
وسط تمام بي مزگي ها و لوس بازي ها و متلك پراني هاي سن پطرزبورگ، صحنه اي در فيلم 
هست كه از جهتي براي من جالب و تعيين كننده است. يا دست كم؛ زاويه پيشنهادي ام براي 
ديدن فيلم را تعيين مي كند: كافه چي فيلم ناگهان وارد كليسا مي شود و جاهل محل را تزار 
مي نامد و همه را به زانو زدن در پاي او فرامي خواند. نقش اين كافه چي را دكتر اميد روحاني 
بازي مي كند؛ متخصص بي هوشي، منتقد قديمي، يكي از مشتريان قديمي كانون فيلم، يكي 
از پركارترين »مسوول پرونده«هاي فيلم و كتاب و جشنواره در مجله فيلم، و صاحب – خدا 
مي داند- چندين كار ديگر در چندين مجله ديگر، دوست خوب همه و به قول نيما يوشيج 
»مهربان با همه اهل دنيا«؛ و... اما اميد روحاني با وجود آنكه يكي دو تا سين و شين كوچك 
و ناقابل مي زند، امروز به عنوان بازيگري مقبول منتقدان و بعضي فيلمسازان شناخته شده 
اس��ت. و واقعاً هم از بيش��تر بازيگران سينماي ايران بهتر بازي مي كند. بار اول در فيلم يك 
داستان واقعي ابوالفضل جليلي در نقش دكتر اميد روحاني متخصص بي هوشي ظاهر شد و 
در نجات نوجوان فيلم از بيماري نقشي ايفا كرد. بار دوم در ميكس داريوش مهرجويي حرفه 
دومش- منتقد فيلم- را به نمايش گذاشت كه البته تاثيرگذاري اش به اندازه نمونه قبلي نبود: 
كارگردان به دستش��ويي رفته بود و دوس��ت منتقدش از پشت در برايش موضوعات جدي 
را تش��ريح مي كرد... بازي اش در داي��ره زنگي - در نقش مرد متعصبي كه از ماهواره متنفر 
است- احتماالً به دل همه نشست و سرانجام در فيلم دوستش بهروز افخمي كارش به زانو 
زدن مقابل محسن تنابنده كشيد. اين زانو زدن براي من معنايي فراتر از يك كنش ساده دارد. 
نسلي كه در جواني جز ريشخند سينماي فارسي و شكلك درآوردن براي فيلم هاي رهنما و 
فروغ و گلستان كاري نداشت، در اواسط ميانسالي به اين نتيجه رسيد كه »بايد كاري كرد«! 
حس غم انگيز بازنده بودن، درآوردن دانشنامه هاي جعلي و بي سر و ته و تقلبي براي حضور 
»حجمي« در سينما، تعريف شوخي هاي بي مزه به جاي نقدفيلم، ميكروفن چرخاني براي 
فيلمسازاني كه جز فيلم شان تمام حرف هايشان زيبا و قابل تحمل است، توبه نامه نويسي از نقد 
و ستايش نامه نويسي براي سينماي فارسي، انتخاب مسيري كم خطر براي محق جلوه دادن 
بي خردي استراتژيك در فيلمسازي، توجيه تمام نابلدي هاي فرهنگي با داليل فرهنگي )اينكه 
»فرهنگ ما همين است و...«( و در نهايت زانو زدن در برابر تمامي آنچه پيشتر ريشخندش 
مي كردند. چيزي كه بيش از همه در اين زانو زدن جلب نظر مي كند، حس هراس است. هراس 
ديده نشدن و از ياد رفتن و فنا شدن. از اين جهت در سن پطرزبورگ نه جاهل حبس كشيده 
محل از تزار ش��دن طرفي مي بندد و نه همكار پركار و دوست داش��تني و گرامي ما از بازيگر 
شدن و »زانو زدن« راه به جايي مي برد. گويي سرنوشت هراس آور سينماي فارسي قرار است 
همين باشد. درست است كه همه را به خود شبيه مي سازد و امر را بر خود مشتبه، اما در واقع 
پيش نمي رود. تنها فرو مي رود. اما پيش از فرو رفتن، پيش از غرق  شدن در تمام فضاحتي 
كه خود پديد آورده، آدم ها را به خود شبيه مي سازد و اگر بتواند به زانو زدن وامي دارد. البته 
انتخاب با ماست. كساني از اين نسل هستند كه زانو نزدند و كنار نيامدند و حتي حرفه شان 
را عوض كردند. منتقدي را مي شناسم كه چندصد كيلومتر دور از شهر به كشاورزي مشغول 
است و دست كم هنوز به زانو درنيامده است. اگر اين زاويه را نمي پسنديد، مي توانيم تغييرش 
بدهيم. چطور است از صحنه اي ديگر شروع كنيم: جاهل محل را مي بينيم كه براي دزدي 
آمده و به دنبال مقام و منزلتي كه ارزش��ي برايش ندارد، در تاريكي محض پايين مي رود و 
براي غلبه بر ترس، به ترانه معظم گنج قارون متوسل مي شود! نمي دانم؛ اما بايد ديد زانو زدن 
در برابر چنين تزار قدرقدرتي كه از ترس در تاريكي پايين مي رود و تخت و بختش به درد 
هيچ كس - حتي خودش- نمي خورد، به بر باد دادن تمام آرزوهاي جواني مي ارزد يا نه. گفتم 
هراس از ديده نشدن و رفتن از ياد ديگران، وسوسه غريبي است كه خيلي ها براي غلبه بر آن، 

