
 الهام غفوري: »پايتخت۶«
از »شيرگاه« كليد مي خورد

س�ريال  تصويرب�رداري  گف�ت:  »پايتخ�ت۶«  تهيه كنن�ده 
مي ش�ود.  ش�روع  »ش�يرگاه«  از  و  س�ال  دوم  نيم�ه  از 
سريال »پايتخت6« قرار شد براي نوروز 99 شبكه يك سيما توليد شود؛ 
كاري كه با درگذشت خشايار الوند به نسخه اپيزود سينمايي شب عيد 
نوروز 98 نرس��يد. حاال در غياب اين نويسنده طراحي قصه ها را محسن 
تنابنده جلو مي برد، البته به قول الهام غفوري تهيه كننده اين س��ريال 
تلويزيوني، قبالً هم تنابنده كار طراحي را انجام مي داد و االن هم قصه ها را 
كنار هم قرار مي دهد تا به مرحله ديالوگ نويسي و نگارش فيلمنامه برسد. 
وي به تس��نيم گفت: قصه ها طراحي ش��ده و كار ب��ه مرحله نهايي 
نگارش و ديالوگ نويسي رسيده است، مي توانيم به طور قطع، زمان 
تصويربرداري سريال را اعالم كنيم اما پيش بيني مي شود نيمه دوم 
س��ال اين اتفاق بيفتد.  غفوري با تكذيب ش��ايعه عدم حضور احمد 
مهرانفر در »پايتخت6« تصريح كرد: خوشبختانه همه بازيگران در 
كنار ما هستند و براي همه شان قصه طراحي مي شود. احمد مهرانفر 
هم يكي از نقش هاي اصلي پايتخت است و »ارسطو« مي ماند چون 
هم ما به هنرنمايي اش عالقه منديم و هم مردم او را دوست دارند، البته 
نمي دانم اين شايعات از كجا آمده است. تهيه كننده سريال »پايتخت« 
در خصوص محور داستاني و مكان ساخت اين پروژه، افزود: ان شاءاهلل 
مشكلي پيش نيايد و نيمه دوم س��ال تصويربرداري آغاز بشود، اين 
اتفاق در شمال كشور، شيرگاه خواهد افتاد. ِسير داستان هم ربطي به 

»پايتخت5« نخواهد داشت و از آن فضا فاصله مي گيرد.
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اگ�ر بردبار نيس�تی، خ�ود را به 

بردبارى بنماى، زيرا اندك است 

كس�ی كه خود را همانند مردمی 

كن�د و از جمله آنان به حس�اب 

نيايد. 

    محمد صادقي
چن�د روز بع�د از جنج�ال زايم�ان همس�ر رامب�د ج�وان 
در كش�ور كانادا، م�ردم نس�بت به پس�ت اينس�تاگرامي 
اي�ن بازيگ�ر و مج�ري تلويزي�ون واكن�ش نش�ان دادند. 
رامبد ج��وان كه اين روز ها در كانادا به س��ر مي ب��رد، در صفحه 
اجتماعي اش به مناس��بت روز جهاني »كودكان كار« پستي را 

منتشر كرد كه واكنش تندي را در ميان مردم به دنبال داشت. 
وي در صفحه اجتماعي اش نوش��ت: »كودكان را دوست بداريد، 
كودكان كار را بيشتر، چراكه از آنها كودكي ش��ان را دزديده اند. 
جوزف گوبلز: امروز 12 ژوئن )22 خرداد( روز جهاني مبارزه با كار 
كودكان است. »كودكان بايد فقط در رؤياهايشان كار كنند نه در 
دنياي واقعي«. در اين روز ناديده نگيريم ش��ان، حتي شده با يك 
لبخند. دست هاي كودكان براي بازي كردن است نه كار كردن... به 

اُميد اينكه روزي بيايد كه هيچ كودكي مجبور به كار نباشد…«
اين پست اما س��ريعاً واكنش مردم را در پي داشت، به نحوي كه 
رامبد جوان بعد از چند دقيقه كامنت ها را بست تا بيش از آن در 

