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هنرمند نقاش رزمنده رضا بدرالسما مطرح کرد:

یدهم
با هنر نقاشی راه شهدا را ادامه م 

مریــــم ســــادات گوشــــه /
«وقتی که جنگ شــروع شد
خــدا اولین فرزندم را به من
عطا کــرد .فرزنــدی که پس
از فــوت چهار فرزند دیگر به
ما داده شد .تازه جنگ شده
بود و من به خاطر مسئولیت
سنگین نگهداری از خانواده
خودم و پدرم ناراحت بودم
که نتوانم به جنگ بروم .با اینکه روحیه حساســی داشتم و
از جنــگ و خونریزی بیزار بودم اما احســاس وظیفه کردم.
وظیفــهای کــه هر کس نســبت بــه وطنش دارد؛ نســبت به
اسالم و دینش .وطنی که تازه به استقالل رسیده بود و بالد
کفر علیه آن متحد شدند و به آن حمله کردند».
باالخــره رضا بدرالســما نقــاش هنرمند پیشکســوت با
تمام مشــکالت و گرفتاری خود عازم جبهه شــد .او درباره
خاطرات آن روزهایش به «ایران» میگوید« :آرزو داشتم
به جبهه بروم .چند بــاری داوطلبانه و به همراه نیروهای
بســیجی به جبهــه رفتم .در آنجا به خاطر هنر نقاشــی که
داشــتم کارهــای فرهنگــی انجــام مــیدادم و حتــی برای
حمــل مجروحان یا بردن تدارکات و اســلحه هم رانندگی
ماشــین را به عهده گرفتم .اوایل جنگ بود و امکانات هم
نداشــتیم .دســتمان خالــی خالی بــود و راهها بســته .من
ماشین را به بندرعباس میبردم و از آنجا به اهواز».
او در ادامه میگوید« :تازه غائله گیالنغرب ایجاد شده
بــود که برای کمک به آنجا هم رفتم .در پادگانی در شــهر
ســنندج بودم و رانندگی میکــردم .آن زمان عالقه زیادی
داشــتم و داوطلبانه رفتم .همین که بتوانم حداقل لیوان
آبی به دســت رزمندهای بدهم و خاک پایشــان را ببوســم
برایم ارزش داشت».
بدرالســما که در عملیات فتحالمبیــن راننده آمبوالنس
حمل مجروحان بوده است ،درباره حضورش میگوید« :در
عملیــات فتحالمبین مجروحــان زیادی را بــا آمبوالنس به
عقب برگرداندم .یادم است آخرین باری که آمبوالنس را از
مجروح و شهید پر کردم ،تا به پشت جبهه منتقل کنم ،در راه
دشمن همین طور به سمت آمبوالنس خمپاره میانداخت.
تا اینکه یکــی از خمپارهها نزدیک آمبوالنس خورد و ترکش
خمپاره به ماشــین اصابت کرد و من مجروح شــدم .بعد از
آن به شــهرم بازگشــتم .حتی نگذاشــتم خانوادهام بفهمند
که مجروحم .یکی از دوســتانم که موضوع را میدانســت به
خانــوادهام گفته بود .نیت مــا آن زمان
فیســبیلاهلل بــود .رزمندههــا در قید و
بند نــام و شــهرت نبودند .همــه در راه
خدا و امام خمینــی(ره) میجنگیدند.
بعــد از آن ماجرا ســعی کــردم با هنرم
ایــن راه را ادامــه دهم و ســیره شــهدا را
ترســیم کنــم .چندیــن اثر هــم راجعبه
شهدا کشیدهام».
ایــن هنرمنــد نقــاش در ادامــه
توضیــح میدهــد« :در نظــر دارم
تابلویی با موضوع شــهدا و آزادسازی
خرمشــهر بــا فرمایش حضــرت امام
خمینــی(ره) کــه خرمشــهر را خــدا
آزاد کرد بکشــم .البتــه تابلویی درباره
شهید احمد کاظمی کشیدم که نقش
مؤثــری در فتــح خرمشــهر داشــت.
ممکــن اســت بعضیهــا نداننــد کــه
او چــه نقــش مهمــی در آزادســازی
خرمشــهر ایفا کرد .اکنــون پیش طرح
تابلــوی فتح خرمشــهر را کشــیدهام و
در حال کار کردن درباره آن هستم».
حــاال او تابلوهــای دفــاع مقــدس
را میکشــد تــا بــه جوانــان بگویــد چه
خونهــای پاکــی نثار ایــن آب و خاک
شــد تــا بتوانیــم اســتقالل کشــورمان
را حفــظ کنیــم و حــاال هــم بایــد راه
شــهدای وطــن را بــا حفظ کشــورمان
ادامه دهیم.

