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علی عطشانی در گفتوگو با «فرهیختگان» از فیلم جدیدش میگوید

میخواستمتفاوترزمندههارابابرخیمسئوالنفعلینشانبدهم
و بـــرای همین در آخر فیلم میبینید هر دوی آنها همچنان
همانی هســـتند که بودند .خلیل کاتیوشا دوباره از سر کار
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اخراج شده و ارشیا هم میخواهد به کانادا برود .من قصد

علی عطشـــانی یکی از پرحاشـــیهترین فیلمســـازان

ایـــن دو نفر همدیگر را ببینند و مقداری با هم حالشـــان

روزنامهنگار

نداشـــتم در قصهام کسی متحول شود .فقط میخواستم

خوب شود.

سینمای ایران در سالهای اخیر بوده ولی «کاتیوشا»
اولین فیلم عطشـــانی بهحساب میآید که بدون هیچ

حاشیه و جنجالی روی پرده رفت و حتی از ستارههای

روی دیگـــری تاثیر بگذاریـــد ،روی مخاطب هم قصد

بهحالهرفیلمیکهساختهکمدیبودهودرتمامآثارش

تاثیرگذاری نداشتید؟

مخاطب خودش باید در اینباره قضاوت کند .من بستری

نقبی هم به جنگ ایران و عراق زده است .کاتیوشا هم

فراهـــم کردم و این دو نفر را در این بســـتر قرار دادم .حاال

این خصوصیت را دارد و بهعالوه موضوع فاصله طبقاتی

هرکسی میتواند برداشت خودش را داشته باشد.

در جامعه ایران و تفاوت ارزشها بین نسل فعلی و نسل
گذشـــته به آن اضافه شده اســـت .علی عطشانی در

گفتوگوبا«فرهیختگان»غیرازصحبتهاییکهدرباره

مراحل ساخت فیلمش و ویژگیهای قصه و کارگردانی
و بازی بازیگرها انجام داد ،درخصوص تفاوت نســـلها
و فاصله طبقاتی در ایران که مضمون کاتیوشا بود هم

حرفهای نســـبتا داغی زد .او در خالل این صحبتها

روشـــن میکند تمام آنچه مدنظرش بوده را در فیلمی
که ساخته ،نگفته اســـت؛ چون در دوره فعلی ممکن
است بیان چنین حرفهایی نسبت به هر دوره دیگری
دردسرساز باشند .گفتوگو با علی عطشانی ،کارگردان

فیلم کاتیوشا را در ادامه میخوانید.
ایده اولیه فیلم از کجا شکل گرفت؟

از طرح آقای مهراب قاسمخانی؛ من وقتی این طرح را دیدم

درمورد تفاوت ارزشها بین دو نســـل شـــاید بشـــود
بله ریسک بود .هم برای خود ایشان ،هم برای من؛ چون من

که گرفتم طوری است که برای هرکس دیگری غیر از خودم

پیشروی ما وجود نداشـــت .اما با شـــناختی که از هادی

تصمیمات نقشی نداشتند.

ببینید؛ فاصله طبقاتی االن موضوعی است که دل همه از

هم از ایشان کمدی ندیده بودم و از این جهت قالب خاصی

حجازیفر داشتم ،میدانستم از پس این کار برمیآید.

شما با چه نگاهی نسبت به تضاد طبقاتی از یک طرف

میشود که دقت کنیم هنوز فیلم «خجالت نکش» روی

و مشکل دیگرمان تقابل نسلها است .نسل امروز ما تصور

امروز میبینیم و نمیشـــود وجودش را انکار کرد .یک عده

خودش خیلی کمتر است .این مساله وقتی حساستر
پرده اســـت و احمد مهرانفر در آن نقش یک پیرمرد را
بازی میکند .چطور شد به انتخاب احمد مهرانفر برای

نقش یک جوان تینیجر رسیدید؟

ساخت این فیلم رفتید؟

فاصله طبقاتی است .یک مشکل اصلی جامعه ما این است

دیگری از نسل قبلشان دارند و متاسفانه بهخاطر رفتارهای

را دیدم احســـاس کردم خروجـــی آن یک کمدی بیمغز و

میخواستم این کاراکتر کسی باشد که حال و هوای جنگ

چطور شـــد تصمیم گرفتید فیلمی بســـازید که روی
حضور ســـتارههای پولســـاز برای فروختن در گیشه
حساب نکرده بود؟

اما دلم میخواست مقداری سن نقش را باالتر ببرم؛ چون
در پشت جبههها و داخل شهرها را تجربه کرده است و احمد

مهرانفر با گریمی که آقای گلزاده انجام داد ،سن و سالش
به همان میزانی رسید که من دوست داشتم.

