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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه هیأت نظارت بر نشر کتاب تأکید کرد

توجه به تألیفات مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمی ضروری است
فرهنگ

گــروه فرهنگــی  /وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی روز چهارشــنبه  8تیرمــاه در
نخســتین جلســه هیــأت نظــارت بر نشــر
کتــاب در دوره جدیــد ،بــا تأکیــد براینکــه
حــوزه نشــر و کتاب یکــی از وجــوه اصلی و
نشــان دهنده تمایــات فرهنگی دولتها
محسوب میشــود ،گفت« :دولت انقالبی
کــه برآمــده از مــردم و بــا هــدف اصالح و
ارتقــای وضعیــت اقتصــادی و تغییر ریل
و تحــول در حــوزه فرهنــگ روی کار آمده،
نگاهی ویژه به تحول در حوزه کتاب و نشر
دارد».

محمدمهــدی اســماعیلی بــا تأکیــد
براینکه هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب
بایــد تصمیمــات بــزرگ و تحولآفریــن
بگیــرد ،گفــت«:در حــوزه کتــاب کــودک و
نوجــوان ضــرورت دارد از وضعیت فعلی
ترجمــهای بــه ســمت تألیــف مبتنــی بــر
فرهنــگ غنــی ایرانــی اســامی حرکــت
کنیم».
عضو شــورای عالی انقــاب فرهنگی با
تأکید براینکه باید در حوزه فرهنگ شــاهد
تغییر ریــل ،جهتگیــری و اتفاقات جدید
باشــیم ،ادامــه داد« :امیدواریــم با حضور

اعضــای جدیــد ایــن هیــأت کــه همگــی از
بزرگان و استادان شــناخته شده و باتجربه
در حوزههــای مدیریتــی نشــر و فرهنــگ
هســتند ،شــاهد رفــع و کاهــش مســائل و
مشــکالت حــوزه فعالیــت نویســندگان و
ناشران باشیم».
اسماعیلی به کارکردهای هیأت نظارت
بــر ضوابط نشــر کتاب اشــاره کــرد و افزود:
«ایــن هیأت اتاق فکــر و شــورای راهبردی
برای حوزه نشــر و کتاب محســوب میشود
تــا جهتدهیهــای معاونــت فرهنگــی
وزارت فرهنگ و حوزه نشــر کتاب را روشن

کند؛ بنابرایــن نقش تقلیل یافته نظارتی و
نمادین ندارد».
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،آزاد
اندیشــی و اعتقــاد به مبانــی آزادی قلم را
از ویژگیهــای اعضــای هیــأت نظــارت بــر
نشــر دانســت و گفت«:ایــن اعضــا باید در
عیــن اینکه معتقــد به این مبانی هســتند،
نســبت بــه ارزشهــا و هنجارهــای انقالب
اسالمی غیرت داشته باشند و اجازه ندهند
اتفاقاتــی رقم بخورد کــه مغایر با اهداف و
آرمانهای اصیل و اصلی انقالب اســامی
باشد».

ëëبــا همافزایــی بــه ارتقــای کیفــی و کمــی
رویدادهای فرهنگی و هنری کمک کنیم
همچنیــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی عصــر روز سهشــنبه  ۷تیرمــاه در
هفتصد و هفتاد و پنجمین جلســه شورای
فرهنــگ عمومی کشــور بــا تأکید بــر اینکه
کانــون محبــت امام رضا(ع) محــور وفاق،
همبســتگی و همدلــی همگانــی اســت،
گفــت« :باید به این موضــوع بهعنوان یک
نعمــت بزرگ الهــی بنگریم تــا بتوانیم با
همافزایــی تشــکلهای مردمی بــه ارتقای
ســطح کیفی و کمی رویدادهای فرهنگی و

هنری کمک کنیم».
او ادامــه داد« :اقدامــات اخیــر بنیــاد
بینالمللــی فرهنگــی و هنــری امــام
رضــا(ع) بــرای برپایــی باشــکوه جشــنواره
امام رضــا(ع) که چندی پیش آیین پایانی
نوزدهمیــن دوره آن در مشــهد مقــدس
برگزار شــد ،قابل تقدیر است».اسماعیلی

در عیــن حــال تصریــح کــرد« :مشــارکت
بیــش از یک میلیــون نفر در بخــش کتاب
این جشــنواره یکی از مصادیق اعتالی این
رویداد به شمار میآید».
گفتنــی اســت در بخشــی از این جلســه
از تعــدادی از کتابهــای جدیــد بنیــاد
بینالمللی امام رضا(ع) رونمایی شد.

