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هنری

حاشیهسازی مستند «بابراس»

شرکت باب راس از مستند جدید نتفلیکس به دلیل
ارائــه اطالعات نادرست و تحریفشده دربــاره این
شرکت انتقاد کرد .به گــزارش ایسنا ،شرکت باب
راس با انتشار بیانیهای مستند «اتفاقهای خوب،
خیانت و طمع» را که بهتازگی از شبکه نتفلیکس
عرضه شده ،نادرست و بسیار تحریفشده توصیف
کــرد« .ملیسا مک کارتی» و «یــن فالکون» نیز که
تهیهکنندگی مستند زندگی باب راس ،نقاش و
مجری معروف برنامه «لــذت نقاشی» را برعهده
داشتند ،اظهار کردند هرگز قصد ساخت فیلمی
برای تخریب چهره شرکت باب راس را نداشتهاند.
اینمستندروایتیازناگفتههایزندگی«بابراس»،
خالق برنامه تلویزیونی «لذت نقاشی» است که بین
سالهای۱۹۸۳تا۱۹۹۴پخشمیشد.اینمستند
همچنینبهمرگایننقاشمعروفودعوایحقوقی
میان استیو راس ،تنها فرزند باب راس و خانواده
کوالسکیپرداختهوبهاینموضوعاشارهکردهاست
کهشرکتبابراسچطوردرنهایتبههمراهحقوق
معنوی آثار این هنرمند به طور کامل به این خانواده
رسیده است .باب راس در سال ۱۹۹۵درگذشت،
اما همچنان به عنوان یک نماد فرهنگی مورد توجه
استوقسمتهایقدیمیبرنامهمعروفتلویزیونیاو
دروبسایتیوتیوب ،میلیونهابازدیدداشتهاست.

آموزش

عکاسیباتلفنهمراه
بهشیوهحرفهایها

اغلب اوقــات ،عکاسی در نور مستقیم خورشید
از کیفیت عکسها میکاهد .جدا از سایههای
بد ،نورپردازی نامالیم میتواند سایهروشنهای
تصویر را خ ــراب کــنــد؛ امــا گــاهــی ایــن مشکل
اجتنا بناپذیر اســت .لحظات عکاسی منتظر
شرایط خــوب نمیمانند .اولین راهــکــار برای
غلبه بر نور مستقیم خورشید ،پید اکردن سایه
است .عکاسی زیر سایه درخت یا ساختمان باعث
میشود نور مستقیم و نامالیم سوژه محدود شود.
اگر مجبور هستید در فضای باز عکاسی کنید ،این
کار را پس از ساعت  ۱۲ظهر انجام دهید؛ زیرا در
این زمان ،خورشید در باالترین نقطه آسمان قرار
دارد و بدترین روشنیها را برای عکاسی تولید
میکند .کمی صبر کنید تا خورشید پایینتر برود
و از زاویه بهتری بر سوژه بتابد .راهحل دیگر تنظیم
دستی نورپردازی گوشی است .این کار را هربار که
عکاسی میکنید ،انجام دهید .درغیر اینصورت
جزئیات زیادی را از دست خواهید داد.

ادبی

«هزارهشعر»؛برنامهادبیجدید
شبکه4

پخش برنامه «هـــزاره شعر» بــا اج ــرای علیرضا
بهرامی ،از هشتم شهریورماه آغاز شده است و
هر هفته روی آنتن شبکه چهار خواهد رفت .به
گــزارش ایسنا« ،هــزاره شعر» عنوان مجله ادبی
است که دوشنبهشبها به هزارتوی شعر و ادبیات
شیرین فارسی و تاز ههای شعر و ادبیات و نشر
این حوزه میپردازد .این برنامه به تهیهکنندگی
احسان وحــیــدزاده در گــروه ادب و هنر شبکه
چهار تولید شده است و بخشهای گوناگونی از
قبیل اخبار ،معرفی تازههای نشر ،معرفی کتاب،
گزارش و  ...را شامل میشود و سعی در افزایش
آگاهی و دانش مخاطبان در حوزه ادبیات دارد.