سردر سینما باعث شوند یک فیلم بفروشد .امروز مضمون
فیلم ،داســـتان فیلم و خیلی چیزهای دیگر در روند فروش
آن تاثیر میگذارند.

در این چیدمان هادی حجازیفر برای اولینبار در یک

فیلم کمدی بازی کرد .این برای فیلم شما ریسک نبود؟

و همه این مشـــکالت را به پای آنها هم بگذارد .میخواهم

بگویـــم اینهایی که امروز این کارها را میکنند ،نمایندگان

باعث شـــد به اینجا برســـید یا تصمیم خودتان بود و

توانمند کشورمان میخورد و بهترین چیدمانی که میشود

در وضعیت 15 ،10سال پیش نیستیم که فقط چهرههای

نسل جوان نگاه بدی به نسل آرمانگرای گذشته پیدا کند

که همینطور که امروز در تلویزیون مینشینند و در چشم

تدوینگر این فیلم خود شـــما بودید! آیا تنگنای مالی

من این فیلمنامه را به کمک آقای علیمیرزایی نوشتم و آن

نظرم این اتفاق االن افتـــاده و چیدمان خوبی داریم .االن

مشکالتی برای مردم ایجاد کردهاند .اینها باعث میشوند

آقای عطشانی نویســـنده و کارگردان و تهیهکننده و

من به پولســـاز بودن هنرپیشـــهها توجه نکردم و بیشتر

از این بازیگرها برای این درام به دست آورد ،کدام است .به

کارهایـــی مثل اینکه در دوربینهـــا زل میزنند و به مردم

مناســـبی برای نسلی نیســـتند که جانشان را کف دست

دالیل دیگری داشتید؟

روی این متمرکز شـــدم ببینم کدام کاراکتر به کدام بازیگر

فیلمازمناکرانشدهوفاصلهطبقاتیهمموضوعیاستکه

از بزرگترین مشکالتی که امروز جامعه ما با آن درگیر شده

دروغ میگویند و در همین چندوقت اخیر میبینیم که چه

سمت ساخت آن بروم.

حرفی بزنم که دردسر درست کند .تازه بعد از هفت سال یک

و یک انگ به تو میزنند و کلی حرف برایت درست میکنند.

حس کردم میشود یک کمدی متفاوت از آن در آورد .از قبل

شوخیهای جنسی نیست .همین چیزها ترغیبم کرد که به

آن پر است و من اگر دربارهاش صحبتی بکنم ،ممکن است

احمد مهرانفر هم نقشی را بازی کرده که از سن واقعی

در طرح اولیه این نقش یک جوان تقریبا  23 ،22ساله بود،

فکاهینیست،حرفیبرایگفتنداردوجذابیتآنمبتنیبر

به نفع هیچیک از طرفین ،قضاوتی نکرد؟

و تفاوت ارزشها بین دو نســـل از طرف دیگر به سمت

بدی که دولتمردان ما میکنند،تر و خشک با هم میسوزند؛

تصمیم داشتم یک کار کمدی انجام دهم ،وقتی این طرح

نتیجهگیری را به خود مخاطب ســـپرد ،اما آیا درمورد
فاصله طبقاتی هم میشود فقط صحنه را نشان داد و

تدوین آن ســـخت اســـت .بهطورکلی مسائل مالی در این

گذاشـــتند و به جبههها رفتند .اینها اتفاقا کسانی هستند
مردم زل میزنند و به دروغ میگویند مشکلی وجود ندارد،

نه ربطی به تنگنای مالی نداشت .نویسنده که من نبودم.

