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علي حاتمي عاشق تهران بود، آنقدر كه در نزديك تهراني 
كه مدام در حال تغيير ب��ود، تهراني مان��دگار و ايده آل 
س��اخت. الله زاري س��اخت كه هنوز هم حال آدم ها را 
خوب مي كند. با اينكه همه مي دانند پشت ويترين هاي 
چوبي مزون م��ادام و خياطي آلبرت هي��چ كس نونوار 
نمي ش��ود و در كافه نادري خب��ري از قهوه هاي ارمني 
نيست. گراند هتل پشت س��ايه بان هاي رنگي اش، جاه 
و جبروتي ندارد و س��ينماي نبش خياب��ان فقط خواب 
آرتيست هاي فرنگي را مي بيند، اما همين جداره ها كه 
رد تاريخ الي شيارهاي ش��ان هنوز پيداست و بخشي از 
هويت تهران را به نمايش گذاشته اند هنوز بلدند آدم ها 
را ببرند به س��فر زمان، به 70 سال پيش، به روزهايي كه 
تهران رخت مدرنيته به تن مي كرد و الله زار ش��ده بود 
نماد اين رخت نو. امروز كه اثري از گراند هتل و س��ينما 
تابان در تهران دودگرفته نيس��ت، مي ش��ود در سكوت 
الله زار پرماجراي حاتمي قدم زد و از مقابل كافه نادري 
رد شد و با خيال تهران همراه ش��د. تهراني را تصور كرد 
كه دادزن سينماهايش مردم را به ديدن دختر لر دعوت 
مي كنند و كافه نادري اش ردپ��اي آرام هدايت و نيما و 
سيمين را به سرعت زدگي باريستاهايش نباخته، تهراني 
كه هنوز واگن اس��بي س��بز رنگش مردم را از توپخانه 
تا كوچه رفاهي مي ب��رد تا دنياي م��درن را مرور كنند، 
در اين تهران از تئاتر نصر و تماش��اخانه گيتي تا سينما 
كريستال و كافه پارس، همه چيز بوي مدرنيته مي دهد؛ 
مدرنيته اي كه نبض��ش در الله زار مي زن��د. امروز اما نور 
تند چراغ هاي الله زار فروغ ته مانده هاي بناهاي تاريخي 
و سينماهاي تعطيل شده اش را كم كرده، الله زاري كه 
تنها صداي حاكم در آن صداي موتوسيكلت هايي است 
كه ُقرقش كرده اند. الله زاري كه سينماهاي پر رونقش 
سال هاست آبميوه فروشي و انباركاال ش��ده اند و ميدان 
را به پرديس هاي غول پيكر واگذار كرده اند. س��ينماها و 
سالن هاي تئاتر و كوچه ملي و خياط خانه هاي پرخاطره 
اين خيابان حاال شده اند مركز فروش المپ هاي اديسون 

و لوسترهاي چيني. 
مديران شهري تهران با نماد مدرنيته اين شهر نامهربان 
بودند و هستند. آنها ش��يوه خود را براي پوشاندن رخت 
مدرنيته به ساختمان ها و خيابان هاي شهر دارند. هرچند 
كه شهردار س��ابق تهران در خانه تاريخي اتحاديه ردي 
از خود به جا گذاش��ت و آخرين س��اعات كاري اش را در 
خانه دايي جان ناپلئون )اتحاديه( گذران��د و در غروبي 
ش��هريوري پروژه اي نيمه كاره )موزه مش��اهير در خانه 
اتحاديه( را افتتاح كرد. اما اثري كه سوء مديريت شهري 
بر خيابان هاي تاريخي تهران كه بار هويتي اين شهر را به 
دوش مي كشند، باقي گذاشته با خريدن خانه اتحاديه و 

تبديلش به موزه مشاهير رنگ نمي بازد. 
نام الله زار با نام علي حاتمي گره خورده. البته در شهرك 
سينمايي كه ميراث ماندگار اوست، اورشليم، ميدان ژاله، 
كوفه و مدينه را هم ساختند، اما هنوز اين نام ها در اذهان 
عمومي همنشين يكديگرند. شايد بتوان گفت شهرك 
سينمايي ميراثي تاريخي اس��ت كه سعدي سينماي 
ايران براي س��ينماگران و عالقه مندان به تاريخ و تهران 
ساخته است كه هر كدام از ظن خود يار آن شوند. همه 
مي دانند كه حاتمي شهرك سينمايي را به بهانه توليد 
»هزاردستان« ساخت. هزاردستاني كه از الله زار شروع 
مي شود و در الله زار هم تمام مي شود. از پس كوچه هاي 
تهران، از نام هايي آش��نا كه گوينده راديو اعالم مي كند 
و با بيان هر كدام بخش��ي از ته��ران زنده مي ش��ود، از 
بوذرجمهري و ميدان شاهپور و سيد ملك خاتون تا قصر 
فيروزه و عشرت آباد و وصفنارد، صداي گوينده راديو در 
تهران پيچيده، الله زار خلوت اس��ت و تهران تعطيل، به 
جز ماموران اداره احصاييه هيچ كس در خيابان نيست، 
پس به خوبي مي شود شهركي را كه به گفته علي حاتمي: 
»وقتي واردش شد جوان بود و وقتي از آن بيرون آمد ديگر 
پير ش��ده بود« از نظر گذراند. حاتمي در دقايق نخست 
هزار دستان، تهران را خوب نشان بيننده مي دهد. وقتي 
كه بيننده خوب الل��ه زار و خيابان هاي ته��ران را ديد و 
با معماري آن آشنا ش��د و به بازار و كاروانسراي ميان آن 
سرك كشيد و با شكل سقاخانه آشنا شد و با كاشي هاي 
كوچكي كه ن��ام كوچه ه��ا و گذرها بر آن نقش بس��ته 
نام هايي آش��نا را مرور كرد، راوي دس��تش را مي گيرد و 
مي برد تا اتاق هاي مدرن و لوكس گراندهتل را نشانش 

دهد. 
قصه شهرك س��ينمايي را همواره اهل س��ينما روايت 

كرده اند، كساني كه خود را وارثان اين ميراث گران سنگ 
مي دانند. اما امروز از دل ساليان چنته اين فضاي چند ده 
هكتاري حسابي پر شده. شهرك سينمايي كه زماني با نام 
»غزالي« )مالك اوليه زمين آن( شناخته مي شد، امروز نام 
»ايران« و ياد بنيانگذارش »علي حاتمي« را بر پيشاني 
دارد. حاال اگ��ر وارد خيابان 55 ج��اده مخصوص كرج 
شويد، همه راه اين شهرك را بلدند. اينجا مقصد گروه هاي 
فيلمس��ازي بس��ياري بوده، اما اين روزه��ا كنجكاوي 
مخاطبان سريال ها و فيلم هاي س��ينمايي، ترافيكي از 
بازديد كنندگان در آن ايجاد كرده است؛ بازديد كنندگاني 
كه با خيالي آسوده در خيابان هاي خلوت اطراف منيريه 
و بهارس��تان و توپخانه اش عكس يادگاري مي گيرند و 
سراغ هر كدام شان كه مي روي مي گويند: »تهران قديم 
حال و هواش خوبه« تهران قديمي كه حتي حيات در آن 
جريان ندارد و در بعضي بخش ها در حال تخريب است، 
اما با تمام اينها هويتي را ب��ه نمايش مي گذارد كه آدم ها 
را مي برد به اصل ش��ان، تا جايي كه زمان از دست ش��ان 
مي رود و زير آسمان خدا به پستوهاي بازارچه و مغازه هاي 
آن سرك مي كش��ند و تهران قديم را زير پا مي گذارند و 
سريال ها و فيلم هايي را كه در لوكيشن هاي مختلف تهيه 

شده مرور مي كنند. 

