|یکشنبه| 1خرداد |1401شماره |5870

گزارش

فرهنگ و هنر

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

در نقد تحریم سینمای استراتژیک

مصلحتاندیشی یا ترس از قضاوتها؟

چــرا برخی بازیگران ســینمای ایــران از نقشآفرینی در
فیلمهــای ملی و دینی یا مرتبط با وقایع انقالب اســامی
واهمه یا ابا دارند؟
با وجود حافظه تاریخی ضعیــف ما ایرانیان ،تاریخ و مرور
اتفاقات تاریخی ،برای اکثر اقشــار جامعه موضوعی مهم و
قابل پرداخت است .روایتهای حساس تاریخی که به دلیل
اهمیت باال و تالش برای جاودان نگه داشتن آن موضوعات،
نیاز به تحقیق و توجه زیادی از ســوی از نویســندگان و
فیلمســازان دارد تــا بتوانند وقایع پیش آمــده تاریخی و
ملی را ـ که هرکدام در سرنوشــت کشورمان نقش پررنگی
داشــتند ـ در نزدیکترین حالت ممکن به واقعیت ،برای
نسل جدید در قالب تصویر بازگو کنند.
به گزارش فارس در این میان و با گذشت سالها از ساخت
فیلمها و سریالهای تاریخی ،یکی از مهمترین چالشهای
فیلمسازان در انتخاب بازیگران این فیلمهاست که در کنار
فیلمنامه ،نقش بسیار پررنگی در باورپذیری آن روایت دارد.
بازیگرانی که طی ســالهای گذشته برای نقشآفرینی در
فیلم های استراتژیک ملی و دینی ،به دالیلی از حضور در
ایــن پروژهها پرهیز یا پس از مدتی اعالم انصراف میکنند
تا منافع سیاسی و عقیدتی آن ها در خطر نیفتد.
بــا نگاهی به این بــه این موضوع میتوان در ابتدا ســراغ
جشــنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی
رفت .جشــنوارهای که هرســاله برای پیشــرفت و دیدن
هنرمندان و سوپراســتارهای ســینمای ایران جوایزی را
در نظر میگیرد؛ اما در نهایت شــاهد شکلگیری ارتباط
ارگانیک و دوسویه از سوی این هنرمندان و سینمای ایران
نیستیم.
هنرمندانی که از دل فرآیندهای سینمای ایران به شهرت
رســیده و به جوایز مختلفی در این جشنوارهها میرسند و
در نهایت به عنوان سوپراســتار به ســینمای ایران معرفی
میشــوند ،باید تالش کنند تا در ازای این دیده شدنها،
بتوانند به سینمای کشورشان هم خدمت کنند .اما پس از
مدت کوتاهی از رســیدن به شهرت ،متاسفانه شاهد تغییر
مسیر برخی از این هنرمندان هستیم و این موضوع ،اتفاق
تازهای در سینمای ما نیست.
با نگاهی از گذشــته تا ب ه کنــون ،میتوان دید که همواره
ایفای نقش در فیلمهای مرتبط با تاریخ انقالب اســامی

حاضر حوزه سینماســت که در مهمتریــن و اثرگذارترین
ژانرهای سینمایی خود ،از کمبود بازیگران جدید و مشتاق
بیبهره است.
بیان تکرار نگاههای سیاست زده هنرمندان

و پروژههای سیاســی امنیتی ،هزینههای ســنگینی برای
بازیگران داشته است که باعث شده این بازیگران در نهایت،
بعد از مدت کوتاهی از بازی در این پروژهها انصراف دهند
یا آنها را تحریم کنند.
این مســاله حتی به فشارهای افراد خارج از کشور محدود
نشده و به طور مثال در ساخت فیلمهایی مانند «قالدههای
طال»« ،مــاه گرفتگی»« ،ماجرای نیــمروز»« ،رد خون»،
«بادیگارد»« ،به وقت شام» و  ...همواره تولیدکنندگان این
آثار با چالشهایی روبرو باشــند و فشارهای داخلی باعث
شده بسیاری از اوقات بازیگران بعد از عقد قرارداد از حضور
در آن پروژه انصراف دهند یــا بعد از یک بار بازی در این
نقشها ،مایل به تکرار آن در فیلمهای دیگر نباشند.
نادیده گرفتن بازیگران مستعد و ریسکپذیر
در جشنواره فجر

