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سینما و تلویزیون

دوربینازپشت
خاکریزتاخطمقدم

هشت سال دفــاع مقدس رویــدادی
گروه سینما و تلویزیون
بزرگ در کشور ما است که از زوایای
مختلف قابلیت تولید فیلم و سریال را دارد .در دهه  60بیشترین
فیلم های جنگی در کشور با کمترین امکانات ساخته می شد .به
جز فیلم های ماندگار جنگی که توسط کارگردان های نام آشنا

خاک سرخ

ساخته شــد ،مجموعه ها و آثــار مستند تلویزیونی هم با این
مضمون تولید شد .در مطلب پیش رو چند فیلم و سریال به یاد
ماندنی با موضوع دفــاع مقدس را مــرور می کنیم ،آثــاری که
بینندگان را از پشت خاکریزها تا خط مقدم جنگ تحمیلی با
خودش همراه می کرد.

آژانس شیشه ای

«آژانــس شیشهای» فیلمی ماندگار به کارگردانی ابراهیم
حاتمی کیا ،محصول سال  76و برنده سیمرغ بلورین بهترین
فیلم از شانزدهمین جشنواره فیلم فجر است .داستان فیلم
درباره یک رزمنده است که برای درمان هم سنگر خود اقدام
می کند ولی با بی مهری مسئوالن مواجه می شود .پرویز
پرستویی ،رضا کیانیان و حبیب رضایی در این فیلم بازی فوق
العاده ای را از خود به یادگار گذاشتند.

تولد ماه

سریال «خاک سرخ» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا» ،تهیه
کنندگی منوچهر محمدی و نویسندگی مسعود بهبهانی نیا
از شبکه یک سیما به روی آنتن رفــت .الله اسکندری ،پرویز
پرستویی ،مهتاب کرامتی ،حبیب رضایی و بهناز جعفری از
جمله بازیگران نام آشنای این سریال بودند .این سریال داستان
دختری است که در سال های قبل از انقالب از خانواده اش جدا
شده و همزمان با شروع جنگ ،به دنبال کشف هویت اش است.
از سوی دیگر او متوجه میشود که پدر و مــادر واقعی اش در
خرمشهر زندگی میکنند و بهدنبال آنها می رود.

شهابحسینی

تنگهابوقریب

این فیلم به کارگردانی بهرام توکلی ،درباره «تنگه ابوقریب» و
مقاومت گردان عمار برای حفظ این منطقه در جنگ تحمیلی
است .فیلم تنگه ابوقریب با دریافت شش سیمرغ بلورین
بیشترین سیمرغ را از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
دریافت کرد .جواد عزتی ،امیر جدیدی و حمید رضا آذرنگ از
بازیگران این فیلم بودند.

روز سوم

لیلی با من است

«روز سوم» داستان سمیره و رضا ،خواهر و برادری است که
همراه دیگر مردم خرمشهر در جنگ تحمیلی در حال مقاومت
هستند .حلقه محاصره دشمن تنگ تر می شود ،سمیره پایش
شکسته است و رضا تصمیم میگیرد او را در حیاط خانه خاک
کند تا شبانه بیاید و وی را ببرد .در این میان اتفاق هایی رخ
می دهد.

صادق مشکینی فیلم برداری است که خیلی از جبهه و جنگ
برداری فیلمی مستند از اسرای
می ترسد و باید برای فیلم
ِ
عراقی به منطقه جنگی بــرود .او شبانه وصیتی را تنظیم
میکند و فردا صبح به همراه آقای کمالی (محمود عزیزی)
عازم منطقه می شود و برای این که پایش به جبهه و منطقه
جنگی و خط مقدم نرسد برایش حوادث عجیب و غریبی رقم
می خورد.

«چ»

رقص پرواز

«رقــص پ ــرواز» روایتگر داستان زندگی دکتر یــاوری جراح
متخصص با بــازی مهدی هاشمی است که در زمــان جنگ
تحمیلی از آمریکا به ایــران برگشت و بــرای انجام یک عمل
جراحی به اهواز سفر می کند .ملیحه با بازی الله اسکندری که
دانشجوی پزشکی است ،برای یافتن نامزد خود دکتر موالیی
(شهاب حسینی) ناخواسته با دکتر یــاوری همراه میشود.
«رقص پرواز» با مضمون جنگ و نگاه مستقیم به حضور پزشکان
در جنگ توسط «احمد مرادپور» ساخته شد.

عقاب ها

فیلم عقاب ها شاید نقطه آغاز برای فیلم هایی بود که
با ساختار خوب روانــه پرده سینما شد .خاچیکیان در
«عقاب ها» با ترکیب حوادث هیجان انگیز و صحنه های
پر تحرک با صحنه های آرام و رقیق خانوادگی ،اولین
فیلم از این نوع را ارائه کرد که در زمان خود بسیار هم
موفق بود.

