
»ايستاده در غبار« نخستين تجربه حضور 
ه�ادي حجازي ف�ر در س�ينما نيس�ت؛ او 
سال هاي ابتدايي دهه 80 نخس�تين بار در فيلم »مزرعه 
پدري« رسول مالقلي پور با سينما مواجه شد؛ مواجهه اي 
كه براي او چندان خوش�ايند نبود و بعد از آن بازيگري در 

سينما را به مدت 11 سال بوسيد و كنار گذاشت. 
جذابيت هاي نق�ش احمد متوس�ليان و ش�يوه خالقانه 
محمدحس�ين مهدويان در روايت واقع�ه اي تاريخي اما، 
بعدها حجازي ف�ر را مجاب كرد بار ديگر به پرده نقره اي با 
تمام تش�كيالتش اعتماد كند. اگرچه كنار آمدن با زرق و 
برق هاي رايج در سينما براي بازيگر و كارگرداني كه از دل 
تئاتر آمده، كمي سخت بود اما همكاري با مهدويان او را به 
سينما دلگرم كرد و ماحصل دو سال حضورش در سينما، 
پنج فيلم سينمايي و يك سريال شد. »نفس« به كارگرداني 
جليل سامان، با موضوع گروهك مجاهدين خلق، شب هاي 
ماه رمضان از تلويزيون پخش ش�د، دو فيلم »ايستاده در 
غبار« و »ماجراي نيمروز« هم بخش�ي از تاريخ دهه 60 را 
بازخواني مي كنند. تماي�ل حجازي فر به نقش آفريني در 
اين فيلم ها و همچنين »به وقت شام« ابراهيم حاتمي كيا با 
موضوع وقايع سوريه و مدافعان حرم، از عالقه او به تاريخ 
و سياست حكايت دارد؛ عالقه اي كه به دل گفت وگوي ما 

هم رخنه كرد و رنگ و بوي سياسي به آن داد. 

جايي گفته بوديد »بازيگري در س�ينما بهترين كار 
دنياس�ت و به خاطر س�ينما وارد هنرهاي نمايشي 

شديد. « پس چرا اينقدر دير وارد سينما شديد؟
حضورم در تئاتر ش��ايد در ابتدا از س��رناچاري و در دسترس 
نبودن سينما بوده باشد، اما حاال همه چيز برعكس شده است. 
در اين روزهاي ش��لوغ كاري، مدام منتظر فرصت مناسبم كه 
به تئاتر برگردم. به جايي كه با اطمينان مي گويم بيشتر به آن 
تعلق دارم. تئاتر و تجربه هاي من در طول اين بيس��ت و پنج 
سال جهان بيني شناختي به من داده است كه تمام تغييرات و 
شكل گيري مجددم را و صد البته مِن االن را مديون آن هستم. 
مي دانم اگر كسي از دور و با كمي گارد به اين حرف ها نگاه كند، 
مي گويد شبيه سخنراني اس��ت )مي خندد(. اما اين واقعيت 
زندگي ام است، بي كم و كاست. بزرگ ترين آموزش و تجربه تو 
در تئاتر، شناخت مخاطب است و طبعا هر چه تجربه بيشتري 
از مواجهه با مخاطب داشته باشي اين شناخت قوي تر مي شود. 
براي من هم همين اس��ت و به طرز بي رحمانه اي همه آنچه از 
تئاتر آموخته ام را با خودم به سينما و جهان نقش هايم آورده ام. 
و همچنان فكر مي كنيد بازيگري در سينما بهترين 

شغل دنياست؟
ببينيد شما نمي توانيد يك جواب قطعي از من بگيريد. يعني 
اميدوارم نتوانيد. در دنيايي كه نسبيت شاكله فلسفه و هنر و 
سياست را تش��كيل داده صحبت از قطعيت همانقدر شوخي 
است كه قهرماني يك دونده وطني در دوي صد متر المپيك. 
بازيگ��ري از كار در معدن حتما راحت تر اس��ت )مي خندد( 
در س��ينماي ايران از بازيگ��ر كار محيرالعقولي نمي خواهند. 
كارگران تصوير ذهني اي از كاراكتر دارد و از او مي خواهد اين 
تصوير را پياده كند. حاال هي شما راجع به جهان نقش، حافظه 
عاطفي، تجربه زيس��ت كاراكتر حرف بزن. فايده اي ندارد. در 
واقع بسياري اوقات بازيگر همچون سايرعوامل سينما تبديل 
به اپراتور مي شود. با اين همه من ش��انس اين را داشتم كه با 
محمدحسين مهدويان شروع كنم و در ادامه با كارگردان هاي 
خوبي همكاري كنم. اما واقعيت اين است حاال قدر همكاري با 
مهدويان و پشت صحنه كارهايش را بيشتر مي دانم. در فضايي 
كه همه چيز سعي در واقع نمايي دارد بازيگر و حتي ميزانسن 
هم نبايد فارغ از اين مهم باش��د و اين يك موهبت است براي 

بازيگري كه دوست ندارد به معناي عامش بازي كند! 
قبل تر از اين هم سال 82 با رسول مالقلي پور در فيلم 
»مزرعه پدري« همكاري داشتيد. چرا بعد از آن فيلم، 

