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بازخوانی یک یادداشت پس از  ۲۴سال

وقتی ناصر حجازی فوتبال را به سینما ترجیح داد
سال  ۱۳۷۷همزمان با آغاز شانزدهمین جامجهانی فوتبال
که تیم ملی ایران هم در آن حضور داشت ،ناصر حجازی،
دروازهبان اسطورهای فوتبال ایران یادداشتی را نوشته و در
آن از سینما و بازیگری و پیشنهادهایی که برای بازی در
فیلم داشته سخن گفته بود.
به گزارش ایســنا ،این یادداشــت کوتــاه در دورهای که
تیم فوتبال ایران پس از یک بازی دراماتیک با اســترالیا
و پیــروزی در آن به جامجهانــی راه یافته بود ،در مجله
ســینمایی «فیلم» منتشــر شــد کــه به بهانه شــروع
بیســتودومین دوره جامجهانی بازنشر میشود .زندهیاد
حجــازی در بخش پایانی این نوشــته ،به تعویض مربی
تیم ایران پس از بازیهای مقدماتی جامجهانی که جالل
طالبی جایگزین والدیر ویرا برزیلی شد ،اشاره و نسبت به
آن بــه نوعی انتقاد کرده بــود .وی همچنین تاکید کرده
که تماشــاگران ایرانی بســیار دقیق و باهوش هستند و
کوچکترین حرکت بازیکنان در زمین از چشمشان پنهان
نمیماند.
متن این یادداشت به این شرح است:
«یکــی از فیلمهــای خوبی که در زمینــه فوتبال به یاد
میآورم «فرار به ســوی پیروزی» (بــه کارگردانی جان
هیوستون) بود که فیلم بسیار زیبایی هم بود .راز موفقیت
آن هم محبوبیت همگانی فوتبال نزد مردم و حساســیت
خاصشان نســبت به آن ،و البته اســتفاده از چهرههای
محبوب و مشهور عالم ســینما و فوتبال بود .بهخصوص
واکنش سیلوستر استالونه را به عنوان دروازهبان در انتهای
فیلــم خوب به خاطر مــیآورم و اینکه من هم در هنگام
تماشای این صحنه ،فکر میکردم که اگر من هم جای او

بودم نهایت تالشم را برای گرفتن توپ میکردم .در واقع
چارهای جز این نداشتم؛ آن پنالتی باید مهار میشد.
به جز این متاسفانه از آنجایی که کمتر برای تماشای فیلم
و ســریال وقت دارم نمونههای دیگری را در این زمینه به
یاد نمیآورم .واضح است که برای ساخت این نوع فیلمها
زحمت زیادی کشیده میشود ،هرچند صحنههای مربوط
به فوتبال در آنها به عنوان فوتبال حرفهای متقاعدکننده
و پذیرفتنی نیســت .از میان نمونههای دیگر سریال «به
ســوی افتخار» (به کارگردانی سیروس مقدم) را میتوانم

نام ببرم که آنچه نمایش میداد بهخصوص در زمینه روابط
جاری در باشــگاههای کنونی ما تا حد زیادی به واقعیت
نزدیک بود .ضمن آنکه صحنههای فوتبال آن هم از آنجا
که کار خودم اســت طبعاً برایم جالــب بود .همکاری در
این سریال برای تدارک و به نوعی کارگردانی صحنههای
فوتبال آن تجربــهای بود که در زمینه حرفه خودم ،برای
سینما کردم .من زمانی پیشنهادهایی برای کار در سینما
هم دریافت کــردم ولی پس از مقداری تأمل فهمیدم که
شهرت در فوتبال را به شهرت در سینما ترجیح میدهم.

