


فاطمه دهقانی

سردبیر هفته نامه عهد

سخن سردبیر

تو بيا و از نهر کوچکي الهام بگير
چــون او همــواره مــي جوشــد و حرکــت مــي کنــد و زندگــي 

را بــه همــه هديــه مــي دهــد
ــوازش  ــم را ن ــه چش ــر ک ــار نه ــاي کن ــبزه ه ــان س ــا هم مث

مــي کنــد 
و ماوراي پروانه هاي لطيف و زيباست

ــر  ــي نه ــخاوت و مهربان ــي، س ــده ي پاک ــان دهن ــا نش اينه
ــت ــک اس کوچ

ماننــد مــرداب نيســت کــه حتــي نيلوفــري هــم درآن نمــي 
رويــد

ــاري  ــس ج ــت پ ــار توس ــال کن ــه ح ــدا در هم ــدان خ ��و ب
ــن... ــت ک ــو و حرک ش
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ــریال  ــینمایی، س ــای س ــم ه ــکاری در فیل ــن هم ــس از چندی ــر پ ــادی حجازی ف ه
هــای تلویزیونــی و تئاتــر در نهایــت اولیــن فیلــم ســینمایی خــود را ســاخت. فیلــم 
ــاق  ــک اتف ــواره ی ــم هم ــن فیل ــاخت اولی ــی او. س ــه کارگردان ــدی ب ــت مه موقعی
ــتان  ــده و داس ــه ای ــود. روزی ک ــوب می ش ــان محس ــه کارگردان ــرای هم ــی ب رویای
ــش ســالیان ســال  ــه برای ــزی ک ــه آن چی ــگار ب ــد و ان ــن می آی ــوی دوربی شــما جل
ــدی و  ــهیدان مه ــتان ش ــدی و داس ــت مه ــید. موقعی ــیده اید، می رس ــت کش زحم
حمیــد باکــری انــگار آن رویــای هــادی حجازی فــر بــود کــه بــه تولیــد و پرده هــای 

نقــره ای رســید.
امــروزه بهبــود نــگاه قشــر خاکســتری بــر مکتــب انقــاب اســامی، ماموریــت ســینما 
و رســانه انقــاب اســامی شــده اســت. چیــزی کــه در ایــن فیلــم شــاهد آن بودیــم؛ 
ــود  ــرای قشــر انقابــی مذهبــی جامعــه ســاخته نشــده ب موقعیــت مهــدی صرفــا ب
ــدم  ــا ع ــود. ب ــتری ب ــر خاکس ــر قش ــذاری ب ــر گ ــت اول آن تاثی ــا اولوی ــه اتفاق بلک
قدیســه کــردن شــخصیت شــهیدان باکــری و بررســی بیشــتر شــخصیت و هویــت 
آنهــا تــا مســائل و تاکتیک هــای نظامــی و نحــوه پیــروزی یــا شکســت در عملیــات 
هــا و خــرده اتفاقــات جالــب خانوادگــی، خــود اثباتــی  اســت بــر ایــن فرضیــه. گویــی 
ــه  ــان کــه سنشــان ب ــه خصــوص جوان ــه و ب ــه عمــوم جامع کــه هــدف اینســت ک
ابتــدای انقــاب قــد نمی دهــد بــا چنیــن فضایــی بیشــترر آشــنا شــوند. البتــه فیلــم 
اولــی بــودن آقــای حجازی فــر و تحــت تاثیــر فضــای دفــاع مقــدس بــودن ایشــان 
باعــث شــد گاهــی فیلــم دچــار رفتارهــای شــعاری شــود، برخــی از صحنه هــا شــاهد 
رفتار هــای غیرواقعــی و یــا بهتــر بگوییــم؛ عــدم نشــان دادن خــود واقعیــت بودیــم. 
آن صحنه هــا دیگــر اتصــال یــک مخاطــب غیرآشــنا بــا فضــای فیلــم قطــع می شــد.

ــه فــرم آن نیــز توجــه کــرد. قــاب  ــم، بایســتی ب جــدا از محتــوای خــوب ایــن فیل
بنــدی هــای زیبــا، عــدم وجــود ســکانس های اضافــه، بازیگــری عالــی بازیگــران 
بــه خصــوص خانــم ژیــا شــاهی در نقــش همســر مهــدی باکــری و تدویــن نســبتا 
خــوب فیلــم، کــه می تــوان گفــت فــرم ایــن فیلــم نیــز دســت کمــی از محتــوای 
آن نــدارد البتــه می شــد زمــان فیلــم را افزایــش داد و مخاطــب را بیشــتر غــرق 
ــاید  ــیدند و ش ــام می رس ــه اتم ــریع ب ــی س ــا کم ــرد. اپیزوده ــتان ک ــای داس فض
قبــل از بــه اوج رســیدن اتصــال مخاطــب و داســتان، اپیــزود بــه تمــام می رســید 
ــا  ــی صحنه ه ــد. در برخ ــتان می ش ــری از داس ــش دیگ ــک بخ ــب وارد ی و مخاط
ــم  ــا ریت ــه دهــد ام ــه مخاطــب ارائ ــام ب ــک پی ــاش اســت ی ــز فیلمســاز در ت نی
بیــان پیــام آنقــدر زیــاد اســت کــه درک آن کمــی ســخت می گردیــد. عمومــا در 
ســینمای انقــاب اســامی بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی محتــوای آن، متاســفانه 
شــاهد ضعــف در فــرم هســتیم. فرضیــه ای کــه البتــه کمتــر در موقعیــت مهــدی 

