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سال های دفاع و سینما
8فیلم شاخص دفاع مقدسی ساخته شده در سال های جنگ

اعضای تازه شورای  عالی سینما معرفی شدند
شورایی تشریفاتی یا کاربردی؟

پس از وقفه ای ۱۲ساله در فعالیت شورای سینما، اعضای جدید 
این شورا، در احکام جداگانه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور 
منصوب شــدند. براســاس احکام صادره از ســوی معاون اول 
رئیس جمهور، محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، آیت اهلل علیرضا 
اعرافی رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، یوسف نوری 
وزیر آموزش و پرورش، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات 
و فناوری، حجت االسالم والمسلمین سیدسعید رضا عاملی دبیر 
شورای  عالی انقالب فرهنگی، حجت االسالم والمسلمین محمد 
قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، شهاب اسفندیاری رئیس 
دانشگاه صدا و ســیما و محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی 
به عنوان اعضای حقوقی جدید این شــورا به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور معرفی شدند. ابوالقاسم طالبی، مسعود نقاش زاده، 
مجید شاه حسینی، داوود میرباقری، منوچهر شاهسواری، مریال 
زارعی و پوران درخشنده نیز به عنوان اعضای حقیقی به عضویت 
این شورا درآمدند. در حکم صادره از سوی محمد مخبر به  عنوان 
رئیس این شورا، وزیر فرهنگ به  عنوان نایب رئیس و رئیس سازمان 

سینمایی کشور به  عنوان دبیر این شورا معرفی شدند. 
۱۹ مهر ۱۴۰۰ محمد خزاعی، رئیس ســازمان سینمایی  اعالم 
کرد که شورای  عالی ســینما پس از وقفه ای 8 ساله با تالش ها و 
پیگیری های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به زودی در عالی ترین 
سطح برگزار خواهد شــد و در واقع نخستین جلسه آن با حضور 

ریاست جمهوری آذرماه۱۴۰۰ برگزار می شود. 
این خبر و تأکید بر احیای شورای  عالی سینما به  عنوان یکی از 
اهداف و برنامه های مهم مدیران جدید وزارت ارشــاد در حوزه 
سینما بارها تکرار شد تا اســفند همان سال قبل، خبر رسید که 
هیأت وزیران با تشکیل »شورای ســینما« با ریاست معاون اول 

رئیس جمهور موافقت کرده است. 
مدتی قبل خبــر داده شــد که همزمــان با روز ملی ســینما 
)۲۱شهریور( نخستین جلسه شــورای سینما تشکیل می شود 
که این اتفاق نیفتاد و گفته شــد به  دلیل مشغله های معاون اول 
رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای پیگیری امور 

مربوط به مراسم اربعین منتفی شد. 
حاال باید دید با معرفی اعضای جدید شورای عالی سینما چه اتفاقی 

رخ خواهد داد؟

سنگ بزرگ برای نزدن 
تشکیل شورای عالی سینما جزو برنامه های بلند پروازانه مدیریت 
ســینما در دولت دهم بود. مهر ماه ســال۱۳88 بــود که جواد 
شمقدری ، معاون سابق سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  
همزمان با معارفه خود از تشکیل شــورای عالی سینما با حضور 