معرض نقد مردم قرار نگيرد. 
بعضي از نظرات مردمي درباره اين پس��ت جالب توجه اس��ت. 
سينما پرس، در گزارشي بخشي از اين پست ها را منتشر كرده 
اس��ت: »مگه كودكان كار تو كانادا به دنيا ميان«، » من خوب 
نيس��تم ولي اداي خوبم درنميارم«، »به به چه خبر؟ عكس��ات 
نشون ميده خيلي عاشق ايراني«، »ما همه ايرانو دوست داريم...! 
چند س��ال در گوش ملت خوندي«، »آخي كه چقدر هم شما 
نگران مسائل ايراني«، »حنايت ديگه پيش ما رنگ نداره. همونجا 

بمون و براي كانادايي ها خندوانه را بساز. اما اونها حتماً مثل ما 
ساده نيس��تن كه باور كنن، كسي كه وطن خودشو مي فروشه، 
آدم حسابي باشه. برنگرد چهره به ظاهر مردمي«، »مردم ايران، 
ما از كانادا شما رو خيلي دوس داريم«، »براي بچه هاي كار كانادا 
گذاشتي يا ايران؟«، »از كانادا چه خبر آقاي دوستدار كودكان 
كار« و»شادي برنامه امروز را تقديم مي كنيم به همه بچه هايي 
كه شايد در كانادا به دنيا بيايند... گفتم شايد«. در اين گزارش 
آمده است: هرازگاهي يكي از سلبريتي ها با انتشار تصاويري از 
خود، به دنياآمدن فرزندشان را در يكي از كشورهاي غربي خبر 
مي دهند. رضا قوچان نژاد، بنيامين بهادري، محس��ن تنابنده 
و سام درخشاني و خانم ها مهناز افش��ار، روناك يونسي و شيال 
خداداد از جمله افرادي هستند كه در سال هاي اخير، فرزندشان 
را در كشورهاي ديگر به  دنيا آورده اند. حاال چند روزي مي شود 
كه سفر رامبد جوان و همسرش، نگار جواهريان به كشور كانادا 

در فضاي مجازي خبرساز شده است.

واكنش مردم به پست اينستاگرامي رامبد جوان 

براي كانادايي ها »خندوانه« بساز!

رامبد هم تو را آدم نكرد!
 رامبد جوان و نگار جواهريان زوج هنرمندي هستند كه در كانادا به 
سر مي برند و احتماالً قرار است همان جا هم بچه دار شوند. مسافرت 
شرق به غرب عالم اين زوج هنري براي تولد فرزند با انتقادهايي مواجه 
شده اس��ت تا اينجا يك و واكنش منطقی را شاهديم تا اينكه ديروز 
امير ژوله خودش را وسط انداخت تا از رسالت پدري رامبد جوان با اين 
عبارت پرده برداري كند: »به كسي ربطي نداره همسر رامبد محتويات 
رحمش را كجا خالي مي كند« همين قدر شيك و مجلسي، مقصود 
از محتويات رحم همان كودكي است كه ظاهراً قرار است در كانادا به 
دنيا بيايد يا شايد هم تا حاال آمده، اما اين آقاي ژوله كه مثاًل خواسته 
از دوست و رفيقش حمايت كند احتماالً موقع نوشتن آنقدر كله اش 
داغ بوده كه فكر مي كرده دارد گالب به رويتان درباره محتويات چيز 
ديگری صحبت مي كند. اين را مي ت��وان از تبعات بامزه بودن زياد يا 
جنس مرغوب يا نامرغوبي دانست كه مهدي ژوله استفاده مي كند ولي 
خب او هنگام نوشتن ظاهراً يادش رفته بايد از رامبد جوان دفاع كند نه 
اينكه درباره همسر و بچه او طوري حرف بزند كه چيزهاي ناخوشايند 
به ذهن آدم خطور كن��د. حاال اين بماند كه ژول��ه آمده يك خودي 
نشان بدهد و ثابت كند مي تواند نسبت به دوستش براي شهرتي كه 
به واسطه برنامه خندوانه نصيبش كرده يك جوري در اين وضعيت 
اداي دين كند ولي كار را خراب تر كرده است، البته ژوله خودش دليل 
نوش��تن دفاعيه از رامبد را خيلي واضح و صريح ذكر كرده و نوشته: 
»رامبد آدمم كرد«، احتماالً منظورش از اينكه آدمم كرد همان حضور 
در خندوانه و معروف شدن متعاقبش است اما ژوله باز هم به اصطالح 
سوتي داده و اين بار به جاي رامبد از خجالت خودش درآمده است، 
چون آدم شدن را با مشهور شدن و احتماالً پولدار شدن يكي گرفته 
و اين خيلي بد است كه كسي در زندگي به او نگفته: »مشهور شدن 
چه آسان، آدم شدن چه سخته« علت هم شايد اين بوده كه ژوله در 
زندگي اش معلم درست و حسابي نداش��ته كه اين چيزها را به او ياد 
بدهد. ژوله در ادامه گفته »كاشكي رامبدهايي بودن كه همه مون رو 
آدم مي كردن«، خب اين حاجت طلبي براي ژوله كه فكر مي كند با 
مشهور شدن واقعاً آدم شده زياد هم غيرعادي نيست، اين به خودش 
ربط دارد اما رامبد جوان وقتي از غرب عالم به اينجا يعني شرق عالم 
مس��افرت معكوس كند تا با اجراي خندوانه پول بيشتري دربياورد 
احتماالً برود و يقه ژوله را بچسبد و بگويد نارفيق اگر من آدمت كردم 
پس غلط مي كني خوبي را با بدي پاسخ مي دهي! چيزي كه همسر 
من خالي كرده! بچه ام بوده نه... و امكانش هم هست كه اين رفاقت و 
دوستي با همين چيزها به دشمني تبديل بشود. ژوله در بخشي ديگر 
از دفاعيه اي كه براي رامبد نوشته درباره رسالت برنامه خندوانه هم 
توضيحاتي ارائه كرده كه در آن فرازها صرفاً به رامبد و همسرش اهانت 
نكرده بلكه از خجالت كل ملت ايران درآمده است و در كل بايد گفت 
ژوله در دو تا پاراگرافي كه نوشته كسي را از قلم نينداخته با اين حال 

