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سیاست سینما / سینمای سیاسی
  مسعود کارگر

هنر هفتم در جهــان عمدتا برای ســرگرمی و در قالب 
صنعت، برای ســرمایه ســاالری بنا نهاده شد، هر چند 
بوده اند افرادی که در این قالب ســاختار شکنی کرده و 
سعی در پیش بردن اصالت هنر در این فرم داشته اند و در 
این مسیر یا حذف شــده و یا اگر هم دیده شده باشند، با 
محدودیت شدید از سوی متولیان سینما در طول سال ها 

مواجه شده اند.
حال تصور کنیــد، برخی عالوه بر توجــه به اصالت 
هنر در ســینما بخواهنــد حرف هایی بزننــد که هزینه 
زیادی برای خودشــان داشــته و برای مالــکان قدرت 
در ســینما گران تمام شود. در این شــرایط، بقا بشدت 
مشــکل خواهد بود، چه برســد به اینکه طرف دیده یا 
سرکوب شــود. در این فضا قطعا اگر کســی از مفاهیم 
و اصالت صحبت کنــد و در فرم اورجینال یــک ژانر اثر 
 خود را هویدا کند، مســلما با واکنش های تند و سختی

 روبه رو خواهد شد.
در این اتمســفر زیســت عقیدتی و انتشــار فکر یا 
سرکوب خواهد شــد یا در خوش بینانه ترین حالت دیده 
نخواهد شــد و نخواهند گذاشت که به حســاب بیاید. 
این ماجرا ربطی به دولت ها و سیاســت های کشــورها 
و عاقید ملت ها هم ندارد، بلکه ســلطه سرمایه ساالری 
در این بســتر اســت که به همــه جهان در ایــن حوزه 
تکثیر و چیره شــده است. در این جو ســنگین و در هر 
بســتر فرهنگی و سیاســی در جهان، اگر کسی بتواند 
جسارت زدن حرف های مهم را داشته باشد، اگر از عهده 
این فضــای منفی بربیایــد، حتی فیلم او دیده نشــود، 
جایــزه نگیرد و مورد غضــب هم قرار گیــرد، موفقیتی 
 که الزم بوده را کســب کرده و توســط آن هایی که باید 

دیده می شود.
زیر ژانر سیاسی که در ژانر اورجینال پرتره-بیوگرافی 
تعریف می شود، یکی از بســترهای پر چالش در سینما 
است، بســتری که اگر قرار باشــد بدون لکنت در مورد 
وقایع تاریخی-سیاسی ســخن گفته شود، تداوم حیات 
در آن سخت و طاقت فرسا خواهد بود و عمده افرادی که 
جرأت ورود به این حوزه را داشته و اثری تولید نموده اند، 
یا پشــیمان شــده و پا پس کشــیده اند و یا مجبور به 
محافظه کاری در بیان و لحن شده اند. این شرایط، حتما 
آن هایی که دغدغه پرداخت به چنین گونه و ژانر دارند را 
با بحران مواجه خواهد کرد و پرداختن به سینمای مولف 

بر پایه تاریخ معاصر را به محاق خواهد برد.
در چندســال اخیر در ســینمای ایران اما تحوالت 
دیدگاهــی رخ داده و بــه نســبت گذشــته انعطــاف 
بیشــتری بــرای پرداختــن بــه ژانر سیاســی صورت 
پذیرفته اســت، که همین باعث بهــا دادن و خلق آثار 
مهمی در تاریخ ســینما شــده، آثاری که باعث جریان 
 ســازی و کنشــگری اجتماعی در بین طبقات مختلف 