از سينما فاصله گرفتيد؟
آن زمان سنم كم بود. با همه احترامي كه براي زنده ياد رسول 
مالقلي پور و آثار او قايلم، يكي از داليلي كه باعث شد بعد از آن 
بازي نكنم، همين فيلم و تجربه پشت صحنه اش بود. كارگردان 
حاكم بالمنازع بود و با وج��ود حمايت و مهرباني مالقلي پور 
نوع مواجهه اش با بازيگر را دوست نداشتم. همان جا فهميدم 
دوست دارم در پشت صحنه يك تيم نفر اول باشم و جست وجو 
براي يادگيري و كش��ف آنچه يك كارگردان به عنوان خالق و 
صاحب اثر انجام مي دهد، شروع شد. خيلي زود قيد بازيگري 
را زدم؛ ب��ا وجود همه جذابيت هايش. اتفاقا بعد از آن به خيلي 
از كارها دعوت ش��دم و نرفتم. يادم هست بچه هاي دانشكده 
باور نمي كردند. تصميم عجيب و غريبي هم بود و همين حاال 
هم نمي توانم باور كنم در آن سن چطور سر تصميم ام ماندم. 

پس سوداي كارگرداني سينما را داريد.
بله، صد در صد كارگردان بهتري هستم تا بازيگر. فكر مي كنم 
بازيگري بيشتر راه رس��يدنم به كارگرداني را هموار مي كند، 
هر چند بازيگري تجربه ش��گفت انگيزي اس��ت اما هيچ وقت 
هم به بازيگري به چشم ش��غل نگاه نمي كنم. تالش مي كنم 
از انتخاب هايم لذت ببرم. لذت  بازي در فيلم براي بس��ياري از 
بازيگران تازه بعد از پايان فيلمبرداري شروع مي شود؛ همان 
زمان كه قرار اس��ت فيلم اكران ش��ود و بازيگ��ر در مواجهه با 
مخاطب قرار گيرد. اما من وقتي فيلمبرداري تمام مي ش��د، 
لذتم را از كار برده ب��ودم. يعني اصال برايم مهم نبود بعد از آن 
چه اتفاقي مي افتد. طبعا اتفاق هاي بعد از فيلمبرداري و زمان 
اكران، لذت مضاعف است، اينكه ببيني كار در گيشه موفق و 
براي منتقدان با هر تفكري محترم است. به خاطر دلبستگي 
به فضاي آثار مهدوي��ان هم بعد از »ايس��تاده در غبار« چند 
پيش��نهاد خوب را رد كردم. اما خب بعد از »ماجراي نيمروز« 
ترجيح دادم بيشتر در بازيگري تجربه كنم و فضاي حاكم بر آن 
را بشناسم. نتيجه اش هم بازي در چهار فيلم سينمايي و يك 
سريال شد. از وقتي بازي مي كنم، رابطه ام با بازيگران كارهايي 
كه كارگرداني مي كنم بهتر شده است. االن به اين نتيجه رسيدم 
با بعضي كارگردان ها نبايد كار كرد. بايد ايستاد و از دور قربان 
صدقه شان رفت و دوست شان داشت، همين. چون جهاني براي 
خودشان دارند كه تو بايد بدون هيچ مقاومتي فقط جذب آن 
ش��وي و تقريبا اجازه نمي دهند چيزي با خودت به آن جهان 

ببري و به كار اضافه كني. 
لزوما همه نقش هاي�ي هم كه بازي كرديد، نقش اول 

و بلند نبوده است. 
پيشنهادهاي مختلفي داشتم اما فيلمنامه بعضي از اين فيلم ها 
را دوست نداشتم. مثال در دو فيلم »داركوب« و »آستيگمات« 
حدود س��ه، چهار سكانس بازي داش��تم. همه اينها به معني 
اندوختن است. دوست دارم تجربه كنم و حتي اشتباه. واقعيت 
اين است پيش از بازي در اين پنج فيلم، نسبت به فضاي سينما 

خيلي خوشبين  بودم اما حاال تمام آن خوشبيني را ندارم. 
شما به بهانه كارگرداني در س�ينما وارد هنر شديد 
اما كارتان را با تئات�ر آغاز كرديد و حاال هم در حوزه 
بازيگري فعاليت مي كنيد، به چه چيزي خوش�بين 
بوديد؟! به تغيير موقعيت ت�ان؟! فكر مي كنيد همه 
جاي دنيا اين قاعده حاكم است كه براي رسيدن به 

هدف، از مسيرهاي ديگر بايد عبور كرد؟ 
سيستم استعداديابي در كشورهايي كه صنعت سينما دارند، 
با كشور ما متفاوت اس��ت. اقتصاد خصوصي در اين سينماها 
حاكم است. در چنين شرايطي اين سينماها تالش مي كنند 
مخاطب ش��ان را زنده نگه دارند. كمپاني هاي سينما ستاره و 
بازيگرهاي جديد اضافه مي كنند تا زنده بمانند، در سينماي 
ايران اما وضعيت اينگونه نيس��ت. نمي دانيم س��ينماي مان 
خصوصي است يا دولتي! فيلم مجوز دارد اما اكران نمي شود. 
اكران مي شود بعد با يك تلفن بليت هاي فروخته شده پس داده 
مي شود و فيلم را از روي پرده پايين  مي كشند و هيچ كس هم 
جوابگو نيست! همين چيزها هم ريسك كردن در سينماي ما را 
پايين مي آورد. من با خيلي از كارگردان هاي جوان كه صحبت 
مي كن��م مي بينم برخي بازيگ��ران را براي اي��ن آورده اند كه 
تهيه كننده پاي كارشان بيايد و به خيلي چيزها تن مي دهند. 
اين محافظه كاري در تلويزيون هم وجود دارد و تنها 

