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مدیر دفتر موسیقی و شعر و سرود سازمان صداوسیما:

بزرگترین همایش «شعر و موسیقی» برگزار میشود

شعر

 ۱۲اثــر در حــوزه دینی و ملی – میهنی اجــرا کرده که در طول
هر ماه حدود  ۸جلســه تمرین دارنــد .در هر ماه یک اجرای
ملی هم دارند بر همین اســاس تالش میکنیم در آیندهای
نزدیک عالوهبر اجراهای ملی ،اجراهای جهانی هم داشــته
باشیم چون ارکستر سمفونیک صداوسیما از قابلیت خوبی
برخوردار اســت و شاید پرکارترین ارکســتر کشور باشد .مدیر
دفتر موســیقی و شــعر و ســرود ســازمان صداوســیما افزود:
همزمــان با ایــن روزهای عزیز و گرامی ارکســتر ســمفونیک
ســازمان صداوســیما قطعــهای را به مناســبت اربعین اجرا
میکنــد .این در حالی اســت که ما برای مناســبتهای دیگر
برنامههــای مختلفــی تــدارک دیدهایــم کــه از جملــه آنهــا
میتوان به تولید قطعهای برای جزیره کیش اشــاره داشت؛
در ایــن چهارچــوب تولیــد قطعــات مختلــف بــه مناســبت

پیروزی انقالب اسالمی ،ســالروز شهادت سردار شهید حاج
قاســم سلیمانی ،بهار و نوروز ســال  ۱۴۰۲از دیگر برنامههای
ما است که ارکســتر سمفونیک سازمان صداوسیما را تبدیل
به یکی از فعالترین ارکســترهای کشــور کرده که امیدوارم با
برنامهریزیهایی که در این زمینه صورت دادهایم شــرایطی
را برای درخشش ارکستر در ابعاد جهانی مهیا کنیم .چرا که
این مجموعه موســیقایی بواســطه تالش عبدالرضا صفایی
مدیــر ارکســتر ،آرش امینــی رهبــر و مدیــر هنــری ارکســتر و
نوازندگانــش میتوانــد در ردیــف بهتریــن و باکیفیتتریــن
ارکسترها قرار گیرد.

چالشها و مسئولیتهای «اتاق وضعیت تئاتر ایران» در گفتوگوی «ایران» با پژوهشگران حوزه نمایش:

یک قدم از هزاران قدم

محســن بوالحســنی :همین چنــد وقت
پیــش و همزمــان بــا هفته دولــت ،دفتر
پژوهــش ،آمــوزش و انتشــارات اداره
کل هنرهــای نمایشــی بــا هدف ترســیم
زیســتبوم فرهنگــی ،حرفــهای ،صنفی
و ارائــه گزارشهــای کمــی و کیفــی از
امــور جــاری تئاتر کشــور اتــاق وضعیت
تئاتــر ایــران را تشــکیل داد و پــس از
راهانــدازی ایــن اتــاق
فکــر ،مهــدی کامــوس
مدیــر دفتــر پژوهــش،
آمــوزش و انتشــارات
اداره کل هنرهــای
نمایشی درباره اهداف
و ضــرورت اتــاق وضعیــت تئاتــر بــه
«ایــران» گفــت« :هــدف اصلی تشــکیل
اتــاق وضعیــت تئاتــر ایــران ترســیم
زیســتبوم فرهنگی ،حرفــهای و صنفی
و ارائــه گزارشهای کمــی و کیفی از امور
جــاری تئاتــر کشــور اســت .امــور جــاری
تئاتــر مربوط به همــه حوزههــای تولید،
آموزش ،گروههای نمایشی ،جشنوارهها
و غیــره میشــود .اهمیــت و ضــرورت
راهانــدازی اتاق وضعیت تئاتــر ایران به
نقــش ایــن گزارشهــا در سیاســتگذاری
و همچنیــن تولیــد تئاتــر برمیگــردد.
بیتردیــد گزارشهــای ایــن اتــاق هــم
بــرای سیاســتگذاران در توزیــع امکانات
و خدمــات و هم برای جامعــه حرفهای
تئاتــر در شــناخت نیازهــا و آســیبهای
تئاتر کشــور قابل اســتفاده خواهــد بود».
او همچنیــن در تشــریح ایــن ضــرورت،
تأکید کرد که «در طول ســالها بر اساس

