
سینمای ایران

باالیی دست نمی یافتند اما با اقبالی که مدیران 
وقت سینمای ایران به این دســته از آثار نشان 
دادند – هــم »پرواز در شــب« و هم »مهاجر« 
جایزه بهترین فیلم را در جشنواره فجر به خود 
اختصاص دادند – و استقبال منتقدان، این گونه 
از فیلم های مرتبط با جنــگ تحمیلی جایگاه 
ویژه ای در ســینمای ایران پیــدا کردند. با این 
وجود، این موج تحسین شــده به ســرعت وارد 
دوران افول خود شد. علی رغم این که معدودی 
از فیلم ها در سال های بعد با استفاده از الگوهایی 
مشابه توانستند توجه منتقدان را به خود جلب 
کنند )به عنوان یک نمونــه می توان به »هور در 
آتش« )عزیزاهلل حمیدنژاد، 1370( اشاره کرد( 
اما بخش مهمی از فیلم های مشابه به تقلیدهایی 
کم مایه تبدیل شدند. فیلمســازانی که توانایی 
مالقلی پور و حاتمی کیــا را در خلق آن فضای 
یّکه نداشتند، سعی می کردند پوسته رویی آن 
الگوی عرفانی را روی یک ســاختار کالســیک 
پیاده کنند و نتیجه این می شد که در این موارد 
جای خالی عناصری همچون یک نیروی رقیب 
قدرتمند و کشمکش های درگیرکننده بیرونی 
احساس می شد. مخلص کالم این که این دسته 
از فیلم ها نه جذابیت لحظه ای فیلم های جنگی 
اولیه سینمای ایران را داشتند و نه می توانستند 
ذره ای از حال وهوای جریان ویژه فیلم های جنگ 

تحمیلی را زنده کنند.
به تدریج و با دور شــدن از سال های جنگ، 
سینمای جنگی ایران دچار رکود شد. هر چند 
کماکان فیلم های جنگی بخشی از بازار سینمای 
ایران را به خود اختصــاص داده بودند اما بخش 
مهمی از آثار قابل تأمل جنگی ســاخته همان 
فیلمســازانی بودند که در دهه 60 هم به عنوان 
پیش قراوالن تثبیت شکل بومی شده ژانر جنگی 
خودنمایی کــرده بودند. در ایــن میان معدود 
فیلم هایی بودنــد که بــا رویکردهایی خالقانه 
به جنــگ تحمیلی پرداختنــد. به عنوان نمونه 
می توان به »لیلی با من است« )کمال تبریزی، 
1374( اشاره کرد که با لحنی کمیک – که در 
زمان ســاخت تابوشــکنانه به نظر می رسید  به 
ماجرای فردی پرداخت که به شدت از حضور در 
جبهه های جنگ می ترسد اما حوادثی که برای 

رخ می دهد، او را به یک قهرمان تبدیل می کند.
در یک دهه اخیر وضعیت تا حدی تغییر کرد 

و شاهد تکان هایی در وضعیت سینمای جنگ 
بودیم. سینمای ایران بیش از گذشته به خلق 
شخصیت هایی خاکی و زمینی  که برای طیف 
گسترده تری از مخاطبان باورپذیر بودند روی 
آورد. همچنین برخی از ســازندگان فیلم های 
جنگی، به شکلی کنترل شده تر و حساب شده تر 
از آثار تقلیدی اوایل دهــه 60 به بهره گیری از 
الگوهای پذیرفته شده سینمای جنگی جهان 
روی آوردند و با ترکیب آن الگوها و نکات ویژه 
موجود در جنگ تحمیلی توانستند فیلم هایی 
بسازند که هم برای عموم مخاطبان جذاب تر 
باشــند و هم بتوان ویژگی های منحصربه فرد 
جنگ تحمیلی را در آن ها تشخیص داد. رشد 
تکنیکی فیلمسازان نسل های جدیدتر، آگاهی 
بیشتر آن ها از شرایط و امکانات سینمای روز 
جهان و گسترش امکانات فنی، از دیگر عواملی 
بودند که بر مســیر حرکت فیلم های مرتبط با 

جنگ تحمیلی تأثیر گذاشتند.
در این دوره، چند فیلم شاخص جنگی در 
سینمای ایران ساخته شد. »ایستاده در غبار« 
)محمدحسین مهدویان، 1394( را می توان در 
این میان یک نقطه عطف تلقی کرد. این اولین 
تجربه کارگردانی مهدویان در حوزه فیلم های 
بلند داســتانی  پس از مجموعه تحسین شده 
»آخرین روزهای زمســتان« در مورد شهید 
حســن باقری  قهرمانی را نشان می داد که گاه 
عصبی به نظر می رسید، در مواردی حتی کنترل 
رفتار خود را از دست می داد  و دچار اشتباهاتی 
می شد. این تصویر، شباهت چندانی به تصویر 
ملکوتی و خطاناپذیری نداشت که پیش از این 
ذکر شد. از سوی دیگر، مهدویان و همکارانش 
با »ایستاده در غبار« نشان دادند که قرار نیست 
یک فیلم قهرمان پرور جنگی لزومًا تصویری از 
یک ابرقهرمان شکست ناپذیر نشان دهد. قرار 
نیست ساخت قهرمان حتمًا به معنای پرداخِت 
گاه اغراق شده ای از توانایی های رزمندگان ایرانی 
و از آن سو تصویر توسری خورده ای از نیروهای 
عراقی باشد. نباید فراموش کرد که همین تصویر 
اغراق شــده باعث انتقادات زیادی به مســیر 
حرکت ســینمای جنگ تحمیلی  به خصوص 
در دهه 70  مبنی بر این شــد که اگر عراقی ها 
واقعًا همان قدر بی دســت وپا و احمق بودند که 
در برخی از فیلم های سینمای ایران به تصویر 