به بيش از زانو زدن راضي اند. باقي بقايتان.
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نسلي كه به زانو درآمد

محضر داشت صحبت كردم. اين آدم ها كه شغل شان اين 
است، خصوصياتي خيلي شبيه به اين آخوند محضردار 
فيلم را دارا هستند چون من از آنها تقليد كرده ام. يك 
سه شنبه هم رفتم جمكران. خيلي از اين آدم ها وجود 

دارند. بعضي ها حتي تارانتينو را مي شناسند. 
در اين فيلم فق��ط اليه هاي بيروني اين افراد ديده 
مي شود. از در خانه مجري شروع مي شود و در خيابان 
اس��ت و حتي پشت در خانه پيرمرد و پيرزن مي رسد. 

همه زندگي بيروني شان نشان داده مي شود. 
عبدالوه�اب: در اپي��زود آخر دوربين ما بيش��تر 
در آس��تانه در اس��ت. ما آدم ها را در فضاي اجتماع و 

شهر ديده ايم.
ولي خيلي از ما زندگي بيروني و دروني مان با هم فرق 
مي كند. براي خودمان يك تصوير ديگر در نظر مي گيريم 

و نقش ديگري بازي مي كنيم. 
هدايت هاشمي: ببينيد اين فيلمي است كه ديده 
مي شود. اين فيلم ساخته شده است. ديگر مهم نيست 
ك��ه بدانيم اين آدم ها مثاًل چند تا بچه دارند. بعضي ها 
ممكن است خيلي بيرون و درون شان فرق داشته باشد، 
شايد هم نه! ما همه جور آدم داريم. همه اينها ممكن 
اس��ت. مهم اين اس��ت كه فهميدن و دانستن آن چه 

تاثيري در فيلم دارد. 
- شما تنها منظر بيروني اين افراد را در نظر گرفتيد 

و نشان داديد.
هدايت هاش�مي:كار اصلي بازيگ��ر روي نقش، 
 شناس��ايي نياز آن نقش براي اجرا كردن است. گاهي 
يك نقش��ي اس��ت شبيه نقش هاي ايبس��ني كه بايد 
برويد و اليه هاي مختلف شخصيت ش��ان را دربياوريد. 
زماني هم با يك نقش��ي روبه رو هس��تيد كه در همان 
لحظه اداي ديالوگ ب��ار معنايي اش را همراه خودش 
دارد. اينجا همين طور بود. اين شخصيت چه به لحاظ 
گويش و چه به لح��اظ موقعيت دراماتيكش همه در 
اين فيلمنامه هس��ت. واقعاً نيازي نمي ديدم كه بدانم 
اين روحاني چندتا بچه دارد. اما ممكن است در فيلم 
ديگري اين نياز احساس شود، آن وقت مي رويم ببينيم 

چندتا بچه دارد! )خنده( 
-  اين در مورد مجري هم صدق مي كند؟ 

افشين هاشمي:  شناسنامه اين نقش در فيلمنامه 
وج��ود دارد. اص��والً تمام نقش ها  شناسنامه ش��ان در 
فيلمنامه وجود دارد. بستر اصلي را از بيرون نمي آوريم، 
و البته اين حرف درباره فيلمنامه خوب است. هر چيزي 
را كه مي خواهيم وارد كنيم بايد در گس��تره زبان اثر 
وارد كنيم. م��ا  پذيرفته ايم در فيلمنامه »لطفاً مزاحم 
نشويد« با اين زبان و اين شكل بازي كنيم. نمي توانيم 
زبان را به هم بزنيم. يا حداقل ما بازيگراني هستيم كه 
همه اش خودمان را جلوي دوربين نمي بريم. يك نگرشي 
هس��ت - كاري به درستي يا غلط بودنش ندارم - كه 
بازيگر مي گويد من همين هستم و ديگر تغيير نمي كنم. 

تماشاگر هم همين را  پذيرفته است.
-  اين نگرش از آن سوپراستارهاست.

افشين هاشمي: نه لزوماً. بسيارند ستاره هايي كه 
اتفاقاً دوست دارند متفاوت بازي كنند؛ مثالً بهرام رادان 
در سنتوري يا فروتن در شب يلدا. عكسش هم هست. 
ممكن است آنهايي كه فقط خودشان را بازي مي كنند 
آنقدر جذاب باشند كه اصاًل تماشاگر جز اين نخواهد و 
البته اين امكان هم هست كه بعد از يك مدت تكراري 
شود و حوصله را سر ببرد. البته هيچ بازيگري از متفاوت 
بازي كردن بدش نمي آيد. اما بازيگراني هستند كه نقش 
را هرچه مي شود به خودشان نزديك مي كنند. اين يك 
نوع نگاه به بازيگري است. اما ما جزء بازيگراني هستيم 
كه سعي مي كنيم به نقش نزديك شويم. كارگردان چه 
مي خواهد، نقش چه مي گويد و در چه جور فيلمي بازي 
مي كني��م. چون وقتي ما خودمان را با يك تفكر ديگر 
شريك مي كنيم به قالبي مي مانيم كه يك روح ديگر دارد 
در آن دميده مي شود. اين تنوع به وجود مي آورد. ما در 
اين فيلم سعي كرديم آن چيزي كه فيلمنامه مي گويد 

و كارگردان مي خواهد را بازي كنيم. 
-  گفته شده كه زمان زيادي شما تمرين كرده ايد.

