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بازخوانی اندیشه رسول مالقلی پور در زادروز این  فیلمساز ماندگار

 هنرمندی که زخم ها را 
فریاد می زد

شــماره 6304 17 شهریور پنجشــنبه

یادداشت

 انقالب و هشت سال دفاع مقدس، دوبال 

نویسنده و منتقد

امیرحسین دهقانی

یک پرنده هستند که برای استقالل میهن 
کردند و توانستند در  ــرواز  با تمام قــدرت پ
ــط،  و زیـــر بـــار فــشــارهــا و  ــرای سخت ترین ش
گلوله های جنگ فرهنگی و سیاسی طاقت 
بیاورند و بایستند. با پیروزی انقالب و شروع 
هشت ساله جنگ تحمیلی و نبرد با دشمن 
بعثی، باورهای شیعه مجددا پررنگ تر شد 
و مردم با ایثار و مقاومت جانانه، ایستادند تا دین و کشورشان بماند 

و استقالل انقالب نوپای خود را حفظ کنند.
که دفاع مقدس با آن شکل  »عاشورا« یکی از باورهای شیعی است 
گرفت و »ایستادگی در برابر ظلم« هم شعارش شد و به قول شهید 
آوینی »یــاران آخرالزمانی سید الشهدا)ع(« در این مکتب مامور به 
که  تکلیف شدند و شعار »هیهات من الذله« را سر دادنــد. شعاری 
کاربرد دارد و  ایرانی و غیر ایرانی نداشته و امــروزه هم در سراسر دنیا 

پایه های ظلم را به لرزه در می آورد.
از زمان پیروزی انقالب  تا به امروز آثار تاریخی _ مذهبی مربوط به واقعه 
عاشورا در صداوسیما و سینما تولید شده که سهم سینما بسیار اندک 
بوده  و معموال هم سرمایه و حمایت را بهانه عدم ساخت کرده اند. در 
این آثار تولید شده تعدادی مستقیم به واقعه عاشورا پرداخته اند که 
می توان از »سفیر«، »روز واقعه« و »رستاخیز« با محوریت عاشورا  نام 

برد و تعدادی به صورت تمثیلی  همچون »پرواز در شب« و»نینوا« .

      سینمای عاشورایی

ایمان  شهادت طلبی،  مثل  فضاهایی  دفاع مقدس  سینمای  در 
کــردار  کــه رفــتــار و  ــود دارد  بــه غیب، ایستادگی و والیــت پــذیــری وج
کربال و  که ریشه و اســاس دفاع مقدس در  نشان دهنده ایــن اســت 
ایستادگی در مقابل دشمن قوی پنجه،  عاشوراست. در تشنگی، 
در جایی که عقالنیت حکم می کند ایستادن خطر است، معنویت 
که رزمنده در خط مقدم شعار»می جنگیم و ذلت  و تکلیف اســت 
نمی پذیریم« را سر می دهد. ما به تکلیف عمل می کنیم، نتیجه با 

خداست.
مهم ترین حادثه دینی در طول تاریخ، واقعه  عاشوراست که اهمیت 
گسترده ای بــرای تصویرسازی و پرداخت دارد. اما از این ظرفیت 
عظیم  بزرگ هم چون جنگ تحمیلی بهره ای برده نشده و همیشه 
از لحاظ بــودجــه، سلیقه مدیریتی، عــدم وجــود داســتــان از سوی 

گران و فیلمسازان بهانه گیری شده است. سینما
اما در این میان مرحوم رســول مالقلی پور، فیلمساز دفاع مقدس 
آثاری خلق کرد که در آن جنگ را با واقعه عاشورا تلفیق کرده و آثاری 
ماندگار از خود برجای گذاشت. سینمایی اصل، ناب، غریزی، تلخ، 
که با تجربه و تکنیک و  گزنده و عدالت خواه، با رفت و برگشت زمانی 
جسارت، صراحت، صداقت و چنگ و دندان توامان جلوی دوربین 

برد. مالقلی پور با حضور مداوم در جبهه، فعالیت را با عکاسی جنگ 
در منطقه شروع کرد و بعد، مستندهای جنگی از عملیات ها ساخت.

