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شهریور امسال با شرکت صدها خبرنگار از سراسر جهان برگزار میشود

فرش قرمز «ونیز» برای جشنوارهای کامال حضوری

جشــنواره بینالمللی فیلم ونیز در تدارک برای برگزاری
دوره آتی این رویداد سینمایی به صورت کامال حضوری و با
شرایط دوران پیش از کروناست.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از ورایتــی ،در حالی که
جشــنوارههای فیلم تورنتو ( ۹تا  ۱۸ســپتامبر ۱۸ ،تا ۲۷
شهریور) و همچنین جشنواره فیلم ساندنس در سال ۲۰۲۲
اعالم کرده اند همچنان به صــورت ترکیبی از رویدادهای
حضوری و مجازی برگزار خواهند شد ،اما مسئوالن جشنواره
ونیز در حال برنامه ریزی برای برگزاری این رویداد سینمایی
از تاریخ  ۱تا  ۱۱سپتامبر ( ۱۰تا  ۲۰شهریور) به صورت کاال
حضوری و با شرکت صدها خبرنگار از سراسر جهان هستند.
بینال ونیز که برگزارکننده جشــنواره ساالنه فیلم ونیز
اســت ،قصد دارد دو ســاالنه معماری ونیز را نیز به همین
شــکل و از تاریخ  ۲۲می و با عنوان «چگونه با هم زندگی
خواهیم کــرد؟» برگزار کنــد که با حضــور نمایندگان و
پروژههــای معماری از  ۴۶کشــور جهــان و بیش از ۴۰۰
خبرنگار بین المللی برپا خواهد شد.
«ماریو دراگی» نخست وزیر ایتالیا در تالش برای احیای
صنعت گردشــگری این کشــور اســت و از اواسط ماه می
شرایط را برای بازگشــت گردشگران واکسینه شده ،بهبود
یافتــه از ویروس کرونا و یا با تســت منفی فراهم میکند.
با توجه به برگزاری حضوری دوســاالنه معماری ونیز ،پیش

بینی میشــود  ۷۰درصد از هتلهای ونیز تا اواخر ماه می
بازگشایی شوند.
«کلودیو اسکارپا» رئیس انجمن هتلداران ونیز اعالم کرده

تا ماه سپتامبر که زمان برگزاری جشنواره فیلم ونیز است،
این شهر برای گردشگران واکسینه شده از بیشتر کشورهای
جهان ایمن و قابل دسترس خواهد بود.

ستایش کلمبیاییها از «خورشید» مجیدی

بیتردید مجید مجیدی یکی از معدود فیلمســازان
ایرانی اســت که بیــش از همه با ســاختن فیلمهای
اجتماعی در کشــور خودش شناخته میشود .او همراه
مرحوم عباس کیارســتمی و چند چهره دیگر نماینده
سرشناس ســینمای ایران در جهان اســت و بار دیگر
اســتادی خود را در این عرصه با «خورشید» نشان داده
اســت؛ فیلمی که در هفتاد و هفتمین دوره جشــنواره
ونیز جایزه مارچلو ماســترویانی را بــرای روحاهلل زمانی
به ارمغان آورد و در فهرســت ابتدایی اســکار بهترین
فیلــم بینالمللی هم قرار گرفت .به گزارش هنر آنالین،
مجیدی با نخســتین فیلم خود «بــدوک» پا به دنیای
واقعی کودکان گذاشت و با فیلم نامزد اسکار «بچههای
آســمان» به چهرهای جهانی در این حوزه تبدیل شد.
او حاال با «خورشــید» به ریشــههای خود بازگشــته و
واقعیتهــای ســخت و تکاندهنده کــودکان فقیر و
رنجدیده طبقههای پایین اجتماعــی را در ایران روایت
کرده اســت؛ بچههایی که برای زنــده ماندن و زندگی
کــردن ناچارند در خیابــان کار کنند و به این ترتیب از
دست یافتن به طبیعیترین حقوق خود از جمله آموزش