عالوه بر موضوعاتی که به آنها اشاره کردیم؛ از سوی دیگر
میتوان به نادیده گرفتن بســیاری از بازیگرانی که ریسک
بازی در این فیلمها را در سالهای اخیر به جان خریدهاند،
اشاره کرد .بازیگرانی که نقشهای درخور تحسینی را بازی
کردند و مورد توجه منتقدان هم قرار گرفتند ،اما با واکنش

مجدالدین معلمی جزییات برنامه «شــهر آســمانی» و برنامههای جنبی سالگرد
آزادسازی خرمشهر را تبین و تشریح کرد.
معــاون هنری حوزه هنری در نشســت خبــری که برای همین برگزار شــد با
گرامیداشــت چهلمین سالروز آزادسازی خرمشهر و تاکید بر لزوم پرداختن ویژه
به این واقعه ،گفت :به مناسبت چهلمین سالروز آزادسازی هرمشهر ،سعی کردیم
در همه عرصههای هنری هنرمندان را درگیر تولید اثر برای خرمشهر کنیم .البته
این گالیه را نیز دارم که چهلمین سالروز فتح خرمشهر اتفاق غیرقابل پیشبینی
نبــود و ارگانها و مراکز میتوانســتند ایــن موضوع را به صورتی شایســتهتر
توجه کنند.
وی در ادامــه برنامههای رویداد «شــهر آســمانی» را برشــمرد و توضیح داد:
فعالیتهای این رویداد را به چند دسته تقسیم کردیم؛ برخی ویژه مردم خرمشهر
و در شهر خرمشهر برگزار میشــوند و برخی متوجه فاتحان و رزمندگانی است
که در فتح خرمشــهر نقش داشــتند .این برنامهها به تفکیک در روزهای دوم و
سوم خردادماه برگزار میشوند؛ صبح دوم خردادماه ساعت  ۱۰نمایشگاه تجسمی
«شــهر آسمانی» متشــکل از آثار تجسمی شامل نقاشــی و مجسمه هنرمندان
برجســته و همچنین نمایشگاه عکس «نوبت ظفر» در محل حوزه هنری افتتاح
میشــود .روز ســوم خرداد ماه نیز برنامههایی صبح و شــب در محوطه بیرونی
مسجد خرمشهر برگزار خواهد شد .کاظم چلیپا ،غالمعلی طاهری ،مرتضی اسدی
و کامیار اسماعیلی نقاشــیهای جدید با موضوع خرمشهر و استاد نادر قشقایی
تندیس شــهید جهان آرا ،استاد معماریان تندیس شهید بهنام محمدی و استاد
گروســیان تندیس شهید محســن وزوایی را خلق کردهاند که در این نمایشگاه
به نمایش درمیآیند .همچنین آثار دیگر این نمایشــگاه شــامل آثار تجسمی از
گنجینه حوزه هنری است .نمایشگاه عکس نوبت ظفر نیز شامل  ۳۰فریم عکس