پژوهشهــا و گزارشهایــی کــه در اداره
کل هنرهای نمایشــی ،دانشگاهها و سایر
نهادهــای مربــوط جمعآوریشــده ما را
با تجمیــع دادههایی روبهرو کرده اســت
کــه میتوانیــم بــه گزارشهــای تحلیلی
دربــاره موضوعات و مســائل مهم تئاتر
کشــور بپردازیم .این گزارشها میتواند
بــرای سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و
اقدامات مناســب برای تئاتــر ،گروههای
تئاتــری ،تئاتــر در اســتانهای کشــور و
بــرای نمایشنامهنویســان ،بازیگــران،
پژوهشــگران و کارگردانــان مفیــد باشــد
و مــورد اســتفاده قــرار بگیرد ».بــه گفته
بســیاری از صاحبنظــران ،تشــکیل
ق فکرهای نظــری و عملی که
چنیــن اتا 
قدرت تصمیمگیری و اجرا داشته باشند
میتوانــد به تئاتر ایران کمــک کند و چه
بــه لحــاظ نظــری و چه به لحــاظ کمی و
کیفی تئاتر ما را در مســیر کمچالشتری
قرار دهد ،اما بســیاری هم معتقدند این
اتفــاق تنهــا یک روی ســکهای اســت که
نمیتــوان بــه آن بهصــورت تکبعــدی
نــگا ه کــرد و بــرای حــل و فصــل دغدغه
تئاتــر و تئاتریها باید بســترهای الزم در
زیرساختهای مختلف فراهم شود.
ëëتئاترب همثابهآیینهتمامنما
حمید نعمتنژاد،
منتقــد و پژوهشــگر
تئاتــر در گفتوگــو بــا
«ایــران» توجه مــا را به
زیرســاختهای فنی و
البتــه ارج نهادن به هنــر و هنرمند و کوتاه
کــردن دســتنااهالن و دالالن از تئاتــر

جلب میکند.نعمتنژاد معتقد اســت:
«تشــکیل اتاق وضعیت یا هر چه به این
نام است میتواند در پله اول اتفاق خوب
و مبارکــی باشــد اگــر در دام آســیبهای
فراوان در این مســیر نیفتد .این اتاق فکر
و متخصصانی که در آن شرکت میکنند
میتواننــد نقــش آسیبشــناسهای به
موضــوع واقف را ایفا کننــد که همانطور
کــه گفته شــد اگر درســت طی مســیر کند
میتوانــد ثمــرات بســیاری هــم داشــته
باشــد .حاال دیگر این حرف شعار نیست
و عین حقیقت اســت که در جوامعی که
بــه هنر و هنرمند بها داده میشــود ،از آن
به مثابه آیینه تمامنما اســتفاده میکنند
کــه بتوانند انعکاس نبض تپنــده زندگی
مــردم را در آن جــاری و ســاری کننــد .در
ایــن جوامــع بازتاب مشــکالت ،مصایب
و شــادیهای مــردم بهعنــوان یک اصل
در انعــکاس آنچــه که گفته شــد بــه زبان
هنر ب ه حســاب میآید .هنــر و هنرمند در
انتقال این تصویر به جامعه بدون لکنت
زبــان در نقــش طرحکننــده ســؤالهایی
کــه میتوانــد گره بســیاری از مشــکالت و
مصایب و دستاندازهایی که در جامعه
ایجــاد شــده را بــا هنــر خــود و بــا کاالی
فرهنگی که به مخاطب ارائه میدهد باز
کند؛ با زبان هنر میتوان به ایجاد آموزش
فرهنگ در حوزههای مختلف در جامعه
پرداخت .بنابراین نقش هنر و هنرمند در
جوامع مختلف بسیار پررنگ است ،اما به
شرطی که به او آزادی عمل و اعتماد الزم
داده بشــود و به او بهعنوان یک شــهروند
درجــه  2در جامعــهای کــه درآن زیســت