از جملــه مهم ترین فیلمهایی کــه صحبتهایی مبنی
بر نمایش آن در ونیز مطرح شــده میتوان به «تل ماسه»
جدیدترین ســاخته «دنیس ویلنوو» اشاره کرد که آخرین
بار در ســال  ۲۰۱۶با فیلم علمی-تخیلــی «ورود» به ونیز
آمده بود.
درام «دست خدا» ساخته «پائولو سورنتینو» کارگردان
ایتالیایی برنده اسکار« ،جنون» ســاخته «گابریله مانتی»
دیگــر فیلمســاز ایتالیایی« ،در یک صبــح نیمه ابری» از
کارگــردان فرانســوی «برونو دومو» و «آرزوهــای بر برباد
رفته» از «زاویه دوالن» نیز به احتمال فراوان در ونیز ۲۰۲۱
رونمایی خواهند شد.
جشنواره فیلم ونیز تنها جشنواره بزرگ سینمای جهان
بود که به صورت حضوری برگزار شــد ،گرچه با ســتارهها،
میهمانــان و خبرنگاران بیــن المللی کمتری نســبت به
سالهای گذشته .فیلم «سرزمین آوارهها» از «کلوئی ژائو»
در ونیز  ۲۰۲۰رونمایی شــد و در نهایت موفق ترین فیلم
سال در فصل جوایز سینمایی نام گرفت.
هفتاد و هشــتادمین جشنواره بین المللی ونیز به عنوان
قدیمیترین جشنواره ســینمایی جهان امسال از تاریخ ۱
تا ۱۱سپتامبر ( ۱۰تا  ۲۰شهریور) برگزار میشود و «بونگ
جون هو» کارگردان موفق اهل کشــور کره جنوبی ریاست
هیات داوران بخش رقابتی را بر عهده خواهد داشت.

کنسرت نجومی که به دلیل کرونا متوقف شد
یکی از اســتارت آپهای حوزه موســیقی نجومی
درصدد اســت تا با برگزاری کنســرت دالبی سراند
جامعــه را با دنیای بی انتهای نجوم آشــنا کند ،ولی
شیوع کرونا این برنامه را به طور موقت ،متوقف کرده
است.
به گــزارش ایســنا بیژن نــوروز ،مدیــر یکی از
اســتارتآپهای حوزه موســیقی نجوم در نشســت
مجازی هفته جهانی ســتاره شناسی سازمان فضایی
ایران با عنوان «نجوم  ۱۴۰۰افق پیش رو» با موضوع
موســیقی و نجوم ،با اشاره به توسعه موسیقی علمی
در حوزه نجوم ،گفت :تمرکز این استارتآپ بر توسعه
موســیقی علمی در حوزه نجوم است و خروجی این
فعالیت ،عرضه آثار موسیقی نجومی در قالب سی دی
است.
وی عرضه موســیقی علمی با باالترین کیفیت را
تمرکز فعالیتهــای تحقیقاتی این گــروه نام برد و
یادآور شــد :عرضه موسیقی الکترونیکی و یا دانلودی
موجب کاهش کیفیت آثار میشود ،ولی ما در تالش
هستیم تا با عرضه آلبومهای موسیقی علمی نجومی
در قالب سی دی ،موسیقی با کیفیت ارائه دهیم.
نوروز ادامه داد :در این راســتا سامانه فروش هم
در ایران و هم در خارج از کشــور راه اندازی کردیم،
ولی متاسفانه این آثار در خارج از کشور بیشتر مورد
اســتقبال قرار گرفت تا در ایران و برای موفقیت در
ایران نیاز به فرهنگ ســازی داریم .مدیر این شرکت
استارتآپی با اشاره به حمایتهای سازمان فضایی از

