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جنگ تحمیل شده بر ایران در س�ال پایانی دهه ۵0 و 
رخدادهای برخاس�ته از آن، منجر ب�ه برآمدن ژانری 
در س�ینمای پس از انقالب ش�د تحت عن�وان »دفاع 
مقدس«. از نگاهی فراخ تر، ژانر دفاع مقدس را می توان 
یکی از دستاوردهای هنر هفتم پس از پیروزی انقالب 
اسالمی برشمرد و احصا کرد. نهال این گونه سینمایی 
را البته کارگردانان جوان و تازه نفسی استوار ساختند 
که در ابتدای مسیر فیلمسازی بودند و چه بسا بیشتر 
از آن که دلبسته سینما باشند، تعلق خاطر و نسبت به 
حماس�ه ای که در جبهه  رویارویی با دشمن در جریان 
بود دلبستگی داش�تند و در این اتمس�فر رشد و نمو 
کرده بودند. آنها سینما را محمل و ابزاری می دانستند 
برای تبیین و تش�ریح آرمان  ها و تنویر افکار عمومی 
نس�بت به آنچه در دف�اع از م�رز و بوم می گذش�ت. 
حضور ای�ن جوانان متعهد و خالق در س�ینمای ایران 
و فعالیت در ژان�ر دفاع مقدس، دس�تاورد ها و برکات 
فراوانی داش�ت که شاخص ترین ش�ان تولی�د و ارائه 
فیلم های ماندگار و برخ�وردار و ظه�ور کارگردانانی 
بود که می توانستند چراغ سینما را در غیاب بسیاری 
از اسالف خود روش�ن نگه دارند. ابراهیم حاتمی کیا، 
رسول مالقلی پور، سیف اهلل داد، جمال شورجه، کمال 
تبریزی، محمدعلی باش�ه آهنگر، پرویز شیخ طادی، 
احمدرضا درویش و... را می توان از جمله این فیلمسازان 
ج�وان، تازه نف�س، باانگی�زه، متعهد و خ�الق نامید.

معموالً کارگردانان ش��اخص س��ینمای دفاع مقدس به 
خصوص آنهایی که از این ژانر فاصله گرفته اند، یک فرآیند 
تقریباً مشابه را طی کرده اند. این فیلمسازان پس از فعالیت 
پررنگ و چندین ساله شان در پرداخت مستقیم به جنگ 
و موضوعات در پیوند با آن، در مرحله دوم س��راغ مسائل 
جانبی و رزمندگان و انس��ان های متأثر از جنگ و حال و 
احواالت شان رفته اند و در پله س��وم، ژانرهای دیگر را هم 
آزموده اند و معموالً در میان دو مرحله واپس��ین در رفت 

و آمد هستند.
 توفان حاتمی کیا 

ابراهیم حاتمی کیا ب��ا دیده بان، مهاجر و وص��ل نیکان در 
سینمای دفاع مقدس شروعی توفانی به پا کرد. او در ادامه 

مسیر فیلمسازی اش، رویکرد خود را از پرداخت مستقیم به 
جنگ، بر تمرکز به متأثران از این واقعه معطوف کرد و در این 
زمینه هم بسیار موفق بود و فیلم های درخشانی همچون از 
کرخه تا راین، آژانس شیشه ای، موج مرده و به نام پدر را به 
دوستداران هنر هفتم و خاصه سینمای دفاع مقدس ارائه کرد. 
او در ادامه، تجربه های متفاوتی را با فیلم های ارتفاع پست، 
دعوت، به رنگ ارغوان و گزارش یک جش��ن از سر گذراند و 
در یک دهه اخیر، اُریب وار در میان ژانر دفاع مقدس و سایر 
گونه های سینمایی در رفت و آمد بوده است اما می توان تأثیر 
جنگ را در اغلب آثار او مشاهده کرد. شاید تنها اثری از او که 

