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صف راویان «علمدار»

از داریوش ارجمند تا پرویز پرستویی
موسیقینمایش«علمدار»چگونهاستقبالوتحسینمخاطبانرا برانگیختهاست؟

پاسخمشروحسخنگویوزارتخارجهبهپرسشخراساندربارهمصادرهموالنا

دفاعازمیراثفرهنگیایران،باظرفیتارتباطاتدیپلماتیک
خطیبزاده:مفاخرومشاهیرکشورمان،مصادرهناپذیرند

اکرم انتصاری  -بزرگداشت مفاخر ایرانی ،محدود به یک روز و هفته نیست .جایگاه این مفاخر فرهنگی
و علمی آن قدر باالست که میتوان همیشه به بحث درباره مسائل مربوط به آنها پرداخت .موالنا یکی از
این مفاخر ارزشمند محسوب میشود که اصلیترین مسئله فعلی درباره او ،تالشهای دولت ترکیه برای
مصادره این شاعر و عارف نامدار است .در این راه ،اقدامهای فرهنگی و دیپلماسی میتواند راهگشا
باشد .صرفنظر از اقدامهای فرهنگی ،با هدف پرسش درباره اقدامات دیپلماسی انجامشده توسط
مسئوالن وزارت خارجه کشورمان برای پاسداری از گنجینه معنوی ایرانیان ،مانند مولوی و فارابی ،به
سراغ سعید خطیبزاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی رفتیم و از او درباره سازوکار دیپلماتیک ایران در
برابر اینگونه مصادرهها پرسیدیم؛ مشروح پاسخ وی را در ادامه میخوانید.
▪هر فرهنگی خاستگاه خود را دارد

گـــروه ادب و هــنــر -موسیقینمایش
«عــلــمــدار»،طــی روزهـــای گذشته ،افــراد
زیادی را به صورت حضوری و آنالین به تاالر
وحدت کشانده است .این موسیقینمایش،
در ســوگ و رثــای حضرت ابوالفضل(ع)،
به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکــی و
همراهی جمعی از هنرمندان ،با رعایت
پروتکلهای بهداشتی در حال اجراست.
موسیقینمایش «علمدار» ،از اولین روز پاییز
 99بهرویصحنهرفت.اینموسیقینمایش
بــه کــارگــردانــی حسین پــارســایــی ،شامل
یازده تابلوی نمایشی ،با همراهی ارکستر
سمفونیک و گروه آوازی ،به رهبری بردیا
کیارسوخوانندگیپوریااخواصویکراوی
است.اولینراوی«علمدار»داریوشارجمند
بود و حسین پاکدل ،مهدی سلطانی ،فرهاد
قائمیانوهادیحجازیفرراویتگرشبهای
بعدی اجرای این موسیقینمایش بر روی
صحنه بودند .قرار است کلیه درآمدهای
حاصل از «علمدار» صرف امــور خیریه در
مناطق محروم کشور ،بهویژه سیستان و
بلوچستان شود.

▪واکنشها به یک حرکت خیرخواهانه

اجــرای این پــروژه با واکنشهای جالبی
همراه بــود .حمید هیراد ،خواننده پاپ
که از این موسیقینمایش دیــدن کرده،
گفته که آ نقــدر تحتتاثیر این اثر هنری
قرار گرفته است که میخواهد سال آینده
اثــری دربــاره عاشورا اجــرا کند .واکنش
بینندگان عــادی نیز ،در خورتوجه بود؛
یکی از آنها که بهصورت آنالین «علمدار»
را دیده ،نوشتهاست«:تاثیرگذار و تراژدی؛
با اینکه آنالین دیدم اما واقعا موسیقی و
راوی عالی بود ».فرد دیگری اضافه کرده
است«:یک رویکرد جدید و چشمنواز بود؛
دلم میخواست اونجا میبودم و از نزدیک
این موسیقینمایش رو میدیدم».
▪نرخ بلیت :همت عالی

بلیتهای «علمدار» بهصورت همتعالی به
فروش میرسد؛ یعنی هر بازدیدکننده ،هر
مبلغی را که مایل باشد ،برای آن میپردازد
تا صرف امورخیریه شود .غافلگیری مهم
ایــن موسیقینمایش ،پــرویــز پرستویی