الله زاري كه بود؛ الله زاري كه نيست

عالوه بر خيابان ها و جداره هايي كه در ميدان ژاله و منيريه 
و بهارس��تان قرار دارند، چند خانه ه��م در جريان پروژه 
»معماي شاه« در شهرك سينمايي ساخته شده است. 
خانه دكتر وزيري در نزديكي ميدان منيريه يكي از اين 
خانه هاست؛ خانه اي كه بر اس��اس پالن موجود از خانه 
دكتر وزيري ساخته شده اس��ت و مي توان گفت يكي از 
اتفاقات مثبتي است كه در اين ش��هرك افتاده است. در 
يكي از اين خانه هاي قديمي، دو دختر 9-8ساله همراه 
خانواده ش��ان مي گويند: »اومديم لوكيش��ن ش��هرزاد 
رو ببينيم« دخترهاي كوچ��ك خان��واده از طرفداران 
پروپاقرص س��ريالند و مي گويند: »الله زار خيلي شبيه 
چيزي كه تو ش��هرزاد نش��ون دادن نيس��ت.« خواهر 
بزرگ ترش��ان مي گويد: »الله زار تهران هم برديمشون، 
اونجا كه اصال هيچي از الله زار نداشت، اينجا باز حداقل 
يه مقداري شبيه الله زار تهران قديم بود.« پايتخت 200 
ساله ايران، اين روزها شهري شده كه پيدا كردن نمادهاي 
هويتي و تاريخي در آن به س��ختي پيدا كردن سوزن در 
انبار كاه ش��ده، بچه هايي كه در اين شهر قد مي كشند، 
آنچه از ته��ران ديده اند، جرثقيل هاي زردي اس��ت كه 
در آسمان اين شهر مي چرخند و نماهاي شيشه اي كه 
چش��م انداز ش��هر را پر كرده اند. همين است كه بچه ها 
وقتي س��ايه بان كوچك و رنگي كافه نادري را مي بينند 
ذوق مي كنند و پالن ها و نماهاي س��ريال محبوب شان 

براي شان تداعي مي شود. 

الله زار تهران با اينجا خيلي فرق داره

در سوي ديگر ش��هرك خانواده اي با س��ر و صداي زياد 
در حال گرفتن عكس ي��ادگاري در كن��ار ديوار عظيم 
قلعه ميرقباد هستند، نخس��تين بار است كه به شهرك 
سينمايي آمده اند، در اينس��تاگرام عكس دوستان شان 
را در الله زار ش��هرك ديده اند و آمده اند ببينند »سريال 
ش��هرزاد رو كجا بازي كرده ان��د« اما مس��ووالن پروژه 
فيلمبرداري اجازه ورود به الله زار را به آنها نداده اند. آنها 
هم راهي لوكيشن »شهر سامان« در سريال كاله پهلوي 
ش��ده اند. فرهاد يكي از اعضاي خانواده اس��ت كه وقتي 
س��وال مان را مطرح مي كني��م از تهران��ي مي گويد كه 

نشانه هاي تاريخش يكي يكي تخريب مي شوند: »منزل 
ما تو ميدون فردوسيه، سالي چند بار مي بينيم يك خونه 
رو دارن تخريب مي كنند، هر بار صداي لودر مي شنويم 
مي ريم س��ر مي زنيم مي بينيم يك خونه تخريب شده. 
پاساژ و برج مي سازن به جاشون. اگر بناها رو حفظ كنند 
كه عاليه، اما اي��ن كار رو كه نمي كنن، اينجا يك چيزي 
شبيه خونه هايي كه تخريب شده هم بس��ازن خوبه.« 
همس��ر فرهاد كه در حال گرفتن عكس از پسرشان در 
كنار يكي از جداره هاي ش��هر سامان اس��ت، مي گويد: 
»الله زار رو تا يه بخش هايي كه مي شد ببينيم ديديم، فكر 
نمي كردم داخل اين مغازه ها خالي باشه، تو فيلم ها خيلي 
قش��نگ تره. با اينكه اينجا فقط يه ماك��ت از الله زاره اما 
الله زار تهران با اينجا خيلي فرق داره، اونجا همين ديوارها 

و ساختمون ها هم نيست، همه مغازه شده.«
فيلمب��رداري در الله زار با نزديك ش��دن غ��روب تمام 
مي شود و همه بازديد كنندگاني كه در ساعات گذشته 
نتوانسته اند الله زار را ببينند بعد از بازديد از بخش هاي 
ديگر ش��هرك آمده اند تا ب��ه ويترين ه��اي قديمي آن 
س��ر بزنند و در اين ميان عكس يادگاري هم با بازيگران 
مجموعه، لطف تماش��اي پش��ت صحنه فيلمبرداري 
را دوچندان مي كند. مهش��اد پش��ت نوار زرد رنگي كه 
محدوده فيلمبرداري را مش��خص مي كند ايس��تاده، 
مي گويد: »دومي��ن باره كه ميام اينج��ا، دفعه پيش كه 
اومدم اينجا ديوانه آقاي حاتمي و كاري كه كردن شدم، 
روحشون ش��اد. اما بعد از بازديد گله اي هم دارم، اينجا 
خيلي داره تخريب ميشه، حيفه واقعا، براي يك پروژه اي 
اومدن يك قسمت پشت تهران قديم حلبي آباد ساختن 
و بعد از تموم شدن پروژه تخريبش نكردن، پر از مصالح 
س��اختمونيه و جلوه اينجا رو زش��ت كرده. به نظر من 
قشنگ ترين قسمت هاي شهرك همين الله زار و تهران 
قديمه.« مهش��اد توضيح مي دهد كه تجربه همكاري 
با چند پروژه تصوير برداري را بيرون از اينجا داش��ته و از 
همكارانش هم انتقاد دارد و مي گويد: »كساني كه اينجا 
پروژه دارن، وقتي كارش��ون تموم مي ش��ه، لوكيشن رو 
تميز نمي كنن و اين براي يك گروه هنري قشنگ نيست. 
اينجا براي همه ما است و همه بايد حفظش كنيم. يك 
جور ميراثه ديگه.« مهش��اد در مورد وضعي��ت بناها و 
خيابان هاي تاريخي تهران هم مي گويد: »اينكه اومدن 
بعضي خيابون ها رو سنگفرش كردن كار خوبي بود، االن 
اينجا مي بينم كه الله زار هم سنگفرش بوده، كاش الله زار 
تهران رو هم سنگفرش كنن و باز بشه پاتوق سينمايي ها 
و تئاتري ها، از طرفي اين خيلي خوبه كه بعضي بناها كه 
تخريب مي ش��ن رو يك جايي شبيه شهرك سينمايي 