حرفهایغیرمحرمانه
ش سیاسیون
ضرغامی از گزار 
درباره گنج و گنجیابی
عزتاهلل ضرغامی از ارائه گزارش به رییسجمهور برای رفع
محدودیتهای یگان حفاظت میــراث فرهنگی و موافقت
ریاســت جمهوری با حل مشکل پرداخت حقوق کارکنان
پایگاههای میراث فرهنگی خبر داد و از گزارشهای برخی
مســئوالن و نمایندگان مجلس درباره گنــج و گنجیابی
سخن گفت.
وزیــر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی در
پنجمین گردهمایی فرماندهان و مدیران پایگاههای یگان
حفاظت میراث فرهنگی ،با بیان اینکه جدیترین وظیفه
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی حفاظت
از میراث فرهنگی است و مأموریت میراث فرهنگی حاکم
بر ســایر ماموریتهای وزارتخانه اســت ،به نقش کلیدی
یگان حفاظت اشــاره کرد و افزود :در این حوزه عدد و رقم
معنا ندارد ،گنجینهای که در اختیار ما اســت بیانتهاست
و عزیزان یگان حفاظت و همه ما از گنجینه ارزشــمندی
محفاظــت میکنیم که تعیین عدد و رقــم برای آن معنا
ندارد.
ضرغامی با اشــاره به برخی محدودیتهای یگان حفاظت
میراث فرهنگــی ،اظهار کرد :ماموران یــگان برای انجام
ماموریتهای خود به ابزار نیاز دارند ،درحالیکه از حداقل
ابزار محروماند .در اینباره آسیبشناســی صورت گرفته و
حداقل نیازهای یــگان حفاظت برای انجام ماموریتها در
قالب نامهای به رییسجمهور به زودی گزارش میشــود.
این ابزار از نیروی انســانی و خودرو گرفتــه تا تجهیزات

مثبت از ســوی داوران برخی از دورههای جشــنواره فجر
روبرو نشــدند .برای نمونه ایفای نقش جواد عزتی در آثار
«ماجرای نیمروز» از ماندگارترین آثار این هنرمند محسوب
میشــود ،اما عزتی در دورههای مختلف جشنواره فجر به
شــکل عجیبی نادیده گرفته شده است .طبیعتاً زمانی که
جشــنواره فیلم فجر و ساختارهای تشویقی سینمای ایران
فرصتی برای دیده شدن این هنرمندان فراهم نکند ،شاهد
بیرغبتی هنرمندان برای ایفــای نقشهای چالشبرانگیز
خواهیم بود.
چیزی که امروزه شاهد آن هستیم ،تحریم این آثار توسط
برخی هنرمندان اســت؛ هنرپیشــههایی که فرزندان این
ســرزمین هستند و مسیر شــکوفایی و درخشش آنها از
طریق زیســت در ســینمای ایران گذشته است و اگر هنر
آنها خرج ســینمای ایران نشــود ،به نوعی هدررفت این
اســتعدادها محسوب میشــود و مدیریت جدید سینمای
ایران باید به فکر حل چنین مســایل مهمی در ســینمای
ایران باشد.
به همین دالیل اســت که در این سالها کمتر تنوعی در
انتخاب بازیگران فیلمهای گونه سیاســیامنیتی یا مذهبی
را شــاهد هســتیم و این نقیصه ،یکی از ضعفهای حال

جزییات ویژهبرنامه آزادسازی خرمشهر

رونمایی  ۶اثر جدید

از عکسهای دیده نشده خرمشهر است که افتتاح خواهد شد.
معلمی بیان کرد :برنامههای صبح در مســجد خرمشهر شامل رونمایی  ۵عنوان
کتــاب ،یک قطعه موســیقی بادعنوان خرمشــهر مقاوم بــه خوانندگی علیرضا
افتخاری ،رونمایی از نمایشــنامههای تولید شــده در برنامه بچههای مسجد و..
برگزار و برنامه جشن مردمی ســالروز آزادسازی خرمشهر نیز ساعت  ۲۲بزگزار
خواهد شد.
دبیر رویداد «شــهر آســمانی» گفت :گردهمایی روز ســوم خرداد در مســجد
خرمشــهر با حضور نقش آفرینان سوم خرداد برگزار خواهد شد که ذکر خاطره
آن روزهــا را داریم و در همان برنامه اولین جایــزه بهروز را به هنرمند نامداری
که اثری درخور تولید کرده اســت ،اهدا خواهد شــد .این جایــزه به نام بهروز
مرادی نامدارترین هنرمند خرمشــهری است که برای ماندگاری نام این هنرمند
و فراهم کردن زمینهای برای تولید اثر ،چنین اقدامی را صورت دادیم .همچنین
از اســکندر کوتی گوینده خبر ان روزها نیز تقدیر میکنیم .قطعه سالم فرمانده
نیز اجرا خواهد شد.
وی با اشــاره به بازسازی و ساخت پردیس سینمایی در خرمشهر و آبادان ،اظهار
کرد :اتفاق دیگری که ســعی کردیم به سرانجام برسانیم این بود که سینما نخل
خرمشهر دو ســالن دارد که نیاز به بازسازی دارد و کلنگزنی آن برای بهسازی
به  ۷سالن ،در این روز اقدام و سینما تا پایان تابستان ،با تعداد سالن باال افتتاح