رئیس جمهور تا پایان سال88 خبر داد.
تشــکیل این شــورا در آخرین روزهای تیرماه ســال۱۳8۹ با 
تأیید وزیران در جلســه هیأت دولت به طور قانونی مصوب شد. 
دی ماه۱۳8۹ نخســتین جلسه شورای عالی ســینما با حضور 
رئیس جمهور وقت برگزار شد. دی ماه سال۹۰ یک بار دیگر جلسه 
شورای عالی سینما با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شد ولی 
دولت جدید )یازدهم( که بر سر کار آمد، جلسه های اولیه صرفا 
با حضور وزیر و رئیس وقت ســازمان ســینمایی )علی جنتی و 
حجت اهلل ایوبی( تشکیل می شد. در سال۱۳۹۳ ایوبی، رمضانعلی 
حیدری  خلیلی را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی سینما 
منصوب کرد ولی در مهرماه۱۳۹۴ گفت که مشــخص نیست، 
رئیس جمهوری )حسن روحانی( چه تاریخی بتواند در این شورا 
حاضر شود و در نهایت چند ماه بعد یعنی فروردین سال۱۳۹۵ 
انحالل شورا به طور رسمی اعالم شــد. در این فاصله نه خبری از 
شورای عالی سینما بود و نه اساسا نیازی به تشکیل این شورا حس 
می شد. حاال قرار است در دولت سیزدهم، شاهد تشکیل مجدد 
این شورا باشیم. شورایی که همیشه یکی از مهم ترین مشکالتش 
گرفتاری رئیــس اش )رئیس جمهور( بوده و حاال قرار اســت با 
جایگزینی معاون اول رئیس جمهور، این مشکل هم برطرف شود. 
اینکه خروجی و ماموریت این شورا به صورت ملموس و مشخص 

چه خواهد بود را آینده مشخص خواهد کرد. 

اعضای شورای 
سیاستگذاری جایزه 

پژوهش سینما
اعضای شــورای سیاســتگذاری پنجمین دوره 

جایزه پژوهش سال سینما منصوب شدند.
به گزارش همشــهری، محمــد خزاعی رئیس 
ســازمان سینمایی کشــور، قادر آشــنا معاون 
توسعه فناوری و مطالعات ســازمان سینمایی، 
جعفر انصاری فر مدیر فرهنگی، مجید اسماعیلی 
مدیرعامل موزه سینما، اکبر نبوی منتقد سینما، 
سعید الهی مدیر فرهنگی، علی اکبر عبدالعلی زاده 
منتقد ســینما و روزنامه نگار، رامتین شهبازی 
مدرس دانشــگاه، ســجاد صفار هرندی رئیس 
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی و امیررضا مافی 
دبیر پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینما را 
به عضویت شورای سیاستگذاری پنجمین دوره 

جایزه پژوهش سال سینما منصوب کرد.

سیما

پژوهش

سینما

دورهمی به تلویزیون برمی گردد
قسمت های باقیمانده از 
مسابقه »دورهمی« پس 
از ایام صفر از تلویزیون 
پخش می شود و تا پایان 
سال۱۴۰۱ ادامه خواهد 

داشت.
به گزارش همشــهری، 
مسابقه  »دورهمی« بعد 

از ایام صفر به کنداکتور پخش شبکه نسیم برمی گردد و قرار 
اســت ۲روز در هفته روی آنتن برود. این قسمت ها، شامل 
قسمت های جدیدی از »دورهمی« است که پیش تر ضبط 
شده و ۲روز در هفته پخش خواهد شــد و تا پایان سال در 

شبکه نسیم ادامه خواهد داشت.
پخش برنامه  »دورهمی« با اجرای مهران مدیری که در ایام 
نوروز۱۴۰۱ روی آنتن رفت، در ۱۵قســمت به پایان رسید 
و پس از آن در مقطعی ادامه داشــت و پیــش از ایام محرم 
تعطیل شــد. این برنامه در ایام نوروز با دعوت از چهره های 
شناخته شده، هنرمندان و ورزشــکاران با رویکردی جدید 

تولید و پخش شد.