مطمئن باشید در زمان جنگ هم این خلوصنیت را نداشتند

هم براساس طرح اولیه مهراب قاسمخانی و بازنویسی آقای

شـــاید کمتر با آن قشـــر پاک و بیآالیش طرف بوده ،یک

خودســـیانی بود .این از بحث نویسندگی .من تهیهکننده

و کارگـــردان کار بودم .درمورد تدوین هم باید بگویم ســـر
صحنه تقریبا به صورت ادیت شـــده فیلمها را میگرفتیم؛

چون میدانستیم چه چیزی میخواهیم و این اولین کاری
نیست که خودم تدوین کردم ،یکسری از کارهای قبلی را

هم خودم تدوین کرده بودم ولی به دالیلی اسم افراد دیگری
را زده بودیـــم .در این فیلم فکر میکردم ذهنیتی که دارم را
خودم بهتر میتوانم پیاده کنم و احساس کردم راشهایی

که به جبههها بروند .من ســـعی میکردم به این نسل که

مقدار تفاوتها را نشـــان دهم و بگویم که آنها انسانهای
پاک و شـــریف و نجیبی هستند و مشکالتی که برای همه

هست را آنها هم دارند.

دربارهاش حتی حرف هم نمیشود زد .اگر حرف بزنی ،هزار
اما به هرحال فاصله طبقاتی ،چیزی است که هم ه در جامعه

وضعشان خوب است که اینها دو درصد مملکت هستند و

 ٩٨درصد مردم حالشان خوش نیست .این شکاف بین دو
درصد و  ٩٨درصد یک دره است ،نه یک شکاف کوچک .آن
دو درصد بهرهمند ،پول آن  ۹۸درصد را میخورند و به روی
مبارکشان هم نمیآورند.

اما ثروتمندی که شما در داستان فیلمتان نشان دادید،

به مسئوالن کشور و سفره نفت و بیتالمال وصل نبود.
ما در یکاســـتوری و عقبه داســـتان چیزی درباره اینکه

اینها به جایی وصل هســـتند نگفتیم اما هرکسی میتواند

برداشـــت خودش را داشته باشد .یکی میتواند بگوید پدر
ارشـــیا هم رانتخوار بوده و یکی ممکن اســـت به این فکر

نکنـــد .من اصال به این موضوع ورود نکردم؛ چون اگر ورود

میکردم« ،کاتیوشا» فیلم دیگری میشد با مشکالتی دیگر
و احتماال دیدگاههای متفاوت دیگری را نسبت به خودش
ایجاد میکرد.
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یکی تلوتلوخوران در سرگیجهای شاداب و
دیگری مرگاندیش ،یکی در زندگی آنقدر

بیهدف و ســـر به هوا که تمام هم و غمش

دوران آرمانگرایی ،یکی پیر و دیگری جوان ،یکی مرد و یکی نابالغ ابدی،

یکی پایکوبان و یکی بالزنان ،یکی مثل کاتیوشا پر از غرش و دیگری مثل

تفنگ آبپاش ،پر از تناقضی پذیرفتهشده میان تفنگ بودن و آبپاش بودن!

اینهمهتضادکهازکنارهمقرارگرفتنچنینشخصیتهاییبرمیخیزد،
قادراستموتوریکدرامششدانگرابرایتیکآفکشیدنتاقافآسمان

گرم کند؛ اما برد کاتیوشای علی عطشانی تا کجاست؟ خلیل معروف به
کاتیوشـــا (با بازی هادی حجازیفر) اهل محلههای جنوب غرب تهران

اســـت؛ منطقهای پرتراکم و شلوغ که از میان محلههای تهران بیشترین

شـــهدا را داشت .او با کالهی نظامی که ظاهرا یادگار دوران جنگ است،
در برگه اینستاگرامش بیانیههای بداههای را قرائت میکند که مخاطبان

بسیاریپیداکردهاند.حاالآقایکاتیوشاکهسکانساولهمینفیلمنشان

میدهدبافرهنگسلبریتیپروریتضادیاساسیدارد،خودشتبدیلبه

یکسلبریتیاینستاگرامیشده.اوبسیارآرمانگراستواهلمماشاتهای
معمولبرایحفظموقعیتشغلیاشنیستورویهمینحسابمرتباز
حرفهای به حرفه دیگر میرود .یکی از این حرفهها که فیلم علی عطشانی