ژوله خيلي تأكيد دارد كه رامبد او را آدم كرده است!

جواد محرمي     يادداشت

سازها براي جمشيد مشايخي به صدا درمي آيند
اركس�تر ملي      موسیقی
ايران در آيين 
نكوداش�ت زنده ياد جمشيد مش�ايخي و با 

رهبري نادر مشايخي روي صحنه مي رود. 
به گزارش ايسنا، در اين رويداد اثر نادر مشايخي 
)فرزند جمشيد مشايخي، آهنگساز و رهبر اركستر( 
با نام »افس��وس همه عمر دير رس��يديم« توسط 
نوازندگان اركس��تر ملي ايران و ب��ه رهبري نادر 
مشايخي به همراهي ش��اهنامه خواني و موسيقي 

زورخانه اجرا مي شود. نادر مشايخي پيش تر درباره 
اين اجرا به ايس��نا گفته بود، قرار است اين اجراي 
موسيقي توسط يك آنسامبل كه از برخي اعضاي 
اركس��تر ملي ايران تش��كيل ش��ده برگزار شود. 
همچنين يك خواننده و يك ش��اهنامه خوان در 
اين اجرا حضور خواهند داش��ت. پدرم از هرچه با 
ايراني بودن سر و كار داشت خوشش مي آمد و فكر 
مي كنم اين شاهنامه خواني براي پدرم جالب است. 
پدرم دستگاه اصفهان را دوست داشت و هميشه 

مي گفت براي من قطعه اي در دس��تگاه اصفهان 
بنويس. من هم در حال نوشتن اين قطعه بودم كه 
آن اتفاق رخ داد و اين قطعه دير رسيد، قرار بود به 

بزرگداشت برسد اما به يادبود رسيد. 
اين مراسم دوش��نبه )2۷ خرداد ماه( ساعت 18 
در فرهنگستان هنر برگزار مي شود. در اين آيين 
با عن��وان »روايتي از زندگي اس��تادانه« يك عمر 
فعاليت هنري زنده ياد جمشيد مشايخي هنرمند 

فقيد سينما، تئاتر و تلويزيون روايت مي شود.

