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یحیی نطنزی
منتقد

قص هعلیحاتمیحکایتروزنامهنگارفیلم«مردیکهلیبرتیواالنسراکشت»است؛
روزنامهنگاری که در دیالوگ مشهوری میگفت« :وقتی افسانه به واقعیت بدل میشه،
همون افســانه رو چاپ کن» .حاتمــی در تمام دوران کاریاش تالش کرد از افســانههای
محبوبشواقعیتهاییملموسبسازدوآنراباجزئیاتیتماشاییبهنمایشبگذارد.با
فیلمهایی که حاال مثل خاطرات خود حاتمی رنگ و بویی نوستالژیک به خود گرفتهاند
اما همچنــان موافقــان و مخالفانی ســفت و ســخت دارد .در این گفتوگــو با حضور
امید روحانی منتقد و دوســت قدیمی حاتمی ،خســرو دهقان رئیس انجمن منتقدان و
نویسندگانسینماییایرانتالشکردهایمبهسراغویژگیهایمهمدرآثارحاتمیبرویم،
ویژگیهایی که به ســینمای حاتمی شــکل دادهاند و به نظر میرســد همچنان میتوانند
بحثبرانگیزباشندونظرهابهخودجلبکنند.

ëëدر مــورد علــی حاتمــی و مؤلفههــای
محوری ســینمایش در ســالهای گذشــته
بحثهــای زیــادی مطــرح شــده کــه
موافقــان و مخالفانی هم داشــته اســت،
از نــگاه حاتمی بــه تاریخ گرفته تــا رویکرد
ابزاریاش به ســینما و تــاش برای تبدیل
کردن آن به یک مدیوم ایرانی .از نگاه شما
که همیشه در جریان این بحثها بودهاید
و دوران شــکلگیری ایــن بحثها را درک
کردهایــد مهمترین بحث ناگفته و مغفول
دربــاره علی حاتمی چیســت؟ به نظرتان
در بحــث از حاتمــی در چــه بحثــی حــق
مطلب ادا نشده یا به بیراهه رفته است؟
امید روحانــی :درباره علــی حاتمی تا
به حــال تقریباً هیــچ کار جــدیای انجام
نشده .البته باید پرسید در مورد چه کسی
ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ مگــر در مورد
فردوسی چه کار کردهایم؟ حافظ بحثش
جداســت که به تازگی آقای عاشوری یک
کارهایــی در مــوردش انجام داده اســت.
در مــورد هیچکــدام از آدمهایی که حقی
بــر گــردن فرهنــگ کشــورمان دارنــد بــه
درســتی حــرف نزدهایــم .حرفهــا همــه
نصفه و نیمه اســت؛ مختصــری راجع به
شــاملو گفته شده ،کمی هم راجع به نیما
و دیگــران .علــی حاتمی از ســال  1349و
زمان اولین تجربه سینماییاش« ،حسن
کچــل» تا ســال مرگــش ( )1375که روی
فیلــم «تختــی» کار میکــرد همیشــه بــا
ســه چهار ســوءتفاهم مواجه بــود .اغلب
منتقــدان آن دوران و روشــنفکران و اهل
ســینما او را به چند چیز متهم میکردند؛
اول اینکــه ســینما را نمیشناســد و
درام نمیدانــد؛ دوم اینکــه تاریــخ را
تحریــف میکنــد .منتقدانش هــم اغلب
تاریخدانان و اهالی اندیشــه بودند .ســوم
هــم اینکــه برخــی معتقــد بودنــد او بــه
دکمــه لبــاس فالن پرســوناژش بیشــتر از
روابــط و شــخصیتپردازی و مســائلی از
ایــن دســت اهمیت میدهــد .حاتمی در
زیرزمیــن خانــهاش کتابخانــه عظیمی از
تمــام این اظهارات جمعآوری کرده بود،
میخوانــد و تفریــح میکــرد .اینکه آنچه
بایــد در مــورد علــی حاتمــی بیــان شــود
گفته نمیشــود تقصیر از ماســت .تقصیر
از من اســت که هنــوز کتابم راجع به علی
حاتمی را تمام نکردهام .همچنان همان
حرفهایی درباره او تکرار میشود که آن
ســالها گفته شده .هیچ نکته تازهای مثالً
راجع به ســینمایش ،درونمایه مشــترک
کارهایش و کوشــش بــرای پیداکردن یک
فــرم و رونــد قصهگویــی در آثــارش گفته
نمیشــود .هنــوز هــم وقتــی میخواهیم
از او تعریــف کنیــم میگوییــم چــه گوهــر
توانایــی را در دیالوگنویســی از دســت
دادیــم! یــا مثــاً وقتــی میخواهیــم از
دیالوگنویســی یکــی تعریــف کنیــم او را
مقایســ ه میکنیم با علــی حاتمی .یعنی
بــاز هــم ارزش ســینماییاش را فقــط در
حــد دیالوگهایــی کــه خیلــی خــوب بــه