لوحوش همان میگذرد ،محافظت این
آن را قـــاب گرفته و ماجرایش حو 

کهنهسرباز از یک جوان بهشدت ثروتمند در ایام نوروز است .ارشیا (احمد
مهرانفر)جوانیاستکهاعتیادداشتهوبهضربنظارتپدرشاخیراموادرا

ترککردهاستاماحاالکهپدرونامادریجوانشمیخواهندبرایتعطیالت
عیدبهخارجازکشوربروند،قرارمیشودکاتیوشامراقباوباشدتااینجوان
لغزشنکردهومجدداسراغموادنرود.کاتیوشاوارشیاچندروزبهتنهاییدر

یک خانه دنگالی و بزرگ با هم زندگی میکنند و کنارهم قرار گرفتن این دو
متضاد ابدی به خلق چند صحن ه بانمک و گاهی رمانتیک منجر میشود.
اینکهدرآخرفیلمارشیابهمنزلکاتیوشامیرودوجنازهاحسان،پسرخاله

میلیاردر تصمیم میگیرد واقعا مواد را ترک کند ،از آن نوع پایانبندیهای
کلیشهایاستکهمخاطبعاموقتیباصحنههایکمیکفیلمتفریحکرد

و از کش پیدا کردن چالش قصه خسته شد ،چندان با کلیشهای بودن آن
مشکل پیدا نمیکند؛ چون منتظر سرهم آمدن ماجرا است و هر پایانی را

میپذیرد .در نگاه اول به ایده فیلم ،میشود منتظر یک کمدی عمیق بود.
اینموضوعخیلیجالباست.اصالاینروزهامردمبهشدتمنتظرهستند
کهسینمادربارههمینچیزهاحرفبزندوبرعکس،چنینسخنهاییخیلی

کمگفتهمیشوند.فاصلهطبقاتی،دوریازدورهآرمانگراییوورودبهعصر

میانمایگی ،تضارب نســـلها ،برندبازی ،ریچکیدز ،دور دور ماشینهای

میلیوندالریدرخیابانهایباالشهرو۱۳ونیممیلیونتومانپولبراییک
دست کت و شلوار که ۳۵۰هزارتومان میارزد؛ بهعالوه مهاجرت و اعتیاد

شما خودتان با کدامیک ازکاراکترهایی که نشان دادید،
انس بیشتری دارید؟

اما در قصه شما که خلیل نماینده همان انسانهای پاک

و نسل جوانتر از خودش بگذارد.

است ،امکان دارد خودش یا حال و هوایی که میپسندیده،

بله من دنبال این نبودم که کسی روی دیگری تاثیر بگذارد

یکیبینهایتثروتمندودیگریخیلیفقیر،

شهیدکاتیوشابعدازسالهابهوطنبرمیگرددوتحتتاثیراینجو،جوانک

من بین این دونفر یعنی بین خلیل و ارشیا بودم و اگر کسی

و آرمانگرا است ،انگار قرار نیست تاثیر خاصی روی ارشیا

شوخیهای دمدستی
با تیترهای خبری

میشـــود تهیه یک بست مواد مخدر صنعتی و آن دیگری سرش در هوای

گذشته از اینکه نخواســـتید توسط یکی از کاراکترها

بفروش هم برای دیده شدن استفاده نکرد .عطشانی تا

یادداشت

احســـاس کند فیلمم به یکی ازاین دو شخصیت نزدیکتر

به یکی از اینها نزدیکتر بوده باشد.

و ریاکاری اهالی ســـینما و سگبازی دختران پتیبورژوا و ...همه اینها در
کاتیوشاآمدهاندامافقطبستهبندیشانازپشتویترینبهمخاطبنشان

داده میشـــود و مزه هیچکدام زیر دندان هیچکس نمیرود .فیلم از یک
جای مشخص شروع میشود اما نقطه خاصی را مدنظر ندارد که به سمت
آن حرکت کند .روی همین حساب اگر گفته شود فیلم علی عطشانی به

هدفی که داشته ،نرسیده است ،حرف درستی گفته نشده؛ چون از ابتدا

ریلمشخصیجلویاینلوکوموتیوقراردادهنشدهبودکهحاالازآنبیرون

بزند یا بر مدار همان بماند.