و امکانــات نرمافزاری و ســختافزاری و بعضی اختیارات
قانونی اســت که همه آنها جمعبندی شده است و سعی
میکنیم به تدریج آنها را رفع کنیم.
وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی اضافه
کــرد :در قانون وزارت میراث فرهنگــی که مراحل پایانی
را طــی میکنــد ،بند مشــروحی درباره یــگان حفاظت
میراث فرهنگی به عنوان ضابط قضایی آورده شــده است،
محدودیت و مشــکلی که یگان همیشــه با آن در برخورد
با تخلفات مواجه بود و فرمانده فراجا هم در حاشــیه این
برنامــه در جمع خبرنــگاران از پذیرش و آموزش یگان به
عنوان ضابط خبر داد.
او در ادامه خطاب به فرماندهان یگان حفاظت گفت :بخش
مهمی از کار ما حفاظت در حوزه «سخت» است ،اما بخش
زیــادی از حفاظت ما در حوزه نرم تعریف میشــود .این
موضوع را جدی بگیریــد و راههای نرفته را امتحان کنید.
باید توجه کرد که بیشتر نیروهای ما افراد رسمی نیستند،
آحاد مردم نیروهای ما هســتند .در واقع ما به اندازه آحاد
مردم ایران نیروی محافظ میراث فرهنگی داریم.
وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی با اشاره
به گستردگی میراث فرهنگی در سراسر کشور افزود :وجود
 ۳۵هزار اثر تاریخی ملی در کشور شوخی نیست .در سفر
استانیِ اخیر ریاســتجمهوری که به ماکو رفته بود ،یک
پل تاریخی را دیــدم که درحال تخریب بود ،میگفتند به
دوره صفوی مربوط میشــود ،گفتم وقتی اعتبار حفاظت
و مرمــت از این اثر هنوز نیامده اســت ،حداقل یک تابلو
معرفی بزنید که مشخص شود این پل تاریخی و مربوط به
چه دورهای اســت .زبالههای پاییندست آن را جمع کنید
و تــا زمانی که اعتبار برســد از روی آن رفتوآمد نکنید.
آنقدر مسأله در ماکو بود که کسی به این پل تاریخی توجه
نمیکرد ،درحالیکــه این پل یکی از آن  ۳۵هزار اثر ملی
شناساییشده است.

