روشنفکریکنارمردم

به جــرأت میتوانم بگویــم شــیرینترین دوران کار حرفهای من
بهعنوان یک بازیگر دورانی بود که با علی حاتمی کار کردم .اصوالً
بازیگری و کار ســینما حرفهای استرس زاست مگر اینکه یک نفر
کــه در رأس هــرم قرار گرفتــه جو را آنچنــان آرام نگــه دارد که کار
امین تارخ
عــاوه بــر اینکه استرســی در آن نباشــد لذتبخش و لــذت آفرین
بازیگر
باشد .باز هم به جرأت میتوانم بگویم اگر چنین کارگردانهایی
به تعداد انگشتهای یک دست باشند مطمئناً اولین آنها علی
حاتمی است .میگویم علی حاتمی «است» چون مرگ بعضی شخصیتها را انسان
نمیتواند باور کند .آثارش هســت و هم کســانی که با او آشــنا هستند میتوانند دوباره
بــه ایــن آثار مراجعه کنند و با تفکر و تلقی اش ارتباط برقرار کنند و هم کســانی که آن
زمان به دنیا نیامده بودند میتوانند با دیدن فیلمهایش با اندیشــهاش و اینکه چقدر
ی شأن فرهنگی و هنری بود
در سینما نوآوری میکرد و فیلم هایش ضمن اینکه دارا 
هوای صنعتی بودن سینما را هم داشت ،آشنا شوند .هرگز بهعنوان یک بازیگر نشنیدم
که علی حاتمی بگوید اینطور بازی کن یا بازی نکن یا این حرکت را انجام بده .در واقع
فضایــی را بــه وجود میآورد که بازیگر در دل آن فضا شــخصیت خودش را بدرســتی
فهم و بدرستی ارائه میکرد ،هیچ وقت دیده نشد ب ه جای بازیگری بازی کند و بگوید
میخواهماینگونهبازیکنی.
فیلمهای علی حاتمی از فیلمهایی نبود که روشــنفکرانه باشد و در مقابل مردم قرار
بگیــرد .مــردم اگــر فیلمی را فهم نکننــد و ارتباط فکــری و عاطفی بــا آن برقرار نکنند
بیتردید از آن لذت نمیبرند و احساس میکنند این هنر نوعی روشنفکرنمایی است.
علی حاتمی روشــنفکری بــود که با آحاد مــردم ارتباط برقرار میکــرد و همه مردم با
فیلمهایــش ارتبــاط عقالیی و عاطفــی برقرار میکردنــد .من از علــی حاتمی خیلی
آموختم از این جهت که چگونه میشود با آرامش کار کرد و این آرامش را در نتیجه کار
دید .به دلیل ارتباطی که براحتی با مردم برقرار میکرد فیلمهایش گیشه هم داشت
و هنوز هم اگر اکران شــوند به نظر من مشــتری و تماشــاگر خاص خودشــان را دارند؛
دارد ثابت میشود که مردم سینمای حاتمی را میشناسند ،بخصوص نسل جوان که
علی حاتمی زمانی که آنها به دنیا نیامده بودند فیلم میســاخت .کسانی را میبینی
که میگویند مادر عجب فیلمی اســت ولی میبینی که  20 ،19ســاله هســتند و این به
این معناست که این سینما جریان دارد .سینمای حاتمی جریانی زنده است که هنوز
نفس میکشــد .فیلمهایی اســت که تاریخ مصرف ندارد چون مفاهیمی که انتخاب
کرده بود مربوط به یک مقطع زمانی یا منطقه جغرافیایی خاص نبود .بههمین دلیل
همیشه بهعنوان یک جریان زنده ،پیام ماندگار و مفهومی است که وجود دارد .مانند
مقوله عشق که همیشه هست و جریان دارد .زنده بودن جریان سینمای حاتمی برای
من خیلی جذاب است و هنوز هم آدم فکر میکند علی حاتمی دارد فیلم میسازد و
فیلمهایشتازهساخته شده است .فیلمهاییکهشده«مادر»«،دلشدگان»«،طوقی»،
«سوت هدالن» و....
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بعضیهاتکرارنمیشوند