مختص سينما  نيست. 
بله تلويزيون در اين زمينه فاجعه است. بيشتر هم مي ترسند. 
نيروهاي جدي��د و تازه نفس عين بيماري تب كريمه اس��ت 
براي ش��ان! ما مجموعه اي به اس��م »كركره« س��اختيم، اگر 
برآورد مالي اين كار را به شما بگويم خنده تان مي گيرد! بماند 
كه 30 قسمت را در مدت 20 روز و تنها در يك پالتو ساختيم، 
اما مميزي هايي به كار خورد كه خن��ده دار بود. اين در حالي 
اس��ت كه همان موقع، دو، سه برنامه خيلي دوست داشتني از 
تلويزيون پخش مي شد و مباحث مطرح شده در آن قابل قياس 
با مميزي هاي وارد شده به ما نبود. در واقع كار ما را قلع و قمع 
كردند! بعد از آن هم فرصت ديگري در اختيارمان نگذاشتند، 
همان هم كه ساخته شد به واس��طه ميل به نوآوري و تزريق 
نيروي جوان يك مدير گروه بود. آقاي ش��ريعت پناه كه خدا 
حفظش كند. تالش بر ادامه كارمان داشت اما خب آقايان باالتر 
در كل بي حوصله اند و عجول و خب عادت داريم به آماده خوري. 
در حالي كه اگر فرصت ديگري به ما مي دادند، با توجه به آزمون 
و خطايي كه كرده بوديم، مي توانستيم موفق تر ظاهر شويم. 
جالب اس��ت بدانيد من و محمد بحراني اين برنامه را طراحي 
كرده بوديم اما با كله زمين خوردي��م و حاال همان تلويزيون 
حاضر است براي ما كه اسمي در كرده ايم هزينه كند؛ حتي به 
عنوان مهمان برنامه. ولي در كل اميدوارم. بزرگ ترين ويژگي ام 

همين است. اميدوار به مديران جديد با روياهاي بزرگ تر. 
با اي�ن همه محمدحس�ين مهدويان ه�م »آخرين 
روزهاي زمستان« را براي همين تلويزيون ساخت؛ 

فيلمي كه بهانه ساخت نخستين اثر سينمايي او يعني 
»ايستاده در غبار« شد. 

اين قضي��ه اش فرق مي كن��د. كم پيش مي آيد كس��ي مثل 
مهدويان پيدا ش��ود و يك كار خوب براي تلويزيون بسازد. در 
عين حال يك حامي و رفيق خوبي هم به نام آقاي والي نژاد پيدا 
مي كند كه پشت او مي ايستد و به حرف كارگردان براي استفاده 

از چهره ناشناس در فيلمش اعتماد مي كند. 
آن روزي كه دعوت ش�ديد حتما از موضع تان براي 

بازي نكردن كوتاه آمده بوديد، درست است؟
من هفدهمين يا هجدهمين نفري بودم كه يك هفته قبل از 
كليد زدن كار با زور و اصرار براي تست رفتم. تمايلي نداشتم 
تس��ت بدهم چون فكر مي كردم شبيه حاج احمد نيستم. در 
نهايت هم فيلم به ثمر رس��يد. در مي��ان نقش هايي هم كه تا 
امروز بازي كردم به نقش احمد متوس��ليان افتخار مي كنم و 
به نظرم همچنان شاه نقش اس��ت. خيلي سخت است كه تو 
بخواهي خودي نش��ان دهي و عادي نش��وي و چهره ات هم 
نس��وزد! ما آنقدر بازيگران خوب داشتيم كه به خاطر حضور 
بيش از اندازه ش��ان ديگر آن جذابي��ت را ندارند. يعني آنقدر 
تصوير ذهني از نقش هايي كه بازي كردند، وجود دارد كه ديگر 
نمي توانند نقش جديدي بپذيرن��د. به همين خاطر معتقدم 
»ايس��تاده در غبار« پاداش صبوري من اس��ت. من اگر بعد از 
فيل��م آقاي مالقلي پور روند بازيگ��ري ام را ادامه مي دادم و در 
فيلم »خداحافظ رفيق« و ديگر فيلم ها بازي مي كردم، ديگر 
»ايس��تاده در غبار« به من نمي رسيد! مسير زندگي ام به طور 
كلي تغيير مي كرد. به همين خاطر معموال به كساني كه وارد 
اين حوزه شده اند، پيش��نهاد مي كنم صبور باشند. سن صبر 
خيلي باالست و ما نبايد براي آن حدي مشخص كنيم. مهم اين 
است زماني كه اين شانس را به دست آوردي طوري استعدادت 