پیرو همین ماجرا ،به تازگی شــهره پیرانی همســر شهید
هســتهای داریوش رضایینــژاد یادداشــتی را در صفحه
شخصی خود منتشــر کرد .یادداشت پیرانی حول انتخاب
بازیگــران فیلم «هِناس» که به زودی اکران میشــود ،در
عین آنکه داســتان عجیب و رازآلودی از چگونگی انتخاب
مریــا زارعی بــرای ایفای نقشــش در فیلم ســینمایی
«هناس» را بازگو میکند ،اما در دل خود حکایت از تکرار
این آســیب در ســینمای ایران دارد .روایتی که حاکی از
نگاههای سیاســت زده ،تحریمهــا و رفتارهای متناقض از
سوی هنرمندانی است که خود را روشنفکر ،غیرسیاسی و
آزاداندیش معرفی میکنند.
در بخشهایی از یادداشت شهره پیرانی که به این موضوع
اشاره میکند ،آمده است:
بعد از نهایی شدن فیلمنامه «هناس» و کارهای پیشتولید
پیشــنهادات به بازیگران ارایه میشود ،برای بازی در نقش
داریوش و من ...یکی را حتی قرارداد هم میبندند (علی رغم
میلم به بازی این فرد ولی چیزی نمیگویم) قرارداد را فسخ
نکرده رها میکند .از قرار ،بازی در نقش شهدای هستهای و
داستان زندگیشان هزینهبردار است برای کسانی که دنبال
جوایز بینالمللی هستند و البته به دالیل دیگر...
در ایــن میان باید بــه این موضوع هم دقــت کرد که به
نوعی ایفای نقش همســر شــهید رضایینژاد نیازمند باور
و اندیشــههای عمیقی اســت که در کمتر هنرمندانی در
سالهای اخیر این توفیق بوده که چنین نقشهایی را ایفا
کنند .مریال زارعی هنرمندی اســت که در سالهای اخیر
کارنامه کاری او نشــان داده که همواره با هنرمندی هرچه
تمامتر به اســتقبال این نقشها آمده و تمجید مخاطبان
را هم به همراه داشــته است .اما همچنان جای این سوال
باقی میمانــد که هنرمندان و سوپراســتارهای متعهد به
ســینمای ایران ،تا چه زمانی حاضرند برای سینمای ایران
هزینه دهند و از سوی جشنوارهها و مدیران داخلی نادیده
گرفته شوند؟!

خواهد شد .همچنین ،بازسازی سینما آبادان نیز تحت عنوان سینما بهمن تمام
شده و در این روز افتتاح میشود.
معلمی همچنین خبر داد :یک عکس صحنهپردازی شــده از احســان باقری نیز
فردا اول خردادماه در موزه هنرهای معاصر تهران اکران میشــود .این عکس ،به
روز شــده یکی از عکسهای ســعید صادقی عکاس جنگ است و همچنین قرار
است در فضای شهری نیز اکران شود.
وی عنوان کرد :برنامه راویان خرمشهر نیز ساعت  ۱۶از شبکه چهار ،برنامه دیدار
ماه نیز  ۳خرداد شــبکه  ۲پخش میشــود و برنامه شب خاطره نیز قدیمیترین
محفل ادبی کشور است ۵ ،خرداد در تاالر سوره خواهیم داشت.
معــاون هنری حوزه هنــری همچنین گفت :در حوزه نمایــش ۱۱ ،جلد کتاب
از بچههای مســجد را در خرمشــهر رونمایی میکنیم .همچنین یک نمایش در
وســعت بزرگ خواهیم داشــت که تالش داریم در تیرماه بتوانیم اجرای عمومی
برای این نمایش بزرگ داشــته باشــیم .از سال گذشــته تاکنون با نویسندگان
کشــوری تعامل داشتیم که کتابهایشان برای برنامه چهلمین سالروز آزادسازی
خرمشــهر داشته باشیم که برای برنامه مسجد خرمشهر ۵ ،کتاب رمان را با این
موضوع رونمایی خواهیم کرد.
معلمی در پایان در پاسخ به یک انتقاد درباره کم توجهی به شهر و مردم خرمشهر
گفت :محرومیتها را در خرمشهر دیدهایم و دیدارهای بسیاری با مسئوالن داشتیم
اما آن چیزی که ما مکلف هستیم این است که یاد خرمشهر را زنده نگاه داریم و در
عین حال کاری کنیم مردم آنجا بهتر زندگی کنند و با افزایش زیرساخت فرهنگی
هنری در این شــهر به این مهم کمک کنیم .در این راســتا ،تالش داریم پردیس
فرهنگ و هنر خرمشهر بســازیم و همچنین سینمای متروکه آبادان را به صورت
بهبودشده تحویل مردم دهیم تا خرمشهر حال بهتری پیدا کند.