مسالمتآمیز وجود دارد ،چنین نگاهی از
سوی سیاستمداران و تصمیمگیرندگانی
کــه در حــوزه مدیریتهــای مختلــف
مسئولیتدارند،نشود».
ëëنقشهنروهنرمنددرپویاییجامعه
او دربخشی دیگر از صحبتهای خود
با اشــاره به این نکته کــه هنر ،بخصوص
تئاتــر کــه ارتباطــی نفسبهنفــس بــا
مخاطب دارد میتواند نقشــی علیحده
از دیگــر هنرهــا ایفــا کنــد .نعمتنــژاد
میگوید« :با زبان هنر و هنرمند میتوان
به زشتیها و کاستیهای ریز و درشتی که
در ســطوح مختلــف جامعه وجــود دارد
بــه طرح و تبیین آنهــا پرداخت ،بهدلیل
اینکه او از جنس مردم است و انعکاسی
کــه در ایــن آیینه بــه خود مــردم تحویل
میدهــد باورپذیــر خواهــد بــود ،پــس
مخاطــب یا جامعه وقتی بدون واســطه
با مشــکالت روبهرو میشــوند ،واکنشــی
که نشان میدهند در کسوت یک کنشگر
خواهد بود .بنابراین به فکر فرو میروند
تــا بتواننــد دستبهدســت دیگــر افــراد
جامعه بدهند تا در حد توان خود بتوانند
این مشکالت را برطرف کنند .با توجه به
آنچه آمد باید به این مهم اشــاره کرد که
نقش هنر و هنرمند بســیار تعیینکننده
بــرای بــروز نشــاط و شــادابی ،پویایــی و
داینامیــک بودن یک جامعــه و اعضای
آن در دنیایــی که امروز در آن یکان یکان
مردم بدون در نظر گرفتن ملیت ،دین،
مذهب ،رنگ،نژاد و زبان گرفتار ویروس
کرونا شــدهاند و هرکــس به فراخور آنچه
کــه بــر او در جامعــه جهانــی تحمیــل

شــده ب ه ســمت تنهاتر شدن ســوق پیدا
کرده میتــوان از زبان هنــر و با خالقیتی
که هنرمنــد در انتقــال فرم و معنــا دارد
استفاده کرد تا لحظه یا لحظاتی را برای
مخاطبــان بــه وجــود آورد تا بــار دیگر با
ایجاد امید ،نشــاط و تولید محتــوا او را از
تنهایــی درآورد و مجــدد بــه او این معنا
را منتقــل کرد که در کنــار هم میتوان به
برآمــدن خورشــید در آســمان بــار دیگر
امیدوار بود و زندگی مشترک در جامعه
را بهصورت هنرمندانه زنده کرد».
ëëتئاتروخردجمعی
ایــن پژوهشــگر تئاتــر در بخــش
پایانــی صحبتهــای خــود ،تئاتــر را
برآمــده از جهانــی جمعگــرا میداند که
زیســتبوماش در خــرد جمعی اســت.
او میگویــد« :در این خرد جمعی نقش
ک تک افراد جامعه ،پررنگ اســت .در
ت 

کارهــای جمعی کنش به وجــود میآید
و افراد جامعه کنشگر حساب میشوند.
در هنرهــای مختلــف از جملــه تئاتــر،
کاالی فرهنگی و فکری که هنرمند قصد
ترویــج آن را در جامعــه دارد ،در جمــع
اســت که معنــا پیــدا میکند .متأســفانه
در طول دو دهه گذشــته هنر نمایشــی و
تئاتــر بهدلیل فراهم نشــدن تــام و تمام
زیرســاختهای الزم و ...هنــوز از آنچــه
مطلوب اســت فرســنگها فاصلــه دارد
و اگــر تــاش میکنیم که این نکتــه را باز
کنیم و مــدام دربــارهاش بگوییم به این
دلیل واضح اســت که فرهنــگ و هنر به
مثابه خورشیدهایی هستند که میتوانند
با نورافشانی باعث ایجاد آگاهی ،دانش،
خرد و ترویج صلح و امید ،عشقورزیدن
و در نهایت باعث بروز نشاط در جامعه
شوند».

