
دوربین »ســید مرتضی آوینی« در مســتندهای »روایت 
فتــح« بــه جــای ثبت صحنه هــای هیجان انگیــز نظامی، 
روی احــوال و افــکار »انســان«هایی تمرکــز می کــرد کــه 
بــا انقــاب اســامی قــدم بــه صحنــه گذاشــته بودنــد. 
فیلــم »موقعیــت مهــدی«، دانســته یــا نادانســته، در چنیــن فضایــی خلق 
ــه  ــن توج ــده از همی ــح« آکن ــت فت ــای »روای ــار متن ه ــت. گفت ــده اس ش

بــه حــاالت انســان ویــژه انقــاب اســامی یــا همــان »بســیجی« اســت و 
»موقعیت مهدی« این بار در قاب ســینمای داســتانی، توانســته شــعاعی 
از نــور وجــود ایــن انســان را بــر پــرده ســینما بتابانــد. آنچه توجــه تحریریه 

»نقدنوشــت« را در مواجهــه بــا ایــن فیلــم جلــب کــرده 
اســت، نســبت مدیــوم فیلــم داســتانی بــا انســانی 

اســت کــه قــرار اســت آن را بــه تصویــر بکشــد.
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نشریۀ     ر        وز انۀ
فجر فیلم  رۀ  ا جشــنو چهلمــن 
نهم ه    ر  شما

» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

پرونده ای برای فیلم »موقعیت مهدی«

شت نو نقد 
» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

ن ا سید علی  سید   : بری سرد
جی  خا محمد   : یه یر تحر بری   د

 : ن یسندگا نو ی  را  شو
ی   هلل ســعید ، نعمت ا تقی فهیم محمد

یش  ر ین آ ، فرد ه د ز ا حید رضا و  محمد
نی  لح ســلطا صا ، محمد نی لقا د طا و ا  د

ه لزد با میثم   و 
ر ه پو پنا نی  ما  : ی هرن یر  مد

@naghd_nevesht   : ی ز ی مجا فضا

فیلم »موقعیت مهدی« از دل یک ســریال چندقســمتی بیرون کشــیده شــده اســت اما 
برخالف نمونه هایی از این دست، کامال سینمایی و مناسب پرده سینما طراحی و تدوین 
شده است؛ به طوری که مخاطب کم وکسری احساس نمی کند. بی تردید به خاطر کوتاه 

شدن سریال، ریتم و ضرباهنگ کار مضاعف شده و خصوصا با اپیزودیک کردن، نه تنها خللی در 
قصه پردازی ایجاد نشده است بلکه در قالب آثار اپیزودیک با یک معنا و جهان واحد، به درستی 

بسته بندی شده است.
هادی حجازی فر که در مقام بازیگر با فیلم »ایســتاده در غبار« به ســینمای حرفه ای معرفی شد، 
در ادامــه بــا هر حضــورش جنبه های قدرتمنــدی از خــود را به ظهور رســاند. در اینجــا حجازی فر 

عالوه بر اینکه روی صندلی کارگردانی نشســته است، حضور پررنگی 
به عنــوان بازیگر مقابل دوربین دارد و به خوبــی از عهده زنده کردن 
کری برآمده است. پیش از این فیلمسازانی ضمن  شمایل مهدی با
کارگردانی، بازیگر کار هم بوده اند، اما وقتی کار حجازی فر برجســته و 
الگو می شود که شاهدیم او پروژه سنگینی را مدیریت کرده است. به 
کشــن باال و دارای صحنه های پرالتهاب و  تعبیری یک فیلم با پردوا
تنش زا را اجرا کرده اســت. او در بخش های حضورش مقابل دوربین 
هیچ لطمه ای به کار نزده اســت. فصل های آشــنایی با همســرش تا 
ازدواج و زندگی مشترک، خصوصا روابط و مناسبات بین او و حمید 
و بقیه را به یاد بیاوریم. حجازی فِر بازیگر، توام با کارگردانی به خوبی 
توانســته موقعیت های پرحس وحال بیافرینــد به طوری که فاصله 
کری با حجازی فر دافعه انگیز نیست. جالب است که  سنی شهید با
کری زیر ســی سال،  حضور گرم و تکنیکی باعث شــده تا او در نقش با
نه فقط توی ذوق نزند که قدرت بازی اش، نقایص گریم ضعیف کار 

را هم پوشانده و شخصیت را باورپذیر جلوه داده است.
 »موقعیت مهدی«، حاال سینمای دفاع مقدس را چند پله باال برد 

تا رقابت برای در قله ایســتادن ســخت تر شــود. ســخت و ممتنع. مانند خود شــهادت. شهادت 
سخت است ولی همه هم می توانند جزو شهدا قرار داشته باشند. شهدا »آدم فضایی« نیستند. 
شــهدا مثل همه ما اهل زندگی و خانواده بودند، پس هر کدام از ما چنانچه الزم باشــد می توانیم 
در قله شــهادت بایســتیم. همه مــا در دامنه قله، هــر روزه در حال ایثار اجتماعی هســتیم ولی به 
وقتش می توانیم تا قله شهادت هم صعود کنیم. هادی حجازی فر نشان داد که می توان در این 
عرصه، فیلم خیلی خوب ســاخت. پس همه می توانند فیلم خوب بسازند مشروط بر اینکه فیلم 
کنون یک فیلم دیگر به جمِع در  خوب ســاختن مسأله و دغدغه توام با شناخت آن ها باشد. پس ا