راز ماندگاری و زیبایی شعر حافظ در گفتوگو با دکتر الهام باقری ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه

دلربایی طنز حافظ به خاطر بازیگوشی در زبان ومعناست
مینا نبئی
خبرنگار

دنیای تصویر
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عکس  :فضای مجازی

ëëحافظ شاعر نام آشــنا و محبوب پیر و جوان
و عــام و خاص و عارف و عاشــق و ایرانی و غیر
ایرانیکیست؟
شــاعری که تا این اندازه برای ما آشناست
تــا آنجــا کــه بیتهــا و غزلهایــش را حتــی
دســتفروشها هــم میفروشــند و مــردم
از هــر طبقــه اجتماعــی بــا نیــت فــال و حال
خــوش آن را میخواننــد و دیوانش در شــمار
ی اســت که نهتنها همچنان
معدود کتابهای 
هدیــه داده میشــود بلکــه در خانــ ه ایرانیان
حتــی دارنــده دو کتاب پس از قرآن بیشــک
دیــوان غزلیات لســانالغیب جا خوش کرده
اســت درواقــع زندگــی مبهــم و ناآشــنایی
دارد .درمــورد تاریــخ دقیق زندگــیاش چند
حــدس نزدیک به یقین وجــود دارد؛ درمورد
شغلش همینطور .درمورد تحصیالتش جز
دانشــی که در البــهالی ابیات میتوان کشــف
کــرد چیــز بیشــتری نمیدانیم .امــا نامش را
میدانیــم کــه شــمسالدین محمد اســت و
ملقــب و متخلــص بــه حافــظ .دورهای را که
میزیســته از روی بیتهــای «انــدر مــدح»...
پادشــاهان دورانــش دریافتهایــم و میدانیم
که موســیقی را به کمال میشناخته و صدای
خوش هم داشته و شاید مانند رودکیسازی
هــم مینواختــه؛ یعنــی بازمانــد ه خنیاگران
باســتان بــوده اســت .شــغلی کــه زمانــی در
ایــران رواج داشــته و شــاعرانی ماننــد باربد و
نکیسا و رودکی موســیقیدانانی بودند که هم
مینواختند؛ هم میخواندند .گویا حافظ نیز
از این دســت شــاعران بوده که افزون بر اینها
خودش شعرش را کتابت میکرد .او در زمان
حیاتش بســیار مشــهور بود و آوازهاش تا هند
و بغــداد و تاجیکســتان رفته اســت؛ البته این
را هــم از روی گفتوگوهــای شــاعرانهاش بــا
شاعران آن سرزمینها و دعوت شاه دکن از او
که افتخار بدهد و به دربار او بیاید دانستهایم؛
درباره خواجه شــیراز همچنین حدس تاریخ
این است که اهل سفر نبوده؛ یا تا دریای هرمز
رفته و ترســیده و برگشــته اســت؛ اما به جای
خود شــعرش را به اطراف و اکناف فرســتاده
است:
شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله میرود
امــا پــس از درگذشــت وی شــعرش

چهارسوی جهان را درنوردیده و به جای خو ِد
شــاعر به ســرزمینهای گوناگون رفته و به 29
زبان جهان ترجمه شده و روی ذهن شاعران
و اندیشــهورزان جهانــی ماننــد گوتــه (دیوان
شــرقی) ،نیچه و آندره ژید و نوع اندیشهشان
اثر گذاشته است.
ëëچگونه حافظ ،حافظ شد و دیگر کسی حافظ
نشد؟
حافــظ بیگمان نخســتین ویراســتار زبان
فارســی بوده اســت؛ آنهم در شعر خودش؛
یعنی شعرهایش را پیوســته ویراسته است و
پیراســته؛ و حاال کمابیش  500غزل از او باقی
مانده که همین نخســتین برگ برنده حافظ
شــدن حافظ اســت .باورنکردنی اســت که او
در کل دور ه شــاعرانگیاش (شــاید حدود 50
ســال) بهطــور میانگین ســالی  10غــزل گفته
باشــد! از ایــن رهگــذر میتوان گفــت خواجه
شــمسالدین محمــد ،ویراســتاری کهنــهکار
اســت و دیوانش را بهگزین کــرده .دیگر آنکه
حافــظ در سرشــت شــعریاش طنزپــرداز و
یانداز است.
شوخ 
ëëطنــز حافــظ چگونــه طنــزی اســت؟ و چه
میزان از اشعارش دارای طنز است؟
برخــی پژوهنــدگان معتقدنــد حــدود 50

