان فروش رفت.
برای این اثر مبلغ  ۵۰تا  ۷۰میلیون تومان پیشبینی
شده بود.
اثر «کوچ» محمود جوادی پور نیز که مبلغ  ۶۰تا
 ۸۰میلیون تومان برای فروش آن پیشبینی شده
بود به مبلغ  ۸۵میلیون تومان فروخته شد.
برای تابلو « کابوس» علیرضا اسپهبد نیز مبلغ
 ۱۰۰تا  ۱۵۰میلیون تومان پیشبینی شده بود که
این اثر به مبلغ  ۹۰میلیون تومان به فروش رفت.
این اثر در کتاب «علیرضا اسپهبد ،برگزیده نقاشی
( »۱۳۵۰-۱۳۷۶ص  ،)۶۲نشر هنر ایران ()۱۳۷۷
به چاپ رسیده است.
آیدین آغداشــلو پانزدهمین هنرمندی بود که

چکش هفتمین حراج هنر تهران برای او پایین آمد
و تابلوی «معمار شماره  »۱۶با قیمت  ۴۴۰میلیون
تومان فروش رفت .پیشبینی شــده بوده این اثر
که با گواش روی مقوا کار شده است  ۳۰۰تا ۴۰۰
میلیون تومان به فروش برسد.
اثری از مجموعه صدا وســکوت زنده یاد ژازه
تباتبایی نیــز به مبلغ  ۲۸۰میلیون تومان فروخته
شــد .مبلغ  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیــون تومان برای آن
پیشبینی شده بود .این اثر در کتاب «گزیده آثار
ژازه تباتبایی ،جلد چهارم شــعر آهن ،جلد پنجم:
سفری در کهکشان مذاب» به کوشش یلدا زینعلی،
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ()۱۳۸۳
به چاپ رسیده است.
هفدهمین اثری که در این دوره از حراج تهران
فروش رفت تابلوی ناصر اویسی بود که پیشبینی
میشد به مبلغ  ۸۰تا  ۱۲۰میلیون تومان به فروش
برسد .این اثر  ۹۰میلیون تومان فروخته شد.
تابلوی رنگ روغن روی بوم مهدی ویشکایی
که پیشبینی شده بود به مبلغ  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون
تومان به فروش برسد ،به مبلغ  ۱۵۰میلیون تومان
به فروش رسید.
اثــر حجمــی بهمن محصــص بــا عنوان
«شــخصیت» نیز به مبلــغ  ۵۰۰میلیون تومان
فروخته شد .مبلغ  ۴۰۰تا  ۶۰۰میلیون تومان برای
فروش این اثر پیشبینی شده بود .همچنین این اثر
در دســامبر  ۲۰۱۵در حراج آدرنورمن پاریس ارایه
شده بود.
تابلو کوروش شیشــهگران با عنوان « درون،
بیرون» نیز به مبلغ  ۴۲۰میلیون تومان فروخته شد.
برای این اثر که اکریلیک روی بوم است ،مبلغ ۳۰۰
تا  ۴۰۰میلیون تومان پیشبینی شده بود.
بیســت و یکمین اثری که در حراج تهران به
فروش رفت مربوط به محمد احصایی میشد .این

اثر که اکریلیک روی بوم است به مبلغ  ۳۰۰میلیون
تومان فروخته شد .رقم  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیون تومان
برای فروش این تابلو پیشبینی شده بود .این اثر
در آوریل  ۲۰۱۴در حراج بونامز لندن ارایه شده بود.
اثر نصراهلل افجهای که روی دیوار ســالن حراج
نصب شــده بود نیز به مبلغ  ۳۴۰میلیون تومان
فروخته شــد .برای این اثر که اکریلیک روی بوم
است مبلغ  ۲۵۰تا  ۳۵۰میلیون تومان پیشبینی
شده بود.
تابلو رنگ روغن روی بوم رضا مافی نیز به مبلغ
 ۱۶۰میلیون تومان به فروش رسید .برای این اثر
نیز مبلغ  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون تومان پیشبینی شده
بود.
اثر رنگ روغن روی بوم حسین زندهرودی که
مبلغ  ۴۰۰تا  ۶۰۰میلیون تومان برای فروش آن
پیشبینی شــده بود به مبلغ  ۴۰۰میلیون تومان
فروش رفت.
بیست و چهارمین اثری که چکش حراج تهران
برای ان خورده شد مربوط به تابلوی رنگ روغن
و رنگ متالیک روی بوم مسعود عربشاهی بود که
مبلغ  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون تومان برای فروش آن
پیشبینی شد .این اثر به مبلغ  ۲۲۰میلیون تومان
فروخته شد.
تابلو «آسمان آبی» منیر فرمانفرماییان نیز که
مبلغ  ۶۰۰تا  ۸۰۰میلیون تومان برای فروش آن
پیشبینی شــده بود به مبلغ  ۸۵۰میلیون تومان
فروخته شد.
دومین اثر پرویز تناولی در هفتمین حراج تهران
پیشبینی میشد بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیون تومان
به فروش برسد .از مجموعه هیچ روی صندلی به
قیمت  ۳۶۰میلیون تومان فروخته شد.
به طور کل در این حراجی هفتاد اثر عرضه شد
که به مهم-ترینهای آنها اشاره شد.