به عالوه ،از خصوصیات شخصیتی و ذاتی خودم هم اطالع
دارم و میدانم شخص محبوبی هستم که زیاد به درد کار
در سینما به خصوص بازیگری نمیخورم و شاید نتوانم در
سینما موفق باشم .آقایان علی عباسی ،امیر شروان ،ایرج
قادری و خانم پوران درخشنده در قبل و بعد از انقالب به
من پیشنهاد بازیگری دادند .البته به خودم حق اظهار نظر
علمی درباره ســینما را نمیدهم ولی واضح است که پس
از انقالب فیلمها و ســریالها پر محتواتر شــده و دیگر از
آلودگیهایی که اصوالً با فرهنگ ما مغایرت دارد در آنها
خبری نیست .شخصاً فیلمهای «گوزنها»« ،ده فرمان»،
«اسپارتاکوس» و بیشــتر فیلمهای ابوالفضل پورعرب را
دوســت دارم .همانطور که گفتم زیاد در جریان سینمای
روز نیستم و بیشتر فیلمهای آموزش و تدریس فوتبال را
تماشا میکنم ولی قدر مسلم آن که تا رسیدن به سینمای
درجه یک جهان ،راه درازی در پیش داریم.
تیم ملی فوتبال ما در آستانه حضور در جام جهانی است.
بــه من حق بدهید که به علت عالقه و تعصب خاصی که
به فوتبال دارم دلهره عجیبی داشته باشم .متاسفانه حدس
میزنم که حضور موفقیتآمیزی نداشته باشیم به خصوص
که تعویض مربی در موقعیتی چنین حســاس کار بسیار
اشتباهی اســت چون مربیان جدید وقت کافی برای خو
دادن بازیگران به روش تازه را ندارند .نباید تماشاگر صدیق
و عاشق فوتبال ،و احساسات او را به بازی گرفت زیرا رکن
اصلی و اساسی فوتبال -و اساساً هر ورزشی  -تماشاگر است
به خصوص تماشاگران ما که بسیار دقیق و باهوش هستند
و کوچکترین حرکت بازیکنان در زمین از چشمشان پنهان
نمیماند و زیر ذره بین آنها رد میشود».

چرا ساخت کارتون فوتبالی گران تمام میشود؟

مدیر بخش فیلمنامه مرکز انیمیشــن صبا
اختصــاص نیافتن بودجه مناســب را علت
ساخته نشــدن انیمیشــنهای تاثیرگذار و
ماندگار در حــوزه ورزش و خصوصا فوتبال
میداند.
او معتقد است« :داشتن اسپانسر میتواند در
این زمینه کمککننده باشد .بخش فرهنگی
فدراسیونهای ورزشــی و وزارت ورزش نیز
میتوانند با اختصاص دادن بخشی از بودجه
فرهنگی خود ،در ایــن جهت کمککننده
باشند».

محبوبه ســمیعی زفرقنــدی ـ مدیر بخش
فیلمنامــه مرکــز انیمیشــن صبــا ـ در
گفتوگویی با ایســنا اظهار کرد :در ساخت
انیمیشنهای ورزشــی به دلیل اینکه برای
یک حرکت کوتاه ،تعداد بســیار باالیی فریم
الزم اســت و باید در زمان بسیار محدودی
تعداد زیادی فریم استفاده کنیم ،هزینه بسیار
باالیی نیاز است.
او افزود :ســاخت یک انیمیشــن ورزشی به
دلیل ضرباهنگ تند ،هزینه بسیار باالیی دارد
و مرکز صبا اگر تمام بودجه سالیانه خود را به

این کار اختصاص دهد ،شاید بتواند فقط ۱۰
قسمت کار بسازد.
سمیعی در عین حال با بیان اینکه در تکنیک
رشــد قابل توجهی کردهایم ،گفت :اگر برای
ساخت انیمیشن ورزشی بودجه تعلق بگیرد
کارهــای باکیفیتی تولید خواهد شــد زیرا
کارگردانها و تهیه کنندههای بسیار خوبی
در این حوزه داریم.
او ادامه داد :ما در تکنیک رشد قابل توجهی
کردهایــم و کارهای باکیفیتی نظیر «روبی و
جوجهها»« ،جوانمردان»و «سالم بر ابراهیم»
را روی آنتن داریــم .از لحاظ تکنیک نیز با
بهترین کشورهای سازنده انیمیشن تفاوتی
نداریم اما از لحاظ هزینه ،فاصله بسیار زیادی
با آنها داریم .صبا بودجه بســیار کمی دارد؛
توقف مجموعه انیمیشن «کشتی گیران» یا
«والیبالیستها» که یک مجموعه پرتحرک
و پرکاراکتــر بود ،به علــت همین باال بودن
هزینهها بود.
مدیر بخش فیلمنامه مرکز انیمیشن صبا به
مجموعه «کشتیگیران» اشاره کرد و گفت:
در حــوزه فیلنامه مجموعه  ۱۰۰قســمتی
«کشتیگیران» را داشتیم که از مهد کشتی