بازسازي كنن.« 
ش��هرك س��ينمايي تصويري از تهران در ده��ه 30 و 
40 ب��ه بازديد كنن��دگان مي ده��د، هر چن��د به گفته 
كارشناس��ان معماري اين شهرك ش��باهتي به تهران 
 آن روزه��ا ن��دارد و نمي ت��وان گف��ت كه ته��ران دهه

30 و 40 همي��ن تهراني اس��ت كه ام��روز در فيلم ها و 
سريال ها مي بينيم يا در شهرك سينمايي بخش هايي از 
آن وجود دارد. اما در لوكيشن هاي اين شهرك المان هايي 
وجود دارد كه توانسته پاسخ كنجكاوي بازديد كنندگان 
را در م��ورد اين مقطع از تاريخ پايتخ��ت بدهد. عالوه بر 
اين به گفته كمال فيض آبادي، مدير شهرك سينمايي 
اي��ران )غزالي( قرار اس��ت در آينده و در ص��ورت فراهم 
ش��دن ش��رايط الزم، عالوه بر المان هاي معماري، اين 
امكان فراهم ش��ود كه مردم بتوانند با هنرهاي سنتي و 
آيين هاي مردم تهران در اين شهرك آشنا شوند: »قصد 
داريم هنرهاي س��نتي مثل خيمه ش��ب بازي و سياه 
بازي و تخته رو حوضي را با ظرفيت هايي كه در شهرك 
وجود دارد زنده كنيم. اگر س��ازمان هاي ديگر همكاري 
الزم را داشته باشند مي توانيم آيين هايي مثل شب يلدا 
را در لوكيشن هاي شهرك برگزار كنيم. از ظرفيتي كه 
در اين ش��هرك وجود دارد استفاده هاي زيادي مي شود 
كرد.« عالوه ب��ر مقوله ميراث فرهنگي نقش��ي كه اين 
فضاها مي تواند در معرفي فرهنگ و سنت داشته باشند، 
فيلمبرداري فيلم ه��اي به يادماندني و پ��ر مخاطب در 
اين مجموعه هم مي تواند به نوعي جاذبه گردش��گري 
تبديل شود و گردشگران بس��ياري را راهي اين شهرك 

سينمايي-  تلويزيوني كند. 

گردشگري فيلم، فرصتي كه از آن غافليم

رونق گردش��گري در دني��ا و تبديل ش��دن آن به يك 
صنعت سودآور باعث ش��ده تا فعاالن اين صنعت براي 
ايجاد جاذبه هاي جديد دس��ت به خالقي��ت بزنند. اين 
روزها صنعت گردشگري در دنيا صاحب شاخه اي شده 
به نام »گردش��گري فيلم« كه يكي از پرمخاطب ترين 
ش��اخه هاي گردشگري اس��ت. فعاالن گردشگري دنيا 

به هم�ان اندازه ك�ه به راحت�ي نمي ت�وان از كنار 
س�ينماي علي حاتم�ي و فيلم هايي ك�ه او براي 
اين م�رز و بوم ب�ه يادگار گذاش�ته عبور ك�رد؛ به 
همان اندازه س�خن گفتن هم از ابعاد شخصيتي و 
ويژگي هاي سينماي او كار سهل و آساني نيست. 
حاتمي ضمن برخورداري از تفكرش�رقي و نوعي 
نبوغ ذاتي؛ دانش خ�ود را از زندگي واقعي دريافت 
كرده بود. اغلب كاراكترهاي فيلم هاي او به باورهاي 
قوميت هاي ايراني شبيه هستند؛ فيلم هاي او نمونه 
كامل از يك فيلم ايراني اس�ت. به غير از تاثيرات 
مطلوبي كه نگرش، تفكر و ساخته هاي علي حاتمي 
بر سينماي ايران داشت، مهم ترين يادگاري كه اين 
فيلمس�از فقيد براي تاريخ ايران گذاشت شهرك 
سينمايي غزالي است؛ شهركي كه اخيرا به شهرك 

تلويزيوني سينماي ايران تغيير نام داده است. 

برداشت يك؛  ساخت شهرك آغاز مي شود
طرح اين شهرك ابتدا توسط علي حاتمي و مرحوم ولي اهلل 
خاكدان به واس��طه سريالي كه بر بس��تر وقايع سياسي 
و اجتماعي معاصر ايران بود، شكل گرفت. زماني كه اين 
طرح به تلويزيون داده ش��د و همزمان ب��ا آغاز توليد اين 
مجموعه از آنجا كه س��ريال شرايط جغرافيايي و شهري 
مناس��ب با همان دوره اواي��ل ق��رن چهاردهم هجري 
شمس��ي را مي طلبيد، احداث اين شهرك نيز با طراحي 
خاص آغاز شد.  10 هكتار زمين براي ساخت و بازسازي 
تهران قديم در نظر گرفته شد و علي حاتمي عكس ها و 
اسناد گردآوري ش��ده را به شهرك س��ينمايي »چينه 
چيتا« ايتاليا برد و با كمك نقاش ايتاليايي اتودي بر طرح 
خود زد و س��پس با كمك يكي از بهترين دكوراتورهاي 
ايتاليايي به نام »جانبي كورتينا« و گروه بزرگ او نقش��ه 
شهرك در مقياس 1000/1 ترسيم و رسما از اسفند سال 
1358 احداث شهرك آغاز شد.   در آن سال علي حاتمي 
دكورهاي مربوط به خيابان الله زار و توپخانه و كوچه پس 
كوچه ها و بازارچه تهران قديم رامي سازد. بايد گفت كه 
تقريبا تمام دكورهاي شهرك تلويزيوني سينمايي ايران 
مربوط به تهران قديم و مربوط به دوره محمدرضا و رضا 
پهلوي است. اما سال ها بعد زماني كه سازنده اين شهرك 
در قيد حيات نبود در اين شهرك دكور شهر كوفه و مدينه 
كه مربوط به تاريخ صدر اسالم هم مي شود ساخته شده 