مینانبئــی /حکیــم طــوس ،فردوســی
بزرگ ،اثر حماســی و خــرد بنیان خود،
ابرمتــن ارزشــمند شــاهنامه را بــا بیــت
پرمفهوم «به نام خداوند جان و خـــرد/
کزین برتر اندیشه برنگذرد» آغاز میکند
و نظامــی ،شــاعر پــرآوازه ایــران زمین،
عاشــقانه بیهمتــای لیلــی و مجنونش
را بــا بیــت مشــهور «ای نام تــو بهترین
ســرآغاز /بینام تــو نامه کی کنــم باز؟»
میآغازد .شــیخ مصلحالدین ســعدی
شــیرازی ،شــاعر و نویســنده جهانگــرد
ایرانــی ،نیــز بوســتان تعلیمــیاش را با
بیــت« :بــه نــام خداونــد جانآفریــن/
حکیــم ســخن در زبــان آفرین» شــروع
میکند.آغــاز کردن آثــار منظوم و منثور
بــا نــام خداونــد و حمــد و ســتایش وی
ســنت حســنه و متداولی بوده اســت که
کمابیش هـــمه شــاعران و نویســندگان
از آن تتبــع داشــتند؛ چراکــه نــام حق را
بهترین ســرآغاز میدانســته و بینام او
نامه بــاز نمیکردهاند و چــون این کار را
از ســر ایمان و عشــق انجــام میدادند،
شاید بتوان گفت این افتتاحیهها اغلب
در شــمار زیباترین اشــعار آنها هم بوده
اســت؛ اما اینکه این سنت از کجا آمده و
پیشــینه تاریخی و فرهنگی آن چیست؟
پرسشی بود که باب گپ و گفتی دلنشین
و پرمغــز را با دکتر ســیده الهــام باقری،
پژوهشگر و مدرس رشته زبان و ادبیات
فارســی ،دربــاره «بــه نــام خدا»هــای
فارســی و فلســفه و حکمت پشــت این
امــر بــاز کرد.ایــن نویســنده در حالی که
سخن خویش را با «به نام خداوند جان
و خرد» آغاز کرد ،گفت :در بحاراالنوار از
رســول اکرم (ص) نقل قول شــده است
کــه «کارهــای نیک اگــر با یاد و نــام خدا
آغاز نشــود ،به فرجام نخواهد رســید».
در باورهــای مــا ایرانیان ،نیز این اســت
که برای رسیدن هر کاری به پایان نیک،
بایــد آن کار را با عبارت «به نام خدا» یا

بــه مناســبت هفتــه دفاع
مقــدس رادیــو جــوان
بــا ویــژه برنامــه «خــط
آزاد» ،بــا همــکاری صــدا
و ســیمای مرکز آبادان از
مناطق عملیاتی  ۸ســال
دفــاع مقــدس ،همــراه
مخاطبین این شبکه خواهد بود .مجتبی حسنی تهیهکننده ویژهبرنامه
«خــط آزاد» دربــاره ایــن برنامــه و رویکــرد آن در هفتــه دفــاع مقدس
به ایســنا گفت :از  ۳۱شــهریور مــاه به مدت یک هفتــه در برنامه «خط
آزاد» ،بــا پرداختــن بــه  ۵محور موضوعــی و راهانــدازی پویش «من به
عشــق خاکم…» به استقبال هفته دفاع مقدس خواهیم رفت .حسنی
در مــورد بخشهای اصلی «خــط آزاد» توضیح داد ۵ :محور اصلی که
در ایــن برنامه بــه آن خواهیــم پرداخت ،نقش مردم محلــی در دفاع
از مرزهــا مخصوصــاً در روزهــای ابتدایــی جنگ تحمیلی ،همبســتگی
جامعه و بســیج شــدن مردم برای دفاع از کشور ،شهدای دانشآموز و
دانشجو در  ۸سال دفاع مقدس ،صحبت در مورد برخی عملیاتهای
مهــم و در پایان بررســی دســتاوردهای نظامی پــس از جنگ تحمیلی
و غــرور ملــی حاصل از پیشــرفتهای نظامــی خواهد بــود .تهیهکننده
«خط آزاد» در مورد مقارن شــدن هفته دفاع مقدس و شهادت پیامبر
اکرم(ص) ،امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) توضیح داد :در ویژه
برنامه «خط آزاد» ،در روز شــهادت امام حسن(ع) با فرماندهان تیپ
امام حســن مجتبی(ع) شــهر بهبهان ،در مورد فضای حاکم بر جبهه،
رزمندگان این شهر و عملیاتهای انجام شده توسط این تیپ صحبت
میکنیــم و در روز شــهادت امام رضا(ع) نیز به بررســی عملیات ثامن
الحجج که باعث شکست حصر آبادان شد میپردازیم.

