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با گذشت یک سال از ترور ناجوانمردانه سردار شهید حاجقاسم سلیمانی ،انتظار میرفت هنرهای نمایشی
برای تصویر کردن این شخصیت مهم تاریخ معاصر ،حرکتی جدی را آغاز کنند .با این حال بررسی خراسان
نشان میدهد در این مدت سخن جدی از ساخت فیلم سینمایی درباره ایشان به میان نیامده و برخی اخبار
از تولید تنها یک مینیسریال در مرکز سیما فیلم وابسته به سازمان صداوسیما حکایت دارد که آن هم هنوز در
مرحله تحقیقات است و برای رسیدن به آنتن ،راه درازی در پیش دارد .مستند نمایش «سرباز» به کارگردانی
حسین پارسایی ،محصولی از بنیاد رودکی و وزارت ارشاد ،تنها اثر نمایشــی است که قرار است در سالگرد
شهادت سردار سلیمانی ،در تاالر وحدت اجرا شود .گزارش پیش رو به بررسی ابعاد مختلف پرداخت هنرهای
نمایشی به شخصیت سردار شهید میپردازد.
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یک سنت معمول در فرنگ

در ســینمای غرب ،تولید آثاری مرتبــط با زندگی قهرمانــان نظامی و
غیرنظامی ،امری مرسوم و پذیرفتهشده است؛ تا آن جا که کمتر چهره
مهم و شاخصی در تاریخ معاصر
کشــورهای اروپایی و آمریکایی
صاحــب ســینما وجــود دارد که
زندگی وی دســتمایه اقتباســی
ســینمایی یــا تلویزیونــی قــرار
گرفته نشــده باشــد یا حداقل به
شخصیتویدرحاشیهیکفیلم
یا ســریال ،پرداخته نشده باشد.
از آن جا که اینگونه آثار خصوص ًا
دربــاره چهرههــای نظامــی ،بــا
اکشــن و جنــگ همــراه اســت،
فینفســه واجــد جذابیتهــای
مخاطبپســند دراماتیــک نیــز
هســت که اگرچــه هزینــه تولید
باالیــی را طلــب میکنــد ،امــا
اغلب با بازگشت سرمایه همراه
اســت و اقتباسهــای نمایشــی
را از آن ســادهتر میکنــد .آثاری
چون «پاتن» دربــاره جورج پاتن
ژنــرال آمریکایی جنــگ جهانی
دوم و «طوالنیترین روز» درباره
ســرهنگ بنجامین واندروورت
از نمونههای شاخص این آثار در
هالیوود است .آثار پرشماری نیز
با تمرکز بر افسران ،درجهداران
و حتی ســربازانی ســاخته شده
کــه در جریــان جنــگ یا پــس از
آن از خود رشــادتهایی نشان
داد هانــد .از ایــن دســته آثــار
میتوان به «دســته برادران» اثر
اســتیون اســپیلبرگ« ،دشــمن
پشــت دروازهها» به کارگردانی
ژان-ژاک آنو و « »1917اثر سم
مندس و« سه تیغ ارهای » اثر مل گیبسون اشاره کرد.

دوربینی که جا مانده .. .

سینما،تئاتر و تلویزیون ،یک سال پس از شهادت سردار سلیمانی
درباره شخصیت وی چه کردهاند؟

وجوه دراماتیک زندگی شهید

حضور حاج قاسم در پشت صحنه فیلم « ۲۳نفر»

شــهید حاجقاســم ســلیمانی در دوران مبارزات طوالنی خود ،چه در
دوران دفــاع مقدس و چــه پــس از آن و چــه در جریان جنگ ســوریه و
عراق ،در نبردهای سرنوشتســاز و لحظات حساســی حضور داشته
که میتواند دستمایه محصوالت فراوان نمایشی باشد .عملیاتهای
«والفجر  »8و «طریقالقدس» از جمله عملیاتهای مهم دفاع مقدس
است که در آنها سردار شهید ســلیمانی به عنوان یکی از فرماندهان
نقش داشــته اســت .وی همچنین از فرماندهان اصلی محور مقاومت
در جریان جنگ با گروههای تروریســتی تکفیری در منطقه بود که در
وقایع سرنوشتسازی چون شکســت محاصره آمرلی و نجات اربیل از
چنگ داعش نقش مهمی ایفا کرد .نقش نیروی قدس سپاه پاسداران
به فرماندهی سردار سلیمانی ،در نابودی داعش و سایر گروهکهای
تکفیریدرمنطقهغیرقابلانکاراست.همهاینوقایعکهبارهادستمایه
فیلمهای مســتند قرار گرفته ،بســتر بســیار مناســب و جذابــی برای

اقتباسهای دراماتیک است .بیتردید رزمندگان و خانوادههای اسیر
تروریستها خاطرات تکاندهنده و چشمگیری از این اتفاقات دارند که
پس از دراماتیزه شدن ،برای ساخت فیلم و سریال بسیار مناسب است.