کشیده می شود، پس غلبه بر آن ها کار بزرگی 
نبوده و اصاًل این نکته که جنگ تحمیلی 8 سال 
طول کشیده اتفاق عجیبی است! »ایستاده در 
غبار« از جنبه نمایش شخصیتی که دغدغه ها 
و حتی نقاط ضعفی مثل همه ما داشت و با این 
وجود یک قهرمان تحسین برانگیز بود، یک فیلم 

باارزش و قابل تأمل محسوب می شد.
نمونه های دیگری از خلق شخصیت های 
قابل احترامی با دغدغه های زمینی را در دو فیلم 
»شــیار 143« )نرگس آبیار، 1392( و »تنگه 
ابوقریب« )بهــرام توکلی، 1396( مشــاهده 
می کنیم. داستان »شیار 143«روایتی ازانتظار 
مادر یکــی از رزمندگان و تــالش او برای پیدا 
کردن اثر و خبری از فرزندش است. شخصیت 
اُلفت در ایــن فیلم )بــا بازی مریــال زارعی( 
قرار نیســت یکی از آن مــادران نمونه ای آثار 
سال های نه چندان دور ســینمای ما باشد که 
فرزندان شــان را در راه مملکت فدا می کردند 
و – الاقل در ظاهر – خم به ابــرو نمی آوردند. 
الفت در طول فیلم پریشــان و بی قــرار بود و 
می خواست فرزندش به سالمت به خانه برگردد. 
این تصویر ملموس از یک مــادر فداکار ایرانی، 
اتفاقًا به شکل محسوســی به همدلی تماشاگر 
با الفت کمک و او را به شــخصیتی قابل احترام 
برای اکثر مخاطبان »شیار 143« تبدیل کرد. 
همچنین در »تنگه ابوقریب« با آدم هایی روبه رو 
بودیم که جنبه ایدئولوژیک شان بر جایگاه شان 
به عنوان آدم هایی معمولی از همین آب وخاک 
غلبه نداشــت. این آدم ها به فکــر لذت بردن از 
خوردن هویج بستنی بودند و حسرت آن دوران 
را می خوردند که می توانستند با خیال راحت به 
چنین دغدغه هایی بیاندیشند اما همین افراد 
وقتی ایران در خطر قرار می گرفت دســت به 
ســالح برده و جان خود را فدا می کردند. با این 
شکل پرداخت، »تنگه ابوقریب« بر سختی های 
جنگ تحمیلی تأکید کرد و حّس دریغ آلودی 
نسبت به دوران صلح قبل از تعرض ارتش عراق 
به خاک ایران ایجاد کرد. تأکید ویژه فیلم ها بر 
مصائب دوران جنگ تحمیلی – به جای ساخت 
تصویری باشکوه یا عرفانی از آن دوران – نکته ای 
کلیدی را به ســینمای ایران فهماند: می توان 
تصویری دردآور از جنگ ســاخت و این گونه 
فلسفه جنگ را زیر ســؤال برد و در عین حال 
قهرمانانی که به دفاع از مملکت خود برخاستند 

)و خانواده های صبور آن ها( را ستایش کرد.
با طــی این مســیر، بــه فیلــم دیدنی و 
تأثیرگــذاری همچــون »موقعیــت مهدی« 
می رسیم. هادی حجازی فر – که نقش آفرینی 
درخشانش در »ایســتاده در غبار« به سادگی 
فراموش شدنی نیســت – در اولین تجربه بلند 
سینمایی اش در مقام کارگردان، یکی از نقاط 
اوج این تصویــر خاکی – و در مــواردی حتی 
شکســت خورده – از یــک قهرمــان بزرگ و 

قابل احترام را به ثبت رساند.
شــاید بتــوان »موقعیــت مهــدی« را 
ترکیبی دانســت از الگوهایی که از میانه های 
دهــه 60 به تدریج جای خود را در ســینمای 

مهدویان و 
همکارانش با 
»ایستاده در غبار« 
نشان دادند که قرار 
نیست یک فیلم 
قهرمان پرور جنگی 
لزوماً تصویری از 
یک ابرقهرمان 
شکست ناپذیر نشان 
دهد. قرار نیست 
ساخت قهرمان حتماً 
به معنای پرداخِت 
گاه اغراق شده ای 
از توانایی های 
رزمندگان ایرانی 
و از آن سو تصویر 
توسری خورده ای 
از نیروهای عراقی 
باشد