گفتوگو با خواننده سرود خاطره انگیز خجسته باد این پیروزی:

حمیدرضا گودرزی ،منتقد سینما:

نــدا ســیجانی  /محمــد گلریــز از خوانندگانی
اســت کــه در تولیــد و ســاخت آثــار ملــی و
میهنی بســیار فعال بوده اســت .یکــی از آثار
معروف او ســرود «خجسته باد این پیروزی»
اســت که به گفتــه اوموضوعیت ســاخت آن
مربــوط بــه عملیــات بیت المقــدس اســت
و در ســالروز آزادســازی خرمشــهر ،که ســوم
خرداد ماه  1361بود ،پخش این قطعه شــور
و حال عجیبی در بین مردم ایجاد کرد .او در
گفتوگو با «ایران» درباره چگونگی ســاخت این اثربیان داشــت :همکاری
من با بزرگوارانی چون احمد علی راغب و حمید ســبزواری به ســالها قبل
بر میگردد و اکثر ســرودهایی که اوایل انقالب ســاخته شــد یا قبل و بعد از
جنگ تحمیلی توسط این تیم منسجم شکل گرفته است .سرود «خجسته
باد این پیروزی» هم یکی از همین آثار اســت که برای آزادســازی خرمشهر
ســاخته شــد ،البتــه کارهای بســیاری با موضوعیــت جنگ و دفــاع مقدس
ســاختهایم ،امــا شــکلگیری این اثــر این گونه بــود که حدود دو مــاه قبل از
ایــن اتفاق بــزرگ ،یکــی از دســتاندرکاران بخش تولید کارهای حماســی
و دفــاع مقــدس ،جلســهای تشــکیل دادنــد و به مــا گفتنــد پیروزی بســیار
بزرگــی پیــش رو داریم و از ایــن گروه میخواهیم یک کار ارزشــمند در این
زمینه ســاخته شــود ،اگرچه بســیار کنجــکاو بودیم از چند و چــون کار با خبر
شــویم اما آن نماینده اظهار بیاطالعی کرد و بســیار تأکید داشــت این اثر
به لحاظ ملودی و شــعر بســیار اثرگذار باشــد ،تا آنکه با همــکاری زنده یاد
آقــای راغــب که آهنگســاز این اثر بــود و همچنین زنده یاد آقای ســبزواری
ســراینده این ســرود ،این قطعه ساخته و آرشیو شــد .در همان برهه زمانی
مأموریتــی خــارج از تهران بودم که ناگهان برنامه رادیویی که از ماشــین در
حــال پخــش بود قطع شــد و یک صدای رســا اعــام کرد ،شــنوندگان عزیز
شــنوندگان عزیز توجه فرمایید «خونین شــهر آزاد شد» و بعد از آن مارش
نظامی پخش و بار دیگر تکرار شــد «شنوندگان عزیز توجه فرمایید خونین
شــهر آزاد شــد» و بعد از آن سرود «خجســته باد این پیروزی »پخش شد و
حال و هوای عجیبی به من دســت داد و اشــک شوق ریختم و متوجه شدم
مــردم به خیابانها آمدهاند و شــیرینی پخش میکنند و صدای این ســرود
از کوچه و خیابانهای شــهر شــنیده میشد و تا رســیدن به مقصد هر جا را
نگاه میکردم این حال و هوا برپا بود و این پیروزی نوید خوشــحالی بزرگ
بــه مردم بود ،حتی بعضی از دوســتان رزمنده تعریــف میکردند در طول
عملیات این سرود پخش میشد و میگفتند با شنیدن این کار حال و هوای
بسیار خوبی داشتند.
او درادامــه بیــان داشــت :این ســرود برای آزادســازی خرمشــهر اســت
و مــردم با هر ســلیقهای به مملکت و خاکشــان عشــق میورزنــد و این کار
برای آنها یادآور یک پیروزی بزرگ است وبه عقیده من برخی از این کارها
خاطره انگیز و ماندگار است.

