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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  شيری. م. ا

 ٢٠١۴ جوالی ٢۶

 .کسی که حقيقت را نمی داند، احمق است«

  »کار استکتمان می کند، تبھاما کسی که می داند و 

 

بر و بعد از انقالب، و انقالب کبير اکتبر کمتر انسان صاحب خردی ناروشن است که انقالبيون امپراتوری روسيه تا

 علمی، ۀ کوتاه حيات اتحاد شوروی، عالوه بر ھزاران کشف و اختراع و ھمچنين، دستاوردھای خارق العادۀدر دور

دن آرام، مادر، جنگ و صلح، چگونه فوالد آبديده ( بسيار فراخ ادبيات ۀ فرھنگی در عرص- فنی، اقتصادی، اجتماعی

 حاالھا نمی توان در انتظار - نيز جاودانه ھا را خلق کردند که حاال) صوص، سينما، تئاتر، موسيقیخه ب(و ھنر...) شد

 سازندگيھای شگفت ۀ در يک کالم، انقالبيون امپراتوری روسيه و سپس بلشويکھا در دور.خلق امثال و نظاير آنھا بود

تنھا » پدر يک سرباز«لم ف. ی موفق شدند ھای زندگی اجتماعانگيز سوسياليستی، به تکامل جھشی در تمام عرصه

 . نھا در عالم ھنر استآيک نمونه از ھزاران 

 مردم شوروی برای دفاع از ميھن سوسياليستی خود، آنجا که پير مرد گرجی ۀ عالوه بر نمايش عزم و ارادفلماين 

» نان می سوزد! نان، نان«:  گندم را با شنل خود خاموش کند و مرتب فرياد می زندۀسعی می کند کشتزار آتش گرفت

زمان کشت و بذرافشانی است، :  پچه می گويد-زمين با پچ«: يا آنجا که به صدای زمين گوش می دھد و می گويد

نمی دھد و را  عبور از روی تاکھا ۀصورت فرمانده تانک سيلی می زند و به تانک اجازه و يا ب» ...کشت، بذرافشانی

چنان پيام جھانشمول و ماندگاری را به انسانھا می رساند ...ی در زمان فتح رايشتاک و، آواز دلنشين ستوان گرجايضاً 

  . آن را يافتۀ غربی نمی توان نظير و نمونفلمکه در ھيچ 

 خاص و ۀ زبان روسی را ھم خوب بلد نبوده و با لھج گرجی که ظاھراً ئی، با زبان يک روستافلمديالوگ اين 

  .نوشته شده، که به دقت ھر چه بيشتر نياز دارداشتباھات زياد صحبت می کرده، 

نديشی که خلقھای متحد و دوست اتحاد شوروی دست بيله أنی دردناکتر می شود که بر اين مس زمافلمتماشای اين 

عقب راندند و در ) اروپا(گرجی ديروزی، فاشيسم را تا النه اش دوش ھم، از جمله خلق ه دست ھم و دوش بدر

شوق ديدار فرزند قھرمانش تا برلين رفت و در ه به روی ميز محاکمه نشاندند؛ ھمان گرجی که ب) نورنبرگ(ھمانجا 

 ، که رھبران گرجی امروزی، برلين،ءسفاأ فرزندش را ھنگام فتح رايشتاک در آغوش گرفت، اما، ۀنھايت، جناز

 بی چون و چرای فرامين صادره از یلندن، واشنگتن، بروکسل را معبد و زيارتگاه خود تصور می کنند و با اجرا

  ...سوی آنھا، بر چشم پدران و پدربزرگان خود که بشريت را از دست طاعون فاشيسم اروپا نجات دادند، تف می کنند
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چرا که ھم زيرنويسھا سريع . مندان رسانده ک زيرنويس به عالقکمه  را بفلمانسانی اين  البته، شايد نتوان پيام عميقاً 

حرکت می کنند و ھم، چون چشمھا بر روی زيرنويس متمرکز می شوند، تماشاگر نمی تواند روی جزئيات ھنری، 

  .طور کلی، انسانی صحنه ھا دقت الزم را بنمايده علمی، اخالقی و ب

قايق بسيار تلخ تاريخ شوروی است که نادانھا از آن بی خبرند و تبه  يکی از ھمان ميليونھا حفلمبه ھر صورت، اين 

  .کاران آن را کتمان می کنند

چرا که عمق آن، که ھيچ، حتی به . در پايان جا دارد اشاره کنم، که من چندان حق شنا در اقيانوس عالم ھنر ندارم

ھنر اصيل انسانی ھستم و بر ھمين اساس، متن  ۀمن فقط دوستدار و شيفت. ساحل اين اقيانوس بزرگ ھم وارد نشده ام

 را از يک رفيق دانا و خردمند تقاضا فلم را ترجمه و زحمت ويراستاری و حکاکی آن در روی پدر يک سرباز فلم

  .مندان قرار بگيرده  در اختيار عالقفلمحاصل پذيرش تقاضايم آن شد که . کردم

  .فيق خردمند و توانا، کارھای ديگری ھم عرضه کنيماميد که فرصت بيشتری دست دھد تا با کمک ھمين ر

 : با زيرنويس فارسی» پدر يک سرباز« فلمنشانی 

http://vimeo.com/101650180" \t "_blank  
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