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جدیدترین رمان نشر کتابستان معرفت با عنوان  آنفوالنزای نیویورکی منتشر شد. آنفوالنزای نیویورکی 
اولین رمان ژانر معصومه  برهانی نیا است که وقایع داستان آن در شهر تهران می گذرد. 

رمان امنیتی آنفوالنزای نیویورکی داستان یک دانشــجوی کارشناسی ارشد رشته سینما است که 
با زندگی و شغل استاد ســختگیرش گره می خورد. آالء همتی در کنار تحصیل به شغل خبرنگاری هم 
می پردازد. اما زندگی او زمانی دســتخوش تغییر می شــود که بعد از به هوش آمدن خودش را در خانه 
استاد سهند پایدار می بیند!  رمان آنفوالنزای نیویورکی در 3۸۲ صفحه و با قیمت 1۷0 هزار تومان روانه 

کتاب فروشی ها شده است./صباخبر

صندوق اعتباری هنر بیش از 136 میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه به اعضای خود اعطا کرده است. 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از ارائه تخصیص بیش از 136 میلیارد تومان ارائه تسهیالت از مهرماه سال 
1400 تاکنون به اعضای تحت پوشش این صندوق خبر داد و افزود: از ابتدای مهرماه سال گذشته شاهد 
رشد بهره مندی اعضا از انواع تسهیالت در قالب طرح های مختلف شامل ضروری، بالعوض، کارآفرینی و 
شمیم و جوانه بوده ایم. پوراحمدی با اشاره به جزییات ارائه این تسهیالت، گفت: افزایش کمی تسهیالت 
پرداختی به اعضا، تسریع و سهولت در روند ارائه خدمات مالی، حذف موانع دست و پاگیر و حمایت از کسب و 
کارهای فرهنگی و هنری از مهم ترین برنامه های این صندوق از ابتدای دولت مردمی تاکنون بوده است./ایسنا

انتشار آمار مالی تسهیالت اعطایی به هنرمندانآنفوالنزای نیویورکی به بازار آمد

اهمیت ارنست بودن، تمدید شدخانه اتحادیه میزبان »کاتبان روایت انقالب« توضیحات میراث درباره خانه »عارف قزوینی«
به دنبال انتشار خبری از آخرین وضعیت خانه منسوب به »عارف 
قزوینی«ـ  شاعر ملیـ  که مخروبه ای از آن به جا مانده است، مدیرکل 
میراث فرهنگی استان قزوین درباره چالش های این خانه توضیحاتی 
ارائه داد. علیرضا خزائلی گفت: این خانه در مالکیت خصوصی قرار دارد 
که مالکان کنونی خواهان خروج این خانه از ثبت میراث ملی شده اند. 
شکایتی علیه میراث فرهنگی ثبت کرده اند و از طریق مراجع قضایی، 

مسیر خروج از ثبت خانه را پیگیری می کنند.
او اضافه کرد: مسؤول قضایی این پرونده مطابق با قوانین، پیگیر این 
قضیه است. درباره روند قضایی پرونده هم باید بگویم در حال حاضر 
در مرحله طرح شکایت در دادگاه تجدید نظر در دیوان عدالت کشور 

است و ما هم منتظر هستیم که فرآیند قانونی آن طی شود.
وی افزود: همه افراد در وزارتخانه تــالش می کنند که خانه های 
ثبت شده حفظ شوند و ما هم مخالف خروج خانه »عارف« از فهرست 

میراث ملی هستیم..

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به فرارسیدن 
چهل و چهارمین بهار انقالب از بر پایــی رویداد هنری »کاتبان 

روایت انقالب« در خانه اتحادیه خبر داد.
رضا صیــادی از آماده ســازی پایتخت بــرای برپایی هر چه 
باشکوه تر در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: همزمان با فرارسیدن 
چهل و چهارمین بهار انقالب اســالمی، رویداد هنری »کاتبان 
روایت انقالب« )خوشنویســی مضامین انقالبــی بر روی پارچه 
به مناسبت گرامی داشــت دهه مبارک فجر( در پایتخت برگزار 
می شود. بر اساس گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان 
زیباســازی شــهرتهران، وی با بیان اینکه خانه اتحادیه میزبان 
هنرمندان جهت برگزاری این رویداد خواهد بود، ادامه داد: این 
رویداد هنری به مدت 5 روز و از از تاریخ سه شــنبه 4 بهمن ماه 
لغایت شــنبه ۸ بهمن ماه، با حضور تعداد ۲0 هنرمند برگزار می 

شود./ایسنا

نمایش »اهمیت ارنست بودن به کارگردانی مهسا چیذری تا ششم 
بهمن در تماشاخانه ارغوان روی صحنه می رود.