ضرغامــی همچنین به کمبود منابــع مالی برای حفاظت
از میراث فرهنگی ،شــاره کــرد و افزود :البتــه اعتبارات
دوبرابر شده و اساسنامه صندوق هم برای جلب اهداییها
و هبــه مردمی در هیأت دولت تصویب شــده اســت و از
دولت جای تشــکر دارد؛ چرا کــه نظام اداری مثل بختک
میمانــد و بحثهایی هم در دولت دربــاره بخشهایی از
ایــن مصوبه مطرح شــد ،اما با پیگیری رفع ابهام شــد.
یکــی از مفاد این مصوبه ،مشــارکت مردمــی به صورت
هبــه و اهدای کمک اســت که لکنون کلیــت مصوبه به
شورای نگهبان رســیده و ایرادهایی هم آنجا وارد کردهاند
کــه البته به این بخــش برنمیگردد و جــای نگرانی هم
نــدارد و فکر میکنیــم از مرحله شــورای نگهبان هم با
موفقیت گذر کند.
وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی درباره
مرمتهای نیز اظهار کرد :خیلی از مشــکالت را میتوان
با صدور مجوزهای محلــی و منطقهای حل کرد .البته که
مسأله مرمت حســاس است و به کارشناسی نیاز دارد ،اما
مرمــت را میتوان در دو الیه تعریف کرد ،یک الیه مرمت
در بناهایی مثل تخت جمشــید اســت کــه از نزدیک آن
را دیــدم و اتفاقا در روز بازدید مرمتگران تخت جمشــید
میگفتند کــه دو ماه حقوق نگرفتهاند و خوشــبختانه با
دســتور رییسجمهور مشــکل پرداخت حقوق همکاران
پایگاهها حل میشود .ضرغامی همچنین از یگان حفاظت
خواست برای حفاظت از  ۳۵هزار اثر ملی که هنوز بسیاری
از آنها شناســنامه ندارند ،برنامه داشــته باشند و سامانه
ارتباط مردمی تشکیل دهند.
وزیــر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی در
بخش دیگری از ســخنانش به گزارشها و ادعاهای مربوط
به گنج که از ســوی برخی شــخصیتهای سیاســی در
اختیار او قرار میگیرد ،اشــاره کــرد و با بیان اینکه این
صحبتها نمیتواند و نباید محرمانه باشــد و هر چه مردم

درباره میراث فرهنگی بیشــتر اطالعات داشــته باشند ،از
آن بهتر محافظت میکنند ،گفت :گزارش شــده بود که
مثال گنجینه حضرت ســلیمان در فالن روستا وجود دارد
و اگــر حفاری نکنید به دســت نااهلــش میافتد و با این
گنجینه میتوانید جمهوری اسالمی را نجات بدهید ،ما هم
مجبوریم مطالعه اولیه و تحقیق میدانی انجام دهیم .اتفاقاً
همه پروژههایی که گزارش دادهاند مشــابه هم بوده است،
یک شخصیت سیاســی مورد اعتماد بنده زنگ میزند که
گنجینهای پیدا شده اســت و ما مجبوریم تحقیق میدانی
کنیم و بعد اطالعرسانی کنیم.
او ســپس از یکی از شــخصیتهای دولت نام برد که این
گزارشها را بارها به وزارت میراث فرهنگی داده اســت و
افزود :یکی از سیاســیون که ارتباط گرفتن با ایشــان هم
بسیار ســخت اســت ،چند بار به بنده گزارش داد که بنا
بر گزارشهای یک زمینشــناس معــروف ،در فالن نقطه
گنجینهای وجود دارد ،ما هم تحقیق میدانی را آغاز کردیم
چندین متر آن منطقه را به پایین و چپ و راســت حفاری
کردیم و آخر سر اعالم کردم که میخواهیم دستور توقف
بدهیم ،چون چیزی پیدا نشده است.
وزیر میــراث فرهنگی ،میــراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی به گزارش یکی از نمایندگان مجلس درباره
گنجیابیها اشاره کرد و گفت :نماینده جامعه کلیمیان در
مجلس در دیداری که با ما داشــت تنها درخواست خود را
حفاظت از قبرستان یهودیان مطرح کرد .ایشان میگفت،
این گورســتان متروکه شــده ولی برخی بر این باورند که
اموات ما را با طال و جواهر دفن کردهاند و این قبرستان را
شخم زدهاند .درخواست کرد فنس بکشیم ،گفتم ما حتی
بودجه این کار را نداریم ،اما قرار شد یگان حفاظت از این
گورســتان بازدید داشته باشــد و با هر کسی که زمین را
ی َکنَد ،برخورد کند تا فضای این گورســتان برای
آنجــا م 
حفاران ناامن شود.