نقد بازیگری

در صحنههای ابتدایی فیلم ،بعد از آنکه خلیل کاتیوشا به شکلی کمیک

کلیشهشکنیبهروشپرستویی

بازیگریبدونغلو

و نسبتا غافلگیرانه ،شغل بادیگارد را میپذیرد و همان وقتی که در اتاقی
کنار دوســـتش نشسته و یکییکی پیشنهاد محافظت از شخصیتهای

مختلـــف را رد میکند ،مخاطب به یاد فیلم بادیگارد ابراهیم حاتمیکیا
میافتد .دوســـت کاتیوشا عکس مهناز افشـــار را به او نشان میدهد و

مهرانفـــر و هادی حجازیفر هـــر دو در خردادماه به دنیا

حسی و زیرپوستی نبود و اوراکت بود و دلیل بیتوجهیها

خیلیها هادی حجازیفر را هنرپیشـــهای میدانند که با

ادامه دو نقش فرعی دیگر هم در «آستیگمات» و «ش اهکش»

میپرسد این را میشناسی؟ و او میگوید شوهرش را بهتر میشناسم...

یکسال از احمد کوچکتر است و با این حال در «کاتیوشا»

کرد .البته حامد بهداد و به تأســـی از او نوید محمدزاده را

معرفی شد؛ اما او سالها پیش در یکی از مهمترین فیلمهای

دعوتشدهبود،گفتازایفاینقشهایمکملوفرعیابایی

معرفی کن ،دانشمند هستهای نداری؟» این همان درخواست حاجحیدر

آمدهاند؛ اولی در روز دهم و دومی یک هفته بعد؛ اما هادی
نقش مردی را بازی میکند که تقریبا همســـن پدر اوست.
در اینجا این حجازیفر نیست که باالتر از سن واقعیاش

را بازی کرده بلکه مهرانفر هم چندین سال از سن خودش
پایینتر آمده اســـت .نکته جالب روبهروی هم قرار گرفتن

هادی و احمد با این اختالف نمایشـــی سن ،این است که

مهرانفر هنوز فیلـــم «خجالتنکش» را روی پردهها دارد؛

یعنی فیلمی که در آن نقش یک پیرمرد را بازی میکند .به
عبارتی مهرانفر در این دو نقش حداقل  ۴۰سال اختالف
سنی داشت و هر دوی این فیلمها پشتسرهم اکران

شدند .در ســـالهای پیش از این ،هنرپیشههای
ســـینمای ایران برای اینکه بازیشـــان به چشم
بیاید ،عالقهمند به ایفای

نقشهایی در قالبهای
معلول ،کمتوان ذهنی یا

معتاد بودند و زنپوشی
هنرپیشـــههای مرد که
اکبر عبـــدی رکورددار

آن بود هـــم یک مورد

دیگر در ایـــن زمینه به

حساب میآمد .نقشهای

اینچنینـــی بـــازی اوراکت

( )over Actمیطلبیـــد و چـــون با

خـــود واقعی هنرپیشـــهاش تفاوت
داشت ،باعث میشد بازی او خیلی
بهچشم بیاید .اما بعد از بیتوجهی

داوران فجر به بازی شهاب حسینی

در «حوض نقاشـــی» و بیـــان این نکته

توسط ضیاءالدین دری بهعنوان یکی از
اعضای هیات داوران که بازی شهاب،

همیناست ،رویه سینمای ایران در این زمینه کمی تغییر
میشـــود بازیگرانی دانســـت که همچنان در این سالها
نمایشهای غلوآمیزی از آدمهای عصبی ارائه دادهاند .اما

هنرپیشههای دیگری هم بودند که محبوبیتشان دقیقا

بهخاطر دیده نشدن بازی آنها ایجاد شد .جواد عزتی ،هادی
حجازیفر ،احمد مهرانفر ،بابک حمیدیان و تعداد دیگری
از هنرپیشههای این سالها را میشود در این دستهبندی