است و گويا اين ساخت و سازها ادامه دارد. 
از زمان احداث اين شهرك تا به امروز فيلم ها و سريال هاي 
بي شماري در آن ساخته شده كه از مهم ترين آنها مي توان 
به »هزاردستان«، »رعنا«، »كيف انگليسي«، »امام علي«، 
»كفش هاي ميرزا ن��وروز«، »روزگار غري��ب«، »كارآگاه 
عل��وي«، »دزدان مادرب��زرگ«، »م��دار صف��ر درجه«، 

»ش��هريار« ، »كاله پهلوي« و... اشاره كرد.  علي حاتمي و 
احمد بخشي از دوران دانشجويي با هم رفاقت داشتند و 
بخشي از س��ال 1354 به بعد در مقام دستيار كارگرداني 
با اين كارگردان همكاري داش��ته اس��ت. بخشي معتقد 
است كه بيشتر از همكاري نزديك 30 سال با علي حاتمي 
زندگي كرده و اين همكاري برايش همچون دانش��گاه به 
حساب مي آمد.  بخش��ي در مورد چگونگي شكل گيري 
و ساخت شهرك س��ينمايي غزالي گفت: »مرحوم علي 
حاتمي قبل از انقالب تصميم داشت سريالي با نام »جاده 
ابريشم« بس��ازد و مقدمات س��اخت كار هم فراهم شد، 
حاتمي براي تهيه آكساسوار سريال به ايتاليا رفت، زماني 
كه برگش��ت انقالب ش��ده بود. او مدتي را صب��ر كرد تا 
تلويزيون سرو سامان بگيرد. پس از مدت ها دوباره ساخت 
س��ريال در جريان توليد قرار گرفت؛ حاتمي به تلويزيون 
گفت كه براي ساخت سريال نياز به دكورهاي تهران قديم 
دارد و بايد شهري بر اين مبنا ساخته شود و تلويزيون هم 
موافقت كرد. ساخت اين شهرك با همراهي ايتاليايي ها 
آغاز شد و آنها به ايران آمدند تا ساخت و ساز دكور را آغاز 
كنند. زماني كه عراق به ايران حمله كرد و چند فرودگاه را 
مورد حمله قرار داد، ايتاليايي ها هم به كشورشان مي  روند 
و بعد از آن مرحوم ولي اهلل خاكدان و علي حاتمي مشغول 
ساخت ش��هرك و بخش هاي الله زار و توپخانه مي شوند 
و مرحوم اس��ماعيل ارحام صدر هم مس��ووليت ساخت 
دكورهاي بازارچه و كوچه پس كوچه هاي قديم تهران را 
بر عهده مي گيرند.« بخشي روزهاي آماده سازي دكور را 
به ياد دارد: »وقتي دكورها آماده ش��د از آنجايي كه نو بود 
بايد كاري مي كرديم كه ش��بيه تهران قديم و به تعبيري 
كهنه نشان داده ش��ود. به در و ديوار بناهاي ساخته شده 
گازوييل ريختيم. ب��ادي هم كه مي وزيد گ��رد و خاك را 
روي آنها نش��اند تا اينكه دكورها و ساختمان ها و به طور 
كل شهرك شكل تهران قديم پيدا كرد. دكورهاي گراند 
هتل، داروخانه، آرايش��گاه و جواهرفروش��ي قازاريان و... 
ساختمان هايي بود كه س��اختيم. در فاصله آماده سازي 
دكور علي حاتمي بخشي از فيلمبرداري حاجي واشنگتن 
را در ش��هرك انجام داد و بعد از آن علي حاتمي شروع به 
ساخت سريال گرفت. اسم سريال ابتدا »تهران روزگار نو« 

بود كه بعد به هزاردستان تغيير پيدا كرد.«

برداشت دو؛  كارگرداني متفاوت
احمد بخشي در اغلب كارهاي حاتمي دستيارش بوده 
اس��ت هنوز فيلمنامه هاي اين كارگ��ردان را به يادگار 
دارد: »عل��ي حاتمي وقتي تصميم به س��اخت فيلم يا 
س��ريالي مي گرفت، ابتدا چند صفح��ه از قصه فيلم يا 
س��ريال كد بر مي داش��ت و بعد با بازيگران مدنظرش 
س��اعت ها گفت وگو مي كرد. بايد بگوي��م كه حاتمي 
بازيگران فيلمش را قبل از ن��گارش انتخاب مي كرد و 

بعد از انتخاب بازيگران فيلمنامه را مي نوشت.«

برداشت سه؛   نگارش فيلمنامه
به گفته بخش��ي، علي حاتمي نگارش فيلمنامه را بعد از 
انتخاب بازيگران انجام م��ي داد اما ديالوگ هاي بازيگران 
را وقتي مي نوش��ت كه حضور بازيگران در پروژه قطعي 
ش��ده بود و اگر حضور بازيگ��ري در پروژه ب��ه هر دليلي 
تغيير مي كرد حاتمي ديالوگ هاي بازيگران ديگر را هم 
تغيير مي داد و دوباره از نو ديالوگ هاي ش��خصيت ها را 
مي نوشت. او كارگردان بسيار صبور و آرامي بود و اطرافيان 

هم همواره تالش مي كردند جو كار را براي او آرام بكنند. 

برداشت چهار؛   بازيگران و رفاقت
حاتمي با جمش��يد مش��ايخي رفاقت ديرينه داشت و 
هميشه در همه كارهايش با او مش��ورت مي كرد؛ احمد 
بخشي هم چنين ش��باهتي كه بين جمشيد مشايخي 
با پدر علي حاتمي وجود داش��ت را دلي��ل مهم ديگر در 
تحكيم اين رفاقت مي داند.  از نظر جمش��يد مشايخي، 
علي حاتم��ي يك نابغه و بي نظي��ر اس��ت. او در اين باره 
گفت: »وقتي علي زنده بود و فيلم هايش را مي س��اخت 
من او را سعدي س��ينماي ايران ناميدم؛ خيلي ها از اين 
صفت خوش ش��ان نيامد اما بعد از اينكه علي فوت كرد 
به او لقب س��عدي س��ينماي ايران دادند. در واقع بعد از 
مرگ علي حاتمي به حرف من رسيدند.«  علي حاتمي 
با جمشيد مش��ايخي در كارهايش مش��ورت مي كرد و 
نظرات مشايخي برايش اهميت زيادي داشت. به عنوان 
نمونه براي ساخت فيلم »جهان پهلوان تختي« مشايخي 
مش��اوره هاي زيادي به حاتمي داد و او ه��م در نهايت از 