فتح خرمشــهر در ســوم خرداد ســال  1361آنقدر رخداد مهم،
عظیــم و دراماتیکــی اســت کــه میتوانــد دســتمایه فیلمهای
ســینمایی بسیاری قرار گیرد؛ اما این حماسه بسیار فراتر از یک
اتفاق عظیم اســت و از ابعاد متعدد ،گســترده و ژرفی میتوان
ل کرد .از این تاریخ ،خرمشهر دیگر فقط نام یک شهر
بر آن تأم 
در جنوب ایران نیســت؛ بلکه نماد مقاومت و آزادگی اســت؛ از
اینرو است که در تقویم یک سرزمین و در حافظه تاریخی یک
ملت همیشــه سرافرازانه ماندگار است .این عظمت و اهمیت
موجب شــده آزادســازی خرمشــهر بهعنوان یک منبع ،در آثار
مختلفی در عرصه سینما مورد توجه قرار بگیرد که اشارهوار به برخی از آنها بسنده میشود.
فیلم «بلمی به ســوی ساحل» را زندهیاد رسول مالقلیپور در سال  1364ساخت .داستان
فیلم مربوط به زمانی اســت که خرمشــهر در حال ســقوط اســت و عــدهای از رزمندگان برای
کمــک از تهــران بــه فرماندهــی مرتضی به خرمشــهر اعزام میشــوند؛ اما به دلیــل محاصره
خرمشــهر توســط عراقیهــا بــرای ورود به این شــهر با مشــکالتی مواجهانــد و ...فیلم «حریم
مهــرورزی» به کارگردانی ناصر غالمرضایی در ســال  1365از زاویه دیگری به فتح خرمشــهر
میپردازد .این فیلم روایت زنی به نام صبری اســت که همســرش را در جنگ و در خرمشــهر
از دســت داده اســت و اینک با خانوادهاش پس از ســقوط خرمشــهر در تهران زندگی میکند.
احســاس شــعف و شــادمانی مــردم از فتح خرمشــهر در فیلــم به یــادگار باقی مانده اســت.
احمدرضــا درویــش دیگر فیلمســازی اســت کــه با ســهگانه «کیمیا»« ،ســرزمین خورشــید» و
«دوئل» به حماســه خرمشــهر میپردازد .درویش بویژه در «ســرزمین خورشــید» و «دوئل»،
صحنههایــی جذاب و تأثیرگــذار را از آن دوران بازنمایی میکند .محمدحســین لطیفی نیز با
فیلم زیبای «روز سوم» که درباره آزادی خرمشهر است ،به مقاومت ،عشق و ازخودگذشتگی
مردم این سرزمین میپردازد.
در قالب ســریال تلویزیونی نیز طی این ســالها آثاری با موضوع حماسه خرمشهر ساخته
شــده است .مستندســازان هم فیلمهای قابل شماری تولید کردهاند .مجموعه مستند «شهر
آسمانی» نیز از ساختههای شهید مرتضی آوینی است .این مجموعه 10قسمتی که  6قسمت
آن تاکنون پخش شده و به دلیل شهادت مرتضی آوینی 4قسمت پایانیاش نیمهکاره مانده،
مســتندی عمیقاً تأثیرگذار اســت که تجلیگر فرهنگ شــهادت ،آزادگــی ،مقاومت و فداکاری
اســت .تصاویری بیواســطه از هجوم واقعیت ،میزانسنهای شلوغ و استفاده درست از صدا،
مخاطــب را بهخوبــی در ژرفای اثر همراه و در خلوت خودش به حقیقت دعوت میکند .متن
و صــدای راوی بشــدت تأثیرگذار اســت .حتــی اگر بارها آن را دیده باشــی و حاال که ســالها از
ساخت آن میگذرد ،مجدد به تماشایش بنشینی ،گویی که برای اولینبار به تماشا نشستهای
و در هر بار دیدن ،گوشــهای دیگر در خودت کشــف میکنی .نکته قابلتوجه آن است که شهید
آوینی آنچه را که میخواهد به مخاطب نشان دهد ،از طریق راوی زودتر بیان میکند؛ اما این
مستند آنگونه است که مخاطب با تمام عالقه منتظر میماند که آنچه را شنیده است ،ببیند.
درواقــع او راه را همــوار میکند تا مخاطب بتواند به فهــم عمیقتر و دریافت حقیقت نزدیک
شود و این همان هنر شهید آوینی است که در سبک اشراقی آثارش ،شاهد هستیم.
در انتها آن که بهترین توصیف از خرمشهر در فصل اقاقیا همان است که شهید آوینی در
مستند شهر آسمانی میگوید :این شهر دروازهای در زمین داشت و دروازهای دیگر در آسمان
و تو در جستوجوی دروازه آسمانی شهر بودی...