افش�ين هاش�مي: براي همين نزديك شدن به 
نقش بود. 

-  اما وقتي شما يك كارگردان مستندساز هستيد 
اين قضيه چه شكلي پيدا مي كند؟ 

عبدالوهاب: تمرين كرديم كه به واقعيت بيشتر و 
بيشتر نزديك شويم. يادمان باشد لطفاً مزاحم نشويد فيلم 
جزييات است. درست است كه هدايت در نقش روحاني 
خيلي خوب درخش��يد اما او مديون تمام كساني است 
كه در جلو و پشت صحنه فيلم هم حضور داشتند. اگر 
ديگر بازيگران قصه روحاني درست و باوركردني نبودند 
قطع��اً هر چه هدايت انجام مي داد بر باد بود. اين فقط 
در بازي نيست، در صحنه و گريم و لباس هم هست. 

هدايت هاشمي: ما در زيرزمين همين ساختمان 
كلي تمرين كرديم. آن هم پارسال. در يك محيط آرام. 
در شرايطي كه جامعه فضايي متفاوت داشت، ما آنقدر 

راحت توانستيم كار كنيم. با تمام انرژي كه داشتيم.
-  اين فضا برآمده از چه چيزي بود؟

هدايت هاش�مي: به خاطر هم��ه چيز. به خاطر 
اينكه ما داش��تيم با يك تهيه كننده و كارگردان خوب 

كار مي كرديم. من اصالً شك ندارم. 
افشين هاشمي: اگر اين طور نبود ما اينجا ننشسته 

بوديم؛ كافي بود از فيلم يا حضورمان راضي نباشيم. 
عبدالوهاب: بيشتر همكاران ما در اين فيلم حاضر 
ش��دند براي به ثمر رسيدن كار تخفيف قابل توجهي 
بدهند. به نظر من دليل اين رفتار آنها در درجه اول اين 
بود كه فيلمنامه را دوست داشتند. البته همه دوستان 

به من لطف كردند.  
- آق�اي احم�دي ب�ا چه ش�جاعتي ب�ه عنوان 

تهيه كننده وارد كار شديد؟
احمدي: من ريس��ك را خيلي دوست دارم. وقتي 
آقاي عبدالوهاب فيلمنامه را آورده بودند و من خواندم 
آنقدر فيلمنامه گرمي بود كه من تمام تالشم را كردم 
كه اين كار انجام شود و سريع آغاز كنم. االن هم خيلي 
خوشحال هستم. يك صميميتي در كار بود كه مطمئن 
بودم مخاطب خيلي دوست دارد. مطمئن هم بودم كه 
مي تواند كار را خيلي راحت دربياورد. اين ديگر احتياج 
به ريس��ك زيادي نداشت. اما مساله اي كه همه به آن 
اشاره مي كردند فرم اپيزوديك كار بود. همه مي گفتند 
ممكن است تماشاگر دوست نداشته باشد. مي گفتند 
فيلم اپيزوديك در سراسر دنيا هيچ وقت موفق نبوده 
اس��ت اما توجهي نكردم.  براي من درآمدن كار مهم 

بود. كه خوشبختانه اين اتفاق افتاد. 
- اما نگران اتفاقاتي مانند اكران نامناسب حقيقت 
گمش�ده و از آن طرف توقيف چهارس�اله شاعر 

زباله ها نبوديد؟
احمدي: نگراني كه باالخره وجود دارد چون بخش 
عمده اي از مديريت سينما به هر حال سليقه اي است. من 
به اين چيزها نگاه نمي كنم. من وقتي چيزي را دوست 
دارم مي روم سراغش و انجام مي دهم و مي گويم ببينم 
چه مي شود. آدم از يكسري چيزها مي ترسد. آدم تمام 
زورش را مي زند كه درست شود. اينقدر اعتقاد دارم به 
اين سليقه و نگاه كه تمام تالشم را مي كنم و پاي اكران 
اين جور فيلم ها مي ايستم، االن هم همين كار را انجام 
مي دهم. اعتقاد دارم تمام ژانرها و شيوه هاي سينمايي 
بايد س��اخته ش��ود. تمام اين فيلم ها مخاطبان خاص 
خودش��ان را دارند، اين ديگر وظيفه مسووالن است. ما 
نبايد ببينيم مخاطب چي دوست دارد و فيلمي بسازيم 

كه در نهايت توهين به تماشاگر است. 
- پ�س از اين اصرارها براي حض�ور فالن بازيگر 

شناخته شده نداشته ايد؟ 
من قبل از اينكه با سوپراستار كار كنم معتقدم بايد 
بازيگر به نقش بخورد و بازي ها آنچنان باشد كه تماشاگر 
دوس��ت داش��ته باش��د و با آن ارتباط برقرار كند. براي 
همين هميشه دوس��ت دارم كارگردان ها آن چيزي را 

كه در ذهن شان است اجرا كنند. فيلمنامه و كارگرداني 
خيلي مهم تر از سوپراستار است. ما فيلم زياد مي بينيم 
كه حتي با حضور بازيگران شناخته شده نمي فروشد. فقط 
به اين دليل كه داستان خيلي مهم است آيا توانسته در 
مجموع دربيايد. كارگردان و تهيه كننده اي كه فقط دنبال 
اسم است موفق نمي شود. اگر نقش هايي را به بازيگران 
بدهيد كه نتوانند خوب بازي كنند و تنها حضور داشته 
باشند كمتر از فيلمي مي فروشد كه بازيگر شناخته شده 

