
فیلم ماه

شما محمدحســین مهدویان را در 
ســاختن فیلم هــای بیوگرافی مثل 
»ایستاده در غبار« موفق تر می دانید یا 
در آثار سیاسی مثل دوگانه »ماجرای 
نیمروز« یا حتی فیلم های معاصر مثل 

»التاری«؟
مهم تریــن نکتــه ای کــه در کارنامــه کاری 
محمدحســین مهدویان می توانم به آن اشاره 
کنم تمرکز و ممارست او در اســتفاده از ابزار 
ســینما برای بیان داســتان ها و دغدغه هایی 
اســت که مد نظر دارد. این فصل مشــترکی 
است که همه آثارش را یکدست و از یک جنس 
می کند و ارتباط من را به عنوان مخاطب با آن 
تســهیل می کند. در وهله اول مــن با تکنیک 
مواجــه می شــوم و از این منظــر، وقتی همه 
فیلم های محمدحسین مهدویان را در کنار هم 
بگذاریم این  فیلم ها پازل رشد او را در قالب یک 
فیلمساز تکمیل می کنند. این یک سیر صعودی 
ارزشمند و غبطه برانگیز برای اوست که در این 
مسیر هوشــمندانه از لحاظ تکنیک سینمایی 
مخاطب را سر ذوق می آورد و از این لحاظ، فن 
سینما را جلوی چشم ما ترسیم می کند و البته 
داستان های هوشــمندانه ای را هم برای ارایه 
به مخاطب انتخاب می کند. نه تنها »ایســتاده 
در غبار« که عقب تــر از آن، »آخرین روزهای 
زمســتان« را کارهای شــاخص و نمونه ای در 
زمینه ســینمای مستند در ســینمای ایران 

می دانم. 

مستند داستانی؟
مستند به معنایی که بازنمایی در آن اتفاق 

بله! مهدویان خادم فرهنگ است
سپیده عالم پناه: »ایستاده در غبـــــار«، 
حاال  و  »التاری«  نیمروز«،  »ماجرای 
»رد خون« کارنامه هنری محمدحسین 
در  را  کارگردان  این  سیر صعودی  که  است  مهدویان 
فیلمسازی نشان می دهد. به زعم خیلی از کارگردانان و 
عوامل سینمایی، ساخت فیلم های دنباله دار کار بسیار 
نمی تواند  هم  وقت ها  خیلی  حتی  که  است  دشواری 
انتظارات مخاطب را برآورده کند. محمدحسین مهدویان 
اما این ریسک را کرد و سری دوم »ماجرای نیمروز« 
را ساخت و تا حدود زیادی هم در این زمینه موفق بود. 
پس از گذشت چند هفته که فیلم »رد خون« روی پرده 
نقره ای می درخشد با محمد صابری؛ روزنامه نگار باسابقه 
نوع  درباره  تلویزیونی،  کارشناس  و  تلویزیون  و  سینما 
فیلمسازی و مسیری که محمدحسین مهدویان طی کرده 
به گپی وگفتی نشستیم و جهان این فیلمساز را وارسی 
کردیم، جزییاتش را زیر و رو کردیم تا به نگاه این فیلمساز 
نزدیک شویم و به بهانه این فیلم، آثارش را تحلیل کنیم 

که در ادامه می خوانید.
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