اسپیلبرگ جایزه اصلی جشنواره تورنتو  ۲۰۲۲را برد

باوری کهن برای نیکفرجامی

مانند آن ،آغاز کنیــم؛ وگرنه کار ،ناتمام
میمانــد؛ گویــی الزم اســت بــا آوردن
نــام پروردگار متعال در آغــاز ،از او برای
انجام کار ضمانت بگیریم.
رنگ و بوی ایرانی -اسالمی فرهنگ
وی در پاســخ به پرسش «ریشههای
ایــن باور در کدام خاک اســت؟ و به چه
دورانــی بازمیگــردد؟» اظهــار داشــت:
کهنگی
هرچنــد ایــن باور دســتکم بــه
ِ
دیوارنوشــتهها و لوحهــای هخامنشــی
اســت ،امــا ماننــد دیگــر بخشهــای
فرهنــگ ایرانی ،پــس از گرفتــن رنگ و
بوی اسالمی ،به ســنتی ایرانی-اسالمی
تبدیــل و آغازگــر کالم و نوشــت ه هــر
مســلمان شــد ،تا نهتنها در نوشــتههای
رســمی اداری و کشــوری و لشکری جزو
ی باشد ،بلکه گســتردهترین و
ناگسســتن 
لطیفتریــن «بهنــام خداهــا»ی تاریخ
جهان را به ادبیات کشورمان هدیه دهد.
باقری افزود :اگر بپذیریم در گذشتههای
دور بــه ســبب نبــود کاغــذ و صنعــت
رس
چــاپ ،روی کــوه و ســنگ و خــاک ِ
پختهشده ،نخســتین متون رسمی را به
زبان فارسی(باستان) ثبت و ضبط کرده
باشــند ،میتــوان ادعا کرد که نخســتین
«بهنام خدا»های زبان فارسی به 2542
سال پیش برمیگردد.
از زیباتریــن نمونههــای «بــه نــام
خــدا»ی پیــش از اســام ،میتــوان بــه
نوشــتههای داریــوش اول هخامنشــی
اشاره کرد که سخن مکتوب خود را با نام
«اهورامــزدا»« ،خــدای بــزرگ و یگانه»
آغاز کردهاست؛ اما حال و هوای «بهنام
خدا»های ادبیات پس از اســام ،چنان
رنگ و بوی «بسماهلل الرحمن الرحیم»
گرفتهاســت کــه ســبب شــده ،نظامــی
گنجــوی در ســد ه ششــم قمــری (یعنی
بیــش از  900ســال پیــش) وزن «مخزن
االســرار» (نخستین منظومه از پنجگنج
یا همان خمسه) را بر اساس آن بسراید:

محمدمهدی اسماعیلی
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی همزمــان با روز
ملی شعر و ادب فارسی
و آیین بزرگداشت استاد
سید محمد حســین
شــهریار پیامــی صــادر
کــرد .در بخشــی از ایــن
پیــام آمــده اســت« :زبان فارســی عامل مهــم وحدت ملــی ایرانیان
و میــراث مشــترک همه فارســی زبانان اســت و تاریخ ایــن کهندیار
از پندهــا ،آموزههــا و لطایفــی نهفته در نهــاد این زبان فاخر سرشــار
گشــته که در ســالیان متمادی کام دوســتداران فرهنــگ و حکمت را
شــیرین و دلنشین ساخته است ».اســماعیلی همچنین در هفتصد و
هشتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور که در سالن جلسات
ایــن وزارتخانه برگزار شــد ،شــرکت کرد و حاضران بــه بحث و تبادل
نظر درباره مناسبتهای درج شده در تقویم ملی کشور پرداختند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی عــاوه بــر اینهــا بــا حضــور در
بیمارســتان پــارس تهــران در جریــان آخریــن وضعیــت جســمی و
درمانی حجتاالســام آل هاشــم امــام جمعه تبریــز و نماینده ولی
فقیه در اســتان آذربایجان شــرقی قرار گرفت و ضمن آرزوی صحت
و ســامتی کامل برای حجتاالسالم آل هاشم ،بهبودی کامل ایشان
را از خداونــد متعال مســئلت کرد .گفتنی اســت ،حجت االســام آل
هاشــم نماینده ولی فقیه در اســتان آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریــز مدتــی اســت در بیمارســتانی در تهران بســتری شــده و تحت
معالجه پزشکان قرار گرفته است.