انیمیشن های پاییزی
رســانه ملی تصمیم گرفته در جدول نمایش برنامه های خود توجه ویژه ای به انیمیشن ها داشته باشد. به 
همین دلیل مرکز پویانمایی صبا همزمان با آغاز فصل پاییز با تولید و ارائه ۱7عنوان برنامه برای پخش از 
۱۰شبکه سیما بار دیگر خواهد توانست رکورد دار تولیدات نمایشی در قالب انیمیشن باشد.»شکرستان«، 
»باغ قصه ها«، »قصه های ریرا«، »ماهی بادکنکی«، »جنگل فندوق«، »آقامعلم و بچه ها«، »نقاش کوچولو«، 
»رعنا دختر دهقان«، »فرایند«، »همسایگان«، »جنگل«، »مهد حیوانات«، »چیا«، »موزه«، »پند پارسی«، 
»جعبه جورواجور« و »محله سبزیجات« عنوان ۱7برنامه ای اســت که برای پخش در روزهای پاییزی از 

شبکه های مختلف سیما درنظر گرفته شده است.
»شکرستان« که همچون فصول دیگر خود از ۱۰۰کاراکتر برخوردار است با نگاهی به قصه هایی از فرهنگ، 
آداب و رسوم و ظرفیت های هنر ایرانی در ۱۳قسمت ۱6دقیقه ای تهیه و تولید شده، و همه داستان های این 
سریال در یک شهر قدیمی و خیالی روی می دهد و در هر قسمت، بیننده شاهد داستانی مجزاست.»باغ 
قصه ها« در هرقسمت از داستان های خود سعی دارد با کاراکتر باغبان مهربان و گربه ای به نام پیشل خالق 
قصه های پند آموز برای خردساالن باشد. »قصه های ریرا« از شــبکه پویا پخش خواهد شد.سری جدید 

مجموعه »ماهی بادکنکی« هم روی آنتن است.

فیلم های دفاع مقدس بومی ترین ژانر سینمای ایران را پایه ریزی کرده اند که از نظر شمایل شناسی، زمان  
مکان، شخصیت پردازی و سایر عناصر ژانر مشابه هیچ ژانر دیگری نیستند. ساخت فیلم های دفاع مقدسی 
از سال1360 شروع شده و این ژانر، با همه فراز و فرودهایش، تا امروز به حیات خود ادامه داده است. در 
سال های پس از جنگ، فیلم های دفاع مقدس با مضامین، داستان ها و فرم های تازه به روایت آنچه در 8سال 
جنگ تحمیلی گذشت پرداختند، اما فیلم هایی که در دوران دفاع مقدس ساخته شدند، با همه نقدهایی 
که می توان به آنها داشت، از شور و حال آن دوران و آن لحظات برخوردار هستند. در این مطلب نگاهی به 

فیلم های دفاع مقدسی ساخته شده طی 8سال جنگ تحمیلی انداخته ایم.

1360

مرز
کارگردان: جمشید حیدری

»مرز« نخستین فیلم دفاع مقدسی سینمای 
ایران اســت. این فیلم داستان اهالی یک 
روستای مرزی است که در برابر هجوم ارتش 
دشــمن مقاومت می کنند و با کمک یک 
استوار اخراجی ارتش به نام مختار آموزش 
نظامی می بینند. آنها سرانجام با رهبری 
مختار بر ارتش دشمن پیروز می شوند. این 
فیلم از ایرادهای واضحی مثل شعارزدگی یا 
افراط در قهرمان پردازی به سبک و سیاق 
فیلم های سال های پیش از انقالب ضربه 
خورده، اما به هر حال فضلیت نخســیتن 

بودن را یدک می کشد.

1361

برزخی ها
ایرج قادری

جالب ترین نکته درباره »برزخی ها« حضور 
جمعی از بازیگران پیش از انقالب ازجمله 
محمدعلی فردیــن، ناصر ملک مطیعی، 
ســعید راد و ایرج قــادری در این فیلم 
نیست. حتی اینکه فیلمنامه »برزخی ها« 
شــباهت هایی به »هفــت دالور«)جان 
استورجس( و »دوازده مرد خبیث«)رابرت 
آلدریچ( دارد هم چندان اهمیتی ندارد. 
جالب ترین نکته درباره این فیلم این است 
که ســاخت آن پیش از آغاز جنگ کلید 
خورده است. تحرکاتی که در مرزهای ایران 
و عراق وجود داشت، برای قادری و سعید 
مطلبی، فیلمنامه نویس، کفایت می کرد که 
بخواهند داستان فداکاری تعدادی مجرم 
فراری که جان شــان را فدای میهن شان 

می کنند، روایت کنند.

