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مهــران مهام از تهیــه کنندگان باســابقه 
تلویزیون دربــاره انتصاب ها در صداوســیما و 
بحث جوان سازی سازمان می گوید: ما هم باید 
روزی کنار برویم و جوانان جایگاه ما را بگیرند؛ 
بنابراین این حق هر مدیری اســت که مدیران 
خود را انتخاب کند اما بهتر است این تغییرات 
با یک شیب درســت اتفاق بیفتد و سیر آرامی 
داشته باشد نه شیب تند. مهام در گفت وگویی با 
ایسنا در پاسخ به اینکه نگاهش به انتصاب های 
جدید سازمان صداوسیما چیست؟ گفت: اوالً به 
دوستانی که رفته اند خسته نباشید و همکارانی 
هم که آمده انــد خوش آمد می گوییم. به نظرم 
این سیر طبیعی است که وقتی مدیریت تغییر 
می کنــد، همکارانی را با خــودش می آورد که 
همراه تر و همگام تر باشند و این حق مسلمشان 
اســت که با چــارت مدیریتی شــان تغییراتی 
را ایجــاد کنند ولی معمــوالً ترکیبی که چیده 
می شود و حتما هم اتفاق می افتد، این است که 
از تجربه پیشکســوتان نیز استفاده خواهد شد. 
به هر حال دوستان قبلی واقعا زحمت کشیدند؛ 
به ویژه با این شــرایط بد اقتصادی که سازمان 
را نگه داشــتند، ان شــاءاهلل دوستان بعدی هم 
موفق باشــند. این تهیه کننده ســپس درباره 
پیشنهادش به معاون سیما نیز خاطرنشان کرد: 

تنها پیشــنهاد من استفاده از تجربیات گذشته 
اســت. قطعاً سن و ســال در تجربه، موثر است 
امــا با این حال مدیریت خیلی مهم اســت. در 
بخش های دیگر جامعه ما، نه فقط صداوســیما 
بحث مدیریت بسیار مهم اســت. متأسفانه در 
حال حاضر ما نیروهای انسانی کمی در سازمان 
صداوســیما داریم، چون بخشی از نیروهای ما 
به ســمت فضای مجازی و ویدئوها رفته اند که 
به نظرم عقبه ما کمی ضعیف شــده و باید اول 
ساخت نیروی جدید را پیش بگیریم. حتی خود 
بنده هم که االن در خدمت شــما هســتم باید 
جوانان بیایند و جای مرا بگیرند ولی اگر هم قرار 
باشــد این اتفاق بیفتد باید به شکل یک شیب 
درست باشد. قطعا با این اتفاق به شکل درست، 
هنرمندان جدید هم پا می گیرند و جایگاه ما را 

خواهند گرفت.
مهام در عین حال یادآور شــد: قبال هم که 
مدیران سازمان صداوسیما تغییر می کردند این 
واکنش ها درباره تغییرات وجود داشــته، در هر 
صورت ایــن حق یک مدیر اســت که مدیران 
خــودش را انتخاب کند ان شــاءاهلل که موفق 

باشند.
تهیه کننده ســریال های »متهم گریخت«، 
»ترش و شــیرین«، »خانه به دوش«، »بزنگاه« 

و »دردســرهای عظیم« ســپس درباره دلیل 
افت سریال های تلویزیون و اینکه آیا می توانیم 
به دوره ای برگردیم که ســریال های تلویزیون 
خیابان ها را خلــوت کنند؟ تصریح کرد: اول به 
این نکته اشاره کنم که سریال هایی را که خودم 
ســاخته ام را روی آنتن های تلویزیون می بینم و 
همین االن هم در پخش مجدد باز هم ممیزی 
می شــوند! نمی دانم چرا؟ من اگــر االن طرح 
ســریال هایی مثل »بزنگاه«، »خانه به دوش« و 
»متهم گریخت« را وارد سازمان صداوسیما کنم 
حتما رد می شوند. این اتفاقات را باید حل کنند 
که چه شــده، برنامه هایی که قبال ساخته شده 
را االن نمی شود ســاخت؟! من سریال »متهم 
گریخت« را اخیرا روی آنتن شبکه تماشا دیدم و 
برایم عجیب بود که باز هم ممیزی شده بود، این 
سریال صدها بار از آنتن های مختلف تلویزیون 
پخش شده اســت. دلیلش را نمی دانم، این آثار 
قبال ساخته شــده و مردم هم دیده اند و هیچ 
اتفاقی نیفتاده است اما االن چرا نمی شود همین 
طرح ها را ســاخت؟ باید در این زمینه نشست 

بگذاریم و دالیل را بررسی کنیم.
مهران مهــام در پایان درباره ســریال »بی 
همگان« که در حال ســاخت برای شــبکه سه 
سیماســت و اینکه آیا بازیگری جایگزین زنده 

