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متاسفانه در  30سالی که از استقالل تاجیکستان گذشته است ،نتوانستیم از ظرفیت
مناسب نمایشی این کشور فارسیزبان بهره ببریم .طبیعتا اگر در سه دهه اخیر مراودات
نمایشی ما با تاجیکستان گسترش مییافت هماکنون بازار بزرگ 9میلیون نفری در منطقه
فرغانه و دوشنبه در انتظار آ ثار نمایشی ما بود و ضمنا بازیگران تاجیکی دانشگاهدیده
میتوانستند کمکحال پروژههای ما در مسیر بینالمللیشدن باشند

چرا از ظرفیت بازیگران فارسیزبان خارجی در سریالها بهره نمیبریم؟

نیمیم ز فرغانه

*

«پـ ـ ــس زب ـ ـ ــان م ــح ــرم ــی خ ــود
دیگرست /همدلی از همزبانی
بهترست» .کسی مخالف این
احسان ناظمبکایی
بـ ــیـ ــت م ـ ــول ـ ــوی نـ ـی ــس ــت امـ ــا
روزنامهنگار
واقعیت این است همدلی که
ه ـمزبــان بــاشــد از هــر گزینهای
بهتر است .کسی که هم حرف زبانت را بشنود و هم
حرف دلت را بفهمد .این ماجرا در حوزه ساخت آثار
نمایشی ،بیشتر به چشم میآید.
شاید یــک فیلم یــا ســریــال را کــه بــازیــگــران خــارجــی در
آن حضور دارند بتوان به تیم فوتبالی تشبیه کرد که
بازیکنانی از ملیتهای مختلف در آن بازی میکنند
امــا اگــر ایــن بازیگران بهجز تکنیک فــردی و تاکتیک
گــروهــی ،همزبانی را هــم چاشنی کــار کنند بــر میزان
هماهنگی اف ــزوده مـیشــود .طبیعتا حضور عوامل
عــربزبــان یــا انگلیسیزبان و فــرانــســویزبــان ولــو از
مــلــیـتهــای مختلف در یــک ک ــار  ،عــامــل همگرایی
دیگری بهنام همزبانی را هم وارد گــود میکند .این
مــاجــرا ب ــرای مــا فــارس ـیزبــانــان شــایــد بــه گستردگی
زب ــانه ــای پــرکــاربــرد جــهــانــی نــبــاشــد ول ــی حــداقــل در
دو کشور افغانستان و تاجیکستان ،زبــان رسمی
است و در کشورهای منطقه نیست ،زبانی متداول

محسوب میشود اما صنعت فیلم و سریالسازی ما
چقدر از این ظرفیت همزبانی استفاده کرده است؟
بــعــضــی م ــواق ــع ب ــرخ ــی ب ــازی ــگ ــران ای ــران ــی در قــالــب
ن ـق ـشهــای تــاجــیــک یــا افــغــانــســتــانــی رفــت ـهانــد مثل
سولماز زری ـنپــور در سریال «آوای فاخته» یا جواد
رضویان در سریال «چارخونه» و نــادر فــاح در فیلم
«چــنــد متر مکعب عــشــق» و  . ...ســولــمــاز زری ـنپــور
در آوای فاخته کــه ســال  73تــوســط پ ــدرش مرحوم
بهمن زرینپور ساخته شد چنان در نقش دختری
تاجیک فــرورفــت کــه خیلیها فکر کــردنــد او واقعا
تاجیک است .بعضی مواقع هم تعدادی از بازیگران
تاجیکی و افغانستانی در آثــار ایــرانــی بــازی کــردهانــد
که در ایــن میان ،وضعیت تاجیکها خا صتر بوده
اســت .تاجیکستان به واسطه سا لها پیوستگی با
شــوروی سابق ،سینمایی ساختارمند و بازیگرانی
آ کادمیک دارد؛ دوخصلتی که افغانستان به واسطه
ســا لهــا جنگ داخــلــی و اشــغــال توسط بیگانگان از
آن بهره چندانی نبرده است .حال سوال اینجاست
که حــوزه نمایشی ما چه میزان از این فضا استفاده
کرده است؟
وقــتــی در جـ ــواب ای ــن سـ ــوال ب ــه ت ــع ــداد مــعــدودی
بازیگر تاجیک مانند مرحوم حبیبا ...عبدالرزاق و

