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 شنیدن سرود تازه ای از ابوذر روحی، 

وهشگر شاعر و پژ

میراحمد 
میراحسان

انگیزه نوشتن این یادداشت است . 
پرسش آن است:

۱- چه آسیب هایی ســام فرمانده را 
تهدید می کند؟

۲- چه کنش هایی باعث زایش سام 
فرمانده می شود؟

ــد ایـــــن یــــادداشــــت  ــی ــه ــم  اولــــیــــن ت
امروزی  گوشزد کردن سرشت جامعه 
اســت، غلبه نظام ســرمــایــه داری و مــوازیــن جامعه مــدرن حتی 
در ایــران هم هر امر معنوی را به کاال تبدیل کــرده یا می تواند 
ــروزی اســت. خطر کاال  بکند. جامعه نمایش ویژگی جامعه امـ
شدن کار معنوی، جدا شدنش از گوهر وجودی آن و فراموشی 
ارزش باطنی، خلوص و گرمای روحی آن است که مطلقا با منطق 
بساز و بفروش و بساز و شهرت بخر و جاه طلبی و غرور و فریب 
دنــیــا ســفــارش هــای بــی تــوجــه بــه جـــان آفــریــنــش نمی خواند. 
کــار هنری در رشته های گوناگون  با فضای  شاید کسانی که 
آشنا نیستند، ندانند شکفتن و  محبوبیت یک اثر در مقیاس 
ملی و جهانی، بار سنگینی بر دوش هنرمند می نهد. بسیاری 
پــس از یــک کــار درخــشــان، دیگر موفق نمی شوند اثــری بــا آن 
برجستگی و  محبوبیت و درخشندگی بیافرینند. حاصل جدا از 
افسردگی هنرمند، افتادن در دامچال تکرار خود و تقلید از کار 
نخست بــرای نام و نان است که بدتر به بی اعتنایی عمومی  و 
گسترش سرخوردگی هنرمند می انجامد. تقصیر این وضعیت 
در خطای هنرمند نهفته است، آنچه می تواند به اقبال مخاطب 
منجر شود، جدا از شور و گرما و عناصر غیرارادی باطنی مؤثر در 
ناموری اثر، خاقیت و ابتکار و باور و معرفت و اصالت و نوآوری 
و شناخت علل موفقیت اثــر نخست و پاسخگویی اش به  نیاز 
اجتماعی یک ملت یا ملل و گروه بندی جهانی و فراملی و نه 
تقلید و تکرار و پاسخ به سفارش و سرهم بندی است. اذهان 
هنرمندان پیشرو و هوشمند و اهــل دانــش، ایــن نکته ها را 

خوب می فهمند.

    بهره مندی از الهامات الهی

هر از گاهی اثری مخلص به یمن توجه عالم غیب برای نرم کردن 
آثــار  شهرت  کــه  همان گونه  می کند.  گــل  عهد،  تجدید  و  قلوب 
شیطانی از خصوصیاتی برخوردار و بهره مند از الهامات شیاطین 
است، آثار رحمانی حقیقی هم از الهامات الهی برخوردار است. 
صدق و بــاور و نه منطق بساز و بفروش راز موفقیت آثــار نورانی 
گی  گوهر معرفت، نسبت به ویژ است. توانایی های ساختاری و 
هر اثر در پی این خلوص می آید . تقلید و منطق کاالیی خطری 
برای آثار اصیل است. امروز آنچه گفته ام تهدید و خطری است که 

سالم فرمانده را تهدید می کند. تکرار و تقلید و ساختن آثار مشابه 
متعدد که تازگی و  جذابیت این سرود جهانی را مخدوش می کند. 
لی و تازگی اش را از بین می برد، عادی و نخ نمایش کرده و به  زال

زندگی خاطره انگیزش پایان می دهد .
»روحی« کار تازه ای اجرا کرده که حاوی این رهزن های اصالت 
که دارای آن نیروی  است. شبیه سالم فرمانده است بدون آن 
گاهی  آ از  فراتر  که  باشد  باطنی اش  دلنشینی  و  غیبی  عظیم 
ابوذر روحی و سازندگان سرود، سالم فرمانده را به اوج رسانده؛ 
کلیشه و سطحی تداعی گر آن  در عوض از صوری ترین عناصر 
ســرود با دست و دلبازی فــراوان بهره عجوالنه و مقلدانه برده 
و   روان شناختی  مؤلفه های  از  یک  هیچ  برعکس  و  شده است 

