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ادبی

محمدعلی جمالزاده در میان
نامزدهای نوبل ادبیات 1969

مدارک آرشیوی جایزه نوبل ادبیات سال 1969
میالدی منتشر شد .در این میان ،انتشار نام
نامزدهای جایزه نوبل ادبیات در سال 1969
نــشــان م ـیدهــد ن ــام محمدعلی جــمــالــزاده،
نویسنده ایرانی نیز در میان نامزدهای نوبل
ادبــیــات در ســال  1969مطرح شــده بــود .به
گــزارش ایبنا ،آکادمی نوبل ادبــیــات ،قانونی
قانون  50ساله انتظار برای انتشار
تحت عنوان
ِ
آرشیو و مــدارک مربوط به جایزه نوبل ادبیات
دارد .مــدارک آرشیوی جدید نشان میدهد
محمدعلی جمالزاده ،داستاننویس ایرانی هم
یکی از نویسندگانی بوده که داوران در جایزه
نوبل ادبیات  1969آثارش را بررسی کردند و در
یک قدمی دریافت جایزه نوبل ادبیات قرار داشته
است 103 .نام به عنوان نامزدهای جایزه نوبل
ادبیات در سال  1969منتشر شده و جمالزاده
در شماره  24این فهرست بلند است .جایزه نوبل
 1969در نهایت به ساموئل بکت رسید.

سوء استفاده تبلیغاتی
از نام و تصویر شفیعی کدکنی

یک سایت آموزشی برای تبلیغات خود از عکس
و نام استاد شفیعی کدکنی استفاده کرده است
تا بتواند مخاطبان این حوزه را به خود جلب کند.
به گزارش ایبنا ،طی روزهای گذشته یک سایت
آموزشیبرایتبلیغ،ازتصویروناماستادمحمدرضا
شفیعیکدکنیاستفادهکردهاست.دراینسایت،
تبلیغی با تیتر «ثبتنام کنید و رایگان سر کالس
شفیعی کدکنی بنشینید» دیده میشود .وقتی
روی لینک این تبلیغ کلیک میکنیم به صفحه
اصلیسایتمیرسیماماخبریازفیلمکالسهای
شفیعیکدکنینیست.البتهاگرجویندهباشیددر
بخشفیلمهایادبی،میتوانیدقسمتهاییازیک
دوره درسی شفیعی کدکنی را بیابید .در تماس با
شمارهایکهدراینسایتدرجشدهبود،پاسخگوی
تلفن اظهار کــرد ایــن کــار با هماهنگی شفیعی
کدکنی انجام شده است اما برای این پرسش که
شفیعیکدکنی از استفاده تصویر و نامش برای
تبلیغاتخبرداردیانه،جوابینداشت.
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درباره گستره جهانی ستایشکنندگان آثار استاد محمود فرشچیان که فردا  90ساله می شود

سفیر کبیر فرهنگ و هنر ایران

اکرم انتصاری -همیشه به همراه یک دفتر طراحی ،اولین نفر پشت در موزه بوده است و آخرین نفری که هنگام تعطیلی آنجا به او میگفتند برو بیرون!
این را استاد محمود فرشچیان ،جام جهاننمای نقاشی و مینیاتور ایران در یک مستند میگفت .او متولد پنجم بهمن در نصف جهان است و حال بعد
از گذشت  90سال از زندگیاش و خلق آثاری که یکی از دیگری شاهکارتر است ،به راستی میتوان او را سفیر کبیر هنر ایران و مایه فخر این سرزمین
دانست .فدریکو مایور مدیر کل وقت یونسکو درباره او ،در کتاب «محمود فرشچیان ،برگزیده آثار یونسکو» گفته است :گشودن کتاب نقاشیهای
محمود فرشچیان به راستی سیر و سیاحت در جهانی از شگفتیهاست .آدمیان ،حیوانات ،طبیعت و اشیای بیجان ،ساکنان جهان این هنرمندند و
آنها را چنان که هستند میتوان باز شناخت ».به هر حال پیداست که همه ما به خاطر همعصر بودن با نقاش بزرگ «عصر عاشورا»« ،شمس و موالنا» و...
در حال تجربه حسی هستیم که آیندگان حسرت آن را خواهند خورد؛ هرچند قدردان آن نباشیم .در ادامه درباره ستایش هنر فرشچیان از دیدگاه
جهانی بیشتر خواهیم گفت.

▪کـــارگـــاه خــیــال بــیـنالــمــلــلــی محمود
فرشچیان

 1 8سالگی بــرای اســتــاد فرشچیان جور
دیــگــری معنا شــده اســت .او در ایــن سن
تابلوی «گــل آدم را بسرشتند» را خلق و
حافظ را به زبان خود ترجمه کرد .در کارگاه
خیال او غم و شــادی ،تــراژدی و کمدی و
خیاالت شاعرانه به اندازه کافی جمعاند .تا به
امروز آثار استاد فرشچیان در پنج کتاب اصلی
توسط چند ناشر ایرانی و بینالمللی بسیار
ارزشمند منتشر شده است که دو
کتاب از آثار فرشچیان در زمره
«آثار برگزیده یونسکو» در
پاریس محسوب میشود.
جــالــب ای ــن کــه کتاب
ب ــرگ ــزی ــده «مــحــمــود
فرشچیان،برگزیده
آثـــار یونسکو» چاپ
آلــمــان در ســال 70
به عنوان نفیسترین
کــتــاب هــنــری عصر
حــاضــر مــعــرفــی و از
طرف موزه «ویکتوریا و
آلبرت» لندن و مدیرکل
یونسکو به بیشتر موزهها،
مجموع هها و کتابخان ههای
بـــزرگ دنــیــا ارســــال شــده
است .در کتاب «کارگه خیال»
آمده که فرشچیان در خصوص

