خبر روز

یداله رؤیایی ،خالق شعر حجم درگذشت

موسیقی گفتار «در کوچه سار شب» شنیدنی شد

ایسنا :برادر زاده یداله رؤیایی خبر درگذشتاش را اعالم کرد .یداله رؤیایی -شاعر -در  ۹۰سالگی در پاریس از دنیا رفت .اعظم کیانافراز،
ناشر کتابهای این شاعر با تأیید این خبر گفت :آقای رؤیایی اخیرا ً دچار بیماری خاص شده بود اما هرگز نخواست بروز بدهد و سرحال
بود .امروز برادرزادهاش خبر درگذشتاش را اعالم کرده است .یداله رؤیایی ،مشهور به «رؤیا» ،زاده  ۱۷اردیبهشت  ۱۳۱۱در دامغان بود .او
از مؤسسان شرکت انتشاراتی روزن بود .رؤیایی با چند شاعر دیگر ،مانیفست «اسپاسمانتالیسم» را منتشر کردند که بعدها به خلق نگرش
تازه شعری با عنوان «شعر حجم» منجر شد .از آثار او میتوان به «برجادههای تهی»« ،شعرهای دریایی»« ،دلتنگیها»« ،از دوستت
«من گذشته»« ،درجستجوی آن ِ
لغت تنها»« ،هالکت عقل به وقت اندیشیدن»« ،از سکوی
دارم»« ،لبریختهها»« ،هفتاد سنگ قبر»ِ ،
سرخ ،یا «مسائل شعر»« ،عبارت از چیست؟» و «چهره پنهان حرف» نام برد.

ایرنا :موسیقی گفتار «در کوچه سار شب» ســروده امیرهوشــنگ ابتهاج با صدای مهرداد محمدپور اجرا شد .درنگی بر سرودههای
خیالانگیز شعرای معاصر ایران و جهان به صورت موسیقی گفتار با اجرای مهرداد محمدپور این هفته به شعر در کوچه سار شب سروده
امیرهوشنگ ابتهاج و موسیقی متن اوانتینا ربوتسیکا اختصاص دارد.
اوانتیا ربوتسیکا (به یونانی  )Ευανθία Ρεμπούτσικαآهنگساز و نوازنده ویولن یونانی و متولد سال  ۱۹۵۸است .او یادگیری موسیقی را
از سن  ۶سالگی آغاز کرد .او از سال  ۱۹۹۲با انتشار آلبوم  Sti limni me tis paparounesدر همراهی با دیگر هنرمندان به صورت حرفهای
وارد عرصه موسیقی شد .اوانتیا ربوتسیکا سابقه درخشانی در ساخت موسیقی متن دارد و برای آثار شاخصی در سینمای یونان و دیگر
کشورهای دنیا آهنگسازی کرده است.

خبر ویژه


یک فعال گردشگری:


الملک
نقاشیکمال
در کاخ گلستان پاره شد!

Culture And Art
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گفت و گو با یک پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی درباره تدریس زبان مادری:

این بار ،پایین 
ترین
حدِ
تاریخ برگزاری!
ِ

کافه ســینما :ســقوط آمار بیننــدگان Emmy
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رفتیم تا با نگاهــی علمی و تخصصیتر به
اواسط دیماه سال گذشته بود که طرحی موضوع پرداخته شود:
کمتر از یکسال پیش طرحی
به نام «تدریس زبانهای محلی و قومی در
تحــت عنــوان «تدریس
مدارس» در مجلس مورد بحث قرار گرفت
و سپس کلیات آن در کمیسیون آموزش زبانهای محلی و قومی درمدارس»
مجلس تصویب شد .مناقشههای فراوانی درکمیسیون آموزش مجلس تصویب
نیز برسر تصویب جزئیات و نهایی شدن آن شد که گویا همچنان بالتکلیف است،
درمیان اعضاء کمیسیون صورت گرفت .ارزیابی شما به عنوان متخصص حوزه
به عنوان مثال احمد نــادری نائب رئیس زبان و ادبیات فارسی از طرح چنین
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس موضوعاتی چیست؟
شورای اسالمی از مخالفان این طرح بود که وجود قانون برای الزام توجه به زبان رسمی
میگفت :طرح تدریس زبانهای محلی و در بیشــتر کشــورهای جهان پذیرفته
قومی در مدارس خالف امنیت ملی است و شده اســت .در قانون اساسی کشورهایی
تصویب آن موجب منازعه میشود .از آن چون فرانســه و ترکیه این الزام پررنگ و
طرف ،علیرضا منادی سفیدان رئیس این باصراحت آمده اســت .در اصل پانزدهم
کمیسیون اصرار داشت که ،حق آموزش به قانون اساسی ،در کنار تأکید بر زبان رسمی،
زبان مادری در بسیاری از اسناد و معاهدات آزادی زبانهای محلــی و قومی در کنار
حقوق بشــری مانند منشور زبان مادری ،زبان فارسی تضمین شــده است .بعضی
اعالمیه جهانــی حقوق زبانــی اعالمیه برای اهداف غیرملی ،با سوءاســتفاده از
جهانی حقوق زبانی ،بندهای  ۳و  ۴اعالمیه قانون اساسی ،هدفهای دیگری را دنبال
حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی ،میکنند .در این قانــون چیزی بهعنوان
ملی ،زبانی و مذهبی ،ماده  ۳۰کنوانسیون تدریس زبان مادری نداریم چون آموزش
حقوق کودک ،ماده  ۲۷میثاق بینالمللی زبان مادری از دامان مــادران و از خانه و
حقوق مدنی و سیاســی مورد تاکید قرار محله آغاز میشود و اساس ّا بهخاطر تنوع
و گوناگونــی زبانهــای مــادری امکان
گرفته است.
حاال آن طور که برخی از بهارستان نشین برنامهریزی درسی برای زبانهای مادری
ها می گویند سرانجام این طرح همچنان وجود ندارد.
یعنی با تدریــس زبانهای
مبهم است .درهمین رابطه به سراغ محمد