گر چه با چند تای قبلی فاصله زمانی دارد مانندکارهایی  قله بودن ها اضافه شد که ا
کنون  از حاتمی کیا، مالقلی پــور و... اما از نظر به روز بودن، به واقع فیلم محصول ا
کــری از جمیع  اســت. به اصطالح فرزنــد زمانه خود اســت. همچنانکــه مهدی با
کری تنها در جبهه سردار و فرمانده نبوده  جهات حاال الگوی قابل تعمیم به زمان فعلی است. با
کتیوی داشته است. در زندگی روزمره و ایام مدیریتش  است که درکنار پراتیک جنگی اش، زیست ا

بر شهر نیز، قهرمان و مورد وثوق مردم بوده است. 
کری را درک کرده و در بازسازی اش توانسته وجود او را در  هادی حجازی فر به خوبی شــخصیت با
کری را در کنار اتوریته فرماندهی اش  تمام ابعادش نمایشی کند. مثال وجوه انسانی و غمخوارانه با
متــوازن پرداختــه اســت. همچنانکــه در فصل هــای جنگی 
روی اسلوب و اقتدار منبعث از ناتورالیسم نظامی همانقدر 
کید می کند که بر وجنات انسان گرایانه اش مکث می کند.  تا
موقعیت مهدی یک فیلم با متر و معیار معین در ســینمای 
جنــگ اســت کــه بی تردیــد در خاطره هــا رســوب خواهــد 
کــرد. این طــور نیســت کــه فیلــم، همــه قــوت و پویایی اش 
را از صحنه هــای جنگــی بگیــرد کــه البتــه در ایــن زمینه هم 
به خوبــی از پــس کار برآمده اســت. جنگ را با تمــام تلفات، 
خســران ها، جان فشــانی ها، ایثارهــای رفیقانــه و باالخــره 
چگونگی حماســه آفریدن ها نمایشی می کند. یعنی جنگ 
در عیــن باورپذیــری و خشــونت اش، باعــث برانگیختــن 
گر دوســت دارد جای  همراهــی مخاطــب می شــود. تماشــا
رزمندگان می بود تا شاید سهمی می داشت؛ اما اصلی ترین 
 آتمســفر و خلــق جهــان همراهــی برانگیــزاش از فصل هــای
 به دور از صحنه های جنگی می آید. انسان، نمایش می دهد 
بدون اینکه به دام اومانیسم بیفتد. عاشقی و عشق ورزیدن 
می سازد بدون اینکه به ورطه ابتذال بیفتد. حیای شرقی و خصوصا بومی بازنمایی می کند بدون 
اینکه کلیشــه گرایی کند. رفاقت خلق می کند به دور از احساسات گرایی مرسوم. همسایه داری و 
شهروندی به تصویر می کشد بدون اینکه لحظه ای تحقیر صورت بگیرد و باالخره خانواده محوری 

را اساس درام قرار می دهد بدون اینکه از ریشه ها و اصالت محلی و ایرانی دور شود.
 فیلــم در گرایش هــای فنی و هنری، متنوع و موفق اســت. دیالوگ های مناســب شــخصیت ها تا 
قاب بندی های زیبا و موثر و خصوصا موسیقی حظ آور و ظرافت هایی مانند استفاده از راش های 

آرشیوی تا نوحه خوانی و امثالهم، بداعت و نوآوری های قابل یادآوری دارد.

محمدتقی فهیم

بوی خوش پلیور آبی

»موقعیت مهدی«، حاال سینمای 
دفاع مقدس را چند پله باال برد 
تا رقابت برای در قله ایستادن 
سخت تر شود. سخت و ممتنع. 
مانند خود شهادت. شهادت سخت 
است ولی همه هم می توانند جزو 
شهدا قرار داشته باشند

@ naghd_nevesh t

   تیتر، برگرفته از گفتار متن »سید مرتضی آوینی« 
بر یکی از مستندهای »روایت فتح« است
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در ســینما و بــه طــور کلــی هنــر، بــدون بــاور و نســبت واقعــی و 
درونی شــده  بــا ســوژه، هیچ  چیــز  ســاخته و منتقل نمی شــود. 
تصویر، بی رحمانــه جنس اصل و بدل را عیــان می کند  و جایی 

برای پنهان کردن و وانمود باقی نمی گذارد. موقعیت مهدی حاصل درگیری 
کری اســت  که به شــکل غریبی  بر دل  وجودی و قلبی فیلمســاز با برادران با
کوف-  زیبایی به اضافه دریغ اســت. هرجا  می نشــیند. هنر-  به تعبیــر نابا
زیبایی هســت دریغ هم هســت. موقعیت مهدی حاصل دریغ و حســرت 

کری نبودن اســت. می گوید  حجازی فــر از با
کری نیستم. اما کاش بودم. من مهدی با

موقعیت مهدی از تیتراژ با تم مستند آغاز 
می کند. فیلم در اجرا وجه اســنادی  خود 
را حفظ می کند و گرچه در ادامه داستانی 
می شــود امــا در کنار روایت فتــح به مثابه 
ســندی از دفاع ملــی تکه هایــی از جنگ 
و آدم هــای آن دوران را می ســازد و ثبــت 
می کنــد. بالفاصلــه و پــس از حک شــدن 
اســم  فیلم، موســیقی آغاز می شــود که بر 
تصاویر گردان 31 عاشورا  سینک  می شود 
که ترکیبی از حزن و مرثیه است. فیلمساز 
از همان آغاز زاویه دید و طرفیتش  را آشــکار 
می کنــد . نــه ژســت بیطرفــی می گیــرد نه در 
لحــن خنثــی و ســرد عمــل می کند. بــا این 
بچه هاســت و دوست شــان  دارد  و نحــوه 

