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سالسوم

شماره 756

به مناسبت سالمرگ علی حاتمی ایرانیترین سینماگر همه دورانها

بعضیها چه روح لطیفی
داشتند؟دارند؟
علی حاتمی ایرانیتر از آن بود که برچسبهای سینمای غرب به او بچسبد
بهروزبلمه
معاونسردبیر

فیلــم طوقی را در کودکی میبینی ،هنوز از خیلی چیزها ســر در
نمیآوری .دغدغهای که در ذهن کودکت ایجاد میشود این است که
آن «تیزی» باالخره در شــکم آرتیست فیلم فرو میرود یا نه؛ اَه چرا
مثل ترسوها رفته تو امامزاده بست نشسته!؟ این دیگه چجور قهرمانی
اســت!؟ البته بعدها میفهمی که اقتباسی است از افسانه تریستان و
ایزوتِ ایرلندیها (همان ویس و رامین خودمان اما خیلی متفاوتتر!)
که حاال باهاش کاری نداریم. ...
گیرم که حالت از این داســتان گرفته شــود .چیــزی که در ذهن
کودکانهات باقــی میماند ،قیصربازیهای فیلم طوقی نیســت! یک
نشــانه مبهم است از یک مفهوم بسیار قدیم .دو زن چادری که انگار
خواهرنــد و هرجا میروند باهمند یا قهرمــان هرجا میرود آنها را
میبیند.
کودکیات را مرور میکنی .یادت میآید دو فرشته روی شانه چپ
و راســت تو همیشه نشســته بودند و وقتی خطری از بیخ گوشت رد
میشــد ،یادت به آنها میافتاد؛ وقتی هم بالیی سرت میآمد گناه
بیمســئولیتی فرشتهها را با فراموشــی آنها (به شکلی ناخودآگاه!)
ندید میگرفتی.
کمی بزرگتر میشوی؛ خواسته و ناخواسته کتاب شعری از اخوان
به دســتت میدهند در انبوه کتابهای جور واجور .هی پسر! «ازاین
ا ِوستا» رو خوندی؟ عجب کتابیه!
«از این اوستا» را ورق میزنی...
دوتا کفتر نشستهاند روی شــاخه سدر کهنسالی ...چه کبوترهای
آشنایی! ...دو تنها رهگذر کفتر...
خطاب ار هست«:خواهر جان»
جوابش«:جان خواهر جان»
چه احســاس عجیبی! این دو تا کفتر چقدر شبیه به دو خواهر در
فیلم طوقیاند؛ وقتی میگویند:
«نگفتی جان خواهر! اینکه خوابیده اســت اینجا کیست؟ پریشانی
غریب و خسته ،ره گم کرده را ماند...
نه ،خواهر جان چه جای شوخی و شنگی است؟ غریبی ،بینصیبی،
مانده در راهی ...،پای تا سر درد و دلتنگی است».
تلنگر دو خواهر(کفتر) کافی اســت تا دیگر ،شــخصیت فیلم یک
کفترباز چاقوکش و لمپن نباشد.