پویش «به عشق خاکم» روی موج «جوان»

نگاهی به نقش «به نام خدا» در ادبیات فارسی در گفتوگوی «ایران» با دکتر الهام باقری:

بسماهللالرحمنالرحیــم
هست کلید در گنج حکیم
300ســال پــس از او نیــز ،جامــی در
«تحفة االحرار» از نظامی تقلید میکند
و اینگونه میسراید:
بســمالـلهالرحمنالرحیـم
هست صالی سر خوان کریم
مشهورترین «به نام خدا»ها در ادب
فارسی
این پژوهشــگر در پاســخ به پرســش
«در میــان آثــار ادب فارســی ،برخی«به
نــام خدا»ها از باقی مشــهورترند؛ دلیل
آن چیســت؟» گفت :دقیقاً همین گونه
اســت؛ دو دلیــل دارد؛ یکی بــرای آنکه،
خــو ِد متــن مشــهور ،مانــدگار و اثرگــذار
اســت؛ و دوم ،آن «بــهنام خــدا» به دل
مخاطب و مردم نشســته و خوش آمده
که تکرار کردهاند .نمون ه چنین آغازی را
در «شاهنامه» فردوسی میبینیم:
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتراندیشه برنگذرد
همچنین اســت «بوســتان» سعدی
که به تقلید «شــاهنامه» سروده و با این
بیت مشهور آغاز شد ه است:
به نام خداوند جـــانآفرین
حکیم سخن در زبان آفرین
ایــن دانشآموختــه زبــان و ادبیــات
فارســی ادامــه داد :پیــش از ســعدی،
ســنایی غزنــوی شــاعر ،حکیــم و عارف
ســد ه پنجم قمری نیز یکــی دیگر از «به
نــام خدا»هــای مشــهور زبان فارســی را
در  20بیــت و آغــاز «حدیقــة الحقیقه»
سرود ه است:
نآرای
نپــروربـــــرو 
ایدرو 
وی خردبخش بیخرد بخشای
خالق و رازق زمیــن و زمــان
حافظ و ناصر مکین و مکان ...
هــرزهدانـــدروانبیننـــده
آفـــرینجزبــهآفریننـــده!
وی افــزود :یکــی از مشــهورترین «به

اخبار

مدیر دفتر موســیقی و شــعر و ســرود ســازمان صداوسیما از
برگــزاری بزرگترین اجتماع موســیقی و شــعر رســانه ملی
طی آبان ماه ســالجاری در شــهر زیباکنار خبر داد .علیرضا
توگو با خبرنگار مهر ،ضمن اشــاره به تازهترین
قــزوه در گف 
فعالیتهای انجــام گرفته در حوزه فعالیتــی خود گفت :بر
اســاس برنامهریزیهای انجام گرفته طــی روزهای چهارم،
پنجــم و ششــم آبانمــاه ســالجاری بزرگتریــن اجتمــاع
شــعر و موســیقی کشور توسط دفتر موســیقی و شعر و سرود
ســازمان صداوســیما برگــزار میشــود .در ایــن همایش ۲۰۰
شــاعر از سراســر کشــور بــه همــراه تعــدادی از هنرمنــدان
موسیقی ،مسئوالن موسیقی صداوسیمای استانها و ارکستر
ســمفونیک ســازمان صداوســیما حضــور ویــژهای خواهنــد
داشــت که طی روزهای آینده جزئیات بیشــتری از آن اعالم

میشود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن همایــش رئیس رســانه ملی و
ســایر مدیران ارشــد سازمان صداوســیما نیز حضور خواهند
داشــت ،گفت :این اجتماع به اعتقــاد من یکی از مهمترین
اتفاقات و رویدادهای ادبی ،هنری و موســیقایی ســالجاری
خواهــد بود که تا به امروز کمتر شــاهد برگــزاری آن بودهایم.
در همین چهارچوب بر اســاس دعوتی که از مدیران استانی
دفتــر موســیقی و شــعر و ســرود ســازمان صــورت میگیرد،
میهمانــان مدعو در مجموعه زیبا کنار به اجرای برنامههای
مختلف موسیقایی و ادبی و برگزاری نشستهای تخصصی
و پژوهشــی میپردازند .قزوه درباره دیگر فعالیتهای دفتر
موســیقی و شــعر و سرود ســازمان صداوســیما هم توضیح
داد :ارکســتر ســمفونیک صداوســیما در طــول  ۱۲ماه حدود

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
زبان فارسی عامل مهم وحدت ملی ایرانیان است