خدمتعجیبکرونا به موسیقیاصیل ایرانی
ت وگو با خراسان،از ثمربخشی کالسهای آموزش آنالین
کیوان ساکت ،آهنگساز و نوازنده نامدار درگف 
در دوره همه گیری و تربیت نسل جدیدی از موسیقی دانان میگوید
برنامهریزی شده برای گسترش فعالیتهای
هنری ،ولو در این شرایط دشوار است ،در غیر
این صورت،موسیقی بدون زیرساختهای
مناسب و بدون حمایت نمیتواند در شرایط
کنونی تأثیرگذاری گسترده داشته باشد؛
یعنی ما باید حمایتهایی داشته باشیم از
سوی نهادهای خصوصی یا افراد توانمند ،
آگاه و دلسوز هنر ،فرهنگ و هنرمند .شاید
بتوان به کنسرتهای آنالین هم در این راستا
اشــاره کــرد یا کنسرت در مکا نهایی که با
خودرو میتوان در آن شرکت کرد و خطری
جان افراد را تهدید نمیکند .کارهای دیگری
مانند تولید و انتشار کلیپهای موسیقایی
هم موثر اســت ،مانند کــاری که با همایون
شجریان بــرای موسسه توا نبخشی همدم
ساختیم یا کــار دیگری با ســاالر عقیلی در
حال آماد هسازی است و این آثار با حمایت
بخش خصوصی تهیه م ـیشــود .اینگونه
فعالیتها ،از کارهایی است که میتوان برای
تأثیرگذاری بیشتر موسیقی در این شرایط
انجام داد .اتفاق ًا در شرایط دشــواری چون
این روزگار کرونایی که مردم هرچه در خانه
بمانند و هرچه دید و بازدیدها کمتر شود،
سالمتشان بیشتر حفظ میشود ،یکی از

اکـــرم انــتــصــاری -دنــیــای مــوســیــقــی در
یکسال و چندماه گذشته ،سکوت عجیبی
را به واسطه کرونا تجربه کردهاست .هرچند
برخی اجــراهــای آنــایــن توانسته ســاز دل
جمع مــحــدودی را کــوک کند امــا کم شدن
ارتباطات حضوری هنرمندان با مــردم در
اجــراهــا ،هر دو ســوی ایــن رابطه را رنجور و
خسته کرده است .این شرایط تاثیر خود را
بر کــار حرفهای آهنگسازها و خوانند هها
هــم گــذاشــتــه و کــاهــش قــابــل تــوجــه تعداد
آهنگها و آلبو مهای منتشرشده نسبت به
دوره مشابه در سا لهای گذشته ،گــواه آن
است .با وجود این ،هنرمندانی هم هستند
که در این شرایط سخت ،بیتفاوت ننشسته
و تــاش کــرد هانــد موسیقی و مشتاقانش
در روزگــار کرونایی ،غریب نباشند .کیوان
ساکت ،آهنگساز و نوازنده برجسته تار و
سهتار از جمله این هنرمندان است؛ هنرمندی
با اصالت خراسانی که او را با نوازندگی و
آهنگساز یهای کمنظیرش میشناسیم؛
از آلبو مهای «فسانه» و «بـیکــاروان کولی»
با صــدای ماندگار زنــد هیــاد ایــرج بسطامی
تا آثار بیکالم «شبی با خورشید»« ،یادگار
خــون ســرو»« ،شــرق ان ــدوه» و . ...با کیوان
ساکت در روزهــایــی گفتوگو میکنیم که
مشغول ویرایش کتاب جدید خود و برگزاری
کال سهای آنالین آمــوزش موسیقی است.
او معتقد اســت کــرونــا در کنار سختیها و
مشکالتش ،ثمراتی هم بــرای موسیقی ما
داشته که طنین آن در آینده شنیده خواهد
شد.
در دورانـــی که کرونا بر همه
ابــعــاد زنــدگــی مــا از جمله هــنــر سایه
انداخته است ،موسیقی چطور میتواند
جریانسازتر عمل کند؟
الزمــــــــه ایـــــــن جـــــریـــــانســـــازی
تأ ثیر گذ ا ر  ،حما یت ها ی

