
چهره ماه

پیرنگ ها و داســتانک هایی درباره هر یک از 
شــخصیت های معترض در ســفر بود که به 
اقتضای زمان محدود و ریتم فیلم اکنون حذف 
شده اند. فرم نهایی فیلم که مدنظر کارگردان 
بوده چیزی اســت که اکنون شما می بینید و 
از 3ساعت موجود 2ســاعتی که هدف نهایی 
خالق اثر بوده به نمایش درآمده است. به نظرم 
»خروج« پرماجرا و بسیار قصه گوست و شاید 
در نسخه طوالنی تر شما بیشتر به شخصیت ها 
و انگیزه هایشــان نزدیک می شدید، از جمله 
کاراکتر رحمان مکانیک که من ایفاگرش بودم. 
چون رحمان نه هم سن کشــاورزان است، نه 
کشاورز است، نه زمین دارد و نه اعتراضی دارد 
ولی با آن ها همراه می شود. در نسخه طوالنی تر 
مشخص تر بود که این فرد یک پیرپسر است که 
در یک رودربایســتی با اهالی ده و به خواسته 
آنان راهی سفر می شــود تا مراقب پیرمردان 
باشد. در ضمن اینکه  به خاطر عالقه به دختر 
یکی از کشاورزان، همراهی اش برای به دست 
آوردن دل خانــواده دختر پس از ســال ها نه 
شنیدن، بی تاثیر نبوده است. این خرده پیرنگ 
هنوز به صورت اجمالی در فیلم هســت ولی 
در نسخه طوالنی فیلم، پررنگ تر بود. اکنون 
براساس صحنه های گرفته شده، آن چیز که 
مدنظر آقای حاتمی کیا بــوده با بهترین ریتم 
ممکن در کنار هم چیده شــده تا 120 دقیقه 

کامل را ببینیم.
شکل روایتی که معموال شما در سینما 
می پسندید به سینمای امریکا و ریتم 
تند و ضرباهنگ باالی آن ســینما 
نزدیک تر است، برای شما چه چیز 
در روایت مهم تر از هرچیز دیگری 

است؟
اولین و مهم تریــن رکن ســینما برای من 
قصه گویی اســت. قصه هایی کــه من عالقه 

دارم آن ها را بیان کنــم، در ذات خود خارج 
از بحث ژانرشناسی، پتانســیل باالیی برای 
روایت به شــیوه نوآر و نئونوآر دارند. شاید 
ریشــه این موضوع هم در فیلم هایی باشــد 
که از ابتدا با آن ها ســینما را دیدم و تجربه 
کردم. فقط هم محدود به آمریکا و حتی فقط 
سینما نمی شــود. فیلم ها و ادبیات نئونوآر 
اســکاندیناوی، معماری ســبک آرت دکو، 
ادبیات معمایی انگلیســی و فرانسوی، حتی 
در مقیاس وســیع تر، آثار ســایبرنوآر مانند 
بلید رانــر Blade Runner  یا جهان های 
موازی چون دنیــای گاتهــام و مدمکس و 
ترمیناتــور همگی از یک شــیوه ابرازگرائی 
استفاده می کنند و آن هم طرح سوال و معما 
و روانشناسی فرد و جامعه به صورت توأمان 
اســت. حاال هرکس در جهان کاری خود از 
جمله سینما، در حد و اندازه خودش می تواند 

این گونه روایت را تجربه کند.
»360 درجه«، »گناهکاران« و »عالیجناب« 
در همین راستا نوشته و کارگردانی شده اند. 
حتــی در آثاری هم کــه به عنــوان بازیگر 
حضور داشته ام شــما رد این عالقه به شیوه 

قصه گویی را می بینید.
برخی می گویند شــکل اعتراض 
آرامی که در فیلم بــود و همزمانی 
آن با برهه ای از تاریخ سیاســی 
و سفارش آن توســط اوج، حس 
شعاری بودن و سفارشی بودن به 
فیلم داده است و البته شکل برخورد 
تند حاتمی کیا در نشســت خبری 
فیلم هم مزید بر این تناقض شد. 
شما خودتان در طول همکاری آقای 
حاتمی کیا را چطور آدمی شناختید؟ 
چقدر ممکن اســت با تاریخ رنگ 
عوض کند و سفارش بپذیرد، چقدر 