بودن و شیوه زندگی شان  را برای لحظاتی تصویر و ستایش می کند.
موقعیــت مهدی، نه ســانتی مانتال  می شــود، نه بی حس  و حــال . تراژدی 
و ســوگ  می بیند  و البته زندگی را. از زندگی به دفاع و شــهادت می رســد  و به 
کشــن، که آدم ها و تجربه  زندگــی برمی گردد . موضوع فیلم نه تیر و ترکش و ا
منحصربه فردشان  است. تنهایی و خلوت می فهمد و غم از دست  دادن و 
مشخصًا وداع. لحظه وداع را با احترام ثبت می کند  و بیادماندنی ترین  آنها، 
کری را. پیش از شهادت حمید تماس بی پاسخ او به خانه اش   وداع حمید با

را می بینیم و بعد از شهادت او دوباره به خانه برمی گردیم . زن و 
ج می شــوند تا نزد پزشک بروند . تلفن زنگ  بچه ها از خانه خار
می خــورد . دوربیــن برمی خیــزد و بــه آرامــی در خانــه می گردد  و 
گــوش و کنار خانه را با مکث نگاه می کند و دســت آخر از پشــت پنجره به دور 
شدن زن و بچه ها خیره می شود. دوربین سوبژکتیوی که از نقطه دید حمید 
کری با این خانه و خانواده برای آخرین بار وداع می کند . به جبران وداعی  با

که در واقعیت ممکن نشد: زیبایی به اضافه دریغ.
بیــاد بیاوریــد صحنــه غریــب پا گذاشــتن 
روی جنازه های  خودی را برای رساندن 
مهمــات . یــا خســرو، رزمنده نوجــوان را 
که رفیق صمیمــی اش را کــول می کند تا 
عقــب برگردانــد . ولو به قیمــت تخطی از 
دستور  فرمانده؛ و کات درست فیلمساز 
بــه تصویــر همیــن دو رفیــق درحالیکــه 
خســرو بــا پــای زخمــی بــر روی دوش 
رفیقــش اســت و از او می خواهــد روضــه 
حضرت ابوالفضــل برایش بخواند. با آن 
ک؛ و اینگونــه مــا را به  آوای ترکــی ســوزنا
ســوگ می نشــاند. از طرفی، حجازی فر 
بــه درســتی لحظــه شــهادت را النــگ 
می گیــرد، بی آنکــه آن را ســرد و بی رمــق 
برگــزار کند. این حد نگه داشــتن مبتنی 
بر درک شــهودی فیلمســاز از شهادت و 

محدودیت های مدیوم سینما و قاب تصویر است.
دفــاع مقــدس ما از دل لحظــات منحصربه فــرد، تراژیک و انســانی خود بود 
کــه آدم ســاخت و حــاال پس از ســال ها فیلمــی دارد حــق مطلب را بــرای آن 
بچه ها ادا می کند و ما را یاد آنها و دفاع مقدس می اندازد. فیلمی که باید به 
گر کســی پرســید  اســتقبالش رفت و از تماشــایش حظ وافر برد. در نهایت، ا
وقتی از ســینمای ملی حــرف می زنیم از چه حرف می زنیــم؟ بگویید برای 

پاسخ موقعیت مهدی را ببیند.

زنده باد سینمای ملی

حجازی فر به درستی لحظه شهادت را النگ 
می گیرد، بی آنکه آن را سرد و بی رمق برگزار 
کند. این حد نگه داشتن مبتنی بر درک 
شهودی فیلمساز از شهادت و محدودیت های 
مدیوم سینما و قاب تصویر است

فردین آریش

تاریخ سینما پر است از بازیگرانی که با تفکر خودکارگردان پنداری، 
پشت دوربین رفته اند ولی نتیجه در مقایسه با عملکردشان در 
جلو دوربین، چیزی جز شکست نبوده است. هادی حجازی فر 

ج می شود. ساختن  اّما در اولین تجربه کارگردانی اش پیروز از این میدان خار
فیلمی ضعیف درباره انســان های بزرگ و شــریف، خــودش بزرگترین نقض 
غرض است، مخصوصًا که مدیوم تصویر و سینما به خاطر ماهیت رسانه ایش 
بــه ابعاد فاجعه بــار این بی هنری و بی خــردی دامن می زنــد. اّما »موقعیت 
مهــدی« شــاید بهتریــن اثــر ممکــن در ادا کــردن حــق مطلب نســبت به دو 

کری( نباشد ولی  شــهید و فرمانده بزرگ دفاع مقدس )مهدی و حمید با
اثر محترمی شــده که عشــق و ایمان ســازنده به ســوژه اش در تک تک 

نما هایش دیده می شود.
خیلــی از فیلم هــای حــال حاضــر ایــران )و چه بســا جهــان( انگار 

بــرای ســینما ســاخته نشــده اند و تماشایشــان در تلوزیــون 
خانــه یا روی پرده بزرگ، فرق چندانی ندارد. ولی موقعیت 

مهدی شــما را در سالن ســینما متقاعد می کند که جای 
درســتی را برای تماشایش انتخاب کرده اید. صحبت 

فقــط ســر ســکانس های جنگــی خوش ســاخت 
نیســت. در ســکانس های آرام و کم تنــش هــم 

قاب بنــدی و میزانســن از نگاهــی ســینمایی 
در پشــت دوربیــن حکایــت دارد، حتــی 

