
 
دوستاني بهتر از آب روان

خاطرات من و سهراب

95دكتر حبيب اهلل صناعتي

ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطالعاتسینام و تلویزیون
سه شنبه 18 آذر 1399- سال نودوپنجم - شماره 27722

عكس من افتاد در مساحت تقويم:
در خم آن كودكانه هاي مورب، 
روي سرازيري فراغت يك عيد 

داد زدم:
»به، چه هوايي!« 

در ريه هايم وضوح بال تمام پرنده هاي جهان بود....
اين شعر ناب، پيرامون عيد نوروز است. صبح يك روز 
عيد كه سهراب، چندان شادمان نبوده و عيد به جاي شيرين 
بودن، ش��ور بوده اس��ت. سهراب در انديشه نوشتن شعري با 
ياد س��ال هاي گذشته و با نشستن بر بال هاي خيال مي افتد. 

مي گويد:
به ياد س��ال هاي گذش��ته افتادم: »عكس من افتاد در 
مساحت تقويم« به ياد روزهاي جورواجور كودكي: »در خم 
آن كودكانه هاي مورب« به ياد آرامش و راحتي يك روز عيد 
افتادم: »روي س��رازيري فراغت يك عيد« فرياد كردم: »به 
چه هواي خوبي است، گويي همه پرنده ها در برابر چشمانم 
مي پرند: در ريه هايم وضوح بال تمام پرنده هاي جهان بود.« 
آن روز، گويي كه آب طراوت ديگري داش��ت و باد به س��وي 

ديگري مي رفت.
سهراب با ياد دوران دبيرستان، مشق هاي هندسه خود 
را روي زمين پهن مي كند. در عالم خيال به نظرش مي رسد 
كه چند مثلث از مشق هايش در آب افتاده است. گيج مي شود 
و در عالم خيال مي پرد روي كوه نقشه جغرافي و مي خواهد 
كه هليكوپتر نجات به كمك او بيايد.  اما صداي او با وزش 

باد خفه مي شود.
در پايان ش��عر درخواس��ت مي كند كه براي رهايي از 
ش��وري آن عيد، ليوان آبي از جنس ش��ادي به او بدهند تا 

آرامش يابد. »شعر در نيت شعر ناب است«
نگاه��ي به ش��عر »اكنون هبوط رن��گ« از كتاب »ما 

هيچ، ما نگاه«:
سال ميان دو پلك را 

ثانيه هايي شبيه راز تولد 
بدرقه كردند.

كم كم، در ارتفاع خيس مالقات
صومعة نور ساخته مي شد.
حادثه از جنس ترس بود.

ترس 
وارد تركيب سنگ ها مي شد.

حنجره اي در ضخامت خنك  باد 
غربت يك دوست را 

زمزمه مي كرد.
از سر باران 
تا ته پاييز 

تجربه هاي كبوترانه روان بود.
باران وقتي كه ايستاد 

منظره اوراق بود.
وسعت مرطوب 

از نفس افتاد.
قوس قزح در دهان حوصلة ما 

آب شد.

»هب��وط رن��گ« ب��ه معن��اي »زائل ش��دن« و از 
ميان رفتن آن اس��ت. ش��عر مانند س��اير اش��عار مندرج در 
كت��اب »م��ا هي��چ ما ن��گاه« پيچي��ده و نامفه��وم و آكنده 
 از اش��ارات و اس��تعارات اس��ت. ش��اعر در انديش��ه نوشتن 

»شعرناب« است. 
ش��عر ناب به معناي خاص آن ش��عري است كه پيامي 
ن��دارد، تاثري ايج��اد نمي كند، لبخندي نم��ي آورد، اندرزي 
نمي ده��د. تنه��ا جنب��ه هنري دارد؛ يعني ش��اعر ب��ا واژه ها 
هنرنمايي كرده است و اين كار كساني است كه پيرو مكتب 

»هنر براي هنر« هستند. 
ادامه دارد

در مي��ان خبرهای تل��خ اين روزها كه همه 
قاص��دک ه��ای خبر مرگ هنرمن��دان بود، خبر 
خوبی هم در هفته گذش��ته به گوش س��ينمای 
ايران رسيد كه مرهمی بر زخم ها بود. خبر تقدير 
سازمان بين المللی يونسكو از »ژاله علو« بازيگر 

و دوبلور پيشكسوت ايرانی. 
لوح تقدير و هديه كميس��يون ملی يونسكو 
ايران به پاس يك عمر فعاليت هنری ژاله علو به 
اين بازيگر، گوينده و صداپيش��ه پيشكسوت اهدا 
ش��د. اين لوح تقدير در نخس��تين جشنواره فيلم 
كوتاه »س��لفی 20« به اين هنرمند تقديم ش��د. 
خبر خوش��ی كه بهانه ای ش��د تا در اين فرصت 
كوتاه پاييزي در پايان قرن حاضر، كارنامه هنری 

اين بانوی هنرمند را مرور كنيم. 
»ژاله علو« با نام اصلی »ش��وكت علو« در 
س��ال ۱۳0۶ در كوچ��ه ش��ريعت، واقع در محله 
س��نگلج ته��ران به دني��ا آمد. پدرش ارتش��ی و 
پدرب��زرگ وی )علوالس��لطنه( از خوشنويس��ان 
دوران قاج��ار ب��ود. او در كودكی آثار ادبی اديبان 
ايران��ی همچون حافظ و س��عدی و موالنا را فرا 