خداحافظی وودی آلن با دنیای کارگردانی

غــزل حافــظ طنــز دارد؛ اما به بــاور من کمتر
غزلــی در دیــوان حافظ پیدا میشــود که طنز
نداشــته باشــد؛ جنس طنــز حافظ امــا «طنز
کشــف» اســت! بــه قــول اســتاد خرمشــاهی
طنــز کمرنگ یــا طنز پنهانی هم بــه آن گفته
میشــود؛ یعنی در شــعر حافظ باید غور کرد
تا بــا هر بار خواندن یک نکتــ ه طنازان ه جدید
کشف کرد.
حافــظ از هر وســیلهای بــرای ایجــاد طنز
اســتفاده کــرده اســت .طنــز او آمیختــه بــه
بازیگوشــی اســت .بازیگوشی در ســطح زبان
و معنــا .در بیــن دالیل مختلف مانــدگاری و
بــهروز بودن غــزل حافظ ،مــن معتقدم طنز
حافــظ از آنجا که از جنس بازی اســت ،مانا و
دلرباست.
ëëممکــن اســت از ایــن طنــز بازیگوشــانه
نمون ههاییبرشمارید؟
یکــی از بازیهــای بچگی ما اسم-شــهر-
فامیل بود .با حــرف ش با حرف چ یا حروف
دیگر واژه مییافتیم؛ یعنی تکرار حرف .بازی
دیگر مشاعره بود که باز هم تکرار حرف است.
نوآوری حافظ این اســت کــه از این بازیها با
تکرار حرف ،هجا و واژه در سرودههایش بهره
گرفته اســت .حال یک نمونه از این بازیها را

وودی آلــن ،کارگــردان فیلــم
«امتیــاز نهایــی» از تصمیــم
خــود بــرای خداحافظــی بــا
دنیــای کارگردانــی خبــر داده
اســت.او تأیید کرده کــه پاییز
امســال یــک فیلم جدیــد در
پاریس میســازد و بعد از این
حرفه کنــاره خواهــد گرفت.
وودی آلــن در یــک الیــو
اینســتاگرامی در گفتوگــو
بــا الک بالدوین ،بازیگر هالیــوودی ،گفته که پنجاهمین فیلم او که درامی شــبیه به فیلم
امتیاز نهایی ( )Match Pointخواهد بود ،احتماالً آخرین فیلمش اســت.این کارگردان
 ۸۶ســاله در این باره تأکید کرده اســت« :بخش اعظمی از هیجان و شــور و شوقم از بین
رفته اســت .این روزها فیلمی که میســازی چند هفته در ســینما میماند و بعد کارش به
سرویسهای اســتریم یا تماشای پولی میکشــد .اوضاع مثل گذشته نیســت .دیگر مثل
قبل از این کار لذت نمیبــرم».دو فیلم اخیر وودی آلن یعنی یک روز بارانی در نیویورک
( )۲۰۱۹و جشــنواره ریفکین ( )۲۰۲۱هر دو در دوران کرونا اکران شــدند .جشنواره ریفکین
چنــدان موفق نبود اما یک روز بارانــی در نیویورک با بازی تیموتی شــاالمه و ال فانینگ
موفقشدصدرنشینفهرستپرفروشترینفیلمهایگیشهشود/.ایرنا
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حمله سارقان مسلح به یک نمایشگاه هنری

