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مقولهای به اســم اقتباس مشــکل دارند.
اگر کســی میخواهد تاریــخ بخواند لطف
کند و برود سراغ آثار قاسم غنی.
روحانــی :البتــه نــه آثــار حســن هدایت و
آقای ورزی!
دهقان :بله؛ کلی آدم حســابی در این
حــوزه وجود دارد .اگــر میخواهیم تاریخ
مشــروطه را بدانیــم برویــم ســراغ کتاب
«تاریــخ مشــروطه» فریــدون آدمیــت.
بــه همیــن دلیــل اینکــه کســی بخواهد با
«داش آکل» کیمیایــی صــادق هدایــت
را بشناســد قطعاً کارش احمقانه اســت.
اگر میخواهــی ببینی هدایــت در «داش
آکل» چــه کار میکنــد بایــد برگــردی و
کتاب خــود هدایت را بخوانــی .اگر دنبال
همینگــوی هســتیم بایــد برویــم دنبــال
آثــار خــودش .همینگوی را که نمیشــود
از روی فیلمهــای هــوارد هاکــس و جــان
فــورد شــناخت .مــن تعجــب میکنــم
چرا وسوســه دانســتن درباره تاریــخ را در
توجو میکنیم .اگر وسوسه
ســینما جســ 
تاریــخ داریــم و میخواهیــم مشــروطه و
تهــران قدیــم را ببینیم باید بــه عکسها
و کتابهــای آن دوران رجــوع کنیــم .من
اگر ســراغ حاتمی میروم بهدنبال تاریخ
نمیروم یا بالعکس .بگذارید این دعوا را
یک بار برای همیشــه حــل کنیم :هر کس
دلنگــران تاریخ اســت لطف کنــد و برود
سراغ خود تاریخ.
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کــه در اوج جوانی و زیبایی پس فرســتاده
میشود! یا چه بالیی سر ثریا میآید که با
وجود عالقه زیاد شاه به او آنطور از قصر
بیرون انداخته میشود و شاه در آینده باز
هم نگران آینده او میماند .حاتمی افکار
دور و درازی برای این فیلم داشــت .حاال
دیگر همه میدانند قصه فیلمنامه اولیه
«هزاردستان» هم چیزی نبود که نمایش
داده شــد .اولیــن بــار کــه خدمــت آقــای
حاتمی رســیدم سال  51بود .در آن زمان
قــرار بود بهروز وثوقی و شــهره آغداشــلو
نقشهــای اصلــی ایــن کار را برعهــده
داشــته باشــند که نشــد؛ بعد تبدیل شــد
بــه «روزی روزگاری جــاده ابریشــم» و در
نهایت هــم وقتی بعــد از انقالب شــروع
بــه ســاختن آن کــرد شــیر بییــال و دم و
اشــکمی شــد .مجبــور شــد یــک برهــه از
تاریــخ را از طریــق «کمیته مجــازات» به
تصویــر بکشــد .امــا اینکه پیــش از آن چه
اتفاقــی افتــاده بــود و اساســاً چــه اتفاقی
منجر به شــکلگیری این کمیته شده بود
و عــوارض ترورهــا در دهــه  1920چه بود
را مجبــور شــد کنــار بگــذارد .حتی بخش
زیــادی از آن را هــم فیلمبــرداری کــرد.
آقای محمدمهدی دادگو که در آن زمان
مســئولیت داشتند بیشتر در جریان دلیل
ایــن حذفیات اســت .با قاطعیــت اعالم
میکنم علی حاتمی یکی از سیاسیترین
کارگردانــان ســینمای ایــران اســت؛
ویژگــیای کــه ذرهای بــه آن توجه نشــده
و نادیده گرفته شــده اســت .دو ســه فیلم
مهم علی حاتمی مشخصاً درباره رابطه
هنرمند و قــدرت اســت« .کمالالملک»
بهتریــن نمونهشــان اســت .رابطــه و
مواجهــه هنرمنــد بــا قــدرت در جوامــع
غیرتوســعه یافته امــروز ،مضمون اصلی
مورد عالقه حاتمی بوده که درباره آن دو
فیلمنامه درخشــان هم نوشت اما موفق
نشد بسازد.
ëëفیلمنامهای که در مورد زندگی حضرت
محمــد(ص) نوشــتند چه ســاختار و حال
و هوایــی داشــت؟ فضــای مــورد نظــر
حاتمــی چه مختصاتی داشــت و قرار بود
بــه کدامیــک از دورههــای زندگــی پیامبر
بپردازند؟
روحانــی :ایــن ســناریو هــم در ادامــه
مســائل مــورد عالقهاش نوشــته شــد .در
ایــن کار به یکی از مهمترین مســائلی که
دست یافت این بود که چطور میشود در
مورد شخصیتهای معصوم بدون هاله
و ســوبژکتیو کار کرد .قصــدش این بود که
از شبیهخوانی و تعزیه استفاده کند .فیلم
روی فــرم تعزیه بســته شــده بــود؛ یعنی
اســتفاده از قدیمیتریــن و آشــناترین
فــرم نمایشــی ایــران .میخواســت مثــل
تعزیــه شــخصیتی را در لبــاس حضــرت
محمــد(ص) به نمایــش بگــذارد .پروژه
بســیارعظیمی بود و شــامل تمام غزوات
و کودکــی پیامبــر و همــه آن چیزهایــی