یاد زهره فکور صبور کرده اند؟ به ایســنا گفت: 
صحبت هایی که با مدیر گروه شــبکه سه سیما 
داشتیم ان شاءاهلل تا دو ماه و نیم آینده کار را به 
آنتن می رسانیم ولی همزمان هم تصویربرداری 
خواهیم داشت. برای نقش خانم فکور صبور هم 
یک جایگزین داریم که به زودی اعالم می شود. 
تا جایی که ایشان در کار حضور داشتند هستند 
و حتمــاً نمایش داده می شــود و از آن به بعد 
بازیگر دیگری زحمت نقش این هنرمند فقید را 

می کشد. به گزارش ایسنا، سریال »بی همگان« 
به کارگردانــی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی 
مهران مهام برای پخش از شــبکه سه سیما در 
حال تصویربرداری اســت. این مجموعه آخرین 
کار مرحوم زهره فکرصبور بود که با درگذشت 
او نقشش نیمه تمام ماند. مهدی سلطانی، سپند 
امیرسلیمانی، سمیرا حسن پور، کاظم هژیرآزاد، 
نسرین بابایی، کاوه خداشناس، محمد صادقی و 

.... از دیگر بازیگران »بی همگان« هستند.

مهران مهام:

صداوسیما سریال های پخش شده را هم دوباره سانسور می کند!

اعتقاد داشت »خدا عاشق موسیقی است«؛ 
عثمــان محمدپرســتی کــه در ۱۳۰۷ زاده 
شــد و بیش از ۸۰ ســال دوتار نواخت؛ حتی 
ســال گذشــته زمانی که نود و چهارمین ساِل 
زندگی اش را ســپری می کرد و خبرنگار ایسنا 
در خراســان رضوی به دیدارش رفت، با سری 
بلنــد گفت که در زندگی اش نوکرِی کســی را 
نکرده و خدمت گزار مردم بوده اســت. عثمان 
محمدپرســت ـ دوتار نواز شــهیر کشورمان ـ 
پس از اینکه حالش رو به وخامت گذاشــت و 
دو روز در بیمارستان زادگاهش خواف بستری 
شد، پنجشــنبه ـ ۲۹ اردیبهشــت ماه ـ جان 
خود را از دســت داد. او در سالهای پایانی عمر 
همچنان عاشق سیم های دوتارش بود. آنچه در 
ادامه می خوانید بازخوانی بخشــهایی از گفت 
وگو و گزارشــی اســت که فروردین ماه سال 
۱۴۰۰ در دیدار خبرنگار اســتانی ایسنا با این 
هنرمند شکل گرفت. روی ویلچرش نشسته و 
از خاطراتش می گوید؛ از این که پدرش مخالف 
تــار زدن او بوده و مردم هــم در آن دوران به 
چنین جواِن اهل موسیقی مطرب می گفتند و 
آزرده خاطرش می کردنــد؛ اما عثمان از آن ها 
ناراحتــی ای به دل نــدارد و آن توهین ها را به 
حســاب فضای فرهنگی آن زمــان می گذارد. 

برای ساز زدنش استادی نداشته؛ صدای ساز را 
شنیده و ابزارش را در دست دیگران دیده و به 
آن عالقه مند شــده و شروع به ساز زدن کرده؛ 
به گفته خودش ســاز زدن را از خدا یاد گرفته 
و لطف خدا بوده اســت. پــدر عثمان مخالفت 
جدی با ساز زدن او داشته و به همسرش گفته 
که این پســر »غربتی« است و او را به خانه راه 
ندهد؛ اما در روزی که صدای موســیقی عثمان 
که در وصف پیامبر اسالم)ص( آواز می خوانده را 
می شنود، نظرش تغییر می کند. عثمان با بغض 
و دلتنگی برای پــدرش می گوید: »در یکی از 
روزها در حال ســاز زدن بودم که ناگهان پدرم 
درب اتاق را باز کــرد، ناگهان از جا پریدم، آن 
زمان بچه ها از پدرهایشــان حســاب بیشتری 
می بردند و مثل االن نبود. پدرم وقتی ترِس من 
را دید گفت نترس نترس من اطالع نداشتم که 
تو چنین پســری هستی که درباره پیغمبر آواز 
می خوانی، هر چه تا االن خرج کرده ای حاللت 
و از این پس هم هرچه دارم را خرج موسیقی ات 
کن«. از نظر اســتاد محمد پرست، تمام دوتار 
ذکر خدا است و مدام از خدا یاد می شود. عثمان 
با دستش به پیشانی اش اشاره می کند؛ در طول 
گفت وگویمان با او، چندین بار و به طور دقیق به 

یک نقطه از پیشانی اش اشاره می کند.