همفكري مشايخي استفاده كرد. 
اما يكي ديگر از رفقاي قديمي علي حاتمي، محمد علي 
كشاورز بود؛ او همچنين در فيلم هاي مادر و كمال الملك، 
دلشدگان و سريال هزاردستان با اين كارگردان همكاري 
داشت.  كشاورز در مورد ويژگي هاي  كاري علي حاتمي 
گفت: »علي حاتمي به درستي س��عدي سينماي ايران 
لقب گرفت و به معناي واقعي انسان شريف، نجيب و واال 
بود. علي با ادبيات غني اين س��رزمين آشنا بود و سبك 

نگارشش هم نسبت به ديگر فيلمسازان فرق مي كرد.«
بازيگر فيلم »م��ادر« از نزدي��ك در جريان چگونگي 
ساخته شدن شهرك سينمايي غزالي قرار داشت. او 
ادامه داد: »شاهد بودم كه علي حاتمي چگونه خشت 
خشت آنجا را دقيق ساخت و به جاي آنكه دستمزدي 
كه مي گرف��ت را خرج خ��ودش كند براي س��اخت 
شهرك استفاده مي كرد. به نظر من اين شهرك اساسا 
بايد به اسم علي حاتمي نام گذاري مي شد؛ اميدوارم 
اين روز فرا برس��د و نام علي حاتمي روي اين شهرك 
قرار بگيرد.«كش��اورز از اينكه رفيق ساليان دور خود 
را زود از دس��ت داده ابراز تاس��ف مي كند و به جوانان 
توصيه مي كند كه راجع به اين فيلمساز فقيد بيشتر 

مطالعه كنند و او را بيشتر بشناسند. 

 برداشت پنج؛   آكسسوارها خريداري مي شود
قصه »هزاردس��تان« ش��اهكار علي حاتمي با س��اخت 
ش��هرك و انتخاب بازيگران تمام نمي ش��ود. اين شروع 
ماجرا است، آكسسوارها يا وسايل صحنه ماجرايي براي 
خود داشت كه بخش��ي آن را اين گونه تعريف مي كند: 
»سرانجام كار ساختن دكورها و ساختمان هاي شهرك 
تمام مي ش��ود. بايد داخل آنها با وسايل و آكسسوارها پر 
مي شد. در ابتدا ش��هر همچون خانه بي وسايل مي ماند 
تلويزيون در اين زمان پولي براي ساخت وسايل مربوط 
به دكور نداشت. علي حاتمي هم نمي توانست سريال را 
با ساختمان ها و دكورهاي خالي پيش ببرد. بعد از كمي 
فكر آغاز سريال را تغيير مي دهد و اين نكته مهمي است 
كه دس��تيارش به آن اش��اره دارد: »اگر خاطرتان باشد 
اول سريال هزاردس��تان راديو اعالم مي كند كه به خاطر 
سرشماري شهر تعطيل است و جمشيد اليق و اسماعيل 
محرابي به عنوان مسووالن سرش��ماري در شهر از مردم 
پرس وجو مي كنند؛ ما به اين بهانه توانستيم دو ماه ضبط 
سكانس هاي سرشماري را انجام دهيم تا ساختمان ها و 

مغازه ها با اجناس و آكسسوارها پر شود.« 
از آنجايي كه فيلم ها و س��ريال هاي علي حاتمي ويژگي 
مل��ي و ايران��ي داش��ت بيش��تر وس��ايل هاي صحنه و 
آكسس��وارها هم متعلق به خودش بود و همه وس��ايل 
هم عتيقه بودند ك��ه او طي گذر زمان خري��ده و در انبار 
نگهداري مي ك��رد. نكته ديگ��ر اينكه اغل��ب فيلم ها و 
س��ريال هاي علي حاتمي جنبه تاريخي دارد و به دليل 
برخ��ورداري از ديالوگ هاي خ��اص دوبله بخش مهمي 
از كاره��اي او به حس��اب مي آمده و در اين مس��ير ناصر 

طهماسب با او همكاري خوبي داشت. 

برداشت آخر؛  كتابي به ياد علي حاتمي
با تمام اين تفاسير دستيار كارگردان علي حاتمي معتقد 
است با علي حاتمي 30 س��ال زندگي كرده و همكاري 
با او برايش كالس درس��ي بوده؛ عل��ي حاتمي دفتري 
داشته كه يك گروه با او همواره كار مي كردند حاتمي هر 
وقت خودش بيكار بوده سعي مي كرده براي گروهش 
به هر ترتيبي كه بوده كار ايجاد كند.  احمد بخش��ي، 
دستيار علي حاتمي مشغول نگارش كتابي با عنوان »از 
سوته دالن تا دلشدگان« است. اين كتاب دربرگيرنده 
خاطرات و اتفاقاتي است كه بخش��ي در طول ساليان 
همكاري با علي حاتمي به دست آورده است. از آنجايي 
كه علي حاتم��ي قدرت ن��گارش فيلمنامه هايي چند 
ساعته و طوالني را داشت و به عنوان مثال از فيلمنامه 
چهارس��اعته او تنها يك س��اعت ساخته ش��ده است. 
احمد بخشي در اين كتاب تالش كرده كه بخش هايي 
از فيلمنامه هاي ساخته نشده او را گردآوري كرده و در 
قالب كتاب به مخاطب عرضه كند ت��ا آن روزگار و آن 

بخش هاي ساخته نشده براي مخاطب زنده شود. 

در گفت وگو با جمشيد مشايخي، محمد علي كشاورز، احمد بخشي

شهركي كه به نام سازنده اش نيست
الله زار علي حاتمي

از  بي��ش  س��ينما 
يكص��د س��ال اس��ت 
ك��ه وارد اي��ران ش��ده 
اس��ت. امروزه ما داراي 
يك��ي از قديمي تري��ن 
ميراث هاي س��ينمايي 
در جهان هس��تيم كه 
مي توانيم بخشي از آن 
را در موزه س��ينما و در يادگارهاي به جا مانده 
در صنعت س��ينما دنبال كني��م. علي حاتمي 
شهرك سينمايي ايران )غزالي( را  براي ساخت 
فيلم هزاردستان س��اخت،  اين شهرك يكي از 
مهم ترين و با ارزش ترين اين نمونه ها در ايران 
است. اين شهرك سينمايي بر اساس معماري 
خيابان الله زار، ميادين و فضاه��اي اطراف آن 
شكل گرفته است. اما به صراحت بايد بگوييم كه 
اين شهرك يك فضاسازي از نگاه و منظر علي 
حاتمي است، به عبارتي مي توان گفت الله زاِر 
علي حاتمي است. اين شهرك از منظر ميراث 
فرهنگي و ثبت بخش هايي از خاطرات جمعي 
مردم ارزشمند اس��ت. زيرا در واقع اين فضاها 
بيننده را به ياد يك فيلم يا سريالي كه يك نسل 
از آن خاطره دارند مي ان��دازد. اگر چه بعضي از 
فضاهاي ساخته شده، روايتگر گذشته خيابان 