 روايت روح اهلل رشيدي
بر آفرينش سرود انقالبي »برخيزيد«

     نويد پارسا
در س�ال ۵7 بود كه موس�يقي هاي انقالب�ي توليد ش�د كه رنگ 
توحيدي داش�تند و اين بچه مس�لمان ها بودند كه فض�اي كار را 
براي اجراي آثار به دس�ت گرفتن�د و تا آنجايي ك�ه بنده تحقيق 
كردم حميد شاهنگيان يكي از شروع كننده هاي اين جريان بود.

روح اهلل رشيدي نويسنده و محقق كتاب »برخيزيد« با بيان اين مطلب 
و در گفت وگو با مهر توضيح داد: دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب 
اس��المي ايران طي ماه هاي اخير پروژه تدوين تاريخ ش��فاهي انقالب 
را آغاز كرده ك��ه در اين راس��تا تبيين نظريه ه��اي مختلف فرهنگي 
حوزه هاي مختلف را مورد بررسي قرار داده است. يكي از اين حوزه ها 
موسيقي و سرود اس��ت كه مي تواند دريچه بسيار خوبي براي رسيدن 
به نظريه موس��يقي انقالب باش��د. ما با همين هدف تصميم گرفتيم 
سراغ شخصيت هايي در حوزه موس��يقي انقالب برويم كه در دهه 6۰ 
فعاليت هاي بسيار ارزش��مندي را براي معرفي موسيقي انقالب انجام 
دادند. يكي از همين شخصيت هاي هنري حميد شاهنگيان است كه 

در دوران پيروزي انقالب اس��المي و پس از آن از هنرمندان متصل به 
نيروهاي مذهبي انقالب در حوزه موسيقي و سرود بود. 

وي افزود: در س��ال هاي مبارزه و منتهي به پيروزي انقالب اس��المي، 
حوزه موسيقي به ويژه سرود در انحصار نيروهاي چپ بود كه مفاهيم 
آن نيز با انديشه هاي اين گروه هاي سياسي شكل مي گرفت اما در سال 
5۷ بود كه موسيقي های انقالبي توليد شد كه رنگ توحيدي داشتند 
و اين بچه مس��لمان ها بودند كه فضاي كار را براي اجراي آثار به دست 
گرفتند و تا آنجايي كه بنده تحقيق كردم حميد ش��اهنگيان يكي از 
ش��روع كننده هاي اين جريان بود كه نقش بسيار مؤثري در توليد آثار 
موسيقايي مرتبط با انقالب اسالمي داشت و كارهايي را خلق كرد كه 
براي هميشه ماندگار شد. او از جمله هنرمنداني است كه وقتي در ايام 
منتهي به پيروزي انقالب اسالمي وارد ايران مي شود با نيازهاي فرهنگي 
آش��نا و همراه با جريان انقالبي كه از همان دوران آغاز شده بود تالش 

مي كند كارهاي مناسبي در اين عرصه توليد شود. 
رشيدي گفت: حميد شاهنگيان از جمله هنرمنداني بود كه در تظاهرات 
روز 1۷شهريور تهران نيز حضور داشت و از همان زمان معتقد بود نبايد 
اجازه داد اين اتفاق بسيار مهم تاريخي از سوي رژيم پهلوي به فراموشي 
سپرده شود. اتفاقاً با همين انگيزه بود كه سرود 1۷شهريور را توليد كرد 
كه همه كارهاي مربوط به توليد و ضبط آن را با روش يك نفره انجام داد 
كه در آن زمان واقعاً جالب توجه بود. او از جمله هنرمنداني بود كه در 
ساماندهي گروه هاي سرودي كه حين ورود حضرت امام خميني)ره( 
به فرودگاه مهرآباد و سخنراني در بهشت زهرا برنامه اجرا كردند، نقش 
بسيار مؤثري داشت و پس از آن نيز كارهايي را توليد كرد كه هركدام 

تاثير زيادي در شكل گيري جريان سرود پيدا كردند. 