بــا آن کــه موقعیــت مهــدی کوتاه شــده 
سریالی تلوزیونی اســت. این خالصه 
شــدن البتــه در فیلمنامــه به چشــم 
می آیــد و نیــاز بــه بســط و گســترش 

برخی خرده روایت ها حس می شود.   
از تصمیم های هوشــمندانه حجازی فر این بــوده که اولین مواجهه ما با دو 
شخصیت اصلی، نه در موقعیتی جنگی و پرتنش، بلکه در فضایی عاشقانه 
و مرتبــط بــا خانواده شــکل می گیــرد و در همین حیــن بیننده بــا خلقیات و 
تفکرات این بزرگواران آشنا می شود. این معرفی درست، کمک کرده تا بعدًا 
که شــخصیت ها از اهمیت خانه و میهن می گویند، حرف هایشان باورپذیر 
باشد و نه شعاری و تصنعی. فیلم زیاد به دل کوچه و خیابان نمی رود ولی در 

همین سکانس های معدود گاف های عجیب منشی صحنه ای 
ندارد و فضای دهه شصتش باورپذیر از آب درآمده است. 

شاید در برخی سکانس ها این شائبه پیش بیاید که حجازی فر 
تحت تأثیر همکاری چندباره اش با محمدحسین مهدویان قرار دارد ولی 
نــه تنهــا فیلمش از آثــار اخیــر مهدویــان به مراتب بهتر شــده بلکــه با دقت 
بیشتر، پی می بریم ســبک کارگردانی  او حتی در سکانس های مستندنما 
هم با مهدویان تفاوت دارد. همچنین، ســکانس های جنگی فیلم از نظر 
جلوه های ویژه و جایگاه بازیگر و فیگورها، نشان می دهند تصور حجازی فر 

از سینمای جنگ، فقط انفجار دو ترقه نبوده است.
اجتناب هادی حجازی فر از به کارگیری بازیگران مشهور تا حد زیادی 
به نفع اثرش تمام شده. چون غیر از حضور دلپذیر خود و برادرش 
کری -که با گریم  )وحیــد حجازی فر( در نقش مهدی و حمید با
خوب، شکل باورپذیرتری به خود گرفته- انتخاب بازیگران 
مناســب در نقش همسران این دو شــهید، فضای زندگی 

خانوادگی شان را باورپذیر کرده است.
کمــی بیشــتر از رشــادت ها و عملکــرد  کاش فیلــم 
ایــن شــهدای بزرگــوار در میــدان جنــگ نشــان 
مــی داد ولــی تــا همین جــا هــم شخصیتشــان 
به عنوان دو فرمانــده جنگی، متقاعدکننده 
اســت. اجــرای ســکانس های شــهادت 
)مخصوصــًا در مــورد شــهید مهــدی 
کری( با حفظ احترام بوده و نشانه  با
دیگــری از هوشــمندی کارگــردان 
 و تعهــدش بــه شــخصیت هایش. 
فیلم یک روایت فرعی ولی تأثیرگذار درباره دو دوست نوجوان رزمنده دارد 
گرچه ابتدا زائد به نظر می رسد ولی در نهایت، حضورش این روایت فرعی  که ا

 توجیه می شود.
ج از کشــور، از تولید  بی اعتنــا به جوســازی های فریبنده رســانه های خــار
فیلمی به زبان ترکی خوشــحالم و امیــدوارم از گویش ها و زبان های اقصی 
نقاط کشورمان )ضمن حفظ احترام( در تولیدات سینمایی مان استفاده 

بشود.

محسن خیابانی

قهرمان باورمند و باورپذیر
شاید در برخی سکانس ها این شائبه پیش بیاید 
که حجازی فر تحت تأثیر همکاری چندباره اش با 

محمدحسین مهدویان قرار دارد ولی نه تنها فیلمش 
از آثار اخیر مهدویان به مراتب بهتر شده بلکه با 

دقت بیشتر، پی می بریم سبک کارگردانی  او حتی در 
سکانس های مستندنما هم با مهدویان تفاوت دارد



پرده اول: مثل یک پازل
فیلــم اپیزودیک ســاختن آســان نیســت. انقطــاع روایــت می توانــد کنتــرل 
گر را خســته کنــد. »موقعیت  ج و تماشــا فیلمنامه را از دســت فیلمســاز خار

مهدی« اما یکی از معدود فیلم های اپیزودیِک موفق در سینمای ایران است. این فیلم 
کری است در شش اپیزود،  که به نظر می رسد شامل بخش هایی از سریال زندگی شهید با
گرش ترســیم می کند. درســت  کری را برای تماشــا خرده روایت هایــی از زندگی شــهید با
مثل یک مجموعه داســتان کوتاه، یا یک آلبوم عکس، یا شاید یک پازل شش تکه که هر 
کیفیت از قهرمان  اپیزود، تکه ای از آن را ســِر جایش می نشاند و در نهایت یک پرتره ی با

گر می دهد.  عزیز ایران، نشاِن تماشا
پرده دوم: این سینماست

ســخت می شــود بــاور کــرد کــه هــادی حجازی فــر اولیــن فیلمــش را بــه  
جشنواره ی امسال فرستاده باشد. این کارگردانی، مال یک فیلم اولی 

نیســت. ایــن قاب های هوشــمندانه، ســکانس های فکرشــده و 
خلق موقعیت های ناب در عین سادگی کار هرکسی نیست. 

