
میز نقد

نگاهی به »خروج«؛ فیلمی که تغییر لحن 
کارگردانش آن را دوست داشتنی تر کرده است

عصبانی نیستم!
دنیاخمامی :   نگاه ها به فیلم صفر و صدی است؛ همان طور که در جشنواره اینطور 
بود. اما همان مخالفان هم نمیتوانند در این فیلم منکر ارزش های کارگردانی بشوند؛ 
»خروج« فیلمی است که در آن کمتر به صورت »گل درشت«، مثل آثار سابق 
ابراهیم حاتمی کیا از استعاره استفاده می شود و هر تشبیهی بجا و  خواناست ، از عنوان رحمت و پنبه تا 

آب سنگین، شکل مذاکره، پارکینگ ماشین و...

حاتمی کیــا در ایــن فیلم منهــای یکی، دو 
نفــر، از جوانان فاصله گرفتــه و لحن آرام تر و 
بی هیاهوتری به فیلمش داده و همین  آرامش 
نسبی از شــعارزدگی نجاتش داده است؛ نکته 
تامل برانگیزی که نشان از معادالت و ریسک  
کارگردان برخالف رویه فروش و گیشه است. 
فیلم به جــای موقعیت های مکانی الکچری و 
خانه  و ماشین های گران قیمت در طول جاده  
و ســوار بر تراکتور و با ســادگی هرچه تمام تر 
می گذرد. لحن شیرین شــخصیت ها، تلخی 
قصه را کم می کند و در »خروج« قرار بر اشک 
گرفتن نیســت و اتفاقا گویــی کارگردان به 
تعمد، طنازی شخصیت هایش را بیشتر کرده 
و در هر دو پالنی که خشــونت وجود دارد، از 
زاویه دید کارگردان و با دوربین او نیســت و با 
دوربین گوشــی تلفن همراه و از زاویه شخص 
سوم است و ترجیح صاحب اثر بر تامل است تا 
شوربخشی. )هرچند که در بخش هایی، خاصه 

در حرم حضرت معصومــه )س( کمی از این 
هدف فاصله می گیرد.(

مقابلــه بیهوده بــا اینکه چرا یک فیلمســاز 
المان هایی را تکرار می کند یا ارائه کد را با این 
فرم می پســندد، کار عبث و دور از عقلی است 
چرا که هر فیلمسازی در جهان امضای خود را 
دارد و مخاطبان او می توانند نقاطی را پررنگ 
یا کمرنگ بــه صورت تکرارشــونده در آثار او 
ببینند و این اصال رویه اشــتباهی نیست، اگر 
به تکرار فرمی کسل کننده نرســد. برای این 
عدم تکــرار در طول این ســال ها حاتمی کیا 
بیانش را در شــکل های دیگری از سینما چه 
به صورت روایت پرتره در »چ«، چه به صورت 
یک ملودرام قصه گو در »بادیگارد« یا بعدتر با 
دل سپردن به شکل دیگری در »به وقت شام« 
و استفاده از تکنیک در سینما و... تجربه کرد 
و حاال در »خروج« با شکل سینمای جاده ای 
باز امضای خــود را زیر اثر می زنــد اما رفتار و 

شکل اعتراض 
برخالف فیلم های قبلی 
صاحب اثر تغییر کرده 
است که کسی میانه 
میدان، با صدایی رسا 
حقوق خودش و یک 
بخش از مردم مظلوم 
را مطرح می کرد. این 
بار صدای اعتراض 
بلند نیست و قهرمان 
فیلم قصدی هم برای 
به میدان آمدن ندارد 
و گوشه ای سرگرم 
زندگی ساده خودش 
است

سکنات قهرمان و آدم هایش و اتمسفر را تغییر 
می دهد و موقعیت ها را کوچک تر در اندازه یک 
روستا اما با انتزاع یک کشور می کند.  عدل آباد؛ 
محل سکونت شخصیت ها با لهجه های متفاوت، 
خود یک کشور است که قرار بود عدالت آبادش 
کند اما حاال اهالی اش از داِد ظلمی که به آن ها 
روا شده به شــهر پناه می برند؛ با تاکید مکرر 
بر دیدِن رییس جمهور و استفاده استعاری از 
وجه تسمیه پاستور. حاتمی کیا برخالف موضع 
»گزارش یک جشــن« که عصبانیت را در قاب 
دوربین با بازی ها و با دیالوگ های شــعاری و 
شــلوغ کردن خیابان ها نشــان می داد، اینجا 
 قهرمانی را نشــان می دهد که یک نفر اســت، 
چند صدایــی منطقی اســت و حتی مشــابه 
قهرمان های دیگر کارگردان نیست و هیچ جایی 
تالش بر ارائه مانیفســت سیاسی یا اجتماعی 
ندارد و فریــاد نمی زنــد و آرام پیش می رود و 
مرتب تاکیــد می کند که هیچ، پِی یارکشــی 