میشــد کــه بعدهــا دوســت نازنینمــان
آقــای مجیــدی به سراغشــان رفــت .این
کار یکــی از همــان ایدهآلهایــی بــود کــه
حاتمــی هرگــز بــه آنهــا نرســید .االن هم
کــه کارهــای او را مرور کنیــم میبینیم در
«خواســتگاری» یک فرم تصویــری برای
بحــر طویــل پیــدا کــرده .در «قلنــدر» و
«بابا شــمل» که شــاید فیلمهــای خوبی
نباشــند تــاش کــرد اپرتهــای ایرانــی
بســازد؛ همــان کاری کــه بعدهــا خانــم
پــری صابری کرد .به ایــن ترتیب حاتمی
موفق شــد به اپــرت تصویری برســد و در
«مــادر» هم بــه قصهگویی ایرانی رســید.
اگرچــه ایــن فیلم در زمــان نمایش دچار
ســوءتفاهمهای زیادی شــد؛ یادم میآید

ادعایی نداشــت و ســعی میکرد از تاریخ
صرفاً برای بیان قصههایش اســتفاده کند.
برداشــت مــن ایــن اســت کــه او ترجیح
مــیداد یک جهــان فانتــزی با اســتفاده از
رویدادهای تاریخی بســازد .مؤلفههایی را
در ذهنــش طراحی میکرد و هرگز خودش
را ملــزم به اســتناد تاریخی نمیدانســت.
اما چــون ایــن جهــان فانتــزی در آثارش
رنگ و لعابــی فانتزی داشــتند گاهی برای
مخاطب ســوءتفاهم ایجــاد میکردند .از
ایــن جهت تــاش او برای تغییــر تاریخ با
کاری کــه مثالً تارانتینــو در «حرامزادههای
بیآبرو» انجــام میدهد به کلــی متفاوت
اســت .حاتمــی اصــرار دارد فانتــزی در
آثــارش بیشــتر بــه ســویههای رمانتیــک

ëëبــا ایــن حــال همیشــه کســانی وجــود
داشــتهاند که نسبت به اســتنادات اشتباه
در فیلمهــای حاتمــی اظهارنظــر کردهاند
و مثــاً گفتهانــد اشــاره بــه تصنیــف «از
خــون جوانان وطن الله دمیــده» در فیلم
«کمالالملک» اشــتباه اســت؛ چون این
تصنیف متعلــق به دورهای بعد از اتفاقات
بستر داستانی فیلم است.
روحانــی :مســلم اســت کــه حاتمــی
اینها را میدانست .نسبت ب ه آنها کامالً
آگاه بــود و اینطــور نبــود کــه بخواهد به
اصطــاح «گاف» بدهــد .خوشــبختانه
من این اقبال بلند را داشــتم که بهخاطر
نزدیکــیام بــا حاتمی راجع بــه همه این
مســائل بــا او صحبــت کنــم .در یکــی از
توگوهــای بلنــدم حاتمــی توضیــح
گف 
میدهــد عصــاره یــک مقولــه تاریخی را
بــر مــیدارد و در هــر قالبــی کــه بخواهد
میریــزد .میگویــد بــا قصــه «کمیتــه
مجازات» هر کاری بخواهد میکند .او که
نمیخواســته راجع بــه واقعیت ماجرای
کمیتــه مجــازات فیلــم بســازد و روایــت
نعــل بــه نعل داشــته باشــد؛ او بــه جای
فیلمســاختن دربــاره تاریــخ میخواهــد
تضاد فکری جهان نقاشانه کمالالملک
را بــا تمــام شــاهان قاجــار هــم دورهاش
بــه تصویــر بکشــد و از هــر عنصــری هم
کــه دلــش میخواهــد اســتفاده میکنــد.