الله زار هم است. 
در اينجا بايد اش��اره كنيم كه يك��ي از تغيير و 
تحوالتي كه تهران ش��اهد آن اس��ت، در زمان 
ناصرالدين شاه و با توسعه شهري آغاز مي شود 
و اين توسعه با كلنگ زني ناصرالدين در مقابل 
دروازه باغ الل��ه زار، آغاز مي ش��ود. اين كلنگ 
هم اكن��ون در م��وزه كاخ گلس��تان نگهداري 
مي شود. اين توس��عه با تقس��يم باغ الله زار به 
فضاهاي كوچك تر مس��كوني و تجاري شكل 
جدي��دي از ته��ران را ايجاد مي كن��د. خيابان 
فردوسي امروز يا س��فرا و عالء الدوله قديم، در 
سمت غربي و خيابان س��عدي يا لختي قديم 
در سمت شرقي و خود خيابان الله زار در ميانه 
اين منطقه از خيابان هاي مهمي هس��تند كه 
حاصل اين تقسيم و توس��عه شهري هستند. 
به عبارت��ي در دوره ناص��ري ش��اهد تغيير و 
تحوالت مهم تهران در فضاي به جا مانده از اين 
خيابان ها هستيم. بعد از انقالب مشروطيت بر 
اثر تغيير و تحوالت اجتماعي ايران، شاهد ايجاد 
فضاهاي جديد شهري هس��تيم. يك سري از 
اين فضاها برمي گردد به بعض��ي از پديده هاي 
فرهنگي و هن��ري كه س��ال ها در اختيار دربار 
و طبقات ويژه بود مثل س��ينما و عكاس��ي، در 
داخل شهر سالن هاي نمايش��ي و عكاسخانه 
فضاي مخصوص به خ��ود را به وجود مي آورند. 
به عبارت ديگر ش��هر منعكس كننده تغيير و 
تحوالت اجتماعي پس از انقالب مش��روطيت 
در ايران است. اين تغييرات را در فضاي خيابان 
الله زار و ميدان فردوس��ي مي ت��وان مالحظه 
كرد. بالطبع اين تغيير و تح��والت را در فضاي 
س��ريال ها و فيلم هاي علي حاتم��ي هم كه به 
تاريخ رويدادهاي سياسي و فرهنگي اشاره دارد 
به خوبي مي توان در بازسازي الله زار و توپخانه 
آن روزگار مشاهده كرد.  از انقالب مشروطيت تا 
وقايع كودتاي 28 مرداد، خيابان الله زار و فضاي 
اطراف آن به مهم ترين بخش فرهنگي و قسمتي 
از تهران كه رجال مملكت در آن اوقات فراغت 
فرهنگي خود را طي مي كردند، تبديل مي شود. 
بخشي كه نبض فعاليت فرهنگي تهران در آن 
مي زند. گرچه بعد از كودتاي 28 مرداد ما شاهد 
يكسري جابه جايي و تغييرات در فضاي شهري 
تهران و انتقال بس��ياري از فضاه��ا به خيابان 
وليعصر )پهلوي آن روزگار( هستيم، اما الله زار 
بين انقالب مش��روطيت و روزگار كودتا الله زار 
مهمي اس��ت. همچنين فضاي بي��ن خيابان 
سعدي تا خيابان فردوسي و ميدان توپخانه تا 
خيابان جمهوري و ما اين فضاسازي را در نگاه 
علي حاتمي و در بازس��ازي شهرك سينمايي 
مي بينيم. اهميت ش��هرك س��ينمايي ايران 
)غزالي( در ابتدا به خود علي حاتمي و سريال و 
فيلم او بازمي گردد و مثل هر شهرك سينمايي 
ديگر بيانگر خاطرات فيلم هاي سينمايي يك 
فرهنگ و مردماني اس��ت ك��ه در اين فرهنگ 
زندگي مي كردند. اگرچه اين فضاها برگرفته از 
تغيير و تحوالت فيزيكي و كاربردي خيابان هاي 
اصلي ش��هر تهران اس��ت كه به نوعي براي ما 
خاطرات آن را زنده مي كند. اما اصل موضوع را 
رييس ايكوم ايران شامل  نمي شود.  

نگاه

 سيد احمد 
محيط طباطبايي

فيلم »مادر« را هر بار كه 
مي بينم گريه مي كنم

بي ش��ك علي حاتمي 
يكي از استثنايي ترين 
هنرمندان مملكت مان، 
اي��ران اس��ت؛ او تفكر 
ايراني داشت  ش��رقي 
و ت��الش مي ك��رد در 
آثارش هم اي��ن تفكر 
مبتني برجس��ت وجوي هويت ملي متجلي 

شود. 
بايد گفت به كار بردن اين نگاه در سينما بسيار 
دشوار اس��ت چراكه اول بايد تعريف دقيقي از 
واژه هويت داشته باشيم تا بعد بتوانيم اين واژه را 
در سينما و البه الي مفاهيم فيلم جاري كنيم. 

در مورد اطالعات و دانش گسترده علي حاتمي 
بايد گفت تنها مطالعه ب��ه او كمك نمي كرد، 
اين فيلمساز فقيد اطالعات و دانش خود را از 
زندگي اجتماعي و تاريخ اين سرزمين دريافت 
مي كرده. ذهن  جس��ت وجوگر علي  حاتمي با 
تاريخ و فرهنگ ايران پيوند عجيبي داشت كه 
او را تبديل به هنرمندي ممتاز كرد به همين 
دليل اس��ت كه او س��ينماگري تكرارناشدني 
است؛ هرچند برخي ها تالش كردند براي علي 
حاتمي در سينما بدل بتراشند اما نتوانستند؛ 
دليلش هم اين اس��ت كه علي حاتمي متعلق 
به دوره اي بود كه س��ينماگراني چون مسعود 
كيمياي��ي ، داري��وش مهرجوي��ي، عب��اس 
كيارستمي و بهمن فرمان آرا در آن دوره ظهور 
كرده بودند. نوجواني اين نس��ل از فيلمسازان 
مصادف با كودتاي 28 مرداد و فضاي سياسي 
آن زمان بود، نشريات متعدد، جنگ احزاب و... 
همه آنها در اين فضا رشد كردند اين فيلمسازان 
به لح��اظ كاري هيچ كدام ش��ان ش��بيه هم 
نبودند و هركدام شناس��نامه منحصر به فرد 
خودشان را داش��تند؛ لذا هرگونه تالش براي 
بدل سازي اين هنرمند بيهوده است. به ياد دارم 
كه ابتداي س��ال 70 كالس فيلمنامه نويسي 
داشتم كه روزي علي حاتمي ميهمان من در 
اين كالس بود؛ يكي از ش��اگردانم از او پرسيد 
كه اي��ن ديالوگ هاي زيب��ا و مثل هايي كه در 
فيلم هاي تان به كار مي بريد چطور به ذهن تان 
مي رسد. او در پاسخ گفت: من مادربزرگ پيري 
داشتم كه شب ها براي ما قصه تعريف مي كرد، 
من وقتي قصه او را گوش مي كردم جمالتش را 
يادداشت مي كردم؛ تمام آن يادداشت ها امروز 
به گنجينه اي از جمالت و كلمات تبديل شده 
است. اما امري كه باعث شد او در سينماي ايران 
ماندگار بماند اينكه علي حاتمي و همنسالنش 
س��ينماي اي��ران را از فضاي فيلمفارس��ي و 
داستان هاي آبكي عبور دادند و به سينما شأن 
و منزلت تاريخي اجتماعي بخش��يدند. با اين 
حال خيلي ها علي حاتمي را متهم كردند كه 
او تاريخ را تحريف مي كند. علي حاتمي هم به 
آنها پاس��خ داد كه من تاريخ نگار نيستم و من 
هنرمندم. هنرمند قرار نيست تاريخ را مو به مو 
روايت كند بلكه بايد از موضوعات تاريخي براي 
بيان حرف هايي متفاوت بهره ببرد؛ كاري كه 