محلی و قومی ،زبان فارسی مخدوش
میشود؟
ببینید ،تضعیف زبــان ملی به هر بهانهای
موجب از بیــن رفتن هویت مشــترک و
سست شدن حلقه ارتباط و اشتراکات ملی
میشود .مطمئناً هدف بعضی شبکهها از
طرح افراطی زبانهای مادری از بین بردن
حلقه ارتباط وطن پارســی با همدیگر و با
گذشته است.
در این میان ،زبان رســمی و
زبا نهای محلی و قومی چه
جایگاهی دارند؟
باید دانســت کــه زبانهای مــادری از
گوناگونــی بســیار برخوردارانــد .زبان
فارســی به هیچ وجــه به عنــوان زبان
رســمی رقیب زبانهای مادری نیست.
به گفته دکتر شــفیعی کدکنی هماورد
زبان فارســی زبانهایی چون انگلیسی و
روسی است که مث ً
ال پوشکین ،شکسپیر،
و  ...دارند و در طول تاریخ گســترههایی
از قلمرو زبان فارســی را تصرف کردهاند.
زبانهای مادری در ایران مانند چشمههای
جوشانی هستند که زبان فارسی را طراوت
میبخشند .ســخنوران بزرگ پارسی که
آثاری گرانسنگ پدید آوردهاند خود زبان
مادری داشتهاند ،اما برای حضور در قلمرو
وطن پارسی به زبان پارسی سخن گفته و
خود و آثارشان را ماندگار کردهاند.
روشن است که زبان فارسی با

عکس  :ایسنا

ایســنا :یک فعال گردشــگری از پارگی یکی
از تابلوهــای کمالالملک که در کاخ گلســتان
نگهداری میشــود ،خبر داد .مســؤوالن کاخ
گلســتان اعالم کردند «این موضوع در دســت
بررســی و اقدام اســت ».آرش مــؤدی ،فعال
گردشــگری به دنبال بازدیدی کــه به تازگی از
کاخ گلستان داشته ،اطالع داده است که یکی از
تابلوهای نقاشی کمالالملک که «گربه و قفس
قناری» نام دارد ،دچار پارگی شده است .او گفته
مسؤوالن حاضر در سالنی که این تابلو به نمایش
گذاشته شده از وجود این پارگی ابراز بیاطالعی
کرده و حتی این احتمال را دادند که «شاید هنگام
میخ زدن به دیوار توســط میخ پاره شده است»!
پس از انتشار تصاویر پارگی در تابلو کمالالملک
در فضای مجازی ،بازدیدکنندگان دیگر این کاخ،
تصاویر مشابهی را به اشتراک گذاشتند که حاکی
از این است که این پارگی تازه نبوده و از ماهها قبل
در این اثر نقاشی قابل مشاهده بوده است .به نظر
میرســد تا کنون برای مرمت این تابلو اقدامی
نشده اســت.مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ
گلســتان نیز به دنبال پیگیریها اطالع داد که
این موضوع در دست بررسی و اقدام است.تابلوی
«گربه و قفس قناری» اثر محمد غفاری ،معروف
به کمالالملک در سال  ۱۳۰۸هجری قمری در
ابعاد  ۶۱در  ۴۷سانتیمتر ،با رنگروغن روی بوم
اجرا شده است و هماکنون در کاخ گلستان تهران
نگهداری میشود.چندی پیش نیز خبر مفقود
شدن یکی دیگر از تابلوهای کمالالملک از کاخ
گلستان منتشر شده بود .این تابلو نقاشی چهره
مظفرالدین شاه بود که در سال  ۲۰۰۰میالدی،
در حراجی کریستیز بریتانیا به قیمت  ۴۴هزار و
 ۶۵۰پون ِد انگلیس فروخته شده بود.
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ِ
ِ
بینندگان مراسم امی ادامه دارد:
نزول