کارگردانی »موقعیت مهدی« به معنای کلمه سینمایی 
است؛ یک کارگردانی متواضع و پخته که از هیچ جای 

فیلــم بیرون نمی زنــد. هــادی حجازی فر خطوط 
داســتانی فیلمش را ســر صبر و حوصله باز می کند 

و با اســتفاده از یک ایجــاِز کم نظیر در ســینمای ایران، 
کــرِی  شــخصیتش را ذره ذره روی پــرده شــکل می دهــد. با

گر فیلم تثبیت می شود چون  »موقعیت مهدی« در ذهن تماشا
با کنش هایی معنادار روی پرده جان گرفته است.

پرده سوم: جلوتر از تکنیک
»موقعیــت مهــدی« از منظــر فنــی چیزی کــم نــدارد. صحنه هــای جنگــی فیلم با 

تراز باال خلق شــده  و باورپذیر از کار درآمده اند. ســکانس های ســهمگین و انفجارهای 
گر را دل زده نمی کنند. فیلم  پی درپــی اینجــا کاماًل در خدمــت درام قــرار دارنــد و تماشــا
روی جلوه های ویژه اش نمی ایستد و آشــکارا قصد جلوه فروشِی تکنیکی ندارد. آن چه 
در جهان »موقعیت مهدی« اصالت دارد انســان ها هســتند. فیلم فضاسازی را در 
خدمت شــخصیت ها به کار گرفته و این، باعث می شود »موقعیت مهدی« مقهور 
کشن های  تکنیک نباشد و چنین اتفاقی در سینمای ما که کم کم دارد به بیگ پرودا

خوب و نفس گیر عادت می کند، یک اتفاق ویژه است. 

پرده چهارم: هنرنمایی خانواده حجازی فر
کســی بازِی بد از هادی حجازی فر به یاد دارد؟ او هم مثل هر بازیگر دیگری 
نقش های متوسط در فیلم هایی ضعیف را تجربه کرده اما نقش بد، بازی 
اغراق شــده یا ناتوانی در خلق شــخصیت از حجازی فر ســراغ نداریم. او یکــی از بازیگران 
کالس ســینمای ایران اســت که در جــان دادن به شــخصیِت آدم هــای آرمان گرا فوق  با
کرِی فیلم باورپذیر و دوست داشــتنی اســت، بخش زیادی  گر مهدی با تخصــص دارد. ا
از توفیقــش را مدیــون نقش آفرینــی کنترل شــده ی حجازی فــر اســت. بــرادرش وحیــد 
کری بســیار خوب ظاهر شــده اما غافلگیــری فیلم ژیال  حجازی فــر هــم در نقش حمید با
کری که حضوری به اندازه و اثرگذار در  شــاهی است؛ بازیگر نقش همسر شــهید مهدی با

»موقعیت مهدی« دارد و شاید یکی از پدیده های فجر امسال باشد.
پرده پنجم: گرفتار در موقعیتی آشنا 

همــه ی مــا در »موقعیــت مهــدی« هســتیم. در روزگاِر ســختی، تحریــم، 
کمبود، شکست های توی چشم و پیروزی های دور از چشم. مهدی 
کری انگار از جایی در ســال 63 دارد مــا را می بیند و قصه اش را  با
چشــم در چشــم برای ما تعریــف می کند. او در سراســر فیلم 
یک فرمانده ی تنهاست؛ چه در سکانس اول که برای 
خواســتگاری از صفیه خانــم مــی رود و چــه در نمای 
کری در »موقعیت مهدی«  پایانی و فصل شهادت. با
گرفتار است؛ گرفتاِر دیگرانی که انگار جهاِن او را نمی فهمند 
و شــیوه ی فرماندهــی اش را نمی پســندند. امــا موقعیــِت او، 
چنیــن مــرام و مســلکی را می طلبــد و فیلــم می خواهد همیــن را به 
فرماندهــاِن میدان هــای مختلــف یــادآوری کنــد؛ این کــه در موقعیــِت 
مهدی، باید مثِل مهدی بود. و حجازی فر در خلِق یک زبان ســینمایِی بالغ 

برای چنین پیامی به موفقیت رسیده، یک موفقیت چشمگیر.
پرده آخر: یک ترکیب خوشایند

»موقعیت مهدی« را باید دید. روی پرده. در سکوت. هر توضیح اضافه ای درباره ی 
ســکانس های موجز و پرمغِز فیلم، لذت تماشــایش را کم می کند. ترکیب خوشاینِد 
کارگردانــی بالــغ، اســتفاده ی هوشــمندانه از دســتاورد های فنــی، بازی هــای درســت، 
موســیقی عمیــق، فیلمنامــه ی خوب و البتــه زبان ترکی کــه تابلوی فیلــم را خوش رنگ 
کــرده، »موقعیت مهدی« را بــه یک فیلم فراتر از انتظار تبدیــل می کند. یک فیلم جدی 

برای احواالِت امروِز ما. 

محمدصالح سلطانی

موقعیت مهدی یک تعزیه اپیزودیک و یک روضه تصویری 
ک در مورد یکی از شهدای نهضت عاشورا  دلنشین و سوزنا
در کربالی دفاع مقدس ما است. آن هم در روز و روزگاری که 

سینما، شاید مزرعه کشت خشخاش، ماری جوانا و حشیش باشد، اما 
مزرعه آخرت نیســت! برای اینکه متوجه شویم چرا جمالت اخیر صرفًا 
دکلمــه ای شــعاری و ابــراز احساســاتی غیرکارشناســانه در تعریف فیلم 

مذکور نیست، باید کمی توضیح دهیم.
می دانیم که روضه یعنی باغ و بســتان. موقعیت مهدی روزنه کوچکی 
اســت بر پرده بزرگ ســینما که مخاطب را به میهمانی باغی از باغ های 

بهشــت می بــرد. آن هــم در روز و روزگاری کــه مثــاًل هالیــوود 
مجتمع کشــت و صنعتــی بزرگی را احداث کــرده که در 

ع ژانرهــای مختلــف آن، عمدتــًا مــواد مخدر  مــزار
تولیــد شــده و بــه تمام جهــان صادر می شــود. 