محروم میمانند .فیلمســاز نقبی هم به دنیای کودکان
مهاجر افغانســتانی در ایران زده و شرایط سخت آنها را
به تصویر کشیده است« .خورشید» با فیلمنامه مشترک
مجیــدی و نیما جاویدی تلفیق یــک درام اجتماعی و
فیلمی ماجراجویانه است؛ یک قمار غریب و پرخطر که
میداند چگونه از افتادن به دام ویرانگری بپرهیزد .فیلم
نه مانند «الکپشتها هم پرواز میکنند» و «کفرناحوم»
ویرانکننده اســت نه بســان «بالنکا» و «فهیم» بیش
از انــدازه آســانگیر .از این رو« ،خورشــید» را میتوان
کاری اســتثنایی دانســت که در هر دو جنبه اجتماعی
و نگاه بیطرفانه به دنیای بیآالیش کودکان میدرخشد.
مجیدی در عین حال مراقب جنبههای زیباییشناسانه
فیلم هم هســت ،به ویژه فیلمبرداری هنرمندانه هومن
بهمنش که دو حس نوســتالژی و فقــدان را همزمان
بــه بیننده میرســاند .هر چند درخشــانترین بخش
«خورشــید» بازیهای بچههاســت .روحاهلل زمانی روح
فیلم است و هنرنمایی تکاندهنده او یادآور بازی لیدی
تابازس در فیلم کلمبیایــی «گلفروش» یا نقشآفرینی
خوزه ایزابل مورفینو در فیلم پرویی «خولیانا» .شــمیال
و ابوالفضل شیرزاد ،بچههای افغان هم بینظیرند و مانی
غفوری و جواد عزتی (در نقش معلم مدرسه) این جمع
را کامل میکنند« .خورشــید» کاری استادانه و بهترین
فیلم مجیدی پس از اثر درخشــان «باران» اســت؛ مرز
میان نکبت و خوشبختی و فریادی نومیدانه برای کمک
کردن به کودکان یکی از پیچیدهترین کشورهای منطقه
خاورمیانه.

فعالیتهای این شرکت ،خاطر نشان کرد :در خارج از
کشور دسترســی مردم به موسیقی به دغدغه تبدیل
شده اســت و امیدوارم روزی برسد که این حوزه جز
دغدغههای مردم شود.
وی با اشــاره بــه فعالیت ترویجی برای توســعه
موسیقی علمی در کشور از عرضه آثار موسیقایی این
شــرکت در  ، IGTVآپارات و یوتیــوب خبر داد و
گفت :ما برنامههایی را در آســمان نما داشــتیم ولی
شــیوع کرونا بســیاری از فعالیتهای ما را به تاخیر
انداخت.
نوروز برگزاری کنســرت موسیقی علمی در حوزه
نجــوم را از دیگر برنامههای این شــرکت عنوان کرد
و یادآور شــد :قرار بود این کنسرت به صورت صدای
فراگیر یا دالبــی ســوراند ()Dolby Surround
برگزار شــود که از این طریــق مخاطب از هر جهت
میتوانــد موســیقی را در سیســتمهای صوتــی با
تکنولوژی دالبی سوراند بشنود .ولی این طرح نیز به
دلیل شــیوع کرونا متوقف شده و امیدواریم در سال
جاری بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.

نظری بر دو روی زندگی

نمایشگاه آثار حدیث فخر با عنوان «چرخ
بیکران» در گالری پروژههای آران برگزار شد.
فخر در گفــت و گو با هنرآنالین با بیان اینکه
 ۱۲اثر در این مجموعه به نمایش درآمد گفت:
متریال بــه کار رفته در نقاشــیها اکریلیک،
آبرنــگ ،ماژیــک و کمی مداد رنگی اســت و

مجســمهها نیز با پاپیه ماشه ،کاغذ و خمیر ال
دال ساخته شدهاند.
او درباره نحوه شــکل گیری این مجموعه
گفت :کل ایــن مجموعه دربــاره بخشهای
مختلف زندگی است و به وجود آمدن این کارها
بســیار متاثر از نوع زندگی اســت که االن در