پیشنهادهای ما استفاده بیشتر مــردم از
کال سهای آنالین مثل کال سهای آموزش
خستگی
موسیقی است که فرد را از مال ل و
ِ
ماندن در خانه ،خارج میکند .به نظر من،
در این دوران هنر و موسیقی میتواند عالوه
بر سرگرمکردن مردم ،برایشان خوشحالی و
مسرت نیز به همراه بیاورد.
در این دوران خودتان به جز
آموزش آنالین ،مشغول چه کاری بودید؟
من فرصت مناسبی پیدا کــردم و توانستم
کتابهای خودم را دوبارهنویسی ،ویرایش و
اصالح کنم .عالوه بر آن ،کتاب جدیدم بهنام
«خوشهچین تاک همسایه» را هم که شامل
آهنگهای موسیقی غــرب ،آذری و اروپــای
شرقی است و پیشتر نواخته بودم ،برای تار
تنظیم کــرد هام که در مرحله ویرایش نهایی
است و به زودی منتشر میشود.
از تجربهتان در کال سهای
آنالین هم بگویید .این کالسها توانسته
مانند کالسهای حضوری مؤثر باشد؟
یکی از تجربیات خوبی که کرونا به ما داد،
بــرگــزاری کال سهای آنالین بــود .هرچند
بــرگــزاری ایــن کــا سهــا زیرساختهایی
مــانــنــد ایــنــتــرنــت پــرســرعــت م ـیخــواهــد و
برای همین گاهی هنگام برگزاری کالس
مشکالتی داریــم ،اما یک ثمره مهمش این
بود که بسیاری از کسانی که در شهرستانها
هستند و عالقهمند به فراگیری هنر بودند،
فرصت بیشتری بــرای ارتباط با استادان
موسیقی در شهرهای بــزرگ پیدا کردند.
خود من در این دوران هنرجویانی داشتم که
از جایجای ایران و از شهرهای کوچکی که
حتی نام برخی از این شهرها را هم نشنیده
بــودم ،در کال سها شرکت کردند .من در
دور ههـــای آنــایــن آم ــوزش موسیقی دوره
کرونا ،استعدادهای بسیار درخشانی دیدم
که شک ندارم بسیاری از آ نها به گونهای
در اشاعه موسیقی ایران در آینده مؤثر
خواهند بود.
آیـــنـــده موسیقی
را چطور میبینید؟
بـــه نــظــرتــان در
پـــســـاکـــرونـــا
موسیقیهای
فـــاخـــر رشــد
خــــواهــــنــــد
کرد؟
پــی ـشبــیــنــی آیــنــده
موسیقی کار دشــواری
اســـــــت .بــــه هــــر حـــال
موسیقی پاپ و موسیقی
بــــازاری شــکــل گــرفــتــه و
همیشه و در همه مقاطع
در هــمــه کــشــورهــا بـــود ه و
خواهد بــود ،اما بــرای اینکه

«شازدهکوچولو»؛ خوانده و ترجمهشدهترین داستان دنیا

با ترجمههای متعدد کتاب«آنتوان دو سنت اگزوپری» در ایران چقدر آشنا هستید؟
گــروه ادب و هنر -از سال  1943تا سال
2021؛ یعنی حــدود  80ســال .این هشت
دهـــه ،ط ــول عــمــر یــک کــتــاب اس ــت کــه در
نسلهای مختلف حضور داشته و همچنان
دوسـتداشــتــنــی اســت و خــوانــده و ترجمه
میشود« .شــازده کوچولو» کتابی است که
آن خود کردهاست؛ شازدهای
این افتخار را از ِ
ِ
سیارک ب  612که به زمین آمد.
از
ایـــن کــتــاب اکــنــون در مــیــان کــتــابهــای
ترجمهشده به زبانهای مختلف ،رتبه اول را
دارد« .آنتوان دو سنت اگزوپری» این کتاب را
نخستینبار در سپتامبر  1943در نیویورک
منتشر کــرد و حــاال به بیش از  300زبــان و
گویشمختلفترجمهشدهاست.اینکتابدر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

کشور ما هم ترجمههای فراوانی داشتهاست.
نــشــانــش هــم ای ــن اس ــت کــه  130ترجمه
فارسی 2 ،ترجمه کردی ،یک ترجمه ترکی
و یک ترجمه تالشی از این کتاب وجود دارد.
مترجمهای شاخصی مانند محمد قاضی،
احمد شاملو ،ابوالحسن نجفی ،عباس پژمان،
کــاوه میرعباسی ،مدیا کاشیگر و مصطفی
رحماندوست هم آن را ترجمه کردهاند .البته
اولین نفری که شــازده کوچولو را به زبان
فارسیبرگرداند،زندهیادمحمدقاضیبودکه
ترجمهاشنخستینباردرسال 1333منتشر
شد.اینمترجمماجرایترجمهشازدهکوچولو
را در «سرگذشت ترجمههای من» اینگونه
روایــت کردهاست که بــرای اولینبار تعریف