ابتکاری
امیدوارکننده
در تحقق
عدالت فرهنگی
گروه فرهنگی :محمدمهدی اســماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی ،طی ماههای اخیر در
قالب سفرهای استانی هیأت دولت ،به اســتانها و شهرهای مختلف کشور سفر کرده و در پی
حل مســائل فرهنگی و هنری موجود در کشور برآمده است که از جمله این اقدامات میتوان
به دیدار با پیشکســوتان هنرمند و نیز هنرمندان گمنام نظیر حســینعلی شعبانپور که به وی از
ســوی وزیر نشان درجه یک هنری اهدا شد ،اشــاره کرد .در همین راستا با تعدادی از هنرمندان
موســیقی بــه گفتوگو نشســته و نظر آنــان را درباره ســفرهای اســتانی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی و خروجی این سفرها جویا شدهایم که در ادامه از نظر میگذرانید:
ëëاطالع از مشکالت هنرمندان موسیقی مهم
است
نادر مشــایخی ،آهنگســاز و رهبر ارکســتر،
درخصــوص تأثیر ســفرهای وزیــر فرهنگ و
ارشاد اسالمی گفت :مسلماً چنین سفرهایی
تأثیرگــذار خواهــد بــود ،چــرا که مهم اســت
مســئوالن از مشــکالت هنرمنــدان مطلــع
شــوند و بــا آنهــا بــه گفتوگــو بنشــینند .در
چنین دیدارهایــی دغدغه هنرمندان مطرح
میشود و پس از آن مسئوالن بهتر میتوانند
به یک راهحل مناســب برای حل آن مشکل
و دغدغه برســند.او با اشاره به اهمیت دیدار
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با هنرمندان در
شاخههای متفاوت موسیقی گفت :در چنین
دیدارهایی مشخص میشود که کدام شاخه
هنری ارزش بیشــتری دارد تــا مورد حمایت
بیشــتر دولت قرار بگیرد و کدام شاخه هنری
نیازمند کمک کمتری است.
مشــایخی در خصــو ص کارنامــه دولــت
ســیزدهم در عرصــه فرهنــگ و هنــر بیــان
کرد :در یک ســال اخیــر تالشهای خوبی در
عرصــه فرهنگ و هنر صورت گرفته اســت و
من امیدوارم این تالشها منســجمتر شود و
با امیدواری بیشتر بتوانیم به آینده بنگریم.
ëëدیدار بــا هنرمندان گمنام امر پســندیدهای
است
حســن ریاحی ،یکی از آهنگسازان مشهور
و چهره ماندگار موســیقی ایران نیز سفرهای
وزیر ارشــاد به شــهرهای مختلــف و دیدار او
بــا هنرمندان گمنــام را مثبــت ارزیابی کرد و
گفــت :چنین دیدارهایی بســیار خوب اســت
و میتوانــد در روحیه هنرمندان پیشکســوت
مؤثر باشد و نشاط آنها را باال ببرد.
این آهنگساز مطرح ،بر لزوم تداوم چنین
دیدارهایــی تأکیــد کــرد و ادامــه داد :دیدار با
هنرمندانــی که کمتر چهره شــدهاند و گمنام
هستند امر پسندیدهای است و امیدواریم که