كم دارد اما توانسته به خوبي فيلم را دربياورد. 
-  اين روندي كه اين شخصيت مجري طي مي كند 
يك داستان است، تنها يك شخصيت كه نمي تواند 

درباره همه روزنامه نگاران صدق كند. 
افشين هاشمي: اين اپيزود قصه آدمي را مي گويد 
كه به نظر همسرش پيشتر منشي  پذيرفته تر داشته اما 
اينك به موقعيتي سخيف تر رسيده. اين نظر همسرش 
است. در حقيقت شرايط جامعه به نحوي بوده كه باعث 
تغيير اين آدم ش��ده. اين اصاًل به اين معنا نيس��ت كه 
مجري گري در تلويزيون خوب اس��ت ي��ا بد. اين نگاه 
همس��ر آن نويسنده موفق اجتماعي پيشين و مجري 

مسابقه امروز است. 
-  ببينيد منظورم اين است در شرايطي كه نمي توان 
مشكالت روزنامه نگاران را گفت و به تصوير كشيد 

آيا اين نگاه درست است؟ 
افشين هاشمي: در جايي مجري مي گويد چرا بايد 
در روزنامه كار كنم كه مدام دست و دلم بلرزه مي بندنش 
يا نه. حال در اين شرايط پيش آمده، اين آدم اين راه را 
انتخاب كرده، يعني كنار گذاشتن نوشتن و رفتن روي 
جلد مجالت. اين راه مورد قبول همسرش نيست. همسري 
هم شايد باشد كه بگويد چرا از اول اين كار را نكردي! اين 
قصه اين زوج است و هستند كسان ديگري كه راه هاي 

ديگري- گاه بسيار سخت تر- انتخاب مي كنند. 
-  شرايط اجتماعي باعث اين اتفاق شده است؟ 

افشين هاشمي: اين شرايط پيش آمده است. شما 
به عنوان يك مخاطب شايد بگوييد چه بهتر، االن خيلي 

وضعيت بهتري است، پولدار شده است!
-  ام�ا اگر مخاطبي بگويد اگر جنبه داش�ت اين 

انتخاب را نمي كرد چطور؟ 
افشين هاشمي: طبيعتاً كس ديگري ممكن است 
اين را بگويد. ما پيش��ينه بيش��تري از اين آدم تعريف 
نمي كني��م. اين تكه برش��ي از زندگي اين آدم اس��ت 

بدون داوري.
-  شايد اين جور مواقع همان سوال كلي پرسيده 
مي شود كه آيا يك فيلمساز اجتماعي قصد دارد 
پيشنهاد دهد و راه حل ارائه كند؟ آيا يك فيلمساز 

اجتماعي فقط بايد به تصوير بكشد. 
عبدالوهاب: راه حل ارائه دادن كار مجلس اس��ت. 
راه حل چيز ساده اي نيست. ما به عنوان فيلمساز سعي 
مي كنيم مس��ائل اجتماعي را به نمايش در آوريم. اين 
وظيفه و تخصص كارشناس��ان و نمايندگان است كه 

راه حل ارائه كنند. 
افش�ين هاش�مي: در يك نوع نگاه و در تعريفي 
كلي، هنرمندان شاخك هاي حساس جامعه هستند نه 
تعميركار. آنها اعالم خطر مي كنند و آگاهي مي دهند. 
آچار دس��ت ما نيست و تصميم گيرنده كسان ديگري 
هس��تند. قرار هم نيس��ت هنرمند راه حل ارائه دهد. او 
بايد بتواند قصه اش را خوب تعريف كند. اين به معناي 

راه حل نيست. 
هدايت هاشمي: مثالً اين آقاي روحاني اين دفعه كه 
از مترو مي آيد بيرون كيفش زير بغلش است و جيب هايش 

را چك مي كند. 
افشين هاشمي: ما فقط قصه را به پايان مي بريم. دو 
چيز را با هم قاطي نكنيد. سينما قصه مي گويد و تصوير به 
شما مي دهد، راه حل نمي دهد يا دست كم وظيفه اش اين 
نيست. اگر منظور از راه حل ارائه پايان براي قصه است، 
اين نويس��نده و كارگردان در اين نقطه قصه را به پايان 

مي برند و يك فيلمساز ديگر جور ديگري.

گفت وگو با هدايت هاشمي، افشين هاشمي، محسن عبدالوهاب  و محمد احمدي  

برشي بدون قضاوت  از واقعيت
- براي حضور در سينما دير نيست؟

عبدالوهاب: سينما فقط سينماي اكران نيست. من 
سال ها فيلم مستند ساختم. و اين شاخه از سينما را بسيار 
دوست دارم. در آينده هم از هر امكاني براي ساخت فيلم 

مستند استفاده خواهم كرد.
- فضاي مستند جذاب تر است؟ 

عبدالوهاب: هر كدام لطف خودش را دارد.
- اما ش�ما كه يك مستندساز اجتماعي هستيد 
وقتي مي خواهيد سوژه اي را مطرح كنيد يكي از 
ويژگي ها يش داشتن مخاطب است. اين اتفاق در 
فضاي داستاني و سينمايي بلند بهتر رخ مي دهد. 