     خبر

يادداشتي بر رمان »آوازهاي روسي«

گريز از گريز
   زبير رضوان

احمد مدقق از پس برش��ي از تاريخ افغانس��تان كه به گونه 
ويژه بر دوره روي كار آمدن حزب تن��درو چپ خلق و آغاز 
جريان ايدئولوژيك ديگر )جهاد( متمركز است، خوب برآمده 
است؛ دوراني كه مفهوم سياس��ت خارجي و توجيه حضور 
سلطه جويانه كش��ورهاي ديگر در افغانس��تان اندك اندك 
شكل مدرن تري مي گرفتند و مبارزه با چنين توجيهي شكل 
سنتي تر؛ دوره اي كه دانش آموخته ها و تحصيلكرده ها اغلب 
به اين فكر بودند كه »آينده مال جماهير ش��وروي« است و 

دينداران و معتقدها به فكر جهاد و فتح بودند. 
هر چند پايان كار داستاني احمد محمود يا آخرين جلد رمان 
كليدر در ايران و پايان كار نويسند گاني مانند ببرك ارغند در 
افغانستان را پايان سلطه و گرايش به ادبيات متعهد مي دانند 
اما در »آوازهاي روسي« خويشاوندي كوچكي با همسايه ها 
نوش��ته احمد محمود، جاي خالي س��لوچ نوش��ته محمود 
دولت آبادي يا »كوچه ما«ي اك��رم عثمان مي توان دريافت. 
اين نيمه خويشاوندي از آن جايي برجسته مي شود كه رمان به 
توصيف درگيري هاي سياسي، حزبي، طبقاتي و ايدئولوژيك 
مي پردازد؛ نشانه هايي كه وجوه اصلي ادبيات متعهد يا ملتزم 
شمرده مي شوند و در اين رمان متكي بر رئاليسم اجتماعي، 
انتقادي و رئاليس��م تاريخي اند. يعقوِب داس��تان »آوازهاي 
روسي« خويشاوند خالِد داس��تان همسايه هاست كه هردو 
به نبرد و مبارزه با ضدقهرمان ها مي پردازند. تفاوت عمده اما 
اينجاست يعقوب در مصاف جرياني مي ايستد كه خود بخشي 
از آن بود. در نهايت اما به انتقاد و انتقام از آن تا پايان متعهد 
مي ماند. با وجود تمام اينها، نمي ت��وان اثري از مطلق نگري 
داس��تان نويس را در جهان دوقطبي )چپ و راست( داستان 
پيدا كرد. از ايدئولوژي اگر خبري اس��ت، تنها در حد روايت 
اس��ت و از چش��م جهان بين داناي كل. پناه بردن يعقوب به 
چپي ها براي فرار از بنيادهاي پدرساالرانه و سنتي  است، بعد 
پناه بردن به دامان جهاد پايان بخشيدن به ايدئولوژي افراطي 

چپ است؛ گريز از گريز يا فرار از فرار است. 
تا آنجا كه آگاهم اين نخستين رمان منتشر شده احمد مدقق 
اس��ت براي همين از منظر يك خواننده، بر آنم كه بر دو تا 
اش��تباه در چاپ اين رمان زياد خرده گير نباشم؛ دو اشتباه 
كه در امتداد رمان به گونه موازي  باهم جريان دارند و بيشتر 
ضرورت به اصالح تكنيكي و ويرايش دارند. اول اش��تباه در 
حروف چيني ا ست كه در سراس��ر متن به تكرار محسوس  
است و  سبب انس��داد اندكي در خوانش مي ش��ود. اشتباه 

دوم ني��ز كمتر به نويس��نده 
و بيش��تر به ويراس��تار ربط 
دارد. فراوان تالش كردم كه 
فراموش كاري فصل پانزدهم 
رم��ان را در تكنيكي دريابم 
اما به نظرم اصاًل تكنيكي در 
 كار نبود و  خب��ر از كم دقتي 
نويسنده و مهم تر از آن نگاه 
گذراي ويراستار داش��ت. يعقوب، ش��خصيت اصلي رمان 
در فصل پانزدهم با جنازه زني  روبه رو مي ش��ود كه توس��ط 
سربازهاي خلقي در رستوران حلق آويز شده است. بخشي 
از وصف اي��ن رويارويي چنين اس��ت: »... ب��ه ديدن جنازه 
عادت نداش��ت، زماني كه در ورث بود تنه��ا جنازه اي كه از 
نزديك ديده بود، جنازه شترهاي افغان هاي كوچي بود كه 