هویت بخشی فعال در اثر دوم وجود ندارد. تقلید از این مؤلفه ها 
قربانی یک بومی گرایی خامدستانه شده است. امام زمان یک 
دیلمی،  مهزیار  حتی  ــت،  اس اعتبار  اوج  در  و  ــده  زن شخصیت 
شخصیتی فراملی است. ما می توانیم در مقیاس بومی یا ملی 
درباره میرزا کوچک خان سرود بسازیم اما این چه ربطی به یمنی، 
کناف شرق و غرب جهان  عراقی، سوری، هندی، ترک و شیعیان ا

و اروپا و روسیه و آمریکا و... دارد؟ 

    یک وظیفه مهم

به هر حال کمبودها می توانست مثل سرود سالم فرمانده با عامل 
گرمای دل جبران شود اما نشد و نتیجه اش  نیرومند صدق و 

آسیب به ســالم فرمانده و ســرود شهید سلیمانی شــده است. 
نباید گذاشت سرودهای سطحی تقلیدی، سالم فرمانده را محو 
کند و صداوسیما در این امر نقش مهمی  دارد. فرصت طلبی  یا 
آسان طلبی و مصرف نابجای موفقیت، موفقیت به بار نمی آورد. 
خلوص و خرد و تشخیص درست و از همه مهم تر جلب رضایت 
خدایی که فرمانروای اصلی و یگانه است و از نیات با خبر است و 
قلوب را در دست دارد و امداد آن امدادرسان در پرده  غیب است 
کار می کند، نه توهم توان ما. به یاد داشته باشیم امــروز هم  که 
گونی برای پیروزی  « را خدا آزاد می کند. ما دالیل گونا »خرمشهر
سالم  فرمانده از نظر تم های ســرود، روان شناسی ســرود، علت 
جذب دهه نودی ها ، خانواده ها و  آوردن بهترین اشارات و رابطه 
بینامتنی با نوحه های حضرت زهرا سالم ا... علیها و سیدالشهدا 
انــتــظــار مــوعــود، چــون عهد بستن  و مفاهیم اصــیــل فرهنگ 
کــه  نقش ظاهری و باطنی بزرگی در جلب نظر و  جذابیت  و... 
سالم فرمانده  داشته اند، می توانیم عنوان و بیان کنیم و نیز زبان 
مناسب و متناسب با مخاطب هدف و دهه نودی ها از جمله 
عوامل قدرت آن سرود  است که در ساخته جدید  غایب است. اما 
حقیقت آن است که اصل موفقیت از سوی خدا و هدایت غیب به 
سبب خلوص کار اول بوده است. روحی می تواند با درس آموزی 
همیشه اصل کار را دلدادگی خالص قرار دهد و تن به کار سفارشی 
شتابزده و بی روح و کلیشه ای ندهد و البته با خرد و جمع بندی 
حرفه ای دقیق به نحو ابتکاری، سرودهایی درباره رسول ا...، امیر 
المؤمنین، حضرت زهرا و اباعبدا... بسازد با همان فرم نوحه/
کامال متمایز از سالم فرمانده. سرودهای نو و خالق  و  سرود اما 
دلربا اما نه با تکرار خود و همه با عنصر زنده صاحب الزمانی ولی در 
فرم های جدید. کسانی چون بنی فاطمه و سلحشور و پویان فر 
از اساتید  امــا حتی  نــو هستند  ابــتــکــار هــای  نمونه های مــوفــق 
موسیقی می توان آموخت که چگونه  مداوم می توان و باید  کار 
سترگ تحویل داد و نیز از سرودهای استخوان دار دفاع مقدس 
و کالم ارجمند و از نوحه های همان زمان کسانی چون آهنگران و 

کویتی پور می شود درس آموخت و نه تقلید. 
کناف عالم و حتی ایران  فعال سالم فرمانده باید در سفرش به ا
گون کوهستانی، کویری،  نگهداری شود. فضای روستاهای گونا
ســاحــلــی، جنگلی، دشــتــی و جــلــگــه ای  و چــهــره هــای کــودکــان 
روستایی  و سرودخوانی شان جای کار دارد. چهره و  لباس  بومی  
و کودکان عرب و ترک  و لر و فارس و گیل و... فضای ماسوله یک 
روستای کوهستانی در مریوان، یک روستای ساحلی در بوشهر 
یا آشوراده یا الهیجان، یک روستای شالیکار یا کویری یا چایکار 
یا روستای عشایری در لرستان و کهگیلویه و خوزستان می تواند 