يعني مخاطبان بيشتري خواهيد داشت. 
عبدالوهاب: اگر صدا و سيما در به روي مستندسازان 
باز كند آن وقت شما مي توانيد مستندهايي بسازيد كه 

مخاطب ميليوني داشته باشد. 
- ولي آيا اين اتفاق درباره صدا و سيماي ما مي افتد؟ 
عبدالوهاب: اميدوارم بخش نمايش خانگي جلو بيايد 
و شروع به خريد و نمايش فيلم هاي مستند كند. آن وقت 
ما يك شبكه خانگي بزرگ خواهيم داشت و مخاطبان 

مي توانند فيلم مستند ببينند.
- يعني نسبت به استقبال مردم اميدوار هستيد.

عبدالوهاب: فيلم خوب چه مستند، چه غيرمستند 
اگ��ر امكان نمايش پيدا كند باالخ��ره راه خودش را باز 

مي كند.
- در فيلم »لطفاً مزاحم نش�ويد« شخصيت هايي 
را از سراس�ر يك ش�هر بزرگ و ش�لوغ كنار هم 
ق�رار داده اي�د. دليل انتخاب اي�ن آدم ها و آن نخ 

تسبيح شان چي بود؟ 
عبدالوهاب: االن كه فيلم روي پرده است آن چيزي 
كه من مي خواستم بگويم ديگر مهم نيست، مهم آن است 
كه بيننده ها چه دريافتي از فيلم مي كنند. به عقيده من 
بيننده ها معموالً با توجه به تجربه هاي زندگي شان و داليل 

ديگر هر كدام برداشت هاي خودشان را دارند. 
- خود شما افراد و شخصيت هاي گوناگوني را كنار 
هم ق�رار داده ايد؛ ش�خصيت هايي كه در زندگي 
روزمره كمتر با آنها برخورد داريم. طبعاً برگرفته 

از آن چيزي است كه در پيرامون مان مي بينيم. 
عبدالوهاب: بله همين طور است. من معموالً براي 
كارم تحقيق مي كن��م و از آن چيزي كه در تحقيق به 

دست مي آورم استفاده مي كنم. 
- آقاي هدايت هاشمي چطور؟ شما اين بار نقش 
روحاني را بازي كرده ايد كه از فضاي سياسي دور 
است. در حالي كه در جامعه، ما بيشتر با روحانيوني 
سر و كار داريم كه درگير مسائل سياسي هستند. 
هدايت هاش�مي: در س��ينما بارها شده است كه 
روحانيون اينچنين به تصوير كشيده شده اند مثالً نقشي 
كه افشين هاشمي در »خيلي دور، خيلي نزديك« بازي 
كرده است يا مثاًل »شاهرخ فروتنيان« در »مارمولك« 
بازي كرد. اينها روحانيوني هستند كه درگير سياست 
نيستند و از درسي كه خوانده اند ارتزاق مي كنند. مانند 

بقيه مردم هستند و در كنارشان زندگي مي كنند. 
- چق�در تعداد اين روحاني�ون در جامعه اطراف 

ما زياد است؟
هدايت هاشمي: همه حداقل يك بار در زندگي شان 
براي عقد و ازدواج سراغ روحانيون رفته اند. تقريباً اكثر 
م��ردم فرام��وش كرده اند اينها افرادي هس��تند كه در 
كنارشان زندگي مي كردند، و براي خودشان قشري از 

اجتماع با انواع خصايص انساني اند. 
- با همه اين خصوصيات مثبت؟ 

هدايت هاشمي: اين شخصيت غيرواقعي و تخيلي 
نيست. احتمال وجود داشتن او خيلي زياد است. 

- ام�ا بخش هايي از رفتاره�اي او به صورت طنز 
اس�ت، اين گفت وگوي تلفني اتفاق هم مي تواند 

بيفتد؟ 
هدايت هاشمي: بگذاريد خاطره خودم را بگويم. 
موباي��ل 0932 من را دزدي��ده بودند. من به آقا دزده 
تلفن زدم و كلي چك و چونه زديم و در نهايت به اينجا 
رسيديم كه گفتم فقط شماره تلفن ها را مي خواهم سيم 
كارت را يك جا بگذار كه من بيايم و بردارم، موبايل هم 