بــه جــای آوردم او را هان! نشــانیها که میبینــی در او بهرام را
ماند.
همان شــهزاده بیچارهای که شبی دزدان دریایی به شهرش حمله
آوردند .همان آوارهمرد است این پریشــانگرد .شهزادة از شهر خود
رانده .نهاده ســر به صحراها ،گذشته از جزیرهها و دریاها ،نبرده ره به
جایی ،خسته در کوه و کمر مانده.
و همه آن مردمان دیگر همه سنگ! فقط «آ سد مرتضی» میماند.
یک انســان در میان شهر سنگســتان! به امامزادهای پناه برده که در
سوتهدالن چقدر دیر به آنجا میرسانندش.
یکی گفت «ســد مرتضی» همون «حســن کچله» اما یکی نوآر و
یکــی موزیکال .البد «مجید دوکله» هــم ...اما نه! حاتمی ایرانیتر از
این حرفهاســت که این وصلهها به او بچسبد .علی حاتمی از سینما
قدیمیتر است.
البتــه بد هم نگفت .حســن کچل قصه ما از بــس که روح لطیفی
دارد «مجید دوکله» میشود« .مجید دوکله»ای که نخواهد توانست
شیشــه عمر دیو را بشکند یا دختر پادشاه را بدست آورد؛ چه جامعه
و نیاکان و تاریخش نمی گذارند .نون و پنیر ،کماج شــیر ،دوماد فقیر
ارزونیتون ،دختر نمیدیم بهتون .حتی اگر داماد فقیر منگول باشد و
عروس قصه ما روسپی!...نه! نمیگذارند .نیاکانش نمیگذارند.
از فیلمهای علی حاتمی چه برجای میماند در ذهن؟ زیبایی بصری
از چیدمان عناصر به شــدت ایرانی! با دیدن تصاویر فیلمهای او بس
که نشــانههای مفرط ایرانی میبینی احســاس ناسیونالیسم خشنی
وجودت را فرا میگیرد اما نوستالژی نشانهها تعدیلش میکند.
داســتانهای تلخ و دردناک و اشــکآور .غم فراق و خواستنها و
نتوانســتنها .اگــر در فیلمهای حاتمی چیز خندهداری هســت که
هست ،تو میخندی اما «خندههای خشک و زننده و چندشانگیزی
که مو به تن آدم راست میکند» .خندهای که از فرط تلخی به محض
رســیدن به جای غمانگیز داســتان ،با گریه کردن از شرش خالص
میشوی .و اشک چه لذتبخش است در کارهای حاتمی.
فیلمهای حاتمی را باید ببینی و برای خودت ،کشــورت ،تاریخت و
اسطورههایت گریه کنی.
آلبومهــای قدیمی که عکسهای پارهپــوره آنها کوالژگونه به هم
چسبیدهاند و هر تکه نشانهای است« ...نشانیها که گفتی هرکدامش
برگی از باغی است .به رخســارش عرق ،هر قطرهای از مرده دریایی
است .نه خال است و نگار آنها که میبینی؛ هر یکی داغی است .که
گوید داستان از سوختنیهایی».
حاتمی از هزارههای دور آمده اســت .شاعری که به ناچار در پشت
دوربین ایســتاد و شعر گفت .کالمش آنقدر شاعرانه بود که دوربین

نگاه

صنعت سح ِر سینمای حاتمی
غزال شیخزاده
روزنامه نگار

حاتمی از هزارههای
دور آمده است .شاعری
که به ناچار در پشت
دوربین ایستاد و شعر
گفت .کالمش آنقدر
شاعرانه بود که دوربین
شاعرانه نیاز نداشت.
دوربین تنها ابزاری بود
چیدمان
تا از معماری و
ِ
خنزرپنزرهای یادگاران
گذشته عکس بگیرد.
حاجی واشنگتن را ببین!
یک سکانس کامل از
شعرخوانی حاجی در حال
قصابی گوسفند قربانی!
گویی جد در جدش قصاب
بوده است اما کالم در زبان
قصاب ،نسبش به سعدی
میرسد!

امروز بیش از هر زمان دیگری ،بیهویتی و بیریشگی عذابآور است .امروز
خالی هنری و فرهنگی عمیقتر و تعددش بیشتر نمایان است .هر
حفرههای ِ
چه داریم ،بیشک از امروز نیست که از گذشته است ،حتی گذشتههایی
نهچنــدان دور اما این دور افتادگی از
کجاست؟ اینکه داشتههایمان را نادیده
میگیریم و اینکه چــه چیزهایی از
دست دادهایم و در مقابل چه عایدمان
عمق نگا ِه هنرمندان
شده است؟ امروز ِ
و منتقدان مدعی به میلیمتر میرسد!
آثار بیمحتوا و برخاسته از توهمهای
ِ
فرهنگ
ذهنی و ایستادن بر شانههای
جوامع ناشــناخته .همین
نادانسته
ِ
میشود بریدن مخاطب از عرص ه هنر
و ادبیاتِ مملکت .مخاطب ،خود را در
فضایی بیگانه مییابد که هیچ رشته
پیوندی در این میان وجود ندارد .آن
مدعی تقلیدی هم یک درصد از
آثا ِر
ِ
نسخ ه اصلی را درون خود ندارند ،نه
در ساختار و نه در درونمایه .امروز با
دیدن یک فیلم کارگردان میشوند و
با خواندن یک کتاب فیلمنامهنویس!
بماند چه فیلمی و چه کتابی! آثار نه نگاه به گذشتههای فرهنگی خودمان
دارند ،نه حتی نگاه به پیش رو .هدف از این هزینهها برای ساخت و تولی ِد
این میزان بیمایگی چیســت؟ مگر نه اینکه هنر رسالتی دارد؟ جای آثار
تاریخ هنر
امروز ما – که حتی در امروز هم جایگاه ویژهای نیست – کجای ِ
است؟ میسازیم که بگوییم ساختهایم؟! در ِد امرو ِز هن ِر ما و گستردهتر از