ردپایی از جنگ در آن نمی توان یافت فیلم دعوت باشد.
مرحوم رس��ول مالقلی پور هم از عکاس��ی در جبهه  ها به 
فیلمسازی در جنگ رسید و با بلمی به سوی ساحل، پرواز 
در شب و افق، نوید حضور یک نویسنده و کارگردان خالق 

را در سینمای دفاع مقدس داد. این کارگردان فقید پس از 
این تجربه های اولیه و با تجربه و پختگی بیشتر، از پرداخت 
مس��تقیم به جنگ تحمیلی فاصله گرفت و در عوض، بر 
بازماندگان این واقع��ه تمرکز کرد و الح��ق واالنصاف در 
این مسیر موفق تر از همیشه بود. فیلم های سفر به چزابه، 
نجات یافتگان، هیوا، قارچ  سمی و پناهنده محصول همین 
رویکرد و خط فک��ری و کاری هس��تند. مالقلی پور البته 
یکی دو بار هم با فیلم  هایی مانند »کمکم کن« که به ژانر 
اجتماعی تعلق داشت، از شدت بی کیفیتی و پا در هوا بودن 
اثر هوادارانش را در بهت و حیرت فروبرد، او نگاهی به شدت 

انتقادی به جامعه و سیاست پس از جنگ داشت.
کمال تبریزی سینما را با ژانر دفاع مقدس با فیلم های عبور، 
در مسلخ عشق و پایان کودکی آغاز کرد و بعد با »شیدا« به 
متأثران از جنگ پرداخت و در ادامه، برای همیشه راه خود 

را از سینمای دفاع مقدس جدا کرد. فیلم های مارمولک، 
مهر مادری، فرش باد، طبقه حساس و... اگر چه در ژانر خود 
آثار موفق و پرمخاطبی بودند اما هیچ خط و ربطی به دفاع 

مقدس نداشتند.
درباره احمدرض��ا درویش نیز چنی��ن رویکردی مصداق 
دارد. او با »آخرین پرواز « آغاز کرد و به »دوئل « به  عنوان 
پرهزینه  ترین فیلم س��اخته ش��ده در ژان��ر دفاع مقدس 
رسید. سپس دو فیلم تحسین شده »کیمیا« و »سرزمین 
خورشید« را ساخت که به افراد بازمانده از جنگ و اثرات 
این رخداد بر زندگی ش��ان می پرداخ��ت و در پایان، فیلم 
»رستاخیز « را ساخت که به واقعه کربال مربوط می شد و 

حداقل در ظاهر، ارتباطی به دفاع مقدس نداشت.
محمدعلی باشه آهنگر اما فیلمس��ازی اش را با ژانر دفاع 
مقدس و با فیلم های »سرو زیر آب « و »ملکه « آغاز کرد و 

بعد به »بیداری رؤیاها« و »فرزند خاک « رسید. باشه آهنگر 
با فیلم آخرش »نبات داغ « نشان داد که دست کم در حال 
حاضر از ژانر دفاع مقدس فاصله گرفته و خوش دارد تا دیگر 

گونه های سینمایی را بیازماید.
 تبعات و عوارض غیرقابل جبران

این فاصله افتادن میان کارگردانان مطرح و صاحب سبک 
با سینمای دفاع مقدس تبعات و پیامدهای ناگواری را نه 
فقط برای این ژانر که برای کل س��ینمای ایران به دنبال 
داشته است. در وهله اول، امکان ساخت فیلم های ماندگار و 
تأثیرگذار در این ژانر سلب شده است. چه بسیار آثار جذاب 
و باکیفیتی که می شد در این سال  ها ساخته شود و نشده 
است. شوربختانه کارگردانانی که از آنها نام برده شد و سایر 
همکاران شان زمانی از سینمای دفاع مقدس دور شدند که 
به مرز پختگی و تجربه رسیده و اصطالحاً دوره آزمون و خطا 
را پشت سر گذاشته  بودند. از سوی دیگر، دفاع مقدس به 
لحاظ موضوعی از چنان غنا و ظرفیتی برخوردار است که 
همچنان تا سال  ها می تواند دستمایه ساخت فیلم های فاخر 
و برخوردار قرار گیرد. وقتی سینمای غرب همچنان درباره 
جنگ های جهانی اول و دوم فیلم می سازد چرا سینمای 
ایران درباره طویل  ترین جنگ قرن بیستم که هزاران هزار 
حماسه در آن رقم خورده است نسازد؟! چرا باید سرمایه  ها و  
بضاعت  انسانی سینمای دفاع مقدس از آن فاصله گرفته و به 
سمت ژانر های دیگر بروند؟ چه بسیار از موضوعات و مسائل 