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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کتاب را از دکتر جهانبگلو که همکارش در
دارایی وقت بوده ،شنیده
اداره حقوقی وزارت
ِ
اســت .قاضی که تعریف کتاب را میشنود،
از او خواهش میکند کتاب را برایش بیاورد
و جهانبگلو هم میگوید آن را فقط یک هفته
میتواند به او امانت بدهد؛ چــون خودش
میخواهد ترجمهاش کند .قاضی هم کتاب
را میگیرد و آنقدر جذب کتاب میشود که
در مدت 12روز آن را ترجمه میکند و کتاب را
به همکارش برمیگرداند و میگوید که آن را
ترجمهکردهاست.البتهجهانبگلوهمعصبانی
میشود و تا سه سال با قاضی قهر میکند!
چــاپ اول ترجمه شــازده کوچولو در سال
 ۱۳۳۳و از سوی کتابخانۀ ایران منتشر شد.

یکیازتجربیاتخوبیکهکرونا
بهماداد،برگزاریکالسهای
آنالینبود.بسیاریازکسانیکه
درشهرستانهاهستندوعالقهمند
بهفراگیریهنربودند،فرصت
بیشتریبرایارتباطبااستادان
موسیقیدرشهرهایبزرگپیدا
کردند.خودمندرایندوران
هنرجویانیداشتمکهازجایجای
ایرانوازشهرهایکوچکیکه
حتینامبرخیازاینشهرهاراهم
نشنیدهبودم،درکالسهاشرکت
کردند.مندردورههایآنالین
آموزشموسیقیدورهکرونا،
استعدادهایبسیاردرخشانی
دیدمکهشکندارمبسیاریاز
آنهابهگونهایدراشاعهموسیقی
ایراندرآیندهمؤثرخواهندبود
موسیقی هنری رشد بیشتری داشته باشد،
باز هم به حمایت نیاز دارد .برای نمونه ،اپرا
یکی از پرهزینهترین انواع اجرای موسیقی
است اما دولتها از آن حمایت میکنند ،به
موسیقایی بسیار
این دلیل که این صنعت
ِ
ارزشمند که جایگاه باالیی در میان مردم
فرهیخته دنیا دارد ،از بین نرود و ادامه داشته
باشد .این حمایت به حدی است که حتی من
بارها در خارج از کشور دیدهام که مردم برای
ـان اپــرا دعــوت شــدهانــد .یک
تماشای رایــگـ ِ
ثمره مهم این گونه حمایتها این است که
سطح درک موسیقی جامعه باالتر میرود.
طبیعی است هرچه سطح موسیقی باالتر
باشد ،شنونده هم باید بــرای آن آمادگی
شنیداری بیشتری داشته باشد؛ یعنی برای
آن تربیت شنیداری شده باشد .این کار باید
از جانب متولیان هنری و بخش خصوصی
حامی موسیقی انــجــام شــود .هما نگونه
که از دیرباز اینطور بــوده اســت .موسیقی
ملی ایران هم سراسر معرفت ،شور ،شوق،
شــعــور ،عشق و پیام انسانی اســت و بــرای
گسترش ایــن هنر شریف باید هنرمندان
نامآور  ،دلسوز و باتجربه که این بار هنری بر
دوش آنهاست ،به هر طریق موجه و شایسته،
حمایت شوند .در روزگار امروز که جمعیت
زیاد شده است و مردم با رسانه ارتباط زیادی
دارند ،نقش صداوسیما هم میتواند در این
زمینه ،پررنگ ،با ارزش و مهم باشد.
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روایت سرقتی که «مونالیزا»
را ارزشمند کرد
تابلوی مونالیزا یک
اثر هنری معمولی در
موزه لوور بود تا اینکه
حدود  ۱۰۰سال قبل
به سرقت رفــت و پس
از آن بــه گــرا نتــریــن
تابلوی نقاشی جهان
تبدیل شد .به گزارش
ایسنا ،الجزیره در یک
گــزارش به موضوع سرقت مونالیزا که سبب