4 معیار برای مــن؛ 
فیلمنامه، نقش، 
کارگــردان و 
عوامل اصلی هستند. 
معموال فروش بسیار 
باالی یک فیلم، 
جوایز بــرای فیلم 
یا خود نقش و حتی 
فقط محبوب شدن 
کاراکتر ایفا شده 
ممکن است مســیر 
بازیگری یک بازیگر 
را تا حدی تغییر دهد

او را دارای ثبات شخصیت دیدید؟
حاتمی کیا کارگردانی جنجالی اســت چون 
موضوعات فیلمش بســیار حســاس است و 
از دل شــرایط جامعه می آید. او بسیار واضح 
می داند که چه می خواهد و حرف دل و ذهنش 
را خیلی خوب در هر مقطعی بیان کرده است. 
این کارگــردان از »مهاجــر« و »از کرخه تا 
رایــن« گرفته تا »آژانس شیشــه ای« و »به 
 رنگ ارغوان« و همین »خــروج« حرفش را 

بی  یرایه می زند.  
پدر شــما مدت ها از سینما فاصله 
داشتند و این دوری را به خداحافظی 
از سینما تعبیر کردند که بهتر است 
بگوییــم، این خداحافظی شــاید 
اعتراضی بود بــه اتفاقاتی که در 
چند سال اخیر در ســینمای ایران 
رخ داده، اما با توجه به نامالیماتی 
که پدر در این حرفه تجربه کردند، 
پیش آمده که انگیزه خودتان را برای 
ادامه فعالیت در ســینمای ایران از 
دست بدهید و یا پشیمان باشید از 
اینکه چرا در چند سال اخیر به جای 
فعالیت هنری در ســینمای امریکا 
وقتتان را صرف فعالیت در سینمای 

ایران کرده اید؟
خداحافظی او لزوما  به خاطر یک اتفاق خاص 
نیست و مجموعه ای از اتفاقات در چند سال 
اخیر ایشان را در تصمیمشان مصمم تر کرد. 
پدر پس از فیلم »گناهــکاران« فقط یکی، 
دو فیلمنامه را پســندید کــه لزوما از نتیجه 
آن ها هم راضی نبود. ایشــان از سال 1345 
به طور رســمی و حرفه ای وارد ســینما شد 
و تا اوایل دهه هشــتاد اعتقاد داشت جنس 
سینما، دست اندرکاران آن و روابط حرفه ای 
به گونه ای دیگر بود. اکنون اصال روابط کاری 
در ایران به گونه ای دیگر شــده و فیلمسازی 
در کشورمان به شیوه ای که او با آن آشنا بود 
و آن هم خود ذات ســینما بــود، دیگر رواج 
ندارد. ایشان این شیوه مدیریت در سینما را 
نمی پسندد، بنابراین در محترمانه ترین حالت 
ترجیح می دهد که دیگر با این سینما کاری 
نداشته باشد و از آن دوری کند. به نظر من هم 
این ســالم ترین و صحیح ترین تصمیم برای 
روح، روان و اعصاب اوست. من هم اصوال آدم 
پرکاری نیستم و به صورت جسته و گریخته 
کار می کنم، چنانچه تا قبل از فیلم »خروج« 
به مدت دوسال در سینما و تلویزیون عامدانه 
کار نکردم. پیشــنهادات خیلی چنگی به دل 
نمی زنند و یا تکرار کارهــا و نقش های قبلی 
هســتند. در نتیجه نوع روابط کاری کنونی، 
من هم ترجیح می دهم با کارهای متفاوت و 
با آدم های باانگیزه ایــن حرفه کار کنم تا هم 

لذت ببرم و هم بیشتر یاد بگیرم.
احتماال در طول این ســال ها بارها 
پیشنهاد همراهی شما با پدرتان را 
داده اند؛ »خروج« چه چیز داشت که 
پذیرفتید در این فیلم همبازی هم 