جنگ هشت س��اله تحمیلی که همچنان مغفول مانده و 
به آنها پرداخته نشده است. چه کسانی می توانند بهتر از 
کارگردانانی فیلم بس��ازند که جبهه و جنگ را با پوست و 
خون خود درک کرده اند و حتی با رزمندگان حشر و نشر 
داشته اند؟! چه عواملی باعث شده که کارگردانان متعهد و 
کاربلد، عطای فعالیت در سینمای دفاع مقدس را به لقایش 
ببخشند و به سراغ گونه های دیگر سینمایی بروند؟! آیا آنها 
دغدغه های ماضی را ندارند؟! آیا فکر می کنند دیگر حرفی 
برای گفتن درباره دفاع مقدس نمانده است؟! آیا حماسه  ها 
و جان فشانی  ها را به دست فراموشی سپرده اند؟! آیا از عدم 
استقبال مردم احساس نگرانی می کنند؟! آیا می پندارند که 
نسل جدید را با جنگ سر و کاری نیست؟! یا پای مشکالت 
و موانعی دیگر در میان است؟! به این سؤال البته می توان به 
این شکل جواب داد و از این زاویه نگاه کرد که قرار نیست 
یک فیلمس��از در یک ژانر لزوماً متوقف بمان��د و در زمان 
بایستد. ضمن اینکه جامعه پر از اتفاقات و حوادثی است که 

نمی توان آنها را نادیده گرفت.
 سنگ اندازی های متعدد و مالل آور

یک طرف��ه به قاضی نروی��م و بر س��بیل بی انصافی حکم 
ندهیم. کارگردانان پرس��ابقه سینمای دفاع مقدس بار ها 
و بار ها اع��الم کرده اند همچنان دوس��ت دارن��د در این 
حوزه فعالیت کنند اما موانعی بر س��ر راه شان است که در 
نهایت، منصرف و دلسردش��ان می کند. باید پذیرفت که 
س��اخت فیلم جنگی در ش��رایط امروز جامعه ما و با این 
تورم کمرشکن کار آسانی نیست و بخش خصوصی از پس 
آن برنمی آید و حمایت و پش��تیبانی ارگان های دولتی و 
حاکمیتی را می طلبد. عس��رت  ها چه به لحاظ نرم افزاری 
و چه سخت افزاری مرتفع نمی شود مگر با حضور مدیران 
متعهد و دغدغه مند در رأس نهاد ها و ارگان های متولی و 
ذی ربط. تهیه کننده و کارگردانی که می خواهد فیلم دفاع 
مقدسی بسازد اما مجبور اس��ت برای تهیه چند اسلحه و 
ادوات نظامی، نامه نگاری  ها کند و دوندگی ها، باالخره در 
جایی اصطالحاً می برد و پشیمان و دلزده، از همان راهی که 
آمده بازمی گردد. بی تعارف، سینمای دفاع مقدس بدون 
کمک، دیگر امکان ادامه حیات ندارد و در صورت ادامه این 
روند همین نیم نفسی که گاه و بیگاه می رود و می آید هم، 

می ایستد و خاموش خواهد شد.