شده است.
بها دادن بــه حوزه تاریــخ معاصر در قالب ســینما 
می تواند خیلی پرســش ها و گره های مبهم مفهومی را 
پاسخ دهد و باز نماید، اگر مدیران هنری، سرمایه گذاران 
و ســازندگان تــرس را در ایــن وادی کنار گذاشــته و 
حمایت الزمه را داشــته باشــند، به مرور شــاهد بروز و 
ظهور فیلمســازان حرفه ای و دغدغه منــد این عرصه و 
اســتقبال مردمی از این حوزه خواهیم بود، که هر زمان 
در این عرصــه، از واکنش مردم و یــا مالحظات خاصی 
نگــران بوده ایم، بــه ســینما و پرداخت ژانرهــا لطمه 
وارد شــده اســت و هر وقت اعماد کردیم به ایده ها، آثار 
 و مــردم، اتفاقات خوبی برای ســینما و هنــر مفهومی

 افتاده است. 

یادداشت روز

  همســر شــهید باکــری همچنــان در قیــد حیات انــد، 
ایــن موضــوع کار را بــرای شــما ســخت نکــرد؟

وقتی کاراکتر، یــک ما به ازای درونی دارد، بــازی کامال دقیق 
و منطبق بر آن شاید سخت باشــد، اما رویکرد کارگردان از اجرای 
این کاراکتر متفاوت بوده اســت. فکر می کنم بســیار هوشمندانه 
حجازی فر واســطه ما و همسر 
شــهید بودند، بــرای اینکه 
بتوانیم در جریان خاطرات 
و فــراز و نشــیب زندگی 
باشیم.  مشترک شــان 
حضــور کارگــردان 
بــه عنوان واســطه 
شــد  باعــث 
ارتباط  بازیگران 
بــا  مســتقیمی 

شخصیت حقیقی اثر نداشــته باشند و ســایر عوامل متوجه تأثیر 
نشوند. 

در حقیقت وجود این فاصله و واســطه باعث شد تا ایفای نقش 
همسر شهید باکری برای من سختی و  چالشی نداشته باشد. برای 
من تنها درک فضا و اتمســفر دهه شصت و شــرایط جنگ کفایت 

می کرد.

ــا خاطــرات،  ــاب ی   یعنــی شــما از منابعــی ماننــد کت
بــرای قرابــت و درک نقــش اســتفاده 

نکرده ایــد؟
خیر، به  نظر من کتــاب در مرحله  بعد 
قرار می گیرد. مادامی که شــخص حقیقی 
در حیــات اســت ضرورتــی در رجوع به 
خاطرات و گذشته  سوژه نیست، در نتیجه 
تصمیم گرفتــم تنها بــه گفته های هادی 

حجازی فر اعتماد کنم.

  اردبیلــی بــودن شــما و ارومیه ای 
»موقعیــت  شــخصیت های  بــودن 
ــا  ــی و ی ــاف فرهنگ ــدی«، اخت مه
ــی آورد؟ ــود م ــه وج ــی ب تفاوت های

نمی توان گفت اختالف فرهنگی، تنها 
تفاوت های جزئی در گویش و برخــی واژگان بین اردبیل و ارومیه 
وجود دارد، اما تســلط هــادی حجازی فر به گویــش ارومیه ای به 

استفاده از واژه های جایگزین کمک زیادی کرد.

  در جریــان تولیــد ســریال »عاشــورا« عوامــل تصمیــم 
گرفتنــد بــه تولیــد فیلم»موقعیــت مهــدی« برســند کــه 
ــه  ــری ک ــم شــاهد آن هســتیم، اث اکنــون در فجــر چهل
بــا نظــرات مثبــت بســیاری همــراه بــوده اســت. معیــار 

شــما بــرای انتخــاب نقــش چــه بــوده اســت؟
همیشــه در مرحله اول با خواندن فیلمنامــه، تکلیفم با قصه 
مشــخص اســت. جزئیاتی وجود دارد که اگر توجه ام را جلب کند 

باعث می شود بازی در کار را بپذیرم. فیلمنامه هایی به من پیشنهاد 
شــده اند که به این دلیل که نتوانســتم با نقش ارتباط برقرار کنم 

بازی در آن اثر را رد کردم.