اســتناد به تمام ویژگــی لفظی و
معنویاش زبانی زنده اســت ،لطف ًا
دراین باره بیشتر توضیح دهید:
به نکته خوبی اشاره کردید .ببینید ،یکی
از ویژگیهــای زبانهای زنــده جهان،
دارابودن ظرفیتهای درونی برای زایش
و نوشدن است .زبان فارسی زبانی زنده و
پویاســت ،چون با ظرفیت ترکیبپذیری
(ترکیب دو یا سه اســم یا تکواژ و ساختن
واژه تازه) و بهرهگیــری از وندهای فراوان
(پیشوند ،میانوند و پســوند) میتواند
واژههای تازه بسازد و نیازهای ارتباطی خود
را برآورده کند .هرچه را شاعران و سخنوران
بزرگ پارسیگو از شبهقاره تا فرارودان و

میانرودان و ...با زبان فارسی بیان کردهاند
با اینکه بعضی زبان قومی و محلی داشتهاند
همه ایرانیان و پارســیگویان میفهمند
آن خود میدانند .زبان پارســی مانند
و از ِ
گنجخانهای است که میراث مشترک یک
ملت و یک فرهنگ در آن نگهداری میشود
و همه ایرانیان به داشتن چنین گنجخانهای
جــان کالم اینکه زبان
افتخار میکنند.
ِ
فارسی نزد پارسیگویان سه نقش و جایگاه
اساســی دارد :زبان مادری ،زبان رسمی و
زبان شعر و ادب و فرهنگ است و فراتر از
این جایگاهها نقش حلقه ارتباطی و نقطه
اتصال پهنه ایران فرهنگی به عنوان وطن
پارسی را دارد.

 2022تا پایینترین حد در تاریخ برگزاری؛ Abbot
 Elementaryبحثبرانگیزترین سریال .امی  ۲۰۲۲با
سقوط دیگری مواجه شده است .مراسم اهدای جوایز
امی هفتاد و چهارم که این هفته سقوط دیگری در
آمار بینندگان ثبت کرد .این مراسم با اجرای «کنان
تامپسون» باید با برنامه پربیننده «فوتبال دوشنبه
شب» ( )Monday Night Footballشبکه ایبیسی
و ایاسپیان رقابت میکرد .در امی امســال جوایز
مطابق انتظار تقســیم شــدند و غافلگیری بزرگی
شــکل نگرفت« .وراثــت» ( )Successionاچبیاو
برنده بهترین درام و «تد لســو» ( )Ted Lassoاپل
تیوی +برنده بهترین کمدی ســال شد و «زندیا»
با «سرخوشــی» ( )Euphoriaرکورد دیگری به جا
گذاشت.
این مراســم برای اولین بار از ســال  ۲۰۱۸در یک
دوشــنبه روی ایر رفت تــا همزمان با مســابقات
«انافال» پخش نشود ،به همین علت کسی انتظار
رکوردشــکنی از این رویداد را نداشت .امی هفتاد و
چهارم  ۵.۹۲میلیون بیننده و نرخ  ۱.۰۹درصد را در
شبکه انبیسی ثبت کرده که در تاریخ برگزاری آن در
پایینتر حد قرار میگیرد .این آمار  ۱۹درصد کاهش
را نسبت به امی سال گذشــته و  ۶.۴میلیون بیننده
آن مراسم که از شــبکه سیبیاس پخش شد نشان
میدهد .امی امسال همزمان با انبیسی از پلتفرم
استریم پیکاک نیز پخش شــد .این آمار از کاهش
 ۴۱درصدی بیننده نسبت به امی هفتادم و سقوط
 ۵۴درصدی بیننده در میــان مخاطبین  ۱۸تا ۴۹
ساله حکایت میکند .امی سال  ۲۰۱۸دوشنبه۱۷ ،
سپتامبر پخش شد و «مایکل چه» و «کالین جوست»
مجریان آن بودند .مراسم آن سال نیز با برنامه «فوتبال
دوشنبه شب» رقابت کرد.ســریال «ابتدایی ابت»
( )Abbot Elementaryشــبکه ایبیســی با بازی
«کویینتــا برانســون» بحثبرانگیزتریــن عنوان
تلویزیونی دوشنبه شب در توییتر و در میان کاربران
آمریکایی بوده است« .شریل لی رالف» که برندهامی
بهترین بازیگــر زن نقش مکمل برای این ســریال
شد با بیش از  ۱۵۰توییت ســتاره این شب گزارش
شده اســت .برانســون با «ابتدایی ابت» برندهامی
بهترین نویسندگی سریال کمدی شد.رالف پس از
دریافت جایزه روی صحنه یکی از بهیادماندنیترین
سخنرانیهای تاریخ امی را رقم زد و گفت« :من اینجا
ایستادهام تا به همه کســانی که رؤیایی داشتهاند و
تصور میکردهاند که این رؤیا نمیتواند به حقیقت
تبدیل شود ،و قرار نبوده به حقیقت تبدیل شود بگویم
این تجسم باور داشتن است  .».