نــام خدا»هایی کــه بزرگســاالن امروزی
ب درس فارســی دور ه دبســتان
در کتــا 
خود دیدهاند،در آغاز «لیلی و مجنون»
نظامی گنجوی است:
ای نام تو بهترین سرآغـاز
بینام تو نامه کی کنم باز؟
و دیگری در آغاز «خســرو و شیرین»
وی است:
به نام آنکه هستی نام از او یافـت
فلک جنبش ،زمین آرام از او یافت
به نــام «خدا»هــای عرفانــی در ادب
فارسی
به گفته باقری ،برخی از این «ب ه نام
خدا»ها حال و هوای عرفانی نیز دارند و
با همین شکل و شــمایل در زبان مردم
و ادیبان تکرار شدهاند که نمونههای آن
را در آغاز «منطق الطیر»« ،اســرارنامه»
و «الهینامــه»ی عطــار نیشــابوری
میبینیم:
آفــریــنجانآفــــرینپــاکرا
آنکه جان بخشید و ایمان خاک را
و:
به نام آنکه جان را نور دین داد
خرد را در خدادانی یقیـــن داد
و:
الهی ،نامه را آغـاز کـردم
به نامت باب نامه باز کردم
همچنیــن یکــی از مشــهورترین
ترین «بــه نــام خدا»هــای
و دلنشــین ِ
عرفانی ،به «گلشــن راز» شــیخ محمود
شبستری تعلق دارد:
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت

باقری همچنین گفت :سنت آغاز کار
تمامی متون ادب
با نام خدا ،نهتنها در
ِ
فارســی ،بویــژه منظومههــا و متــون نثر
تکرار شدهاســت ،کــه بســیاری از ادیبان
تأکید کردهانــد ،آغازگر هــر کاری باید با
نام خدا باشــد؛ شــاه نعمتاهلل ولی در
این باره سرود ه است:
خوش بگو ای یار ،بسماهلل بگو
هرچه میجویی ز بسماهلل بجو
این مــدرس دانشــگاه ضمــن تأکید
بــر بهــره بــردن گوینــدگان و مجریــان
و نویســندگان معاصــر از گنجینــه پــر
گهر شــعر فارســی و پاســداری از ســنت
آغــاز متــن و کالم ،بــا نــام آفریــدگار،
افــزود :بــه نظــر میرســد ایــن ســنت
کهن ایرانــی در مرزهای دوران باســتان
ایــران باقی نمانــده و در ســرزمینهای
دیگــر هــم ایــن روش رایج بوده اســت؛
بــرای مثــال میبینیــم کــه در شــیوه
کتابــت قــرآن کریــم ،تمــام ســورهها با
«بســماهللالرحمنالرحیم» آغاز شــده
اســت؛ به جز ســوره توبه که «بسماهلل»
نــدارد و ســور ه نمل کــه دو «بســماهلل»
دارد؛ و البتــه «بســماهلل» دوم ،بــه آغاز
نامهای مربوط اســت ،که ســلیمان نبی
(ع) برای بلقیس ،ملک ه ســبا فرســتاده
است .پس میتوان نتیجه گرفت چنین
شــیوهای در ســرزمینهای دیگــر نیــز
مرسوم بود ه است.
ëëو مثنوی که ناتمام ماند
از این پژوهشــگر پرسیدیم« :آیا اثری
در متون ادبی یــا دینی ایرانی وجود دارد
کــه با نــام خــدا آغاز نشــده باشــد؟» وی

فراوانی
گفت:دربرابراینعظمتمعناو
ِ
تعداد «ب ه نام خدا»ها در متنهای ادب
فارســی ،تنهــا یــک متن مشــهور اســت
که با «بســم اهلل» یــا «ب ه نام خــدا» آغاز
نشده و آن هم «مثنوی معنوی» مولوی
اســت .پژوهشگران برای آن دالیل بسیار
برشــمردهاند؛ ازجملــه اینکــه گفتهانــد:
مثنــوی ،تفســیر قرآن و حدیــث به نظم
اســت و خودش در جایگاه قرآن فارسی
اســت .به نظر میآید با این دلیل ،ذهن
قانع نشود؛ زیرا هر سور ه قرآن کریم ،خود
بــا «بســم اهلل »...آغاز شدهاســت! به هر
دلیل ،آغازگر مثنوی مولوی بیت مشهور
زیر است:
بشنو از نی چون حکایت میکند
ازجدایـیهاشکــایتمیکنــد
باقری ادامه داد :نکت ه شــگفتانگیز
آن اســتکه «مثنــوی معنــوی» ناتمام
اســت .گویــی مولــوی از ســخنگویی
بازمانــده و تــا زمان درگذشــت ،دســت
و دلــش بــه نوشــتن باقــی داســتان
«قلعــ ه ذات الصَور» دفتر ششــم پیش
نرفتهاســت .هرچنــد بــاز هــم گروهــی
از پژوهشــگران دلیلتراشــی کردهانــد
کــه داســتان پایــان یافتــه و اصــاً بایــد
همینگونه به پایان میرســید ،اما اینکه
چرا مولوی برخالف دیگر ادیبان ایرانی،
بنــدی اثــر نــدارد؛ یعنــی بیتــی یــا
پایان ِ
متنی نیاورده کــه بگوید مثنوی به پایان
رســیده ،خود گواه آن اســت که «مثنوی
معنــوی» ناتمام رها شــد ه و این ســنت
و بــاور معنوی و کهن ایرانی با این متن،
مستند و مثالزدنی شده است.