یعنــی قصه ســاختن برای مخاطبــان تخدیر 
شده ای که دیگر خودشان قصه ای ندارند. 
نه کمونیسم می تواند از داخل سطل آشغال 
تاریخ بیرون بیاید و به آن ها انگیزه قهرمان 
شدن بدهد... نه لیبرال سرمایه داری که از 

ابتدا هم معتقد بود سطل آشغال های بزرگ، 
سطل آشــغال های کوچک را می خورند. پس 

گــر می خواهنــد بــه زباله گردی  ۹۹ درصــد مــردم ا
نیفتند، باید تسلیم سطل آشغال بزرگ شوند.

در دنیایی که زمین و آســمان با آشغال ها اشــغال شده، چگونه 
کری فیلم غیراپیزودیک ساخت؟ مثال  می توان از شهدایی مثل مهدی با
می زنــم: یکــی از مضامین ثابت وصیت نامه بســیاری از شــهدا ســفارش به 
گر می خواســتیم یک قهرمان را به تصویر بکشیم، آیا  حجاب بود. اما امروز ا
چاره دیگری برای مان باقی مانده که او را شهیدی معرفی کنیم که حاال... 
خیلی هم با بدحجابی مشکل نداشت!؟ آیا کسی جرئت دارد امروز قهرمان 
ح و تفسیر این  شــهیدی غیر از این را را به تصویر بکشــد؟! حقیر، فرصت شر
ادعا را ندارم؛ پس تایید یا انکار آن را به وجدان خود ســینمای معاصر ایران 
محــول می کنــم؛ وگرنه تنهــا کاری که فعــاًل از دســتم برمی آمــد اعالم جنگ 
بــود. اعالم جنگ به ادبیات انتقادی ســینمای معاصر و بخش عمده ای از 

دانشکده های علوم انسانی.
دوباره سوال می کنم: آیا در محتوای باالی ۹۰% از وصیت نامه 
گر بله، آیا  شــهدای دفاع مقدس ما ســفارش به حجاب بــود؟ ا
کســی می توانــد منکر این باشــد کــه وصیت نامه یــک آدم، بخــش مهمی از 
کتر واقعی  گری می تواند امروز، کارا گر بله، آیا ســینما شخصیت اوســت؟ و ا
گر بله،  قهرمان شــهیدی را روایت کند که با بدحجابی مشــکل داشــت؟ و ا

گر   آیا انتخاب ساختار اپیزودیک هوشمندانه ترین فرمی نیست که یک سینما
کری فیلم بسازد؟ واقعی بتواند در چنین شرایطی از شهیدی مثل با

گر از شرایط محیط پیرامون خودش و  این یعنی شــناخت عالی یک سینما
اشــراف هوشمندانه او نســبت به فرم و ابزاری که با آن می خواهد 
کار کنــد. فرم و ســاختاری که در مجتمع کشــت و صنعت 
هالیوود تبدیل به ابزارهایی چون وافور، قلقلی، پایپ 
کثر قریب  و غیره شــده اســت! به عنوان مثال، در ا
کشــن هالیوود،  بــه اتفــاق فیلم هــای جنگــی و ا
مهمتریــن مولفــه قهرمــان بــودن و قهرمــان 
ماندن یک شخصیت چیست؟ پاسخ: کشتن 
تعــداد زیــادی از افــراد دشــمن و زنــده مانــدن 
خود. این همان رویای یک آدم تخدیر شده و 
معتادی نیست که حاال زمین و زمان را دشمن 
خــود می دانــد؟! )که او را بــه ایــن روز انداخته اند 
امــا جــز پنــاه بــردن بــه خیال بافــی کاری از دســتش 
برنمی آید!( باز هم فرصت نیست که توضیح بدهیم چرا 
اتفاقا هالیوود »افیون توده هاست« و سینمای هالیوودی. اما 
در چنیــن ســینمایی آیا اصاًل می تــوان شــهدا را روایت کــرد؟! کاش یکبار با 
تمام نبوغ هنری و دانش سینمایی خودمان به این تضاد ذاتی فکر کنیم.

موقعیــت مهدی چنــد ضربه اپیزودیک اساســی بــه همین فرم و ســاختار 
گرانی که می خواهند چرخ را  سینمای هالیوودی است. آنهم توسط سینما
گر بر غیر مرادشان بچرخد؛ و آماده می شوند برای از نو فلکی  برهم بزنند... ا
دیگر چنان ساختن... که دو شهید به لورل و هاردی نگاه کنند و نخندند! 
ِذیــَن َیْذُکُروَن اهَّلَل 

َ
خ و فلک از کار باطل منزه اســت: اّل نــه ... خالق این چر

َنا  ْرِض َرّبَ
َ ْ
ــَماَواِت َوال ُروَن ِفي َخْلِق الّسَ

َ
ِقَیاًما َوُقُعوًدا َوَعَلــی ُجُنوِبِهْم َوَیَتَفّک

اِر َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الّنَ

فلسفه سینمای اپیزودیک

پرتره فرمانده تنها

موقعیت مهدی چند ضربه اپیزودیک اساسی 
به همین فرم و ساختار سینمای هالیوودی 

است. آنهم توسط سینماگرانی که می خواهند 
چرخ را برهم بزنند...  اگر بر غیر مرادشان 

بچرخد؛ و آماده می شوند برای از نو فلکی دیگر 
چنان ساختن... که دو شهید به لورل و هاردی 

نگاه کنند و نخندند!