نمایش »اهمیت ارنســت بودن« کاری از مهسا چیذری نوشته 
اســکار وایلد به ترجمه ایــوب آقاخانی روایتگر زندگی ۲ دوســت 
صمیمی در انگلستان اســت که هر ۲ برای خوشگذرانی خود دروغ 
هایی به خانواده می گویند اما در این بین ماجراهای عاشــقانه ای 

برایشان پیش می آید که همه چیز را تغییر می دهد ...
نمایشنامه »اهمیت ارنست بودن« یک کمدی انگلیسی و دارای 
گفتگو های ظریــف و بذله گویی های مفرح اســت و برپایه کمدی 
موقعیت جلو مــی رود. محمد وثوقی، دیانا جاوید موســوی، احمد 
بیستونی، زهرا مدبر، سمیرا لطفی، فاطمه طاهری، ژالیا شاکری، میثم 
عزیزی و مهســا چیذری در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. 
اجرای »اهمیت ارنســت بودن« به مدت ۷0 دقیقه در تماشــاخانه 

ارغوان تا 6 بهمن به کار خود پایان می دهد./مهر

تعصب عمیق »ابوالحسن نجفی« به زبان فارسی به تدوین »غلط 
ننویسیم« منجر شد؛ کتابی که در اوج جنگ 10 هزار نسخه فروش را 

تجربه کرد و در مطبوعات زمان خود محل بحث و جدل شد.
ابوالحسن نجفی به سال 130۸ زاده شد و دوم بهمن ماه 1394 در 
سن ۸6 سالگی در بیمارستان مهر از دنیا رفت. وی از بزرگان عرصه  
ترجمه، زبان شناســی، فرهنگ نویسی، وزن شــعر فارسی، ادبیات 
تطبیقی و زبان و ادبیات فارسی در روزگار ما و یکی از تأثیرگذارترین 
افراد نسل خود در شناسایی و تربیت نویسندگان و پژوهشگران بود 
که کارنامه  پربرگ و باری دارد. مهم ترین بخش فعالیت های ادبی و 
علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبان شناسی و وزن شعر 
فارسی بود. او یکی از دقیق ترین دایره ها برای طبقه بندی وزن شعر 

فارسی را تدوین کرده که به دایره نجفی معروف است.
آثار تالیفی او، »مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی«، 
»وظیفه ادبیات«، »غلط ننویســیم )فرهنگ دشــواری های زبان 
فارسی(« و »فرهنگ فارسی عامیانه« است. کتاب »غلط ننویسیم« 
یکی از مهم ترین کتاب ها در حوزه غلط ننوشتن است که به بررسی 
غلط های مختلف در زبان فارسی و شکل صحیح آن ها می پردازد، نجفی 
این کتاب را با عنوان فرعی فرهنگ دشــواری های زبان، در زمستان 
1366 در زمان موشــک باران تهران در 10 هزار نسخه منتشر  کرد، 
این کتاب در عرض دو هفته تمام نسخه هایش فروش رفت! این تصور 

وجود دارد که نقدها باعث معروف شدن و فروش کتاب غلط ننویسیم 
شده در حالی که این تصور اشتباه است و نقدهای دکتر باطنی در سه 
شماره  پیاپی مجله  آدینه در بهار و تابستان سال 136۷ منتشر شده اند. 
در واقع نقدها باعث فروش غلط ننویسیم نشد، بلکه فروش عجیب این 
کتاب و استقبال بسیار مردم از آن باعث نوشته شدن نقدهای سه گانه  
دکتر باطنی شد و نقدهای دکتر باطنی نیز سیل نقدهای دیگر را به 
دنبال آورد. محمدعلی موحد، مولوی شناس، نجفی را از پاسداران وادی 
واژگان  معرفی می کند که کارش حفظ حرمت واژگان است.  کتاب 
»غلط ننویسیم« یکی از مهم ترین کتاب ها در حوزه غلط ننوشتن است 
که به بررسی غلط های مختلف در زبان فارسی و شکل صحیح آن ها 
می پردازد، نجفی این کتاب را با عنوان فرعی فرهنگ دشواری های 
زبان، در زمستان 1366 در زمان موشک باران تهران در 10 هزار نسخه 
منتشر  کرد، این کتاب در عرض دو هفته تمام نسخه هایش فروش 
رفت! این تصور وجود دارد که نقدها باعث معروف شــدن و فروش 
کتاب غلط ننویسیم شده در حالی که این تصور اشتباه است و نقدهای 
دکتر باطنی در سه شماره  پیاپی مجله  آدینه در بهار و تابستان سال 
136۷ منتشر شده اند. در واقع نقدها باعث فروش غلط ننویسیم نشد، 
بلکه فروش عجیب این کتاب و استقبال بسیار مردم از آن باعث نوشته 
شدن نقدهای سه گانه  دکتر باطنی شد و نقدهای دکتر باطنی نیز سیل 

نقدهای دیگر را به دنبال آورد./ایسنا

غلط ننویسیم؛  زیر موشک باران تهران


