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نشان ابوالحسن نجفی پسفردا اهدا میشود

یادمان پدر «درستنویسی» فارسی
نــــگاره

کتاب ،دروازه رؤیاهای انسان

مهدی عزیزی

پسفردا ،سهشــنبه مراســم اهدای ســومین نشان
ابوالحســن نجفــی به مترجمــان برگزیــده در مرکز
نشـــان
فرهنگی شــهر کتــاب برگزار میشــود .نجفی عضو
پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی بود .او را
بیشتر به عنوان زبانشناس و مترجم برجسته متون ادبی میشناسند که
سواد و تسلطش به ادبیات ایران و جهان مثالزدنی بود.
نجفی با وسواس و کوشش ممتد در طی سالها زندگی علمی و فرهنگی
خــود در حوزههــای زبانشناســی ،ترجمــه ،ادبیات تطبیقی ،وزن شــعر
و فرهنگنویســی ،آثــار ارزشــمندی از خــود بــه جای گذاشــت و مشــوق
نویسندگان و مترجمان جوان و چهرهای اثرگذار در ادبیات معاصر ایران
بود .طبقهبندی وزن عروضی شعر فارسی یکی از کارهای مهم او بود و از

کار او تحت عنوان «دایره نجفی» به یکی از دایرههای وزن
شعر فارسی یاد میکنند.
از خصلتهای برجسته نجفی حساسیت مثالزدنیاش
ط ننوشتن
به درستنویسی و شاید بهتر باشد بگوییم غل 
در زبان فارسی بود .او کتابی دارد به نام «غلط ننویسیم»
که عنوان فرعی آن «فرهنگ دشــواریهای زبان فارسی»
است .کتابی به صورت فرهنگ لغت طراحی و تنظیم شده و به غلطهای
رایج و مصطلح زبان فارســی میپردازد .میتوان گفت که بخش اعظم
اهالــی ادبیــات در ایران از او به عنوان اســتادی بیبدیــل در قلمرو زبان و
ادبیات فارســی نام میبرند .استادی که گفته میشود «راه پاکیزهنویسی
را به دانشجویان ،نویسندگان و مترجمان نشان داد و نکات بسیار ظریفی

امروز سالروز درگذشت مجتبی مینوی است

ازدواج در دبستان!

خألیی که هیچ گاه پر نشد

روزگار خوشرنگ مرد نقاش روی پرده

«ایران» :ایرج اسکندری (متولد 1335
کاشــمر) از جملــه نقاشــانی اســت که
تجسمی
امسال در یازدهمین جشنواره هنرهای
تجســمی فجــر فیلمی دربــاره زندگــی و آثــار او بــه نمایش
درمیآیــد .در مورد ســوابق این نقاش میتــوان گفت که او
از همان کودکی با کارگاه نقشــه کشــی قالی با این هنر سنتی
مأنوس شد .او دوره تحصیالت متوسطه را درمشهد گذراند
و درســال  1353پــس از اتمــام تحصیــات دبیرســتانی به
دانشــکده هنرهای تزئینــی راه یافت و در رشــته مرمت آثار
باســتانی فوق لیســانس گرفت .از اســکندری خواســتیم از
حالوهوای این روزهای خود و نیز درباره فیلم مســتندی که
به زندگیاش میپردازد برایمان بگوید:
حــدود چهل روز پیــش آخرین نمایشــگاهم برگزار شــد و
بعــد از آن تصمیم گرفتــم روی نقاشــیهایم کار کنم .آن
نمایشــگاه حاوی کارهایی بود که از ســال  92تا  97کشــیده
بودم ،خوشــبختانه از آن مجموعــه  10کار به فروش رفت.
همچنیــن دو کار از مــن بــه حــراج تهــران رفــت و در آنجا
چکش خورد خوشــبختانه فروش خوبی داشــت .در هفته
جــاری گالــری نرفتم و بیشــتر در آتلیه مشــغول کار کردن
روی نقاشــیها بودم .آخرین گالری که رفتم هفته گذشــته
بــود ،بنابرایــن نمیتوانم در مورد آن گالــری حرف بزنم و
بازدید از آن را پیشنهاد کنم چون زمانش تمام شده و االن
برپا نیست.
یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر دارد روند
اجرایــی خــود را طــی میکنــد و کارهایــش در حــال انجام
است .فیلمی هم از زندگی من در این جشنواره به نمایش
درمیآیــد .ایــن فیلــم در خانــه هنرمنــدان ایــران نمایش
داده خواهد شــد .چند ســال پیش ،به گمانم ســال  94بود
که مجموعه آثار مــن در موزه هنرهای معاصر به نمایش
گذاشــته شد و این نمایشــگاه ســه ماه ادامه داشت .خانم