پدر عثمان پس از این که وارد اتاق شده و با 
آواز خواندن پسرش درباره حضرت محمد)ص( 
مواجه شــده، پیشانی عثمان را محکم بوسیده 
اســت. چهار کالس سواد دارد و پس از مدرسه 
به کار کردن پرداخته است؛ از دامداری پدرش 
تا باز کردن مغازه خواروبار فروشی و پس از آن 
هــم خریدِن اتوبوس. می گویــد »مگر من کی 
هســتم؛ از دامداری پدرم شــروع کردم و االن 
انقدر مردم من را دوســت دارند، این لطف خدا 
است«. در مغازه خوار و بار فروشی اش که البته 
خودش به آن »دکان داری« می گوید، همه چیز 
داشــته. با خریدن اتوبوس هم با دریافت کرایه 
هر نفر ۱۵ ریال، مسافراِن مسیِر خواف-مشهد 
را به مقصدشــان می رسانده است. فرزندش دو 
تار اســتاد را در کنار ویلچــرش قرار می دهد؛ 
عثمــان در حین مصاحبه طاقت نمی آورد و دو 
تار را از ســمت راســت ویلچر بر می دارد و در 
آغوشش می گیرد. شیفته دو تارش است. به قول 
خودش وقتی در حال نواختن است »وارد عالَم 
دیگری« شــده و »دگرگون« می شود. عثمان 
رمــز موفقیتش را نوکری نکردن برای کســی 
بجز مردم می داند؛ می گوید: »من دروغ نگفتم، 
دزدی نکردم، خیانت نکردم، چاخان نکردم« و 

از همه مهم تر که »پول« نگرفته است. 

بازخوانی گفت وگویی با عثمان محمدپرست

فقطبا۲تارواردعالمدیوانگیمیشد!
تبلیغ هنر ایران در قاب »ترمه« آلمان

دبیر ششــمین جشنواره ترمه گفت: این جشــنواره تالش می کند با اعتالی 
فرهنــگ مونیخ و در کنار آن ترویــج و تبلیغ صحنه  هنر ایران، این ارزش ها 
را بــه ایرانیان و جمعیت تازه مهاجرت کرده انتقــال دهد و فرهنگ  ایرانی را 
بــه جامعه  آلمانی بشناســاند. کیوان کامیاب در گفت وگو با ایرنا در پاســخ 
به چگونگی برگزاری دوره  ششــم جشــنواره ترمه گفت: این برنامه ساالنه 
با اجرای کنســرت گروه های موسیقی جوان و شناخته شده  ایرانی، برگزاری 
»شــب ادبیات« با نقالی و ســخنرانی در باب فردوســی و شاهنامه، نمایش 
موزیکال، نمایش فیلم های کوتاه و مســتند، تئاتر و ورکشــاپ های مختلف 
هنری برای کودکان و بزرگســاالن برپا می شود. دبیر این جشنواره، در ادامه 
به رویدادها و اتفاقات جشــنواره  امسال و هنرمندانی که در جشنواره شرکت 
دارند اشــاره کرد و افزود: به رســم هر ســال، چهره های فرهنگی و هنری 
بسیاری از ایران و کشورهای دیگر در این جشنواره شرکت می کنند. در میان 
چهره های نام آشنای جشنواره ی امســال، در قسمت موسیقی گروه بمرانی، 
گروه هامان بنــد و نیاز نواب در کنار گروه های جــوان منتخب فراخوان در 
ژانرهای مختلف، در قســمت تئاتر فاطمه معتمدآریــا و نغمه ثمینی، و در 
بخش ادبیات دکتر جالل خالقی مطلق حضور دارند. وی ادامه داد: همچنین 
در قســمت فیلم های کوتاه و مستند، تپه های مارلیک به کارگردانی ابراهیم 
گلســتان و بگذار بگذریم با بازی ســارا بهرامی از جمله فیلم هایی هســتند 
که به نمایش در خواهند  آمد. دبیر ششــمین جشــنواره ترمه خاطرنشــان 
کرد: ترمه جشــنواره ای فرهنگی اســت که در طول یک  یا دو هفته با ارائه  
شاخه های مختلف هنر ایران مانند فیلم، موسیقی، تئاتر، عکاسی، ادبیات، و 
هنرهای تجســمی چهره ای متفاوت از تصویری که معموالً ایران در غرب با 
آن شــناخته می  شود، ارائه می  دهد و از فرهنگ و هنر ایران پرده برمی دارد. 
دوره  ششــم جشــنواره فرهنگ ایران »ترمه« به مدت دو هفته از ۱۶ تا ۳۰ 
ماه مه )۲۶ اردیبهشــت ماه تا ۱۰ خردادماه(، با حمایت اداره ی فرهنگ شهر 
مونیخ، مجموعه  فرهنگی گاستایگ و سازمان های دیگر در مجتمع گاستایگ 

در شهر مونیخ آلمان برگزار می شود.