گرفت.
 در نوجوان��ی عض��و چن��د انجم��ن ادبی و 

گ��روه ش��عرخوانی ب��ود و همين 
فعاليت ها موجب��ات راهيابی وی 
ب��ه رادي��و و گويندگ��ی در آن را 
در س��ال ۱۳2۷، مهيا كرد. ش��ايد 
آنچ��ه ك��ه مردم درب��اره او كمتر 
می دانند، ش��اعر بودن اوست كه 
 به عالقه ريشه دارش به ادبيات بر

می گردد.
 نخستين فعاليت های هنری 
وی از س��ال ۱۳2۷ ب��ا گويندگی 
زن��ده در راديو و اع��الم برنامه ها 
كليد مي خورد. سپس او به اجرای 
نمايش ه��ای راديويی پرداخت و 
از پايه گ��ذاران برنامه »داس��تان 
ش��ب« بود. اولين نمايش��نامه ای 
كه به ط��ور زنده برای»داس��تان 
شب« كار كرد، »دختر خورشيد« 
نام داش��ت كه نصرت اهلل محتشم 

آن را كارگردانی كرد.
اجراهای موزيكال وی در راديو، او را بر آن 
داشت تا نام هنری »ژاله« را برای خود برگزيند. 
س��ال ۱۳2۷ در »طوفان زندگی« به كارگردانی 

عل��ی دريابيگی، به ايفای نقش پرداخت. پس از 
ب��ازی در »زندانی امير« و »واريته بهاری« وارد 
عرصه تئاتر شد و نخستين اجرای خود را در سال 
۱۳2۸، در يكی از نمايش های هنريك استپانيان 
به نام »ماری مادلن« در »تئاتر فردوسی« تجربه 
ك��رد و فعاليت گس��ترده ای را در اين زمينه آغاز 

كرد.

 آخرين اجرای تئاتر خود را در سال ۱۳۳۷ و 
در نمايشی به نام »توپاز« به كارگردانی نصرت اهلل 
محتشم انجام داد. به پيشنهاد اسماعيل كوشان، 
نقش اول فيلم»افسونگر« را با آنكه نقش منفی 
بود، پذيرفت و ۳ هزار تومان دس��تمزد گرفت. او 

تا اواخر دهه س��ی خورش��يدی، ايفاگر نقش های 
اصلی بود، اما به تدريج به شمايل مادر در سينمای 

ايران بدل شد.
ژاله علو، فعاليت در دوبله را از س��ال ۱۳۳۱ 
در اس��توديو »پارس فيلم« و با گويندگی به جای 
دلك��ش در فيل��م »م��ادر«،كاری از اس��ماعيل 
كوش��ان، آغ��از ك��رد و پ��س از آن در فيلم های 
زيادی به جای س��تارگان معروف سينمای جهان 

حرف زده است.
 او آغازگر دوبله كارتون در ايران بود و دوبله 
بسياری از كارتون های والت ديسنی،مانند»زيبای 
اش��رافی«به سرپرس��تی  خفته«و»گربه ه��ای 
وی انجام ش��ده  اس��ت. او بع��د از انقالب، بازی 
در تلويزي��ون را ب��ا مجموع��ه »اميركبير« آغاز 
ك��رد. آخري��ن حضور تلويزيون��ی اش مجموعه 

»مختارنامه« بود. 
شاخص ترين آثار ژاله علو درسال های بعد 
از انقالب،يكی مديريت دوبالژ س��ريال محبوب 
»سال های دور از خانه« و ديگری هنرنمايی در 
مجموع��ه تلويزيونی»روزی روزگاری« در نقش 
زن ايليات��ی مقتدری به نام خاله ليال بود كه مورد 

استقبال قرار گرفت. 

نقش��ی ماندگار كه دركنار زنده ياد خس��رو 
شكيبايی درحافظه تصويری ما ثبت شده است.

ژاله علو از بانوان هنرمند اصيل ايرانی است 
كه جايگاهش را در شمايل سلبريتی و به واسطه 
شهرت رسانه ای كه از هنر هويتمندش در 
 حوزه های مختلف به دست آورده،ثبت

 كرده است.
 او بازيگ��ری را در مدي��وم های 
س��ينما و تئات��ر و تلويزي��ون تجرب��ه 
ك��رده و در گويندگ��ی و دوبالژ، يك 
صداپيش��ه توانمند و صاحب س��بك 
بوده و در كنارش دستی هم در شعر و 

شاعری دارد.
 ام��ا فراتر از اين همه هنرها بايد 
به ش��خصيت باوقار و متانت اخالقی 
خانم ژاله علو اش��اره كرد كه وجاهتی 
كاريزماتيك به او بخش��يده و اقتدار و 
مهربانی را در صدا و شخصيت او مزين 

كرده است. 
سرش سالمت باد.

                                               به بهانه اهدای جایزه یونسکو به بانوی هنرمند، ژاله علو

علوّ صدا در اقتداری زنانه

نمايی از سريال شيخ بهائی/ به كارگردانی شهرام اسدی

نمايی از سريال روزی روزگاری /  به كارگردانی امراهلل احمدجو

 سید رضا صائمی


