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11پرونده

روایت های دست اول مرتضی شــعبانی، تهیه کننده فیلم »قاسم« از  بزرگترین ژنرال ایرانی

« جایی که سردار مقتدرانه ایستاد »جرف الصخر
به ناز مقدسی| »شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی )۲۰ اســفند 1۳۳۵ – 1۳ دی 1۳۹۸( دومین 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقاب اســامی بود که در 1۳ دی 1۳۹۸، هنــگام خروج از 
فرودگاه بین المللی بغداد طی عملیات آذرخش کبود به دســتور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
وقت ایــاالت متحــده، مــورد حمله موشــک پهپاد نظامــی ارتش ایــاالت متحــده قرار گرفــت و به 
شهادت رسید.« خبر کوتاه بود و تصاویرش دلخراش و باورنکردنی. آن سیزدهم دی ماه سال ۹۸  
وقتی خبر به شهادت رسیدن حاج قاسم سلیمانی رسانه ای شد، خیلی ها در آن شوک و اندوه 
بــه این فکر افتادند که برای زنده نگه داشــتن و تقدیر از جانفشــانی های ســردار دســت به کاری 

بزنند. با همه اینها مســتند »قاســم« به  کارگردانی مهدی فارسی و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی، 
روایتی از سردار سلیمانی از تولد تا شهادت است و 4 دهه فعالیت ایشان در »میدان« را به  تصویر 
می کشــد. در ایــن مســتند تصاویــری از کودکــی، نوجوانی، حضور ایشــان در هشــت ســال دفاع 
مقدس و... به نمایش درآمده اســت، اما تمرکز اصلی فرماندهی ایشــان در محور مقاومت است 
که در چند سال اخیر با مبارزه با داعش در عراق، حضور در لبنان و جنگ ۳۳روزه و... به اوج خود 
رسید. در ادامه روایت های دست اولی می خوانید از مرتضی شعبانی، تهیه کننده فیلم »قاسم« با 

نگاهی متفاوت.

در دهه 70 ، حاج قاسم در قرارگاه 
قدس که در جنوب کشور قرار داشت، 

خدمت می کردند. در این قرارگاه امنیت 
شهرهای جنوبی که به خاطر مواد مخدر 

و آدم ربایی ناامن شده بودند، تامین 
می شد. توقع این است که یک فرمانده 

مقتدر جنگ با آدم هایی که ناامنی ایجاد 
کردند یا مواد مخدر قاچاق می کنند 

خیلی راحت برخورد کند و آنها را از دم 
کثر  تیغ بگذراند. اما حاج قاسم به ا

اینها که نزدیک به 570 نفر بودند یک 
امان نامه می دهد

نــام  بــا  »قاســم«  فیلــم  شــعبانی،  آقــای    
بزرگ ترین فرمانده ســپاه قدس آغاز می شــود و 
در تیتــراژ فیلم نامــی از عوامل نیســت. چرا فقط 

یک نام در فیلم می بینیم؟ 
 ایــن فیلــم بــه شــکل خیلی خاصــی تولید شــد 
و این اتفاق خواســت همــه عوامل بود کــه فیلم 
بدون نام عوامل پخش شــود. یعنی همه عوامل 
اعــم از مدیر تولید، کارگردان و ... نمی خواســتند 
نامی به جز نام سردار ســلیمانی در فیلم باشد. 

به نظرم این فیلم نذر شده بود.
  ایــن فیلم قبل از شــهادت ســردار ســلیمانی 

ساخته شد یا بعد؟
ایــن مســتند مربــوط بــه ســال گذشــته اســت. 
تقریبــا اواخــر شــهریور ماه اســتارت خــورد و کار 

ادامــه پیــدا کــرد تــا دی 
و  گذشــته  ســال  مــاه 
اولیــن  بــا  همزمــان 
ســردار  ســالگرد 

ســلیمانی. اما بنا به 
دالیلــی ایــن فیلــم 

پخــش  زمــان  آن 
در  و  نشــد 

یــت  نها

امســال در مــاه رمضــان و همزمــان بــا شــهادت 
حضرت علی)ع( پخش شد. 

  قبل از شــهادت شهید ســلیمانی، چقدر او را 
از نزدیک می شناختید؟

حــاال به آن شــکل خیلــی نزدیک نبــودم، چون 
ســردار همیشــه در مناطــق جنگــی بودنــد. مــا 
گاهــی بــه عنــوان تصویربــردار و فیلمبــردار  هــم 
می دیدیــم.  را  ایشــان  و  می رفتیــم  منطقــه  بــه 
بنابرایــن شــاید نشــود بــه ایــن ارتبــاط عنــوان 
نزدیکــی اطــاق کنیــم، ولــی بــه جهــت اینکــه در 
یک جغرافیــا و محیــط بودیم این افتخــار نصیبم 