تماش�اخانه نوفل لوشاتو 

ملیکاگلمحمدی
گفتوگو

اخی�راً میزب�ان نمای�ش 
»کباب«  به قلم علی صفری 
و کارگردانی ر ها حاجی زینل بود که در این روزهای سرد 
کرونایی با اقبال عالقه مندان تئاتر روبه رو شد؛ اثری با 
حال و هوای فرهنگ کام�اًل ایرانی که به ذائقه مخاطب 
می نشیند. نمایش کباب درامی منسجم و نوشته ای است 
که جلوه هایی از مذهب و فرهنگ کشورمان را در بطن 
یک خانواده قدیمی ایرانی روایت کرده است، به همین 
دلیل یک نس�ل از مخاطب ایران�ی در لحظه لحظه اثر 
می تواند روایتی را ببیند که ممکن اس�ت از آن خاطره 
داشته باش�د یا دس�ت کم حال و هوای آن را در میان 
قصه های معاصر حس کرده باش�د. اس�تفاده خوب از 
موس�یقی زن�ده، بهره گی�ری از روای�ت تعزیه گونه و 
به کارگیری کامل نسل جوان تئاتر، از جمله شاخصه های 
نمایش کباب اس�ت. چندی پیش نقد و بررس�ی اثر را 
منتشر کردیم و آنچه امروز می خوانید گفت وگو با ر ها 

حاجی زینل کارگردان نمایش است.

بعد از تجربه به نمایش ب�ردن کارهای اروپایی 
چون آشویتس زنان، هولودومور و برلین 10:10 
چه چیزی باعث شد س�راغ کارگردانی نمایش 

ایرانی کباب بروید؟
من و علی صفری پس از به تصویر کشیدن وقایع تاریخی 
و سیاسی ملت های گوناگون، به این موضوع به طور جدی 
فکر کردیم ک��ه فرهنگ و وقایع تاریخی کش��ور خودمان 
را به تصویر بکش��یم. حتی می دیدیم که در جشنواره های 
گوناگون کارهای ایرانی فرصت بیشتری برای دیده شدن 
و کسب جایگاه داشتند. البته من به شخصه تجربه اجرای 

نمایش��نامه خوانی کارهای کاماًل ایران��ی و تاریخی را در 
کارنامه کاری خود دارم که از جمل��ه بهترین تجربه های 
هنری من هستند. گاهی وقت ها با انتقاداتی مواجه شده ایم 
که بی انصافی بوده اس��ت. بعضی مواقع مخاطبان و بعضاً 
فعاالن هنری فراموش می کنند که یک اثر بعد از بازبینی، 
بازخوانی و تأیید توسط مرکز هنرهای نمایشی به مرحله 
اجرا می رسد و به قطع و یقین تمام جوانب و زوایای فرهنگی 
آن کار از سوی کارشناسان مورد تأیید و بررسی قرار گرفته 
است. لذا انتقاد و تهمت زدن به مؤلف یا کارگردان یک اثر 
بعد از تمام خون دل خوردن های شبانه اش با هدف تعامل 
فرهنگی بین ملت  ها بی مهری است. همسرم علی صفری 
نویس��نده کار در تمام آثارش به ویژه کب��اب با جمع آوری 
اطالعات و نگاه موشکافانه به وقایع و رویدا دهایی که شاید 
افراد کمتری از آن اطالع داشته باشند سعی دارد تا دانش 
مخاطب را درباره وقایع به چند پله باالتر ارتقا دهد و همین 
موجب می شود فضای نمایش از کلیشه خارج شود. همیشه 
هر تغییری در ابتدا با گارد همراه است اما من و علی صفری 
همیشه سعی داریم منعطف باشیم و این انعطاف را هم در 
کارها، هم در برخورد با مخاطب در نظر می گیریم و همین 
انتظار را از مخاطبان و دوستداران و حتی غیردوستداران 
تئاتر داریم! مطمئن باشید کمی انعطاف در برخورد با افکار و 
کارهای جدید، مسیری را برای کشف زیبا ترین ناشناخته ها 
در هر حرفه و هنری هموار می کند. باید توجه داشته باشیم 
که تمامی وقایع تاریخی رگه هایی از اجتماعی را به همراه 
دارند و در پس تمامی این وقایع است که ما به یک اثر هنری 
می رس��یم و این درخصوص هولودومور و برلین 10:10 و 
تمامی کارهای دیگر کارگردانان مطرح اس��ت اما کباب از 
دل فرهنگ ایرانی بود. در نمایش کباب علی صفری ماه ها 
صرف تحقیق درباره وقایع دهه 40 ، تعزیه خوانی، فرهنگ 

عامه و آداب و رسوم آن زمان کرد. ما در واقع دست مخاطب 
را می گیریم و به دهه 40 می بریم.

