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  از مزرعــه پــدری تــا ایســتاده در غبــار و 
امــروز اولیــن تجربــه کارگردانــی شــما، یــک 
توضیــح کامــل در ایــن خصــوص می دهیــد؟

بهتر اســت بگویــم از خــوی از تاتیــر مدارس 
تا دانشــگاه، من بی رحمانــه کار کــرده ام و تمام 
این ســال ها و به طور اتفاقی مزرعه پدری به من 
پیشنهاد شــد و ســپس آثار متعدد دیگری و از 
یک جایی به بعد تصمیم گرفتم و به همه گفتم که 
دیگر نمی خواهم بازیگری کنم، به خاطر اینکه 
بیشتر کارگردان هستم تا بازیگر، این 
مراحل گذشــت تا »ایســتاده 
در غبار« بــه من پیشــنهاد 

شــد که در آن زمان به دلیل بیکاری و به واسطه کار 
آخر مهدویان »آخرین روزهای زمستان«، و عالقه ای 
که به آن کار داشــتم، پذیرفتم در کنار گروه باشم. و 
پس از آن بالفاصله »ماجرای نیم روز« اتفاق افتاد، و 
این را بگویم که در این 6 ســالی که در سینما حضور 
داشته و بازیگری کرده ام با توجه به لطفی که سینما 
و مردم به من داشــته اند، من جایــزه ام را گرفته ام 
و توقعی نداشــته ام. در این مــدت روحیه یادگیری 
در من متبلور شــد و ســعی کردم با نویســندگی و 
کارگردانی ادامه دهم که »موقعیت مهدی« قسمت 
من شــد و باورم نمی شــود که پس از دوسال هر دو 

نسخه سینمایی و سریال آن تمام شده باشد.

ــید و  ــوری باش ــم آدم صب ــر می کن   فک
ایــن صبــر تاوانــش ایــن بــوده کــه احتمــاال 
ــدید، و  ــروف می ش ــش مع ــال پی ــد 15 س بای
ــت  ــر آن از دس ــادی را بخاط ــای زی فرصت ه
ــح  ــر توضی ــن صب ــه ای ــع ب ــد، راج داده ای

می دهیــد؟
طبعا همین طور است و من 
به قدرت زندگی و تقدیر اعتقاد 
دارم و این به معنی عدم تالش 
نیست، من خیلی تالش کردم 
و کوتاه نیامــده ام، برای همین 
از یک ابعادی قســمت اینگونه 
بــوده و از جهاتــی شــرایط و 
سخت پســندی من و طبیعتا 
این مسیر مشــکالت و شرایط 
خودش را دارد و نباید گمان 

کرد که همه چیــز لزوما باید به نفع من باشــد. 
من در طول این سال ها جشــنواره آمده و برای 
دوستانم دســت زده ام و بدیهی است که این 
مسیر زحمت دارد و از همه مهمتر صبر است 
که کمک می کند تو در زمان مناسب به حق 
خودت برسی و سرانجامی که بهترین است 

برای تو رخ دهد.

  شــما در فیلــم »آتابــای« نقــش 
مهمــی داشــتید و ایــن دلیــل 
ــتقل  ــر مس ــه فک ــه ب ــد ک آن نش

ــد؟ ــردن بیفتی ــاختن و کار ک س
من در این سال ها بی وقفه کار کرده 
بودم و خب ضعف هایی در انســان وجود 
دارد که با یادگرفتن برطرف می شــود، 
من قبل از »ایســتاده در غبار«، خیلی 

کار ســاخته ام، از فیلم بلند و کوتاه گرفته تا سریال 
و همه این ها باعث شد که تجربه ام باالتر برود، شاید 
آن زمان هم می توانستم چنین کاری انجام دهد، اما 
همه چیز به قســمت و زمانی است که باید فرا برسد، 
و »موقعیت مهدی« به من پیشــنهاد شد، که همه 
چیز آن گویی از قبل چیده شــده بود، از زبان ترکی، 
و شخصیت »شهید باکری« و سایر موارد، این است 

که برخی چیزها محاسبه منطقی ندارد.

  شــما در جایــی گفته ایــد کــه ژانــر 
بــرای شــما اهمیتــی نــدارد، آیــا قــرار اســت 
ــازی  ــم س ــه فیل ــدس ب ــاع مق ــر دف در ژان
ــما  ــدی ش ــه کار بع ــا اینک ــد ی ــه دهی ادام
ــه  ــا اینک ــد، کم ــدی باش ــت کم ــن اس ممک
بعــد از چندســال کار در »ماجــرای نیمــروز«، 
»التــاری« را بــازی کردیــد، آیــا قــرار اســت 
ــه کنیــد یــا روی یــک  همــه ژانرهــا را تجرب

ــت؟ ــد داش ــوزه تمرکزخواهی ح
جنــس  اســم  نمی دانــم 
سینمای خود را چه بگذارم، ولی 
عمدتا ژانرها جعلی هستند، ولی 
هر جنس کار و ســینمایی که 
ریشــه در ادبیات داشته باشد و 
من را به آدم هــا نزدیک کند که 
بتوانم آن ها را بشکافم و کاراکتر 
جذاب بســازم، به ســمت آن 
خواهم رفت و تقیــدی در یک 
مدل خاص ندارم و ممکن است 

چند مدل را تجربه کنم.

  در خصــوص »موقعیــت« مهدی و ســریال 
آن بگوییــد، اینکــه مدیــوم ســریالی آن 
دقیقــا شــبیه فیلــم آن خواهــد بــود، از منظر 
ــن  ــوارد، در ای ــایر م ــژه و س ــای وی جلوه ه

ــد؟ ــح دهی ــی توضی ــورد کم م
ببینیــد کارهــای جنگی هزینه ســاز اســت و 
مشــکالت متعددی دارد، ایــن کار را به ســختی 
ساخته ایم، برای سریال آن به هفت قسمت رسیدیم 
که فضای آن کامــال با فیلم متفاوت اســت، اما قاب 
بندی ها و برخی موارد فنی شــبیه نسخه سینمایی 

آن است.
در فیلم بخاطر نزدیک شدن به شخصیت شهید، 
کمی آرام تر داستان پیش می رود و دکوپاژ متفاوت تر 
است، و در نسخه ســریالی آن به دلیل طیف گسترده 

مخاطب، صحنه های اکشن بیشتری داریم.

هادی حجازی فر، کارگردان »موقعیت مهدی«

اصراری بر یک ژانر خاص ندارم
  مسعود کارگر

هــادی حجــازی فــر از بازیگــران موفــق در عرصــه تأئتــر و ســینما اســت کــه در دهــه نــود توانســت بــا حضــور در چنــد اثــر مهــم ســینمایی خــوش بدرخشــد 
و دیــده شــود، او کــه بیشــتر تمایــل دارد در پشــت دوربیــن باشــد، در فجــر چهلــم بــا اولیــن فیلــم خــود در قامــت کارگــر دانــی حاضــر شــده و  »موقعیــت 

ــا ایشــان می خوانیــد. ــا پــاس« را ب مهــدی« را خلــق کــرده اســت. در ادامــه گفتگــوی »صب

برای سریال آن به هفت 
قسمت رسیدیم که فضای 

آن کاما با فیلم متفاوت 
است، اما قاب بندی ها و 

برخی موارد فنی شبیه نسخه 
سینمایی آن است