فرانــک آرتا کــه از کارمندان موزه هنرهــای معاصر بودند،
تصمیــم گرفتنــد فیلمــی از زندگی من بســازند .این فیلم
برای آن نمایشــگاه ســاخته شــده بــود که بخشــی از آن در
جشنواره تجسمی امسال به نمایش درمیآید .مدت زمان
نسخه کامل فیلم یک ساعت بود که در جشنواره تجسمی
 28دقیقه از آن به نمایش گذاشته میشود .تاریخ نمایش
فیلــم هم بــه زودی اعالم خواهد شــد .فیلمبــرداری برای
این فیلم یک هفته در چند لوکیشــن ادامه داشــت .یعنی
بخشی از آن در محل سکونت من ،بخشهایی در کارگاه و
جاهای دیگری فیلمبرداری شد.
خوشبختانه فیلم خوبی از کار درآمده است .اگرچه نسخه
اصلــی یعنــی نســخه یکســاعته فیلــم کاملتــر و حاوی
بخشها و اطالعات بیشتری از زندگی من است اما همین
نســخه  28دقیقــهای هم با وجود خالصه شــدنش ،خالی
از لطف نیســت و فیلم خوبی اســت .اطالعاتــی که در این
فیلــم در مــورد مــن ارائــه میشــود ،از دوران کودکــیام تا
دانشگاه ،زندگی هنری ،زندگی خصوصی و مسائل دیگر را
در برمیگیرد .در این فیلم دیگران و از جمله چند هنرمند
در مــورد من و آثارم حرف میزنند .طبیعی اســت که من
هــم مثــل هر فــرد دیگــری دوســت دارم که فیلم مســتند
درباره زندگی و آثارم دیده شــود .بنابراین دیدن این فیلم
در یازدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی فجر را به همه
عالقهمندان نقاشی توصیه میکنم.

درگذشتآهنگسا ِزسینما
میشــل لوگــران آهنگســاز نام آشــنای
دنیــای ســینما و چهــره سرشــناس
خبرآخر
فرانســوی برنــده جایــزه اســکار که در
طــول  ۵دهــه فعالیــت حرفــهای بــرای بیــش از  ۲۰۰اثر
سینمایی و تلویزیونی موسیقی ساخته بود ،در  ۸۶سالگی
در پاریس از دنیا رفت .این آهنگســاز نامدار نخســتین بار
در ســال  ۱۹۶۸با ترانه «آســیاببادیهای ذهنت» جایزه
اســکار بهترین ترانــه را دریافت کــرد .این ترانــه در فیلم
«ماجرای توماس کراون» با بازی اســتیو مککوئین و فی
داناوی اســتفاده شــده بود .لوگران دو بار دیگر هم برنده
جایزه اســکار شــد .او برای دومین بار در ســال  ۱۹۷۱برای
موسیقی متن فیلم «تابســتان  »۴۲این جایزه را دریافت
کرد و ســپس در ســال  ۱۹۸۳با فیلم «ینتل» ســومین بار