مهدی باکری انگار از جایی در سال 63 دارد ما 
را می بیند و قصه اش را چشم در چشم برای ما 
تعریف می کند. او در سراسر فیلم یک فرمانده ی 
تنهاست؛ چه در سکانس اول که برای خواستگاری 
از صفیه خانم می رود و چه در نمای پایانی و فصل 
شهادت. باکری در »موقعیت مهدی« گرفتار است؛ 
گرفتاِر دیگرانی که انگار جهاِن او را نمی فهمند و 
شیوه ی فرماندهی اش را نمی پسندند

نعمت اهلل سعیدی



وحید حجازی فر عاوه بر آن صورت خیره 
و کاریزماتیک در جنگ، چهره معصومانه 

و دوست داشتنی هم در خانه و 
خانواده اش دارد، لبخند ملیح و لهجه 

آذری اش به شخصیت حمید می آید و از 
او یک چریک مهربان می سازد

کری  موقعیت مهدی درباره شــهید مهــدی با
اســت، امــا اینجــا نیــز ماننــد غالــب کتاب های 
خاطرات و داســتان های نوشــته شــده درباره 

کــری کمتر دیده شــده اســت. همین  کری هــا، حمیــد با با
حضــور کوتــاه و اثرگــذار را نبایــد نادیــده گرفــت. هــادی 
حجازی فر بــا انتخاب برادرش وحیــد حجازی فر به عنوان 
کــری، چالــش مهمی را بــرای خود و  بازیگــر نقــش حمید با

برادرش رقم زد و شاید یکی از ماندگارترین روابط برادری 
را در سینمای ایران بر جای گذاشت.

کــری را از پشــت پنجره  فیلــم بــرای اول بار حمیــد با
نشــان می دهد که با انگشــت به شیشه می زند و 

بــرادرش را صدا می زند و مهــدی هم چیزی به 
او می گویــد و مــی رود. مــا حمیــد را از همان 

ابتــدا از لنز مهــدی دنبــال می کنیم، پس 
متوجــه می شــویم حمیــد مادامــی در 

ایــن فیلم مهم اســت که بــه مهدی 
ربط داشته باشد.

موقعیــت حمیــد در ایــن فیلم 
برخالف موقعیــت برادرش، 

در یــک لحظــه نیســت. او 
پنج بــار بــه ســپاه تبریــز 

مــه  به نا فتــه تــا تو ر
بنویسد و به سپاه 
بیایــد و هــر بــار به 

کار  دلیلــی او را ســر 
گذاشته اند. احتماال هر کس دیگری بود از این روند اداری 
و شــرایط بروکراتیک به ستوه می آمد. با این حال باز هم به 
توصیه برادرش به ســپاه تبریز رفت و توبه نامه خودش را از 

کرده سابق و الحق نوشت و امضا کرد. اعمال نا
بازیگری درخشــان وحید حجازی فر را نباید فراموش کرد. 

او در دو موقعیــت، خیره به جلو نــگاه می کند و 
دو حس متفاوت را در مخاطب ایجاد می کند. 
بار اول روی کلک  نشســته و ســایر هم رزمانش 
در قایق خوابیده اند، اما او بیدار است، به گونه ای نشسته 
کــه انگار هــر لحظه آماده ایســتادن اســت و در هر لحظه ای 
کــه دوربین به او می رســد، به باال نــگاه می کند و آســمان را 
می پاید. شما در این صحنه می توانید دالیل اصرار مهدی 
کری برای حضور برادرش در عملیات را متوجه شوید.  با
موقعیــت دیگر بــرای حمید که باز هم خیره اســت، در 
خ می دهد که میان او و سایر نیروهای  هر لحظه ای ر
لشــکر فاصلــه افتــاده و منتظــر ارســال تجهیزات 
اســت. او بــاز هــم رو بــه ســوی کانــال نشســته 
اســت. صورتش ســیاه شــده و به کانــال زل 
زده است، پلک نمی زند اما خسته است! 
وقتی دو جعبه تجهیزات به او می رسد، 

می پرسد: »فقط همین؟!« 
وحیــد حجازی فــر عالوه بــر آن 
صــورت خیــره و کاریزماتیــک 
در جنگ، چهــره معصومانه 
و دوست داشــتنی هــم در 
خانــه و خانــواده اش 
دارد، لبخنــد ملیح و 
لهجه آذری اش به 
شخصیت حمید 
می آیــد و از او یــک 
چریک مهربان می ســازد. شــاید با توجه به حضور برادران 
کــری، موقعیــت مهــدی را  حجازی فــر و رابطــه بــرادران با
فیلمــی دربــاره بــرادری نامگــذاری کــرد، مخصوصــا از این 
جهــت کــه موقعیــِت تصمیم گیــری مهــدی نیــز بــه حمید 

وابسته است.