جا داد .این افراد مثل نابازیگرها کامال رئال و مستند بازی
نمیکنند و فیگورشان جنبههای سینمایی را حفظ کرده
اما بازی آنها از ادا خالی است و بیرون از نقش نیست.
در اینباره میشـــود به اختالف ســـن  ۴۰ساله
مهرانفـــر در دو فیلم «خجالت نکش» در نقش

پیرمرد روستایی و بازیگر نقش یک جوان در فیلم

کاتیوشا نگاه کرد که فاصلهای متفاوت بین این دو
نقش ،چندان توی ذوق مخاطب نمیزند؛
چون احمد مهرانفر هر دوی این
کاراکترها را بهاندازه قصهشـــان
بازی کرده و از فیلم بیرون نزده
است .هنر کمدینی مثل احمد
مهرانفر که پیش از این تجربه
نقشهایـــی جدی در «درباره
الـــی»« ،دربنـــد»« ،ماجرای

نیمروز» را داشته ،همین است

که در قالـــب کاراکترهای طنز

با وجود تیپیکال بودن نقشها
چنـــدان غلو نمیکند .او اندازه
غلو نمایشی برای بازی تیپیکال

مقابل دوربین را میداند و همین

از این هنرپیشه ،جلوهای تا این حد

محبوب به وجود آورده است.

«ایستاده در غبار» و در نقش حاج احمد متوسلیان به سینما
ســـینمای دفاع مقدس به نام «مزرعه پدری» به کارگردانی

مرحوم رسول مالقلیپور هم بازی کرده بود ،هرچند در آنجا

ســـتاره فیلم نبود و از اکران «مزرعه پدری» تا دومین فیلم او
 11سال گذشته است .با ایستاده در غبار ابتدا تصور میشد
که یک هنرپیشه گمنام تئاتری ،بهخاطر شباهتش با احمد

متوســـلیان انتخاب شده تا این نقش را بازی کند اما وقتی

محمدحســـین مهدویان دومین فیلم سینماییاش یعنی

«ماجرای نیمروز» را ســـاخت و باز از هادی حجازیفر برای
بـــازی در کارش دعوت کرد ،همه تصورات در اینباره تغییر
کرد .حجازیفر در ماجرای نیمروز درخشـــش کمنظیری

داشـــت و درحقیقت تیپ جدیدی از بچههای جنگ را ارائه

کرد که تا امروز نه کلیشـــه شده بود و نه با تصورات عموم از
این طیف و تیپ آدمها مغایرت داشت .حجازیفر

در ســـومین فیلم مهدویان هم حضور داشت و

نقش جنجالبرانگیز آقا موســـی را بازی کرد .او
همزمان با «التاری» در «بهوقت شـــام» ابراهیم

حاتمیکیا نقش پدر بابـــک حمیدیان را بازی

کرد و باعث شـــد که یک شمایل مشخص از او در
ذهن مخاطبان سینما

شکل بگیرد .حجازیفر
از این جا بهبعد سعی
داشت این شمایل را تا

بازی کرد و وقتی در یک برنامه تلویزیونی بهعنوان میهمان

ندارد؛ چون در سال پیشرو قصد دارد خودش کارگردانی

از فرماندهاش در فیلم بادیگارد بود ،اما جایی که کاتیوشا به آن آمده ،یک

کاتیوشـــا فیلمی از علی عطشـــانی بود که تا بهحال تمام

نهادهایرسمیبهحسابمیآید.فیلمعلیعطشانیازهمینجاکدهایی

کند .اما دراینمیان «کاتیوشـــا» ماجرای دیگری داشـــت.
کارهایـــش در ژانر کمدی بودنـــد .حجازیفر که یک تیپ

یککارکمدیکلیشهشکنیکند.ازطرفیچرخشناگهانی

کاتیوشا صرفا چند متلک ،آنهم در سکانسهای ابتدایی فیلم به اخبار

غبارمیگذشتجاانداختهبود،حاالمیخواستباحضوردر

یـــک بازیگر و درهم کوبیدن تصـــور و توقعی که مخاطبان
از او دارند ،ممکن اســـت برایش خوب نباشد .شاید همین