ایران ،جویبار در اســتان مازنــدران به قلم
پرستو شاه محمدی نوشته شده است.
او ادامــه داد :این مجموعه دربــاره زندگی
جویباری کــه یک شــخصیت حقیقی در
کشــتی ایران اســت ،نوشــته شــده بود و
جویباری به عنوان اســتاد کشتی از منطقه
شــمال ایران به نوجوانان ،کشتی یاد میداد
و در مســابقات کشتی نوجوانان در ردههای
مختلف شرکت میکرد.
ســمیعی بــا بیــان اینکــه مجموعــه
«کشتیگیران» متوقف شده است ،بیان کرد:
ابالغیهها و فیلنامه انیمیشن «کشتیگیران»
مورد تایید و کارشناســی قرار گرفت اما این
پروژه شش سال پیش متوقف شد و در حد
فیلنامه باقی ماند .همچنین شهرام شیرزادی
دربــاره المپیک و جــام جهانــی کارهای
باکیفیتی تولید کرد کــه احتماال برای جام
جهانی امسال هم از شبکههای سه و ورزش
پخش خواهد شد.
او در ارتباط با صنف فیلنامهنویسی انیمیشن
گفت :ما چیزی به عنوان صنف فیلنامهنویسی
انیمیشن نداریم و فیلنامهنویسی انیمیشن در
دل انیمیشــن تعریف میشود که اتفاقا کار

بسیار اشــتباهی است؛ زیرا دو مقوله مجزا و
متفاوت است .در این صنف به فیلنامهنویسان
اهمیت داده نمیشــود اما تهیــه کنندهها،
کارگردانهــا و انیماتورهــا میتوانند در آن
صنف عضو شوند و از خدمات صنف استفاده
کنند .سمیعی افزود :در صدا و سیما دو واحد
فیلنامهنویسی انیمیشن در مرکز سیما فیلم
و مرکز صبا وجود دارد .البته ممکن اســت
سیمافیلم صنف فیلنامهنویسی انیمیشن را
داشته باشد اما در مرکز صبا ما چنین چیزی
نداریم.
او ضمــن درخواســت از وزارت ورزش برای
اختصــاص دادن بودجه به این صنعت هنر،
عنوان کرد :ما وقتی خودمان با کمبود بودجه
مواجه هستیم باید سفارش بگیریم و مرجع
سفارش دهنده میتواند وزارت ورزش باشد.
در این بخش وزارت ورزش و زیرشــاخههای
آن میتوانند کمک دهنده باشند .همچنین
اگر سازمان صداوسیما برای ساخت انیمیشن
ورزشی بودجهای اختصاص دهد ،فیلمنامهها
مصــوب و مورد تایید با ابالغیه وجود دارد و
فقط ســاخت آن باقی میماند که در صورت
تامین بودجه انجام میشود.

چه کنیم برای موسیقی نواحی؟

آقایان صداوسیما! این هنرمندان را هم به آنتن راه دهید
 ۱۵دوره از برگزاری جشنواره موسیقی نواحی
میگذرد؛ جشنوارهای که هدف آن حمایت از
موســیقی قومی ایران زمین ،هنرمندان این
حــوزه و در نهایت ارتقاء فرهنگ عمومی در
جامعه تعریف شده است .ولی مسئلهای که
به موازات اهداف برگزاری این جشــنواره به
ذهن متبادر میشود ،این است که آیا حمایت
از فرهنگ و هنرمندان نواحی طی یک سال،
تنها با برگزاری یک یا نهایتا دو دوره جشنواره
کافی است؟
به گزارش ایســنا ،در شــرایط فعلی جز دو
جشــنواره ســاالنه در حوزه موسیقی قومی
ایــران ـ موســیقی نواحی و آینــه دار ـ و
البته کنســرتهای گاه و بیگاهی که عایدی
چندانی هم برای هنرمنــد ندارد ،راه درآمد
جدی دیگــری را برای هنرمند موســیقی
نواحی نمیتــوان متصور بود و این در حالی
است که بسیاری از آنها به علت کهولت سن
دیگر نمیتوانند شــغل دیگــری را در کنار
فعالیت موسیقایی برای خود اختیار کنند و
بسیاری از آنها بی آنکه هنرشان را به دیگری
منتقل کنند متاســفانه از دنیا میروند .پس
راه چاره چیست؟
در این میان نــوک یکی از فلشهای اصلی،
صداوسیما و برنامه سازانش را نشانه میگیرد.
رسانه ملی همان طور که از نامش برمیآید،
میتوانــد به جــای پرداختن بــی رویه به
موســیقی پاپ و خوانندههــای نوپایی که
به هر بهانه ای مقابــل دوربین میآیند و به
صورت پلی بک اجــرا میکنند ،به این امید
که شــناخته شــوند و فردا روزی سالنهای
کنسرتهایشان را پر کنند ،کمی هم از آنتن
خود را نثار هنرمندان موســیقی نواحی کند
منیژه آرمین میگوید :با پیگیری متون ایرانی
و آثار ادبی که برایمان باقی مانده و در اختیار
داریم به سرچشــمهای میرسیم که انتهایی
ندارد .موضوع این است که ما هنوز آنطور که
باید به آثــار و منابع ادبیمان نپرداختهایم و
چندین عمر الزم است تا بتوانیم روی بخشی
از ادبیاتمــان کار کنیم .به گــزارش ایلنا،
دیگر از آن دوران که میان هنرها و سبکها
خطکشــیها و مرزهایــی وجود داشــت،
سالها گذشته اســت .به همین دلیل شاید
بیراه نباشــد اگر بگوییم زندگی مدرن نوعی
آمیختگی میان فرهنگها ،تفکرات و هر آن
چیزی است که در قالب نگرشی اجتماعی و
حتی فردی بروز مییابــد و خروجی آن در
قالب آثاری نو و آوانگارد پیش روی مخاطبان
امــروزی قرار میگیــرد .این رونــد مدرن،
هنرمندان ایرانی را هم تحت تاثیر قرار داده
و آنها را بر آن داشــته تا بــا وفاداری به هنر