«دلشدگان»

دهــان مینشــیند و مرحــوم انتظامــی و
اســتاد نصیریــان و ...هــم خوب بیانشــان
میکردند ،تقلیل میدهیم.
ëëالبتــه بایــد بپذیریــم کــه بــه هــر حــال
دربــاره مرحــوم حاتمی نســبت بــه دیگر
ســینماگرهای ایرانــی کتابهای بیشــتری
چــاپ شــده .مجــات هم زیــاد به ایشــان
پرداختهانــد و پرونده چــاپ کردهاند .ولی
خب بیشتر این بحثها ابتر مانده است.
یعنــی ما یــک کلیــت داریم به اســم علی
حاتمی بــا یکســری کلیدواژه ثابــت .مثل
اینکه دیالوگنویس خوبی بوده ،به تاریخ
نــگاه ویــژهای داشــته و ...اما هیچکــدام از
ایــن مباحث به درســتی واکاوی نشــده تا
بفهمیــم معنا و کارکرد دقیقشــان در آثار
حاتمی چیست؟
خســرو دهقــان :هیــچ کــس بــه ایــن
قضیــه دقــت نکرده کــه علــی حاتمی در
52ســالگی فوت کرده .همه فکر میکنند
او اورســت را فتــح کــرده و بــه همــه چیز
دســت پیدا کــرده! در حالی کــه به اعتقاد
مــن حاتمــی وقتــی فــوت کــرد تــازه در
ابتــدای راه بــوده .بــا توجــه بــه انــرژی
عظیمــی کــه داشــته و کارهای زیــادی که
برگرفتــه از ذخایــر عظیــم داشــتههایش
انجــام داده ،به نظــر میرســد کار زیادی
کــرده در حالــی کــه واقعیت این نیســت.
خــودش میگفــت همیشــه کارهایــش را
با بســماهلل شــروع میکرده اســت .اما به
نظــر من در مورد کارنامهاش تا بســماهلل
گفتــه و قبــل از اینکه به صــدقاهلل العلی
العظیــم برســد این جهان را تــرک کرده.
بــه اعتقــاد مــن آنچــه علــی حاتمــی تــا
52سالگی و قبل از مرگ انجام داده یک
جور اتودزنی و تمرین بوده .اگر االن زنده
بود و در آســتانه  82ســالگی او را داشتیم
و در ایــن  25ســال بــه طــور متوســط هــر
دو ســال هــم یــک فیلم ســاخته بــود ،ما
االن  15اثر درخشــان داشــتیم کــه نتیج ه
کار حاتمــی را از اتودزنــی در «ســلطان
صاحبقــران»« ،قلنــدر»« ،خواســتگاری»
و «حســن کچــل» فراتــر میبــرد .همه ما
انــگار فرامــوش کردهایــم که  52ســالگی
در فیلمســازی پایان دوره جوانی اســت و
حاتمــی تا آمــده ورز پیدا کند بــا این دنیا
خداحافظی کرده.
ëëپس بــه اعتقاد شــما درســت در ابتدای
مســیری که هدفــش رســیدن بــه آن بوده
کارنامه کاریاش بسته شده است؟
دهقــان :بلــه ،اتــود زده ،کار کــرده و
تــازه کــه میخواســته تجربههایــش بــه
ثمــر بنشــیند و بگویــد مثــاً منظــورش از
«هزاردســتان» رســیدن به فالن کار بوده
اجــل مهلتش نــداده .اما مــا همچنان در
همــان روزگار ماندهایــم .مــرور ســینمای
حاتمــی برای نســل جوان امــروز حداقل
میتوانــد این نهیــب را بزند کــه در میان
فیلمهای آشــفته امروز ،در کنار سینمای
این وری و آن وری آدمی بوده که کوشش