«کمالالملک»

امیدروحانی:

حاتمی یکی از سیاسیترین کارگردانان سینمای
ایران است؛ ویژگیای که ذرهای به آن توجه نشده
و نادیده گرفته شده است .دو سه فیلم مهم علی
حاتمی مشخصاً درباره رابطه هنرمند و قدرت است.
«کمالالملک» بهترین نمونهشان است .رابطه و
مواجهه هنرمند با قدرت در جوامع غیرتوسعه یافته
امروز ،مضمون اصلی مورد عالقه حاتمی بوده که
درباره آن دو فیلمنامه درخشان هم نوشت اما موفق
نشدبسازد
روحانی :البته من خودم شــاهد بودم
کــه حاتمی چقدر به جزئیــات در تصویر
حســاس بــود .یــک بــار در ســالنی 7-8
نفر ایســتاده بودند .همه بــا لباس فاخر
قاجــاری .همــه چیز آمــاده گرفتــن بود.
همه چیــز تمرین شــده بود .بــا دیالوگ
و دوربیــن .حاتمــی گفــت صــدا دوربین
حرکــت امــا خیلــی ســریع کات داد.
دســتیار صدا را صــدا کرد و گفــت دکمه
آخــر نفــر هشــتم بــاز اســت ،بــرو ببنــد!
فیلمبــردار گفــت آقــای حاتمــی داریــم
النگشــات میگیریم و ایــن دکمه اصالً
دیــده نمیشــود .حاتمــی گفــت بحــث
دیده شــدن نیســت ،بحث کمال اســت.
بایــد کامل باشــد .وقتــی ایــن را راجع به
کوبریک میشنویم اسمش را میگذاریم
«کمالگرایی وسواسگونه کوبریک» .اما
ایــن کمالگرایی حاتمــی را حمل بر این
میگذاریم که به کاســه و کوزه زیاد توجه
بیمار ایــن کمالگرایی
میکنــد .حاتمــی ِ
بود .ســؤال این اســت که چــرا حاتمی به
آنچه میخواست نرسید؟ کمال الملک
چــه زمانــی به اروپــا مــیرود؟ دوره آغاز
شکوفایی امپرسیونیســم .یعنی موقعی
به اروپا میرســد که زمان نمایشگاههای
امپرسیونیستهاســت :ونگــوگ ،گوگــن
و دیگــران 90 .درصــد گالریهــا را هــم
میبینــد .چــه کشــف میکنــد؟ آنچه ما

کیمیایی به هر آنچه میخواسته رسیده؛
مهرجویــی هــم رســیده .حتــی ســهراب
شــهید ثالــث کــه در  52ســالگی او را از
دســت دادیم هم به آنچه میخواســت
رسید اما حاتمی بدموقع مرد.
 ëëبهنظر میرســد در کنار همه این نکتهها
اساســیترین نکته در شــناخت ســینمای
حاتمی این اســت که بدانیم کــه از دید او
ســینما زنگ تاریخ نیســت و قرار نیســت
کســی با تماشــای فیلمهای او بــا جزئیات
وقایع تاریخی آشنا شود.
دهقــان :و نــه تنهــا حاتمــی همــه
فیلمســازهای دیگــر هــم همیــن طــور
هســتند .راجــع بــه ســینمای جهــان هم
همین است.
روحانی :نمونهاش همین «دانکرک»
آقای نوالن.
ëëبلــه ایــن اتفــاق در مدیــوم جهانــی و
خارجی به نظر موجه میآید اما در مدیوم
داخلی بیش از حد سؤالبرانگیز میشود.
روحانــی :دو -ســه فیلم فضــای جنگ
جهانی دوم را خیلی خوب درآوردند .هدف
شــان هــم در آوردن همین فضــا بود .یکی
«نجات ســرباز رایان» اســتیون اسپیلبرگ،
دیگــری «خط باریک قرمز» ترنس مالیک
و البته «اینک آخر الزمان» کاپوال.