برای اجرا با اهالی آن جذاب باشد .
ــی دربـــــــاره یــــــاران امـــــام زمـــــان مثل  ــایـ ــرودهـ ــا یــعــنــی سـ ــه ــن ای
سردار سلیمانی به شرط فرم و ساختار نو و غیرتقلیدی از سالم 
فــرمــانــده، سبب زایــش خــالق مــی شــود. تقلید مــرگ کــار هنری 
 جذاب است مگر آن که کار کپی بس زیباتر از کار اصل باشد که

 کم اتفاق می افتد .
پس در خــود تخریبی ایــن ســرود بــزرگ  و دارای عنایت خاص، 
کــارهــای نو  شــرکــت نکنیم و مــانــع  نــخ نــمــا شـــدن آن شــویــم و 

ارائه دهیم .

عمق میدان

کید بر فیلمنامه کامل  دور از تعجیل و تا
 مهم ترین مسأله در بحث تولیدات سریالی در 

بازیگر تلویزیون و سینما

ی مهوش وقار

تلویزیون، توجه به روند آماده شدن فیلمنامه 
ــال خـــوب و اســتــانــدارد  ــری ــک س بـــرای تــولــیــد ی
ــه گـــروه تــولــیــد با  تــلــویــزیــونــی اســـت. مــوقــعــی ک
بازیگر  هــم  کند،  را شــروع  کــار  کامل  فیلمنامه 
می تواند درباره کلیت نقشش برنامه ریزی کند و 
ــروه ســازنــده مــی تــوانــنــد کــارهــای الزم را  هــم گـ

با حوصله و دقت انجام بدهند. 
در این صورت بازیگر هم می داند ابتدا و انتها ی 
نقشش کجاست و با یک برنامه ریزی ذهنی نقش را جلو می برد. بنابراین  
کورد بازی هم برای بازیگران راحت تر  وقتی فیلمنامه کامل باشد حفظ را

صورت می گیرد و  تکلیف روشن است.
آمــاده را برای  که فیلمنامه های  به عنوان بازیگر در مــورد سریال هایی 
مطالعه در اختیار ما می گذارند بهتر می توان بر کلیات نقش و چند و چون 
کتر تمرکز کرد و شرایط بهتر شدن نقش حین اجرا را فراهم کرد، چون با  کارا
فیلمنامه کامل است که سریال به ضرباهنگ بهتری حین تولید خواهد 
رسید و هرچقدر کمال فیلمنامه بیشتر باشد حین اجرا از منظر کیفی، کار 

قدرتمندتر خواهد شد. 
گر فیلمنامه کامل نباشد یا با پنج قسمت ابتدایی بخواهند کار را کلید  ولی ا
بزنند و سپس به تدریج فیلمنامه را کامل کنند عمدتا نمی توان انتظار آن 
کتر و سرنوشت داستان  کارا کلیت  بازدهی الزم را داشت، چون بازیگر از 
اطالع ندارد و مدام باید با قدرت تخیل خود کار را پیش ببرد که این هم 

 . می تواند ضربه بزند به کار
البته این اتفاق فقط در تلویزیون رخ نمی دهد و ما در دیگر مدیوم ها هم 
شاهد چنین اتفاقاتی هستیم . در حالی که آماده نبودن فیلمنامه مسلما 
آسیب زیادی به کار می زند و حتی تمرکز سازندگان اثر مربوط و بازیگران 

هم کمتر  خواهد شد.
برسد؛  کامل  فیلمنامه  به  تولید،  پیش  از  قبل  باید  تلویزیونی  سریال 
که تمام حفره های داستانی آن شناسایی و پر شده  یعنی فیلمنامه ای 
باشد و سیر داستانی نیز کامال مشخص و مدون باشد تا بازیگر بتواند به 
کتر جان بخشی کامل دهد.  در هر صورت حتی نویسنده هم می تواند  کارا
شخصیت پردازی منسجم تری داشته باشد و کار با قوام بهتری صورت 
گیرد. دور شدن از شتاب در تولیدات تلویزیونی، دیگر عاملی است  می 
که می تواند زمینه ساز تولید یک سریال خوب و ماندنی باشد . در اغلب 
سریال های ماندگار کارگردان با فیلمنامه کامل، کار را کلید می زند و برای 
همین طبق برنامه ریزی و بدون تعجیل، کار را پیش می برد و همین امر 