مصطفی زمانی در یک ملودرام عاشقانه
عنوان  بــه  زمانــی  مصطفــی 
سینمایی  فیلم  بازیگر  نخستین 
کارگردانی هادی  به  »عطرآلود« 

مقدم دوست معرفی شد.
به گــزارش روابط عمومی پروژه 
عطرآلــود، این فیلــم تازه ترین 
مقدم دوست  سینمایی هادی  اثر 
یک ملودرام عاشــقانه است که 
با نگاهی انســانی به دغدغه های 
می پردازد.  امروز  بشــِر  اخالقی 
نقش  ایفــای  زمانی  مصطفــی 

شخصیت اصلی مرد این فیلم را برعهده دارد. همچنین روزبه رایگا به عنوان 
مدیــر فیلمبرداری، محمدرضا میرزامحمدی در مقام طراح صحنه و محمود 
دهقانی طراح چهره پردازی، از عوامل پشــت صحنه هستند که مقدم دوست 
را در ایــن پروژه همراهــی می کنند. فیلمنامه عطرآلود در ادامه ســینمای 
مقدم دوســت پس از پروژه های سر به مهر و هیهات، وجهی فطری و انسانی 
دارد و توســط سیدحسین حسنی به نگارش درآمده است. عطرآلود به تهیه 
کنندگی یوســف منصوری تازه ترین محصول سازمان سینمایی سوره حوزه 

هنری است.

شاعر شهیر تاجیک درگذشت
اســتاد مهمان بختی نویسنده، 
شــاعر و درام نویــس شــهیر 
تاجیک در شهر دوشنبه پایتخت 
تاجیکستان، چشم از جهان فرو 
بســت. محمد محمودی مشاور 
سابق رسانه ای موسسه فرهنگی 
اکو در گفتگو با خبرنگار ایرنا از 
درگذشت استاد مهمان بختی در 
تاجیکستان خبر داد و افزود: این 
شاعر بزرگ تاجیک شب گذشته 
بدرود حیات گفــت و امروز در 

دوشنبه پایتخت تاجیکستان تشییع و به خاک سپرده شد. وی گفت: استاد 
بختی دو دوره رییس اتحادیه نویســندگان تاجیکســتان و شخصیتی مورد 
وثوق در این کشــور بود، وی ســال گذشته نیز یک عمل جراحی داشت که 
علیرغم پیشنهاد دبی و ترکیه برای انجام این عمل به دلیل عالقه قلبی ایران 
را بــرای انجام جراحی انتخاب کرد که با موفقیت انجام شــد و دوره نقاهت 
کوتاه مدتی را پشت سر گذاشت. استاد مهمان بختی نویسنده، شاعر و درام 
نویس شهیر تاجیک، عضو اتّفاق نویسندگان تاجیکستان )۱۹۷۲(، نویسنده 
خلقی تاجیکستان و برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابوعبداهلل رودکی 
)۱۹۹۸( در ســال ۱۹۴۰ میالدی در روســتای »شل« ناحیه »غرم« )رشت 
کنونی( متولد شــد. وی فارغ التحصیل رشــته تاریخ و زبان و ادبیات فارسی 
تاجیکی دانشگاه آموزگاری دوشنبه در سال ۱۹۶۳ میالدی و فارغ التحصیل 
دانشــکده ادبی گورکی مسکو در ۱۹۷۵ میالدی بود. از استاد مهمان بختی 
آثار متنوعی به نظم و نثر نشــر یافته و پاره ای از این آثار جوایز گوناگونی را 
از آن خود کرده است. سروده های مهمان بختی از سال ۱۹۶۰ در روزنامه ها 
و مجله های مختلف تاجیکســتان به چاپ رســیده است. وی برای کودکان 
نیز شــعر و داستان نوشته است. شماری از نمایشــنامه های رئیس اتحادیه 
نویسندگان تاجیکستان، در تئاترهای دوشنبه و دیگر شهرها به روی صحنه 
رفته و برخی از آثارش نیز به زبان های گوناگون از جمله زبان روسی ترجمه 
و انتشــار یافته است. پروفسور سرور بختی فرزند استاد مهمان بختی هم که 
از دیپلمات های فرهنگی بلند پایه تاجیکســتان است، قریب ۲۷ ماه ریاست 
موسســه فرهنگی اکو را در تهران بر عهده داشــت که به تازگی ایران را به 

مقصد دوشنبه ترک کرده بود.