اولين  فيلم مس��تقل داس��تاني محس��ن 
عبدالوهاب، نگاه زيرپوس��تي به يك روز از 
زندگي در ش��هري مانند تهران دارد. فيلم 
سعي  دارد با نشان دادن برش هايي از زندگي 
در اين شهر، دوگانگي اي را كه در اليه هاي 
زيرين شهر جريان دارد، به مخاطبش نشان 
دهد. اين فيلم، قصه آدم هاي اين شهر است 
كه زندگي و عقاي��د آنها در موقعيت هاي 
مختلف، تفاوت  بنيادين دارد. ش��خصيت 
اصلي فيلم، شهر و خيابان هايش است كه 
آدم هايش را در نظام  اخالقي خويش حل 
كرده  است و آنها را وادار مي كند دوگانگي حاكم بر مناسبات  شهري را بپذيرند. فيلم از سه 
اپيزود تشكيل شده است. ساختار اپيزوديك فيلم، تالشي براي نزديك شدن فيلم به ساختار 
مستند است. اين امر به سابقه 30 ساله فيلمساز در سينماي مستند برمي گردد.  فيلم قصد 
ندارد ماجرايي را به سرانجام برساند يا شخصيتي خاص را بسازد، بلكه مي خواهد سه برش 
از زندگي چند آدم معمولي در يك كالنش��هر را به تصوير بكش��د. داستان فيلم هر اپيزود و 
داستانش، مستقل از بقيه تعريف مي شود و تنها ارتباط اين اپيزودها با هم، خيابان هاي شهر 
اس��ت. در اين خيابان ها، هر روز آدم هاي مختلف با داس��تان هايي متفاوت از كنار هم عبور 
مي كنند؛ بي آنكه بدانند اليه زيرين زندگي شان، چه شباهت غريبي به هم دارد. شباهتي كه 
ناش��ي از روح شهر اس��ت كه در تمام زواياي زندگي آنها دميده شده  است. آخر داستان هر 
اپيزود، شخصيت داستان بعدي از كنار شخصيت داستان فعلي مي گذرد و مخاطب با اين 
گذر، وارد داستان بعدي مي شود. در هر سه اپيزود، منفعت و بهبود اوضاع و احوال، هدف و 
ريشه بنيادين كنش هاي شخصيت هاي داستان ها بود. در ابتدا به نظر مي رسد اين كنش هاي 
اخالقي  شباهت بسياري با نظريه »فايده گرايي« در فلسفه اخالق دارد. در اين نظريه، عنوان 
مي شود آثار و نتايج يك كنش، مهم تر از آن كنش است و كنشي كه بيشترين سود و منفعت 
را داشته باشد و متضمن سعادت بشري باشد و درد و آالم بشر را كاهش دهد، يك فعل اخالقي 
است.  مفهوم لذت يا خوشبختي، مفاهيمي است كه در اين نظريه جايگاه ويژه اي دارد. جان 
استيوارت ميل متفكر انگليسي سده نوزدهم، در اثر خود تحت عنوان »فايده گرايي« خاطرنشان 
مي سازد ميل خوشبختي هر فرد،  نعمتي براي آن فرد است، بنابراين سعادت جمعي، نعمتي 
براي جامعه انساني است و افزايش فايده و لذت، معياري اخالقي براي رفتار انساني محسوب 
مي شود. نكته مهم اين است كه منظور از سود و فايده، منفعت  جمعي اكثريت است. به نظر 
مي رس��د انسان هاي متوس��ط، اكثريت جوامع را هم تشكيل مي دهند. شخصيت هاي فيلم 
مانند كريم زاده، روحاني و... همگي به قشر متوسط جامعه تعلق دارند و اخالق و سلوك اين 
دسته از افراد جامعه، زير ذره بين قرار گرفته است. در نظريه »فايده گرايي« اخالق متوسطان 
اين گونه تعريف مي شود: تعيين مناسبات و روابط بر اساس كسب سود و دفع ضرر و البته 
قيد اين اخالق ديگران هستند. قرار نيست شخصي براي وصول به سعادت  و خوشبختي، 
ديگران را آزار بدهد. كريم زاده براي وصول به زندگي آبرومند و لذت از آن،  همسرش را آزار 
مي دهد و با  دوگانگي شخصيتي، به مخاطبانش توهين مي كند. سارق براي گذران زندگي اش، 
روحاني را آزار مي دهد. همچنين پيرمرد و  پيرزن براي لذت بردن از حس امنيت، تعميركار 
را آزار مي دهند و اين جريان در شهر ادامه پيدا مي كند. هر شخصي براي رسيدن به منفعت 
بيشتر، اشخاص ديگر را آزار مي دهد. در نماي اول فيلم شهر نشان داده مي شود و مشخص 
مي شود شخصيت اصلي اين سه قصه، شهر است. شهري كه فلسفه اخالق خاص خود را دارد 
و آدم هايش با مرام اخالقي اش خو گرفته اند. آدم هاي اين شهر سعي مي كنند براي منفعت 
بيشتر، هر رذيلت اخالقي را براي خود توجيه كنند و با ردايي فاضل جلوي همديگر ظاهر 
شوند. كريم زاده مجري توانمند و پيرمرد و پيرزن شهروندي ميهمان نواز و... هستند و بحث 
كرامت اخالقي آنها، نقل ديگران اس��ت. نگاه كارگردان در فيلم با طنزي تلخ همراه  اس��ت و 
در هر اپيزود، با  خلق موقعيت هاي طنز و به دور از اغراق اين انحطاط را به تصوير مي كشد. 
به عنوان نمونه در اپيزود اول، كريم زاده جلوي كالنتري، نگران و مضطرب راه مي رود و متن 
اج��راي خ��ود را تمرين مي كند. متني كه به مخاطب به ياد مي آورد كه در زندگي اضطراب 
نداشته باشد! در همين اپيزود، در فروشگاه لباس، دختران از عكس گرفتن با كريم زاده شاد 
هستند و روشنك در اتاق  پرو، كبودي زير چشمش را در آينه نگاه مي كند. در اپيزود سوم 
آوردن تپانچه توسط پيرمرد و عوض  شدنش با هويه تعميركار يا جا ماندن كودك  تعميركار 
در منزل پيرمرد و پيرزن، نمونه هايي هستند كه با ايجاد موقعيت طنز، پوشالي  بودن نظام 
اخالقي اين شخصيت ها را نشان مي دهد.  پايان فيلم، نگاه اميدوارانه اي به اين روند جاري در 
شهر ندارد. روز شب مي شود و اين روال، برقرار مي ماند. روحاني قول مي دهد فردا صبح هم 
براي مادر سارق روضه بخواند و كريم زاده هم با روشنك دعوايشان موقتي خاتمه مي يابد تا 
فردا صبح ش��عله آن دوباره روش��ن شود. در پايان، دوربين ميان انبوه مردم مي رود و سلوك 
اشخاص داستانش را نمونه اي كوچك از اخالق جمعي مردمي مي داند كه در خيابان هاي اين 
شهر، صبح را به شب مي رسانند. »لطفاً مزاحم نشويد«  فيلمي است درباره شهري كه بيشتر 
آدم هايش درها را بسته اند و حلقه گل به روي در زده اند تا مخاطب بداند كه همه چيز خوب و 
خوش است و مزاحم نشود. اما اگر مخاطب سماجت به خرج بدهد و پشت اين در و روبه روي 