طرح :شهاب جعفرنژاد /ایران

هــر آدمــی یــک تجربــه منحصــر بــه فــرد اســت ،درســت! اما
بعضیها یکجوری «تا» ندارند ،تکرار نمیشــوند .کســی حتی
نمیتواند مدعی شــود نزدیکشــان شــده .علی حاتمــی از این
دسته آدمهاست .هست ،چون هنوز جاری است .هست ،چون
افسانه بایگان
اثــر وجودیاش دیده میشــود ،حس میشــود ،تاریخ مصرف
بازیگر
نــدارد .پیــش از جهــان پهلــوان تختی دو بــار دیگر قــرار بود با
هــم کار کنیــم؛ «مــادر» و «دلشــدگان» را ،که هر بــار به دالیلی
قســمت نبــود و نشــد .و جهان پهلــوان تختی آن ســومین بار معهود بــود .هرچند
این کار متأســفانه نیمه تمام ماند ،هر چند یکــی از متفاوتترین نقشهایم دیده
نشــد ولی تجربه حضور در کنار او ،نزدیک او شــدن ولو اندکی ،به هســتی و کیستی
و چیســتی او رســیدن ولو اندکی ،بســیار برایم پر بهاســت .هوش سرشار ،خالقیتی
کــه مثل کوه آتشفشــان در فورانــی مدام بود ،روایت تاریخ از زبان او که همه شــعر
و شــعور و اندیشــه را تصویر میکرد ،جایگاهی را که به بهانههای مختلف سالها،
بلکــه قرنهاســت از ایــران و ایرانی دزدیده شــده را در قــاب مینیاتورهای زیبایش
به ما برگرداند .چند ماه پر بار در کنار اســتاد بیبدیل ،شــاعر ســینما بودن به بهانه
جهان پهلوان تختی .راهش روشن.

به موسیقی فیلم «مادر» افتخار میکنم

علی حاتمی از کارگردانان بزرگ و بنام ســینمای ایران اســت و
هرگاه ســخن ازســینماگران مطرح کشــورمان به میــان میآید،
نــام او نیــز در کنار دیگر ســرآمدان ســینمای ایران چــون بهرام
بیضایی ،عباس کیارســتمی ،ناصر تقوایی و داریوش مهرجویی
ارسالن کامکار
قرار میگیــرد و کارگردانی صاحب ســبک مانند مرحوم عباس
آهنگساز
کیارســتمی .حاتمی بیان متفاوتی در فیلمهایش داشت و نگاه
و نوازنده عود
ً
شــاعرانه و پراحساس او در دیالوگهای فیلم کامال نمایان بود.
آشــنایی مــن با علی حاتمی به فیلم «مــادر» برمی گردد ،زنده یــاد حاتمی پیش از
این در پروژه ای با برادرم بیژن همکاری داشــت و درآن دوســتی و همکاری صحبت
ازساخت فیلمی بود با عنوان «مادر» و براین نظربود موسیقی فیلم با سازبندیهای
ایرانی و ســنتی تولید شود که ســرانجام پیشنهاد ساخت با بیژن مطرح شد و برادرم
کار را بــه مــن معرفــی کرد و با توجه به شــناختی که از حاتمی و کارهایشــان داشــتم
این همکاری شکل گرفت .البته در طول ساخت این کار یکی  -دو بار با ایشان دیدار
داشتم و بیشتر ارتباط با آقای بخشی دستیار ایشان بود .نخستین بار که فیلم را دیدم
حقیقتاً نتوانســتم چندان ارتباط برقرار کنم و چندان دلچسبم نبود ،فیلمی صامت
بدون کالم و افکت .اما بعدها که فیلم ساخته شد بسیار لذت بردم ومفتخر از اینکه
موسیقی چنین کاری به من سپرده شده است؛ فیلمی که زبان خاصی درخود نهفته
داشــت .از نــکات مثبت و قابل توجه آقای حاتمی که فکــر میکنم دیگر کارگردانان
هــم بایــد بــه این موضوع توجه داشــته باشــند اختیار تام به آهنگســاز اســت و هیچ
دخالتی در ســاخت موســیقی نداشــت ،حاتمی این اجــازه را به مــن داد تا ایدههای
خود را روایت کنم ،این درحالی است که برخی از کارگردانان خوب ما چارچوبهای
خاصــی را تعریف کردهاند و بر همین اســاس ،آهنگســاز نمیتوانــد آنچه در ذهن و
اندیشه خود دارد ارائه کند.