ونجلیس درگذشت
ونجلیس، موسیقیدان یونانی و خالق موسیقی آثاری چون »ارابه های آتش«، 
»فتح بهشت« و »بلید رانر« در سن ۷۹ سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا به 
نقل از فرانس ۲۴، دلیل درگذشت این آهنگساز نامدار یونانی هنوز مشخص 
نشده است اما بر اساس اعالم خبرگزاری آتن او در بیمارستانی تحت درمان 
کووید ـ ۱۹ بوده است.  »ونجلیس« بیشتر برای ساخت موسیقی فیلم برنده 
اســکار »ارابه های آتش« به شهرت رسیده اســت، فیلمی تاریخی و درام به 
کارگردانی »هیو هادسن« درباره دو ورزشکار است که برای حضور در المپیک 
تمرین می کنند. این فیلم در کنار جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم، در هفت 
رشــته نامزد اسکار شد و سه جایزه اســکار برای فیلم، فیلمنامه و موسیقی 
دریافت کرد. موسیقی متن این فیلم یکی از ماندگارترین موسیقی های متن 
سینما در دهه ۱۹۸۰ میالدی محسوب می شود.  »ونجلیس« در سال ۱۹۴۳ 
با نام کتکا »اوانجلوس اودیســه پاپاتاناســیو« به دنیا آمد، عالقه اولیه خود 
را به موســیقی و آزمایش بــا صداهایی که از کوبیــدن قابلمه ها و تابه ها یا 
چســباندن میخ ها، لیوان ها و سایر اشیاء به سیم های پیانوی والدینش ایجاد 
می شود، کشف کرد.  او مجذوب هنگ های آوازهای محلی یونانی و موسیقی 
مسیحی ارتدکس بود اما هیچ آموزش رسمی موسیقی نداشت، که او بعدها 
گفــت که به حفظ حس خالقیت او کمک کرده اســت. پس از شــروع کار 
با گروه های راک محلی، ونجلیس در ســن ۲۵ ســالگی به همراه بســیاری 
دیگر از هنرمندان یونانی با وقوع کودتای ۱۹۶۷ که یک حکومت نظامی در 
یونــان بود به پاریس رفت.  »ونجلیــس« در پاریس جذب زمینه جدیدی از 
ســازهای الکترونیکی شــد که به او اجازه می داد موسیقی ملودیک شادابی 
را ایجاد کند که به صدای منحصر موســیقی او تبدیل شد.  علیرغم موفقیت 
در صحنه پراگ راک اروپایی در اوایل دهه ۱۹۷۰، او نســبت به موســیقی 
تجاری حس خوشــایندی نداشت و بیشــتر وقت خود را در استودیویی در 
لندن می گذراند و در آنجا بود که موسیقی فیلم »ارابه های آتش« را نوشت، 
داستان پیروزی گروهی از دوندگان بریتانیایی در بازی های المپیک ۱۹۲۴. 
موفقیت موسیقی»ارابه های آتش« دیگر موسیقی های او را تحت الشعاع قرار 
داد، اما او موسیقی تعدادی از فیلم های مهم از جمله »گمشده« به کارگردانی 
هموطنش »کوستا گاوراس« و فیلم هیجان انگیز »بلید رانر« ساخته »ریدلی 

اسکات« را نیز در کارنامه دارد.

اخبارکوتاه

انجمن دوســتداران میراث فرهنگی تاریانا 
خوزستان در چهارمین نشست تخصصی خود 
در سال جاری روز فردوسی و زبان فارسی را در 

شهر اهواز گرامی داشت.
کارگــروه تاریــخ این انجمن روز یکشــنبه 
۲۵ اردیبهشت نشســتی را در بزرگداشت روز 
فردوســی و پاسداشت زبان فارســی در خانه  
سمن ها و انجمن های مردم نهاد این شهر برگزار 
نمود. اشکان زارعی دبیر کارگروه تاریخ انجمن 
تاریانا، در آغاز نشست چنین گفت: فردوسی و 
زبان فارسی دو نام و واژگان هایی هستند که از 
هزار سال گذشته به هم گره خورده  و بخشی از 

خودآگاهی مشترک همه  ایرانیان شده اند.
چنان که هرجا که نام ایران به میان می آید، 
نام فردوسی نیز می درخشد و هر گاه که ایرانیت 
آســیب ببینید این زبان فارســی است که بار 
سنگین ماندگاری این ســرزمین اهواریی را به 

دوش  می کشید.
بنابراین جایگاه فردوسی را باید فراتر از یک 
سخنور و آفرینشگر ادبی دانست.از این رو نقش 
فردوسی و شاهنامه را می توان در تاروپود جامعه  
ایرانی همچون؛ پدیداری روان میهن دوســتی، 
حس جنگاوری و سلحشــور٬  جشن های ملی، 
ادبیات و داستان ســرایی، هنرهای نمایشــی و 

صنایع دستی و.....آشکارا دید.
بــه گفته  زارعــی؛ این نشســت در پی آن 
است که با نگرش های گوناگون جایگاه کارساز 

فردوسی و شاهنامه شناسانده شود.
از ایــن رو در نخســتین بخش ایــن برنامه 
حسن گرمسیری دکترای زبان فارسی و استاد 
دانشگاه به جایگاه »جامعه شناختی فردوسی و 
شــاهنامه«پرداخت. به اعتقاد وی شاهنامه آن 
کاخ بلند و ارزشمندی است که حکیم ابوالقاسم 
فردوســی معمار و خالق آن  اســت و این کاخ 
بلند با وجود فراز ونشیب روزگار محکم و پابرجا 
مانده اســت و اگر بگوییم زبان فارســی هّویت 
و هســتی خود را مدیون آن اســت، سخنی به 
گزاف نگفته ایم،  چنان که بزرگان ما،شــاهنامه 

