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سینمای تکرار ناپذیر مالقلیپورها
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مظلومیت ،روی «صحنه»
رحمت امینی

کارگردان

رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی

ســینمای دفاع مقدس در حقیقت آن نوع ســینمایی است
که هم به وجه تماشــاگر پســندی آن توجه شــده باشد یعنی
سوژهاینابوجذابوپرانرژیومرتبطبامسائلروزمردم و
همارزشمندباشد.متأسفانهسینمایدفاعمقدسدرکلیت
خــوداینگونهنبودهیعنــیاینکهنویســندگانفیلمنامههای
ســینمایانقــابودفاعمقــدساینگونهفکــرنمیکنندکه
چگونهمیتوانندســوژهایاز گذشــته رابــادغدغههایامروز
مــردمپیوندبزنند ،یادرپیوندبیابند،بعدشــروعبهقلمزنی
کنند .از اینرو ارتباط تماشاچی روز به روز با این فیلمها کمتر
میشــود.مدیــرانهمکهکمتربهفننگارشآشــناهســتند
نمیدانندچگونهاینمقولهرامدیریتکنند.
مدیرانفرهنگیدرســالهایاخیرســعیکردندبادعوتاز
فیلمسازانبهفضایفیلمسازیجنگوتخصیصبودجهها
وحمایتمطالعهنشــدهدرجشــنوارههاازفیلمهــایآنانو
حتیچاپبلیتنیمبهاومجانیدرزماناکران ،ازاینقبیل
فیلمها و فیلمســازان پشــتیبانی کنند تا بتوانند بیــان کاری
قابــلقبولیازخودارائهدهندوبهخیالخــوداینژانررازنده
نگــهدارند،کهالبتهنقش برآب زدهانــد چرا کهدرفیلمهای
بعــدیاینفیلمســازانازاینفضــاوازاینژانــردیگرخبری
نمییابیــم! علــت آن اســت کــه ســینمای دفاع مقــدس را
کردهایم ابــزار .روزگاری رســول مالقلی پورها آنقــدر به دفاع
وفــداکاریبــاورداشــتندوآنقدربــاجوانــانجانبازهمنفس
بودندکهبرایســاختفیلمجنگیحتیتانکمیدزدیدند
تابرایزندهنگهداشــتنچراغ فداکاریچیزیکمنگذاشــته
باشــندوجالباینجاســتکــهچونماننــدهمــانایثارگران
ســرینتــرسودلــیبــزرگداشــتندوهماهنــگبامــردم،
بیشترفیلمهایشانمورداستقبالقرارمیگرفت،امروزهروز
تماشاچیازدیدنصحنههایتانکوتوپاشباعشدهاست

دوران دفــاع مقــدس برای همــه ما دورانــی مؤثــر و تأثیرگذار
اســت .از ایــنرو بایــد بــا نگاهــی جســورانه امــا منطبــق بــا
سیاســتهای فرهنگی به جوانب مختلــف آن بپردازیم و آثار
هنری شاخصی تولید کنیم.
در کشور ما میان هنرهای مختلف ،تئاتر هنری مظلوم شناخته
شــده اســت و تئاتر انقالب اســامی و دفــاع مقــدس بهعنوان
زیرمجموعــهای از آن مظلومتــر از بقیــه حوزههاســت .مــن
بهعنوان کسی که سالهاســت در این عرصه فعالیت میکند،
معتقدم تئاتر ایران توســعه و رشد بطئی و تدریجی با گامهای
کوچــک داشــته و جایــگاه آن نســبت بــه ســالهای اول بعد از
انقالب دارای شــأن بیشــتری شــده اســت .اما به تناســب رشد
عالقهمندان و اضافه شــدن دانشگاهها و فارغالتحصیالن این
رشته ،پیشرفت قابل قبولی نداشته است.
مســئوالن خــود میداننــد کــه چــراغ ســالنهای تئاتــر را
هنرمندان با همت خودشــان بســختی روشن نگه داشتهاند .از
اینرو نمیشــود از تئاتر دفاع مقدس که تافته جدا بافته است،
(نه بــه لحاظ توجه بلکه به دلیل گوشــهگیری و کــم توجهی به
آن) انتظار کارنامه درخشــان داشــت .البته آثار شــاخص تئاتر
دفاع مقدس همچون نمایش «پچپچههای پشت خط نبرد»
اثــر علیرضا نــادری و بیشــتر آثــار حمیدرضــا آذرنــگ را نباید
نادیــده گرفت .بنابراین تئاتر دفاع مقدس اگر از ســوی بنیاد یا
نهادی حمایت نشــود تنها به همین سوســوهای کوچکی که با
تالش فردی برخی هنرمندان که با عشق وعالقه خودشان کار
دفاع مقدسی میکنند ،دلخوش است.
هرچنــد برگزاری جشــنوارههای تئاتر بهعنــوان رویدادهای
کوتــاه مــدت میتوانــد کمکــی به ایــن عرصه باشــد .امــا برای
طوالنــی مــدت باید چارهای اندیشــید و بســتری فراهــم کرد تا

