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کار کــردن با ابراهیــم حاتمی کیا 
تفاوت های مشــهودی بــا دیگر 
کارگردانان دارد. معموال بازیگران 
بعد از این تجربه از شدت سختی 
پــروژه و یا بــه دلیــل بعضی از 
اخالق های خاص ایشــان، یا با او 
کار نمی کنند و یا مداوم کار می کنند 
و همکاری شــان به چند فیلم دیگر 
هم می رسد. شما جزو کدام هستید؟

آقــای حاتمی کیــا کارگردانــی کاربلــد و 
حرفه ای هستند و بسیار دقیق می دانند چه 
می خواهند. چه وقتی کــه می خواهند فیلم 
شلوغ  و پرلوکیشن بســازند و چه وقتی که 
در نظر دارند فیلمی با تعداد شــخصیت های 
کم و لوکیشن محدود کارگردانی کنند. همه 
چیز را می سنجند و طبق نیاز و الزمه سبک 
آن فیلم، شــیوه خود را با آن گونه از سینما 
تطبیق می دهند. نکته ثابت در آثار ایشان این 
است که سینمایشان، سینمایی با پروداکشن 
سنگین )برای ایران ( و بســیار استاندارد از 
لحاظ تولیدی است. من علت تک همکاری ها 
و یا همکاری های متعدد دیگران در آثارشان 
را نمی دانم ولی چیزی که مشــخص است، 
فضای ســینمای حاتمی کیا بــرای عوامل و 
به ویژه بازیگران به این گونه است که نیاز به 
تالش و سخت کوشی برای رسیدن به هدف 
و نزدیک شــدن به مالک های ایشان دارد و 
برای همین شــاید بعضی بازیگران شرایط و 
یا حوصله تجربه اینگونه از کارها را نداشــته 
باشند و یا به هر دلیل دیگر از بعضی ها دعوت 
مجدد برای همکاری در کارهای بعدی  نشود. 
درکل به نظرم همکاری کردن یا نکردن یک 
بحث دوطرفه اســت و پاسخ به این سوال که 
آیا همکاری مجدد بین ما صــورت بگیرد یا 
خیر، بستگی به ایشان و نقشــی که در نظر 
می گیرند دارد، ولی من بســیار عالقه مند به 
همکاری مجدد هستم چون می دانم که هم 
می توانم یاد بگیرم و هم اینکه دوباره خودم 

را محک بزنم.
تفاوت های حاتمی کیا با بقیه را در 
شکل فیلمســازی در چه می دانید؛ 
خیلی ها می گویند که ایشان شکل 
دکوپاژ و میزانسن ها را از قبل چیده و 
به هیچ عنوان تغییر نمی دهند، نظم 
خاصی در فیلمبــرداری دارند و در 
این زمینه انعطافی ندارند. کمی از 
جزئیات تفاوت های سرکار بودن با 

حاتمی کیا بگویید.
این کارگــردان ســکانس ها را از قبل برای 
 خودش طراحی کرده و دقیــق می داند چه 
می خواهــد. کارگردانی بســیار تکنیکال و 
مسلط به ابزار اســت؛ اما این مانع نمی شود 
که منعطف باشــد. ابراهیــم حاتمی کیا یک 
کارگردان کامال بازیگرمحور اســت، یعنی با 
اینکه متن را خودش نوشــته  و بر داستان، 
صحنه، ابزار و کلیت ســکانس مسلط است، 
معتقد است یک روز قبل از گرفتن هر صحنه 

گفت وگو با سام قریبیان به بهانه  همکاری 
متفاوتش با ابراهیم حاتمی کیا در »خروج«

حاتمی کیا
مولف است

 چرا با او کار نکنم؟
دنیاخمامی :   سام قریبیان از ابتدای فعالیتش تا کنون سعی کرده کارهای تازه و 
متفاوتی را انجام دهد و در نقش های مختلفی بازی کند تا خودش را به چالش بکشد. 
او تجربه  بازیگری، نویسندگی و کارگردانی در سینما، تلویزیون و تئاتر را در کارنامه 
دارد. به بهانه  اکران فیلم »خروج« و ایفای نقش رحمان در این فیلم، با او درباره تفاوت های همکاری با 
ابراهیم حاتمی کیا ، شاخصه های کاری این فیلمساز و جهان وی و نگاه بازیگر در مواجهه با این جهان 

پرسیدیم که ماحصل آن را می خوانید. 