ی روان و جا افتاده بازیگران ،فیلم
«سفر به چزابه» از بــاز 
بــرداری موفق فرهاد صبا و تدوین خوب شهرزاد پویا بهره
گرفته است .بازی های درخشان حبیب دهقان نسب ،مسعود
کرامتی ،عاطفه رضوی ،فرهاد اصالنی و جمشید اسماعیل
خانی به این اثر اعتبار دیگری بخشید .زنده یاد رسول مالقلی
پور ،کارگردان این فیلم ماندگار به سراغ آدم هایی رفت که به
شکل دیگری به جنگ نگاه می کردند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻃﺮاﺣﯽﺑﺎدﺳﺖ!

.

ﺑﺮاىﺧﻠﻖﯾﮏﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﯾﺮى

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳﺮﮔﺮﻣ »ﻣﺎرﭘﻴﭻ« ) (mazeو ﭘﻴﺪا ﺮدن راه ﺻﺤﻴﺢ از ﺑﻴﻦ
آن ،ﺑﻪ ﻗﺪر در ﺟﻬﺎن ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ﻪ اﺻﻼ ﺷﻐﻞ ﺑﺮﺧ
از ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﻃﺮاﺣ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ اﺳﺖ!

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺑﺮﺧ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ ﻣﺘﺪاول ﺟﻬﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ...

اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴــﻴﺎر از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
راﺎﻧــﻪا ﻃﺮاﺣ ﻣﺷــﻮﻧﺪ اﻣــﺎ ذﻫﻦ ﺧــﻼق و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﺮﺧ از ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﻨﺪ ﻪ ﺣﻞ
ﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺴــﻴﺎر ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗــﺮ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫــﺎ راﺎﻧﻪا
اﺳﺖ.
در ﺗﺼﺎوــﺮ روﺑــﻪرو ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎــ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫــﺎ ﺑﺰرﮔ را
ﻣﺑﻴﻨﻴﺪ ﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮاح ﻫﺮ© از آنﻫﺎ
ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ © ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺗﺼﻮﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻞ
ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺗﺸ®ﻴﻞ دﻫﺪ .در اﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ ﮔﺎﻫ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
از زﺮ ﺎ از رو ®ﺪﮕــﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻦ ﺗﺮاﻢﺷــﺎن،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻴﺪا ﺮدن راه ﺻﺤﻴﺢ ،ﺎر ﺳﺎدها ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻ©ﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮا ﺸ½آنﺑﺎﺪ»©ﺧﻂﺷ®ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورود ﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪ ﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ®ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎ رﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

سینما اشراق زاهدان
کارگردان :زحل رضوی
درباره فیلم :امين و اکوان به شهر جديدی مي روند
تا زندگي تــازه اي را شروع کنند .امين آرايشگری
خوش قلب و مهربان
اســـــت ،امــــا اکــــوان
کــــه آدم حـــســـود و
طـــمـــع کـــاري اســت
حـــاضـــر نــيــســت بــا
تــاش و زحمت پول
در بــــيــــاورد .پ ــس از
دوستي امين استفاده
مي کند و پــول او را
خرج مي کند. ...

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ®ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮا ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ (
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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ﺣﺮﻓﻪا ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

راهنمای اکران
امین و اکوان (انیمیشن)

با فیلم «چ» شاهد بازگشت ابراهیم حاتمی کیا به عرصه
سینمای دفــاع مقدس بودیم .این فیلم داستان دو روز از
زندگی شهید دکتر مصطفی چمران را طی نبرد پــاوه به
تصویر کشید .فیلم برنده شش سیمرغ بلورین از سی و دومین
جشنواره فیلم فجر شد .فریبرز عرب نیا ،بابک حمیدیان و
مریال زارعی در این فیلم هنرنمایی کردند.

سفر به چزابه

ســیــد شـــهـــاب الــدیــن
گروه سینما و تلویزیون
حسینی تنکابنی 14
بهمن سال  52در تهران متولد شد .او کار خود را با
تئاتر دانشجویی و گویندگی رادیو آغاز کرد سپس در
برنامه ای به نام «اکسیژن» در تلویزیون ظاهر شد .در
چند برنامه دیگر هم مانند بر پا بر پا ،به رنگ صبح،
سایه روشن و  ...به عنوان مجری حضور داشت ،با
سریال خانواده پس از بــاران پا به عرصه بازیگری
گذاشت .وی به دلیل بازی در فیلم های سینمایی
واکنش پنجم ،شمعی در باد و محیا مورد توجه قرار
گرفت ،در سال های  86و  87بــرای فیلم محیا و
سوپراستار از جشنواره بین المللی فیلم فجر ،موفق
به کسب دیپلم افتخار و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش اول مرد شد و افتخارهای دیگری نیز در پرونده
خود ثبت کرده است .حسینی در مجموعه تلویزیونی
پلیس جــوان ،قتل آنالین ،پیشنهاد  50میلیونی،
ایستگاه بهشت ،بچه های ابدی ،مدار صفر درجه،
دل شکسته ،محیا ،شوق پرواز ،تعبیر خواب ،هیس
دخترها فریاد نمی زنند و  ...به ایفای نقش پرداخت.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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