صــادق بــود.
اپیزودیــک بــودن فیلــم بــه داســتان پــردازی و شــخصیت پــردازی فیلــم کمــک 
ــد اســت. ــک توانمن ــم اپیزودی ــت کــرد کــه در فیل ــر ثاب شــایانی کــرد. حجازی ف

ــک  ــه ی ــتی قص ــما بایس ــت، ش ــاده نیس ــی س ــن فیلم های ــردازی چنی ــتان پ داس
ــم  ــگاه شــهید مشــخص باشــد و ه ــم جای ــه ه ــی ک ــان کن شــهید را طــوری بی
ــم و  ــودن فیل ــک ب ــا اپیزودی ــزد. اینج ــب را برانگی ــداری مخاط ــس همزادپن ح
ــا  ــد. دیالوگ هــای زیب ــه کمــک فیلمســاز می آی همچنیــن دیالوگ هــای خــوب ب
کــم نشــنیدیم در فیلــم، دیالوگ هــای مانــدگاری کــه هــم بــه پیشــبرد داســتان 
ــودن  ــر ب ــا فک ــخصیت ها، ب ــردازی ش ــخصیت پ ــه ش ــم ب ــد و ه ــک می کردن کم
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4 اپیزود تا موقعیت مهدی محمد محمدی
کارشناسی مهندسی مکانیک

بررسی فيلم موقعيت مهدی، به عنوان بهترين فيلم چهلمين جشنواره فيلم فجر
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ــود. ــان ب ــم نمای ــا در فیل دیالوگ ه
عشــق در ایــن فیلــم کارد دو لبــه بــود، هم می توانســت 
بــه اوج رســیدن فیلــم باشــد و هــم پاشــنه آشــیل آن. 
ــخصی  ــی ش ــرار دادن زندگ ــت ق ــه اولوی ــه ب ــا توج ب
و رفتــاری شــهیدان تــا فعــل و انفعــاالت جنــگ، 
ــقانه های  ــان عاش ــرای بی ــی را ب ــان خوب ــاز زم فیلمس
آنهــا اختصــاص داد. بــا نمادســازی هایــی چــون 
ــه احساســات  ــاش اســت ک ــوس در تاریکــی، در ت فان
ــر و ترکــش  ــی بیــش از تی ــزد یعن ــان را برانگی مخاطب
ــات  ــت احساس ــرار اس ــزی ق ــون خونری ــوردن و خ خ
شــما در صحنه هــای عاشــقانه برانگیختــه شــود حتــی 
در اپیــزود مــن مهــدی باکــری نیســتم؛ شــما بیشــتر 
درگیــر دوســتی دو پســر رزمنــده هســتید تــا درگیــر 

ــا. ــدن آنه نحــوه جنگی
از نــکات بســیار مهــم فیلــم کــه نبایســتی بــه ســادگی 
از آن رد شــد، آذری بــودن زبــان فیلــم اســت. اتفاقــی 
کــه قبلتــر در فیلــم پوســت و همچنیــن فیلــم آتابــای 
بــا نقــش آفرینــی همیــن آقــای حجازی فــر بــه عنــوان 
ــش اول،  ــر نق ــن بازیگ ــردان و همچنی ــتیار کارگ دس
ــر  ــود او منج ــول خ ــه ق ــه ب ــی ک ــم. اتفاق ــده  بودی دی
ــد.  ــد ش ــور خواه ــای کش ــتر قومیت ه ــاد بیش ــه اتح ب
ــر  ــا پ ــینمای م ــه س ــیده ک ــت آن رس ــا وق ــس آی پ
ــی  ــای محل ــا و گویش ه ــا زبان ه ــی ب ــد از فیلم های باش
ــزوم  ــک ل ــه ی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــران؟ ب ــر ای سرتاس
ــر نیــز  ــوان گفــت کــه قبلت ــود و شــاید بت ــا ب ــرای م ب
بایســتی رخ مــی داد. در فیلــم زبــان اصلــی زبــان آذری 
اســت امــا گاهــی طبــق شــرایط و محیــط بازیگــران بــه 

ــد. ــخن می گوین ــی س ــان فارس زب
موقعیــت مهــدی توانســت 5 ســیمرغ بلوریــن در 
چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر کســب کنــد از جملــه 
ــر  ــادی حجازی ف ــم جشــنواره. ه ــن فیل ســیمرغ بهتری
ــر عمــل  ــی امــا خیلــی فرات ــه عنــوان یــک فیلــم اول ب
کــرد و توانســت خــود را بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
ــران معرفــی کنــد و فیلمــش  ــان ســینمای ای کارگردان
توانســت ســینمای انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس را 

یــک گام جلوتــر ببــرد.
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از جزایر مجنون تا دانشگاه شیراز؛ روی پرده نقره ای

گزارش تصويری از اکران دانشجويی فيلم سينمايی موقعيت مهدی توسط خانه هنر بسيج دانشجويی دانشگاه شيراز
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صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز
مدیر مسئول : محمد محمدی

سردبیر: فاطمه دهقانی
ــدی  ــید محمدمه ــدی، س ــد محم ــه : محم ــات تحریری هی

ــی ــت الله نعم
صــفــحه آرا : محمد  محمدی

طراح جلد : سید محمد مهدی نعمت اللهی
ویراستار:   شقایق پاکی پودنک       
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هفته نامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،دانشجویی دانشگاه شیراز
هفته نامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،دانشجویی دانشگاه شیراز

سال دوازدهم/شماره ۱4۰۰/۱۲/۲۷/۱5۲/شماره مجوز:345/ک ن ش