تا شــاید آنچه این هنرمندان در سینه دارند
و بخش عمده ای از آن ثبت و ضبط نشــده
است به این روش به ایرانیان منتقل شود.
البتــه برخی از محققــان در جریان همین
جشنوارههای محدود ،فایلهایی از هنرمندان
نواحی و هنرشان ،ثبت و ضبط کرده اند ،اما
مسئله اینجا اســت که همین فایلها تا چه
حد در اختیار مردم یا حداقل دوســتداران
موسیقی قرار گرفته است و اگر هم دسترسی
به آنها راحت اســت ،چقــدر در این زمینه
اطالع رسانی شده است؟
بــه هر حال همگان بر این اصل توافق داریم
که موسیقی نواحی ،آن بخش از میراث ملی
ماســت که به حمایت جدی نیاز دارد؛ حال
چــه فعاالن این حــوزه را هنرمند بنامیم یا
خیر ،حمایت از آنها برای حفظ برگی طالیی
از میراثمان امری حیاتی است و این حمایت
از طــرق مختلف مانند نمایش اجراهای آنها
از طریق صداوســیما ،برگزاری کنســرت و
جشنواره و فرســتادن آنها به فستیوالهای
خارجی میتواند صــورت گیرد .با این همه
از دیرباز تاکنون همواره متولیان موســیقی
به شــیوه رفع تکلیف ،تنها به برگزاری یک
جشنواره در این حوزه بسنده کرده اند تا در
انتهــا با ارائه بیالن کاری خود را دغدغه مند
موســیقی قومیتها نشان دهند .هرچند که
به همین جشــنوارهها هم از دیرباز نقدهایی
وارد بوده و تاکنون تالش چندانی برای رفع
مشکالت و ارائه خالقیتهای جدید ،صورت
نگرفته است.
خبرنگار موسیقی ایســنا در همین زمینه و
البته در حاشــیه پانزدهین دوره از جشنواره
موســیقی نواحی که به تازگی دفتر آن هم

بســته شد ،با دو تن از شرکت کنندگان این
رویداد گفت وگوهایی مجزا داشته است تا در
مشورت با آنها به نتیجه بهتری برای برگزاری
رویدادی برسیم که هدفش در نهایت اعتالی
موسیقی نواحی است.
خودشان هم نمیدانند استعداد دارند!
در ابتدا صحبتی داشتیم با محمود صادقی،
نوازنده دو تار خراســان شمالی که  ۳۷سال
اســت دوتار مینــوازد و بعدتر هم ســه تار
آموخته است .این هنرمند میگوید که برایش
غنیمت است بتواند در حد توان موجب حفظ
و نشر موسیقی و فرهنگ منطقه خود شود.
او درباره برگزاری جشــنوارهای درخور برای
موســیقی نواحی میگوید :یکی از اقداماتی
که بایــد در جشــنوارهای برای موســیقی
نواحی صورت بگیرد ،کشــف اســتعدادها
است .ولی کشــف پدیدههای موسیقی کار
راحتی نیســت؛ زیرا باید افرادی را پیدا کرد
که خودشان هم نمیدانند چنین استعدادی
دارند .همچنین برگزاری هر دوره از جشنواره
باید بهتر از دوره قبل باشــد و هر بار در آن
پیشــرفت حاصل شــود وگرنه اینکه در هر
دوره به عدهای جایزه بدهند که اساس همه
جشنوارهها است ،رشدی در آن نیست.
این هنرمند ادامه میدهد :جشنواره موسیقی
نواحی نباید صرفا اینگونه باشد که هنرمندان
با حضــور در آن ،آنچه را که از گذشــتگان
آموختهاند تکرار کنند بدون اینکه خالقیت
و تکنیکی در آن اعمال شود؛ زیرا صرفا یک
یادآوری از گذشــتگان خسته کننده خواهد
بــود و چندان موجب پیشــرفت هنرمندان
نخواهد بود .جشنواره باید بستری باشد برای
پیاده کردن خالقیت و تکنیک در چهارچوب