وفاداری جشنوار ه «کارلووی واری» به عباس کیارستمی و نمایش فیلم نادری
جشــنواره فیلم کارلــووی واری در جمهوری چک که
برهه برگزاری آن با روز درگذشــت فیلمساز شهیر ایرانی
همزمان شده است ،مستند « 76دقیقه و  14ثانیه با عباس
کیارستمی» را از نخستین روز تا روز پایانی پنجاه و دومین
دوره ،به طور متناوب به نمایش گذاشت.
روزنامه جشــنواره کارلووی واری این فیلم را یک پرتره
شــاعرانه توصیف کرد که توســط دوست و همکار عباس
کیارستمی ،لحظههای خالقانه این فیلمساز مشهور را نشان
میدهد.
سایت جشنواره کارلووی واری نیز از سیف اهلل صمدیان
به عنوان عکاس تحســین شــده ایرانی یاد کرده که یک
همــکاری نزدیک و الهام بخش با کیارســتمی داشــته
اســت؛ تا با لحظههای مشترکی که طی چندین سال و از

سفرهای کیارستمی به نواحی و چشم اندازهای متنوع ایران
فیلمبرداری کرده ،ویژگیهای فکری یک ابرفیلمساز را به
نمایش بگذارد.
طنین تیشه فرهاد در «کارلوویواری» پیچید.
فیلم آخر کارگردان ایرانی مقیم آمریکا طنین تیشــه بر
کوه را در ســینماهای منطقه ییالقی کوهستانی  -جنگلی
«کارلوویواری» جاری کرد.

«روناک نوین» منتشر شد

گروه موســیقی «روناک» در قالبــی کام ً
ال متفاوت و با
رویکردی جدید فعالیتهای موسیقایی را ادامه میدهد.
ایــن گروه بر مبنــای این رویکــرد جدیدترین اثر خود
با عنوان «روناک نوین» منتشــر کرد .بــه گفته «کیوان
علیمحمدی» سرپرست این گروه ،این قطعه که «روناک
نوین» نــام دارد با هدف تبدیل گــروه روناک به گروهی
بینالمللی منتشر شده است.
سرپرســت گروه روناک با اعــام این خبر گفت« :این
قطعه با رویکردی جدید مبنی بر متفاوت بودن این گروه از
کارهای قبلی خود منتشر شده است .خوانندگی این اثر که
ریمیکس  5قطعه اســت را سجاد رضایی (خراسان) ،وحید
عبداللهی و آرمین شــریفی در بخــش ملل ،داود چرگری
(پــاپ) و کیــوان علیمحمدی (کردی) بــه عهده دارند.
تنظیم ،میکس و مســترینگ آن را نیز «رضا سجادی» به
عهده داشته است».
او همچنین گفت« :تفاوت ایــن قطعه با دیگر قطعات
قبلی این گروه این اســت که گروه روناک در فعالیتهای
جدید خود صاحب سبکی تلفیقی شده است .این گروه پیش
از این فقط در حوزه موســیقی محلی کار میکرد« .روناک