تطبیق چاپ با خود اثر بیاندازه حساسیت
به خرج میدهد ،نمونهاش هم این که او چهار
ماه در فلورانس و چهار ماه در سالبورگ آلمان
در چاپخانهها ناظر چاپ کتا بهایش بوده
است .با کمی دقت ،این حساسیت را میتوان
در ریزهکاریهای بیشمار و خیالپردازانه
استاد نیز دید.
▪نقاشیهای فرشچیان ،منبع الهام
فیلم بردار «اینک آخر الزمان»

بعید است ایرانی باشید و دست کم یک تابلو
از استاد فرشچیان را ندیده باشید .وفاداری
به هنر اصیل ایرانی در عین شناخت عمیق
ه نر معاصر ،باعث شد تا او خالق سبکی
جدید در نقاشی باشد و معادلهها تغییر کند
و به جای این که هنر ایرانی به دنبال هنر
بیرونی باشد تبدیل به یک هنر مولف برای
ایده گرفتن جهان شود .ویتوریو استورارو،
ف یلم بـــردار ایتالیایی مــعــروف فیلمهای
سینمایی«اینک آخر الزمان» کاپوال و پروژه
بزرگ سینمایی «محمد رســولا »...که سه
اسکار بهترین فیلم برداری را هم در کارنامه
خود دارد ،گفته است کتاب نقاشی محمود
فرشچیان منبع الهام ایدههایش برای فیلم
برداری فیلم مجید مجیدی بوده است .حال
دوباره سکانسهای این فیلم سینمایی را در
ذهنتان مرور کنید و آثار استاد فرشچیان را
از نظر بگذرانید .هنرمندی او به شرق دور
هم رسیده و جین ،هنرمند ژاپنی با استفاده

از آثــار این نقاش بــزرگ معاصر کشورمان،
ب ــا خمیر و مــو مهــای ویــژه مشغول ساخت
تابلوهای نیمه برجسته شده است.
▪سرنوشت های گوناگون آثار استاد

شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که
االن آثــار چهره ماندگار سال  90کجاست
و چه وضعیتی دارد؟ برخی از آثــار استاد
فرشچیان توسط وزیران خارجه وقت ایران،
یعنی کمال خــرازی و محمد جــواد ظریف،
به عنوان یک تحفه قابل به سفیر و وزیــران
کشورهای خارجی اهدا شده است .به جز
آثار موجود در موزه استاد فرشچیان و تاالر
استاد در آستان قدس رضوی که او آنها را به
این موزهها اهدا کرده ،سرنوشت برخی آثار
استاد قابل تامل است .به عنوان مثال ،تابلوی
«عــروج» در مــوزه هنرهای معاصر تهران و
 12اثر منتشر نشده مانند «قفس آرزوهای
طالیی» و «مست مستم ساقیا دستم بگیر»،
در خزانه رنگ و نقش بنیاد مستضعفان است.
امکان بازدید از این آثار در بنیاد وجود ندارد
و گفته شده است که در وضعیت مناسبی
نگهداری نمیشوند .پنج اثر از جمله نگاره
«عــشــق» شیرین و فــرهــاد در مــوزه مجلس
شورای اسالمی نگهداری میشود؛ هرچند به
گفته استاد ،نگارههای «سهراب و گردآفرید»
برای همین موزه خریداری شده اما هرگز
به ایــن مــوزه منتقل نشده و اکنون در یک
مجموعه شخصی است.

۱۱
موسیقی

اصل از آب در آمدن
خودنگاره «ونگوگ»

محققان پس از شش سال تحقیق اعالم کردند
خودنگاره نادری از «ونسان ونگوگ» که سالهای
متوالی در صحت اصالت آن تردید وجود داشت،
یک اثــر اصیل از ایــن هنرمند مشهور هلندی
اســت .به گــزارش ایسنا ،مــوزه «ونگوگ» واقع
در «آمــســتــردام» روز دوشنبه اعــام کــرد ،این
خودنگاره احتماال تنها اثر هنری است که در
دوران بیماری روانــی «ونــگــوگ» در تابستان
س ــال  ۱۸۸۹یعنی زمانی که ایــن هنرمند به
بیمارستانی در «سن رمی» ،شهری در فرانسه
منتقل شده بود ،خلق شده است .وی در دورانی
از زندگی خود با بیماری روانی درگیر بود .این
خودنگاره در سال  ۱۹۱۰توسط موزه ملی نروژ
و به قیمت  ۱۰هزار فرانک فرانسه خریداری شد
که معادل  ۱۰۰هزار یورو امروز است.

اعالم  6سالن میزبان جشنواره
موسیقی فجر
س ا لنهای میزبان سی و پنجمین جشنواره
موسیقی فجر اعالم شد .به گزارش خبرآنالین،
به نقل از روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره
موسیقی فجر ،شش سالن در شهر تهران میزبان
ا ج ــراهــای سی و پنجمین جشنواره موسیقی
فجر اســت .این دوره از جشنواره در تاالرهای
وحــدت ،رودکــی ،سالن میالد نمایشگاه بین
المللی تهران ،فرهنگسرای نیاوران ،برج آزادی
و تاالر سوره برگزار می شود و گروههای موسیقی
ک ال س ی ک ،بین الملل ،نــواحــی ،دستگاهی،
تلفیقی ،بــانــوان ،کــودک و نــوجــوان و پــاپ در
جشنواره حضور دارند .سی و پنجمین جشنواره
موسیقی فجر از  ۲۴تا  ۳۰بهمن مــاه امسال
برگزار می شود.