کرده به یک پیشــینه و نوســتالژی برگردد
و چیزهایــی را از ذخایــر خودمــان بیــرون
بکشد .لقب سعدی سینمای ایران واقعاً
برازنــده اوســت .بــه اعتقاد من ســینمای
حاتمــی الگــوی خوبــی برای نســل جوان
است؛ نه به این معنا که فیلمهایی شبیه
بــه او بســازند بلکه بــه این تعبیــر که فکر
کنند و یادشــان باشد یک پدر و پدربزرگی
داشــتهاند ،نســل قبلتــری بــوده و کســی
بــوده که با فرهنگ ایــران ،با گویش ایران
و تاریخ ایران آثاری ســاخته که بد نیست
نگاهی به آنها بیندازیم.
ëëبا این فرض درسهایی که نســل جوان
میتوانــد از حاتمــی بگیــرد دقیقــاً چــه
چیزهایــی اســت؟ اگــر بــا همین نــگاه به
گذشــته ســراغ فیلمهــای حاتمــی برویم،
آن مؤلفههایــی کــه همچنــان میتوانــد
بــرای ما جــذاب ،آموزنــده و قابــل بحث
باشد چیســت؟ مؤلفههایی که هنوز کامل
و درســت بررســی نشــده و کارگردانهای
جوان که فقــط با اســمی از حاتمی مواجه
بودهاند ممکن اســت به شناخت درستی
از آن نرسیده باشند.
روحانــی :کلیت آنچــه درباره حاتمی
گفتــه میشــود ایــن اســت کــه بهدنبــال
کشف راهی برای قصهگویی ایرانی بوده.
ایــن قصهگویــی ایرانــی لزومــاً شــبیه به
درامپردازی یا شکل دراماتیک سینمای
کالســیک نیســت .شــکل قصهگویــی
ایرانــی دغدغــه اصلــی حاتمــی بــوده.
آن را بــه ایــن شــکل مطــرح میکــرد که
میخواهــد هنرهــای ایرانی را زنــده کند
و مهمتریــن ســرمایهاش هم بــرای این
کار هوش سرشــارش بــود .حاتمی هیچ
فیلمــی ندیده بود .هر بار که با او فیلمی
میدیدم وســط کار خوابــش میبرد! اما
بــا تکیه بر هوش سرشــار و دانش بســیار
مبســوطش در فهــم چیزهایــی که به آن
عالقــه داشــت ،کار میکــرد .در مقابــل
قصهگویــی ایرانــی نظــرش را جلــب
میکــرد .همه آثــار این حــوزه را خوانده
بــود؛ از قصــه حســین کــرد شبســتری
بگیــر تــا کلــی اثــر دیگــر .او پیــش از هــر
چیــز دنبــال این بــود که هنرهــای ایرانی
را زنــده کنــد .بنابرایــن اول رفــت ســراغ
چیزی که فکر میکرد ســینمای ایران کم
دارد؛ یعنــی ژانــر موزیکال .میدانســت
مــا ســابقه موزیــکال در ایــران نداریــم.
ســابقههای موزیکال در ایــران به تأثیر از
نمایشهــای قفقــازی و اوپرتهــای آن
ور آبی میرســد .حاتمی این پدیده را به
خوبی میشــناخت ،دیده بود و به خاطر
کاری کــه از دوران نوجوانــی بــا پــدرش
در چاپخانــه کــرده بــود آن را بلــد بــود.