بلیتهای «علمدار» بهصورت
همتعالی به فروش میرسد؛
یعنی هر بازدیدکننده،
هر مبلغی را که مایل باشد،
برای آن میپردازد تا صرف
امورخیریه شود
است که در کسوت تهیهکننده ظاهر شده
و قرار است دو شب متوالی ،یعنی  16و
 17مهرماه  ،همزمان با اربعین حسینی،
روی صحنه موسیقینمایش «علمدار»
برود و راوی پرده آخر باشد .گزارشهای
منتشرشده حاکی است که مــردم از این
موسیقینمایش استقبال خوبی کردهاند
و همه هنرمندان حاضر در این پروژه ،کمر
همت بستهاند تا همزمان با ایام سوگواری،
بــرای مــردم مناطق محروم اقــدام مؤثر و
کارگشایی انجام دهند.
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«سعید خطیبزاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی
عمومی و رسانهای وزارت امورخارجه ،داشتههای
فرهنگی و مفاخر و مشاهیر علمی را از عوامل مهم
در ایجاد همگرایی و انسجام ملی میان ملتها،
ک منطقه با میراث فرهنگی و تاریخی
بهخصوص در ی 
مشترک دانست.
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به پرسش
روزنامه خراسان در ارتباط با مفاخر فرهنگی ایران و
آنچه از آن بهعنوان «مصادره مفاخری چون مولوی
و فــارابــی از ســوی برخی کشورها » یــاد میشود،
همچنین لــزوم اقـــدام مسئوالن فرهنگی بــرای
پاسداری از گنجینه معنوی ایرانیان و این سوال که آیا
وزارت امورخارجه در سازوکار دیپلماتیک خود ،در
این زمینه اقداماتی انجام داده است یا در دست
اقــدام دارد ،اظهار داشــت :مفاخر و مشاهیر
ایران مصادر هناپذیرند؛ چراکه هر تمدن و
فرهنگی ،خاستگاه و شناسنامه روشن خود
را دارد که بر همگان روشن است.
هرچند مفاخر و مشاهیر ایرا نزمین
«مــیــراث جهانی بشریت» هستند ،اما
روشــن اســت ایــن میراث جهانی از یک
خاستگاه فرهنگی و تمدنی برخاسته تا
جهانی شده است و این خاستگاه هم ایران
فرهنگی و زبــان پرمغز و فرهیخته فارسی است
و مشاهیر ،ادیبان و بزرگان فرهنگی و علمی
پارسی برای هیچ کشوری قابلمصادره نیستند.
البته مشاهیر ایرانی که آرامگاه آنها در قلمرو
کشورهای همسایه ما قرار دارد ،نقش مهمی
در تقویت پیوندهای فرهنگی و تشویق مردم و
نخبگان آن کشورها به آشنایی با فرهنگ و ادب
کهن ایران دارند».

▪تأثیرپذیری ملتها از ظرفیت مثبت مفاخر ایرانی

«خطیبزاده افــزود :بــزرگــان ،عالمان ،شاعران و
فرهیختگان حوزه تمدنی ایران ،فراتر از هویت ایرانی،
فخر فرهنگی و سرمایه عظیمی برای تمام بشریت،
بهویژهتماممردمتحتنفوذمعنویاینشخصیتهابه

شمار میروند که برای استفاده از این ظرفیتها،
سازمانها و نهادهای فرهنگی با ارائه راهکارهای
مدون و همچنین ،تعامل سازنده با کشورهای همسو،
تــاش نــمــودهانــد تأثیر مثبت ایــن شخصیتهای
تاریخی را در دوران معاصر هم امــتــداد بخشند.
سخنگوی وزارت امــور خارجه خاطرنشان کرد:
وزارت امورخارجه و سفارتخانهها و نمایندگیهای
جمهوریاسالمیایراندرکشورهایمختلفودرنزد
نهادهاوسازمانهایبینالمللیدرزمینهبزرگداشت
این مفاخر و نقش آنهــا در تقویت روابــط فیمابین
فعالمیباشندودراینراستاپروندهبسیاریازمفاخر
ومشاهیر ایرانزمین از سوی جمهوری اسالمی ایران
در سطح ملی و جهانی ثبت شده و به دلیل قرارگرفتن
آرامگاه این بزرگان در حوزه سرزمینی کنونی دیگر
کشورها ،آنها هم به ثبت این پروندهها پیوستند».
▪برای مولویشناسی باید فارسیدان بود

«رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت
امور خارجه افزود :دستگاه دیپلماسی در هماهنگی
و همکاری تنگاتنگ با سایر مراجع متولی این امر
از ظرفیت ارتــبــاطــات دیپلماتیک در عرصههای
بینالمللی در دفــاع از میراث فرهنگی و تاریخی و
تمدنی ایران عزیز تالش میکند .سخنگوی وزارت
امــورخــارجــه بــا تبریک هفتم و هشتم مهرماه روز
بزرگداشت موالنا و شمس تبریزی ،از شاعران و عارفان
پــرآوازه ایرانی ،این روزهــا را به تمامی فرهیختگان
و مــردم فرهنگدوست ایــران و همه فارسیزبانان
و فارسیخوانان و فارسیدوستان عالم که شعر
موالنا را بخشی جداناشدنی از هویت خود
میدانند ،تبریک گفت و اظهار داشــت:
حضرت موالنا نقطه پیوند شعر ،فلسفه و
عرفان در ادبیات غنی فارسی است و نابغه
تاریخی تمدن و فرهنگ ایرانزمین است که در
سایه شمس ،طی طریق کرد و دفتر مثنویاش
جزو ماندگارترین اشعار تاریخ ادبیات جهان است
و موالنا همین اثر فاخر مثنوی را ،به زبا نفارسی
برای همه بشریت بهجا گذاشته است که همه مورخان،
ادیبان و فرهیختگان و نخبگان فرهنگی کشورهای
مختلف اذعان دارند که لطافت اشعار موالنا را فقط
از طریق زبان و ادبیات شیرین و غنی فارسی میتوان
منتقل کرد و برای پیبردن به کنه و عمق مفهوم اشعار
موالنا ،چارهای جز آشنایی و فراگرفتن زبان و فرهنگ
فارسی و ایرانی وجود ندارد».

