
  توبه نصوح  

در  ســــال1361  نخستيــــن بار  سلحشــــور 
فيلـم سـينمایی معـروف »توبـه نصـوح« بـازی 
نـام  بـه  مـردی  دربـاره  فيلـم  داسـتان  کـرد. 
»لطفعلی  خـان«، کارمنـد باسـابقه بانك اسـت که 
ناگهـان سـكته می کنـد و می ميـرد، امـا هنـگام 
دفـن ناگهـان از جـا بلند می شـود.  این بازگشـت 
بـه فكـر می انـدازد و  را  از مـرگ، لطفعلی  خـان 
تصميـم می گيـرد کـه از همـه افـرادی کـه او را 
راه  ایـن  در  امـا  بطلبـد.  می شناسـند، حالليـت 
سـختی های زیادی می کشـد. نقـش لطفعلی خان 
در ایـن فيلـم را فـرج اهلل سلحشـور بـازی می کند.

توبـه نصـوح کـه از سـاخته های سـينماي پـس 
از  یكـی  بـه  خـود  زمـان  در  اسـت،  انقـالب  از 
پربيننده تریـن فيلم هـای سـينمایی تبدیـل شـد. 
کپـی آن بارهـا در مسـاجد، جبهه هـای جنـگ و 
حتـی مـدارس به نمایش گذاشـته شـد و بـر این 
اسـاس کمتـر کسـی اسـت کـه در آن دوران این 

فيلـم را ندیـده باشـد.

   پخش جهانی سریال یوسف پیامبر)ع( 

در سـال های گذشته، کشـورهای تاجيكستان، پاکستان و افغانسـتان، شبكه های بين المللی 
الكوثـر )دوبلـه عربـی(، آی فيلـم )دوزبانه: عربـی و فارسـی( و جام جم )زیرنویس انگليسـی( 
اقـدام بـه پخـش یوسـف پيامبـر)ع( کردنـد. به گفتـه مسـؤوالن سـازمان صداوسـيما، این 

سـریال در 60 کشـور جهان بيننده داشـته اسـت.

   مردان آنجلس )اصحاب کهف(                         فیلم شناسی سلحشور                

از  یكـی  پيامبـر)ع(،  یوسـف  سـریال  از  قبـل 
را در  معروف تریـن کارهایـی کـه سلحشـور آن 
سـال1376 کارگردانی کرده بود، سـریال »مردان 
آنجلـس« اسـت. مـردان آنجلـس هـم قصـه ای از 
قـرآن بـود. 10مـرد به خاطـر حفظ ایمان شـان از 
شـر پادشـاه ظالمي در روم باسـتان، بـه کوهی به 
نـام آنجلـس پناه می برنـد. آنها در غـار این کوه به 
خـواب می رونـد و بعد از 309سـال، زنده و سـالم 
از خـواب بلنـد می شـوند. حضـرت عيسـی)ع( در 
کتـاب انجيل از مردان آنجلس گفتـه بود و بعد از 
اینكـه این 10مرد از خواب بيدار شـدند سـاکنان 
سرزمين شـان بـه دیـن مسـيحيت ایمـان آورده 
بودنـد و بـا دیدن ایـن معجزه، ایمان شـان قوی تر 
و محكم تر شـد. سال77 در سـفر رئيس جمهوری 
وقـت ایـران بـه واتيـكان، همـراه هدایـای ایرانـی 
یك سـری کامـل از سـریال مـردان آنجلـس بـه 

پـاپ، رهبر مسـيحيان اهدا شـد.