تفنگچي هاي پدرش كشته بودند. 
جنازه ها چند روزي در بين دره ها مانده بود تا اينكه گنديده 
بود و بويش تا قلعه آمده بود. فقط ش��نيده ب��ود فالني مرد، 
فالني را امروز خاك كردند و فالن��ي را گور و  كفن كردند...« 
اين روايت در حالي  است كه برش هايي از فصل هاي هشتم و 
دهم اين گونه به ترتيب برجسته مي شوند. فصل هشتم هنگام 
مرگ كراچي وان با گلوله ي��اران يعقوب هنگام كودتا چنين 
نوشته شده: »نشست كنار كراچي و سرش را به آن تكيه داد. 
كراچي بوي س��بزي تازه و خاك مي داد. دس��تفروش چند 

دقيقه اي مي شد كه خالص شده بود.« 
همين طور در فصل دهم پس از روي كار آمدن حزب و پس از 
بازجويي يعقوب از چند نفر زنداني چنين آمده است: »از اتاق 
بيرون رفت و در را پشت سرش باز گذاشت. به سرباز عينكي گفت: 
دونفر دو نفر از زير زمين بيرون بكشيد و ببريد داخل ملي بس، 
اين جنازه را هم پارچه پيچ كنيد و تحويل بدهيد.« يعقوب در 
دو فصل گذش��ته هم جنازه ديده و هم با جنازه سروكار داشته 
اما در فصل پانزدهم به كلي فراموش ش��ده ك��ه او پيش از آن 
لحظه، جنازه انساني را ديده است.  گفتنش الزم است كه ارزش 
محتوايي، يكدستي و انس��جام مضمون و اتفاق نادر فضاسازي 
موش��كافانه تاريخي كه با تأكيد روي دوران پس از داوود خان 
و سپس فرسايش اندك اندك اقتدار چپ در افغانستان صورت 
گرفته، به هيچ عنوان زير سايه اش��تباهات ويراستاري آن گم 
نمي شود. اين فضاسازي در رمان هاي پيش تر مانند »كوچه ما« 
نيز صورت گرفته است اما در رمان جوان افغانستان دست كم من 

با اين تم نخستين بار است مواجه مي شوم.

     افشين عليار
نيم�ا جاويدي در س�ال92 »ملب�ورن« را به 
عنوان اولين فيلم بلند سينمايي اش ساخت 
كه در آن زمان با توجه به موفقيت اين فيلم 
در جش�نواره هاي جهان�ي با نقده�اي تند 
منتقدان ايراني از جمله نگارنده روبه رو شد، 
او پنج سال هيچ فعاليت سينمايي انجام نداد.
 سرخ پوست دومين فيلم جاويدي است كه اين 
روزها اكران شده و نشان مي دهد فيلمساز ما در 
اين پنج سال وقت خود را به پژوهش سينمايي، 

مطالعه و فيلم ديدن گذرانده است. 
زماني كه اين فيلم را روي پرده سينما مي بينيد 
جذب آن مي ش��ويد، همين عنصِر جذب شدن 
و چش��م بر پرده س��ينما دوختن و گذر زمان را 
نفهميدن براي يك فيلم چيز كمي نيست آن هم 
در اين وانفساي ابتذال سينماي ايران. سرخ پوست 
اغلب عناصِر ساختاري را به درستي رعايت كرده و 
استفاده از اين عناصر در بعضي از سكانس ها فراتر 
از استانداردهاي مرسوِم سينماي ايران است. نيما 
جاويدي فيلمي براي پرده سينما ساخته كه به 
اصطالح كمتر لَق مي زند؛ فيلمي كه به مخاطب 
توهين نمي كند بلكه باعث ارتقاي سطح سليقه 
مخاطب در محتوا و ساختار مي شود. مخاطب از 
س��ينما چه توقعي دارد؟ ايده، قصه، نوِع روايت، 
شخصيت پردازي و كارگرداني؛ تمامي اين عناصر 
در دومين فيلِم نيما جاويدي به درستي جا گرفته 
و مشخص است سينما مسئله و دغدغه فيلمساز 
است. درباره فيلمنامه نكته اين است كه فيلمساز 
جواِن م��ا در قصه گويي به دنب��ال خرده پيرنگ 
نرفته اس��ت بلكه قصه بر اساس خطي مستقيم 
به دور از حاش��يه جلو مي رود. ش��خصيت اول 
هسته مركزي فيلم است. نعمت جاهد به عنوان 