شكسپير كرد. 
روز افتتاحيه ش��هرك س��ينمايي غزالي من 
هم حضور داش��تم آن روز جمعي��ت زيادي 
براي اين مراس��م آمده بودند، به ي��اد دارم كه 
فيلم مس��تندي از چگونگي مراحل س��اخت 
اين شهرك نمايش داده ش��د. بايد بگويم كه 
اعتماد به نفس باالي علي حاتمي باعث ش��د 
اين شهرك و س��ريال هزار دس��تان ساخته 
ش��ود؛ تكيه بر چنين اراده اي باعث شد او در 
زمان جن��گ به ريي��س تلويزي��ون آن زمان 
براي ساخت يك س��ريال با مضمون تاريخي 
پيشنهاد س��اخت يك ش��هر را بدهد و علي 
حاتمي بتواند فيلم هاي ماندگار بس��ازد. علي 
حاتمي رفت، هيچ وقت هم بر نمي گردد؛ مهم 
اين است كه سينما به سمت ساخت فيلم هايي 
برود كه اسمش را ملي بگذاريم، كاري كه علي 
حاتمي براي سينماي ايران كرد ولي متاسفانه 
االن وضعيت سينما برعكس شده فيلمسازان 
جوان بيشتر فيلم هاي يك بار مصرف مي سازند 
در حالي كه س��الي يك بار »س��وته دالن« را 
مي بينم، فيل��م »مادر« را هر ب��ار كه مي بينم 
گريه مي كنم، ببينيد اين تاثير چگونه اس��ت 
كه فيلم بعد از مرگ سازنده اش هم به حيات 
خودش ادامه مي دهد. اين همان درس بزرگي 
منتقد است كه علي حاتمي به همه ما داد.  

نگاه

احمد طالبي نژاد

فرزانه قبادي

تينا جاللي

پيوندي ميان جاذبه بازديد از لوكيشن فيلم ها و سريال ها 
و انيميش��ن هاي مطرح و موفق دنيا و گردشگري ايجاد 
كرده اند و گون��ه اي نو از گردش��گري را تعريف كرده اند. 
در اين تعريف »گردش��گري فيلم« يك نمونه خاص از 
گردشگري رسانه محور معرفي ش��ده كه بينندگان را 
ترغيب مي كند تا حين يا بعد از توليد، از فضاهاي نمايش 
داده شده در يك فيلم سينمايي يا سريال بازديد كنند. 
والت ديسني، لوكيشن مجموعه ارباب حلقه ها و هري 
پاتر يا سريال گيم آف ترونز و بسياري اماكن ديگر از جمله 
مواردي است كه مي توان به عنوان مصداق گردشگري 
فيلم در دنيا نام برد. طبق نتايج پژوهشي كه در انگلستان 
انجام شده اس��ت، از هر 10 انگليس��ي، 8 نفر ايده سفر 
تعطيالت خود را از فيلم ها مي گيرن��د و از هر 5 نفر يك 
نفر به لوكيشن نشان داده شده در فيلم مورد عالقه اش، 
سفر مي كند. در سال 1993 از هر 6 بازديدكننده ايرلند 
بيش از يك نفر اعالم كرده اند تماش��اي يك فيلم باعث 
شده تا به اين كشور سفر كنند. از هر 7 گردشگر ورودي 
در كره جنوبي يك نفر با تماشاي درام هاي تلويزيوني اين 
كشور سفر خود را شروع كرده است. سريال پر مخاطب 
»ب��ازي ت��اج وتخ��ت« )Game Of Thrones( در 
كشورهاي كرواسي، مراكش، اس��پانيا، ايرلند شمالي، 
ايسلند و... فيلمبرداري شده است. با توجه به محبوبيت 
اين سريال در سراسر جهان، مكان هايي كه اين سريال در 
آنها فيلمبرداري شده است به مراكز توريستي محبوبي 
تبديل شده اند و بررسي ها نش��ان مي دهد گردشگري 
فيلم تحت تاثير اين س��ريال حداقل 100 ميليون دالر 
به اقتصاد ايرلند ش��مالي كمك كرده است. در مجموع 
انگلستان، اس��تراليا، نيوزيلند، ايرلند و كره كشور هايي 
هستند كه فيلم تاثير قابل توجهي در توسعه گردشگري 

آنها داشته است. 
در ايران ه��م يك��ي از ظرفيت هايي كه ش��هرك هاي 
سينمايي دارند، گردش��گري فيلم است؛ ش��اخه اي از 
گردشگري كه با وجود توجهي كه در دنيا به آن مي شود، 
در ايران با وجود ظرفيت هاي بسيار، چندان مورد اقبال 
فعاالن اين حوزه قرار نگرفته اس��ت. شهرك سينمايي 
ايران ديگر محدود به الله زار و مي��دان توپخانه و محله 
خاني آباد نيست، وس��عت آن هم ديگر 7 هزار متري كه 
علي حاتمي براي هزاردس��تان و بعد هم فيلم نافرجام 
تختي در نظر گرفت، نيست. به گفته مدير شهرك قرار 
است وس��عت آن در آينده نزديك، به حدود 53 هكتار 
برس��د و لوكيش��ن هاي جديدي هم به آن اضافه شود. 
چنين فضاي��ي در فاصله اي نس��بتا نزديك به پايتخت 
مي تواند يك ظرفيت قابل توجه براي رونق گردشگري 
فيلم باش��د. ظرفيتي كه ب��ا توجه فعاالن گردش��گري 
مي تواند تبديل به يك فرص��ت نو در اين حوزه ش��ود. 
هر چند حضور همزمان بازديد كنن��دگان و گروه هاي 
تصوير برداري خالي از مش��كل و چالش نيس��ت، اما با 
مديريت درست و برنامه ريزي و البته فرهنگ سازي بين 
كس��اني كه براي بازديد مراجعه مي كنند، مي توان اين 

مشكالت را هم مديريت كرد. 