را ارايه كني كه قابل انكار نباشد. 
چيزهايي كه ش�ما مي گوييد مربوط به زماني است 
كه به بازيگري به عنوان حرفه درآمدزا نگاه نكنيد و 
در عين حال بازيگر به موقعيت اجتماعي اين حرفه 

دلخوش نباشد.
همين حاال هم مي گويم بازيگري شغل من نيست. نه گفتن 
به برخي پيش��نهادهاي چند ده ميليوني آن هم در كش��ور و 
س��ينمايي كه از فردايت بي خب��ري مي تواند مويد اين حرف 
من باشد. زندگي ما نتيجه انتخاب هاي مان است. ممكن است 
همين حاال هم بعضي انتخاب هايم اشتباه باشد و شوك عجيبي 
به روند كاري ام وارد كند اما تالش مي كنم از ايده آل هايم فاصله 
نگيرم. بازيگري براي من يك جست وجو و كشف و لذت است. 

حاال پول خوب هم داشته باشد بهتر. 
خيلي از هنرمندان، س�ينما را با تفكرات شما آغاز 
كردند اما در ادامه محتاط تر ش�دند. فكر نمي كنيد 
هرچه بيشتر درگير بازيگري شويد، روند كاري تان 

هم به همان ميزان تغيير كند؟ 
حواسم هس��ت چه مي كنم. من اين موقعيت را به راحتي به 
دست نياوردم كه به خاطر هيجان هاي زودگذر آن را از دست 
بدهم. من تجس��م ذهني  از تصوير خودم ن��دارم. در كارهاي 
مهدويان كه همه چيز فوق رئال اس��ت ت��و مي تواني زندگي 
كني چون ب��راي دوربين بازي نمي كني و در عين حال ديده 
مي ش��وي. اما هس��تند كارهايي كه به موجب حضور در آنها 
تصوير ذهني تان از خودتان به هم مي ريزد. من تجربه اين كار 
را ندارم و ب��راي تجربه كردن تكنيك هاي مختلف نياز داري 
همه فضاها را تجربه كني. در عين حال بايد كارهايي را انتخاب 
كني كه درصد اشتباهاتت كم باشد. در »ايستاده در غبار« من 
بازيگر طي 100 دقيقه كلي اشتباه براي نابود شدن داشتم. بايد 
حواسم را جمع مي كردم. اما اگر در فيلمي سه يا چهار سكانس 
بازي كني، البه الي مابقي سكانس ها فراموش مي شوي. به جز 
»ايستاده در غبار« باقي فيلم هايم تجربه هايي است كه بهاي 
عدم موفقيت در آنها كم است. وسوسه پول هم هميشه وجود 
دارد اما من تا جايي كه بتوانم مقاومت مي كنم. اين همه سال 
صبر نكردم كه در همين مرحله متوقف شوم و روياهايم خيلي 

باالتر از اين حرف هاست. 
تا چه اندازه ش�انس و اقبال را در به دس�ت آوردن 
موقعي�ت فعلي تان دخي�ل مي دانيد؟ ب�ه نظرتان 

شايسته ساالري در سينماي ايران جايي دارد؟
 به نظرم 20 درصد بازيگري بر اس��اس ش��انس است. مابقي 
بر اساس تجربه هاي زيستي و تالش و دورنمايي است كه براي 
خودت داري. اگر قرار باشد شانس نقش ويژه اي داشته باشد، 
من بايد زودتر از اينها وارد بازيگري مي ش��دم چون تا دل تان 
بخواهد شانسم در قرعه كشي ها خوب است )مي خندد(. در 
مورد شايسته ساالري هم چون نسبي است، نمي توان تعريف 
دقيقي از آن ارايه داد. ممكن است من بازيگر در يك فيلم خوب 
باش��م و در فيلم ديگري بد، گاهي درست انتخاب مي شوم و 
گاهي هم به غلط. اصال انتخاب كردن من براي بازي در بعضي 
نقش ها اشتباه است. مثال من نمي توانم اغراق شده بازي كنم. 

مي خواهم بگويم خيلي مباحث را نمي شود به صورت فرمول 
درآورد. بازيگري هم همين است. هستند كساني كه با شانس 
پا به اين عرصه گذاشتند اما نتوانستند در ادامه در اين حوزه 
بمانند. در نهايت رسيده اند به تله فيلم هايي كه در ظرف سه 
روز ساخته مي شوند! تنها چيزي كه مي توانم با اطمينان بگويم 
 اين اس��ت كه اگر كسي استعدادش را داشته باشد، كار كند و 
پله پله باال بيايد، باالخره آن اتفاقي كه بايد، برايش مي افتد. من 
كم استعدادترين فرد در زمينه بازيگري ميان هم ورودي هايم 
 در دانش��گاه بودم! اما فعال در ظاهر نسبت به بقيه موفق ترم. 
فكر مي كنم اين موفقيت از آن آنها هم مي شود. خود من كمك 
مي كنم اين اتفاق بيفتد، البته اگر خود بچه ها به اين مس��اله 
معتقد باشند كسي جاي ديگري را در سينما تنگ نمي كند. 
مثال آيا جواد عزتي يا نويد محمدزاده با شانس باال آمده اند؟ نه! 
آنها بي شك زحمت كشيده اند و مي دانند چه موقعيتي دارند 