حمایت اریک کانتونا و همسر هنرمندش
از مردم مظلوم فلسطین

اریــک کانتونا ،اســطوره
فوتبــال فرانســه و باشــگاه
منچســتر یونایتد با پوشیدن
یک لبــاس از مردم رنجدیده
فلسطین حمایت و انزجار خود
را از جنایتهای اشــغالگران
صهیونیست آشــکار کرد .به
گزارش هنرآنالین ،کانتونای
 54ســاله تصویری از خود و همســرش رشیده براکنی در صفحه اینستاگرام به
اشتراک گذاشت که آنها را با دو لباس با شعار «امیدواری برای فلسطین» نشان
میدهد .کانتونا پس از بازنشســته شدن از دنیای فوتبال به سینما پا گذاشت و
در چند فیلم ایفای نقش کرد .خانم رشــیده  44ساله هم بازیگر فرانسوی است.
شعاری که روی لباس دو چهره سرشناس فرانسوی نقش بسته ،بخشی از کارزار
دفاع از فلسطین در برابر حملههای وحشیانه صهیونیستهاست و مدیریت پویش
را هم ســازمان مردمنهاد بنیاد امیدواری بر عهده دارد .کانتونا درباره اقدام خود
چنین گفت« :این پویش در دفاع از مردم فلســطین برای کمک به امدادرسانی
فوری در منطقه غزه فعالیت میکند ».در حملههای کور و ددمنشانه ارتش رژیم
اشغالگر قدس به مناطق مسکونی فلسطین به ویژه در باریکه غزه ،دستکم 139
شــهروند مظلوم فلسطینی از جمله  39کودک و  22زن به شهادت رسیدهاند و
نزدیک به  950نفر مجروح شدهاند .تنش در منطقه شیخ جراح در بیتالمقدس
شرقی برای بیرون راندن فلسطینیها از خانه و کاشانه اجدادی به درگیری میان
ساکنان سرزمینهای اشغالی فلسطین انجامید و رژیم صهیونیستی از دوشنبه
گذشته حمله به غزه را آغاز کرد .برخی بازیگران و چهرههای سینمایی جهان به
ویژه در آمریکا اعتراض خود را به نسلکشی اشغالگران صهیونیست در شبکههای
اجتماعی و رســانهها آشکار کردند و همبستگی خود را با مردم محروم و مظلوم
فلسطین به نمایش گذاشتند .در جامعه هنرمندان ایران هم شاید به اندازه عدد
انگشــتان یک دست به حملههای وحشــیانه صهیونیستها به نوار غزه واکنش
نشان داده شده و همچنان یک سکوت عجیب محافل هنری را دربر گرفته است.

