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با گــردآوری قاســم صرافــان که
افزون بر شعرهای فارسی ،اشعار
عربی سروده شده درباره شهادت
شهید ســلیمانی را در خود جای
داده بــود ،در شــبکههای خبری
انتشار یافت؛ اثری که مدتی بعد،
در تابســتان ،به زیور طبع آراســته شــد .این کتــاب  60ســروده را در بر
میگرفت کــه از بین بیش از  900شــعر ارســالی بــرای تدوینکننده،
برگزیدهشدهبود.انتشاراینآثارهمچنانادامهداردوطیروزهایاخیر،
کتاب«عقیقسلیمانی»کهدربرگیرندهآثارتصویرگریوشعر،بهصورت
توامان است ،روانه بازار نشر شدهاست.
موســیقی :در عرصــه موســیقی نیــز ،فعالیتهــا نســبت ًا قابــل قبول
بودهاســت؛ به جز قطعات معروفی مانند «قاســم هنوز زنده است» که
با شعر میالد عرفان پور ،آهنگ ســازی محمدرضا چراغعلی و صدای
غالمرضــا صنعتی ،در همان ماه نخســت پس از شــهادت حاج قاســم
انتشــار یافت ،اواخر آذر امسال بود که خبر انتشــار آلبومی با  9قطعه،
تحت عنوان «قهرمان من» منتشر شد؛ آلبومی که آن را به سردار شهید
قاسم ســلیمانی تقدیم کرد ه بودند و نشــان داد که موسیقی دانهای
متعهد ،از کنار این مسئله ساده نگذشتهاند.
هنرهای تجســمی :در عرصه هنرهای تجســمی نیز ،شاهد تولیدات
درخور و ارزندهای بودیم؛ هر چند که در کمیت در حد واندازه موسیقی
و شــعر ،نبودند .افزون بر نگارگریهای انتشــار یافته در کتاب «عقیق
ســلیمانی» ،رونمایی از تابلوی نقاشــی حســن روحاالمینی از سردار
شهید ،در همان ماههای نخست پس از شهادت او و طی یک شب شعر
بزرگ که در دوران پیش از شــیوع کرونا برگزار شد ،نمونهای ارزنده از
فعالیت در این عرصه بود.
داســتان نویســی :حضور نویســندگان در این قافله ،چندان پررنگ
نبودهاست و ضرورت حرکت جدیتر دراین عرصه احساس میشود
البته شــاید این مســئله به زمانبری تولید چنین آثاری مربوط باشد.
صرفنظــر از کتابهایــی که پیش از شــهادت شــهید ســلیمانی و بر
اســاس خاطرات او به رشــته تحریر درآمده و در اختیــار عالقهمندان
قرار گرفته بود ،نمونههای قابل ارائه چندان متعدد نبودند؛ از معدود
داستانهای نوشته شده ،میتوان به داستان «عموقاسم» اشاره کرد
که اوایل دیماه ،با قلم محمدعلی جابری و برای رده سنی کودکان و
نوجوانان منتشر شد.

نگاهی به فعالیتهای هنرمندان درباره شهید سلیمانی حکایت از
کارهای قابل تاملی دارد اما این روند نیازمند تغییرات جدی است
جواد نوائیان رودسری
هنر نقش مهمی در تبلور احساسات انسانی دارد؛ تأثیری ژرف بر ذهن
انسان میگذارد و قادر است هزاران جمله پرحکمت و آموزه پرجاذبه
را در قالــب یک خط ،یــک صدا یا یــک تصویر ،بر قلــب مخاطبان حک
کند .از این رو ،ورود هنر به عرصه تقویت بایســتههای دینی ،فرهنگی
و اجتماعــی ،مقــ ّوم جریانی اســت کــه میتواند یــک ملــت را در برابر
هجمههای مکرر و متنوع ،حفظ و آن را مقابل آفات دامنگیر ،واکسینه
کند.باگذشتیکسالازشهادتمظلومانهسرداررشیداسالم،شهید
حاج قاسم سلیمانی ،شــخصیت و مرام او ،اینک به جریانی پویا مبدل
شد ه که قادر است مشی و روش آن شــهید بزرگوار را در قالب بستهای
معرفتی و در راستای تقویت مکتبی که انقالب اسالمی ایران بر اساس
و پایه آن شــکل گرفتهاست ،عرضه کند .در گســترش این جریان پویا،
بیتردید هنر نقشی منحصر به فرد دارد و باید قدرت آن را برای انتقال
مفاهیم ،جدی گرفت؛ رویکردی که البته ،از نخستین روزهای پس از
شهادت آن بزرگوار آغاز شد و همچنان ادامه دارد:

شاعران پیشگام و داستان نویسان کم کار

شعر :بســیاری از هنرمندان کشــورمان ،مانند دیگر اقشــار جامعه در
مقابل خبــر دردناک شــهادت یکــی از قهرمانــان بنام ســرزمین خود،
واکنشهای درخوری نشان دادند .فعالیت در حوزه شعر ،با پیشگامی
شــاعران مطرح و متعهد آغاز شــد؛ بزرگانی نظیر علی معلــم دامغانی،
علیرضا قزوه ،احمد میراحســان ،علیمحمد مــودب ،مهدی جهاندار،
محمدرضا طهماســبی و ... .در آبان امســال ،منظومه بلند افشین عال
دربارهشهیدسلیمانی،توجهاهالیشعروادبرابهخودجلبکردورهبر
انقالب به تمجید از این سروده پرداختند .طی یک سال گذشته ،اشعار
فراوان و درخوری درباره این مصیبت جانکاه به نظم درآمد و برخی از آن
ها،درقالبکتاب«ققنوسقدس»،تیرماهامسالدراختیارعالقهمندان
ش از آن ،خبر انتشــار مجموعه شــعر «ســلیمان عشق»،
قرار گرفت .پی 

اثری از حسن روح االمین

آیا این اقدامات کافی است؟

در تهیه و تدوین آثار هنری ،باید یک نکته بســیار مهم را در نظر گرفت؛
تولید اثر خوب ،زمانبر و البته پرهزینه اســت و افزون بر آن ،به تشویق
و تقویت نیاز دارد .هم اکنون ،مجموع آثار منتشــر شده در عرصههای
مختلف ادبــی و هنری ،درباره شــهید ســلیمانی و شــخصیت و راه او،
در حدی اســت که میتوان آنها را برای یک ســال نخســت پس از آن
شــهید بزرگوار ،در حد مطلوب دانســت؛ اما ادامه روند با این شــکل،
تقریب ًا غیر قابل تصور اســت؛ اگر قرار باشــد پرچم هنرمندان را در این
عرصه ،همچنان باال نگــه داریم ،باید از ســطح فعالیتهای جزیرهای
عبور کنیم و با طرحــی قوی و ماندگار ،بــه هنری که در ایــن راه گام بر
میدارد ،هویت خاص ببخشــیم .چندی قبل ،علی رهبری ،موسیقی
دان برجسته و رهبر ارکستر سمفونیک ،در گفتوگویی با خبرگزاری
مهر ،به این مسئله مهم اشاره کرده و گفتهبود« :من معتقدم اولین کار
در این زمینه ،انتشــار فراخــوان عمومی و نه خصوصی ،برای ســاخت
اثر درباره قهرمانان ملی اســت .چقدر خوب میشد که بنیاد فرهنگی
هنری رودکی در آستانه سالروز شهادت سردار سلیمانی ،به عنوان یک
قهرمانملی،میآمدوباانتشارفراخوانیازآهنگسازانمیخواستتا
درباره این اسطوره ملی اثر بنویسند و بعد از داوری که صورت میگیرد،
کارهای نمونه این فراخوان را با ارکســترهای تحت پوشش خود اجرا
میکرد .اگر این شرایط وجود داشت ،قطع ًا شاهد معجزاتی بودیم که
حداقل از این شرایط فعلی بهتر بود».
موضوعی که مورد توجه علی رهبری ،به عنوان یک هنرمند شناخته شده
و استاد موسیقی قرار گرفته ،یک دغدغه جدی است .البته این به معنی
ن که ما بتوانیم با ایجاد جشنوارهها
دولتی کردن این حرکت نیست اما ای 
یا یادمانهای ســاالنه ،اســتادان و فعاالن عرصههــای گوناگون هنری
را ،برای حضــور و نقشآفرینی در این زمینــه ،برانگیخته کنیم ،اقدامی
بســیار مهم و اصولی برای پیشــرفت و حرکت رو به رشــد هنر تأثیرگذار
در راستای تقویت جریان فکری شهید ســلیمانی است .جامعه هنری،
نه فقط در ایران ،بلکه در سراسر جهان ،بر اســاس چنین جشنوارهها و
گردهماییهایی فعال میشود و میتواند سببساز یک رونق روزافزون
باشد .دیده شدن آثار هنری در این گونه مراسم ،او ًال ،روحیه هنرمندان
را در این مســیر تقویت میکند و ثانیــ ًا ،تجربههای گوناگــون را در کنار
یکدیگر ،برای تولید آثار فاخر ،قرار میدهد و رهاورد آن ،بســیار بیشتر
از خروجی اقداماتی اســت که از ســر عالقه و به صورت جزیرهای شکل
میگیرد و بدون مدیریت فرهنگی ،در فضای هنری کشور گم میشود.