حلقه گل منتظر بماند، صداي جيغ و داد و دعوا را خواهد شنيد!

سعيداحمديپويانگاه

زندگي دوگانه يك شهر شلوغ

اين روزها فيلم »لطفاً مزاحم نشويد« يكي از انتخاب هاي خوبي است كه 
مي توان روي پرده سينما ديد؛ فيلمي كه هم احترام به مخاطب در آن است و 
هم يك روايت اجتماعي. دور هم جمع شدن بازيگران و كارگردان و تهيه كننده 
فيلم »لطفاً مزاحم نشويد« خيلي سريع اتفاق افتاد. در غروب يكي از همين 
روزهاي پاييزي.  افشين و هدايت هاشمي هيچ نسبت خانوادگي با هم ندارند 
اما در تئاتر مشترك هستند. هر دو در فيلم بزرگ ترين كارگردان تئاتر ايران 
بهرام بيضايي حضور داش�تند. اگر هداي�ت اكنون نقش يك روحاني را بازي 
مي كند، افشين مدت ها پيش در »خيلي دور، خيلي نزديك« اين نقش را بازي 
 كرده است. بازي در تئاتر مثل حضور در خانه شان است ولي در سينما با هزار
 قيد و بند و اما و اگر مي آيند. هر دو شناخت زيادي نسبت به فيلمنامه دارند 
و از عناصر تاثيرگذار انتخاب هايشان است. آن دو هم سيمرغ هاي جشنواره 

فج�ر را دريافت كردند و ه�م بهترين  جايزه هاي تئات�ر را. جمعي كه خيلي 
صميمي درباره فيلمي كه تمام شده بود، صحبت مي كرد. محسن عبدالوهاب 
از دنياي مس�تند اجتماعي به سينماي داستاني آمده است با كوله باري پربار 
كه نگاهش در اين فيلم تاييد اين مدعاست. او چرخه زندگي آدم ها را در اين 
شهر شلوغ روايت كرده است با حضور شخصيت هايي كه در بيرون خانه مدام 
درگير هستند. محمد احمدي هم فيلمبردار فيلم است و هم تهيه كننده اين 
فيلم. چرخش نرم دوربين روي شخصيت ها و عبورش به سوي  ديگر و وارد 
نشدن به حريم شخصي آنها و گرفتن تصاويري كه اين آدم ها در فضاي بيرون 
تصوير مي كنند از توانايي هاي  اوست؛ از توانايي كارگرداني كه ساخت فيلم 
حريم، حقيقت گمش�ده و شاعر زباله ها را در كارنامه اش دارد. اين بخش اول 

گفت وگو است و بخش بعدي دوشنبه هفته ديگر چاپ مي شود. 
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حاللت باشد نوش جانت. اما او ناراحت شد و گفت ديگر 
به من زنگ نزن. ناراحت هم شد. و تمام. 

شما مي بينيد دزدي كه در اين فيلم بوده و تبديل 
به شخصيت هم شده است، در صحبت هايي كه مي كند 
و حرف پيش مي آيد، مي گويد من پولم حالل نيست و 
مادرم هم روضه اي است، شما مي توانيد براي او روضه 
بخوانيد. به او اشاره هم مي كند و در معذوريت اخالقي 
قرار مي دهد كه ببين 300 هزار تومان را ازت نمي گيرم. 
اگر به نظر تماشاگر اين روند منطقي است پس درست 
و باورپذير است. همان طور هم كه جواد طوسي در مجله 
فيلم نوشته است اين دزد با وجود اينكه فقط صدا دارد 
شخصيت شده و حتي صورتش هم قابل تصور است. 
عبدالوه�اب:  مي دانيد كه اي��ن روزها خيلي ها 
اس��تخاره تلفني انجام مي دهند. طبيعي اس��ت كه با 
آمدن وس��ايل ارتباطي جديد ش��كل ارتباط هم فرق 
مي كند. اينكه يك روحاني از طريق تلفن براي مادري 
كه فلج اس��ت و از خانه بيرون نمي رود روضه بخواند 

اصاًل عجيب نيست. 
- ش�ايد منظورم را به ش�كل درستي نگفته ام؛ 
منظورم اين اس�ت كه وقتي شما يك شخصيت 
روحان�ي را خلق مي كنيد الج�رم بايد ضوابطي 