کمک می کند به باال رفتن جاذبه های درام. 
موقعی که کار با هدفمندی و برنامه ریزی دقیق انجام شد کل گروه بدون 
کارشان را به درستی انجام می دهند و فرصت جبران  استرس و شتاب 
گر هم حین تولید نکته ای به ذهن  خطاها خیلی بیشتر فراهم می شود و ا

بازیگر  برسد، وقت کافی برای روتوش نقش وجود دارد. 
توصیه ام به تمامی سریال سازان این است که تا می توانند روی فیلمنامه 
کار کنند و  وقتی فیلمنامه، قوام کامل یافت به سمت انتخاب بازیگران بروند 
و در دورخوانی های قبل از فیلمبرداری تا می توانند روی ریزه کاری های 
کنند تا سریال به بازدهی مناسب برسد . در این صورت شاهد  کار  درام 

سریال های با کیفیت تر خواهیم بود.

 یادداشت

به انگیزه انتشار سرود جدیدی از ابوذر روحی

 »سالم فرمانده« و آسیب های  در کمین

مختصات سرودی برای سردار دل ها
ســرود دربــاره شهید سلیمانی، باید ســرودی برخاسته از اعماق وجــود و معرفت، نه پر حرف باشد. ســرودی باشد سرشار از 
ایده های تکان دهنده و تعبیرات درخشان اما ساده و به یاد ماندنی و عمیقا در آمیخته با فرهنگ مقاومت و اشارات ریشه دار و 
گویای جایگاه جهانی او و مجاهداتش و ندای قلوب مردم و گواه جهاد بزرگ او و از همه مهم تر کامال شعر و موسیقی ساده، سلیس 
کتر مستقل و نه تکراری و مبتکر به حساب آید. بگذریم از اشتباهات معرفتی اساسی در سرود دوم ، مثل حضرت  و دارای کارا
سلمان را در سایه میرزا کوچک و شهید سلیمانی قرار دادن!!! و شهید سلیمانی را تابع میرزای عزیز کردن. اینها خطای تماتیک 
و محتوایی بزرگی است، کلمات فراوان و اطناب و بدون شعله های سوزان احساس قوی  و ایجاز و... باز کار را خراب تر و معمولی تر 
کرده، شکل تقلیدی اجرا به غیرقابل اعتنا بودن سرود تازه درباره حاج قاسم افزوده از نظر ساختار بصری و غیاب مؤلفه های مهم 
در زیر ساخت، شکست این سرود را حتمی کرده است. بی تردید حضرت سلمان و شهید سلیمانی ظرفیت ساختن سرودهای 
سرشار از سادگی و صمیمیت و بندار و نیزدارای خلوص و تاثیر و معرفت افزایی در سطح اجرای جهانی را دارند اما شتابزدگی، 
سطح نازل ارزش های موسیقایی و کالمی و نوعی تعصب بی جای بومی  و دادن فضای چشمگیری به  میرزا در حالی که ضرورتی 
نداشته، مانع در وحدت اثر شده است. البته ابوذر روحی با استعانت از همین فرم نوحه/سرود و شکل نو درباره میرزا کوچک و 
گانه و دیگرند و نمی توان در یک سرود  قهرمانان و جهادگران بومی ایران گذشته و حال می تواند کار ارائه دهد اما اینها آثاری جدا

کانون های مختلف ایجاد و پرگویی کرد .

برش

نگاهی به مجموعه
 »دفاع از جیکوب«

کابوس آمریکایی
7

10

به انگیزه سالروز تولد مرحوم علی حاتمی 

سینمایی دور از هویت ملی

12 4

نه
سا

ر

6

ارادتی بنما
 تا سعادتی ببری

روزی 52 میلیون تومان!
12

گرهای حجاب بال
 چگونه دختران را هدف قرار داده اند؟

 حجاب استایل ها علیه پوشش 
اسالمی _ ایرانی

گی
ند

ک ز
سب

نه
سا

ر
ای کاش تمام عمر

 کودک می ماندیم 

گفت وگوی »جام جم« با امیر زنده دالن
کارگردان رادیویی بازیگر و 

7

مروری  بر عملکرد سفیر فیلم به انگیزه آغاز هفته فیلم  این مجموعه فرهنگی و رسانه ای 

روایت بدون حقیقت، شارالتانیسم است

11

گفت وگو با پویان هدایتی
تهیه کننده برنامه »نشان  ارادت« 

8
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 محسن گیوه کش، تعزیه خوان 
در گفت وگو با »جام جم«:

تعزیه متولی ندارد!