خسرودهقان:

همهفکرمیکنندحاتمیاورسترافتحکردهوبه
همهچیزدستپیداکرده!درحالیکهبهاعتقادمن
حاتمیوقتیفوتکردتازهدرابتدایراهبوده

حاتمیبیشترازاینکهنگرانآشپزیودیگوقابلمه
باشدنگرانموادیاستکهازسوپرمارکتمیخردتا
دریخچالبگذارد

آقایسینمایینویسعزیزیک هداریبهسینمای
حاتمیایرادمیگیری،بداناوداردکلوزآپسینمایی
یکقضیهرامیگیردوتوفقطدنبالبندکفشسوژه
افتادهای؛بندکفشیکهخارجازکادراست
یادمانباشدحاتمیبهشکلعمیقفردیکامالً

مذهبیبود.ایننگاهدر«مادر»همدیدهمیشود.وقتی
مذهبیباشیمتعلقبهجهاندیگریهستی
در جشــنواره درســت در لحظــهای کــه
جمشــید هاشــمپور وارد قصــه شــد همه
تماشــاگران زدنــد زیــر خنده .امــا االن که
این فیلم را مرور میکنیم ســعی حاتمی
را بــرای دراماتیککــردن قصهگویــی
ایرانــی درک میکنیم؛ چیزی که در قصه
«بــر دار کــردن حســنک وزیر»« ،ســمک
عیــار» و حتی قصه «نارنــج و ترنج» هم
میبینیــم .حاتمی ســعی کــرد وجوه این
آثــار را تصویــری کند .در یکــی دو جا هم
موفــق شــد .اما اینکه در کل موفق شــد یا
نه نیاز به بحث بیشتری دارد.
ëëدربــاره نــگاه حاتمــی بــه تاریــخ خیلی
صحبــت شــده و بخــش عظیمــی از
ایرادهایی که منتقدان دهه  60به ســینمای
حاتمــی وارد میکردنــد ناشــی از همیــن
نکته بود .میگفتند نگاه حاتمی به تاریخ،
مستند نیست .اگرچه خود حاتمی چنین

متمایــل شــود تــا ســویههای هجوآمیــز و
طنازانــه .اگــر بخواهیــم جایگاه ایــن نگاه
را در ســینمای حاتمی دنبــال کنیم باید به
سراغ چه نقاط قوت و ضعفی برویم؟
دهقان :در پاســخ به این ســؤال دوباره
ناچــارم به مرگ حاتمی در  52ســالگی و
دریغآلود بــودن این اتفاق تأکیدکنم .اگر
مــرگ حاتمــی در این ســن و ســال اتفاق
نمیافتــاد واگــر او در ایــن ســالها فیلــم
ســاخته بود بــه تمام این ابهامات پاســخ
داده شــده بــود .دعــوای اساســی و تمــام
نقزدنها این است که مثالً چرا چیدمان
در آثــار حاتمــی بــه میزانســن تبدیــل
نمیشــود؛ امــا به ایــن فکــر نمیکنیم که
حاتمــی بایــد  52ســالگی را رد میکرد تا
آن چیدمــان و طراحــی صحنه مورد نظر
را بتوانــد بــه کارگردانــیاش منضــم کند.
او فرصــت نکــرد ایدههایــش را بــه ثمــر
بنشــاند .ضمــن اینکه اساســاً در ایــران با

پشت صحنه «امیر کبیر»

مســألهاش در «حاجــی واشــنگتن» نــه
تاریــخ ایــران ،بلکــه عقبماندگــی و
حقــارت تاریخــی یــک فرهنــگ در قبال
غرب اســت .در این فیلم از پدیده تحقیر
میگویــد؛ خیلــی هــم جدی و عبــوس .با
نمایش شــقه کــردن یــک گوســفند همه
حــرص تاریخــیاش را خالــی میکنــد.
در صحنــه درخشــانی کــه مســأله هویت
ایرانی ،هنرهای از دست رفته را بدرستی
نشان میدهد.
دهقانی :آقای سینمایینویس عزیزی
کــه داری بــه ســینمای حاتمــی ایــراد
میگیری ،بدان او دارد کلوز آپ سینمایی
یــک قضیــه را میگیــرد و تو فقــط دنبال
بند کفش ســوژه افتادهای؛ بند کفشــی که
خارج از کادر اســت! بیایید خــارج از کادر
نرویم ســراغ علــی حاتمی .وقتــی داریم
کلــوزآپ کار نگاه میکنیم چــه کار داریم
به اینکه کمربند سوژه چه رنگی است.

