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هنری

از تجارت با «الهی قمشهای»

دیوان قیمتی حافظ
کشف
ِ
توسط کارآگاه هلندی

«آرتــــور بــرنــد» ،یــک ک ــارآگ ــاه هــنــری هلندی
اســت که میگوید یک نسخه قدیمی و بسیار
گران بها از دیــوان حافظ را کشف کرده است.
به گــزارش ایسنا ،ایــن اثــر که در حقیقت یک
دیوان دستنویس ،طالکاری شده و متعلق به
قرن پانزدهم است ،در سال  ۲۰۰۷ربوده شد.
کارشناسان ارزش ایــن کتاب را یک میلیون
یورو برآورد کردهاند .با توجه به اطالعاتی که در
وبسایت «آرتــور برند» منتشر شده است ،این
کارآگاه جستوجو برای کشف دیوان تاریخی
حافظ را زمانی آغاز کرد که یک واسطه ایرانی
در سال  ۲۰۱۸از او پرسشهایی دربــاره این
اثر کرده بود .گویا این کتاب پیش از آن که در
سال  ۲۰۰۷ربوده شود ،به «جعفر قاضی» ،یک
ایرانی ساکن مونیخ تعلق داشته
مجموعهدار
ِ
اســت .زمــانــی کــه ایــن مجموعهدار ایــرانــی در
سال  ۲۰۰۷و در  86سالگی درگذشت ،از او
مجموعهای ارزشمند شامل نسخههای باستانی
اسالمی و ایرانی به جا ماند اما بستگان این فرد
پس از مــدت کوتاهی متوجه شدند تمام این
مجموعه به سرقت رفته است .پلیس موفق شد
سارق این مجموعه را در سال  ۲۰۱۱دستگیر
و  ۱۷۵کتاب و نسخه را بازیابی کند اما «دیوان
حافظ» که مهمترین اثر این مجموعهدار ایرانی
محسوب میشد ،در میان آثار کشفشده نبود.
طبق برخی روای ـتهــا ،قدمت ایــن اثــر به سال
 ۱۴۶۲یا  ۱۴۶۳میالدی بازمیگردد .از آنجا
که حافظ در سال  ۱۳۸۹میالدی درگذشته
است ،این کتاب را میتوان یکی از قدیمیترین
نسخههای موجود از دیــوان او دانــســت .برند
همچنین پس از طرح ادعاهای بیسند مدعی
شده که پس از پرسوجو از تعداد بسیار زیادی
واسطه ،نزد مجموعهداری انگلیسی رفته است
که با فــردی که از محل اثر مطلع بــود ،آشنایی
داشت .در نهایت هم مشخص شده این اثر به یک
مجموعهدار ایرانی در لندن فروخته شده است.

تا همنشینی با «شفیعی کدکنی»
الهه آرانیان -تا کالس یازدهم رشته طبیعی بیشتر درس نخواند .به جایش هر آن چه از ادبیات گیر
میآورد ،میخواند .عاشق نوازندگی بود اما خیلی اتفاقی خواننده شد .نتخوانی و سلفژ بلد نبود اما
عاشق گل و گیاه و رسیدگی
گوش و هوشی قوی داشت و همه نتها و ملودیها را به ذهن میسپرد.
ِ
عاشق زندگی بود و عاشق هم ماند .فرهاد مهراد،
به آنها بود و از شلوغی و بینظمی بدش میآمد .او
ِ
خاص خوانندگی در بیست و نهمین روز فصل زمستان سال  1322در تهران متولد شد .به
آقای
ِ
ِ
همین مناسبت ،در ادامه چند برش از زندگی و فعالیت هنری او را میخوانید.

▪سازی که مادر شکست

فرهاد با شنیدن صدای سا ِز بــراد ِر بزرگ تر
که با دوستانش تمرین میکرد ،به موسیقی
عالقهمند شــد .ایــن عالقه در رف ـتوآمــد با
بچه محلهای ارمــن ـیاش که در خانه ساز
داشتند ،بیشتر هم شد .باالخره برایش یک
ویلونسل خریدند و فرهاد ساعتها مینشست
و مینواخت .اما یک روز مادر عصبانیتش را بر
س ِر سا ِز کوچک ترین عضو خانواده خالی کرد
و آن را شکست .البته این باعث نشد فرهاد
سپردن نتها دست
از موسیقی و به خاطر
ِ
بکشد .او عاشق موسیقی کالسیک جهان
ملودی بسیاری
بود و بعدها که بزرگ تر شد،
ِ
از آن آهنگهای خارجی را در گروهی که با
سه نفر از دوستان ارمنیاش به نام «چهار بچه

جن» راه انداختند ،نواخت .در یکی از همین
نیامدن خواننده گروه ،فرهاد برای
اجراها با
ِ
اولین بار خواند و مسی ِر زندگی هنریاش تغییر
کرد .از این به بعد فرهاد در کنار نوازندگی
یک خواننده صاحب سبک هم بود و خیلی از
ترانههای موسیقی غربی را بازخوانی کرد.
▪با اینا زمستونو سر میکنم

از فرهاد مهراد قطعات خاطرهانگیز بسیاری را
در یاد داریم .روزهای والدت پیامبر اکرم(ص)
و عید مبعث ،قطعه «وحــدت» را که به «واال
دم عید
پیامدار» مشهور است ،زیاد میشنویم یا ِ
که میشود ،با شنیدن «بوی عیدی ،بوی توپ»
از تلویزیون قند در دلمان آب میشود .فرهاد
گزیده کار میکرد و هر شعری را نمیخواند.