که در  کوچک«  )1360(  کوتاه داستانی نخست »شاه  با همان فیلم 
قطع 16 میلی متری ساخت، جایزه بهترین فیلم از جشنواره وحدت 
که در منطقه مجروح و در بیمارستان بود، از  کرد. زمانی  را دریافت 
صحبت با مجروح تخت کناری که هم در جبهه سقا بود و هم نباید 
آب می خورد، ایده ساخت دومین فیلم کوتاه 16 میلی متری با عنوان 
»سقای تشنه لب« )1361( شکل گرفت. در بین ساخت آن دو فیلم،  

»فتح المبین« را تولید کرد.
ــیــنــوا«، »افــــق«، »هــیــوا« و »عــصــر روز دهــم«   »پــــرواز درشــــب«، »ن
نمونه های موفقی از آثار مالقلی پور است که دفاع مقدس را  با واقعه 
عاشورا پیوند داده اســت. حتی قصد داشــت سریال امــام حسین 
علیه السالم را بسازد که نشد. مالقلی پور فیلمسازی بود که از تمثیل 
که دغدغه  عاشورا  در آثارش بسیار بهره برد  و باورها و اعتقاداتش را 
شبانه روزی اش بود به نوعی جــذاب بــرای مخاطب بیان می کرد. 
آثاری  که از ظرفیت های دراماتیک قیام عاشورا با زبان دفاع مقدس 
حرف زد  و پلی نورانی بین جنگ ایران و عراق با مکتب عاشورا بنا نهاد.

گرفته بود  آخرین اثر وی »عصر روز دهم« هم در همین فضا شکل 
که مجتبی راعی،  که نشد و اجل فرصت نداد. هرچند  که صد حیف 
فیلمساز صاحب  اثر شد اما نگاه ها بسیار متفاوت بود. این نگاه را 
به غیر از مالقلی پور و ارتباط دفاع مقدس و قیام عاشورا می توان در 
فعالیت های جــذاب و پرکشش مستندهای »روایــت فتح« شهید 
گفتار راوی  »سیدمرتضی آوینی«دید که در ساختار، موسیقی و نوع 
و صحبت های رزمندگان در لحظات معنوی شهادت و عملیات ها 

می توان حس کرد.
مرحوم رسول مالقلی پور خیلی عالقه مند بود سریال امام حسین 
علیه السالم را جلوی دوربین ببرد که این گونه رفتار از ارادت خاصش 

که مروری بر آثارش بود،  بود. اما در برنامه سینمایی »برداشت دو« 
ــاره امام  که بسیار شیرین و جــذاب بــود:»...مــن درب گفت  جمالتی 
کــرده ام اما  کار  را  حسین)ع( سال هاست فیلمنامه های مختلفی 
گر قــرار است فیلم امام حسین)ع( را من بسازم و  گفته ام ا همیشه 
خدای نکرده به این شخصیت و خانواده اش خدشه ای وارد شود، 
امیدوارم دست و پایم بشکند و هرگز نروم پشت دوربین بگویم صدا، 

دوربین و بازیگر چه کار کند. چون جرات می خواهد.
قائم مقام وقت صدا وسیما خیلی به من اصرار می کرد که چرا این قدر 
گفتم  و بساز،  همه چیز مهیاست. من  مــی دهــی،  بنویس  طولش 
گر این فیلم را ساختم و  گفتم ا می ترسم. پرسید از چه می ترسی؟ 
کنم و امام حسین )ع( و خانواده اش و اهل بیت)ع(  ُمردم، چشم باز 
ایستاده اند و از من می پرسند شما که هستی؟ می گویم آقا، من رسول 
می رفتی  مرد حسابی  بفرمایند  حضرت  فیلمسازم.  و  مالقلی پورم 
مجنونت را می ساختی. با خانواده من چکار داشتی؟ واقعا آدم فکر 
می کند، می بیند سر این یک پیاله قیمه تبرکی چه دعوایی ا ست. 
ارمنی ، مسیحی و یهودی با اعتقاد می آیند . این یک پیاله قیمه را از 

مردم نگیریم. بگذاریم اعتقاد داشته باشند... .«
که هنوز سینمای   برخی همچون مرحوم مالقلی پور بر این نظرند 
کند.  ایــران نمی تواند عظمت امــام حسین)ع( و قیامش را تصویر 
تکلیف سینما هنوز با خیلی از تعاریف و آداب جامعه ایرانی مشخص 

نبوده و عاشورا و کربال هم از این قاعده مستثنی نیست.