نداریــم چیســت؟ پرســپکتیو! کشــف
میکنــد کــه مــا فهــم نــور نداریــم ،فهم
دورنما نداریم ،پرسپکتیو نداریم و اینها
را بایــد بیــاورد به ایــران .کارش بنیانیتر
از آنــی اســت که بعدهــا پیشــگامان هنر
مــدرن (متولدیــن  1300تــا  )1304یــا
مکتب ســقاخانه انجــام میدهند .او آن
چیــزی را کــه وجود ندارد تولیــد میکند.
حاتمــی هم همیــن کار را کــرده .برایش
مهــم اســت بدانــد حلقه گمشــدهای که
مــا را عقب انداختــه و باعث آن حقارت
تاریخــی شــده چیســت؟ اینجاســت کــه
بخــش تأســف بــار صحبتهای خســرو
معنــا و شــهود پیــدا میکنــد .اینکــه اگــر
حاتمــی زنــده میمانــد و از ســال  75تا
 97حداقــل  5اثر درخشــان دیگــر تولید
میکــرد .بــه فیلمســازان دیگر همنســل
او توجــه کنیــد .همهشــان بــه نقطــه
اوج سینمایشــان رســیدهاند .مســعود

دهقــان :همگــی هــم طبــق ذائقــه
خودشــان پیش رفتهاند و نــه ذائقه من و
شما.
ëëفــارغ از بحــث تاریــخ ،حاتمــی بــه
معیارهای ظاهراً متعارف داســتانگویی و
روایت اســتاندارد هم زیاد پایبند نیست.
مثــال بــارزش فیلم «مــادر» اســت که در
شــروع آن با مادری مواجهیــم که میداند
قرار اســت شب جمعه فوت کند و نسبت
به یک امــر غیرممکــن آگاهــی دارد .همه
افــراد خانواده هم حــرف او را میپذیرند و
خودشــان را برای مرگ قریبالوقوع مادر
آماده میکننــد و قصه مطابــق این فرض
محــال پیــش مــیرود؛ فرضی که بــه جای
منطق جهان واقعی بیشتر با همان جهان
فانتزی حاتمی نسبت دارد.
دهقــان :جهــان حاتمــی یــک جهــان
شرقی است.