ماجرای نامشخص مینیسریال

چند ماه پس از شــهادت ســردار ،نخســتین اظهارنظرهــا درخصوص
ساخت ســریالی درباره ایشــان آغاز شــد .به گفته علی دارابی معاون
استانهای صداوسیما ،این مهم به معاونت سیما سپرده شده است .در
اوایل امسال نیز خبرگزاری تسنیم ،سیدمرتضی فاطمی را تهیهکننده
این ســریال معرفی کرد .فاطمی تنها تهیهکنندگــی مجموعه «هوش
ســیاه  »2را در مقام تهیهکننده در کارنامه دارد .او فرزند ســیدعباس
فاطمی رئیس مرکز ســیمای اســتانهای صداوسیماســت و بیشــتر
بــه عنــوان مجــری برنامههایی چــون « 180درجــه» در شــبکه افق و
«اختیاریه» در شبکه 5شناخته میشود .فاطمی تاکنون هیچ جزئیاتی
درباره این سریال را رسانهای نکرده و آخرین اطالعرسانی وی درباره
این سریال ،مربوط به سه ماه قبل است که ضمن اعالم پیگیری پروژه
در مرحله تحقیقات ،انتخاب کارگردان و معرفی هرگونه عوامل ساخت
این ســریال را تکذیب کرد و در عین حال ،از مذاکــره با بهترین عوامل
خبــر داد .در نهایت آن چه واضح اســت ،این که یک ســال از شــهادت
سردار حاج قاسم سلیمانی گذشته ،هنوز نهتنها از کلید خوردن فیلم
یا سریالی درباره زندگی این شهید شــاخص تاریخ جمهوری اسالمی
خبری نیســت ،بلکه به نظر میرســد این پــروژه حتی بــه مرحله طرح
فیلمنامه نیز نرسیده است.

چالشهای نمایش سردار

با همه آن چه گفته شد و ذکر این امر که در لزوم نمایش تصویر دراماتیک
از شــخصیت شــاخصی چون شــهید ســلیمانی ،تردیدی نیســت ،اما
پرداختــن به شــخصیتهای واقعی ،همــواره پیچیدگیهــای خود را
دارد کــه چالشهایی را پیش روی ســازندگان قرار میدهد .نخســت
آن که شــمار نهادهــای مرتبط با شــخصیتهای شــناختهشــده زیاد
است و هماهنگی گروه سازنده اثر نمایشــی با همه این نهادها ،امری
دشــوار اســت .از طرفی هزینه تولیدات نمایشــی جنگی باالست و در
اقتصاد نحیف ســینمای ایران ،رقمی چشــمگیر اســت که باید تأمین
شود .از سوی دیگر گاه دست فیلم ساز در پرداختن به شخصیتهای
شناختهشــده ،چنــدان بــاز نیســت و ممکــن اســت نمایــش نکتهای
خاکستری درباره زندگی سوژه اصلی یا اطرافیان وی که از لوازم مسلم
یک درام است ،با اعتراضاتی مواجه شود.

محسنینسب :برخی بودجه نامتعارف میخواهند

اما درباره چالشهــای پیش روی ســینمای ایران بــرای پرداختن به
ابعاد عظیم شــخصیت شــهید ســلیمانی ،با محســن محســنی نسب
تهیهکننده و کارگردان باســابقه ســینما گفتوگو کردیم .وی درباره
فیلم ســازی با موضوع شــخصیتهای مهم انقالب و دفــاع مقدس به
خراســان گفت« :همــه فیلمهایــی که دربــاره شــخصیتهای بزرگ
انقالب ساخته شدهاند ،به نظر میرسد طوری هدایت شدهاند که به
آن اشخاص حتی نزدیک هم نشدهاند .چرا باید درباره شهید چمران
«چ» ساخته شود؟ تصویر نیرومندی که از شــهید چمران وجود دارد،
به کاراکتر منفعل «چ» تبدیل شــده اســت .مشــابه آن برای غالمرضا
تختی اتفاق افتاده اســت که فیلم آن هیچ ربطی به یک قهرمان و الگو
ندارد ».وی افزود« :اگر قرار باشد درباره شهید سلیمانی نیز فیلمهایی
مشــابه این آثار ســاخته شــود ،خدا کند که ســاخته نشــود!» محسن
محسنینسب در پایان با اشاره به پروژههای احتمالی درباره زندگی
شــهید ســلیمانی اظهار کرد« :ســاخت چنین فیلمی بودجــه زیادی
میخواهد ،اما دولــت بودجه فرهنگی مناســبی نــدارد .برخی فیلم
سازان منتظرند بودجه غیرمتعارفی برای ساخت فیلم ایشان بگیرند
که امروز ایــن بودجه وجود ندارد ،ولی ســال آینده احتمــاال بودجه را
خواهند گرفت و فیلم بدی نیز خواهند ســاخت».در پایــان البته باید
گفت که وسواس و مراقبت جدی در انتخاب و شروع پروژههای کالن
سینمایی درباره سردار شهید سلیمانی ضروری است ،چرا که تجربه
فیلمهای انتقادبرانگیزی مانند «پایاننامه»« ،طوفان شن»« ،گامهای
شیدایی» و ...نشان داده اولینها از یک واقعه مهم میتواند در ادامه و
دیده شدن ابعاد دیگری از موضوع موثر باشد .در صورتی که نخستین
تجربه سینمایی درباره سردار سلیمانی موفق باشد ،راه برای موفقیت
آثار بعدی باز خواهد شد.