و به راحتي آن را از دست نمي دهند. 
حاال كه هم در حوزه تئاتر تجربه داريد و هم سينما، 
تفاوتي ميان كالس بازيگري اين دو حوزه مي بينيد؟

تف��اوت ب��زرگ و آزار دهنده  اي��ن دو حوزه، صنع��ت بودن 
سينماست. تئاتر صنعت نيس��ت. ممكن است ارزش افزوده 
براي تو به لحاظ شخصيتي داشته باشد اما آورده مالي ندارد. 
البته بگذريم از آثاري كه براي فروش س��اخته مي شوند و تو 
نمي داني تئاتر مي بيني يا سلسله جبال شگرد و سرگرمي. تو 
زير يك نور موضعي در خانه هزار متري بهتر مي تواني تمركز 
كني يا در خانه هزار متري اي كه همه جاي آن پر از پروژكتور 
است؟! تفاوت تئاتر با سينما در همين است. تئاتر خلوت دارد 

اما در سينما همه به هم مي خورند. 
س�طح آدم هايي كه در اين دو ح�وزه كار مي كنند 

چطور؟ متفاوت است؟
به نظرم اين تقسيم بندي ها اشتباه است. 

يعن�ي اينكه مي گوين�د آنهايي كه با تئاتر ش�روع 
كرده اند، عميق ترند، استدالل اشتباهي است؟! 

از بيخ و بن اشتباه است. سينما جاي شلوغ تري است. تداركات 
يك شغل اس��ت. مثل نور، تصوير، توليد و... اما در تئاتر اينها 
شغل نيس��تند. بازيگر تداركات اس��ت و كارگردان نورپرداز. 
پس جنس حضور آدم ها حتما متفاوت است. اما عمق را كدام 
عمق سنج مشخص مي كند؟ اينها تجربه ها و رويارويي هاي 
شخصي اس��ت و غير قابل تعميم دادن است. شايد در حوزه 
بازيگري، تئاتر ارزش افزوده داشته باشد و بتوانيم بگوييم بعضي 
بازيگران تئاتر، بازيگران بهتري هستند اما اينكه بخواهيم اين 
مس��اله را به نوع نگاه، تفكر و زندگي شان بسط دهيم، كامال 
اشتباه است. در سينما با يك تداركاتي برخورد مي كني كه يك 
فيلمنامه كوتاه شاهكار نوشته است و اين اصال اتفاق عجيبي 
نيست. همان اول هم گفتم مطلق نگري و مطلق گويي راه به 

جايي نمي برد و پيرامون ما پر از مثال هاي نقض است. 
در مدت فعاليت تان در سينما بيشتر در فيلم هايي 
حاضر ش�ديد كه نگاهي به س�ينماي دفاع مقدس 
و انق�الب دارند. خودتان به اين ح�وزه تعلق خاطر 

داريد؟ 
تكليف »ايستاده در غبار« كه معلوم است. »ماجراي نيمروز« 
هم كه حس��ين كارگرداني كرد و من حتما بايد در اين فيلم 
بازي مي كردم. مي دانيد كه با اين مساله اصال شوخي ندارم. 

)مي خندد(
يعني هر فيلمي كه مهدويان بس�ازد و از شما براي 

حضور دعوت كند، بي چون و چرا مي پذيريد؟!
ش��ك نكنيد. رفاقت هاي ما آنقدر پيچيده و عجيب و غريب 
شده كه قابل وصف نيست. بيشترين بهره را در سينما تا اينجا 
از همين رفاق��ت برده ام. به جز اين هم به ش��خصه به فضاي 
جنگ واقع��ا تعلق خاطر دارم. به نظرم انس��ان تا ابد مي تواند 
سوژه پژوهش باشد چون فرمول پذير نيست. من فكر مي كنم 

در جنگ ما اتفاقاتي افتاده كه اگر آنها را درست بررسي كنيم، 
متوجه مي شويم هنوز در اين حوزه هيچ كاري نكرده ايم. من 
آدم هاي جنگ را از نزديك مي شناختم و كودكي ام در همين 
فضا شكل گرفته است. رنگ هايي كه دارم همچنان رنگ هاي 
همان روزهاست. من هنوز شيشه خانه ها را با همان چسب هاي 

ضربدري مي بينم. 
قبول داريد با وجود همه تال ش هايي كه در اين حوزه 
شده، س�ينما و تئاتر دفاع مقدس ما شأن و اعتبار 