گروهی از ســارقان در روز روشــن به یک
نمایشــگاه هنــری بینالمللــی واقــع در
هلند هجوم بردند.
این نمایشــگاه هنرهــای زیبــای اروپایی
( )Tefafدر شــهر «ماســتریخت»
واقــع در هلنــد برگــزار شــده اســت .در
ایــن نمایشــگاه آثــار تاریخــی نفیــس و
نقاشــیهای اســتادان قدیــم نقاشــی به
فروش میرســد .تصاویری که در فضای
مجــازی منتشــر شــده نشــان میدهند،
سارقان با استفاده از هفتتیر مردم را تهدید و سپس فرار میکنند.این نمایشگاه برای مدتی پس
از این اتفاق تخلیه شــد ولی بازدیدکنندگان بار دیگر به نمایشــگاه بازگشتند .به گفته پلیس کسی
در جریان این اتفاق آســیب ندیده اســت.پلیس به طور مختصر تأیید کرده اســت که در جریان
این سرقت جواهرات ربوده شدهاند ،اما جزئیات زیادی اعالم نشده است.این نمایشگاه هنری،
یکی از بزرگترین نمایشــگاههای هنری در اروپا اســت که صدها اثــر در آن به نمایش درآمدهاند.
از جملــه آثار این نمایشــگاه میتوان به یک نقاشــی قرن هفدهمی اشــاره کرد کــه به قیمت یک
میلیون یورو به فروش گذاشته شده است.
این نخســتین باری نیست که این نمایشــگاه هدف مجرمان قرار گرفته اســت .در سال  ۲۰۱۱یک
حلقه و یک گردنبند الماس به ارزش  ۸۶۰هزار یورو در این نمایشگاه به سرقت رفت/.ایسنا
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این دیدارها ادامه پیدا کند و نتایج مثبت آن
را در وضعیت موسیقی کشور ببینیم.
ëëدلگرمی هنرمندان موســیقی اقوام با دیدار
مسئوالن
عزیــز تنهــا ،نوازنده دوتــار خراســان که با
اســتادان بنــام موســیقی مقامــی همــکاری
کــرده ،یکــی دیگــر از هنرمنــدان موســیقی
اســت که نظــرش را درخصــوص دیدارهای
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا هنرمندان
موسیقی جویا شدیم .عزیز تنها در این زمینه
گفت :این دیدارها واقعاً تأثیرگذار است .من
از نزدیک شــاهد بــودم کــه در دوره قبل هم
یــک چنیــن حرکتهایی صــورت میگرفت
ولــی تــداوم نداشــت .حــاال بــا حضــور آقای
اســماعیلی ،وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی بیش از پیش شاهد چنین دیدارهای
ارزشــمند و تأثیرگذار هســتیم .این کار از نظر
من یک امر پســندیده است و باعث شناخت
هنرمندان موسیقی نواحی میشود که تنها و
مظلوم هستند.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال که چقــدر این
دیدارهــا میتواند به جایگاه موســیقی اقوام
کمــک کند ،توضیــح داد :موســیقی اقوام در
کشــور ما واقعــاً مظلوم واقع شــده و آنچنان
کــه باید به این موســیقی بها داده نمیشــود
و جشنواره موســیقی نواحی تنها جایی است
کــه ایــن موســیقی به شــکل مطلوب شــنیده
میشــود .از نظر مــن هنرمند وقتــی میبیند
مســئولی در این ســطح از تهــران به دیدن او
آمده است دلگرم میشود و با روحیه بهتری
به کار خودش ادامه میدهد.
ایــن دوتارنواز خراســانی اضافه کرد :الزم
اســت که این دیدارها تداوم داشته باشد و به
دغدغههای اهالی موســیقی رســیدگی شود.
مــن میدانم کــه نتیجه بســیار مثبتــی دارد.
امیــدوارم وزیــر محتــرم بــا ســایر هنرمندان

عکس  :ایرنا

از حافظ و حال و هوای او و هنر و ذوق شــاعریاش بسیار گفتهاند و
شنیدهایم .آرا و نظرات فراوانی درباره او ابراز شده است؛ اما هنوز
هم به شعرش در بسیاری مقالهها و کتابها میپردازند.
روشــن اســت که حافظ عــاوه بــر حافظ قــرآن بودنــش پیش از
هر وصــف دیگری منتقــدی اجتماعی اســت که اوضاع سیاســی،
اجتماعــی ،فرهنگــی ،ریــاکاری و فســاد حاکمان عصــر خویش را
نقــد کردهاســت؛ از تخلــص زیرکانــه او گرفتــه تا اســتادیاش در
گزینگویــی و چندالیه بودن کالمــش همگی از هــوش اجتماعی

این شــاعر بلندآوازه روایت میکند؛ اما هنوز پرسشهایی هست
که ذهن چند ســده حافظخوانان را مشغول کرده است؛ نخست
اینکه از این شــاعر پــرآوازه چه میدانیم؟ دیگر اینکه چه میشــود
که در خانه بیشتر ما ایرانیان اگر یک کتاب شعر باشد آن هم دیوان
حافــظ اســت؟ یا اینکــه چگونــه حافظ ،حافظ شــد و دیگر کســی
حافظ نشــد؟ دکتر الهام باقری ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه بر این
باور است که حافظ اهل بازی و طنازی َو نخستین ویراستار ایرانی
است.