       آثاری که فیلمساز می سازد

مالقلی پور با احیای مبانی فرهنگ ایرانی و بهره برداری از تمامی 
فــنــاورانــه ای را به  ظرفیت ها و عناصر سینما، فضاهای تکنیکی و 
سینمای ایران افزوده است و این همه را در سینمای دفاع مقدس در 
هنگامه جنگ و پس از آن در آثار متنوعی خلق کرده است . فیلم های 

ماندگاری که رنگین کمانی از گونه ها و موضوعات مختلف و متنوعی را 
در پرونده حرفه ای او ایجاد کرده ، منبع خوبی است که قابلیت های 
کند. با این شرح  آمــوزش سینمای ایرانی را به نسل جدید منتقل 

کوتاه می توان گفت رسول مالقلی پور هنوز فیلمساز می سازد .

      مالقلی پور در سینما سرکوب شد

ــول مالقلی پور 15 اسفند ســال 1385 در پنجاه و یــک سالگی  رس
در نوشهر بر اثر سکته مغزی بــرای همیشه از میان ما رفــت. رسول 
ــدی، فیلمبردار عصر روز دهــم همراهش بــود و از خــواب ابدی  اح
گرفت.او در آخرین مصاحبه هایش می گفت:  رسول سینما، عکس 
گذشته هستم اما محتاط  تر شــده ام. یک واقعیت  »من همان آدم 
که مالقلی پور در سینما سرکوب شد، نه از جانب ممیزی  این است 
ارشاد بلکه متاسفانه از جانب منتقدان بی سواد این اتفاق افتاد. 
وقتی منتقدان بی سواد مــواردی را به فیلم نسبت دادنــد طبیعتا 
مسئوالن فرهنگی نسبت به کارهای من حساسیت پیدا کردند. هر 
کردند، منظورم مسأله دیگری است.  چه ساختم و نوشتم آنها فکر 
که فیلم های »سفر به چزابه«،  »نسل سوخته« و...  مثال در دورانی 
را ساختم، بسیاری از فیلم های من را برخی منتقدان بی سواد به 
گرفتند. ولی االن نقد همان آدم ها را در رابطه با »میم مثل  مسخره 
»نسل  همچون  قبلی ام  فیلم های  از  می بینم  و  می خوانم  ــادر«  م
سوخته« و »هیوا« به عنوان آثــاری زیبا و شاعرانه یاد می کنند، در 

کران قبول نداشتند.« حالی که این فیلم ها را در زمان ا

       حرف من بماند با تاریخ

که در پی  مالقلی پور در نامه ای تحت  عنوان »خداحافظ سینما« 
حذف دو صحنه از فیلم »مزرعه پدری« در سال 83 در اختیار ایسنا 
گذاشته بود، نوشته:» چه حاصل از این که کی بودم و چه  کردم؟ منتی 
هم نیست و صد البته که طلبکار هم نیستم. حرف من بماند با تاریخ.
گــوشــه ای از ایــن دیـــار عشق و میراث  ــاری نــه چــنــدان دور بــه  ــ روزگ
تعرضی شــده بــود. جوانانی بودند، مردانی بــزرگ، زمینی بودند و 
روح شــان آسمانی، دوربین عکاسی و سوپرهشت من شرمنده بود 
کوتاه ولی مردانه زیستن را دیدم و بی دلیل  از معرفت شان. هر چند 
ــرواز در  که هر روز دورتــر و تنهاتر شــدم. جرم من ساختن »پ نیست 
ــدن »نجات یافتگان« و  ــرای دی شــب« و دعــوت »سفر به چــزابــه« ب

مالقات با بانوی عشق خانم »هیوا« بود.
کردند و  کمی نبود همزمان با نمایش تحقیرشان  البته این جرم 
درگوشی و علنی نجوا کردند،  برو، فراموش کن و این زمانه را آن طور که 
ما می گوییم ببین. از نگاه مجنون، »نسل سوخته« را نبین. در همان 

خوابگردی بمان تا خوابگرد را نسازی، 
مگر نمی بینی با »مزرعه پــدری« این 
گر  سرزمین پــدری ات چه می کنیم؟ ا
گرو  راه پــیــروزی فرهنگی عـــده ای در 
که من دیگر فیلم نسازم،  ایــن اســت 
به همه دوستداران و ارزش پیشگان 
و همراهان این قافله مــژده  می دهم 
ــروزی گــــوارای تــــان بـــاد.  ــیـ ــــن پـ  کـــه ای
ــر فیلمی  ــگـ ــول مـــالقـــلـــی پـــور دیـ ــ ــ رس