  تالش برای ساخت موسیقی حماسی

کارگردان تئاتر از دغدغههایش میگوید:

شهری با دروازهای زمینی و دروازهای آسمانی

خرمشهر عالوه بر حماسه ،درام میخواهد

فرهنگــی  /مقاومــت  34روزه خرمشــهر و
حماســه آزادســازی آن بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن روزهــای تاریــخ معاصــر ایــران
پتانســیل بســیاری بــرای روایــت در قالــب
فیلــم دارد .در برخــی از آثــار ســینمایی
بخشــی از ابعــاد حماســه ســوم خــرداد
تصویر شــده امــا میزان تولیدات ســینمایی
و تلویزیونــی در مقایســه بــا حجــم خــرده
روایتهــا ،داســتانهای مختلــف و در
مجمــوع بزرگــی این رخــداد اندک اســت.
«ســرزمین خورشــید»« ،کیمیــا»« ،روز
ســوم»« ،بلمی به ســوی ســاحل» ،ســریال
«خاک ســرخ» و ...از معدود آثار این حوزه
اســت .بــا ایــن همــه مهــدی ســجادهچی
کــه تجربــه نــگارش فیلمنامه «روز ســوم»
و ســریال «خــاک ســرخ» بــا محــور وقایــع
خرمشــهر را دارد معتقــد اســت بــه جــای
تمرکز بــر کمیت آثار باید بــر تحول در نوع
نگاه و پرداخت ســوژه اهتمام کرد .او خلق
درامهــای جــذاب و کاراکترهــای باورپذیــر
و بازنگــری در پرداخــت بــه فیزیــک جنگ