در بیت بیهمتای زیر بررسی کنیم:
زاهــد دهــدم توبــه ز روی تــو ،زهــی روی /
هیچش ز خدا شرم و ز روی تو حیا نیست!
در ایــن بیــت تکــرار و بــازی بــا حــروف و
واژگان «روی»« ،تو»« ،ز» و «هـ» از ظاهر کالم
پیداســت؛ امــا این بــازی و شــیطنت در معنا
کامــل میشــود وقتی جــز تکرار حــرف و واژه
متوجه میشویم که «روی» دستکم  9معنا
در این بیت دارد؛ به عبارتی واژ ه چند معنایی
یا ایهامدار است .روی تو :چهر ه تو /حضور تو/
اوضــاع و احوال تــو /از طرف تو /ریــاکاری تو/
قصد و غرض تو/امید داشتن به تو.
«روی» دوم (زهــی روی!) بــه معنــای
«آفریــن بــه ایــن رو!؟»اســت؛ امــا کــدام رو؟
روی زاهد ریاکار؟ که اگر منظورش این باشــد
ریشــخند اســت و معنــای نکوهــش دارد نــه
تعریــف؛ یعنــی «زاهــد عجــب رویــی دارد!
چقدر پررواست!» همچنین میتواند منظور
«روی معشوق» باشد؛ یعنی معشوق عجب
چهر ه زیبایی دارد! آفرین به این همه زیبایی!
امــا «روی» ســوم هــم باز دو معنــا را به ذهن
متبــادر میکند .1 :حضــور؛  .2چهره .خودتان
بازیهــای مفهومــیای کــه بــا هر یــک از این
معناهــا میتــوان ســاخت بشــمارید که چند
معنــا بــرای یــک بیــت پدیــد مــیآورد و آن
را دارای الیههــای درونــی میکنــد .ایــن نــوع
طنــز گاهــی به کمک نقــد اجتماعــی میآید
و گاه صــرف بــازی بــا ذهن مخاطب و از ســر
بازیگوشــی و دانایی و زیرکی است .بیت زیر
نیز از شگفتیهای دیگر شعر حافظ است:
نه من ز بیعملی در جهان ملولم و بس /
ماللت علما هم ز علم بیعمل است
ِ
کــه افزون بــر نقــد اجتماعــی و بازیهای
زبانــی در ســطح واژه ،حــرف ،هجــا ،بــازی
جدیــدی نیــز اختــراع کــرده اســت :صــدای
«ع» در فارســی شــبیه صدای «الف» اســت؛
یعنی در شــنیدار فرقــی ندارند .حــال بیایید
تکــرار هجــای «اَ» را بشــمرید .میبینیــد
کمابیــش تمــام واژگان اصلی صــدای «اَ» را
تکــرار کردهانــد .گویــی تکــرار صــوت «اَ» اوج
بیحوصلگی شاعر در یک خمیازه کشدار از
اینهمه ماللت است!
ëëچــرا شــاعران امروز و شعرشــان بــا اینکه به
زبان معیــار و امــروز ســخن میگوینــد مانند
حافظمحبوبیتنیافتهاند؟
شــاعر امروز ژرفای ســخن حافظ و بازی و
طنــازی او را نــدارد و نمیتوانــد چون خواجه
شــیراز با همه اقشار و تفکرات جامعه ارتباط
برقــرار کنــد .غــزل حافــظ بــه ســبب همیــن
چندالیه بودن ،داشتن بازی و طنز ،همچنین
گیر کــردن ذهن میان جدی و شــوخی و بیان
آگاهان ه موسیقای سخن و بدون فخرفروشی
دانــش بیانتها دلنشــین اســت ترانــه و َمَثل
میشــود و هر انسانی در هر ســطح اندیشه و
آگاهی را با خود همراه میکند.