   یوسف پیامبر)ع( 

قبل از این دو سـریال، سلحشـور سـریال حضرت ایوب)ع( را 
هـم کارگردانی کرده بود، اما معروف ترین سـریال او، یوسـف 
پيامبـر)ع( بـود که برای سـاخت آن رهبر معظـم انقالب هم 

از او تقدیـر کردند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای از محـل سـاخت ایـن سـریال 
بازدیـد و بـا عوامـل ایـن فيلـم هم دیـدار کردنـد. رهبری در 

آن دیـدار از سلحشـور تقدیـر کردنـد.
در مراسـمی بـه خاطـر سـاخت سـریال یوسـف پيامبـر)ع( 
جایـزه ای به سلحشـور اهدا شـد، امـا او جایـزه اش را به حوزه 
علميه بخشـيد و گفت: »یوسـف)ع( پيـش از آنكه خروجی و 
حاصل سـينما باشـد، حاصل زحمات علمای دین و خروجی 
تفاسـير علمـای اسـالم عزیـز اسـت. آنچـه در فيلـم حضرت 
یوسـف)ع( دیدید حاصـل آموخته های مـن از محضر بزرگان 
دیـن اسـت، بنابرایـن بيش از آنكه خـودم را الیـق این هدیه 

بدانـم، آن را بـه حـوزه علميـه قم تقدیـم می کنم.«

  حضرت موسی)ع( 

سلحشـور در دیـدار خود با حضـرت آیـت اهلل خامنه ای گفت 
کـه چندیـن فصـل از نوشـتن فيلمنامـه سـریال حضـرت 
موسـی)ع( مانـده اسـت کـه آن را تمـام خواهـد کـرد. در 
چنـد مـاه اخيـر همه دغدغـه فرج اهلل سلحشـور به سـرانجام 
رسـاندن ایـن سـریال بـود، امـا فرصـت آن را پيدا نكـرد که 
سـریال جدیـدش را مقابـل دوربيـن ببـرد. حـاال فيلمنامـه 
نوشته شـده ای از ایـن کارگـردان باقی مانده اسـت که کسـی 

مثـل خـود او بایـد آن را در دسـت بگيـرد.

   پیام رهبری 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، روز شـنبه برای درگذشـت فرج اهلل 
سلحشـور پيامـی صـادر کردنـد. در ایـن پيـام رهبـر انقالب 
درگذشـت ایـن هنرمنـد را تسـليت گفتـه و فرمودنـد: »آثار 
پـرآوازه و مانـدگار ایـن هنرمنـد باایمـان که مرزهای کشـور 
را درنوردیـده و مایـه  آبـرو و اعتبـار هنـر سـينمای ایـران در 
چشـم ملت هـای دیگـر کشـورها شـده اسـت، بی گمـان در 
شـمار حسـنات بازمانـده از وی و موجـب اجـر الهـی و نـام 

نيـك مردمـی ایشـان خواهـد بود.«

»فرج اهلل سلحشور«، کارگردان سریال یوسف پیامبر)ع( دیگر در جمع ما نیست

با  تو »یوزارسیف« را شناختیم
نعیمـه موحـد| سـال 1387، سـریالی از شـبکه اول سـیما پخش شـد که هـر هفته مخاطبـان زیـادی را پای 
تلویزیـون می نشـاند. سـریال یوسـف پیامبـر)ع( از آن داسـتان های قرآنی بـود کـه در داخل و خارج کشـور 
حسـابی پرمخاطب شـد. بعد از آن برای خیلی از ما نام سـریال یوسـف پیامبـر)ع( و »فرج اهلل سلحشـور« کنار 
هـم قرار گرفـت؛ کارگردان متعهـدی که روز شـنبه این هفتـه 8 اسـفندماه 1394، بعد از یک بیمـاری طوالنی 
درگذشـت. حـاال و بعـد از درگذشـت او خیلی هـا تازه خبردار شـدند کـه فرج اهلل سلحشـور فقط کارگـردان و 

فیلمنامه نویـس نبـود. او سـابقه بازیگـری و چهره پـردازی و حتـی بازیگری در تئاتر را هم داشـته اسـت.
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خداحافظ سلحشور
علیرضـا گرانپایـه| زمـان دقیقـش را بـه یـاد نـدارم، حتـی 
فایـل صوتـی آن را هـم پیـدا نمی کنـم، ولی هنـوز مصاحبه 
از بـه یادماندنی تریـن  بـا »فـرج اهلل سلحشـور« یکــــی 
مصاحبه هـای دوران کاری ام اسـت. مـرد خـوش برخوردي 
کـه هنـوز هـم وقتـی قطـع شـدن های پیاپـی تلفـن بیـن 