نوین» در آینده هم موسیقی محلی و هم موسیقی سنتی،
پــاپ و ملل را با چند زبان خارجی به روی صحنه میبرد و
این برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده که چهار موسیقی
مهم دنیا در کنار هم به اجرا در میآید».
کیوان علیمحمدی (سرپرست گروه ،خواننده و نوازنده
دف) ،رضا ســجادی (تنظیمکننده و نوازنده کیبورد) ،سعید
خلج (خواننده سنتی) ،حسینرضا اســدی (خواننده لری)،
حامد قــویدل (خواننده کرمانج) ،ایاز شــجاعی (خواننده
آذری) ،مهــدی شیخاالســامی (خواننــده گیلکی) ،گلی
گلمحمد (خواننده بلوچــی) ،داوود چرگری (خواننده پاپ)
و آرمین شــریفپور (خواننده ملل) خوانندگان گروه روناک
هســتند .همچنین کاویان علیمحمدی (نوازنده کمانچه)،
حانیــه علیمحمدی (نوازنده تار) ،ســجاد رضایی (نوازنده
تــار و ُمراژ) ،علیرضا رحیمی (نوازنده درام) ،هنگامه ترابیان
(نوازنده عــود) ،مریم مرزبانی (نوازنده دایــره و نقاره) ،ندا
رضاییان (نوازنده ُد ُهل) ،شــیرین آقابابایی و فاطمه اکبری
(گروه ُکر) ،حمیدرضا ســلیمانی (نوازنده نیانبان و ُسرنا)،
محمــد جدینژاد (نوازنده گیتار) و آیدین نیکومرام (نوازنده
گیتاربیس) سایر اعضای گروه روناک نوین هستند.

نمایش فیلــم چند ملیتی امیر نادری بــا نام «کوه» که
پیشتر در جشنوارههای معتبر دیگری هم حاضر بوده است،
از روز نخســت تا روز پایانی پنجاه و دومین جشنواره فیلم
کارلووی واری ،چهــار نمایش عمومی و یک نمایش ویژه
خبرنگاران را پشت سر گذاشت.
طبیعی است وقتی شخصیت اصلی فیلم ،یک ایرانی که
به شدت هم عاشق اســت ،در مدت زمان قابل توجهی از
فیلم ،با پتک و تیشه بر کوه میکوبد و طنین ضربههای او
بر کوهستان جاری است ،این گونه به ذهن متبادر شود که
فیلمساز ،از قصه فرهاد کوهکن برداشتهایی داشته است.
موضوع اصلی فیلم درواقع حول محور نفرین و مبارزه با
فقر و جدال با ایمان اســت .قصه فیلم به زمانی برمیگردد
که تنها دادگاههای تفتیش عقاید ،انسانها را رافضی و آنان

دادند ،سه کشــور با این موضوع مخالف بودند و شش
کشور نیز رأی ممتنع دادند.
شهر «الخلیل» یکی از قدیمیترین شهرهای جهان
است که قدمت آن به دوره فرانوسنگی و سه هزار سال
پیش از میالد میرســد و در طــول دوران حیات خود
تاکنون چندبار توســط رومیان ،مسیحیان و یهودیان و
 ...تصرف شده است.
همچنیــن یکی دیگر از تصمیمــات مهم قرار دادن
مرکز تاریخی شــهر وین در اتریش در فهرست میراث
در خطر بود .کمیته میراث جهانی با اتخاذ این تصمیم
نســبت به پروژه ســاخت هتل اینرکانتیننتال در این
منطقه بر خالف تصمیمات پیشــین کمیته و همچنین
ارتفاع ســاخت وســازهای جدید در بخــش تاریخی
پایتخت اتریش ابراز نگرانی کرد که موجب خدشــهدار
شدن ارزش جهانی این محوطه شده است.
چهلو یکمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو
از تاریــخ  ۲تا  ۱۲جــوالی ( ۱۱تا  ۲۱تیر) در شــهر
کراکوف لهستان برگزار میشود.
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معاونت هنری دست به جیب شد

دو اثر از کمالالملک و بهجت صدر از حراج
تهران به گنجینه موزه رفت

دو اثــر از هفتمین حراج تهران توســط معاونت هنری
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی بــرای گنجینه موزه
هنرهای معاصر تهران خریداری شد.
مهر :نقاشــی  ۱۳۵ســاله ای از محمد غفاری ملقب به
کمــال الملک با عنوان «اردوگاه همایونی» یک میلیارد و
 ۱۵۰میلیون تومان و نقاشی سیاه و سفیدی از بهجت صدر
که در ســال  ۱۳۵۰خلق شده  ۲۶۰میلیون تومان در حراج
دیشــب چکش خورد که حاال این آثار متعلق به گنجینه
موزه هنرهای معاصر تهران هستند.
مرادخانی درباره خرید این دو اثر گفت :امسال یک بررسی
انجام دادیــم و دیدیم در حراج تهــران جریان اقتصادی