ل تا بدین گونه اثری اجرا شود که بیشتر
اصو 
مورد پذیرش باشد.
کافی است موسیقی نواحی در
صداوسیما دیده و شنیده شود
در ادامه هم صحبتی داشتیم با محمد نعیمی،
سرپرست گروه رامیان قزلباش .در ابتدا از او
درباره تعدد برگزاری جشنوارههای مختلف
مختص موسیقی نواحی سوال کردیم .پاسخ
میدهد :اینکه تعداد جشنوارهها بیشتر شود
خوب است ولی اینکه یک جشنواره در طول
یک سال هر ماه در استانهای مختلف برگزار
شــود خیلی امر جالبی نیســت و از ارزش
آن میکاهد .مهم این اســت که حمایت از
هنرمندان و نوازندگان بیشــتر شود تا سطح
و کیفیت آن باالتر برود نه کمیت.
او ادامه میدهد :مردم به هر حال موســیقی
نواحــی را میبینند و میشــنوند ولی اگر
انعکاس آن از طریق صدا و سیما انجام شود
مخصوصا سیما ،حتی اگر جشنوارهها دو سال
یک بار هم برگزار شــود ،آن چیزی که باید
دیده شود ،دیده خواهد شد.
از نعیمــی ســوال میکنیم که جشــنواره
موسیقی نواحی چه کند که در ابعاد مناسب

یک نویسنده و هنرمند عرصه تجسمی مطرح کرد

هنر به خودی خود برای خلق آثار هنری کافی نیست
کالســیک خلق آثاری با مضامین و ساختار
متفاوت و بر اساس نگرش و دغدغههای بشر
امروز را در دستور کار قرار دهند .این روحیه
شــاید در میان هنرمندان عرصه تجســمی
جدیتر و کاربردیتر است .به این دلیل که
تنوع رشتههای زیر شاخه هنرهای تجسمی
بسیار زیاد است و معموال اساس و بستر آنها
هم یکی است .اما پشتوانه مهمی که هنرهای
ایرانی و نگرش هنرمندان رشتههای مختلف
کشورمان را با دیگر افراد متفاوت کرده و آن
را اعتبار و ارتقاء بخشــیده؛ «ادبیات» ایران
زمین است .هستند هنرمندانی که با تکیه بر
فرهنگ و ادب گذشته ایرانی و الهام گرفتن
از ادبیــات و آثار مفاخر کشــورمان به خلق

آثــار هنری با مضامین مهم و با ســاختاری
نو میپردازند و پیمودن این مســیر دشــوار
برایشــان جدی و همیشگی اســت .منیژه
آرمین یکی از هنرمندان نســلهای گذشته
اســت که عالوه بر فعالیتهای مدیریتی و
عملی که داشته ،تالش دارد خود را با دنیای
امروز هماهنگ و همســو کند .او ســفالگر،
پیکرهساز و مدرس هنر است و ادبیات است.
نگارش و تالیف هم برایش مقولهای بســیار
جدی است .آرمین که سالها معلم آموزش و
پرورش بوده صرفا یک مخاطب و دوستدار
ادبیات نیســت؛ بلکه خودش نویســنده و
مولف و پژوهشــگر عرصه ادبیات اســت و
آثار متعددی را روانه بازار نشــر کرده است.
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«کیمیاگران نقش» یکی از آثار این هنرمند
پیشکسوت است که به زندگی داستانی هفت
نقاش مطرح میپردازد« .شخصیتشناســی
عمه
در مثنــوی و کمدی الهی»« ،روزی که ّ
خورشید ُمرد»« ،بوی خاک» برخی از آثاری
هســتند که توســط منیژه آرمین به رشته
تحریر درآمدهاند و تالیف شدهاند« .حکایت
پــرواز روح» و «برگزیده ادبیــات معاصر»
(داستان شانزدهم) نیز آثار دیگری از منیژه
آرمین هستند که اولی به «منطقالطیر» اثر
عطار نیشابوری میپردازد.
ادبیات بر ساختار فکری هنرمند بسیار
موثر است
منیــژه آرمین ابتدا به تاثیــر ادبیات بر هنر

