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آن چه به طور ویژه می توان »سینمای جنگ 
تحمیلی« نامگذاری اش کرد و، بدین شکل، آن را 
از جریان متعارف فیلم های جنگی در کشورهای 
دیگر دنیا)در رأس همــه، آمریکا( متمایز کرد، 
در ســال های اولیه وقوع جنگ تحمیلی شکل 
و هویت مشخصی نداشت. نوعی سردرگمی و 
در بدترین حالــت  باری به هرجهت بودن را در 
برخی از آثار جنگی اوایل دهه 1360 مشاهده 
می کنیم. در آن سال ها حتی شاهد تالش هایی 
برای چسباندن داستان های دیگر به مقوله جنگ 
هســتیم. یکی از نمونه های جالب این تالش را 
در فیلم »برزخی ها« )ایرج قادری( مشــاهده 
می کنیم. »برزخی ها« پیش از آغاز تعرض نظامی 
عراق به خاک ایران به مرحله تولید رسید. فیلم، 
داســتان گروهی از مجرمان عــادی را روایت 
می کند که در روز پیروزی انقالب اســالمی از 
زندان می گریزند. آن ها در ابتدا به روســتایی 
مرزی رفته و قصد خروج از کشور را دارند اما پس 
از تجاوز یک ارتش بیگانه به خاک ایران، تصمیم 
می گیرند بماننــد و از مملکت خود دفاع کنند. 
هر چند تجاوز نیروهای بیگانه پرداختی تخیلی 
داشت، اما حمله عراق به ایران در فاصله میان 
ســاخت و اکران »برزخی ها« باعث شد عوامل 
فیلم میان نویسی را در ابتدای فیلم گنجانده و 
به این اشاره کنند که حمله نظامی عراق ثابت 
کرد که آن ها نقطه درستی از تحوالت سیاسی و 

اجتماعی ایراِن آن روز را هدف قرار داده بودند.
با این وجود، جریان رســمی ســینمای 
جنگی ایران با فیلم »مرز« )جمشید حیدری، 
1360( آغاز شــد. این فیلم هم به ماجراهای 
یک روســتای مرزی می پرداخت که اهالی آن 
پس از حمله ارتــش دشــمن در مقابل آن ها 
مقاومت کرده و در نهایت نیروهــای بیگانه را 
شکســت می دهند. موفقیت »مرز« و تبدیل 
جنگ تحمیلی به مهم ترین واقعه روز کشــور، 
منجر به ساخته شــدن فیلم هــای دیگری در 
مورد این اتفاق شد. اکثر فیلم های اولیه جنگی 
سینمای ایران، اکشن هایی تقلیدی بودند که با 
الگوبرداری از نمونه های آن طرف آب ســاخته 
می شدند و می شد ویژگی هایی همچون تأکید 
بر قهرمانان فردگرا و عمل گرا، کنش های بیرونی 
و تعقیب وگریزهای پرشــمار را در آن ها یافت. 
ضمن این که اکثر این آثار به علت کم تجربگی 
فیلمســازان و کمبــود امکانات فنــی، آثاری 
کم کیفیت در مقایســه با نمونه های سطح اول 
جهانی محسوب شــده و از نظر داستانی هم از 
محدودیت ها و مشکالت زیادی رنج می بردند. با 
این وجود، برخی از این فیلم ها از جمله »پایگاه 
جهنمی« )اکبر صادقی، 1363( و »عقاب ها« 
)ساموئل خاچیکیان، 1363( به موفقیت تجاری 

قابل توجهی دست یافتند.
علی رغم این موفقیت های مقطعی، مدیریت 
وقت ســینمای ایران به دنبال شکل دیگری از 
فیلم های جنگی بود. این فیلم ها در درجه اول 
باید بر تفاوت های اساسی جنگ تحمیلی با دیگر 
جنگ های مهم قرن بیســتم تأکید می کردند. 

ســاخت شــخصیت هایی الگوگرفته از مردان 
خشــن اما در مواردی احساساتی، و فردگرا اما 
متعهد به هدف، در مورد جنگ تحمیلی جواب 
نمی داد و به محصوالتی بدلی منجر می شــد. 
ظهور نسل جدیدی از فیلمسازان در نیمه اول 
دهه 60، به تدریج منجر به خلق آثاری شد که 
هویت ویژه فیلم های جنگی ایران را شکل دادند.
شــاید بتوان گفت جرقه این نوع نگاه ویژه 
به جنگ تحمیلی با آثار اولیه رسول مالقلی پور 
خورد. مالقلی پور در اولین آثارش )مســیری 
که با »نینوا« )1362( شروع شد و با »پرواز در 
شب« )1365( به اوج رسید( هم ارزی مشخصی 
میان رزمندگان جبهه هــای جنگ تحمیلی و 
شهدای کربال ایجاد کرد. نام »نینوا« به وضوح 
این هم ارزی را نشان می داد و پایان بندی »پرواز 
در شب« ارجاعی به شهادت حضرت ابوالفضل 
)ع( بود. ایــن نوع نگاه به جایــگاه رزمندگان، 
طبعًا منجر به ایجــاد تفاوت هایی بنیادین در 
شخصیت پردازی آنان – در مقایسه با نمونه های 
پیشین – شد. رزمندگان این دسته از فیلم ها 
به سادگی حاضر بودند جان خود را برای کمک 
به دیگران فدا کنند، تعلق خاطری نســبت به 
دنیای مادی نداشتند و، بنابراین، ویژگی هایی 

همچون ایثار و شــهادت طلبی به خصوصیات 
مشــخص کننده رزمندگان ســینمای ایران 
تبدیل شــد. به تبع این نوع نگاه، در این دسته 
از فیلم ها خبــری از تعلیق های مرســوم در 
آثار کالسیک نیست. اساســًا در این فیلم ها، 
کشمکش های بیرونی جایگاه ویژه ای نداشت 
و در عوض فیلمســازان سعی می کردند تا حّد 

امکان به درونیات شخصیت ها نزدیک شوند.
این مدل شخصیت پردازی و روایت، با دو 
فیلم مهم »دیده بــان« )1367( و »مهاجر« 
)1368( به کارگردانــی ابراهیم حاتمی کیا به 
اوج رسید. اگر مالقلی پور بر جنبه های مذهبی و 
اساطیری حضور رزمندگان شجاع در جبهه های 
جنگ تأکید می کرد، حاتمی کیا حال وهوایی 
عرفانی بــه آثارش می بخشــید. در فیلم های 
اولیه حاتمی کیا، هم جواری با دیگر رزمندگان 
و تالش بــرای موفقیت در عملیات بیشــتر 
شبیه نوعی ســلوک درونی به نظر می رسید. 
شخصیت های این فیلم ها، آدم هایی تک افتاده 
بودند که در فضایی غیرزمینی به حال وهوایی 

روحانی دست می یافتند.
علی رغم این که اکثر فیلم هایی که از چنین 
الگوهایی پیــروی می کردند به فروش چندان 
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