يك نظامي و رئيس زندان در دهه3۰ به درستي 
شكل مي گيرد؛ شخصيتي كه تمام و كمال است، 
ادا درنمي آورد، پرداخت به چنين ش��خصيتي و 
به وجودآوردن آن در سينما كار دشواري است؛ 
شخصيتي كه در نگاِه اول خنثي به نظر مي رسد 
اما بسيار كنش مند و باهوش است. نعمت جاهد 
داراي هويت و نشانه هاي ش��خصيتي است، در 
هيچ نمايي از فيلم فريادهاي نظامي نمي كشد، 
با سربازهايش با آرامش حرف مي زند اما نعمت 
جاهد از درون كوِه آتشفش��ان است و نما به نما 
در حال فوران شدن. در سكانس اول از سرهنگ 
مدبر مي شنويم كه به جاهد مي گويد تو سرگرد 
با لياقتي هس��تي كه مي توان��ي ترفيع بگيري، 
سكانس بعد جاهد به پس��توي دفترش مي رود 
و در خلوتي يك نفره خوش��حالي مي كند. تضاد 
حسي جاهد در اين سكانس تبديل به تغييري 
بكر مي شود و در ادامه كنترِل حس توسط جاهد 
براي مخاطب باورپذير مي شود. روند شخصيتي 
جاهد نما به نما ذره اي افت نمي كند، حتي نگاه 
عاش��قانه اش به مددكار هم در هال��ه اي از ابهام 
مي ماند. بو كردِن م��داِد مددكار و پخش صداي 
آهنگ در راهروهاي زندان نش��اني از درونيات 
حسي جاهد اس��ت، حتي گفت وگوي دو نفره او 

با مددكار كنار پنجره و شنيدن صداي هواپيما 
و نزديك ش��دن جاهد به مددكار نش��انه اي از 
عشق جاهد است، اين درون گرايي براي مخاطب 
تبديل به يك باور مي ش��ود. جاه��د كنش مند 
اس��ت اما اين كنش مندي در قالب شخصيت او 
جا گرفت��ه و در لحظه لحظه فيل��م اين حس به 
مخاط��ب انتقال مي يابد براي همين هم اس��ت 
كه در سكانس پاياني فيلم مي توانيم رها كردن 
زنداني را باور كنيم. ما با كاراكتري مواجه بوديم 
كه درونگرايي اش اجازه بروز بيش از حد تمايالت 
عاطفي اش به يك زن را نمي ده��د و او بايد اين 
غليان عاطف��ي را در خود ذخي��ره مي كرد تا به 
يك باره آن را در آزادس��ازي زنداني كه آن همه 
براي دس��تگيري اش تالش كرده بود بروز دهد. 
در واقع جاهد براي دس��تگيري زنداني بيش از 
آنكه انگيزه ترفيع ش��غلي و اثبات توانمندي به 
خودش و ديگران را داشته باشد با چالشي عاطفي 
و دروني دست و پنجه نرم مي كند كه ما در بيروني 
كردن آن از اين كاراكتر به شدت محافظه كاري 
مي بينيم و اين با روحيه و شخصيت درونگراي او 

كاماًل هماهنگ است. 
سرخ پوس��ت در اجرا فيلم قدرتمندي اس��ت. 
اندازه نماها و حركت دوربين، چيدمان و رنگ 
تصاوير حتي زوم ه��ا و زوم بك ها مخاطب را به 
سينما نزديك مي كند. جاويدي قطعاً با دكوپاژ 
اين فيلم را س��اخته و حتماً براي كوچك ترين 
نماي فيلمش هم دليل داشته، مثل همان نماي 
اولي كه اوج گرفتن يك هواپيما از باالي ديوار 
زندان را مي بينيم كه در چند س��كانس جلوتر 
مي فهميم دليلش چه بوده. چه خوب است كه 
احمد »سرخ پوست« را نمي بينيم همان )پي او 
وي( آخر كافي اس��ت، چراكه آنقدر درباره اش 
ديالوگ مي گويند كه ناخواسته تبديل به يك 