مــن از ســال 1350
بــا مرحــوم مینــوی
آشــنایی نزدیــک
داشــتم و بــه واســطه
علیاشرف صادقی نزدیکی خانههایمان
عضو فرهنگستان تقریبــاً هــر هفتــه بــه
زبان و ادب فارسی
ایشان سر میزدم و در
نشستهایی که با چهرههای فرهنگی جوان
و سرشــناس و شناخته شــده داشتند شرکت

بخارا

روایت ایرج اسکندری از نمایش فیلمی درباره زندگیاش در جشنواره تجسمی فجر

«ایران» :مجتبی مینوی
اهل کلمه طهرانــی ( ۱۹بهمــن
 ۷ -۱۲۸۱بهمــن )۱۳۵۵
مصحح ،مــورخ و مترجم
ادیــب ،نویســندهّ ،
بــزرگایرانــیازدانشآموختــگاندارالفنون
بود و در همین مدرســه با چهرههایی همچون
صادق هدایت دوستی و مراوده داشته است.
او در کنار مســعود فرزاد ،بزرگ علوی و صادق
هدایت گــروه ربعه را تشــکیل دادنــد .مینوی
درنوجوانــیبــاچهرههــایسرشناســیچون
محمدعلــی فروغــی و محمــد قزوینی آشــنا
شــد و روش نقد تحقیقــی متــون را از قزوینی
فراگرفــت و بــا فروغــی نیــز در تهیــه خالصه
شــاهنامه همکاری کــرد .مینوی ســال ۱۳۲۸و
در دوره اوج گرفتن نهضت ملی شــدن نفت
پس از 15سال از انگلســتان به ایران بازگشت
و در دانشــگاه تهــران بــه تدریس در دانشــکده
ادبیات پرداخت .سال  ۱۳۲۹از طرف دانشگاه
تهــرانمأموریتپیــداکردتاباســفربهترکیه،
توجو در کتابخانههای این کشور
ضمن جس 
و بررســی کتب خطی فارســی و عربی و ترکی
به عکسبرداری و تهیه میکروفیلم از تعدادی از
کتب خطی بپردازد .او گزارشی از نتایج علمی
این ســفرها را در مقاالتی با عنــوان «از خزائن
ترکیه» در مجله دانشکده ادبیات تهران در سه
شماره متوالی در ســال ۱۳۳۵منتشر کرد .طی
همیندورانموفقبهتهیهمیکروفیلمازبیش
از هزار نسخه خطی شد که در کتابخانه مرکزی
دانشگاهتهراننگهداریمیشود.

میکردم .آنچه از ایشــان به یاد دارم وسعت
علمی ایشــان بود که به جرأت میتوان گفت
در هیــچ کس دیگــری نمیتــوان آن را دید و
ســراغ گرفت .به هر صورت مجتبی مینوی از
آن دســت آ دمهای جامعالعلوم بود که هم
به تاریخ مسلط بود و هم به ادبیات و ترجمه
و ...و در تمــام ایــن حوزهها صاحبنظــر بود و
نمیشــد برای معلومات او گسترهای در نظر
گرفت و همین مســأله بود که او را از بســیاری
دیگرمتمایزمیکرد.البتهآنزمانمثلامروز،
همه چیــز درگیــر و تحت تأثیر مشــغلههای
زندگــی روزانه نبــود و افرادی مثــل مینوی با
فــراغ بــال بیشــتری روی آنچه میخواســتند
تمرکــز میکردند .بنیاد شــاهنامهای که او بنا
نهــاد و تا امروز نیز سرپاســت یکــی از کارهای
بزرگی است که مینوی در کنار تألیف و ترجمه
و تصحیح صدها کتاب دیگر به انجام رسانید
و از بزرگانی مثل دکتر زریاب خویی ،شهیدی،
تفضلــی و رواقــی دعوت کــرد تا بــه او در این
بنیاد کمک کنند .از جلســات همنشینی که با
او در خانهاش داشتیم خوب به یاد میآوردم
که چقدر در امانت دادن کتاب ،از آن کتابخانه
باشــکوه و کمنظیــرش گشادهدســت بــود و
همیشــه میگفت کتاب برای خواندن است.
هر کس هــر کتابی که میخواســت به امانت