صاحب منطق درستی اســت و شما دیدید بسیاری از آثار
وقتی چکش خوردند که به قیمت بیشــینه نرسیدند؛ یعنی
کسانی که آثار را میخریدند با منطق مشخصی قیمتها را
باال میبردند و بسیاری از آثار در فاصله بین کمینه و بیشینه
چکش خورد .این منطق ما را امیدوار میکند حوزه تجسمی
از اقتصاد خوب و منطقی برخوردار شود.
مرادخانی همچنیــن گفت :من در وهله اول با این نیت
اینجا آمدم که بگویم ما از این فعالیتها حمایت میکنیم و
اما در پاسخ شما باید بگویم ما از بزرگان هنر آثار خوبی در
اختیار داریم و تصمیم داریم وارد فضای خرید آثار جوانان
هم بشویم.

مهلت ثبتنــام برای شــرکت در کارگاههای تفکر
انتقادی ،ترجمه و حقوق نشر «مدرسه تابستانی» خانه
کتاب تا روز جمعه ( 30تیرماه) تمدید شد.
کیفی ترجمه متــون و ویرایش محتوایی کارگاههای
تخصصی در قالب «مدرسه تابستانی» برگزار میکند.
کارگاه ترجمــه بــا تدریس هومن پناهنــده در 10
جلسه ،روزهای یکشنبه ،ساعت  ،17از نیمه دوم تیرماه
 ،1396مبلغ شهریه 300 :هزار تومان و کارگاه ویرایش
محتوایی با تدریس مجید ملکان ،در  12جلسه ،روزهای
شــنبه و سهشنبه ،از ساعت  16:30تا  ،17:30از بیستم
تیرماه ،مبلغ  300هزار تومان برگزار میشــوند .آزمون
ورودی کارگاه ویرایش محتوایی یکشــنبه ( 18تیرماه)
ساعت  10:30در سرای اهل قلم برگزار میشود.

ستون یاد

کوچ نویسنده خوب
روز
ِ
با کتابهای خوب
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

مهدیآذریزدی خودرااینگونهمعرفی
میکرد « :از خــود حرف زدن ،كار
آســان و خوشــايندي است و اگر
جلويــش را نگيريد ،به پرحرفي و
پرمدعايي ميكشد؛ چون احتياج
به ُ
مأخذ و مرجع ندارد و همهاش
مربوط به نقش حافظه است .ولي
نظم و ترتيب دادناش براي اينكه
قابل چاپ شــود يا قابل خواندن،
قدري وقت مي گيرد .ناچار در اين
وقت كوتاهي كه شــايد من براي
خود مقرر كــردهام ،چاره اي جز
سرسري نوشتن نيست .با ترتيب،
شروع ميكنم؛ ولي ميدانم كه بيترتيب مي شود!
خانــواده ما مردم فقيري بودند .اين كلمه «فقيــر» را در تهران به مردم نادار
ميگويند ،ولي در يزد به گدا ميگويند و توهينآميز اســت .ما ندار بوديم .پدرم
جز كار رعيتي و باغباني ،درآمد ديگري نداشــت .كمســواد بود و خيلي خشك،
وسواســي و متعصب .پــدر و مادر من در ميان اين مــردم بينوا ،تازه يك وضع
استثنايي داشتند ،كه با مردم ،كم ميجوشيدند.
اولينبار كه حســرت را تجربه كردم ،موقعي بود كه ديدم پســرخاله پدرم كه
روي پشــتبام با هم بازي ميكرديم و هر دو هشــت ساله بوديم ،چند تا كتاب
دارد كه من هم ميخواســتم و نداشــتم .به نظرم ،ظلمي از اين بزرگتر نميآمد
كه آن بچه كه ســواد نداشت ،آن كتابها را داشته باشد و من كه سواد داشتم،
نداشته باشم .كتابها« ،گلستان» و «بوستان سعدي»« ،سيد االنشاء نوظهور» و
«تاريخ معجم» چاپ «بمبئي» بود كه پدرش از زرتشتيهاي مقيم بمبئي ،هديه
گرفته بود .شــب ،قضيه را به پدرم گفتم .پدرم گفت :اينها به درد ما نميخورد.
كتابهاي گلســتان و بوســتان و تاريخ معجم ،كتابهايي دنيايي اند .ما بايد به
فكر آخرتمان باشيم.
شــب رفتم توي زيرزمين و ســاعتها گريــه كردم؛ و از همــان زمان ،عقده
كتاب پيــدا كردم؛ كه هنوز هم دارم .از خوراك و لبــاس و همه چيز زندگيام
صرفهجويــي ميكنم و كتاب ميخرم؛ و از هر تفريحي پرهيز ميكنم و به جاي
آن كتاب ميخوانم».