یادنامهای در هفتادوپنجمین
سالروز تولد علی حاتمی
که به «سینمای ملی» معنا بخشید
علــی حاتمــی را
نمیتــوان تنهــا
فیلمســاز دانست.
او ادیــب و نقــاش
هادی مرزبان
زبردستی هم بود،
بازیگر
چراکه با ظرافت و
و کارگردان تئاتر
پیچ و تابی شگرف
کلمــات و جملههــا را همچــون اجزای
تابلویــی نقاشــی کنــار هــم میچیــد.
حاتمــی در فیلمنامهنویســی مهارتــی

شــگرف داشــت و قــادر بود بــا جادوی
کلمــات دســت بــه خلــق مینیاتــوری
مملــو از ظرافــت بزند .وقتی آثــار او را
در مقایســه با دیگران بررسی میکنیم
تازه متوجه میشویم چقدر جای علی
حاتمــی در ســینمای امروزمــان خالی
ســت .نه اینکــه منکــر اثرگــذاری دیگر
ســینماگران بشــوم بحــث ایــن اســت
کــه حاتمــی در جایگاهــی متفــاوت از
دیگــران بود؛ بخوبــی از قدرت فولکلور

فیلمساز ،ادیب ،نقاش

و قصههای بومی باخبر بود .هرازگاهی
افــراد مســنی را دیــده بودم کــه بعد از
تماشــای فیلمهــای او ابــراز شــگفتی
میکردند و میگفتند که فالن اصطالح
قدیمــی کــه فرامــوش شــده و حتــی
خودشــان هــم آن را از یاد بــرده بودند
در دیالوگهای فیلمهایش شنیدهاند.
او بــا هنرمنــدی تمــام قــادر بــه زنــده
کــردن و بازگویــی واژههــای فرامــوش
شــده فرهنگمــان بــود و نمیدانــم

چــرا هیچ کــس بعــد از او نتوانســت با
چنیــن ظرافــت و قدرتــی از فرهنــگ
فولکلــور و ...وام و بهــره بگیــرد .انــگار
تنهــا او بــود کــه میتوانســت در خالل
فیلمنامههایــش چنیــن کنــد .بگذارید
مثالی بزنم ،حتماً فیلم «سوت ه دالن»
حاتمی را دیدهایــد .در لحظات پایانی
فیلــم ،آنجایی که جمشــید مشــایخی،
یکــی از قهرمانهــای فیلــم دســت
بهروز را در واپســین لحــاظ زندگیاش

میگیــرد و ســمت امامــزاده میبــرد
مــا با ایــن جملــه و دیالوگ درخشــان
بســیار مشــهور روبــهرو میشــویم:
«همــه عمر دیــر رســیدیم ».جملهای
اثرگــذار کــه بیاغــراق تاریــخ مصــرف
نــدارد و در هــر موقعیــت و زمانــی
میشــود از آن بهره گرفت .جالب این
جاســت که ازآن به بعد ایــن جمله به
توگوهای مردم هــم راه پیدا کرد و
گف 
حتی حاال هم هرازچندی آن را از زبان

اطرافیان میشــنویم .نمیدانم چطور
قادر بــه نــگارش چنیــن دیالوگهایی
بــود اما بــه طور قطــع هرچه بــود یکی
ازمهمتریــن دالیــل آن بــه احاطهاش
به ادبیات بازمی گشــت؛ دانشــی مهم
کــه متأســفانه اغلب ســینماگران ما به
آن توجهــی ندارند .زاویــه دید حاتمی
وســعت نظر بسیاری داشــت و همین
است که دیدیم فیلمی نظیر تختی آن
چیــزی که باید از آب درمی آمد نیامد.

البته بــاز هم میگویــم هدفم تخریب
دیگــران نیســت میخواهــم از تفاوتی
بگویــم که او بــا دیگران داشــت و هنوز
هــم دارد .ســینمای حاتمــی خــودش
یــک سینماســت ،او هنرمنــد مؤلفــی
بود که توانســت سبک و ســیاق خاص
خــودش را داشــته باشــد .امیــدوارم
جوانانــی کــه خواهــان قدم نهــادن به
ایــن عرصــه هســتند حداقــل توجــه
داشــته باشــند یکــی از ویژگیهایــی که

منجــر به آن شــد که حاتمــی اینچنین
بدرخشــد پیونــد عمیــق تفکــر و کار او
با ادبیــات بــوده ،البته نبایــد فراموش
کــرد کــه حاتمی تنهــا با اتکا بــه دانش
و مطالعاتــش نبود که حاتمی شــد ،او
برخوردار از اســتعدادی ذاتی هم بود.
این اســتعداد و مطالعه در نهایت کنار
هــم قرار گرفتند و منجر به خلق آثاری
ماندگار از سوی این هنرمند و سینماگر
کشورمان شدند.