یک فرم ایرانــی اختراع کند یا نه؛ چیزی
که شــبیه نقاشــی مینیاتور باشد .دغدغه
اصلی حاتمی حتی این بود که در زمینه
تکنیــک هــم بــه ایــن ســمت مــیرود و
نمونهاش فیلم «دلشدگان» است.
ëëآن مثال معــروف کمپوزیســیون ایرانی
کــه مطرح کــرده بودند هم بســیار شــهرت
دارد؛ فرضشــان ایــن بــود که چــون خط
فارســی از راســت بــه چــپ میآیــد باید
در ترکیببنــدی از روشــی متفــاوت بــا
ترکیببنــدی غربی که از چپ به راســت
است پیش رفت.
روحانــی :بلــه .حاتمــی اولیــن کســی
بــود کــه پــی بــرد چــون خــط فارســی از
ســمت راست نوشــته میشــود میزانسن
ســینمای ایرانی هم باید فــرق کند .اینها
چیزهایی اســت کــه در ذات حاتمی بود؛
بــه ذهنیتــش خطور میکــرد و بــرای آن
تــاش میکــرد .او در «دلشــدگان»عمالً
پرســپکتیو را حــذف میکند و بــا نماهای
تخــت کارش را پیــش میبــرد؛ ســعی
میکند چینشهایش شــبیه چینشهای
نگارگــری ایرانــی باشــد .او میخواهــد
از عواملــی اســتفاده کنــد کــه پیشتــر در
هنرهــای ایرانــی ســابقه داشــته اســت؛
عواملی که الزاماً نمیتواند با خود سینما
بــه تنهایــی آن را ابــداع کنــد .اگــر دقــت
داشــته باشــید تنهــا دو یــا ســه «ترکینگ
شــات» در «دلشــدگان» وجود دارد؛ یکی
جایــی در خانــه وزیــر مختــار و دیگــری
آنجا که آموزش تنبک را نشــان میدهد.
بقیــه جاهــا حاتمــی تــاش میکنــد از
نماهــای تخــت اســتقاده کنــد؛ کامــاً
« »eye levelو همسطح با خط دید چشم
ما .هیچ تکانی هم به آن نمیدهد .اینها
کوشــشها و ظرایفــی اســت کــه حاتمی
بــه کار بــرد و داشــت در آنهــا بــه پختگی
میرســید؛ البتــه نــه در فیلــم «تختــی»؛
چون تختی به نظر من فیلمی بود که سر
اجبار باید ساخته میشد.
دهقــان :همــه حــرف هایــی کــه امیــد
دربــاره ریشــهها و خاســتگاه ســینمای
حاتمی گفت درســت است .علی حاتمی
بیشــتر بهدنبــال مــواد و مصالــح اســت.
فیلمســازی نیســت کــه بــه شــیوه کامران
شــیردل در مکتــب ایتالیــا و نئورئالیســم
درس ســینما خوانده باشــد و بعد شروع
به فیلم ساختن کرده باشد؛ مثل مسعود
کیمیایــی هم نیســت کــه بــدون مکتب و
مدرســه ،از طریق فیلم دیدن فیلمسازی
را آموخته باشد .تمام فیلمهای کیمیایی
از «بیگانــه بیــا» تــا «قاتل اهلــی» بازتاب
ســینما و ژانرهــای وســترن و عاشــقانه و
موزیکال اســت که خــودش به آنها عالقه

کامیابیها و ناکامیهای علی حاتمی در زادروز او
در گفتوگو با امید روحانی و خسرو دهقان

شربت سکنجبین
را به کوکا کوال
ترجیح میداد

دفــاع کند .از این زاویه با او مواجه شــویم
کــه ایدههایــش داشــت ازمرحلــه جنینی
بــه بلــوغ میرســید؛ در چنیــن وضعیتی
نمیشــود یقه فیلمســاز را گرفت و گفت
چــرا کاری نکــرده اســت .من دربــاره آثار
حاتمــی یــک شــوخی دارم؛ یک شــوخی
جــدی کــه البتــه مفهــوم عمیقــی دارد:
حاتمــی تمــام زندگــیاش را صــرف این
کرد کــه بگوید «مــرگ بر کوکا کــوال ،زنده
بــاد شــربت ســکنجبین» .ایــن حــرف به
ظاهر ساده معنای زیادی دارد و میتواند
الگوی جوانانی باشد که سینمای حاتمی
را دنبــال میکنند .تمام تالش حاتمی بر
ســر این اســت که برگردیم به خودمان و
خودمــان را پیــدا کنیــم .ظرفیــت ایرانــی
بــودن را ،ظرفیــت قصهگویــی ایرانــی را،