نخواهد ساخت تا ... .«

گزارش
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 گفت وگوی »جام جم« 
با رامین راستاد، بازیگر

 صدای آقای هاشمی 
برایم چالش داشت

پایان هفته همراه با
 فیلم های سینمایی در تلویزیون
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مروری بر نگاه عاشورایی جاری در آثار یک هنرمند

مالقلی پور  هنوز فیلمساز می سازد

برای خواندن متن 
کامل کیوآرکد را 

اسکن کنید

رسول جان، جایت خالی 
رســول جــان، جایت خــالــی! دلم 

تهیه کننده سینما

مهدی عظیمی 
میرآبادی

برایت تنگ شده است، برای همه 
ــدون تــو رنــگ و  کــه ب خوبی هایت 
را  واقعی شان  و  حقیقی  جلوه ای 
ندارند. آن لبخندها، آن تبسم ها، 
آن خــنــده هــا، آن شــوخــی هــا، آن 
آن  ــا،  ــ ــزه ه ــمــ ــ غ آن  ــا،  ــلـــک هـ ــتـ مـ
ــا، آن جـــدیـــت هـــا، آن  ــه ه ــم ــرش ک
آن  عصبانیت ها،  آن  فــریــادهــا،  آن  شکوه ها،  آن  تغیرها، 
گــریــه هــا، آن اشــک هــا، و آن تــوســل هــا و  دلــســوزی هــا، آن 

مناجات ها... .
رســول جــان! من تو را از »سقای تشنه لــب« می شناسم! 
که همراه با پروژکتور 16 میلی متری روستا به روستا  وقتی 
ک و صادق  می رفتیم و این فیلم کوتاه را برای مردم صاف و پا
که بر دیــوار حسینیه  روستا بر پــرده ای از ملحفه  سفیدی 
روستا آویزان شده بود، در تاریک روشنای حسینیه نمایش 
گریه مردم اشک می ریختیم و با تبسم  می دادیم و هر بار با 
ــان، لبخند مــی زدیــم. ارتباط ایــن همه مخاطب با یک  آن
فیلم کوتاه، برایم کمی عجیب بود  و هنوز هم عجیب است. 
که  تکنیک بود؟ فرم بود؟ محتوا بود؟ یا چیزهای دیگری 
این روزهــا در هیچ فیلمی دیــده و شنیده نمی شود؟ چه 
که در آن  بــود؟ هر چه بود از جنس همان رزمندگانی بود 
ایام در خط مقدم جبهه نبرد، جان خود را در کف اخالص 
نهاده بودند و از قید تن رهیده، تا اوج آسمان عزت و شرف 

و ایمان پرواز کرده بودند.
کمتر  گری تــو را  کیمیا کــه ایــن  ــان، جایت خالی  ــول ج رس
گران دیگر جست وجو کرد! خودت  می توان در دستان کیمیا
می دانی که اهل گله و شکایت نیستم اما انصاف بده، پرواز در 
شب، نینوا، بلمی به سوی ساحل، افق، مجنون، لبه تیغ، 
خسوف، پناهنده، نجات یافتگان، سفر به چزابه، هیوا، 
چ سمی، مزرعه پدری، و میم مثل مادری  نسل سوخته، قار
کسی توان ساختن دوباره اش را داشت  که تو ساختی، چه 
که سرتر بودی، هیچ! از خلوص و  یا دارد؟ از فرم و تکنیک 
احساس صفا و صداقتی که در فیلم هایت موج می زد، این 
گرفت! این روزهــا، دلم برای  کمتر سراغی می توان  روزهــا 
صداقت و خلوص تو تنگ شده است و گاهی از نبودنت ابرها 
در هم می تند و باران نم نم بر زمین تشنه باریدن می گیرد. 
وقتی جایزه ساالنه »نشان رسول« را در انجمن سینمای 
انــقــالب و دفــاع مــقــدس بــه پشتوانه قــول و قــرار مسئوالن 
بنیاد فرهنگی روایت طراحی کردیم، امید داشتیم تا نام تو 
گران انقالب و دفاع مقدس بماند. اما  همیشه در یاد سینما
کار بلند مدتی در این بازار خریدار  که هیچ  دریغ و افسوس 
نــدارد اما یاد تو را خدا در اذهــان محفوظ خواهد داشت، 

چون تو برای خدا بودی و خدا برای تو... .
رحمت و برکات الهی بر روح پرفتوح رسول مالقلی پور.
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