  نقــش شــما در »موقعیــت مهــدی« پرجزئیــات، 
درونگراســت، چالش هــای ایفــای نقــش همســر »شــهید 

ــود؟ ــه ب ــما چ ــرای ش ــری« ب باک
اینکه شخصیتی پرجزئیات را بازی کردم همگی برمی گردد به 
هادی حجازی فر. تســلط کارگردان، نقش 
به سزایی در خروجی مطلوب و موفق فیلم 
دارد. باورپذیــر بودن و جزئیــات نقش را 
مدیون او هستم. فضا و اتمسفری که هادی 
حجازی فر خلق می کند، بازیگر مقابل را به 

بازی صحیح وادار می کند.

از  پــس  مهــدی«  »موقعیــت    
ــور  ــن حض ــیرین« دومی ــر ش »قص
ــت، از  ــی آذری س ــش زن ــما در نق ش
ــی  ــای بوم ــش و نقش ه ــه گوی اینک
ــه  ــه کلیش ــل ب ــما تبدی ــرای ش ب

نمی ترســید؟ شــود، 
بله. عالوه بر این دو اثر فیلم های دیگری 
به زبان ترکی بازی کرده ام، رشد و توسعه سینمای ترک زبان برای 
من بسیار مهم است، پس اگر بتوانم به این روند مثبت کمک کنم، 
دریغ نمی کنم و تالش می کنم تا حضور پیدا کنم. احساس می کنم 
به تنوع نیاز دارم تا دچار تکرار و کلیشه نشوم؛ چرا که وقتی در یک 
تیپ و نقش برای مدتی طوالنی بازی می کنید، ریسک پذیری شما 

برای  پذیرفتن فیلمنامه و کاراکترهای تازه کمتر می شود.

ــان در »موقعیــت مهــدی«  ــاره نقش ت   نظــر شــما درب
چیســت؟

از خروجی کار راضی هســتم، اگر چه در ســریال ممکن است 
فقط چند سکانس بیشتر نسبت به فیلم بازی کرده باشم.

ژیال شاهی بازیگر نقش »صفیه مدرس« در »موقعیت مهدی«:

باورپذیر بودن »صفیه« را 
مدیون هادی حجازی فر هستم

همیشه در مرحله اول با خواندن 

فیلمنامه، تکلیفم با قصه مشخص 

است. جزئیاتی وجود دارد که 

اگر توجه ام را جلب کند باعث 

می شود بازی در کار را بپذیرم. 

فیلمنانه هایی به من پیشنهاد 

شده اند که به این دلیل که 

نتوانستم با نقش ارتباط برقرار کنم 

بازی در آن اثر را رد کردم

  حانیه جهانیان

»موقعیــت مهــدی« فیلــم غافلگیــر کننــده فجــر چهلــم بــه حســاب می آیــد 
و توناســته نظــر مخاطبــان و منتقــدان را جلــب نمایــد. اتفاقــی کــه نویــد 

ظهــور هــادی حجازی فــر بــه عنــوان کارگــردان موثــر در ســینمای ایران 
را می دهــد. ژیــال شــاهی پــس از درخشــش در» قصــر شــیرین« 
ــب اهلل  ــی حبی ــه تهیه کنندگ ــدی« ب ــت مه ــار در »موقعی ــن ب ای

ــژاد در نقــش »صفیــه مــدرس« همســر شــهید باکــری  والی ن
حضــور دارد. او بــازی در فیلم هــای »پرســه در حوالــی 

ــقانه« را  ــای عاش ــرف« و »دلتنگی ه ــتر و ب ــن«، »خاکس م
ــا  ــوی »صب ــه گفت و گ ــه دارد. در ادام ــز در کارنام نی

ــد. ــر می خوانی ــن بازیگ ــا ای ــالس« را ب پ