تاریــخ نمیخواهــم تعریف کنــم؛ تاریخ
تنها دســتمایهای برای حرفی اســت که
میخواهــم بگویم .او که مســتند تاریخی
نمیســاخت ،ادعایــش را هــم نداشــت.
یک شــخصیت میساخت به اسم «رضا
خوشــنویس» کــه الهــام گرفتــه از ســه
نفر بــود یا شــخصیت «مظفــر» .حاتمی
ســه ســناریو داشــت که اگر اجل مهلتش
میداد و میتوانســت آنها را بسازد قطعاً
میتوانســت نهایــت توانایــیاش را بــه
نمایش بگذارد.
ëëیکــی از ایــن ســه ســناریو «ملکههــای
برفی» اســت؛ قصه همســران محمدرضا
شــاه که اگر ســاخته میشــد حتمــاً نتیجه
جالبــی پیــدا میکــرد؛ خصوصاً بــا توجه

یــک چک ســفید هم گذاشــتند روی میز.
حاتمــی دچار تردید و مشــکل شــده بود
کــه با فیلــم چه کند؛ مشــکلی که باالخره
بهرام توکلی آن را حل کرد و گفت تختی
خودکشــی کــرده .امــا آن زمــان یعنی در
ســالهای  62و  63شــما نمیتوانســتید با
ایــن قاطعیــت دربــاره خودکشــی تختی
حــرف بزنیــد .حاتمــی ایــن پیشــنهاد را
رد کــرد و آنهــا هم در طول این  23ســال
بارهــا پیشنهادشــان را مطــرح کردنــد.
حاتمی زمانی تصمیــم گرفت این فیلم
را بســازد که به یک راهکار برایش رســید:
اینکــه اصــاً لزومــی نــدارد ســراغ مرگ
تختی بــرود .آنچــه حاتمی میخواســت
بســازد تــا جایــی کــه مــن در جریانــم و
مربــوط بــه قبل از دوران ســخت شــیمی

امید روحانی:

حاتمیاولینکسیبودکهپیبردچونخطفارسی
نسینمای
ازسمتراستنوشتهمیشودمیزانس 
ایرانیهمبایدفرقکند.اینهاچیزهاییاستکهدرذات
حاتمیبود

حاتمیدر«ملکههایبرفی»میخواستتوضیح
بدهدروابطعاطفیوعاشقانهپهلویدومچگونهتحت
تأثیراتفاقاتبیرونیقرارمیگرفت
در«حاجیواشنگتن»موضوعنهتاریخایران،بلکه
عقبماندگیوحقارتتاریخییکفرهنگدرقبالغرب
است.حاتمیدراینفیلمازپدیدهتحقیرمیگوید

حاتمیهیچفیلمیندیدهبود.هربارکهبااوفیلمی
میدیدموسطکارخوابشمیبرد!اماباتکیهبرهوش
سرشارشکارمیکرد
بنابراین اول رفت سراغ موزیکال و انواع
آن را تمرین کرد؛ با «حسن کچل»« ،بابا
شــمل» و «قلندر»؛ بعد رفت سراغ بحر
طویــل ایرانی؛ بــا فیلم «خواســتگاری»؛
میخواست ببیند فرم بحر طویل ایرانی
را میتوانــد ســینمایی کنــد یا نــه .بعد از
آن هــم رســید بــه قصهگویــی دراماتیک
ایرانــی کــه مثــال بــارزش «ســوتهدالن»
اســت و همینطــور جلــو آمــد تــا رســید
بــه جایی کــه بتواند در ســینما شــکلی از
قصــه گویــی ایرانی را بر مبنــای پایههای
قصهگویی بومی ابداع کند؛ یعنی همان
چیزهایی که ما از حسین کرد شبستری و
ســمک عیار و مرزباننامــه و حتی تاریخ
بلعمی میدانیــم را ایرانی کند .حاتمی
همــه اینها را خوب میشــناخت و خوب
خوانــده بود .او در نهایت رســید به اینکه
آیا حــاال میتواند با حفــظ همین گرامر،
ولی نه لزوماً شکل سنتی و کلیشهای آن،