اهالی موسیقی از بازخورد دیدار
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با
هنرمندان میگویند

موسیقی در شهرهای دیگر هم دیدار کنند.
عزیــز تنها در پایــان درخصوص عملکرد
دولــت ســیزدهم در زمینــه فرهنــگ و
هنــر گفــت :دولــت محتــرم در دوره کرونــا
کمکهــای خوبــی بــه هنرمنــدان کــرد و مــا
نیز از نزدیک شــاهد کمکهــای آنها بودیم.
عملکردشــان در طول این مدت به طور کلی
قابل قبول است.
ëëســابقه نداشــته وزیــر ارشــاد اینطــور بــه
هنرمندان موسیقی سر بزند
ارســان طیبــی ،نوازنــده موســیقی کــه
بهعنوان داور بخش موســیقی نواحی شــاخه
موســیقی مازنــدران نیــز در جشــنوارههای
موســیقی جــوان حضور داشــته ،درخصوص
دیدارهــای وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با
هنرمنــدان نظــرش را اینگونه بیــان کرد :اگر
وزیر محترم به هنرمندان موسیقی سر بزنند
و از کــم و کاســتیهای آنها مطلع شــوند و به
آن عمــل کننــد بســیار کار خوبی اســت .این
حرکــت بســیار حرکــت شایســتهای اســت و
سابقه نداشــته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
اینطــور به هنرمنــدان در شــهرهای مختلف
سر بزند و پای حرف و درد دل آنها بنشیند.
او ادامــه داد :امیــدوارم ایشــان در ادامــه
بــه هنرمندانی که در شــهرهای کشــور پهناور
ایران کمتر شــناخته شــده هستند ســر بزنند
و بــه دغدغههــای آنها رســیدگی کنند .به هر
حــال هنرمندان در دیدار با مســئوالن روحیه
میگیرند و بیشتر و بهتر کار میکنند.
ëëموسیقی دارد جدی گرفته میشود
وحید اســداللهی نوازنــده و موســیقیدان
ایرانــی هم ســفرهای وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامی را بســیار امیدوارکننــده دانســت و
گفت :امیدواریم چنین ســفرهایی ادامه پیدا
کند و هنرمندان بیشتری بتوانند با آقای وزیر
دیــدار کنند .در نهایــت امیــدوارم در جریان
چنین دیدارهایی به موســیقی درســت ایران
دســت پیدا کنیم.اســداللهی در پایان اضافه
کرد :این دیدارها اگر تداوم داشته باشد تأثیر
خودش را بیشــتر نشــان میدهد .نکتهای که
بــه نظــر میآیــد حائــز اهمیت اســت ،توجه
مســئوالن به موســیقی اســت و انــگار کمکم
موسیقی دارد جدی گرفته میشود.

بازگشت سریال «خانه سبز» به تلویزیون

ســریال «خانه ســبز» بــه آنتن
تلویزیــون بازگشــت و بــرای
مرتبهای دیگر از شبکه آی فیلم
پخش میشــود.این سریال که
محصــول ســال  ۱۳۷۵اســت
را مرحــوم مســعود رســام و
بیژن بیرنــگ تهیه و کارگردانی
کردهانــد و نویســندگی ایــن
ســریال را بیژن بیرنگ برعهده
داشــته اســت«.خانه سبز» هر
روز عصــر ســاعت  ۱۶از شــبک ه آی فیلم پخش و تکــرار آن  ۱۲بامــداد روی آنتن میرود.
«خانه ســبز» درباره خانواده صباحی اســت که در یک ســاختمان زندگی میکنند و در
هر قســمت با موضوعات مختلفی دســت به گریبان میشــوند .در این ســریال مرحوم
خسرو شکیبایی ،مهرانه مهینترابی ،داریوش اسدزاده ،رامبد جوان ،آتنه فقیهنصیری،
اکرم محمدی و مرحومه حمیده خیرآبادی نقشآفرینی میکنند.این ســریال مناسبات
خانوادگــی و چالشهایــی را که یک خانــواده با آن روبهرو میشــود ،به تصویر کشــیده
اســت .اعضــای ایــن خانــواده گاه راهحلهایــی متفــاوت را بــرای حل مشکالتشــان
برمیگزینند اما همه این راهحلها در جهت حفظ بنیان خانواده است .اولین قسمت
از سریال «خانه سبز» سهشنبه ـ هفتم تیر ماه ـ روی آنتن قرار گرفت/.ایسنا