درخت لیل نای بند ثبت ملی شد

روایت حدیث فخر از نمایشگاه «چرخ بیکران» در گالری پروژههای آران

جریان است .البته این زندگی فقط مخصوص
به یک نقطه جغرافیایی خاص نیست .همچنین
خواندن کتابهایی که در مورد زندگی صحبت
میکنند تاثیر زیادی بر من داشت ،مانند کتاب
کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو که در بخشــی از آن
میگویــد «زندگی زندگی را جذب میکند» و
یا کتــاب « ۱۲قانون زندگی» اثر دکتر جردن
پترســون و چندیــن کتاب دیگر کــه به نظر
فانتزی میآیند ولی متــن اصلی آنها درباره
ارزش زندگی ،امید و نا امیدی است .همه اینها
بر روی کار من تاثیر گذاشتند و باعث شدند که
این مجموعه را شکل دهم.
فخر با اشــاره به موضوعاتی که در آثارش
مطرح میشود گفت :زندگی ،جاودانگی ،امید
و ناامیدی موضوعاتی هستند که در کار من به
صورت کلی به کار گرفته شده ،ولی در جزییات
موضوع اصلی عشق است .در تابلوی اوبوروس،
عشــق یکی از خردهایی اســت که همیشــه
جاودان میماند و هیچ چیزی نمیتواند آن را
متوقف کند .در نقاشی روی دیوار حتی بدیها
عاشق نور و زندگی هستند.
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او درباره دلیل نقاشــی کــردن روی دیوار
گالــری گفت :بــه نظر من زندگــی مثل یک
ســکه دو رو دارد .تابلو «مشاهده گر» رویی از
زندگی اســت که پر از زندگی و زیبایی است،
اما روی دیگری هم دارد که تاریک است و من
میخواســتم این دو رو با هم دیده شوند .این
دو روی ســکه که در حال چرخش هستند بر
یکدیگر نیز تاثیر میگذارند .زندگی هر چقدر
هم زیبا باشــد اگر زمانی کوچکترین سیاهی
وارد زندگی ما بشــود این سیاهی همیشه در
یادمان میماند .به خاطــر همین من از گچ و
زغال استفاده کردم چون بسیار با دوام هستند
و همیشه رد پای کربن را میشود پیدا کرد .این
یکی از درسهایی بود که در کارگاه چاپ به ما
یاد دادند که به خاطر پایداری کربن ،همیشه با
مداد اثرمان را امضا کنیم.
فخر درباره اجرای یکــی از طرحهای خود
به شکل فرش گفت :عنوان این فرش «زهدان
اســت» و زهدان و فرش هر دو نوعی بســتر
برای پرورش هســتند .تار و پــود فرش مانند
سلولهایی هستند که به هم متصل میشوند

و یک موجود جدید را درست میکنند .ویژگی
این فرش آن اســت که برخــاف فرشهای
سنتی که اســتراکچر خاصی دارند ،این فرش
آزاد است ،یعنی حاشیه ندارد و قرینگی که در
فرشهایی ایرانی دیده میشــود در آن نیست.
در نهایت طرحهایی که همیشه در فرش دیده
میشود در این کار دیده نمیشود.
فخر ادامه داد :خیلــی از هنرمندان بزرگ
ایرانی از فرش اســتفاده کرده و میکنند .این
کار بایــد ادامه پیدا کند چــون مثل خیلی از
هنرهای سنتی ما به دالیل مختلف ممکن است
به نابودی کشــیده شــود .برای مثال تا دوران
صفوی ما سرامیکهایی درست میکردیم که
از بهترینها بودند ولــی در این دوره به خاطر
سرعت در ساخت سرامیک مدل دیگری ابداع
شــد که نتیجه آن نابــودی روش قدیمی بود.
خیلی از هنرها به خاطر ســرعت و عرضه کار
به بازار یا ارزش خودشان را از دست دادند و یا
اینکه به کلی نابود شدند .همچنین به نظر من
هنر میتواند کمک کند فرش ایران به اعتباری
که قبال داشته است دوباره دست پیدا کند.

درخــت کهنســال لیــل
نای بند واقع در شهرســتان
عســلویه ،بخش چاه مبارک،
دهستان چاه مبارک ،روستای
هاله ،پس از تشریفات قانونی
الزم به شــماره  ۸۲۲به ثبت
رسید .به گزارش ایسنا ،ثبت
درخت لیل در فهرست میراث
طبیعی ملی ،در اجرای تبصره
ماده  ۲قانون تشکیل سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری
کشور مصوب دی ماه  ۱۳۸۲و
آیین نامه اجرایی آن ،مصوب
چهارم مردادماه  ۱۳۸۴هیات
وزیران با موضوع ثبت میراث
طبیعی ارزشمند کشور انجام شده است.
گونههای گیاهی اســتان بوشهر نادر و منحصر به فرد هستند و برخی از آنها
مانند درخت «لیل» که یک گونه غیر بومی است و از گذشته در این نقطه تکثیر
و با گذشــت چند قرن حفظ شد ه است .این گونه از درخت در طبیعت ساحلی
خلیج فارس زیاد دیده میشود.