دارد .اما علی حاتمی شــبیه هیچ کدام از
اینها نیست .حاتمی بیشتر از اینکه نگران
گرامر سینما باشد نگران موادی است که
میتواند مورد اســتفاده قرار بدهد .یعنی
بیشــتر از اینکــه نگــران آشــپزی و دیگ و
قابلمــه باشــد نگران مــوادی اســت که از
سوپرمارکت میخرد تا در یخچال بگذارد
و بعد برود سراغ آشپزخانه تا ببیند با این
مــواد چــه کاری میتوان کــرد .حاتمی در
ســینما همه کار کرده ،بازیگری ،کار پشت
دوربیــن ،تئاتــر و ...تمــام انــرژیاش را بر
سر این گذاشــته و اتود زده .اما به محض
اینکــه بــه جایــی رســید تــا ایــن اتودهای
ســینمایی را به ثمر برساند از بین ما رفته
ف من به ایــن معنا
اســت؛ البتــه این حــر 
نیســت که فیلمهای حاتمــی فاقد ارزش
هســتند؛ بلکه مقصود این است که از یک
زاویــه دیگر هم حاتمی را ببینیم .حاتمی
را نبریــم بــه قلــهای که کســی نتوانــد از او

«مادر»

ظرفیت تمــام شــعرها و کتابهایمــان را؛
اینکــه برویم ســعدی و صائب بخوانیم و
از آنها یاد بگیریم.
روحانی :حاتمی کارش را از کجا شروع
میکنــد؟ در چاپخانــه پــدرش در میدان
فردوســی و زمانی که هنــوز حروفچینی با
گارســه انجام میشــده .آن موقع مرسوم
بود که اگر ســتونها میزان نمیشــدند ته
ســتونها را بــا نقش و نگارهــای تزئیناتی
پــر میکردند .حاتمــی تمــام زندگیاش
بهدنبــال ایــن تزئینــات و شــاخ و بــرگ
دادنها بــود؛ دنبال یک نقش «لوتوس»
تــه صفحــه یــا تصویر زنــی کــه روی جام
نقش میبســت .نکتــه مهم دیگــر اینکه
تمــام زندگــی حاتمــی معطــوف کشــف
ایــن نکته بود که چطــور میتوانم از زاویه
دیــد خــودم تاریخ را بیــان کنــم .او مدام
در پاســخ بــه آنهایی که میگفتنــد تاریخ
را تحریــف کــرده ،میگفــت کــه آقــا ،من

بــه نــگاه رمانتیک حاتمــی در آثــارش که
میتوانست در این کار به کمال برسد.
روحانی :بله ،سناریویی درباره زندگی
ســه زن پهلــوی دوم کــه هیــچ گاه دیــده
نشــد .یــک فیلمنامه درخشــان دیگر هم
درباره زندگی حضرت محمد(ص).
دهقــان :فیلــم تختــی را هــم اگــر
میتوانســت تمــام کنــد حتمــاً نتیجــه
درخشانی پیدا میکرد.
روحانی :ماجرای تختی متفاوت است
و برمیگــردد به دلیلی کــه او را مجبور به
ساخت این فیلم کرد.
ëëدلیل این اجبار چه بود؟
روحانــی :اولیــن بــار که برای ســاخت
تختی به سراغ حاتمی آمدند ،من هم در
خانهاش بودم .افرادی به همراه یکی دو
چهره سیاســی آمده بودنــد .آن روزها ما
درست منظورشــان را نمیفهمیدیم .اما

درمانــیاش اســت ایــن بــود کــه فیلمی
بســازد درباره همه دغدغههای تختی از
 1300تــا دهــه  .1320میخواســت تختی
را در دل تالطمهــای سیاســی آن دوران
به نمایش بگذارد.
ëëملکههــای برفی چطــور؟ در آن قرار بود
به ســراغ چــه بخشــی از زندگی همســران
شاه برود؟
روحانــی :قــرار بــود تمــام فیلــم در
پســتوها و راهروهــای گوشــه و کنــار کاخ
بگــذرد .حاتمــی میخواســت توضیــح
بدهــد روابــط عاطفی و عاشــقانه پهلوی
دوم چگونــه تحت تأثیــر اتفاقات بیرونی
قــرار میگرفت و روی زندگی این ســه زن
تأثیــر میگذاشــت و چــه بالیــی سرشــان
مــیآورد .در واقــع وجه انســانی آنچه بر
ســر ایــن ســه زن میآیــد برایــش جالب
بــود؛ اینکه چــه بالیی ســر فوزیــه میآید