نظر مخاطب�ان عام و م�ردم ع�ادی در رابطه با 
کار کباب و تجرب�ه اولی ها در رابطه ب�ا این کار 

چه بود؟
خانم مسنی که در یکی از شب ها با همسرش برای دیدن کار 
آمده بود، با چشم گریان از فضای زیبای کار و تداعی کردن 
قابل باور دهه 40 می گفت. می گفت ش��ما با اینکه در آن 
برهه زندگی نکردید با یک گروه جوان به صورت قابل باوری 
از دهه 40 می نویسید و حکایت می کنید گویی بار ها و بار ها 
جای ما در آن زمان زندگی کردید. در کل مخاطبان با کار ما 
خندیدند، گریه کردند، در برخی لحظه  ها میخکوب شدند و 

این لذت بخش  ترین اتفاق برای یک گروه نمایشی است.
معموالً مخاطب یک اثر آگاهی کاملی از آنچه در 
پس اجرای یک کار تئات�ر رخ می دهد ندارد که 
البته از جذاب  ترین بخش ها رازآلود بودن یک 
نمایش اس�ت. برای ما از ناگفته های نمایش که 

مخاطب از آن مطلع نیست بگویید.
صب��ا ایزدپناه کاراکت��ر بی بی نمای��ش در حالی که نقش 
مادربزرگ خانواده را ایفا می کن��د خودش متولد دهه 70 
اس��ت. صبا که تجربه  خوبی در حوزه پرفرمن��س دارد با 
تمرینات تکمیلی پیش از کار در نقش پیر خانواده بس��یار 
خوش درخشید. گفتنی است صبا تجربه همکاری با سعید 
آقاخانی در سریال نون خ را نیز در کارنامه کاری خود دارد. 
نکته قابل توجه دیگر این که تمامی بازیگران کار متولد دهه 
70 هستند و با تمام وجود از دهه 40 روایت می کنند. به این 
ترتیب در زمانه ای که از گسست نسل  ها می گویند شاهد 
نمونه ای جالب از پیوند نسلی هستیم. نکته حائز اهمیت 
برای من در کار نمایش پیشرفت تمام اعضای گروه به یک 

میزان است، یک کار خوب زمانی به طور تمام و کمال مورد 
توجه مخاطب قرار گرفته و مؤثر واقع می شود که تماشاگر 
بعد از خروج از سالن برچسب خوب یا ضعیف بودن را به بازی 
یک بازیگر نزند. شگرد کار ما هم در کباب همین بود. با اینکه 
بازیگران تجارب متفاوتی از لحاظ تحصیلی و کار صحنه در 
زمینه نمایش داشتند و حتی سه نفر از بازیگران کار اولی 
بودند، تمامی گروه کار را با یک ریتم منسجم جلو بردند و 
مخاطب گمان نمی کرد که بازیگ��ران در رده های تجربی 
متفاوتی باشند. به  نظر من سبقت گیری بازیگران از هم در 
یک نمایش خوب نباید رخ دهد، کاری به معنای واقعی کلمه 

خوب است که همه در آن خوش بدرخشند.
انتخاب بازیگران نمایش بر اساس چه معیاری 
انج�ام گرفت؟ آی�ا س�ابقًا تجربه هم�کاری با 