شد.
کنــار  آن هــم در    حضــور در منطقــه جنگــی 

بزرگ ترین فرمانده جنگ، چه تجربه ای است؟
شــاخص ترین خاطــره ام مربــوط بــه عملیــات 
« در عــراق اســت. منطقــه ای  »جــرف الصخــر
ک بــود و هنــوز منطقه آزاد  کــه بســیار خطرنا
تیرانــدازی  صــدای  واقــع  در  و  بــود  نشــده 
می آمــد. مــن هــم در منطقــه حضــور داشــتم 
کــه دیــدم ســردار بــه همــراه شــهید ابومهدی 
المهنــدس از یــک هامــر پیــاده شــدند و یــک 
مســیر طوالنــی راه رفتنــد و بعــد هــم رفتنــد باالی 
. اتفاقا از ایــن صحنــه تصویری هم  کریــز یــک خا
وجــود دارد کــه از تلویزیون زیاد پخش شــده. 
تصویــری کــه ایشــان دست شــان را پشــت 
راه رفتــن  گرفته انــد و در حــال  کمرشــان 
تصویــر  ایــن  هســتند.  کریــز  خا روی 
درســت  چــون  دارد،  عجیبــی  روایــت 
و  بودیــم  شــرایط  ک تریــن  خطرنا در 
کریــز  در حالــی کــه همــه مــا پشــت خا
پنــاه گرفته بودیــم تا خطر رفع شــود، 
ســردار ســلیمانی خیلــی باصابــت 
کریــز و قــدم زدنــد.  آمدنــد روی خا
فکــر می کنــم بهترین تصویــری که 
از حــاج قاســم در ذهنــم مانــده 
فضایــی  یعنــی  فضاســت.  آن  در 
کــه هنــوز جنــگ تمــام نشــده و آن 
صابــت و آن گام های اســتوار روی 
کــه بعــد از  کریــز و نمــاز شــکری  خا
و  زیبــا  برایــم  خواندنــد،  عملیــات 

به یادماندنی بود.
عنــوان  بــه  ســلیمانی  ســردار    
یــک فرمانــده مقتــدر چــه رفتــاری بــا 

رزمنده ها یا اطرافیان شان داشتند؟
نــگاه حاج قاســم بــه دنیــا قابــل بیان 
نیســت. آن چیزی که  آقا اشــاره کردند و 
فرمودند که حاج قاســم یــک مکتب بود، 
واقعــا همین طــور اســت. مکتب بــه معنای 
اینکه همه ما بایــد در موقعیت های مختلف 
از حــاج قاســم درس بگیریــم و زندگی مــان را 
بــا رفتارهایی که ایشــان داشــتند تنظیــم کنیم. 
یکی از دوســتانم خاطره ای از حاج قاسم روایت 
می کنــد کــه واقعا شــنیدنی اســت. فــرض کنید در 
جلســه ای که فرمانده های ارشــد روسیه حضور 
داشــتند، بعد از جلســه دفترچه یادداشت یکی 
از ایــن فرمانده هــا روی میــز جــا می مانــد. خب، 
طبیعتــا ایــن موضــوع خیلــی جالــب بــود، از این 
بابت که قطعا اطاعات ویــژه و محرمانه ای در 
آن وجود داشــت. یکی از دوســتان می رود 
حــاج  کــه  بــردارد  را  دفترچــه 
مــچ  قاســم 

دســتش را می گیــرد و می گویــد چــه کار می کنــی؟ 
ایشــان میهمــان مــا بــوده و مــا حــق نداریــم بــه 
امانتی کــه پیش ما گذاشــته دســت درازی کنیم. 
کتی و  بعــد هــم ســریع دفترچــه را می گــذارد در پا

مهر و موم می کند و برایشان می فرستد.
  خیلــی از کســانی کــه حــاج قاســم ســلیمانی 
همــه  بــا  می گوینــد  می شناســند،  نزدیــک  از  را 
اقتــدار و قدرتــی که داشــت، در مقابــل مخالفان 
یــا حتــی کســانی کــه راه او را نمی رفتند هــم رفتار 
درســت  موضــوع  ایــن  داشــته.  محترمانــه ای 

است؟ 
در دهه 7۰ ، حاج قاســم در قرارگاه قدس که در 
جنوب کشور قرار داشــت، خدمت می کردند. در 
این قرارگاه امنیت شــهرهای جنوبی که به خاطر 
مــواد مخــدر و آدم ربایــی ناامــن شــده بودنــد، 
تامین می شــد. توقع این اســت که یــک فرمانده 
کــه ناامنــی ایجــاد  مقتــدر جنــگ بــا آدم هایــی 
کردنــد یــا مــواد مخــدر قاچــاق می کننــد خیلــی 
راحت برخــورد کنــد و آنهــا را از دم تیــغ بگذراند. 