در آخرین شــب جشنواره
تورنتــو  ۲۰۲۲برنــدگان
بخش انتخاب مردم این
جشــنواره معرفی شــدند
و «فابلمنهــا» درامــی
خودزندگینامــهای درباره
بــزرگ شــدن و بــه بلــوغ
رسیدن که بر مبنای زندگی استیون اسپیلبرگ و به کارگردانی خود وی
ساخته شده فیلم منتخب مردم شد .به گزارش ورایتی ،به این ترتیب
ایــن فیلم شــانس مهمی در فصل جوایز کســب میکند؛ زیرا هر ســال
برندگان این جایزه نامزدی اســکار را هم به دست میآورند .این فیلم
کــه در دوران پس از جنــگ جهانی دوم در دهه  ۱۹۵۰آریزونا میگذرد،
به بیان ســاده ،داســتانی از یافتن حقیقت از طریق سینما است .سامی
فابلمن ،شــخصیت جایگزین اســپیلبرگ در این قطعه ،عاشــق فیلم
است و از لحظهای که مادرش (با بازی میشل ویلیامز) به وی میگوید:
«فیلمها تنها رؤیاهایی هستند که برای همیشه باقی میمانند» شیفته
ســینما میشــود .اما همــه رؤیاهــا راحت نیســتند و تماشــای زندگی از
دریچه دوربین سوپر  ۸کوچکش ،موجب میشود سامی دیدگاه تازهای
از خانوادهاش به دســت بیاورد و با رازی روبهرو شــود که تهدید میکند
خانواده را از هم بپاشــد .فیلمهای «زنان حرف میزنند» ســاخته سارا
پولی و «چاقوها بیرون  »۲دیگر رقبای جدی فیلم اسپیلبرگ بودند که
جایزه دوم و سوم را دریافت کردند.

وودی آلن بازنشستگیاش را تکذیب کرد

وودی آلــن خبــر روزنامه
اســپانیایی را کــه بــه نقل
از او گفتــه بــود پــس از
اتمام ساخت پنجاهمین
فیلمــش ،قصــد نــدارد
فیلمــی بســازد تکذیــب
کــرد .بــه گــزارش ایرنــا،
روزنامه اســپانیایی ال وانگاردیــا  La Vanguardiaبه نقــل از وودی آلن
کارگــردان و بازیگــر کمدیــن امریکایــی نوشــته بود کــه او قصــد دارد از
فیلمســازی کنارهگیــری کــرده و وقــت بیشــتری را روی نویســندگی در
ســالهای گــرگ و میــش بگــذارد .گاردین به نقــل از یک ســخنگو خبر
روزنامــه اســپانیایی را تکذیــب کرده و نوشــت آلن به ایــن فکر میکرد
که فیلم نســازد ،چرا که ســاخت فیلمهایی که مستقیماً به پلتفرمهای
اســتریم(جاری) بــرود برای او چنــدان لذت بخش نیســت .وودی آلن
خبــر بازنشســتگی خود را که بــه نقل از یــک روزنامه اســپانیایی عنوان
شــده بود تکذیب کرد .ال وانگاردیا که پیش از فیلمبرداری فیلم جدید
آلــن در پاریــس بــا عنوان زنبور عســل  ۲۲ Wasp - ۲۲با ایــن کارگردان
امریکایــی گفتوگــو کــرده بود نوشــت کــه آلــن گفتــه در اصلایده من
ساخت فیلمهای زیاد نیست و روی نویسندگی تمرکز میکنم.