بازیگران کباب را داشتید؟ 
من دو سال اس��ت که کاماًل از نس��ل جوان تئاتر استفاده 
می کنم، بازیگران مستعدی که تنها به فرصت نیاز دارند، 
بازیگرانی بااستعداد که متأسفانه به دلیل برخی مناسبات به 
سختی می توانند وارد بخش حرفه ای تئاتر یا سینما شوند. 
در این نمایش اولین تجربه همکاری با صدف صفری که از 

هنرجویان تازه کار اما بااستعداد است را دارم. نازنین میهن 
که سابقاً در هولودومور با هم همکاری داشتیم از کالس های 
کارگاهی به تیم ما پیوست و س��ارینا  آزاد میالنی و محمد 
پسندیده که در رشته تئاتر تحصیل می کنند نیز چهار کار 
همکار من بوده اند و از هنرجویان کارگاه های من هستند. 
فرید زندی، امیرحس��ین  نژادقاسمی و احمد هداوند برای 
اولین بار روی صحنه قرار گرفتند که سابقاً تجربه  اجرایی 
نداش��تند. کارگاه های متعددی در طول سال با نام ایده تا 
اجرا برگزار می کنم و در این کارگاه  ها بر مباحثی چون بدن، 
بیان، خوانش و فنون بازیگری، تدریس و تمرکز دارم. در این 
کارگاه ها کارآموزان حین آموزش از لحاظ روحی، اخالقی 
و منش برای یک کار صحنه واقعی آماده می شوند و سپس 
بازیگر را در موقعیت آزمای��ش و اتود نهایی قرار می دهم و 
افرادی را که به سطح مطلوبی از انتظار برسند با خود برای 

خلق یک اثر هنری ماندگار همراه می کنم.
از کارهای آتی خودت�ان و علی صفری بگویید. 

قصد اجرا بردن کار ایرانی را دارید؟
بله نمایش » مختصر « به قلم علی صفری در حال نگارش 
است. این نمایش که یک کار ایرانی و از دل فرهنگ خودمان 

است فضایی متفاوت از نمایش کباب دارد. » مختصر « یک 
داستان جالب از گذشته  همه  ماست که حداقل یک بار در 
طول زندگی با آن مواجه ش��ده ایم. در ط��ول این نمایش 
مخاطب با اتفاقات گوناگون و غیرمنتظره ای روبه رو می شود. 
بازیگران نمایش » مختصر « از کارورزان کارگاه اخیر بنده که 
از اوایل بهمن آغاز می شود انتخاب خواهند شد و سعی داریم 

کار » مختصر « را در بهار 1401 به اجرا ببریم.
ما شاهد بودیم که در جشنواره های تئاتر فجر در 
بخش بین الملل مبالغ گوناگونی برای تئاتر های 
دانشجویی سایر کشور ها در نظر گرفته می شود. 
به منظور حمای�ت از این گروه ها و ش�رکت در 
جشنواره تئاتر ایرانی چه زیبا می شود که چنین 
حمایت هایی برای نش�ان دادن فرهنگ ایرانی 
در سایر کشور ها از داخل صورت گیرد و قطع به 
یقین در سایر کشور ها استقبال خوبی از فرهنگ 
ایرانی خواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟

من و همسرم علی صفری دوس��ت داریم در گذشته سیر 
کنیم و اتفاقات تاریخی را روایت کنیم و به همین واسطه در 
سال جاری کار هولودومور ما نمایش تحسین شده جشنواره 
شیر طالیی برلین شد. باید گفت که هدف نهایی یک گروه 
نمایشی فقط دیده شدن نیس��ت، این هدف باارزش تر از 
آن اس��ت که از زمان و زندگی و بهترین روزهای عمرمان 
برای به تصویر کشیدن گوش��ه ای از زندگی می گذاریم و 
حداقل درخواست از تماشاگران، منتقدان و حامیان تئاتر و 
هنرمندان قشر خودمان کمی دلگرمی در کنار انتقاد های 
تند است. من به عنوان یک کارگردان زن که با فاصله سه تا 
شش ماهه کارهای متعددی با هنرجویان تربیت شده خود 
به اجرا می برم، انتظار دارم در شغلی که با تمام سختی هایش 
به خاطر آن تحصیل کردم، تجربه آموختم و زمان گذاشتم 
حمایت بیشتری ش��وم و همکاران و مخاطبان با سخنان 
طعنه  آمیز من و گروهم را مورد بی مهری قرار ندهند، برای 
قضاوت بجا بای��د گفت درک و لمس ی��ک نمایش تنها با 
یک بار دیدن آن میسر نیست و ما از نقد سازنده با تمام وجود 

استقبال می کنیم.