شخصيت كامل مي شود. 
از بازي نويد محمدزاده در اين فيلم به هيچ وجه 
نمي شود به سادگي گذشت، قطعاً جاويدي در 
مرحله نگارش فيلمنامه نعمت جاهد را بر اساس 
ويژگي هاي محمدزاده نوشته اما يك محمدزاده 
جديد و بكر كه نقش او مثاًل ربطي به كاراكترش 
در فيل��م »خفگي« ندارد. جن��س و لحن بازي 
محمدزاده نگاه و واكنش هاي او در اين فيلم به 
مراتب غافلگيركننده است، اين حجم از استعداد 
در وجود يك بازيگر قابل ستايش است، البته با 
كمك و هدايت فيلمس��ازي متبحر به نام نيما 
جاويدي. »سرخ پوست« براي جاويدي پرشي 
رو به جلو محسوب مي شود و اين فيلم در ذهن 

مخاطب و منتقد خواهد ماند.

نگاه »جوان« به اثر سينمايي نيما جاويدي 

 نيزه »سرخ پوست« 
در چشم ابتذال اكران

ــرا فيلـم  ــت در اجـ ســرخ پـوس
ــت. اندازه نماها و  قدرتمندي اس
ــن، چيدمان و رنگ  حركت دوربي
تصاوير حتي زوم ها و زوم بك ها 
مخاطب را به سينما نزديك مي كند

علي موسوي گرمارودي در سالروز رحلت حميد سبزواري:

سبزواري شيخ الطائفه شاعران انقالب بود
 علي موس�وي گرمارودي، ش�اعر پيشكسوت و مطرح كش�ورمان معتقد 
اس�ت زنده ياد حميد سبزواري ش�اعري بود كه در انديش�ه هاي او عشق 
به انق�الب موج م�ي زد و مس�لمًا ش�يخ الطائفه ش�اعران انقالب اس�ت. 
 علي موسوي گرمارودي در گفت وگو با ايبنا اظهار كرد: حميد سبزواري مسلماً 
ًشيخ الطائفه شاعران انقالب است. خداوند وي را رحمت كند كه هم زبان بسيار 
فاخري داشت و هم در انديشه هاي او عشق به انقالب موج مي زد. از طرفي وي 
برخاسته از سرزمين كالم منظوم، يعني خراسان بزرگ بود، بنابراين آنچه وي 

در حوزه نظم و شعر ارائه كرد، همه فاخر و دلچسب است. 
 اين شاعر انقالبي ادامه داد: وي در عرصه ترانه نيز حضور بسيار درخشاني داشت. 
همه مي دانيم كه ترانه مشهور »خميني  اي امام« از وي است. سوگ ترانه هايي 
كه او در وصف شهيد مطهري و ديگر بزرگان انقالب نيز نوشته بسيار ارزشمند و 
گرانبهاست، بنابراين همان طور كه در ابتدا گفتم، بجاست كه وي را شيخ الطائفه 
شعر انقالب بدانيم.  شاعر مجموعه شعر »در سايه سار نخل واليت«  با اشاره به 
تاثير اشعار س��بزواري روي جوانان انقالبي گفت: پخش اين تصنيف ها در آن 
دوران بسيار مهم و تاثيرگذار بود و جان دوباره اي به انقالب مي داد. من خودم 
در آن دوران جزو گروهي بودم كه قرار بود خدمت امام)ره( اين تصنيف و ترانه را 

بخوانيم و در اولين اجرا حضور داشتم و به نظرم بسيار تاثيرگذار بود. 
 موسوي گرمارودي در پايان گفت: س��بزواري در مجامع ادبي انقالب حضوري 
فعال داشت و از افراد فعال در جلسات شعرخواني بيت رهبري بود، حتي به خاطر 
دارم كه تا يك سال قبل از فوت  نيز در جلسه حضور پيدا كرد و شعر جديدي هم 

خواند كه بسيار خوب و شنيدني بود.