برگزار شود؟ پاســخ میدهد :این جشنواره
قطعا جای پیشرفت دارد ولی الزمه آن برنامه
ریزی مناســب ،دعوت از اساتید ناشناخته و
شناساندن آنها به نواحی دیگر است .چیزی
که ایــن رویداد کم دارد این اســت که این
تشکیالت باید در طول ســال برنامه ریزی
شــود ،دبیرخانهای داشــته باشد که پس از
پایان هر دوره تیمی حرفهای در هر اســتان
داشــته باشــد که به آنها مأموریت دهد تا
استعدادهای نهفته و استعدادهای ناشناخته
را کشف کنند.
در پایان از او سوال میکنیم که بهتر نیست
برای شناساندن موســیقی نواحی ،کنسرت
برگزار کنیم؟ میگوید :کنسرت آرزوی همه
اهالی موسیقی است و اگر شرایط فراهم شود
که اینها برای کســب مجوز و گرفتن سالن
دغدغه نداشته باشند ،قطعا اجرای کنسرت
بهترین روش برای جذب مخاطب و شنیدن
قسمت بیشتری از موسیقی یک قوم و منطقه
است؛ زیرا در جشــنوارهها تنها میتوان ۱۵
دقیقه اجرا داشــت ولــی در یک اجرای ۶۰
دقیقهای حالتهای مختلفی از موســیقی را
میتوانیم ارائه دهیم.
(بخصــوص هنرهایی چون ســفالگری و
مجسمهســازی که تخصص خودش است)
پرداخــت و گفت :الزم میدانــم در همین
ابتدا الزم میدانم به این موضوع اشــاره کنم
که برخی با آنچه میخواهــم بگویم موافق
نیســتند .آنها میگویند هنر به خودی خود
کافی اســت! اما من اینطــور فکر نمیکنم
و نظرم برعکس اســت .معتقــدم ادبیات بر
ســاختار فکری هنرمند تاثیر بسیار زیادی
دارد .یعنــی هنرمندانــی کــه بــه ادبیات
نمیپردازند با هنرمندانی که ادبیات میدانند
خیلی متفاوت هستند.
وی تاکیــد کــرد :البته اینطور نیســت که
بخواهم دسته اول ،یعنی هنرمندان بی توجه
بــه ادبیات را مورد انتقاد قراردهم ،خیر اصال
اینطورنیســت .من صرفا بر اساس نگرش و
تجربیاتی که طی این سالها داشتهام حرف
میزنم و اظهارنظر میکنم.