آثار هنرمندان نسلهای قدیم و جدید ،با اجرای
رضا کیانیان و حسین پاکدل  31میلیارد چکش خورد
گروه ادب و هنر -عصر روز جمعه  27دی ماه به واسطه حراج تهران ،روز پرهیاهویی برای
هنرمندان و خریداران آثار آنها بود .دوازدهمین دوره حراج تهران در این روز شلوغ در هتل
پارسیان آزادی با حضور 118اثر و فروش  31میلیارد و  717میلیون تومانی برگزار شد .رضا
کیانیان بعد از چند دوره دوباره به صحنه اجرای حراج پیوست و حسین پاکدل که پیش از این
مجری این حراج بود او را همراهی کرد .اثری از سهراب سپهری در حراج شرکت نداشت اما
تابلویپرترهاوکهفرشیدمثقالیتصویرگرکتابهایدرسیآنرانقاشیکردهبود 150میلیون
تومانفروختهشد.درادامهازسهنکتهقابلتاملدیگردرحراجنوشتهایم.
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▪تجارت و معاشرت با اهل ادب

شاید باورتان نشود که فرهاد مهراد با حسین
الهی قمشهای ،نویسنده ،مترجم و مفسر
برجسته معاصر دوستی و همنشینی داشته

قشونکشیدههشصتیها
در حراج تهران

گرانتریناثرحراج-حسینزندهرودی

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

او حتی وقتی بر سر مزار فریدون رهنما ،شاعر
ایرانی حاضر میشود از شع ِر «کتیبه» این
شاعر که روی سنگ قبرش حک شده است،
خوشش میآید و آن را میخواند و در آلبوم
«بــرف» جای میدهد .فرهاد اعتقاد داشت
باید با شعر و مضمون آن ارتباط برقرار کند تا
بتواند آن را اجرا کند .از دیگر قطعههای فارسی
مشهور فرهاد میتوان به «مرد تنها»« ،جمعه»،
«کوچ بنفشهها»« ،تو را دوست دارم» و «شبانه»
اشاره کرد.

تلخ خوش کندر» که
است .در کتاب «چون بوی ِ
معتبرترینزندگینامهاینخوانندهاست،آمده
او در دورهای پای صحبتهای الهی قمشهای
در جلسهها مینشسته و بعدها این رفتوآمد
به دوستی منجر شده است .جالب این که این
دو یک بار تصمیم به تجارت و خرید و فروش
کاال میگیرند و همان بار اول ضرر میکنند و
از خیر تجارت میگذرند! گفتیم فرهاد عاشق
ادبیات بود و همین عالقه او را به خانه شاعری
مثل احمد شاملو کشاند تا از او برای خواندن
قطعه «شبانه» اجازه بگیرد .شاملو هم موافقت
کرد و حتی حاضر به دریافت پول نشد .فرهاد
همچنینبرایخواندنشعر«کوچبنفشهها»به
خانه استاد شفیعی کدکنی رفت و دیداری که
قرار بود کوتاه باشد ،یک روز به طول انجامید.

پدیدههای حراج دوازدهم

تابلوینقاشیخط«قوسآبینیلگون»
دردوازدهمیندوره حراج،سه میلیاردو200
میلیونتومانچکشخوردوعنوانگرانترین
اثر فروخته شده را از آن خود کرد .این اثر در
حراج  2019ساتبیز پاریس نیز ارائه شده بود
و 150هزاریوروفروختهشد.ازاینهنرمنددو
اثردیگرنیزدرحراجبهفروشرسید.بااحتساب
حضور تابلوهای نقاشیخط دیگر میتوان این
دوره را دوره رونق هنر نقاشیخط و تثبیت آن
درمیاندیگرشاخههایهنریدانست.پدیده
دیگر این دوره حسن روح االمین نقاش جوان
کشورمان است که اثری بدون عنوان از او با
موضوع عاشورا هفت برابر قیمت کمینه خود
یعنی  280میلیون فروخته شد و رکورد هنر
انقالبراشکست.
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حضور پررنگ دهه شصتیها

شاید حضور  9اثــر از  9هنرمند دهه
شصتی در میان  118اثر شرکت داده شده در
حراج به چشم نیاید اما حضور همین تعداد در
میان آثار هنرمندان پیشکسوت که رکوردداران
این عرصه نیز هستند ،اتفاق ویژهای به حساب
میآید.بهنظرمیآیدنوبتنسلجوانشدهاست
و آنها نیز میتوانند به حضور و فروش آثارشان

