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ایمان عبدلی

بایــد اعتــراف کنــم کــه قبل 
از تماشــای »خداحافــظ دختــر 
شــیرازی«، فیلم را با نامش قضاوت 
کرده بودم و گمان می کردم که با یکی 
از همان فیلم های پرشمار به اصطالح 
طنز طرف هســتیم کــه ملغمه ای 
از شــوخی های کالمــی ضعیــف 
هســتند و چند بشــکن و باال بنداز 
فیلمفارســی طور، اما این فیلم هیچ 
ربطی به آن فضاها نداشــت. آخرین 
ساخته افشین هاشمی از یک جهت 
در ســینمای ایران کم نظیر اســت، 
مساله ای به نام شــرافِت مضمونی و 

حرکت خالف جریان های رایج.
داستان فیلم درباره دوستی یک 
زن مطلقه با یک پسر هنرمند است. تا 
اینجای کار و با توجه به ایده فیلم هیچ 
اتفاقی نیفتاده، صرفا با یک موقعیت 
آشنای همنشینی اجباری یک زن و 
مرد هستیم. زن و مردی که تضادهای 
زیادی دارنــد و مجبورند همدیگر را 

تحمل کنند. حتــی در ادامه روایت 
هم احتماال به هم نزدیک می شوند و 
می توانیم خط سیر داستان را حدس 
بزنیم، پس چه چیزی ایــن فیلم را 

انقدر شریف و متفاوت می کند؟
کاراکتر نســیم و کاراکتر شبنم 
وجوه متمایزکننده  »خداحافظ دختر 
شیرازی« با تمام سینمای ایران )یا 
بخش هایی از آن( هســتند. ترسیم 
همین دو کاراکتر در فیلم هاشــمی، 
نوعــی توجه به بخشــی محذوف از 
جامعه ایرانی است که از پس بی شمار 
فیلم های عبوس دفن شده اند و دیده 
نمی شــوند. به عبارتی از زمانی که 
ســینمای خیانت رونــق گرفت و از 
همان دوران که قرار شد سینما، نقاد 
وضعیت ناهمگن اجتماعی باشــد. 
نویسنده های آثار سینمایی دائما از 
شخصیت هایی نوشــتند که درنده 
بودنــد و غیرقابل اعتمــاد، تا جایی 
ترسیم چنین کاراکترهایی موجب 
روشنگری و آگاهی بخشی می شد و 
اما از جایی به بعد تکــرار و اغراق در 

نمایش چنیــن کاراکترهایی، علیه 
خودش کار کــرد و به نوعی وضعیت 
نقادانه و روشــنگرانه تبدیل به یک 

نمایش کارتون گونه از عصیان شد.
آدم های ســینمای ایــران همه 
نیرنگ داشــتند و دارند و همه هیز، 
چشم چران، منفعت طلب و شیاد از 
آب درآمدند. ســینما به عنوان یک 
بستر الگوساز و در نهایت فرهنگ ساز 
در یــک تبانی نانوشــته بــا محیط 
هم افزایی کرد و ســینما، خیابان و 
خیابان، سینما را تکثیر می کردند اما 
این روند شامل همه  واقعیت نمی شد و 
با هر نگرشی هنوز معصومیت در این 
جامعه نفس می کشــید و می کشد. 
اصوال سیاهی که مطلق نیست. بخش 
محذوف و نادیده جامعه ایرانی همان 

کاراکتر نسیم و شبنم است.
آخرین بــاری کــه یــک فیلم 
سینمایی مردی مثل نسیم را تصویر 
کرده بود، ِکی بود؟ مردان یا چشــم 
طمع به زنــان دارند! یــا خائنند و یا 
قدرت طلب و یا به تباهی می رسند، 

نســیِم »خداحافظ دختر شیرازی« 
اما هیچ کدام این ها نیســت. او یک 
هنرمند اصیل اســت که به عشــق 
حضور در ســینما و تلویزیون ترِک 
آبادان کرده و دستی هم بر نوازندگی 
دارد. جهان خوراکی هایش آغشته به 
دم نوش ها است و با ریز جزئیاتی که 
تعریف شده به قول داستان نویس ها 
کلی زگیل شخصیتی دارد که در یاد 
بماند. نســیم از معدود مردهای این 
سال های سینمای ایران است که نگاه 
جنسی به زنان ندارد، قهرمان هم به 

معنای متداول نیست و در سکانس 
کیف قاپــی ایــن را کامــال متوجه 
می شویم که اتفاقا محافظه کار است 
و اصال همین خصوصیات خاکستری 
از او یک آدم قابل باور می سازد. از آن 
آدم ها که هنوز هم هستند و اما هیچ 
سهمی از دنیای فیلم و سریال ندارند.