محســن بوالحســنی  /آن چنــان زیاد
نیســتند نمایشهایــی که بــا موضوع
خرمشــهر و ســالروز آزادی این شــهر
عزیــز ،روی صحنــه رفتهانــد و در
لیســت چنین آثــاری ،تولیــدات قابل
توجه و تأملی هم به چشــم میخورد
کــه هنــوز در ذهــن مخاطبــان تئاتری
جــا خــوش کردهانــد .یکــی از ایــن
نمایشهــا که دهه هفتاد در بســیاری
از شــهرهای ایــران روی صحنه رفت نمایشیســت بهنام «آســمان
و زمیــن» بــه نویســندگی ایــوب آقاخانــی و کارگردانی امیــر دژاکام.
ایــن نمایش اما تنهــا اثر دژاکام در این حوزه نیســت .این کارگردان
بازیگر مطرح تئاتر ،تلویزیون و سینما در گفتوگو با «ایران» درباره
دغدغــه خود برای روی صحنه بردن آثــاری در حوزه دفاع مقدس
و بخصوص موضوع فتح خرمشــهر میگوید« :من به جز آســمان و
زمین ،کارهایی مثل «راز شقایق» و «پسر کارون» را هم روی صحنه
بردم که هر دو اثر روی سمفونیهای مجید انتظامی و کامبیزروشن
روان ســاخته شــد و بسیاربســیار هم از این نمایش استقبال صورت
گرفــت .غیر از این ،در بخش نویســندگی هم فیلمنامــه «باد کافر»
را نوشــتم و کار کردن در این حوزه و بخش همیشه برای من جذاب
بوده و خواهد بود و اگر مســیر مهیا شــود و اجــازه بدهند کار دیگری
را هم دوســت دارم روی صحنه ببرم که متأســفانه بعد از ســه سال
هنوز موفق به این امر نشــدهام .نمایشــی اســت ب ه نام «غزل کفر»
کــه از همیــن فرصت اســتفاده میکنــم و از مدیران عزیــز فرهنگی
میخواهــم کــه ســنگهایی کــه جلــو ایــن کار هســت را بردارنــد و
بگذارند این اجرا را روی صحنه ببرم».
دژاکام از شکل و زاویه نگاهش به موضوع دفاع مقدس و خرمشهر
هــم میگویــد و در صحبتهایــش به این موضــوع اشــاره میکند که
او نگاهــی غیرتشــریفاتی بــه ایــن حــوزه دارد و چنین نگاهــی را الزمه
خلــق یک اثــر موفق میدانــد .دژاکام میگوید« :جنــگ یک موضوع
تشــریفاتی یا دستوری و ...نبود .موضوعی بود پیش آمد و مردم از پیر
و جوان و خرد و کالن هم با تمام وجود و براساس آنچه وظیفه حکم
میکــرد رفتند و پای کار ماندند و نگذاشــتند وجبی از این ســرزمین از
دست برود .همه چیز خود را دادند اما نگذاشتند این اتفاق بیفتد .در
تولیــد آثــار هنری هم وضع همین اســت .هنرمندی کــه از دل و بطن
جامعــه آمده میخواهد مثل همین مردم و از جنس همانها باشــد
تا قصهشــان را تعریف کند .نباید به هنرمندانی که میخواهند از این
عرصه مهم و سترگ حرف بزنند گفت چطور بنویسند و چطور خلق
کنند .من همیشــه عاشــق نوشــتن و خلق کردن دربــاره جنگ بوده و
هســتم و خواهــم بــود .چیــزی را مینویســم و میســازم کــه واقعیت
داشته باشد و وجه هنریاش غالب بر تمام وجود
دیگرش باشد .چشمی هم به مسائل مالی ندارم
و همین مســأله دست من را برای ساخت ،روایت
و پرداخت اثری درباره شهدا و جان برکفانی که از
خون خود گذشتند باز میگذارد».
دژاکام دربــاره اجــرای «آســمان و زمین» که
در دهــه هفتاد در بســیاری شــهرهای ایران روی
صحنــه رفت هم میگوید« :من به همراه حدود
ســی نفر از همکارانم در این پروژه در شــهرهای
مختلفــی ایــن نمایــش را روی صحنــه بردیــم و
همــه مــا کمتریــن دســتمزد را دریافــت کردیــم
چــون هــدف چیــز دیگــری بــود .قصــد نمایش
صرف برگزار کردن نداشــتیم بلکه میخواستیم
موضوعــی بــه این مهمــی را در قالــب و به زبان
هنــر بــرای مــردم بازگــو کنیم چــون هیچ بســتر
دیگری چنین ظرفیتی ندارد».
دژاکام در پایــان صحبتهــای خــود ،از
دغدغــهاش درحــوزه نمایشــنامه میگویــد و به
کمبــود متنهــای قابــل تأمــل اشــاره میکنــد و
تأکیــد دارد کــه «متأســفانه مــا در این حــوزه جز
تعــدادی انگشــت نــگار ،نویســنده چیره دســت
نداریم .وقتی بــه حافظ رجوع میکنم میتوانم
از علیرضا نادری ،شــهرام کرمی و چند نام دیگر
اسم بیاورم که به عقیده من این تعداد نویسنده
بــرای پرداخت درســت و هنرمندانــه از موضوع
دفاع مقــدس و علی الخصوص فتح خرمشــهر
بســیار کم اســت و باید ایــن ظرفیتها بیشــتر و
بیشتر شوند».