در میان آثار بزرگان هنر امیدوار باشند .ساناز
البرزی ،حسن روحاالمین ،طاهر پورحیدری،
محمدرضا یزدی ،علیرضا آستانه ،تارا بهبهانی،
محمد طباطبایی ،یحیی گــمــار و حسین
شاهطاهری،دههشصتیهایحاضردرایندوره
از حراج تهران بودند که هر کدام در شاخههای
هنریمختلفیمشغولفعالیتهستند.
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 ۲سینمایی در حراج هنر

رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون،
بعد از سه سال با یک اثر در این دوره از حراج
شرکت کــرد .جالب ایــن کــه او همسر هایده
قراچهداغی خواهرزاده سهراب سپهری است
که یکی از رک ــوردداران حراج تهران محسوب
میشود.بههرحالدرایندوره،اثرکیانیانبانام
«دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود»
که بین  60تا  80میلیون تومان قیمتگذاری
شدهبود 65میلیونفروختهشد.اوپیشازایندر
چهار دوره از حراج تهران شرکت کرده که اولین
اثرش در اولین دوره حراج در خــرداد ماه سال
 91با قیمت  13میلیون تومان به فروش رسید.
مهدیکرمپورکارگردانفیل م«سوفیودیوانه»نیز
بااثر«آخرینوسوسه»اولینحضورشرادرحراج
تهران تجربه کرد و اثرش با کمینه قیمت تعیین
شدهیعنی 60میلیونچکشخورد.

۱۱
درنگ

پارسای  14ساله
آلبوم منتشر می کند!

پارسا خائف ،نوجوان  14ساله و نفر سوم اولین
دوره برنامه استعدادیابی «عصر جدید» ،قصد
انتشار یک آلبوم رسمی موسیقی را دارد .او در
توضیح این خبر در صفحه شخصی اش ،با انتشار
تصویری از خود در کنار مهیار علیزاده و حسین
علیشاپور ،نوشت«:خدا رو شکر کارای عملیاتی
اولین آلبوم رسمی موسیقیم که شامل قطعات
جدید فارسی و بازخوانی قطعات فاخر ترکی
هستش،شروعشدوبهامیدخدادرهفتههایبعد
خبرهای تکمیلیش منتشر خواهد شد ».درخور
ذکر است مهیار علیزاده ،آهنگ ساز «افسانه
چشم هایت» آلبوم مشترک علیرضا قربانی و
همایون شجریان ،آهنگ ساز این آلبوم است.
به این ترتیب بعد از اجراهای  15میلیونی این
خواننده نوجوان ،پازل اشتباه کشف استعداد،
دیده شدن عمومی آن و بهر هبرداری سریع به
جای آمــوزش و پــرورش بیشتر ،در حال تکمیل
است .اشتباهی که امیدواریم ادامه دادن آن برای
پارسا خائف گران تمام نشود؛ برای آلبوم زود بود
خواننده نوجوان!

پیک خبر

رویای علیرضا قربانی
جایزه جهانی گرفت

قطعه «رویــا» با آهنگ سازی احسان مطوری و
خوانندگی علیرضا قربانی برنده جایزه جهانی
«آکادمیا» شد .به گزارش خبرآنالین ،این قطعه
با نام التین «السوینیو» از آلبوم «صداها و پلها»،
برنده جایزه مطرح جهان در روزهــای پایانی
سال  ۲۰۱۹شد .رویا از بین  ۱۵۰۰قطعه در
همین سبک و در تمام بخشهای مدنظر از جمله
آهنگ سازی ،تنظیم و آواز به عنوان بهترین اثر
بخش موسیقی جهانی شناخته شد .این قطعه
مرداد  ۱۳۹۸منتشر شد.

پیکاسو یک میلیاردر اسپانیایی
را حبس کرد!
«جیمی بوتین» بانکدار و میلیاردر اسپانیایی
به جرم قاچاق یکی از تابلوهای نقاشی «پابلو
پیکاسو» به  ۱۸ماه حبس و پرداخت  ۵۸میلیون
دالر غــرامــت محکوم شــد .بــه گـــزارش ایسنا،
«بوتین» بــرای قاچاق آثــار فرهنگی مهم متهم
شناخته شد .این میلیاردر اسپانیایی همچنین
مجبور شد شخصا یک تابلوی نقاشی اثر پیکاسو
را به پلیس تحویل دهد .کارشناسان ارزش این
تابلوی نقاشی را حدود  ۲۹میلیون دالر تخمین
زد هان ــد .پلیس ایــن تابلوی نقاشی را در قایق
تفریحی «بوتین» واقع در جزیره «کرس» کشف
کرد؛ این در حالی است که دادگاه پیشتر خروج
این اثر هنری از اسپانیا را ممنوع اعالم کرده بود.