چیدمان
شاعرانه نیاز نداشت .دوربین تنها ابزاری بود تا از معماری و
ِ
خنزرپنزرهای یادگاران گذشته عکس بگیرد.
حاجی واشــنگتن را ببین! یک سکانس کامل از شعرخوانی حاجی
در حال قصابی گوسفند قربانی! گویی جد در جدش قصاب بوده است
اما کالم در زبان قصاب ،نسبش به سعدی میرسد!
این همه تالش در ســاخت این آلبومها برای چــه!؟ برای اینکه یادت
نــرود که بودی و چه بــودی؛ چــه داری و چه از دســت دادی؛ چه به
دست میآوری .تو حسن کچلی؛ حبیب ظروفچی! شیشانگشتی ،رضا

خان مظفری ،حاجی واشنگتن!
خوشنویس(تفنگچی) ،اقدس ،ماه منیر ،تو ِ
اگر هیچکدام نیســتی بگرد در فیلــم مادر ،خودت را در قالب یکی
از شــخصیتها پیدا خواهی کرد .ولی قطعا ماد ِر فیلم مادر نیســتی!
مادر رشتهای است که تو را به دیگری وصل میکند .چه بخواهی چه
نخواهی .چه خودی و چه غیرخودی ،همه از یک مادرند.
مادر مرد از بس که جان نداشت اما تو زندهای ،من زندهام ،دیگری
زنده است و علی حاتمی نیز...
از بس که علی حاتمی جان دارد!

آن ،جامع ه ما ،پرسشگریست .ما نمیپرسیم ،نه از خود ،نه از هنرمند و
نه از هیچ گروه و قشر و شخص دیگری .البد نیاز به پرسیدن نداریم! البد
میدانیم! البد عالقهای به دانستن نداریم!
نسل پیش از ما اما تمامی این پرسشها را کردهاند .بر داشتههایشان
ِ
تکیه زدند و دنیای بیــرون را عمیقتر درک و دریافت کردند و حتی
ســود بردند ،استفاد ه بهجا و دانســته .این میشود که آگاهانه دست
به تولید و ســاخت میزدند .آثار خوبِ ســینمای ما ،در همان دوره
است ،همان نسل .مرو ِر ســینماگران ده ه  50بهخوبی این آگاهی را
نشان میدهد .آثار ،برخاسته از فرهنگ و ادبیاتِ همین مملکت است.
(اگر هم گاهی اقتباســی بوده ،در نهایت ظرافت البهالی اثر گنجانده
میان مخاطب و اثر اســت که برقرار
شــده و آنچه اهمیت دارد ،پیوند ِ
مانده ).بهرام بیضایی ،ناصر تقوایــی ،داریوش مهرجویی ،امیر نادری
و حتی عباس کیارســتمی که بیش از دیگران جهانی است ،آثارشان
خودیســت .از شــمال تا جنوب ایران را به درســتی و برپای ه همان
«موج نــو» بودند ،در
فرهنــگ تصویر کردهاند.
ِ
زمانهای که تمام سعیاش رو به تجدد رفتن بود
زندگی میکردند ،اما میدانستند ریشه کجاست.
میخواهم از برجستهترین و ایرانیترین بگویم،
نسل
از «علی حاتمی»؛ کســی که ویژگیهای ِ
خود را به تمامی داشــت و فراتــر از آن ،بیپروا
و آگاهانــه تمامی نشــانهها و عناصــر بصری و
درون
حتی شــنوایی فرهنگــی جامعــهاش را
ِ
هم ه کادرهایش به زیبایی و اســتادی نشــاند.
حجم عناصر ایرانی ،نهتنها دلزده
آنگونه که از
ِ
موسیقی بینظیر آثارش ،پیوندی
نمیشوی که با
ِ
عمیق میــان عناصر تصویر میبندی .این کار نه
فهم نشانهشناسی
ِ
دانش سینمایی میخواهد و نه ِ
–که اگر بدانی بیشــک مســحور میمانی– اما
موسیقی
همین میشود نبریدن مخاطب از اثر!
ِ
متن ِ فیلم «مادر» ،ساخت ه «ارسالن کامکار» را
گوش کنید ،تمامی شخصیتهای فیلم را پس از
 28سال به یاد خواهید آورد .شخصیت متفاوت
بچههای مادر ،از اسمهای مستعارشــان تا چهره و شیو ه بازی ،حتی
شکل قلب در میان ه حیاطِ پر از گلدان را
حوض به
دیالوگهایشان و آن
ِ
ِ
زالل خانه .هماهنگی تصویر با موسیقی
که شاید نماد مادر استِ ،
قلب ِ
فیلم «دلشــدگان» ،ســاخت ه «حســین علیزاده» با صدای
بینظی ِر ِ
ِ
شــاهدخت نابینای تُرک را هم بینای عشق
«محمدرضا شــجریان»،