را بپذيريد. 
عبدالوهاب: منظورتان از ضوابط چيست؟ 

- يعني شما هيچ چيزي را مجبور نبوديد به اين 
شخصيت اضافه يا كم كنيد؟ 

عبدالوهاب: نمي دانم پاس��خي ك��ه مي دهم به 
س��وال ش��ما برمي گردد يا نه. براي م��ن اين روحاني 
كه در فيلم ديده ا يم اصاًل ناشناخته نيست. من با اين 

روحانيت بزرگ شدم. 
- اي�ن ايده آل ش�ما از روحانيت اس�ت يا فقط 

تصويري است كه در جامعه وجود دارد؟ 
عبدالوهاب: روحانيت قش��ري از جامعه ماست. 
طبيعتاً آنها هم مثل همه اقشار جامعه و انسان ها داراي 

خصوصيات متفاوتي هستند. 
- اگر شما مي خواستيد رگه هايي از سياست را در 

اين روحاني وارد كنيد مي توانستيد؟ 
عبدالوهاب: ما اصاًل وارد اين فضا نش��ديم چون 

روحاني ما داراي اين ويژگي نبود.  
هدايت هاشمي: اين شخصيت االن ساخته شده 
است. شايد شما نظرتان اين باشد كه چرا اينقدر خوب 
تصوير ش��ده كه من مي گويم اصاًل اين طوري نيست. 
اين آدمي ش��بيه همه آدم هاي ديگر است. در محضر 
را باز مي كند و بيرون مي آيد و سرش��ان داد مي زند و 
همان جا خيلي جالب است كه يك دختربچه شكالتي 
را كه دس��تش است پرت مي كند. بعد مي رود با دزده 
وارد معامله مي شود و سر او هم داد مي زند. در صورتي 
كه اگر مي خواستيم يك روحاني خيلي خوب را تصوير 
كنيم اين نكته وجود دارد كه اصاًل بلند صحبت كردن 
كراهت دارد حتي با دشمن. اما او كاماًل با داد و فرياد 
ب��ا دزد صحبت مي كند. همه اينها را دارد و آخر س��ر 
ه��م دزده او را راهنمايي مي كند. او يك آدم اس��ت و 
اين باعث جذابيتش شده است و همين باعث مي شود 

مردم او و داستانش را تماشا كنند. 
- يعني ش�ما در همي�ن فرصت ك�م جنبه هاي 

مختلفي از زندگي او را تصوير كرديد؟
هدايت هاشمي: بله! يك وقت است شما مي گوييد 
اين چه آدم يكسويه اي است كه همه اش خوب است. من 
خودم دوست ندارم نقشي را كه يكسويه و تخت باشد بازي 
كنم؛ نقشي كه باال و پايين نداشته باشد، تغيير نداشته 
باشد. من براي همين فيلم تحقيق كردم، رفتم با پنج 
شش آخوند و روحاني صحبت كردم البته نه با زعماي 
سياس��ي. من مثاًل با يك روحاني كه در خيابان دولت 

- اين ماجراي بيلبوردها چيس�ت؟ اينكه عكس آقاي هدايت هاش�مي را حذف كردند. مگر ش�ما 
هماهنگي هاي الزم را انجام نداديد؟ مگر آقاي هاشمي برنده جايزه نشده اند از حوزه علميه قم؟ 

محمد احمدي: اين بيلبوردها مجوز رسمي دارد. بعد از اينكه تمام مجوزها گرفته  شد اين عكس از بيلبورد ها 
حذف شد كه من اين چندروزه دنبال كار هستم. اين عكس البته هنوز سردر سينماست. االن اين عكس را از 
بيلبوردهاي اتوبان ها حذف كرده اند. ما نمي دانيم بايد چه كار كنيم. اين فيلم از حوزه علميه سه جايزه كارگرداني، 
فيلمنامه نويسي و بازيگري را دريافت كرده و به  خاطر تاثير و هدايتي كه در تصويركردن يك روحاني داشته، 
توسط حوزه علميه تحسين شده است، ولي حاال مي بينيم به دليل اعمال سليقه، به رغم دريافت مجوز بيلبوردهاي 
شهري از سازمان زيباسازي شهرداري تهران، تصاوير بيلبوردها تغيير كرده  است. اين اتفاقات نشان مي دهد كه 
چقدر همه چيز سليقه اي است.  اي كاش حداقل دوستان به ما اطالع مي دادند تا اگر هم از نظر آنها مشكلي در 
اين پوستر وجود داشت، ما خودمان آن را برطرف مي كرديم نه اينكه عده اي به سليقه  خود در پوستر ما دست 
ببرند. فراموش نكنيم هيات داوران دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم در بخش تجلي اراده ملي بيست و 
نهمين دوره جشنواره فيلم فجر، لوح تقدير و جايزه خود را به محسن عبدالوهاب نويسنده فيلمنامه و كارگردان 
فيلم»لطفاً مزاحم نشويد« به دليل قصه روان، باورپذير و پرداختن به برخي از دغدغه هاي جامعه و ارج نهادن به 
مقوله اهداف و نقش هدايتي روحاني و نيز جذابيت تصاوير و پرداخت شايسته، محكم و قالب دراماتيك اهدا كردند.

هدايت هاشمي: من خيلي از اين اتفاق ناراحت هستم. اين عكس يك هفته ده روز بوده است. تمام نظارت ها 
بر آن صورت گرفته است و ناگهان اين اتفاق مي افتد. چرا؟

حذف ناگهاني عكس از بيلبورد مجوزدار
يك حاشيه پررنگ 
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