مصاحبـه را بـه یـاد مـی آورم، شـرمنده می شـوم.
گوشـي تلفنی کـه بـا آن تمـاس گرفتـم، نقص فنی داشـت. 
دقیق یادم اسـت که چندین بار وسـط حرف های سلحشـور 
قطـع شـد. هربـار بعـد از تمـاس مجـدد، انتظار داشـتم که 
جـواب تلفـن را ندهـد، این کار را بسـیاري از افراد مشـهور 
انجـام می دهنـد، ولی انـگار کارگردان سـریال یوسـف)ع( 

ذهنـش مشـغول چیز دیگـری بود.
بلندگـوی  بتوانـد  تـا  دلـش یـک رســــانه می خواسـت 
دغدغه هـــا و حرف هایش باشــــد. »سریــــال حضرت 
یوسـف)ع( پربیننده تریـن سـریال دنیا اسـت«؛ دقیـق یادم 
اسـت کـه این جملـه را گفـت تا من خوشـحال شـوم. این 
جملـه بـرای تیتر مطلبم عالی بـود. چه چیزی بهتـر از اینکه 
مصاحبه شـونده این گونـه تیتر را بـرای روزنامه نـگار حاضر 
و آمـاده کنـد؟ البتـه این را هـم بگویم که هرچنـد در نگاه 
اول ایـن جملـه کمـی تعجب برانگیـز بـه نظر می آیـد، ولی 
سلحشـور همـان زمان کلـی دلیـل آورد کـه بتواند حرفش 
را ثابـت کنـد. در مـورد سـریال حضـرت موسـی)ع( که از 
او پرسـیدم، سـفره دلـش را بـاز کـرد. گالیـه  پشـت گالیه 
که چرا مسـؤوالن صداوسـیما بودجه الزم برای سـاخت این 
سـریال را نمی دهنـد. آن قـدر مشـکالت مالـی سـر راهش 
بـرای شـروع پـروژه حضـرت موسـی)ع( جـدی بـود کـه 
چنـد روز بعـد از مصاحبـه شماره حسـابی بـه رسـانه ها داد 
تـا مـردم در جمع آوری هزینه سـاخت سـریال بـه او کمک 
کننـد. آن قـدر سلحشـور بـا هیجـان حـرف می زد کـه بعد 
از قطـع کـردن تلفن، برای شـروع سـاخت سـریال حضرت 
اگـر همه چیـز طبـق  موسـی)ع( لحظه شـماری می کـردم. 
برنامـه پیـش می رفـت، دو سـال بعـد از آن مصاحبـه بایـد 
سـریال حضرت موسـی)ع( از تلویزیون پخش می شـد، ولی 
هیچ چیـز طبـق برنامه پیش نرفـت. نه بودجه سـریال کامل 
جـور شـد و نه حتـی امـروز دیگر سلحشـوری اسـت که با 

آن هیجـان از پـروژه اش دفـاع کند.
فـرج اهلل سلحشــــور  بـا آن ادبیـات خــــاص خـودش و 
دغدغه هایـی کـه در همـه آثـارش مشـخص بـود، از دنیـا 
رفـت. حـاال روزنامه هـا و سـایت های خبـری از پیام هـای 
تسـلیت ارگان هـای مختلف و مسـؤوالن سـینمایی پر شـده 
اسـت. ای کاش ایـن سـطح توجـه بـه کارگـردان ارزشـی 
سـینماي ایـران چنـد سـال پیـش صـورت می گرفـت تـا 
سلحشـور بتوانـد قبـل از خداحافظـی اش، داسـتان حضرت 
موسـی)ع( را بـه تلویزیون بیـاورد؛ البته مدیـران عزیز هنوز 
دیر نشـده اسـت. سلحشـور رفت، ولی هنوز سـینماي ایران 
سلحشـورهای زیـادی دارد کـه بایـد بـه آنها توجـه کنید.
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