را شناسنامٔە ایران دانسته اند.
 به باور این مدرس زبان فارســی، منتقدان 
ادبی راز جهانی شــدن هر اثر ادبی را در داشتن 

سه ویزگی می دانند:
»مقبولّیت عام«، »ماندگاری در طول زمان«، 
و »گستردگی از نظر مکان«. شاهنامٔە فردوسی 

از هر سه ویژگی برخوردار است.
- شــاهنامه مقبولّیت عام دارد؛ پیر و جوان 
و کودک فردوسی را می شناسند و به فردوسی 

عشق می ورزند و من خود بارها شاهد آن بوده ام 
که مردم با خواندن شــاهنامه گریسته اند، چه 
بسیار اتفاق افتاده است و می افتد که در مراسم 

سوگواری عزیزان شاهنامه خوانده می شود.
- ماندگاری در طول زمان:

فردوســی بنا بر نظر مشــهور در سال ۳۲۹ 
هجری قمری به دنیا آمده است و از ۴۰ سالگی  
شاهنامه را سروده اســت و سی سال هم برای 

سرودن آن زحمت کشیده است.
ما اکنون در سال ۱۴۴۳ ه.ق به سر می بریم 
و هم اکنون برای فردوســی، بزرگداشــت برپا 
می کنیم و شاهنامه می خوانیم یعنی با قدمتی 

بیش از هزار سال.
حال شــما فردوســی و اثرش را با شهنشاه 
نامه ســرودٔە فتحعلی صبای کاشانی که حدود 
۲۰۰ســال پیش دز زمان فتحعلی شام قاجاربر 
همان وزن شــاهنامه و در واقع ادعای برتری بر 
فردوسی و شاهنامه نوشته شده است که امروز 
نه خودش و نه کتابش را کمتر کسی می شناسد.

- گستردگی در مکان:
نام و آوازٔە فردوسی امروز با یاد کرد در جهان 
شناخته است و بسیاری از بزرگان ادب و اندیشه 

در جهان،ما را به نام فردوسی می شناسند.
دکتر گرمســیری در بخش پایانی سخنرانی 
خود می گوید: شاهنامه،ســه بخش دارد:بخش 
اســطوره ای،بخش پهلوانــی و بخش تاریخی. 
بخش اسطوره ای آن بسیار عمیق است که همٔە 

ابعاد آن کاویده نشده است.
بخش پهلوانی، گیراترین و جّذاب ترین ترین 
بخش آن است. مهمترین شخصیت این بخش 
»رستم« است که تجســم آرزوها و آرمان های 
انسانی ما اســت. بخش سوم،بخش تاریخی آن 

است.
یوســف لیموچــی دکترای زبــان و ادبیات 
فارسی و استاد دانشــگاه دومین سخنران این 
نشســت،  در گفتارخود با عنــوان »درس هایی 
از شــاهنامه« اندیشه های فلسفی فردوسی را با 
نگرش به بیت های آغازیــن این کتاب تحلیل 

نمود.
به گفته  وی فردوســی در شروع کتاب خود 
شگرف ترین تعریف و شناخت را از خداوند ارائه 
می دهــد. به این ترتیب که جان و خرد و روح و 
هســتی یکی است که اگر آن را بتوان شناخت، 
قطعا درک و شناخت خداوند نیز میسر می شود، 
زیرا  شناخت جان و خرد با دریافت های حسی 
امکان پذیر نبســت، باید  از راه دیگر یعنی قوای 

درونی پی به این شناخت برد.

لیموچی با تحلیل نبرد رســتم و ســهراب، 
الیه های پنهان این رزم اســطوره ای را واکاوی 
نمودنــد. به بــاور این اســتاد دانشــگاه تنها 
خویشــکاری و وظیفه  رســتم از نظر فردوسی، 
دفاع از آب وخاک وسلطنت است که هرکس در 
برابر این مفاهیم و ارزش ها بایستد، دشمن است 
و باید از میان برود ولو فرزند باشد، پس خواست 

فردوسی در این داستان فرزندکشی است.
به گفته  این استاد دانشگاه بخش دیگر این 
اسطوره، همکاری خواسته یا ناخواسته  افراسیاب 
تورانی و کاوس پادشاه ایرانی برای حفظ قدرت 
اســت. دکتر لیموچی در پایان سخنان خود به 
این نکته تاکید می کند که در نگاه فردوســی، 
رســتم در اوج قدرت برای آن که  در نظر مردم  
همچنان قهرمان بماند و و یک ملت بدان ببالد، 
او را از اوج بــه حضیض می کشــاند تا بدترین 
کار ممکــن یعنی فرزند کشــی را انجام دهد تا 
بدین گونه در خاک مذلت بنشیند و اشک بریزد، 

چرا که قهرمان برای جاودانه شدن
نباید دست نیافتنی باشد و مردم پارسی زبان 
بتوانند به او همچنان تکیه کنند و امید داشته 