روحانــی :البتــه حاتمی در «مــادر» به
قصهگویــی ایرانــی رســیده و عامدانه این
کار را کرده.
دهقــان :ایــن را هــم یادمان باشــد که
حاتمــی بــه شــکل عمیــق فــردی کامــاً
مذهبــی بــود .ایــن نــگاه در «مــادر» هــم
دیــده میشــود .وقتــی مذهبــی باشــی
متعلق به جهان دیگری هستی.
روحانی :حاتمی هم شــریعت دین را
میفهمیــد و هــم طریقــت دیــن را و هم
حقیقت آن را .به هر ســه اعتقاد داشــت.
نمازش را ســر وقت میخواند .جدی هم
میخوانــد .درعین حــال کامــاً عرفان را
میفهمیــد و آنچه در عمــق وجودش به
آن باور داشــت حقیقت دین بود .بشدت
مذهبی و در عین حال بشدت ایرانی بود.
دهقــان :آن هــم در دورانــی که جمع
اینها خیلی سخت بود؛ اینکه هم ایرانی
و هم مذهبی باشی.
ëëو جنــس تمایــات مذهبــیاش هــم
متفاوت از فیلمســازانی اســت کــه اصرار
دارند خودشــان را کارگردانهایی مذهبی
بداننــد؛ مشــخصاً کســانی کــه خیلــی
گلدرشت و شــعاری به سمت این چیزها
میروند.
روحانــی :ایــن خاطــره را به ایــن دلیل
میگویــم کــه اگرعمــرم قــد نــداد کتابــم
دربــار ه حاتمــی را تمــام کنــم حداقــل
جایی ثبت شده باشــد .حاتمی با مهرداد
فخیمی و همســر او یک شرکت تبلیغاتی
داشــتند و در ســالهای  47-48برای یک
فیلم تبلیغاتی درباره جوراب اســتارالیت
قــراردادی میبندنــد .یــک شــب بــرای
فیلمبــرداری بــه فروشــگاه بــزرگ ایــران
(تقاطــع فعلــی جمهــوری و ولیعصــر)
میروند .حاتمی چیزی از سینما نمیداند
و فخیمــی همــه کارهــا را انجــام میدهد.
حاتمــی نمیدانــد بخشــی از جــوراب
اســتارالیت را بایــد کلوزآپ بگیــرد و وقتی
مهرداد فخیمی این نکته را به او میگوید،
از شادمانی باال میپرد و میگوید آخ جان
ســینما یاد گرفتــم و از همین میرســد به
کشــف دکوپــاژ .فهــم حاتمــی از ســینما از
چنین مسیری طی شده است.
ëëجالب اســت کــه حاتمی در مقایســه با
فیلمســازان هم دوره خــودش هیچ وقت
در عرصــه جهانــی موفقیتــی بــه دســت
نیــاورد .مهرجویــی ،کیارســتمی و شــهید
ثالــث و تقوایــی ایــن موقعیــت را تجربه
کردند امــا حاتمی نه .دلیلش از نگاه شــما
چیست؟
روحانــی :یادمــان باشــد کــه دربــاره
چــه دورهای داریــم صحبــت میکنیــم.
در دوره امــروز جشــنوارههایی مثــل کن و
برلیــن و ونیز و حتــی کارلوویواری دنبال
خــرده فرهنگهایــی میگردنــد کــه آنها
را نمیشناســند .اگــر ویراســتاکول ناگهان
توجههــا را جلــب میکنــد به خاطــر این
اســت کــه فرهنگــی را نشــان میدهــد که
غرب نمیشناسد .اگر به جوایز دورههای
اخیــر نگاهــی داشــته باشــیم میفهمیم
کــه کشــف خــرده فرهنگهــا بــرای اروپا
جــذاب شــده اســت .ضمــن اینکــه خــود
حاتمــی بــه بهتریــن وجــه توضیــح داده
چــرا منتقــدان ایرانــی و اهــل فرهنــگ
فرنگی فیلمــش را نمیفهمند .میگفت
فیلــم و ســینمای مــن الگــو نــدارد .وقتی
شــما «ناخدا خورشــید» میسازید الگوی
از پیــش تعریفشــدهای داریــد بــه اســم
«داشــتن و نداشــتن» کــه هر منتقــدی از
هــر جای دنیــا میفهمد که چه کوششــی
برای ایرانیشــدن آن شخصیتها انجام
شــده .امــا ســینمای حاتمــی الگو نــدارد.
خیلــی بومــی اســت .چــرا فیلم «حســن
کچــل» در آن دوره همــه فیلمها را کلهپا
میکنــد؟ اتفاقاً چــون الگــو دارد .ولی آن
موقع مرسوم نبود جشــنوارههای جهانی
این دســت فیلمها را کشــف کننــد« .اون
شــب کــه بــارون آمــد» را میفرســتادیم
خــارج امــا کســی بــه ایــن فکــر نکــرد کــه
ممکن اســت «حســن کچل» هــم بتواند
توجهاتــی به خودش جلــب کند .حاتمی
در مصاحبــهای کــه با گرگین کــرده این را
توضیح داده و حرف کامالً درستی است.
دهقــان :یــک جــور رابطــه عاشــق و
معشــوق و کشــش و طلــب اســت دیگــر.
یــک رابطــه ارگانیــک دو طرفــه .جنــس
آدمــی مثــل حاتمــی از آنهایــی نبــود که
ســودای غرب داشــتند .بایــد از آن جنس
باشــی و کششــی در وجــودت باشــد که به
سمت و ســویش بروی .در مورد سینمای
کیارستمی هم اگر همکالسی قدیمیاش
در وزارت خارجــه نبــود غیرممکــن بــود
در ســال  61و دوران جنــگ تحمیلی یک
فریــم فیلمــش از فــرودگاه مهرآبــاد رد
شــود .حاتمی بــه جهانی تعلق نداشــت
که ســینمای غــرب به آن متمایل اســت.
او حاضــر نبــود حتی یــک بــار کوکاکوال را
امتحــان کند و مزهاش را بچشــد .حاتمی
همیشــه شــربت ســکنجبین را ترجیــح
میداد.