انتقاد اتحادیه ناشران از برنامه «خندوانه»

اتحادیه ناشران و کتابفروشان
تهــران در بیانیهای نســبت به
آنچه «شکستهشــدن حرمت
نویســنده ایرانــی» در برنامــه
تلویزیونــی «خندوانــه» عنوان
کــرده واکنــش نشــان داد .به
گــزارش ایســنا ،در پی پخش
برنامــه خندوانه در شــب عید
فطر که با حضور خداداد عزیزی
و فیــروز کریمــی همــراه بود و نویســندگان ایرانــی افرادی بیــکار توصیف
شــدند کــه مینشــینند مینویســند ،اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان
تهــران در بیانیــهای نوشــته اســت« :وای به روزی کــه به بهانــه خنداندن
ریشه خود زنیم!متاسفانه در یک برنامه تلویزیونی (طنز) صدا و سیما تحت عنوان
خندوانه در حضور مجری و تهیهکنندگان مدعی اهل فرهنگ ،توسط میهمانان
این برنامه در معرض هزاران بیننده حرمت نویسنده ایرانی شکسته شده و مجری
محترم نه تنها تذکری نمیدهد بلکه قهقهه میزند .اتحادیه ناشران و کتابفروشان
ضمن درک جایگاه واالی فرهیختگان این مرز و بوم که از رفتار فوق متاثر شدند
دغدغــه این را دارد که با این اوصاف در آینده ،امید و انگیزه زنده نگه داشــتن
فرهنگ ملی به کجا خواهد رفت ».ماجرا به برنامه تلویزیونی «خندوانه» در شب
عید فطر برمیگردد ،در این بخش از برنامه که با حضور خداداد عزیزی و فیروز
کریمی روی آنتن شــبکه نسیم رفت ،از مهمانان خواست ه شد تا از سه نویسنده
ایرانی نام ببرند ،این پرسش با واکنشهایی تمسخرآمیز از سوی خداداد عزیزی
و فیروز کریمی همراه شــد؛ یکی میگفت که «نویسنده ایرانی از کجا بیارم» و
دیگری میگفت «نویسندههای ایرانی بیکارن ...بیکارن میشینن مینویسن.»...
رامبد جوان ،مجری برنامه نیز در این میان فقط میخندید.
نگاه

«دوتار» خراسان ،میراث در حال فراموشی

 ۲۸میلیارد یورو کمک فرانسه به گردشگری
کمکهــای دولت فرانســه ،کشــوری با
بیشترین تعداد گردشــگر در دنیا ،به بخش
گردشــگری در دوران پاندمــی کرونا به ۲۸
میلیارد یورو رســیده است .به گزارش ایسنا،
فرانســه از جمله کشورهای اروپایی است که
بیشــتر درگیری با همهگیری کووید  ۱۹را
داشت .صنعت گردشگری یکی از بخشهای
مهمی اســت کــه چرخهای اقتصــادی این
مملکت را همیشه میچرخاند .دویچه وله به
نقل از ژان باتیست لموین ـ وزیر گردشگری
فرانســه ـ اعالم کرد که کمکهای دولت این
کشور به بخش گردشــگری در دوران شیوع
ویروس کرونــا به  ۲۸میلیارد یورو رســیده
اســت .لموین افزود :به دلیــل کاهش ورود
مسعود خیام نویسنده و مترجم ،این روزها
مشغول پژوهش در مورد خمسه نظامی است.
«شاهنامه در بمباران»« ،خط آینده»« ،خیام
و ترانهها»« ،گلستان سعدی برای نوجوانان»،
«موش و گربه عبید زاکانی»« ،شــعر نو برای
مبتدیان جوان»« ،پادشــاه صــورت و معنا»،
«احمد شاملو -عکس فوری»« ،شاهنامه برای
جوانان»« ،نیمنگاهى به مولوى»« ،مثنوى براى
جوانترها»« ،سیاهچالهها»« ،نیمنگاه ،از ارستو
تا هایزنبرگ» و ترجمه «شــب ایگوانا» تنسی
ویلیامز از جمله آثار نشــر یافته او محســوب
میشــوند .هنر آنالین ،با خیــام گفتوگویی
داشته که ماحصل آن را میخوانید.
آقای خیام در مورد جدیدترین اثرى