ويژه اي ندارد. 
مشكل ما برخي صاحبان جعلي دفاع مقدس در حوزه تئاتر 
و سينما هس��تند. من معتقدم ما به كساني چون والي نژاد و 
موسسه اوج كه شايد س��ليقه و نظر تفاوتي با ما در سياست 
دارند، به خاطر حمايت از س��اختن »ايستاده در غبار« بايد 
تبريك بگوييم. اين فيلم را جايي ج��ز اوج و آقاي والي نژاد 
نمي توانس��ت بس��ازد. تهيه كننده براي ماندن بس��ياري از 
صحنه ها در اين فيلم پافشاري كرد و اين نگاه و تالش از نظر 
من فوق العاده است. شايد شما از نزديك اين آدم ها را نديده 
باش��يد اما من با آنها برخورد داشتم. يادم مي آيد سال 82 يا 
83 بود كه دبيري مسووليت جشنواره تئاتر مقدس را برعهده 
گرفت كه همه كارها را قلع و قمع كرد. چرا؟ چون معتقد بود 
ما كارهاي ضد جنگ مي سازيم! از همان زمان باليي سر تئاتر 
دفاع مقدس آوردند كه براي آخرين بار برگزار شد. نمايشي 
در آن دوره و در مقاب��ل حرفه اي هاي تئاتر جايزه گرفت كه 
تنها نشانه اش پرچم ايران بود كه با كمك يك پنكه در طول 

اجرا در حال تكان خوردن بود! 
تفكرات و اعتقادات تان ب�ا همه كارگردان هايي كه 
تا امروز كار كرديد، منطبق بوده؟ در مورد »پرواز به 

وقت شام« چطور؟! 
درباره اين فيل��م نمي توانم حرفي بزنم چ��ون قول حرفه اي 
داده ام. اگر يك كارگردان وجود داشته باشد كه حسي دوست 
داشتم با او كار كنم، ابراهيم حاتمي كياست. تمام فيلم هاي او 
را در نوجواني ديدم. »از كرخه تا راين« را 50 بار ديدم! ممكن 
است حسم به او بعد از پايان »پرواز به وقت شام« به همان اندازه 
قوي نباشد يا ده برابر شود كه اميدوارم اين گونه شود. فعال از 
دور نگاهش مي كنم و خب، خيلي دوستش دارم. عين خودم 

هيجان دارد و عين خودم زود قاطي مي كند. )مي خندد( 
تا زماني كه چيزي را باور نداشته باشم انجامش نمي دهم. من 
در زندگي ام مجموعه عجيبي از اصالح طلبي و اصولگرايي ام. 
سعي مي كنم وسط بايستم، نه به اين خاطر كه همه را داشته 
باشم، نه! در انتخابات رياست جمهوري هم علني موضع گيري 

كردم و خيل��ي از طرفدارانم ناراحت ش��دند اما چيزي كه از 
نظرم حق اس��ت، مي گويم. من به همه فيلم هايي كه در آنها 
بازي كردم اعتقاد دارم. حتي فيلمي كه درباره سوريه ساخته 
مي شود و از اين فيلم هم دفاع مي كنم. واقعيت اين است كه 
امريكا ما را دوست ندارد، نه تنها ما، بلكه همه كشورهايي كه 
در جهان سوم جاي مي گيرند را دوست ندارد. شايد بخشي از 
اين نگاه از تفكرات چپي ام ناشي شود كه انگار وارد ژن همه ما 
شده است. ليبرال ترين آدم ها هم وقتي از كاخ سفيد صداهاي 
نامربوط مي ش��نوند رگ گردن شان بيرون مي زند. باور كنيد 
پرسش��نامه دست شان بدهي و اس��م نخواهي اسم چگوارا و 
كاس��ترو و س��يمون بوليوار و... هنوز تي��ك خواهد خورد در 

محبوبيت. )مي خندد( 
 مثال در »ماج�راي نيمروز« و با وجود انتقادهايي كه 
دو طرف به فيلم داشتند، باز هم معتقديد فيلم روايت 

صادقانه اي داشته است؟ 
من با مغ��ز كمال موافق نيس��تم. اما مي گوي��م اگر كمال ها 
نبودند اين مملكت حاال پابرجا نبود. اما كمال ها لطفا به حرف 
رحيم ها گوش كنند! »ماجراي نيمروز« يك واقعه تاريخي را 
روايت مي كند. يعني براي به ثمر رسيدن آن ما به اسناد نياز 
داشتيم و اين سندها واقعا وجود داشت. متاسفانه ما اتفاقات 
تاريخ��ي  را زود فراموش مي كنيم. اي��ن فيلم درباره مقطعي 
از تاري��خ حرف مي زند نه بعد و قب��ل از آن واقعه. همين حاال 
اگر من فيلم��ي درباره مافيايي ايراني بس��ازم و تفنگ بدهم 
دست شخصيت هاي فيلمم، كسي آن را باور نمي كند. چرا؟ 
چون اين تصوير ب��ه ما نمي آيد! حاال ت��و مي خواهي فيلمي 
معمايي- پليسي بسازي و بخشي از تاريخ را به نمايش بگذاري 
و چه بستري مناس��ب تر از تاريخي كه يك گروه مسلح عليه 
حكومت مركزي اعالن جنگ كردند. هر جاي دنيا حكومتي 
انقالب كند و بر اس��اس رفراندوم، انتخابات و قانون اساس��ي 
مستقر شود و در عين حال يك گروه مسلح عليه اين حكومت 
اعالن جنگ كنند، حتي با فرض بحق بودن خواسته شان، بايد 
روي حكومت مستقر اسلحه بكشد؟! هيچ جاي دنيا حتي در 