1366

کانی  مانگا
کارگردان: سیف اهلل داد

این فیلم رکــورد طوالنی ترین اکران در 
تاریخ سینمای ایران را با 15سال نمایش 
دارد و همین نشان می دهد چه محبوبیتی 
در میان مخاطبان ســینما داشته است. 
فیلمی سرشــار از لحظه های اکشن که 
بیشــتر بر دالوری و قابلیت های فردی 

نیروهای نظامی ایران تکیه دارد.

1367

دیده بان
کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا

عارفانه ای جنگی یا جنگی عارفانه؛ این 
همان مضمون اصلی ایــن فیلم ابراهیم 
حاتمی کیاســت. ارتباط خــط کمین با 
نیروهای خودی توسط دشمن قطع شده 
و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است. 
مقابله و مقاومت نیروها در مقابل دشمن 
نیازمند حضور دیده بان جهت هدایت آتش 
سنگین است. عارفی برای پیوستن به خط 
کمین و دیده بانی باید از مسیری عبور کند 

که زیر آتش شدید دشمن قرار دارد.

1363

پیشتازان فتح
کارگردان: ناصر مهدی پور

این فیلم درباره گروه 12نفری شناسایی و 
پاکسازی مین است که سوار بر موتور1000 
عازم پاکســازی منطقه ای بــرای آغاز 
عملیات فتح المبین می شوند. موتور1000 
در سال های دهه60 از جاذبه ای زیاد برای 
جوانان برخوردار بود و خیلی ها برای دیدن 
موتورهای1000 به دیدن این فیلم می رفتند. 
در واقع صحنه های موتورسواری در این 
فیلم عامل اصلی جذابیت آن بود. پرویز 
پرستویی در این فیلم هم حضور دارد. در 
کنار او رحمان باقریان هم هست که سال ها 
بعد در »لیلی با من اســت« نقش رزمنده 
مسنی را بازی کرد که آرپی جی را به  دست 

پرستویی می دهد.

1364

عقاب ها
کارگردان: ساموئل خاچیکیان

»عقاب ها« که بر پایه رویداد واقعی نجات 
خلبان یداهلل شریفی راد به وسیله کردهای 
عراقی و انتقال او به ایران ســاخته شده، 
پرمخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای ایران 
است. در این فیلم جمشید هاشم پور در کنار 

سعید راد ستاره های اصلی فیلم هستند.

1365

پرواز در شب
کارگردان: رسول مالقلی پور

یــک گــردان از نیروهای ایــران در 
محاصره قرار می گیــرد و ارتباط آن با 
قرارگاه مرکزی قطع می شــود. 4نفر از 
رزمندگان گردان انتخاب می شــوند تا 
برای درخواست کمک خود را به قرارگاه 
برسانند. از میان آنها، فقط یکی موفق 
می شــود که خود را به قرارگاه برساند. 
فرمانده گــردان نیز بــرای تهیه آب 
آشامیدنی ســربازان زخمی، محاصره 
دشمن را می شکند، اما شهید می شود. 
»پرواز در شــب« یکی از نخســتین 
فیلم هایی اســت که دفاع مقدس را با 

واقعه کربال گره زد.

1362

دیار عاشقان
کارگردان: حسن کاربخش

حال وهوای معنوی آشنایی که در فیلم های 
دفاع مقدسی سراغ داریم و در سال های 
بعد در نمایش آن افراط شد، نخستین بار 
در این فیلم به تصویر کشــیده شــد. 
بازیگران این فیلم، جز پرویز پرستویی، 
اغلب رزمنده واقعی بودند و در فواصلی 
که به عملیات اعزام می شدند، فیلمبرداری 
متوقف می شد تا آنها از جبهه بازگردند. 
فیلمی مستندگونه که از پرداخت ناپخته 

و آماتوری اش لطمه خورده است.