مثل شبنم که یک زن مطلقه است 
که نه هرزه شده و نه ابله و تباه است. او 
مطلقه است اما یک مادر کامل و یک 
حضور اجتماعی مثبــت با خودش 
دارد. تک تک اجزای خانه اش رنگ و 
بو و سلیقه دارد و در مواجهه با جنس 
مخالف نه اشــتیاق وافر دارد و غش 
مــی رود و نه گارد بســته دارد و دور 
دنیای خودش دیوار کشیده. او پس 
از ورود به خانه درها را قفل می کند و 
نشان می دهد که دنیای زنان تنها تا 
چه اندازه خطیر است و از طرفی وقت 
حرف زدن و نقش آفرینی در بزنگاه ها 
تمام اراده اش را خرج می کند. او پس 
از تجربه محمــود اتفاقا به دنبال یک 
نوع معصومیت از دســت رفته است 
که البته فیلم هم توصیه اش می کند 
و این بار زن مطلقه داستان نه ماشین 
شاسی بلند می خواهد و نه عشوه گری 
می کند و فریفته  آن مدیر شــرکتی 
می شود که پســر تنهایش در خانه 
منتظر است. سینما و تلویزیون به این 
جنس آدم ها بدهی زیــادی دارد و و 
»خداحافظ دختر شیرازی« تا حدی 

این بدهی ها را پرداخت می کند.
در واقــع ایــن ذهنیــت پالوده 
فیلمســاز و این نگاه تمیز بیشــتر 
از هر چیــز دیگــری، »خداحافظ 
دختر شیرازی« را محصولی متفاوت 
نشــان می دهد، وگرنه فیلم اتفاقا در 
تمام خرده روایت هــا و ارجاعاتش 
به آدم های فرعی داســتان اســیر 
تیپ ســازی و کلیشــه زدگی است 
و اساســا از آن جایی کــه محیطی 
کوچک و محصور تعریف می شــود، 
جز در مورد رنگ و قــاب نمی تواند 
واجد بسیاری از مولفه های سینمایی 

باشد اما  با این حال توجه به جزئیات 
و بهره برداری هوشــمندانه از تمام 
امکاناتی که یک میزانســن هدفمند 
در اختیار فیلم می گذارد باعث شده 
کــه »خداحافظ دختر شــیرازی« 
فیلمی درست و متناسب با امکاناتش 

باشد.
به گمانم هوشنگ گلمکانی بود 
که در یادداشتی اینستاگرامی نوشته 
بود که ایــن فیلم بعدها در شــبکه 
نمایش خانگی بیشتر دیده خواهد 
شــد و فکر می کنم این پیش بینی 
درســت خواهد بود.از آنجا که فیلم 
در بازه زمانی خوبی اکران نشد و در 
واقع اکران آن با وقایعی همزمان شد 
که می دانید و می دانیم، آن نهضت 
دهان به دهان برای تبلیغ یک فیلم، 
درباره »خداحافظ دختر شیرازی« 
اتفاق نیفتاد و مضاف بر این ها فیلم 
افشین هاشــمی احتماال به جایی 
وصل نبوده که انقدر تعداد سالن های 
در اختیارش کم و محدود بوده و به 
قولی به فروشــی که باید، نرســید. 
اتفاقات بد اکــران احتماال بعدها در 
نمایش خانگی بــرای »خداحافظ 
دختر شــیرازی« جبــران خواهد 
شــد و البته که ســود اکــران چیز 
دیگری ســت؛ اما حداقل ماجرا این 
که این فیلم به عنوان یک اثر آبرومند 
 در کارنامه افشــین هاشــمی ثبت 

خواهد شد. 

خداحافظ دختر شیرازی؛ نمادی از سینمای مستقل، شریف و پالوده است

فیلمی در ستایش زیبایی
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 نوید محمدزاده تهیه کننده 
یک تئاتر شد

پــس از اجــرای نمایش»کریملوژی« در 
سالن قشقایی تئاتر شهر و حضور این نمایش 
در سی وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر، این نمایــش از ۱۵ دی  با تهیه کنندگی 
نوید محمــدزاده روی صحنه می رود. نمایش 
»کریمولوژی« به قلم مهران رنجبر و براساس 
طرحــی از کهبد تاراج برای نخســتین بار در 
جشــنواره نمایش های آیینی و ســنتی روی 
صحنه رفت. این نمایــش روایت مونولوگی از 
زندگی کریم شیره ای، تلخک دربار ناصرالدین 
شاه بود که لقب دوشاب الملک را داشت و برای 
ناصرالدین شــاه آنقدر عزیز بود که زمانی که 
فوت کرد ناصرالدین شاه سه روز عزای عمومی 
اعالم کرد؛ اما در حال حاضر هیچ نشانی از قبر 
کریم شیره ای نیســت و کسی نمی داند قبر او 
کجاست. حاال کریم شــیره ای بعد از سال ها 
به دنبال قبر خود و پرســش های بی جوابش 

می گردد.
    