باشند
کورش سروش پور از دیگر سخنرانان نشست 
بزرگداشــت فردوســی دانش آموختــه  ادبیات 
نمایشی و مدرس دانشگاه است که از این منظر 

جایگاه فردوسی و شاهنامه را بررسی کرد
به گفته  ســروش پور فرهنگ غنی ایرانی با 
ادبیات سرآمد و پربارش سخنسرایانی کائناتی به 
جهان هدیه داده، فرهنگی که در گونه های ادبی 
از همگان گوی سبقت ربوده، در ادبیات غنایی، 

در ادبیات تعلیمی، و در ادبیات حماسی. 
پرفروزه ترین و پیروزترین نوع ادبی ایرانیان، 
ادبیات حماســی آن هاســت که فردوســی با 
شــاهنامه اش، آن را بر تارک فرهنگ جهانیان 
شــعله ور کرده و جاودانگی ِ شگرفی بخشیده 
اســت آن چنان که اگر بخواهند از تمام تاریخ 
ادبیات بشر، و از تمام پهنه جغرافیایی و فرهنگی 
جهان چهار شاعر فرهنگ ساز و ملت آفرین نام 

ببرند بی تردید یکی از آن ها فردوسی است .
ادبیات حماسی)با انگاره های اساطیری و کهن 
نمون خود(، در شکل معمول، مایه و سرمایه ای 
اســت که به پیدایش گونه  دیگــر ادبی، یعنی 
ادبیات نمایشــی، منجر می گردد، آن چنان که 
در یونان و هند، دیده ایم؛ ایلیاد و ادیسه، رامایانا 
و ماهابهاراتا استخوانبندی و پیکره بندی ادبیات 
نمایشی این دو ســرزمین را موجب شده اند.اما 
به دالیلی، فرهنگ ایرانی با وجود پشتوانه مندی 
از کاخ بی زوال شاهنامه فردوسی، نتوانسته آن 
چنان که باید، مایه و سرمایه ای برای خلق گونه  

ادبیات نمایشی، بگیرد. 
 دالیلی که گاه به جهان بینی انســان ایرانی 
مربــوط می شــدند و گاه بــه محدودیت های 
اجتماعی سیاســی فرهنگی و حتی اقتصادی 
ادبیات نمایشــی ایرانی ها، در قــرن نوزدهم با 
تحوالت مشروطه خواهی، آغاز می شود، بیست 
و چهــار قرن دیرتر از ادبیات نمایشــی یونانی، 

که خــود آن مایــه ور و محصولــی از ادبیات 
حماسیشان بوده است.

به بــاور این مدرس دانشــگاه، شــاهنامه 
فردوســی، در رویکــردی جدیــد و جــدی با 
قابلیت های بی شــماری که در عرصه داســتان 
گویی دارد می تواند موجد و موجب آثار نمایشی 

بزرگ و بی شماری گردد.
زیرا شــاهنامه فردوســی، در هزاره حیات 
حیرت آور خود، هنرهای گوناگونی را سرآوری 
و ســروری بخشیده نقاشــی و مینیاتور ایرانی، 
موسیقی و خنیاگری ایرانی، نقالی و روایتگری 
ایرانی، حتی بر ســازه های معماری در بناهایی 
خاص چون تکیه ها، پاخورهــا، زورخانه ها و ... 

تاثیرگذار بوده است.
سروش پور ســخن خود را با این یادآوری به 
پایان می برد که فردوســی، در شاهنامه عناصر 
نمایشــی را به خوبی و اســتادی تمام در تار و 
پود ِ ســروده خود، پرورانده و تعبیه کرده است 
که با تکیه و تاکید بــر آن ها، می توان زمینه را 
برای خلق آثار نمایشــی، خلق ِ نمایش ایرانی، 

فراهم کرد 
در ایــن زمینه می توان بــه عناصری چون 
پیرنگ، شــخصیت، گفتاشــنود،  کشمکش، 
گــره افکنی، بحــران، تعلیق، صحنــه آرایی و 
.... اشــاره کرد.اشــکان زارعی؛ دکتــرای تاریخ 
نویســنده و مســئول برگزاری این نشست به 
عنوان آخرین سخنران از جایگاه فرامرزی زبان 
فارســی و همچنین نقش جهان بینی ایرانی در 
شاهنامه ســخن گفت: به باور زارعی گویاترین 
ســند پیرامون نقش کارســاز زبان فارسی در 
سرزمین های دیگر٬ سفرنامه ابن بطوطه چهانگرد 

مراکشی سده  هشتم هجری است.
زیــرا ابن بطوطه زبان میانجــی از آناتولی تا 

چین را فارسی دانسته است.
او در دریــای چیــن از دریانــوردان چینی 
یــاد می کند کــه آوازهایی را به زبان فارســی 
می خواندند و دختران گل فروش چینی را دیده 
که با خواندن چامه های سعدی  گل به مشتریان 