را از هستی ساقط نمیکردند؛ بلکه این دادگاهها در ذهن و
زبان آحاد جامعه جاری بود.
داســتان تمثیلگرا و اســتعاری امیر نادری در فیلم کوه،
بســتری برای به چالش کشیدن انســان و خودآزاریها و
محکومیتهای اوست.
در واقع نادری در این فیلم هم که البته قصه آن کم محور
است و همین امر موجب شده از شعارزدگی بهویژه در اواخر
آن رنج ببرد ،باز مانند آثار گذشته خود ،این بار هم به نحوی،
به جنگ و شــورش علیه سنتها رفته است؛ هرچند برای
پیشبرد سخن خود عم ً
ال از یک داستان سنتی اسطورهای
بهــره میجوید .این فیلم بدون حضــور کارگردان و دیگر
عوامل ،تنها با حضور بازیگر نقش مرد آن در جشنواره فیلم
کارلووی واری به نمایش درآمد.

دستاوردهای اجالس میراث جهانی یونسکو در نیمه راه
چهــل و یکمین اجالس میراث جهانی یونســکو در
حالی به نیمه راه رسیده که تاکنون با اتخاذ چند تصمیم
مهم همراه بوده است.
کمیته میرات جهانی یونســکو کــه چهلو یکمین
نشســت خود را از (یکشــنبه  ۱۱تیر) به میزبانی شهر
کراکوف لهســتان آغاز کرده ،تا به امروز با تصمیمات
خــود چند محوطــه جهانی را در فهرســت میراث در
معرض خطر قرار داده و همچنین رأی به ثبت جهانی
چند محوطه تاریخی وطبیعی نیز داده است.
یکی از مهمترین و جنجالیترین موضوعات تاکنون
تصمیــم مبنی بر قــرار دادن حرم ابراهیمی و شــهر
الخلیل در فهرســت میراث جهانی یونسکو و نیز وارد
کردن نام آن در فهرســت میــراث در معرض خطر به
دلیل تجاوزات دولت اشغالگر قدس بوده است که این
موضوع با اعتراض نماینده رژیم صهیونیستی نیز همراه
شد.
در جریــان برگزاری این اجالس ۱۲ ،کشــور به نفع
قرار دادن شهر الخلیل در فهرست میراث در خطر رأی
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همچنین در «مدرسه تابســتانی» خانه کتاب ،برای
ناشران کارگاه حقوق نشر نیز در نظر گرفته شده است.
این کارگاه با تدریس سیدعباس حسینینیک روزهای
دوشنبه از ساعت  15تا  17برگزار میکند .هزینه دوره
 200هزار تومان و مدت کارگاه  10جلسه خواهد بود.
کارگاه تفکر انتقادی «مدرسه تابستانی» خانه کتاب
نیز با تدریس آقای هومن پناهنده روزهای یکشــنبه از
ساعت  15تا  17برگزار خواهد شد.
هزینه دوره  300هزار تومان و مدت کارگاه  10جلسه
خواهد بود .عالقهمندان برای شــرکت در کارگاههای
ترجمه ،حقوق نشــر و تفکر انتقادی تا جمعه ( 30تیر)
مهلت دارند نسبت به ثبتنام اقدام کنند .شروع به کار
این کارگاهها مردادماه است.