جوامع پيشرفته چنين چيزي را برنمي تابند. 
من فكر مي كنم در برخورد با اين گروه شايد اشتباهاتي وجود 
داشته، اما واقعيت اين اس��ت كه سازمان مجاهدين خلق در 
آن دوره ب��ه اين جنايت ها دس��ت زد و جوابش را هم گرفت. 
باالخره خشونت، خشونت مي آورد. همين چند وقت ديديد 
كه در مقابل حمله تروريستي تهران چه همبستگي اي ايجاد 
شد؟ آن موقع هم وضعيت به همين گونه بود. فرقي ندارد گروه 
تروريس��ت مجاهدين خلق باشد يا جندالشيطان! من كاري 
ندارم كه آبشخور فكري اينها درس��ت است يا نه، صالحيت 
بررسي چنين چيزي و اطالعات مورد نياز آن را هم ندارم. در 
فيلم هم تحليلي اتفاق نمي افتد. اما اين مساله واضح است هر 
كجاي دنيا كسي روي حكومت مركزي اسلحه بكشد، محارب 
است. حاال اينكه ما در برخورد با آنها درست عمل كرده ايم يا 
نه، يعني اينكه مي توانس��تيم جذب قدرت ش��ان كنيم يا نه، 
چيزي نيست كه من بتوانم درمورد آن قضاوت كنم. چون در 
كشور ما گردش آزاد اطالعات وجود ندارد و همه اطالعات من 
هم از طريق منابع و تاريخ رسمي اين مملكت است. من در دل 
زندان ها نبودم كه بدانم چه گذشته است فقط مي گويم نفس 
اسلحه كشيدن روي حكومت مستقر و مردم اشتباه است. چرا 
گروه هاي سياس��ي ديگر همان زمان اسلحه نكشيدند؟! چرا 

تالش كردند از طريق سياسي عمل كنند؟!
به نظرم زمان اس��لحه كشيدن گذشته اس��ت. چه در مورد 
قدرت حاكم و چه براي مخالفين. دوره ابرفراخوان ها گذشته 
اس��ت. به همين خاطر در هر بخشي من طرفدار اصالحاتم و 
معتقدم امروز كه اصالح طلب ها سركارند، نقد آنها يعني خود 
اصالح طلبي. تا ي��اد نگيريم در هر حوزه اي از دگم انديش��ي 
خالص شويم و آزادانديشي نداشته باشيم، به جايي نمي رسيم. 

نياز آزادانديشي هم وفور اطالعات درست است. اطالعات ما 
مدام بر اساس شنيده هاي مان از آدم هاي مختلف است. همه 

هم شكر خدا به يك منبع باال وصل اند! )مي خندد( 
با اين تفاسير آنچه در »ماجراي نيمروز« و فيلم هاي 
مش�ابه آن روايت مي شود، بر اس�اس گردش آزاد 

اطالعات نيست!
من حاال و در جواب س��وال شما به عنوان يك مخاطب پاسخ 
مي دهم نه بازيگر. چون اين سوال ها را بايد از خالقان اثر پرسيد. 
از فيلمنامه نوي��س و كارگردان. اما چون تقريبا در جريان زير 
و بم هاي اثر هس��تم به عنوان يك مخاطب كمي مطلع پاسخ 
مي دهم. »ماجراي نيمروز« اگر هيچ كاري هم نكرده باش��د، 
يك بحث قديمي را زن��ده كرد و حكومت را در موقعيتي قرار 
داد كه به مردم اطالعات بيش��تري بدهد چون واقعا خيلي از 
جوان ها و نوجوان ها حتي اسم اين گروه را هم نشنيده بودند 
و مي پرس��يدند واقعا؟! در ته��ران؟! اين همه ت��رور؟! بخش 
مهمي از تاريخ معاصر انگار گم شده باشد. من باور دارم شيوه 
مجاهدين خلق در آن دوره اش��تباه ب��ود. بعد ها هم كه جاي 
خود دارد. اين گروه چيزي براي دفاع باقي نگذاش��ته اس��ت. 
حتي توس��ط خودش. ما نبايد مرصاد را فراموش كنيم. دلم 
براي تمام كس��اني كه ناآگاهانه يا هيجاني بخش��ي از تاريخ 
خونين اين گروهك ش��دند، مي سوزد اما نمي توانم فراموش 
كنم اس��لحه در دس��ت آنها چه كرد. اين گروه حتي در ميان 
مردم هم جايي نداش��تند و راي نياوردند. اگر فكر مي كردند 
حرف شان درست است و خريدار دارند، بدون در دست گرفتن 
اسلحه حيات سياسي شان را ادامه مي دادند. شايد سنگ هاي 
زيادي جلوي پاي ش��ان مي انداختند اما باالخره راهي براي 
ادامه حيات سياسي شان وجود داشت. زمان كشيدن اسلحه 
و تغيير يك شبه حكومت ديگر گذش��ته است. نا امني به هر 
شكلي بد اس��ت و من فكر مي كنم »ماجراي نيمروز« نياز به 
مرور تاريخ و حتي افشاي اطالعات جديد براي نسل جديد را 
ثابت كرد. همه چيز درباره اين گروهك، جنايت هاي ش��ان و 
حتي اش��تباه هاي احتمالي قدرت در برخورد با آنها را. جاي 
نگراني نيست. آنها از پيش باخته اند. من خاطرات آقاي هاشمي 
رفسنجاني را خيلي دوست دارم.  درست است كه اين خاطرات 
از فيلترهاي متعددي گذش��ته و چاپ شده است اما در آن به 
نكات قابل توجهي از آن دوران اشاره مي شود. متاسفانه همه 
ما سياسي هس��تيم و نمي توانيم نباشيم. فرهنگ و هنر بايد 
سرنوشت مردم هر كش��وري را رقم بزند و اين خواسته قلبي 