شیفا صفروا میرسیم متوجه میشویم متاسفانه
در  30ســالــی کــه از اســتــقــال تاجیکستان گذشته
اسـ ــت ،نــتــوانــســتــیــم از ظــرفــیــت مــنــاســب نمایشی
ای ــن کــشــور ف ــارســیزب ــان بــهــره بــبــریــم .طبیعتا اگــر
در سـ ــه ده ـ ــه اخـ ــیـ ــر مـ ـ ـ ـ ــراودات ن ــم ــای ــش ــی مـ ــا بــا
تاجیکستان گسترش مییافت هماکنون بازار بزرگ
9میلیون نــفــری در منطقه فــرغــانــه (تاجیکستان،
شــرق ازبکستان و شمال قرقیزستان) و دوشنبه
(پــایــتــخــت تــاجــیـکــســتــان) در انــتــظــار آثـ ــار نمایشی
مــا ب ــود و ضمنا بــازیــگــران تاجیکی دا نــشــگــا هدیــده
مـیتــوانــســتــنــد کــم ـکحــال پ ــروژهه ــای مــا در مسیر
بینالمللیشدن باشند.
ضمن اینکه استمرار مــراودات نمایشی و افزایش
رفـ ـتوآم ــده ــا ،مــانــعــی بـ ــود ب ـ ــرای کــشــورهــایــی که
میخواهند فضای ضد ایرانی در تاجیکستان ایجاد
کنند .سریالسازی مشترک ،پلی برای اتحاد دو ملت
ه ـمزبــان بــود کــه در حــد یکی دو ســریــال مانند «در
چشم ب ــاد» و «شــکــرانــه» بــاقــی مــانــد و مستحکمتر
نــشــد .پــلــی ک ــه ه ــر زمـ ــان بــیــن دو کــشــور ه ـمزبــان
محکمتر شود ،تاثیر عمیقتر میگذارد.
*گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان  /نیمیم
ز ترکستان نیمیم ز فرغانه (بیتی از مولوی)

مهمان داریم!
عــاوه بر حبیبعبدالرزاق بازیگران دیگری
نــیــز در تــلــویــزیــون ایـ ــران حــضــور داش ـت ـنــد و
اکــثــرشــان توانستند محبوبیت زی ــادی را به
دست بیاورند .در این بخش تعدادی از آنها را
مرور خواهیم کرد.
ســتــاره صفرآوه
دیگر ستاره تاجیک
سریال درچشم باد
بود که در همه سیر
داسـ ـ ــتـ ـ ــان ن ـقــش
پررنگی را داشت .او
فعالیت های خود را ابتدا با گویندگی خبر در
شبکه اول تاجیکستان خبر روسی ،تاجیکی را
آغاز کرده و سپس با بازی در سریال در چشم
بــاد در نقش لیلی وارد بازیگری شــده است.
این بازیگر تاجیک پس از پایان بازی خود این
سریال ،به کشور خود بازگشته و حاال استاد
دان ــش ــک ــده هــنــرهــای زی ــب ــای تــاجــیـکـسـتــان
شده است.
شــایــد بــاورتــان
ن ــش ــود امـ ــا بــازیــگــر
س ــره ــن ــگ ب ــه ــروز
فــتــاحــی در ســریــال
«م ــدار صفر درجــه»
ایــرانــی نیست .پیر
داغ ــر بازیگری لبنانی اســت و در ایــن کشور
هنرمندی شناخته شده محسوب میشود.
او عالوه بر این سریال در چند فیلم نیز بازی
کرده است.
آن ماری سالمه
از مؤسسه هنرهای
زی ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــای لـ ــبـ ــنـ ــان
ف ــار غال ــت ــح ــص ــی ــل
شدهاست .سپس
م ــدرک کارشناسی
ارش ــد در هنرهای نمایشی را دریــافــت کــرد و
بازیگری را از تئاتر شروع کردهاست.
آن ماری سالمه در اولین تجربه بازیگری برای
سینمای ای ــران در فیلم آوازهـ ــای سرزمین
مــن کــه محصول مشترک ای ــران و لبنان به
کارگردانی عباس رافعی جلوی دوربین رفت
و حوالی پاییز دومین تجربه این بازیگر برای
بازی در فیلمهای ایرانی است .سالمه در این
سریال نقش ساره دختر جوانی که به تازگی از
عربستان به ایران آمده را ایفاکردهاست.
گلوریا هــاردی از
مـ ـ ـ ــادری ای ـ ــران ـ ــی و
پــدری فرانسوی در
یــکــی از شــهــر هــای
ف ــران ــس ــه بـ ــه دنــیــا
آم ــده اس ــت .وی با
ساعد سهیلی بازیگر سینما و تلویزیون در
فرانسه آشنا شده و با وی ازدواج کرده است.
هــاردی پس از ازدواج به بازیگری عالقهمند
میشود و در کالسهای آزیتا حاجیان حضور
پــیــدا میکند و همین بــاعــث ب ــازی ک ــردن در
سریال کیمیا میشود.