آذریزدی که با چنین مشــکالتی در کودکی مواجه بود ،توانســت خود خالق
کتابهای ماندگاری شــد که به دنیای کودکان رنگ داد .وی در ســال ۱۳۳۶
باتوجه به زمینه مطالعات وسیع قبلیاش شروع به نوشتن داستانهای گوناگون
بــرای کودکان کرد .او در این راه پنج کتــاب در مجموعه قصههای خوب برای
بچههــای خوب و پنج کتاب کوچکتر در مجموعه «قصههای تازه از کتابهای
کهن» انتشار داد .تاکنون بیست و سه عنوان کتاب از او منتشر شده است.
وی ،در ســال  ۱۳۴۳به ســبب نگارش کتاب«قصههای خوب برای بچههای
خوب» از سوی سازمان جهانی یونسکو به دریافت جایزه نائل آمد .پس از مرگ
او در شهر یزد به همت حوزه هنری استان یزد و با همکاری اداره پست آن شهر
تمبر یادبودی با شمارگان  ۱۶۰۰چاپ شد.
مهدی آذریزدی آخرینبار به کرج آمده بود تا نوشتن را سر بگیرد و دو کارش
را کامل کند و به چاپ بسپرد که راهی بیمارستان شد و  18تیرماه  1388جان
به جانآفرین تسلیم کرد.
مهدی آذریزدی که عمرش را برای کتاب گذاشت و کتابهایش را برای بچهها،
با گله میگفت :این اجتماع جواب مرا نداده است.
کارهای مهدی آذریزدی یک فرق اساسی با بقیه داشت .این که آذریزدی هیچ
چیزی از خودش ننوشت .مهدی آذریزدی هرچه نوشت ،بازنویسی ادبیات کهن
مــا بود .مجموعهای که او با عنوان «قصههای خوب برای بچههای خوب» آماده
کرد ،بازنویسی قصههایی بود که هم پدر و مادرها هم قب ً
ال شنیده بودند.
مجموعهی هشــت جلدی «قصههــای خوب برای بچههــای خوب» هرکدام
بازســازی یک کتــاب کهن بود :جلــد اول قصههای کلیله و دمنــه ،جلد دوم
قصههای مرزباننامه ،جلد ســوم قصههای ســندبادنامه و قابوسنامه (همان که
اول همین نوشته ،نمونۀ متنش را آوردیم) ،جلد چهارم قصههای مثنوی معنوی،
جلد پنجم قصههای قرآن ،جلد ششــم قصههای شــیخ عطار (یعنی قصههایی
که از مثنویهای عطار جدا شــدهاند) ،جلد هفتم قصههای گلســتان و ملستان
(کتابهایی که به تقلید از گلســتان سعدی نوشته شده) و جلد هشتم قصههای
چهارده معصوم (ع) که از کتابهای مختلفی جمع آوری شده است.
آذریزدی ایدهی نوشــتن «قصههای خوب برای بچههای خوب» را از شغلش
که نمونهخوانی در یک بنگاه انتشــاراتی بوده ،آورده است .یک بار که «کلیله و
دمنــه» را در چاپخانه نمونهخوانی میکرد ،به نظرش رســید کاش یکی پیدا
میشــد که قصههای این کتاب را به زبان ســاد ه امروزی بازنویســی کند .سال
 1335بود .پنج سال طول کشید تا خودش این کار را بکند .مدام نوشت و خواند
و خط زد و دوباره نوشــت .سال  1340نسخهی آماده شدهی کتاب را با خودش
برد اتاق رئیس .مدیر هم بالفاصله سفارش  9جلد دیگر را داده است .آذریزدی،
تا آخر عمر فرصت نکرد بیشــتر از  8جلد از این کتاب را بنویسد .خودش علت
را اینطور گفتــه« :مادرم به من میگفت اینهمه که شــب و روز میخوانی و
مینویسی پولهایش کو؟ مادرم تقریبا درست میگفت .اگر از اول به همان کار
رعیتی چسبیده بودم ،خیلی بهتر زندگی میکردم .ولی حاال وضع زندگی من با
کودکیام هیچ فرقی نکرده .شــما میگویید فقیر .ولی در یزد ،فقیر حرف خوبی
نیست و یکجور متلک اســت .من چه آن روز و چه امروز ،ندار هستم .اشکالی
هم ندارد .ولی وقتی نمیتوانم کتاب بخرم یا مجبور میشــوم کتابهایی را که
دوستشان دارم ،بفروشم ،خیلی ناراحت میشوم».
مهدی آذریزدی ،این مرد ســادهی بســیارخوان ،خودش اینطوری عمر را با
غم به پایان بــرد ،اما کاری کرد که بچههای ما کتابهای خودمان را بخوانند و
غصهای نداشــته باشــند .کتابهایی که او نوشت ،با بیشتر از  43چاپ در صدر
پرفروشهایند .حاال تاريخ درگذشت اين نويسنده به عنوان «روز ادبيات كودكان
و نوجوانان» نامگذاري شده و در تقويم رسمي كشور به ثبت رسيده است.