من است اما در كشور ما اين اتفاق نمي افتد.
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گفت و گو

9هنر و ادبيات
كسي نمي تواند قهرمان ها را به نفع خودش مصادره كند
فيلمسازي شايد مهم ترين عالقه هادي حجازي فر است. او ترجيح مي دهد تصويري از قهرمان هاي انقالب دفاع مقدس به نمايش درآورد:  اين آدم ها قهرمان هاي زندگي من هستند و هيچ كس هم نمي تواند آنها را به نفع خودش 
مصادره كند. هر چه بيشتر به اين مساله فكر كنيم كه چطور توانستند از جان شان بگذرند، كمتر به نتيجه مي رسيم! چند وقت قبل چهار، پنج نفر در تهران به مجلس حمله كردند و هنوز كه هنوز است مردم رعب و وحشت دارند. آنوقت 
چطور مي شود عده اي جوان با گفتن رمز عمليات بزنند به دل دشمن؟! باور كنيد تصور كردن چنين صحنه اي هم ترسناك است. به همين خاطر مي گويم جنگ ها موارد خوبي براي پژوهش اند.
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من با مغز كمال 
موافق نيستم. 

اما مي گويم 
اگر كمال ها 
نبودند اين 

مملكت حاال 
پابرجا نبود. اما 
كمال ها لطفا به 
حرف رحيم ها 

گوش كنند!

دوره 
ابرفراخوان ها 

گذشته است
ب�ه نظ�رم زمان اس�لحه 
كشيدن گذش�ته است. 
چه در مورد قدرت حاكم 
و چه براي مخالفين. دوره 
ابرفراخوان ه�ا گذش�ته 
اس�ت. به همين خاطر در 
هر بخش�ي م�ن طرفدار 
معتق�دم  و  اصالحات�م 
امروز ك�ه اصالح طلب ها 
سركارند، نقد آنها يعني 
خ�ود اصالح طلبي. تا ياد 
نگيري�م در ه�ر حوزه اي 
از دگم انديش�ي خ�الص 
ش�ويم و آزادانديش�ي 
ب�ه  باش�يم،  نداش�ته 
جاي�ي نمي رس�يم. نياز 
آزادانديش�ي ه�م وفور 
اطالعات درس�ت است. 
اطالع�ات م�ا م�دام ب�ر 
اساس شنيده هاي مان از 
آدم هاي مختلف اس�ت. 
همه هم شكر خدا به يك 

منبع باال وصل اند! 

الهام نداف

گفت وگو با هادي حجازي فر به بهانه تجربه هاي اخيرش در سينما و تلويزيون

مجموعه عجيبي از اصالح طلبي و اصولگرايي ام
   وقتي اصول تيز مي شود، آدم ها زخم می خورند     فيلم سياسي بازي كردن عواقب دارد

دانيال شايگان/ اعتماد

روياهايم باالتر از اين هاست
من اين موقعيت را به راحتي به دس�ت نياوردم كه به خاطر هيجان هاي زودگذر آن را از دس�ت 
بدهم. من تجسم ذهني  از تصوير خودم ندارم. در كارهاي مهدويان كه همه چيز فوق رئال است 
ت�و مي تواني زندگي كني چون ب�راي دوربين بازي نمي كني و در عين حال ديده مي ش�وي. اما 
هس�تند كارهايي كه به موجب حضور در آنها تصوير ذهني ت�ان از خودتان به هم مي ريزد. من 
تجربه اين كار را ندارم و براي تجربه كردن تكنيك هاي مختلف نياز داري همه فضاها را تجربه 
كني. در عين حال بايد كارهايي را انتخاب كني كه درصد اشتباهاتت كم باشد. به جز »ايستاده 
در غبار« باقي فيلم هايم تجربه هايي است كه بهاي عدم موفقيت در آنها كم است. وسوسه پول 
هم هميش�ه وجود دارد اما من تا جايي كه بتوانم مقاومت مي كنم. اين همه سال صبر نكردم كه 

در همين مرحله متوقف شوم و روياهايم خيلي باالتر از اين حرف هاست. 

از همه فيلم هايم 
دفاع مي كنم

م�ن ب�ه هم�ه فيلم هايي 
ك�ه در آنه�ا ب�ازي كردم 
اعتقاد دارم. حتي فيلمي 
كه درباره سوريه ساخته 
مي ش�ود و از اي�ن فيل�م 
هم دفاع مي كنم. واقعيت 
اين اس�ت كه امري�كا ما 
را دوس�ت ندارد، نه تنها 
ما، بلكه همه كشورهايي 
ك�ه در جهان س�وم جاي 
مي گيرند را دوست ندارد. 