شهرت بیشتر این تابلو شده ،پرداختهاست .در
این گزارش آمده است« :صبح یک روز معمولی
گرم تابستانی در  ۲۲آگوست  ۱۹۱۱بود؛ لوئی
پرو ،نقاش فرانسوی بعد از پایان کارش احتما ًال
قصد پــیــادهروی در کنار رود سن را داشــت که
ناپدید شدن تابلوی «مونالیزا» در محل کارش
در موزه لوور ،از آن روز ،روز متفاوتی ساخت .پرو
اولین نفری بود که متوجه جای خالی تابلوی
مونالیزا شد که تا آن زمان ارزش و شهرت کنونی
را نداشت .روز  ۲۲آگوست  ، ۱۹۱۱حدود ۱۱۰
سال قبل ،تابلوی مونالیزا از سالنی در لوور به
سرقت رفت تا بعدها جایگاه و ارزش هنریاش
را چندین برابر ارتقا دهــد! وینچنزو پروجا در
تاریخ دست به سرقتی زد که به عنوان بزرگترین
ت هنری قرن بیستم از آن یاد میشود .او که
سرق 
از کارکنان سابق موزه لوور بود ،پس از دستگیری
اعتراف کرد که در ساعت  ۷صبح آن روز از دری
که دیگر کارکنان وارد موزه میشوند ،وارد موزه
شده بــود .دزد مونالیزا لباسی سفید شبیه به
دیگر کارکنان به تن داشت از این رو توانست در
میان دیگر کارکنان به راحتی وارد موزه شود.
پروجا به راحتی تابلو را از میان چهارمیخی
که آن را به دیوار چسبانده بود ،برمیدارد و به
نزدیکترین اتاق میبرد؛ سپس روپوش خود را
درمیآورد ،تابلو را از قاب خارج میکند و لباس
را به دور آن میپیچد؛ سپس به آسانی تابلوی
مونالیزا را زیر بغل میگیرد و از همان دری که
وارد مــوزه شده بــود ،خــارج میشود .او تابلوی
ارزشمند داوینچی را به ایتالیا میبرد و به مدت
دو سال آن را چون گنجی پنهان میکند ،اما
سرانجام برای فروش آن با صاحب یک گالری
صحبت میکند و تابلو را به او نشان میدهد و این
کار سبب دستگیری او میشود؛ زیرا گالریدار
ایتالیایی پس از اطمینان یافتن از اصل بودن تابلو
با پلیس تماس میگیرد و پروجا را لو میدهد .پس
از پیدا شدن مونالیزا ،این اثر هنری در سراسر
ایتالیا به نمایش درمیآید ،اما وقتی فرانسویها
خبردار میشوند ،خواهان بازگرداندن مونالیزا
از ایتالیا میشوند و ایتالیا را به قطع روابــط
دیپلماتیک تهدید میکنند .سرانجام مونالیزا
که توسط یک نقاش ایتالیایی کشیده شده و
یک اثــر ملی فرانسوی محسوب مـیشــود ،در
سال ۱۹۱۳به موزه لوور فرانسه برمیگردد .در
سال  ۲۰۱۴بیش از  ۹میلیون نفر از موزه لوور
بازدید کردند که به گفته هنری لویرت ،مدیر وقت
موزه ۸۰ ،درصد از بازدیدکنندگان لوور فقط به
قصد تماشای مونالیزا به این موزه آمده بودند.
میانگین بازدیدکنندگان موزه لوور ساالنه حدود
 ۵میلیون نفر است و در ساعات ازدحام هر کدام
از بازدیدکنندهها فقط  ۳۰ثانیه فرصت تماشای
مونالیزا را از نزدیک دارنــد .در ســال ۱۹۶۲
ارزش تابلوی مونالیزا حدود  ۱۰۰میلیون دالر
تخمین زده شد که با احتساب نرخ تورم در سال
 ۲۰۱۹حــدودا به  ۸۰۰میلیون دالر رسیده و
عمال گرانترین تابلوی نقاشی دنیا شده است.
گفته میشود که داوینچی کشیدن این تابلو را
در فلورانس ایتالیا آغاز کرد و در فرانسه آن را به
پایان رساند».