داوود طالقانی

موقعیت  حمید

روایت شخصیت قهرمانانی همچون فرماندهان دفاع مقدس بسیار 
دشــوار است چرا که دلبستگی و احســاس دین مردم نسبت به آنان 
در گرو عهدی اســت که این مردان با خدای خویش بســته اند و این 

عهد همچون یک راز در اعماق قلب آنان پنهان خواهد ماند. اما به هرحال آنچه 
ما از شــخصیت آنها می شناســیم تجلی این عهد در کالم و کنــش و منش مردان 
جنگ ماســت و به همین دلیل معتقدم به رغم دشواری این کار باید درباره این 

اسوه ها فیلم ساخت. 
اما کسی از عهده ساخت چنین فیلمی برمی آید که عالوه بر شناختش از مدیوم 
سینما تعلق خاطری به موضوع داشته باشد و حجازی فر در »موقعیت مهدی« 

نشان داد پیش از هر چیز با عالقه اش به مهدی 
کری به سراغ این کار آمده است. او به واقع در  با
کری یک فیلم ســاخته بود و بیش از آن  مــورد با
که از پیش از او یک قدیس بسازد روایت خویش 
را از زندگــی روزمــره و از همــان نقاطــی کــه همه 
ما در طــول حیــات آن را تجربه می کنیم شــروع 
کرد. او تالش کرد چگونه نحوه مواجهه مهدی 
بــا همــان روزمرگی هــا و تصمیمات خــاص او در 
همان لحظات از او همان شخصیتی را می سازد 
 که وقتی ما به عکس او در کوی و برزن می نگریم

 آن را به چشم یک قدیس می بینیم.
حجازی فر تالش کرد با وجود عشقش به مهدی 
کــری بــا مطلق انــگاری ای کــه -خصوصــًا در  با
ســینمای کنونــی جهــان- قهرمــان را می ســازد 
فاصله بگیرد و نشــان دهد که چگونه مهدی به 
نحوی واقعی قدم به قدم از ما قبرستان نشینان 

عادات ســخیف فاصله می گیرد و می شود قهرمان قصه او. او تالش کرد تا آنها که 
ما در سنت خود اهل فتوت می نامیم در قاب سینما روایت کند. 

دیالوگ هــای فیلم به زبان ترکی شــیرینی قصه را دوچنــدان و آن را واقعی تر کرده 
کات از این داشــت کــه چگونه در ایران امــری ورای زبان  بود و غیرمســتقیم محا
ک بــا یکدیگر متحد  اقــوام را گرد هــم آورد و در جنگ نیز مــا را برای دفاع از این خا
ســاخت؛ امری کــه زبان فارســی نیز خــود در خدمت آن و شــاید بقــای خویش را 

مدیون آن است.

کری که بایــد آن را  امــا با ایــن وجود و بــا همــه ارادت حجازی فر بــه با
ســتایش کرد و با این که می دانــم ایفای نقــش او در فیلم های دفاع 
مقدس به واســطه عشق او به اســوه های جنگ است اما هنوز برای 
روایــت چنین موقعیتی یــک چیز کم دارد و آن را تجربه نزدیک آن صحنه اســت. 
می توان این خأل را در تصویرســازی برخــی وقایع کارزار دید. اما این چیزی از قدر 

او برای ساخت این فیلم کم نمی کند.
ســینمای ایــران؛ از بازیگــران و فیلم ســازان تــا مدیــران و ســرمایه گذاران با همه 
زحماتشــان هنوز به جنگ بدهکارند و به یک معنا به نســل های بعد بدهکارند 
چرا که همواره قهرمانان چراغ راه آینده ایران خواهند بود. شاهد این مدعا همین 
اســت که پس از سی و اندی سال از جنگ تعداد 
فیلم هایــی که از ســرداران و دالوران ایــن کارزار 
بزرگ تاریخی ســاخته شده به عدد انگشتان دو 

دست نمی رسد. 
ســینمایی کــه از فقــدان قصــه رنــج می بــرد در 
متن دوران 4۰ ســاله یک تاریخ پرالتهاب شکل 
گرفته که انبوهی از قصــه و درام را در دل خویش 
پرورانده اســت. تشــنه اســت اما گویی چشــمه 
را گــم کــرده. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه تمــام 
قصه هــا را در بحبوحــه جنــگ و انقــالب یافــت 
بلکــه ســینمای اجتماعــی مــا نیــز متأثــر از ایــن 
وضــع تاریخی قصه هــای نابی دارد. امــا بیش از 
موضوع مشــکل جای دیگری اســت؛ آنجاست 
که ســینمای انقالب را در آنچه بایــد به آن بنگرد 
جســتجو می کنیــم نــه آن گونه کــه بایــد بنگرد. 
قصــه ســرداران تنها موضــوع ســینمای انقالب 
نیســت که چه بسا باشــند اما همه از عهده روایت آن در ســینما برنیایند. سلوک 
گر آن چشم  آنها جهانی را ساخته بود و دیدن آن جهان چشمی می خواست که ا
را داشــته باشیم سینمای انقالب به هرچه نظاره کند آن را در آن جهانی می یابد 
کری چند لحظه پیش از شــهادتش از آن با احمد کاظمی ســخن می گفت.  کــه با
کری نبود بلکه سعی در آن داشت  موقعیت مهدی تنها موضوعش شخصیت با
گرچه راه طوالنی اســت اما بایــد تالش هادی  تــا از چشــمان او به جهان بنگــرد. ا

حجازی فر را پاس داشت.

جهان از چشمان قهرمان

هنوز برای روایت چنین موقعیتی یک چیز کم 
دارد و آن را تجربه نزدیک آن صحنه است. 
می توان این خأل را در تصویرسازی برخی وقایع 
کارزار دید. اما این چیزی از قدر او برای ساخت 
این فیلم کم نمی کند

علیرضا بلیغ