می فروختند.
به گفته زارعی دیرینگی زبان فارســی را در 
چین باید با پیدایش راه جهانی ابریشم  و نیاز به 
پرورش کارمندانی آشنا به فرهنگ و زبان پارسی 
جستجو کرد که در همین راستا فرمانروایان این 
کشور را وا داشت تا آموزشگاه هایی برای آموزش 
زبان فارســی راه اندازی کنند٬ به گونه ای که در 
سده های ۱۳ و ۱۴ ترســایی) میالدی( با روی 
کار آمدن دودمان یوآن بیش از نود سال فارسی 

یکی از سه زبان رسمی چین به شمار می آمد.
زارعــی در ادامه افزود: افــزون بر چین در 
شبه قاره هند نیز فارسی زبان رسمی بود چنانکه 
این بطوطه در دیدار با شــاه ســریالنکا به زبان 
فارســی گفتگو می کند. هم چنیــن به هنگام 
فرمانروایی گورکانیان بر هندوستان که آنان را 
نوادگان تیمور خوانده اند فارسی نزدیک به ۷۰۰ 
ســال زبان رســمی، فرهنگی و علمی گردیده، 
اندیشمندان شبه  قاره واژه نامه های ارزشمندی 

چــون فرهنگ آننــدراج و فرهنــگ ابراهیمی 
را برای زبان فارســی گردآوری کرده، کســانی 
چون بیدل دهلوی، امیر خسرو دهلوی و اقبال 

الهوری به فارسی چامه سرودند.
به شوند گستردگی زبان فارسی درشبه قاره 
هند و وابستگی آنان به فرهنگ ایرانی، استعمار 
پیر بریتانیــا پس از چیرگی بر هندوســتان ٬ 
ریشه زبان فارسی را برکنده٬ به زور انگلیسی را 
جایگزین آن نمود. که اگر چنین نمی شد امروز 
نزدیک به یک میلیارد تن در هند٬ پاکســتان 
و بنگالدش به فارســی سخن می گفتند.. عضو 
هیات مدیرهی انجمن تاریانا می گوید: پادشاهان 
عثمانی نیز دلبسته  زبان فارسی بودند، تا جایکه 
۵۰۰ سال در سراســر قلمرو خویش فارسی را 

زبان رسمی و دیوانی نمودند.
همچنین سلطان سلیم اول و سلطان سلیمان 
خود با تخلص های »سلیمی« و »محبی« چکامه 
فارســی می گفتند. البته در ایــن زمینه باید از 
پادشــاهان دیگری چون ایلدورم، بایزید اول و 
دوم نیز نام برد عثمانی ها در آموزشگاه ها نیز به 
فرزندانشان چامه های سعدی٬ حافظ و مولوی 

را می آموختند.
از سترگی و کارسازی زبان فارسی در قلمرو 
عثمانــی همین بــس که در چنــگ چالدران 
پادشاهان دو کشــور به زبان پارسی با یکدیگر 
نامه نــگاری می کردند و این جســتار در جهان 
بی همتاســت که دو دشمن که هیچ همانندی 
نژادی و دینی با هم ندارند به یک زبان مشترک 
با هم گفتگو کنند. اشکان زارعی سخن خود را 
با دو نکته به پایان برد.نخست آنکه گستردگی 
زبان فارســی در خــاور و باختر جهان نشــان 
می دهد که فارســی زبان ملــی و تاریخی همه  
ایرانیان در درازنای روزگار بوده اســت که این 

جستار نمایانگر »ملت بودن« ما است.
و نکته  دوم:

فردوسی را باید زبان گویای رودکی٬ دقیقی 
توســی٬ یعقوب لیث٬ مازیــار٬ بابک خرم دین٬ 
ابومســلم و  همهٔ  کســانی دانســت که برای 
»ملت بــودن« و »ملت مانــدن« ایرانیان تالش 
بسیار کردند. از این رو وی در هزار سال گذشته 
نماد ملی گرایی ایرانی و بخشی از حافظه تاریخی 

ایرانیان٬ ایرانی تباران و پارسی زبانان بوده است.
به همیــن شــوند ۲۵ اردیبهشــت افزون 
بــر نکوداشــت فردوســی و زبــان فارســی٬ 
پاسداشــت ملت بودن ایرانیان و بزرگداشــت 
اندیشــه  ایران شــهری اســت که همانا برآمده 
از خدا شناســی٬ دین بــاوری٬ خرد گرایــی و 

داد گستری ایرانیان است.
درنشســت بزرگداشــت فردوســی و زبان 
فارســی عالوه بر ســخنرانی های پیش گفته، 
آقایــان ابوالفصــل جعفری و محمد موســوی 
شــاهنامه خوانی کرده و بهنوش بساک کاظمی 
قصه گوی بین المللی و مدیرعامل انجمن کودک 
خالق جامعه پویا با بیش از بیست و هفت سال 
سابقه در کار قصه گویی داستان زال و سیمرغ  

را به زیبایی و روانی برای حضار بازگو نمود.
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