کثر اینهــا که نزدیــک به ۵7۰  اما حاج قاســم بــه ا
نفــر بودند یــک امان نامه می دهــد و خودش راه 
کیان تا  می افتد بــه دنبال خانواده مقتوالن و شــا

رضایت اولیای دم را بگیرد.
  اطرافیان شــان هم می دانســتند که چرا حاج 

قاسم این کار را می کند؟
بــه واســطه  را  کارهــا  ایــن  بلــه. حــاج قاســم 
انسان دوســتی می کردنــد. برای اینکــه فرزندان 
بــه  یــا  نرونــد  را  راه پدران شــان  ایــن مجرمــان 
خاطر یتیم شدن به اشــرار آن مناطق نپیوندند. 
بــرای اینکــه دوبــاره بــاری روی نظــام نشــوند. 
ایــن نــوع نــگاه، کــه بــه آینــده آدم هــا نــگاه کنی 
نــه بــه گذشته شــان، خیلــی کار بزرگی اســت در 
زندگی. حاج قاســم به شــدت انسان دوســتانه 
فکــر می کرد و به شــدت مهربــان بــود. علی رغم 
اینکــه همه می دانند که ایشــان فرمانده بســیار 
مقتــدری بود ولــی قلب نــرم و مهربانی داشــت. 
آن چیــزی کــه مــا در اخــاق  اســامی داریــم که 
حــاج  بینهــم«،  رحمــا  و  الکفــار  علــی  اشــدا   «
قاســم بــه تمــام معنــا چنیــن توصیفــی داشــتند. 
در فیلــم قاســم هــم اشــاره می کنیــم کــه نامه ای 
را رئیــس ســازمان ســیا برای ایشــان می فرســتد 
و یکــی از کشــورهای همســایه ایــن نامــه را بــه 
دســت ایشــان می رســاند. جالب اینجاست که 
حاج قاســم بــدون اینکــه نامــه را باز کنــد، آن را 

برمی گردانــد و می گویــد ما سیســتم دیپلماســی 
داریــم و مــن یــک ســرباز هســتم، بنابرایــن هرگز 
کار  کنــم. ایــن  حاضــر نیســتم ایــن نامــه را بــاز 
عصبانــی  شــدت  بــه  را  آمریکایی هــا   ، ســردار
در  ســردار  اقتــدار  ایــن  بنابرایــن،  بــود.  کــرده 
مقابــل دشــمنان واقعــا خیره کننــده بــود، امــا در 
مقابــل مــردم و خانواده ها به شــدت متواضع و 
انســانی رفتار می کردند. بــه نظرم لحظــه لحظه 

زندگی حاج قاســم قابل الگوبرداری است.
  ســردار ســلیمانی بیشــتر زمــان زندگی شــان 
در مناطــق جنگــی و عملیاتــی ســپری شــده، امــا 
گــر وقــت آزاد داشــت چه می کــرد؟ دیــده بودید  ا
کــه مثــا اهــل کتاب خواندن یــا ســرگرمی دیگری 

باشند؟
مــن  کــه  می آمــد  پیــش  موقعیت هایــی  وقتــی 
کتــاب  پروازهــا،  مثــا  باشــم،  ایشــان  کنــار  در 
بــه  منحصــر  گی هــای  ویژ از  یکــی  می خوانــد. 
فــرد ایشــان ثبــت خاطــرات و نــگارش آنهــا بــود. 
حاج قاســم دســت بــه قلم بــود و به شــدت اهل 

کتــاب  همیشــه  پروازهــا  مســیر  در  مطالعــه. 
دســتش بود و کتاب می خوانــد. اینهــا واقعا یک 
الگوســت بــرای مــا، اینکــه یــک فرمانــده نظامی 
در ایــن جایگاه بــاز هم بــرای مطالعــه و یادگیری 
مشتاق باشــد. حاج قاســم فقط نظامی نبود. او 

در کنار نظامی بودنش یک انســان متفکر بود. 
  شــما که در مناطق جنگــی و عملیاتی ســردار 
کــه روایــت می شــود  را دیده ایــد، واقعــا آن طــور 
حرکــت  رزمنــدگان  از  جلوتــر  و  بــود  بی پــروا 

می کردند؟
من در عراق یک گفت وگویی با شهید ابومهدی 
المهندس داشــتم و درباره حاج قاســم از ایشان 
گر ســردار نبودند چه اتفاقی  ســوال پرســیدم که ا
گر حاج  می افتاد؟ ابومهــدی با تواضع گفتنــد که ا
قاســم نبود شــاید ما جلو نمی رفتیم. حاج قاســم 
می رفــت کــه مــا هــم می رفتیــم.  ببینیــد، در منــش 
اســامی و اندیشــه مقاومت این است که عمدتا 
فرمانده هــا می رونــد و بعد بــه ســربازها می گویند 
بیاییــد. در حالــی کــه غربی هــا اول بــه ســربازها 
می گوینــد برویــد. بنابرایــن خیلی مواقــع این طور 
بود که حاج قاســم در خط مقدم بــود. نمونه اش 
« بــود که بچه های  همیــن عملیات »جرف الصخر
رزمنــده بــه او التمــاس می کردنــد کــه جلوتــر نــرو. 
حاج قاســم هیچ وقت خودش را پنهان نکرد و هر 

جایی که الزم بود در صف اول بود. 