بازدي��دكنن��دگان همزم�ان   حض�ور 
و گروه هاي  فيلمبرداري

يكي از مش��كالتي ك��ه در ح��ال حاضر مدير ش��هرك 
سينمايي به آن اشاره مي كند، اين است كه در غالب مواقع 
در لوكيشن ها از جمله الله زار پروژه فيلمبرداري در حال 
اجراست و بازديد كنندگان گله مندند كه چرا اجازه بازديد 
ازتمام بخش هاي شهرك را ندارند. از طرفي هيچ فضايي 
)س��ايت يا كانال تلگرامي( براي بازديد كنندگان وجود 
ندارد تا از پروژه هاي فيلمبرداري در اين بخش از شهرك 
باخبر ش��وند و زمان ديگري را براي بازديدش��ان در نظر 
بگيرند. چالش ديگر هم نبود تابلوهاي راهنما در محوطه 
شهرك است كه باعث مي ش��ود اطالعات كافي نصيب 
بازديد كنندگان نشود. البته يك راهنما بازديدكنندگاني 
را كه در قالب گروه هاي مدارس يا ش��ركت هاي مختلف 
براي بازديد به ش��هرك مي آيند، همراه��ي مي كند. اما 
بازديد كنندگان انف��رادي تمام اطالع��ات الزم را تنها از 
بروشور مجموعه كس��ب مي كنند. فيض آبادي در مورد 
در نظر نگرفتن مسير مشخص براي بازديد مي گويد: »ما 
مشكل نيروي انساني داريم، اين امكان را نداريم كه براي 
تمام بازديد كنندگان راهنما در نظر بگيريم. در مورد مسير 
بازديد هم يك راه اصلي مشخص است، اما براي هر كسي 
يك بخش از ش��هرك جذابيت دارد. بعضي اورش��ليم را 
مي پسندند و بعضي الله زار را. و ممكن است اولويت هايي 
كه براي بازديد در نظر مي گيرند متفاوت باشد. نمي توانيم 

كسي را به اجبار به بازديد يك بخش بفرستيم.«

رون�ق  ب�راي  متول�ي  س�ازمان هاي  تعام�ل 
گردشگري    فيلم

 اگر س��ازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي اصلي امر 
گردشگري در كشور و فعاالن بخش خصوصي اين حوزه 
و معاونت سيما )متولي مديريت شهرك هاي سينمايي( 
تعاملي س��ازنده با يكديگر داش��ته باش��د، و اين تعامل 
زمينه را براي حفاظ��ت و معرفي بيش��تر از اين ميراث 
ارزشمند فراهم كند، ش��ايد بتوان اميدوار بود كه روزي 
در ايران هم گردش��گري فيلم مخاطبان خاص خود را 
پيدا كند و توس��عه اين نوع از گردشگري موجب ايجاد 
تنوع در گردشگراني شود كه به ايران مراجعه مي كنند. 
البته عالوه ب��ر س��ازمان هايي نظير مي��راث فرهنگي، 
سازمان هايي مثل ش��هرداري هم مي توانند در تعاملي 
سازنده، فضايي مناسب در اين ش��هرك ايجاد كنند تا 
اين ظرفيت عظي��م تنها محل بهره ب��رداري گروه هاي 
فيلمسازي نباشد و جايي باش��د كه در كنار مرور هويت 
شهري تهران، بش��ود ش��يوه اي جديد از گردشگري را 
تجربه كرد. ضمن اينكه عالوه بر شهرك سينمايي ايران 
)غزالي( لوكيشن پروژه هاي عظيم سينمايي و تلويزيوني 
بسياري از جمله سريال يوسف پيامبر، فيلم سينمايي 
محم��د )ص( و... به ص��ورت پراكنده و با س��رمايه هاي 
هنگفت در نقاط مختلف ساخته شده و بعد به حال خود 

رها شده اند، در حالي كه هركدام مي توانند به عنوان
 يك جاذبه براي گردشگري فيلم معرفي شوند. 

علي حاتمي فيلمسازي بود بدون منّيت
»مادر« مهم ترين و ماندگار ترين 
فيلم كارنامه علي حاتمي است ؛ 
او بي ترديد فيلمس��از تاريخ ساز 
س��ينماي ايران اس��ت ك��ه با 
سبك و سياق خود فيلم هايش 
را س��اخته اس��ت. علي حاتمي 
با سلس��له تصاويري خاص كه 
تغزل و شعر در آن نهفته اس��ت كالم آهنگين خود را 

براي مخاطب به تصوير مي كش��د كه اي��ن فضا براي 
مخاطب عام قابل فهم است و هم لذت بخش. فيلم هاي 
حاتمي در قالب قصه هاي بكر و جذاب انتخاب مي شوند 
و در عيني كه يك گويش شاعرانه دارند براي همه نوع 
مخاطب قابل درك و هضم اس��ت؛ ضمن اينكه براي 
تماشاگر لذت آفريني مي كنند. در واقع آنچه در كارهاي 
علي حاتمي اهميت ويژه دارد لذتي است كه تماشاگر 
از تماش��اي فيلم ه��اي او مي برد. به نظ��ر من وظيفه 

هنرمند تنها رساندن پيام و آموزش به مخاطب نيست 
فرهنگس��ازي توام با لذت آفريني مهم ترين خصيصه 
يك فيلم يا تئاتر است كه هنرمند آن را خلق مي كند 
و فيلم هاي علي حاتمي اين ويژگي مثبت را داش��ت. 
علي حاتمي در كارهاي خ��ود فضايي را خلق مي كند 
و در اين فضا قصه اش را با هوش��مندي براي مخاطب 
روايت مي كند. حاتمي تاريخ را از ديدگاه خود به تصوير 
مي كش��د؛ تمام فيلم هاي او در تاريخ س��ينماي ايران 

يك هويت خاص دارند و اعتباري براي سينماي ايران 
هستند. فيلم هاي علي حاتمي چه بعد از انقالب و چه 
قبل از انقالب همه بر يك سبك و سياق ساخته شده و 
او تنها فيلمسازي است كه در گذر تاريخ سبك و سياق 
فيلمسازي خود را به هم نريخته و تغيير نداده است. به 
همين دليل شخصيت علي حاتمي هم همچون سبك 
فيلمسازي اش تغييرناپذير بوده است. او در كارگرداني 
بازيگر مادر و دلشدگان خودش بود؛ بدون منيت.   
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