دل هایی که برای ژانر دفاع مقدس می تپید 
گزارش »جوان« از چالش های تولید سینمای دفاع مقدس محسنمحمدی

گزارش

گفت وگوی »جوان« با ر ها حاجی زینل بازیگر تئاتر و سینما و کارگردان نمایش کباب

دستمخاطبرامیگیریموبهدهه40میبریم

وقت�ی س�ینمای غ�رب همچنان 
درباره جنگ ه�ای جهان�ی اول و 
دوم فیلم می س�ازد چرا سینمای 
ایران درباره طویل  ترین جنگ قرن 
بیس�تم که هزاران هزار حماس�ه 
در آن رقم خورده اس�ت نس�ازد؟! 
چ�را بای�د س�رمایه  ها و  بضاعت  
انس�انی س�ینمای دف�اع مقدس 
از آن فاصل�ه گرفت�ه و به س�مت 
ژانر های دیگر بروند؟ چه بسیار از 
موضوعات و مس�ائل جنگ هشت 
ساله تحمیلی که همچنان مغفول 
مانده و به آنها پرداخته نشده است

به نظر من دفاع مقدس فقط به هشت سال جنگ تحمیلی محدود نمی شود. فیلم های مربوط 
به حوزه های دیگر مقاومت را هم می توان جزو ژانر دفاع مقدس به حساب آورد. در این تعریف، 
آثاری مانند »به وقت شام « و حتی »قالده های طال« را هم می توان جزو فیلم های دفاع مقدس 
به حساب آورد. کارگردانانی که در سینمای دفاع مقدس فعال بوده اند اما به دالیل مختلف 
از آن فاصله گرفته اند. البته زمانی رس��م بود که برخی از کارگردانان سعی می کردند اولین 
فیلم شان را با ژانر دفاع مقدس آغاز کنند که دوری امروزه آنها از این ژانر، جای تعجب ندارد. 
با این حال، فیلم دفاع مقدسی ساختن هزینه بر است و مراکز و نهادهای مختلف در سال های 
اخیر حمایت های الزم را از این ژانر نداشته اند. خاطرم هست زمانی مرحوم رسول مالقلی پور از 
سینمای دفاع مقدس برید و به سمت فیلم های دیگر رفت. خودش می گفت ساخت فیلم دفاع 
مقدسی دردسر دارد و حاضر نیستم به خاطر آن، پوتین هر کسی را ببوسم اما آن مرحوم هم 
باز به سمت این ژانر آمد. به هر حال، شرایط سخت است و هر کارگردانی نمی تواند خودش را 
به روز کند و بعضی  ها هم نتوانستند موضوع دفاع مقدس را به جامعه امروز تعمیم دهند و فکر 
می کردند در همان هشت ساله جنگ محدود است. کار دفاع مقدسی ساختن هزینه بر و سخت 
است و کار هر کس نیست و نیاز به خالقیت دارد. در این میان، حمایت از فیلمسازان هم خیلی 

نقش دارد. فیلم جنگی ساختن نیاز به مقدمه و شرایط دارد 
و نهاده��ای فرهنگی و ارگان های نظامی باید پش��تیبانی 
کنند. البته جذب این حمایت  ها هم بس��یار دشوار است. 
باید شناخته شده باشید تا بتوانید مشمول پشتیبانی  ها قرار 
بگیرید. گاهی نظارت  ها هم فیلمساز را به دردسر می اندازد 