میبرد و میخواند و دوباره برمیگرداند .آدم
خــوب و مهربانی بود اما از آدمهای بیســواد
و مدعــی بســیار عصبانــی میشــد و بــدش
میآمد .ســال  1355رفتم و پیش از ســفر به
لندن از ایشــان خداحافظی کردم .یکروز در
یکــی از خیابانهــای لندن مرحــوم مینوی را
دیــدم که از مغــازهای بیرون آمــد .رفتم جلو
ســام و احوالپرســی کردم و متوجه شــدم در
رفــت و آمــد از نشــیمن خانه که طبقــه دوم
بــود و کتابخانه که طبقــه اول ،روی پلهها لیز
خورده و دندهاش آســیب دیده بود .یکماهی
که آنجا بود هفتهای دو ســه بار به ایشــان سر
میزدم و کمکی میکردم .به ایران برگشــتند
و چند وقت بعد متأســفانه باخبر شدم که به
دلیل سکته قلبی در همان سال  1355از دنیا
رفتهاند .بعد از تأســیس فرهنگســتان زبان و
ادبیات فارســی ،یــک روز یــادم میآید آقای
محیط طباطبایی که آنچنان هم رابطه خوبی
بــا مرحــوم مینــوی در زمان حیات نداشــتند
میگفتنــد امروز اینجا و در این فرهنگســتان،
فقط و فقط جای یک نفر خالی است و هیچ
کس دیگــری نمیتواند جایش را پــر کند و او
دکتر مجتبی مینوی اســت .بحق همینطور
اســت .هرگز کســی بعــد از مینوی نتوانســت
جای او را بگیرد.

در زمانــی کــه بحــث کــودک همســری
شهروند
و تعییــن ســن قانونــی بــرای ازدواج
مجــازی
بخصــوص ازدواج دختران داغ اســت،
رحیمپــور ازغــدی دیــروز حرفــی زد که
یگانهخدامی
باعث شد بحث و حرفهای تازهای در
این مورد آغاز شود.
جمله روز
او گفــت« :در اســام بــرای ازدواج اصالً
حــد ســنی نداریــم .حتــی در دوران
دبســتان هم میتوانند ازدواج کنند ،فقط گفته شده اگر بچه
هست ،ولی او بر آنها نظارت داشته باشد».
بحث بــاال بردن حداقل ســن ازدواج دختران که در مجلس
به نتیجه نرســید بــا ویدیویی که چند روز پیــش درباره دختر
و پســری که میگفتنــد در  14و  16ســالگی ازدواج کردهاند بار
دیگر از بحثهای مهم شبکههای اجتماعی شد .آنهایی که
مخالف کودک همسری هستند دیروز با این جمله رحیمپور
ازغدی عصبانیت شــان بیشــتر شــد و بــه تندی دربــارهاش
نوشــتند«:آقای رحیمپور ازغدی فقط ای کاش میدانستید
کــه حدود  ١٤هزار کودک بیوه وجود دارد که آمار بســیار بدی
است برای کشور ،حال اگر یکی از آن کودکان بیوه فرزند شما
بود باز هم این صحبتهای بیپایه و اساس را میکردید؟»،
«رحیمپور ازغدی میگه دختر و پســر دبستانی هم میتونن
ازدواج کنــن ...بعــد حرفــی میزنــه کــه جمله اولشــو نقض
میکنــه« :بچــه حواســش بــه حقــوق و مصلحــت خودش
نیست»! « ،تا زمانی که انگیزه اصلی ازدواج را ارضای غریزه
جنسی بدانیم نباید از این اظهارنظرهای نابخردانه تعجب
کرد .این دوستان فراموش کردهاند یکی از مهمترین ثمرات
ازدواج درســت ،رشــد شــخصیتی زن و مــرد هــم هســت،».
«آقایپــور ازغــدی فرمودنــد دختــر و پســر دبســتانی هــم
میتونن با هم ازدواج کنن.چند وقت دیگه دعوت میشیم
عروســی.داماد  3سالشــه و میگیــم پس عــروس خانم کو؟
میگــن واال هنوز بــه دنیا نیومدن ولی عکس ســونوگرافیش
هست خوشگله.به این نوع ازدواج میگن جنین همسری،».
«رحیمپور ازغدی میگه محدودیت سن ازدواج نداریم بچه
دبستانیها هم میتونن ازدواج کنن داداش کال میخوای از
کودکســتان شــروع کنیم؟»« ،رحیمپور ازغدی راجع به سن
ازدواج تز نداده بود که داد».