ِ
صنعت سِ ــحر میخواهد .فیلمهای
کرد .پیوند میان تمامی این اجزا،
«حاتمی» نگارستانیســت خالصه از فرهنگ و ادبیاتِ کهن و معاصر
که در تمامی پردههایش با آنها قص ِر غزل ساخته است.
«علی حاتمی» بیشــک ایرانیترین کارگردان اســت .آثارش گاه
ِ
روایت قصههای عامیانه اســت به سبک موزیکال (حسن کچل) ،گاه
ِ
ایرانی آمیخته
حکایت عشــقهای
فضای اندرون خان ه ایرانی (مادر) یا
ِ
با نشانههای فرهنگی زمانه (سوتهدالن ،طوقی) و گاه تمامی جامعه با
نشیب و فرازهای تاریخی (هزاردستان) .اینها میشود درونمای ه قصه
فیلمهایش ،ساختار و چیدمان هم به تمامی ریشهدار است .از پرداختن
به ریزهکاریها و عناصر درون کادر تا مکانها و لباس و گریم ،آنقدر
آمیخته با فرهنگ ســازنده و مخاطب است که هیچ تهیگاهی باقی
نمیماند .دو عاشق با ویژگیهایی غیر از آدمهای عادی (یکی روسپی و
زیرزمین ایرانیای دیالوگ
دیگری کله ُکمبوزهای!) میان المانهای هر
ِ
داستان دیگریست.
میگویند .دیالوگهای نوشتهشده «حاتمی» هم
ِ
تمامی شخصیتها ،کالمشان آهنگین است و حرفهایشان شاعرانه،
فلســفی ،سیاســی و اجتماعی .این کار به واقع اســتادی میخواهد.
ابراهیم»
اینکــه چنین کالم و مفاهیمی در شــخصیتی مثل «محمد
ِ
ِ
شخصیت لمپنمآبش وارد
فیلم مادر بهگونهای باشد که خدشهای به
ِ
نیاید و فراتر از آن شــخصیت «شعبون اســتخوانی» در هزاردستان.
ی است که هرکدام را میتوان
شخصیتپردازیها آنچنان کامل و قو 
گوناگون انسانشناســی ،جامعهشناسی و روانشناختی
از جنبههای
ِ
بررســی کرد« .حاتمی» به خوبی میدانســت چگونه از پس این کار
برآید .او نه با دیدن یک فیلم کارگردان شــده بود و نه با خواندن یک
کتاب فیلمنامهنویس!
از «علی حاتمی» صفحهها که نه ،میتوان کتابها نوشــت .تکتک
شخصیتها و دیالوگها و قصهها و ...را شکافت و از جنبههای گوناگون
بررســی کرد .او یکی از کسانی اســت که پس از هربار دیدن آثارش،
یک چیز در ذهنم تکرار میشــود«:چقدر زود او را از دســت دادیم،
چ ه حیف که محروم ماندیم از داســتانها و شخصیتها و فیلمهایش
و از خودمان! که اگر بود ،ســبب میشد به خود آییم و خود را مقابل
ِ
جماعت خــواب ،اجتما ِع
چشــمان خود ببینیم ،تلنگری بــود برای
خوابزده و جامع ه ُچرتی!»
من نه بیگانهپرستم! و نه مردهپرست! اما بگویید امروز جز پناه بردن
به آثار بینظیر تاریخ ســینمای جهان و اندک آثار بینظیر وطنی چه
راه دیگری پیش روی ماســت؟ کاش سرمان را از کفترهایمان بیرون
میآوردیم ،کاش چُرتمان پاره میشد ،کاش بیدار میشدیم از خواب
تاریخ هنر ایستادهایم؟
تا ببینیم کجای
ِ