چرا فارسی از زبانهای ایرانی دیگر پیشی گرفت؟

در میان همۀ زبانهای ایرانی تنها یک زبان است که در همۀ مراحل شناخته و
بررسی شده و از آثار فرهنگی برخوردار بوده و آن فارسی است.
به گزارش ایســنا ،زبانی که به آن ســخن میگوییم و مینویسیم زبانی است
آسان و توانا و زیبا با پیشینهای بسیار کهن و روشن.
زبان ملی کنونی ما حتی در روزگاران باســتانی بهعنوان زبان رسمی فرهنگی
در ایران بهکار میرفته است.
شــمار گویشهایی که در آبادیها و شهرها یا شهرستانها و استانهای ایران
به آنها ســخن گفته میشــد کم نبود ولی ایرانیان هوشــیار روشنبین که به
همبستگی و یگانگی ملی خویش هموار سخت دلبستگی دارند و آن را نهتنها
بســیار گرامی بلکه مقدس میشــمارند از دیرباز دریافته بودند که یک ملت
راســتین بافرهنگ نیازمند زبان یگانهای است که نه فقط برای گفتوگوهای
روزانه بلکه برای بیان همۀ اندیشهها و خواستههای گوناگون فرهنگی و فنی و
صنعتی توانایی داشــته باشد تا ارتباط و تفاهم را همیشه به آسانی میان آنان
برقرار دارد .به ســبب همین دریافت بود که فارســی بر زبانهای ایرانی دیگر
برتری و پیشــی گرفت و آرزوها و اندیشــههای واال و دانش و هنر ایرانیان به
آن نوشــته و سروده شد در ترجمه فارسی تفسیر طبری که یکی از کهنترین
نوشتههای موجود فارسی است چنین آمده است:
«این کتاب نبشــته به زبان تازی و به اســنادهای دراز بود و بیاوردندســوی
امیرســید مظفر ابوصالح منصور بن نوح پس دشــخوار آمد بروی خواندن این
کتاب و عبارت کردن آن به زبان تازی و چنان خواســت که مر این را ترجمه
کند به زبان پارســی پس علماء ماوراءالنهر را گرد کرد و این از ایشــان فتوی
کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم گفتند روا باشد.
خواندن و نبشــتن تفسیر قرآن به پارســی مر آن کس را که او تازی نداند از
قول خدای عزوجل که گفت و ماارسلنا من رسولاالبلسان قومه گفت من هیچ
پیغامبری را نفرستادم مگر به زبان او آن زبانی کایشان دانستند و دیگر آن بود
کاین زبان پارسی از قدیم بازدانستند از روزگار آدم تا روزگار اسمعیل پیغامبر.
همه پیغامبران و ملوکان زمین به پارسی سخن گفتندی و اول کس که سخن
گفت به زبان تازی اسمعیل پیغامبر بود و پیغمبرما صلیاهلل علیه از عرب بیرون
آمد و این قرآن به زبان عرب بر او فرستادند و اینجا بدین ناحیت زبان پارسی
اســت و ملوکان این جانب ملوک عجماند»( .رسمالخط این نوشته که بهنظر
میرسید ایراداتی دارد ،حفظ شده است).
میدانیم که مردم ماوراءالنهر گویشهایی داشتند و یکی از آنها به نام سغدی،
چند سده در نوشتن بهکار رفته و آثار ادبی داشته است ولی تفسیر طبری به
فرمان پادشــاه سامانی در آن سرزمین به زبان فارسی برگردانیده شد که زبان
همگانی ایرانیان بود و هست و نه به سغدی که زبان یک دسته از آنان بود.
نه تنها شهریاران سامانی یا صفاری و پادشاهان ایرانی دیگر بلکه همۀ ایرانیان
فارسی را بسیار بزرگ و گرامی میداشتند.
زبانشناسان در فرگشت یعنی تحول زبانهای ایرانی در درازای تمام تاریخ سه
مرحله تشخیص داده و آنها را باستانی و میانه و نوین نامیدهاند .در میان همۀ
زبانهای ایرانی تنها یک زبان است که در این هر سه مرحله شناخته و بررسی
شــده و از آثار فرهنگی برخوردار بوده اســت و آن فارسی است .تقریباً همه
زبانهای ایرانی دیگر را فقط در یک مرحله و در یک دورۀ کوتاه میشناسیم.
چون فرهنگ هر ملت ماحصل اندیشۀ آنان و بهکار بستن آن در زندگانی است
و زبان وســیلۀ بیان اندیشه و بلکه خود وسیله اندیشیدن است پس هر زبانی
آیینه فرهنگ مردمی اســت که به آن سخن میگویند .فرهنگ عالی بیزبان
پــرورده و زبان پرورده جدا از فرهنگ عالی به وجود نمی آید .به همین دلیل
فارسی آیینه فرهنگ ایرانی و گواه پروردگی و واالیی آن است.
اگر ایرانیان فارســی را از میان گویشها و زبانهای بســیار برگزیدند ،اینک
فارسی است که از هوش و دانش و هنر واال و کوشش دیرین و پیگیر آنان در
راه پیشبرد فرهنگ و دانش سخن میگوید.
منبع :بخشی از مقالۀ زبان فارسی نوشتۀ صادق کیا ،هفت هنر،
زمستان  ،۱۳۴۹شمارۀ
خبر کوتاه