به بهانه زادروز پل نیومن

بخشندهای با چشمهای آبی
«لــی استراســبرگ» تئوریســین بــزرگ
ســینما و مبدع و مدرس متد جریان ســاز
سینمــــــا و بازیگرســاز «اکتورز اســتودیو» تنها نقطه
ضعــف نیومــن جــوان را چهــره زیبــای
او میدانســت! استراســبرگ شــکی در
اســتعداد درخشــان پــل نیومــن(-1926
 )2008نداشــت ،امــا تصــور میکــرد ایــن
حسین مسلم جوان زیبا بیش از آن که بخواهد از قدرت و
دبیر گروه فرهنگی تکنیک بازیگریاش استفاده کند ،دیگران
را محــو جمــال زیبــای خود کنــد .خالصه
ایــن که استراســبرگ نگران بود او تبدیل به یک ســوپرمدل شــود
و بــا چهــرهاش پول بســازد .نگرانــی بحّقی که هرگــز جامه عمل
نپوشید .شاید خیلیها ندانند که او با آن چشمهای آبی زیبا دچار
کوررنگی بود و بواسطه همین نقیصه هم بود که از ادامه خدمت
در ارتش معاف شــد و بر ســر یک اتفاق ســر از اکتورز اســتودیو در
نیویــورک درآورد .امــا نیومن هرگز اجازه نداد کــه این صورت زیبا
و آن چشــمان آبــی گیرا مانعی بر مســیر بازیگری خــاق و –گاه-
اعجاب آورش ایجاد کنند .شــاید بزرگتریــن بداقبالی نیومن در
اوج دوران بازیگــریاش چیزی نبود جز هــم دوره بودن با مارلون
براندوی افســانه ای .به گواهی بســیاری از منتقدان ،او بهرغم این
که کارنامهای درخشــان از خود به جای گذاشــت و چیزی به اســم
«فیلم بد» در کارنامهاش واقعاً انگشــت شــمار است ،با این حال
هرگز نتوانست از شّر قیاس با براندو خالص و خود را از زیر سنگینی
سایه پدرخواندگی براندو-بخصوص در سالهای آغاز کار در دهه

حاشیههایپالرمو

بهمن فرمان آرا (راست) که در امریکا تجربه تهیهکنندگی دارد در
تولید فیلم «باغ وحش شیشهای» با نیومن (چپ) همکاری داشت

 - 50رها کند؛ شــاید به همین خاطر هم بود که به اسکار بازیگری
خیلی دیرتر از آنچه حقاش بود ،رسید و تازه در  50سالگی (برای
فیلم رنگ پول) آن را به چنگ آورد .بهترین فیلمهای پل نیومن
در ایران با صدای فوق العاده چنگیز جلیلوند ،دوبله و به نمایش
درآمدهاند و برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چهره نیومن یادآور
صدای جلیلوند اســت .اما از همه اینها گذشــته نیومن عالوه بر
کارنامــهای پر و پیمان در ســینما ،مردی بود با دســتهای بســیار
بخشنده .او که در میانه عمر برند محصوالت غذایی NEWMAN
 OWNبنیــان گذاشــت ،عمده انتفــاع این برند را بــه امور خیریه
اختصــاص مــیداد و از همین رهگذر دهها میلیــون دالر را صرف
انواع بنیادهای خیریه و بشردوستانه کرد.