ماجرای »برنده باش« در شبکه 
نمایش خانگی چه شد؟

پخش مســابقه تلویزیونی »برنده باش« با 
اجرای محمدرضا گلزار در سال ۹۸ به واسطه 
انتشــار حکم فقهی یکی از مراجــع مبنی  بر 
شباهت سازوکار اجرایی این برنامه با »قمار« 
متوقف شد. اما شنیده ها حاکی از آن است که 
با گذشت بیش از ۸ ماه از توقف پخش مسابقه 
»برنده باش«، ســازمان صداوســیما هنوز با 
اسپانسر این برنامه تسویه حساب کامل نکرده 
است و عوامل آن بعد از تعطیلی برنامه در حال 
رایزنی با صداوســیما بوده اند تــا بتوانند این 
برنامه را در شبکه نمایش خانگی تولید کنند. 
همچنین گروه ســازنده این برنامه این روزها 
در تدارک ساخت این مسابقه با فرم قبلی و با 
عنوان و دکور جدید برای شبکه نمایش خانگی 
هستند و تنها منتظر تسویه حساب صداوسیما 
با اسپانســرهای این برنامه هســتند. »برنده 
باش« با اجرای محمدرضا گلزار در ســال ۹۷ 
روی آنتن شبکه سه سیما  رفت و در قالب طرح 
۱۵ سوال مبالغی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 

به شرکت کنندگان اهدا می کرد.
    

حمید لوالیی و مرجانه گلچین 
در »موچین«

تصویربرداری ســریال نمایــش خانگی 
»موچین« به کارگردانی حســین تبریزی و 
تهیه کنندگــی میثم آهنگــری همچنان در 
مناطق مختلف پایتخت در حال انجام است و 
به تازگی نیز مراحل فنی این مجموعه همزمان 
با تولید آغاز شده است. مرجانه گلچین، حمید 
لوالیی، شهره لرستانی، زهرا جهرمی، عباس 
جمشــیدی، مهران رجبی، امیــن چنارانی، 
افشین غیاثی مجید شهریاری، سعیده عرب 
و آشــا محرابی و رابعه اسکویی، علی صادقی و 
امیر نوری گروه بازیگران این سریال را تشکیل 
می دهند. در خالصه داســتان »موچین« به 
نویسندگی مشترک حسین تبریزی و سیدعلی 
موسویان آمده است: انصاف نیست که دنیای 
ما آنقدر کوچک باشــد که آدم های تکراری را 
روزی صد بار ببینیم و آنقدر بزرگ باشــد که 
نتوانیم آن کسی را که دوست داریم حتی یک 

بار ببینیم.

پردهنقرهای

آبان نامجو

آشغال های دوست داشــتنی که اکران شد و اتفاقا اکران 
پر سرو صدایی هم داشت، حاال داســتان چیست که از یک 
نسخه جدید با حضور بهروز وثوقی در این فیلم می گویند؟ 
نسخه ای که این روزها خبرساز شــده و امیریوسفی آن را به 
جشنواره فیلم فجر ارائه داده، توضیح فنی ماجرا را از زبان امیر 

پوریا بخوانید:
»یک معیــار بین المللی وجود دارد که اگر نســخه ای از 
فیلمی، 3۰ دقیقه یا بیشــتر با نســخه اول آن فیلم تفاوت 
داشته باشد، یعنی دســت کم 3۰ دقیقه از تصاویر قبلی در 
این نسخه نباشــد و تصاویر دیگر و تازه ای باشد، این نسخه 
می تواند فیلم دیگری محسوب بشود و در فستیوال ها شرکت 
کند. امیریوسفی فیلمی به دفتر جشنواره ارائه داده که ۵۵ 
دقیقه ش با نسخه اکران شده فرق دارد و از جمله، در یکی دیگر 
از همان قاب عکس ها که در فیلم بــا هم مکالمه می کردند، 