«هریسون فورد»  ۴۰ساله میشود

«هریســون فورد»  ۸۰ساله
بــرای بــازی در پنجمیــن
قسمت از ســری فیلمهای
اکشــن و ماجراجویانــه
«ایندیانــا جونــز» جــوان
میشــود .به گزارش ایســنا
به نقل از هالیــوود ریپورتر،
«جیمــز منگولد» کارگردان
فیلم «ایندیانا جونز» که ساخت این مجموعه فیلم را از «استیون اسپیلبرگ»
تحویل گرفته ،قرار اســت برای قسمت پنجم این فیلم ،سکانسی را بسازد که
در آن بینندگان میتوانند شخصیت «ایندیانا جونز» با بازی «هریسون فورد»
را بار دیگر در دوران اوج خود تجربه کنند .بر اساس اعالم شماره جدید مجله
امپایر ،سکانس آغازین فیلم «ایندیانا جونز  »۵در سال  ۱۹۴۴و حدود هشت
سال پس از وقوع رویدادهای فیلم «مهاجمان صندوق گمشده» اتفاق میافتد
و در آن با اســتفاده از فنآوریهای جوانســازی« ،هریسون فورد» به مبارزه
نازیهــا در یک قلعه میرود .همچنین از تصاویر فیلم قدیمی «ایندیانا جونز»
و همچنین ژاکت اصلی این بازیگر در فیلم «مهاجمان صندوق گمشده» برای
ایجاد بهتر این سکانس ،استفاده شده است .استفاده از تکنیکهای جوانسازی
در آثار ســینمایی کمتر مورد اســتقبال مخاطبان قــرار گرفته ،همانطور که
«رابرت دنیرو» در فیلم «مرد ایرلندی» و «کرت راســل» در فیلم «نگهبانان
کهکشــان  »۲چندان طبیعی به نظر نمیرسیدند اما «هریسون فورد» تاکید
دارد کــه فیلم جدید «ایندیانا جونز» که هنوز عنوان خود آن فاش نشــده با
موفقیت از این فنآوری استفاده کرده است.
پس از این ســکانس ،فیلم جهشی به ســال  ۱۹۶۹دارد و در آنجا «هریسون
فورد» را در شکل و شــمایل امروزیاش در نقش «ایندیانا جونز» میبینیم و
بسیاری از حوادث اکشن فیلم نیز در این بخش روی میدهد.

درگذشت بازیگری در  ۹۰سالگی

«میکــی کوهــن» آخرین
بازمانــده از نســل بازیگران
فیلم کالسیک «بر باد رفته»
در ســن  ۹۰سالگی در شهر
ناپل ایتالیا درگذشت.
به گزارش ایســنا به نقل از
مجله پیپل«،میکی کوهن»
در دهههــای  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰میالدی ،کودک بازیگری بود که فهرســت بلند
فیلمهایش ،آثاری چون «بر باد رفته» و «اتوبوســی به نام هوس» را شــامل
میشــد و او آخرین بازمانده از نســل بازیگران فیلم «بر باد رفته» بود که در
نقش «بیو ویلکس» فرزند اشــلی و مالنی ویلکس بازی می کرد که توســط
«لســلی هاوارد» و «اولیویا دی هاویلند» بازی میشــد .با وجود رابطه مادر و
پســری «میکی کوهن» و «دی هاویلند» در فیلم «بر باد رفته» ،این دو هرگز
بار دیگــر در کنار هم مقابل دوربین نرفتند« .کوهــن» در  ۲۰۱۷به روزنامه
ایتالیایی ناپل دیلی نیوز گفت که اولین مالقاتش با دی هاویلند تا سال ۲۰۰۶
در  ۹۰ســالگی این بازیگر برنده اسکار اتفاق نیفتاد و تا زمان مرگش در سال
 ۲۰۲۰هر ســال در روز تولدش با او تماس میگرفته است .پنج سال بعد پس
از شکســت دادن صدها کودک کاندید برای بــازی در فیلم «بر باد رفته» ،او
در فیلــم هایی چون «خوارز» با بازی «پل مونی» و «بت دیویس»« ،رودخانه
سرخ» در نقش پســرخوانده «جان وین» و در نقش مقابل «جیمز استوارت»
در فیلم «پیکان شکسته» ظاهر شد.
یکی از آخرین نقشهای او در ســال  ۱۹۵۱رقم خورد که در آن نقشی را در
کنار «ویوین لی» ســتاره «بر باد رفته» در فیلم «اتوبوسی به نام هوس» ایفا
کــرد .با این نقش« ،کوهن» در نهایت در هر دو فیلمی که «ویوین لی» برای
آنها جایزه اسکار گرفت ،با او همبازی بوده است.
او آخرین بازی خود را در سال  ۱۹۵۷در سه اپیزود از سریال «آلفرد هیچکاک
تقدیم میکند» محسوب شبکه  CBSتجربه کرد و سپس شغلی در هواپیمایی
آمریکن ایرالین به دست آورد و تا بازنشستگی در سال  ۱۹۹۵در آنجا مشغول
بــه کار بود .فیلم چهار ســاعته «بر باد رفته» در ســال  ۱۹۳۹به کارگردانی
«ویکتور فلمینگ» به ســینما آمد و «کالرک گیبل» و «ویوین لی» ایفای دو
نقش اصلی آن را بر عهده داشــتند« .لســلی هاوارد»« ،اولیویا دی هاویلند»،
«هتی مکدنیل» و «ان رادرفورد» از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