و دلسرد می کند. برخی از مس��ئوالن هم اعتقاد دارند که دفاع مقدس تمام شده و به تاریخ 
پیوسته است و حتی مراسم ختمش را هم برگزار کرده اند. هالیوود سال گذشته فیلم »1۹17 « 
را درباره جنگ جهانی اول تولید کرد که بسیار خوش ساخت و پرفروش بود. حمایت همه جانبه 
از این فیلم صورت گرفت و استقبال تماشاگران هم فوق العاده بود. فیلم جنگی اگر جذاب باشد 
و ناگفته  ها را بازگو کند قطعاً مخاطب خودش را خواهد داشت. چقدر درباره ماجرای جنگ 
ویتنام و پرل هاربر فیلم ساخته شده و همچنان هم ساخته می شود؟ اگر صد سال هم از دفاع 
مقدس بگذرد باز هم کهنه نخواهد شد اما در سینمایی پویا و متفکر. یکی از دوره های اخیر 
جشنواره فیلم لندن به آثار جنگی اختصاص پیدا کرده است. بازار ساخت فیلم های جنگی در 

دنیا گرم است اما گویا در سینمای ایران فاتحه ژانر دفاع مقدس را خوانده اند.

مهم  ترین و شاخص  ترین دستاورد انقالب اسالمی در عرصه هنر، فیلم های 
دفاع مقدسی است. متأسفانه در س��ال های اخیر این فیلم  ها که در واقع 
باید شاخصه اصلی و شاهرگ فرهنگ و هنر کشور باشند به دالیل مختلف 
و طی سال های متمادی مورد کم توجهی قرار گرفته و قربانی بازی های 
سیاسی شده و از عرصه هنر به حاشیه رانده شده اند. با آغاز جنگ تحمیلی 
برخی هنرمندان برخاسته از انقالب و پایبند به آموزه های دینی به تولید 
آثار در حوزه دفاع مقدس پرداختند. اغلب هنرمندان س��عی داش��تند 
وفادارانه به انعکاس واقعیت های دفاع مق��دس در چهارچوب مضامین 
ایرانی و اس��المی بپردازند. در ابت��دا کارگردانانی که به عن��وان پدران 
سینمای دفاع مقدس مشهور هس��تند مثل زنده یاد رسول مالقلی پور و 
ابراهیم حاتمی کیا با تولید آثار فاخر در این عرصه، پرچمدار س��ینمای 
دفاع مقدس بودند و در ادامه این حرکت، تعدادی از فیلمسازان جوان و 
حرفه ای هم به تولید این آث��ار رو آوردند. به موازات تغییرات اجتماعی و 
سیاسی در کشور و خارج ش��دن اداره امور فرهنگی و سینمایی از دست 

کسانی که اندیشه های انقالبی داشتند، 
س��ینمای دفاع مقدس تحت الش��عاع 
تولید آثار اجتماعی، جنایی، پلیسی و 
حتی خانوادگی قرار گرفت. در نتیجه، 
از نسل آغازگر س��ینمای دفاع مقدس 

افرادی مانند حاتمی کیا کم و بیش با نگاهی پرامید مقاومت کردند و به 
تولید آثار ادامه دادند اما بودند کسانی که به علت کم مهری و کم لطفی و 
عدم حمایت، به مرور صحنه را ترک کرده و مجبور ش��دند یا به طور کل 
سینما را کنار بگذارند یا به تولید آثار دیگری بپردازند. هرچند تغییر سلیقه 
مخاطب در این رخداد بی تأثیر نبود اما آن را نمی توان به نفی تولید آثار 
دفاع مقدس��ی تعبیر کرد. با این حال، با کنار گذاشته شدن پرچمداران 
سینمای دفاع مقدس به نفع کسانی که مروج و مولد آثار کم مایه و سطحی 
خانوادگی و کمدی بودند، تا مدت های مدید شاهد تولید آثار درجه یک 

دفاع مقدسی چه در سینما و چه تلویزیون نبودیم. 

نظر کا رشنا س
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سینمایدفاعمقدسیکضرورتاست
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