گردشــگر خارجی به فرانسه ضرر زیادی در
این بخش وجود بهوجود آمده است ،به طوری
که در ســال  ۲۰۲۰به دلیل بحران کرونا ۶۰
میلیارد یورو درآمد گردشــگری این کشــور
کاهش یافت.
مهدی عباســی ـ کارشناس گردشگری ـ
در اینباره به ایســنا گفت :فرانســه کشوری
که بیشــترین گردشــگر دنیا را دارد ،صنعت
گردشگریاش بیشــترین نقش را در اقتصاد
این کشور ایفا میکند .طبق دادههای سازمان
همکاری و توســعه اقتصادی ( )OECDدر
ســال  ،۲۰۱۸بخش گردشگری و هزینههای
مربوط بــه این بخش ســهم  ۷درصدی در
تولید ناخالص داخلی فرانسه را داشته است.

در حالــی که آمار رســمی کارکنان فعال در
بخش گردشگری که به طور مستقیم در این
بخش استخدام شــده بودند  ۱.۴میلیون نفر
قید شده است ،ولی با احتساب افرادی که به
صورت غیررسمی فعالیت میکنند این رقم به
 ۲میلیون نفر هم میرسید.
او یادآور شــد :فرانســه با  ۸۹.۴میلیون
گردشگر در ســال  ۲۰۱۸رکورد زد .بیش از
 ۴۰میلیون گردشــگر تنها در سال  ۲۰۱۸از
پاریــس بازدید کرده بودند .این کشــور قبل
از شــروع پاندمــی کرونا برای ســال ۲۰۲۰
هدفگــذاری کــرده بود کــه  ۱۰۰میلیون
گردشگر را جذب خواهد کرد.
این کارشناس گردشــگری اضافه کرد :بر

اســاس دادههای ســازمان بهداشت جهانی
( )WHOدر حالی که تعداد کل مبتالیان به
ویروس کرونا در فرانسه بیش از  ۵.۶۸میلیون
نفر بود ،حدود  ۱۰۵هزار نفر در این بیماری

مسعود خیام و سادهنویسی خمسه نظامى برای جوانان

بسیارى از ضربالمثلهاى روزمره از نظامى است
که این روزها مشغول نوشتن هستید و
چرایى آن بگویید؟
روى خمســه نظامى کار مىکنــم .زبان
فارســى شــاعر خیز اســت .به هر ُجنگ و
مجموعــهاى مثل «آتشــکده آذر» یا «تاریخ
ادبیــات صفا» نــگاه کنید با تعــداد فراوانى
شاعر روبهرو مىشوید که این بخش کوچکى
از شــاعران این زبان اســت .من تقریبا هیچ
فارسى زبانى نمىشناسم که در طول عمرش
شعرى نگفته باشــد .االن هم که آبا و اجداد

نیما و شاملو آمرزیده باد؛ زیرا با شیوه جدید،
دریچه شــعر را به دروازه تبدیل و آن را باز و
همه را شــاعر کردهاند .لطفا این سخن حمل
بر مخالفت من با شــعر نو تعبیر نشــود .در
این «سرزمین همه شــاعر»  ۶نفر باال باالها
نشستهاند یعنى سلســله جبال شعر فارسى
 ۶قله باالى هشــت هزار متر دارد .به ترتیب
تاریخ :فردوسى ،خیام ،نظامى ،سعدى ،مولوى
و حافظ .من قبال همه را کار کرده بودم و فقط
مانده بود نظامى.