پژوهش نمایشــنامههای جنگ و دفاع مقدس است .پژوهش
موضوعبسیارمهمیاستواگرمراحلآنبدرستیانجامگیرد
حتمــاً میتواند گــروه را به یک نتیجه درســت و کاری تأثیرگذار
برســاند .کتابهــای خاطرات برای کســانی کــه میخواهند در
حوزه تئاتــر مقاومت پژوهــش کنند ،مرجعی معتبر اســت که
میتوانند به اطالعات خوبی دسترســی پیدا کنند .نمایشــنامه
نویــس تئاتــر دفاع مقــدس بایــد در شــناخت مخاطب تالش
بیشــتری داشــته باشــد .در این خصــوص او میتوانــد از خرده
فرهنگهــای رایــج در جبهههای نبرد و پیامدهــای نامطلوب
دوران پــس از آن اطالعــات جمــعآوری کند .اما در ســالهای
اخیر این موضوعی بود که بســیار به آن نقد وارد شد .مخاطبان
ایــن حوزه از تئاتــر که اغلب جوانــان یا افرادی هســتند که خود
تجربه حضور در جبههها را داشــتند بارها اعالم کردند که تئاتر
دفــاع مقــدس از آنچه در جنــگ تحمیلی به شــکل واقعی رخ
داده ،دور است و عوامل کار باید با پژوهش دقیقتر و اطالعات
و جزئیات بیشــتری به موضوع میپرداخــت تا مخاطب به آن
فضــا نزدیک شــود و بــا آن ارتباط برقــرار کند و شــرایط برایش
باورپذیر باشد.
در ایــن راســتا پیشــنهاد میکنــم نهــادی بــا اعتبــار مثــل
بنیــاد حفظ آثــار و ارزشهــای دفــاع مقدس مثــل دورهای
کــه چند ســال گذشــته بخوبــی از هنرمندان حمایــت کرد ،با
بررســی تئاترهــای موفق در دو ،ســه دهه اخیــر از هنرمندان
توانــا در حــوزه قلــم و کارگردانــی دعــوت کنــد تــا دوبــاره
کارهــای ارزشــی کار کننــد و ســکوت تئاتــر دفــاع مقــدس در
این ســالها را بشــکنند .بنیــاد حفظ آثــار و ارزشهای دفاع
مقــدس اگر ایــن اطمینان را بــه هنرمندان بدهــد که در این
راه کنارشــان خواهــد بود و فضــا را برای فعالیــت آنها آماده
میکنــد قطعاً ما شــاهد کارهای بســیار خوبــی در این عرصه
خواهیم بود.
بــر همین اســاس اگر ســالنی مختــص تئاتر دفــاع مقدس
در هر شهر داشته باشیم که نمایشهای مناسب در آن اجرا و از
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ولــیهنــوزازدفاعوفــداکاریوایثارلذتمیبــرد.گامآخری
کــه رســول مالقلیپــور بــه زیبایــی آن را در فیلــم ســینمایی
«میــم مثــل مــادر» نشــان داد ،فیلمــی اجتماعــی امــا
دفاعمقدســی بود .بله واقعیت آن اســت که امــروز خاکریز،
خانــهوجامعــهاســت،خاکریزامــروزتنهاییونفسانســان
هاســت،ولیهمهبییاورندوکمتردوربینیازجنگانســان
باخودشفیلممیســازد.روزگارعوضشدهاماراههمانراه
ازخود گذشتگی برای نســلهای بعدی است .اگر مردمی در
اجتماعشان از خودگذشتگی نداشته باشند و فداکاری و ایثار
نکننــد،چگونهدربحرانهاوجنگدســتبــهدفاعخواهند
زد؟درروزگارمــاجوانــانفیلمدفاعمقدســیمیســازنداما
مسئوالن آنها را دفاعمقدسی تشخیص نمیدهند! فیلمی
ماننــد«زندگــیجــایدیگریاســت»اثــرمنوچهرهــادییا
فیلمی مانند «تاجمحل» اثر دانش اقباشــاوی که در سکوت
وسختیساختهشدواکرانمناسبینشدوموردحمایتقرار
نگرفت.شایدهنوزهمکمترکسیاسماینآثارراشنیدهباشد،
چونبانشاندادن تیرو ترقه ،بیالن کاری قابل دفاع و مسیر
فیلمســازی همــوار میشــود ،ولــی خاکریز فــداکاری برای
مــردم امروز خالی اســت .مردمی که با فــداکاری تعدادی
از آتش نشــانها دوبــاره فرهنگ ایثار برایشــان زنده شــد.
فرهنگی که در یک دهه اخیر با فیلمهای سفارشــی جنگی
نتوانســت زنده شــود .گــواه حرفهایم همین جشــنواره و
اکران امســال ســینمای ایران اســت .هنرمنــد مدافع برای
خــدا جهــد و تــاش دارد و جالــب اینجاســت که همیشــه
باید با دســت خالی تالش کــرد ،ولی موفقیــت بعد از این
سختیهاست اگر تن به سختی دهیم.