مســـائل بود که باعث شد او بتواند کاتیوشا را بهعنوان یک
مرحلهگذار انتخاب کند؛ چون حجازیفر در این فیلم نقشی
نسبتا جدی داشت اما در موقعیتی کمیک قرار میگرفت.
پیش از حجازیفر افرادی مثل پرویز پرستویی هم
با شمایل کهنهسربازان جنگ در سینمای ایران
جا افتاده بودند؛ اما پرستویی هم تالش کرد که
با وجود ادامه همین مسیر در سینما کارهای
دیگری هم بـــازی کند که فکر میکرد
این کلیشـــه را میشـــکنند.

«گیلدا» و همینطور حضور کوتاه او در «دارکوب»

سیاســـی روز میاندازد و خالص و جایی تمام میشود که هیچ مخالف و

موافقی ندارد .در صحنهای هم خلیل کاتیوشا روی یکی از مبلهای آن
خانهاشرافینشستهواشکریزانفیلم«مهاجر» حاتمیکیارامیبیند.در
همین حال ،ساقی ارشیا که راههای مختلفی را برای دور زدن محافظ او و

رساندن مواد به دستش امتحان کرده بود و همه شکست خورده بودند ،با

یک پهپاد برای مشتریاش مواد میفرستد .قرینه شدن پهپادی که برای
ارشـــیا مخدر صنعتی آورده با پهپادی که در فیلم مهاجر وجود داشـــت،

هیچ ســـنتز معناشـــناختی خاصی به وجود نمیآورد و صرفا در حد یک

شـــوخی باقی میماند .جایی که این دو نفر به ســـینمای کوچک تعبیه

شـــده در داخل منزل ارشیا میروند تا «نجات سرباز رایان» را تماشا کنند
هم هیچ ارتباطی بین فیلم اسپیلبرگ با ماجرای فیلم خود عطشانی برقرار

نمیشود .اساسا اکثر صحنهها یا حتی سکانسهای این فیلم اگر حذف

کمدی دیگر ،بخشی از

در اتمسفر فیلم هم چیزی کم و زیاد نمیشد .شوخی ،شوخی ،شوخی؛

«مومیایـــی »3و چنـــد
این تالشهای پرستویی

بیفتد .بازی در فیلمی

بهروز شـــعیبی ،بخشی از این تالشها بود .او در

زدهمیشودونهحتیفیلمعطشانیذرهایبهسمتسیاسیشدنمیرود.

«مارمولک»«،مردعوضی»،

آمده بـــود و هـــم بعد

از کیوان علیمحمدی

میدهد که انگار قرار اســـت حرفهای گفته نشده در فیلم حاتمیکیا را
البهالی روایت خودش بیان کند؛ اما مساله اینجاست که اساسا نه حرفی

حدودی بشکند و اجازه

و امیـــد بنکدار به اســـم

شرکتخصوصیاستومحافظتازشخصیتهایهستهایجزءوظایف

مشخص از خودش را در این دو ،سه سالی که از ایستاده در

بودند و حاال حجازیفر

ندهد که در دام کلیشه

افراد مختلف تکتک معرفی میشـــوند و کاتیوشا میگوید« :یک جوان

که خیلی دیر به سینما
ازآمدنـــش خیلی زود

اوج گرفـــت ،در حال
طـــی کـــردن همان
مسیر است.

میشدند،نهتنهابهروایتمنطقیداستانصدمهاینمیخوردبلکهحتی
خنـــده ،خنده ،خنده ...رمنس ،رمنس ،رمنس؛ گریه ،گریه ،گریه ...این

تمام آن چیزی بود که در کاتیوشـــا وجود داشت و موضوعات سیاسی در
حد بهانهای برای این شوخیها و رمنسها باقی ماندند .در حقیقت باید
گفت فیلم عطشانی سربهسر تیترهای خبری روز گذاشته بود و بدون آزار

رساندن به هیچکدامشان و بدون زخمی کردن هیچ مضمونی روزنامه را تا
کرد و در ایستگاهی که میخواست پیاده شود ،آن را برای مطالعه مسافر

بعدی همین صندلی از اتوبوس شهری جا گذاشت و رفت.