دریچــــه
امیر دژاکام:

سینما و شبکه نمایش خانگی

باید رسانه ترویج ادبیات فارسی باشد
نهانگلیسی

امیــر دژاکام گفــت :برنامههــای تلویزیونــی ،شــبکه
نمایــش خانگــی و ســینما بهتریــن مــکان بــرای
ترویــج واژگان فارســی و دور شــدن از اصطالحــات
مرســوم و رایــج انگلیســی هســتند.
امیــر دژاکام در گفتوگــو بــا میــزان ،پیرامــون
اشــاعه زبــان انگلیســی در برنامههــای شــبکه
نمایــش خانگــی و همچنیــن گفتوگــوی
عامیانــه در جامعــه گفــت :زبــان محصــول کار و
روابــط اجتماعــی انســان اســت ،زبــان محصــول
ابــزار و وســایلی اســت کــه انســان بــا آنهــا ســر و
کار دارد ،بــه فــرض مثــال اگــر بخواهــم نمونـهای
بیــاورم واژه موبایــل یــا تلویزیــون کــه مــا بــر
حســب نیــاز از آنهــا اســتفاده زیــادی داریــم
کلماتــی انگلیســی هســتند.
وی در همیــن راســتا اضافــه کــرد :مــا اگــر بخواهیم
زبــان فارســی را حفــظ کنیــم از همــان ابتــدا بایــد
در روابــط ،محصــوالت و کارهــای اداری خــود
کــه جــزوی از روزمــره مــا هســتند از ایــن زبــان
اســتفاده نماییــم ،البتــه ایــن را بگویــم کــه وقتــی
تعــداد زیــادی از کلمــات انگلیســی در طــول زمــان
جــا افتادهانــد تغییــر آنهــا نیازمنــد زمــان و برنامــه
ریــزی اصولــی اســت.
ایــن نویســنده و کارگــردان تئاتــر دربــاره اســتفاده
بیــش از حــد کلمــات انگلیســی در ســینما و
شــبکه نمایــش خانگــی تاکیــد کــرد :اگــر مــا
بگوییــم کــه در جامعــه و در دنیــای واقعیــت کار
روی زبــان ســخت اســت ،حداقــل در دنیــای خیــال
کــه ســینما و تولیــدات شــبکه نمایــش خانگــی
اســت کــه میتوانیــم از واژههــای درســت فارســی
اســتفاده کنیــم.
وی در همیــن رابطــه ادامــه داد :ایــن اتفــاق
موضــوع مهمــی اســت ،مــا بایــد در تولیداتمــان تــا
حــد امــکان از کلمــات انگلیســی اســتفاده نکنیــم،
اســتفاده از کلمــات فارســی در قــاب ســینما ،برنامه
هــای تلویزیونــی و مســابقات ســرگرم کننــده بــه
واســطه عناصــر زیبایــی شناســانه ایــن برنامههــا
میتوانــد در بیــن مــردم تاثیرگــذار باشــد.
وی در همیــن رابطــه ادامــه داد :از نظــر مــن
مشــکالت برنامههــای رســانههای اینترنتــی ایــن
اســت کــه نمیداننــد در زمینــه ادبیــات چــه
تاثیــری بــر جامعــه دارنــد ،آنهــا اگــر بــه نقــش
کلیــدی خــود پــی میبردنــد بــه همیــن راحتــی
از کلمــات و واژگان انگلیســی اســتفاده نکــرده و آنها
را اشــاعه نمیدادنــد.
امیــر دژاکام بــا اشــاره بــه لــزوم اســتفاده از واژگان