مسجد ریگ؛ بنایی نجات یافته از دل شنهای روان اشکذر
برنده اســکار شــد .او نخســت در همکاری با ژاک دمی در
فیلم «چترهای شربورگ» نامی در سینمای جهان برای
خود دســت و پا کرد و این فیلم ســکوی پرش او به دنیای
هالیوود شــد .این آهنگساز قرار بود در ماه آوریل کنسرتی
در پاریس برگزار کند که اجل امانش نداد.

از زبان فارســی را در اختیار مخاطبان گذاشت که قطعاً هر
معلم ادبیات یا مؤلف و مترجمی به دانســتن آن نیازمند
است» از تألیفات و ترجمههای ابوالحسن نجفی میتوان
بــه «مبانــی زبانشناســی و کاربــرد آن در زبــان فارســی»،
«وظیفــه ادبیــات»« ،دربــاره طبقهبنــدی وزنهای شــعر
فارســی»« ،اختیارات شــاعری و مقاالت دیگــر در عروض
فارســی»« ،بیســت و یک داستان از نویســندگان معاصر فرانسه»« ،ضد
خاطرات»« ،ادبیات چیست» و ...اشاره کرد.
مراسم سومین دوره اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی 16:30 ،دقیقه
عصــر روز سهشــنبه  ۹بهمن با حضــور اصحاب فرهنگ و قلــم در مرکز
فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.

ایــران ما

رضا سلیمان نوری
خبرنگار

مسجد ریگ رضوانشهر شهرستان اشکذر
اثــری تاریخــی اســت کــه به علــت هجوم
ریگهــای روان ،ســالهای بســیار مدفون

بــود و در دهــه  70شمســی بازشناســی
شــد .ایــن مســجد بــا داشــتن شبســتان و
بخشهــای مختلف و همچنیــن چندین
قبــر بــا کاشــیهای زمــان خــود ،نمــاد
معماری قرن نهمی در منطقه محســوب
میشــود .ســاختار معمــاری مســجد و

ستونهای ستبر آن و وسعت بنای مسجد
حکایت از بزرگی و عظمت رضوانشهر در
گذشــتههای دور دارد .صحــن مســجد که
زیــر گنبد قــرار گرفتــه مربعــی  ۶در ۶متر
اســت که از طرف مغرب به بقعه متصل
به مسجد راه دارد.

بــا بینتیجــه مانــدن بررســی الیحه
عکس پالرمو در جلســه مجمع تشــخیص
روز مصلحــت نظــام و تصویب نشــدن
آن کاربــران شــبکههای اجتماعــی
یکی دیگر از موضوعات مهم روزشــان را پیدا کردند تا
دربارهاش بنویسند و اظهارنظر کنند.
کسانی که نگران تصویب نشــدن این الیحه و تأثیر آن
بــر اقتصاد ایــران و زندگی مــردم هســتند از دلیل این
تصویب نشــدن میپرســیدند اما برعکس کسانی هم
هســتند که اصوالً بررســی این الیحه را اشتباه میدانند
و معتقدنــد تصویــب آن خیانــت بــه مــردم اســت و
مشکلی از مشکالت مردم حل نمیکند .آنها هم دیروز
نظراتشــان را نوشــتند .امــا در کنار ایــن اظهارنظرها
ایــن عکــس از حضــور دکتــر محمدجواد ظریــف وزیر
امــور خارجــه ،ســعید جلیلی عضو مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام و لعیــا جنیــدی معــاون حقوقــی
رئیسجمهوری در جلســه بررسی الیحه پالرمو بسیار
مــورد توجه قــرار گرفت .هــم از نظر کنار هم نشســتن
جلیلــی و ظریــف و هم از نظــر حضور یــک زن در این
جلسه .این عکس را کاربران زیادی بازنشر کردند و آن
را دیروز در شبکههای اجتماعی زیاد دیدیم.