تولیدات این حوزه طی ســال در معرض دید مخاطبان باشــد.
گاهــی بــه دلیــل محــدود بــودن مخاطبــان و ارزیابــی محدود
کــه از آثــار تئاتر دفــاع مقــدس صورت میگیــرد ،نمیتــوان از
تأثیرگــذاری و نتیجــه کار ارزیابــی دقیقــی داشــت چــون نباید
فرامــوش کــرد کــه تئاتر متکــی بــه مخاطب اســت .از این ســو
هنرمنــدان نیــز وقتــی اســتقبال کمرنــگ از کارهــا را میبیننــد
تمایلــی برای انجام کارهای بعــدی ندارند ،چرا که نه حمایت
مــادی میشــوند و نه معنوی .پــس تصمیــم میگیرند وقت و
انرژیشان را در حوزههای دیگر صرف کنند.
موضوع دیگری که در این عرصه باید بیشــتر مورد بررســی
قرار گیرد تا کیفیت آثار به نمایش گذاشته شده باال رود موضوع

کارها به صورت جدی حمایت شود ،این روند میتواند مؤثرتر
عمل کنــد ،درواقع با این اقــدام تماشــاگر آرام آرام برایش جا
میافتد که هر موقع اراده کند میتواند در آن ســالن مشــخص
تئاتــر دفاع مقدســی خــوب ببیند .در ابتــدای کار و تــا مدتی که
آثار نو در این عرصه آماده شــود میتوان از کارگردانان کارهای
پر شــاخص ســه دهه گذشــته بخواهیم تا از کارهای قبلی خود
اجرا داشــته باشــند .چون در ابتدا کشــاندن تماشــاگر به سالن
تئاتر کار ســختی اســت و از طرفی هزینه تبلیغات هم باالست.
بــا ایــن همــه ما بــاز هــم امیــد داریم تــا بزودی شــاهد باشــیم
تئاتر دفاع مقدس مثل ســینمای دفاع مقــدس جای پایش را
محکم کند و در جایگاه واقعی آن را ببینیم.