تابلوی شهدای دفاع مقدس اثر رضا بدرالسما

مهدی سجادهچی به «ایران» از تصویر وقایع خرمشهر در سینما گفته است
یعنی انســان ،اسلحه و جغرافیا را ضرورت
امروز سینمای جنگ میداند.
ســجادهچی بــه «ایــران» میگویــد:
«کمبــود آثار ســینمایی با محوریــت وقایع
خرمشــهر (مقاومت ،ســقوط و آزادسازی)
چالــش امــروز ســینمای جنــگ نیســت،
اشــکال در شــیوه دراماتیک کردن اتفاقات
اســت .مســأله هم فقــط فیلمنامه نیســت
اساساً نگاه به این ماجرا مشکل دارد؛ یعنی
در دراماتیــک کــردن موقعیــت تاریخــی
معاصر ضعف داریم».
یو
او در ادامه میافزاید« :مقاومتی ســ 
چند روزه شکل گرفته و هر کس به گوشهای
از آن پرداخته اســت امــا تنها وقایع بیرونی
اهمیــت پیــدا کــرده و در هیچکــدام درام
نداریــم .در ایــن حوزه بــه نمایشــنامههای
جــذاب و رمانهای قوی بــا درا م به معنای
واقعی نیاز داریم تا از روی آنها اقتباسهای
ســینمایی صــورت بگیرد .میتــوان فیلمی
در بــاره خرمشــهر ســاخت و فقــط در چند
پرده و ســاعت بــه موقعیتهایی پرداخت

نوشتن از خرمشهر تشریفاتی نیست

کــه آدمهــا مجبــور میشــوند تصمیمهای
سخت و سرنوشتساز بگیرند».
به گفته ســجادهچی این نگاه را میتوان
بــه تمــام آثــار دفــاع مقــدس تعمیــم داد
یعنی سینمای دفاع مقدس یا کاراکترهایی
را کــم دارد که بتواننــد درام را با خود حمل
کنــد یــا درامهایــی کــه کاراکترهــای جذاب
باورکردنی و الهام بخش داشته باشد.
ایــن فیلمنامهنویــس معتقــد اســت که
توجــه بــه ســختافزار و فیزیــک جنــگ بر
ســینمای دفاع مقدس مســلط شــده و این
مســأله دومین ضعف جدی آثار این حوزه
اســت« :مشــکل اینجاســت که حتــی راجع
بــه همینهــا هم بــا ظرافــت و به درســتی
کار نکردیم .وقتــی راجع به جنگ صحبت
میکنیم ،تصورمان شــبیه نقشــههای اتاق
جنــگ بــا چنــد ســرباز و کــوه و چنــد تانک
اســت .در حالــی کــه فیزیــک جنگ شــامل
انســان ،اســلحه و جغرافیــا بایــد کاراکتــر
داشته باشــد؛ تانک یا کالشــنیکف و زمینی
کــه روی آن راه میرویــم هــم بــه مفهــوم

مجــازی میتوانــد دارای کاراکتــر باشــد
همان طور که در شاهنامه اسلحه پهلوانان
از جملــه تازیانــه بهــرام ،کاراکتــر دارد و
رابطهای شبیه انسان و شرافتش میان آنها
شــکل میگیرد .مهم نیســت کــه برای یک
فیلم صدتانک بیاوریم یا با جلوههای ویژه
بصری صحنههــای عظیم درســت کنیم و
چند اسکادران تانک را در یک دشت نشان
بدهیم اینهــا وقتی اهمیت پیــدا میکنند
که الاقل یکی از آنها کاراکتر داشته باشد».
ســجادهچی در پایان با تأکیــد میگوید

که بایــد بر دراماتیزه کــردن موقعیتهای
انســانی در وقایــع خرمشــهر تمرکز شــود:
«ما در دراماتیزه کردن موضوع خرمشــهر
الکــن شــدهایم امــا راهحلــی که بــه ذهن
همــه میرســد ســاخت فیلمهــای فاخــر
اســت .تعبیــر فیلم فاخر هم این شــده که
هزینــه تولیــد را بــاال ببریم اما هم کســانی
کــه ســفارش میدهنــد و هــم کســانی کــه
ســفارش میگیرنــد غافلنــد از اینکــه در
موقعیــت تاریخــی مثــل اشــغال ،فتــح و
بازپسگیــری خرمشــهر چــه جنبههــای
دراماتیــک نیرومنــدی وجــود دارد ،اگر به
وقایــع خارجــی و بافــت فیزیکــی ماجــرا
نــگاه نکنیــم بلکــه بــه آدمهــا و موقعیت
انســانی بپردازیــم .نگاه حماســی به آنچه
در خرمشــهر گذشــت و پرداختــن بــه
مقاومتی که برخالف منطق نظامی ،همه
را شــگفتزده کرد درســت اســت اما نه به
این شــکل که دائم شــکل بیرونــی ماجرا و
مقاومت را نشــان بدهیم و آدمهایی را که
در این مقاومت هستند نبینیم».