فارســی در ســاخت تولیــدات رســانه و ســینما
اظهــار کــرد :آنچــه مشــخص اســت اینکــه اگــر
میخواهیــم تغییــری در زبــان امــروز بــه وجــود
بیاوریــم ،بایــد کلمــات را مهربانانــه و دوســت
داشــتنی و در قالــب برنامههــای جــذاب بــه مــردم
ارائــه کنیــم ،اگــر بخواهیــم روی ایــن تغییــرات
تاکیــد بیهــوده کنیــم جــواب عکــس خواهــد داد.
امیــر دژاکام در همیــن رابطــه تاکیــد کــرد:
یکــی دیگــر از نــکات مهــم آن اســت کــه اگــر
میخواهیــم بــه جــای لغــات و واژگان انگلیســی
جایگزیــن بگذاریــم بایــد ســلیقه بــه خــرج دهیــم.
بایــد از واژگانــی اســتفاده کنیــم کــه در نــگاه مــردم
مطلــوب بــوده و در گفتوگوهایشــان بــه راحتــی
قابــل اســتفاده باشــد .جایگزیــن کــردن کلمــات بــه
تنهایــی رخ نمیدهنــد ،واژه وقتــی در جملــه قــرار
میگیــرد معنــای اصلــی را پیــدا میکنــد.
امیــر دژاکام دربــاره برگــزاری روز ملــی فردوســی و
ســایر شــاعران اضافــه کــرد :طبیعتــا تکریــم یــک
شــاعر و یــاد از وی قابــل قدردانــی اســت امــا بایــد
ببینیــم کــه ایــن برگــزاری مراســم و جشــن بــه
مناســبت روز پاسداشــت یــک شــاعر تــا چــه حــد
در فرهنــگ و ادبیــات جامعــه تاثیرگــذار اســت،
شــاید اگــر هزینــه برگــزاری ایــن مراســمها را
صــرف برنامــه ریــزی و اشــاعه زبــان فارســی و
شــعر ایــن شــاعران کنیــم بــازده بســیار بهتــری
خواهــد داشــت.
ایــن نویســنده و مــدرس تعزیــه و نمایشهــای
آیینــی فارســی در همیــن رابطــه تاکیــد کــرد :مــا
بایــد بــه دنبــال آن باشــیم کــه چــرا طی ســالهای
گذشــته کتبــی مثــل شــاهنامه و دیــوان حافــظ
بیشــتر حالــت تزیینــی پیــدا کردهانــد؟ بایــد بــه
ایــن مســاله فکــر کنیــم کــه ایــن کتــب بایــد بــه
جــای خــاک خــوردن در کتابخانههــا بــه عنــوان
مراجــع ادبیــات فارســی تدریــس و همچنیــن
مطالعــه شــوند ،از نظــر مــن برنامــه ریــزی روی
ایــن چنیــن مســائلی از برگــزاری ســاالنههایی
کــه هزینــه هــای فراوانــی در پــی دارد بســیار
بهتــر اســت.
امیــر دژاکام در همیــن رابطــه خاطرنشــان کــرد:
یکــی دیگــر از مســائلی کــه حــل آن بــه احیــای
زبــان فارســی کمــک میکنــد ،رســیدگی بهتــر و
بیشــتر بــه عرصــه نشــر اســت ،اینکــه کتــاب بــه
عنــوان مهمتریــن عنصــر فرهنگســاز بــه راحتــی و
ارزان بــه دســت مــردم برســد ،ایــن عاملــی اســت تا
جامعــه بتوانــد بــا راحــت خیــال کتــاب را در ســبد
خانــوار خــود قــرار داده و مطالعــه از خانــه و خانواده
بــه جامعــه تســری پیــدا کنــد.