این کار چگونه شروع شد؟
در قرنطینــه و عــدم تحــرک کرونایــى
باالخره پنــج گنج نظامى را دســت گرفتم.
قبــا در مصاحبهای گفته بودم «نظامى برایم
تابلــو ورود ممنوع نصب کــرده» اما دلگرمى
دوســتانى مثل کلتــون ،شــمس و عنایت،
چالش نظامى را در ســفره من گذاشت .حتما
شــنیدهاید که بعضىها کارهــاى بزرگ خود
را در محدودیتهایــى مانند زندان یا بیمارى
انجام دادهاند .چون آنان جزو بزرگانند اســم

همهگیر جان خود را از دســت دادند .فرانسه
پس از ایاالت متحده آمریــکا ،هند و برزیل
چهارمین کشور با بیشترین تعداد موارد مبتال
در جهان است.
نمىآورم تا شبهه چسباندن خودم به بزرگان
ایجاد نکنم.
دقیقا چه مىکنید؟
اول با کمک مراجعى کــه در اختیار دارم
نظامــى را در حدود دانش محــدودم جذب
مىکنم .بعد با زبانــى که براى یک جوان در
حدود دیپلم دبیرستان قابل درک باشد بهطور
خالصه مىنویسم.
چیزى از قلم نمىافتد؟
فراوان .خمسه نظامى بین بیست و پنج تا
سى هزار بیت شعر اســت .البته اگر شخصی
بخواهد اصل کتاب خود نظامى موجود است
من فقط ســعى کردهام جان کالم را منتقل
کنم.

ی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) سال  ۲۰۱۹میالدی،
سازمان آموزشی ،علم 
مهارت «ســاخت و نواختن دوتار خراسان» را به عنوان یک میراث جهانی ثبت
کرد .ســاز دوتار ،محور موسیقی خراسان است .همه مقامهای موسیقی ،چه در
شــرق و جنوب خراسان و چه در شمال آن ،با این ســاز نواخته میشود .دوتار
قدمتی چند هزار ساله دارد .ظاهرا اسنادی هست که تا سه هزار سال ،تاریخ این
ساز را نشان میدهد.
این ساز ،دیگر فقط یک ســاز فولکلوریک روستایی یا شهری ایرانی نیست،
بلکــه حاال هنرمندان ایرانی با دوتار ،ردیفهای موســیقی ایرانی را زینتبخش
کنســرتهای بزرگترین گروههای موسیقی اروپایی میکنند .امروزه حوزههای
نواختن دوتار عبارتاند از شــمال خراسان در شهرهای قوچان ،بجنورد ،شیروان
و  ...تا جنوب و شــرق خراسان در شهرهای تربت جام ،تایباد ،فردوس و ...است.
که این ســاز در نواحی مختلف ،با اندکی تغییر در شکل و نحوه نوازندگی دیده
میشود .مردم مناطق خراسان قصهها و داستانهای خود را در قالب آهنگهایی
زیبا سینه به سینه به نسلهای کنونی منتقل کردهاند .در خطه خراسان بزرگ به
وازندگان دوتار ،آوازخوان ،داستانگو ،سراینده و سازندهٔ ساز (دوتار) «بخشی» یا
«خنیاگر» میگویند .در سالهای اخیر ،به دلیل عدم حمایت حاکمیت از موسیقی
و مخصوصا موسیقی ســنتی ،روز به روز سلیقه موسیقیایی مردم تغییر کرده و
این سبک موسیقی ،به ویژه این میراث کهن به فراموشی خواهد سپرده شد چند
فرهنگی بودن اســتانهای خراسان به سبب وجود اقوام مختلف ،از ویژگیهای
منحصربهفردی اســت که باعث شده است تا موسیقی نواحی این منطقه خاص
باشد و استادان بنام ،آثار فاخر و بینظیری تولید کنند.