بهروز وثوقی حضور دارد.«
خب طبیعتا با خواســته امیریوســفی موافقت نشد و او 

نامه ای بلندباال نوشت که بخش هایی از آن در پی می آید:
»دلیل من برای دیده شدن فیلمم در جشنواره، سیمرغ 
گرفتن نیست چون بزرگ ترین جایزه من و عوامل این فیلم، 
استقبال بی نظیر مردم از نسخه قبلی این فیلم پس از شش 
سال اجحاف و توقیف غیرقانونی و خانه نشینی من بود. دلیل 
اصلی گرفته شــدن حق این فیلم  پس از هفت سال اجحاف 
و نیز دیده شــدن، هنرنمایی بازیگری پیشکســوت است 

که مردم ایران ۴۱ سال اســت منتظر دیده شدن او بر پرده 
سینما هستند. از شــما بزرگان می خواهم که کمک کنید 
برای دیده شدن این بازیگر پیشکســوت، آن هم پس از ۴۱ 
سال دوری از سینما و لطفا با بی تفاوتی شریک یک جنایت 
فرهنگی و توقیفی مجدد نشوید، شــما هفت عضو محترم 
هیات انتخاب، خود می دانید ایــن بزرگ ترین فرصت برای 
دیده شدن »آشغال های دوست داشــتنی اصل« و بازیگر 
جدیدش توسط اهالی محترم مطبوعات و مردم قدرشناس 

ایران است«
واکنش ها در فضــای مجازی اما عمومــا موافق حضور 
بهروز وثوقی است و برخالف آن چه که مسئوالن امر حضور 
این نســخه ای که وثوقی دارد را خطر می داننــد اما مردم 
عموما خواهان بازگشت ستاره ســینمای قبل از انقالب به 
فضای رسمی هستند. منتقدان ســینما هم پشت وثوقی و 
امیریوسفی درآمده اند. امیر پوریا در اینستاگرامش نوشت: 
» بالهت عجیب و متاسفانه گسترده ای وجود داره که باعث 
می شه در مقابل این نامه و این درخواست، این طوری موضع 
بگیریم: با وجود این که در دل و ذهن باهاش موافقیم، بگیم 
»آخه چرا کارگردان دست به کاری زده که می دونه اجازه ش 
رو نمی دن«. مثل همون واکنشی که بسیاری سینمادوستان 
و حتی سینماگران در مقابل کار تاریخی آقای کیانوش عیاری 
در فیلم ازیادنرفتنی کاناپه داشتند. مهم این نیست که اجازه 
نمی دن )هرچند که غیرممکن هم نیســت(. مهم خود این 

اقدام، وجه قانونی کار و ثبتش بود.«
هوشنگ گلمکانی، سردبیر ماهنامه فیلم هم نوشت: »نامه 

محسن امیریوســفی به هیات انتخاب حشنواره فیلم فجر، 
ابراز چندباره یک مطالبه فرهنگــی و یادآوری یک اجحاف 
اجتماعی است. مهم نفس طرح این درخواست است. محسن 
امیریوسفی می داند که هیات انتخاب جشنواره فجر نه مرجع 
صدور چنین مجوزی ســت، و نه حتی واسطه طرح چنین 
خواسته ای. این فقط یک بهانه است و مخاطب قرار گرفتن 
هیات انتخاب جشنواره هم می تواند طنزی به سبک محسن 

امیریوسفی تلقی شود.

همه می دانند که به چنین درخواســتی پاسخ مثبت )یا 
حتی منفی( داده نمی شود اما می توان آن را باز هم تکرار کرد 
تا حافظه تاریخی جامعه از یاد نبرد که در چند دهه »مصلحتی 
سیاســی« بر قانون ترجیح داده شــد. طبق قانون اساسی 
نمی توان مانع اشتغال شهروندان به کار مورد عالقه شان شد؛ 
فرقی نمی کند که »مطرب«های محبوبی مانند جواد یساری 
و عباس قادری باشند یا هنرمندان بزرگی چون بهروز وثوقی و 

محمدرضا شجریان.« 

آشغال های دوست داشتنی همچنان حاشیه دارد

بحث و جدل بر سر حضور بهروز وثوقی در جشنواره  فجر

یادداشت

ذهنیت پالوده فیلمساز و 
این نگاه تمیز بیشتر از هر 
چیز دیگری، »خداحافظ 

دختر شیرازی« را محصولی 
متفاوت نشان می دهد، 

وگرنه فیلم اتفاقا در تمام 
خرده روایت ها و ارجاعاتش 

به آدم های فرعی داستان 
اسیر تیپ سازی و 
کلیشه زدگی است

توجه به جزئیات و 
بهره برداری هوشمندانه 
از تمام امکاناتی که یک 

میزانسن هدفمند در 
اختیار فیلم می گذارد باعث 

شده که »خداحافظ دختر 
شیرازی« فیلمی درست و 
متناسب با امکاناتش باشد
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