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 کیارستمی 
و تنهایی هنرمند

|حمید نامجو|

تاریخ معاصر، ادبیات، سیاســت و روشنفکری ایران خالی نیست و 
چندصفحه ای به این موضوع ها پرداخته است، اّما شاید در مقایسه 
با چهار نوشــتة دیگر از این کتاب )غیر از مقالة مربوط به محجوب( 
کمتر به مرگ پرداخته است. مسکوب در آن زمان پنجاه و پنج ساله 
بوده و شــاید هنوز آن قدر دربارة مرگ تأمل نکرده بوده اســت. در 
این گفتار با اشاره به برخی شــعرهای سپهری به تحلیل نگاه او به 

جهان می پردازد.
 مقالة مربــوط به امیرحســین جهانبگلو، اقتصــاددان، حاوی 
یادداشت های روزانة مســکوب از دیدارهایش با او در پاریس است 
که او را برای مداوا به آنجا ُبرده بودند. در این یادداشــت ها خواننده 
می بیند که چگونه مردی قوی ذّره ذّره آب می َرَود و َته می کشــد. 
»کرکس های پیر و ُپرحوصله منتظر آخرین نفس های پلنگ زخمی، 
وسِط بیابان خالی بر قلة بلند کوهی از زباله نشسته اند.امیر به دوستی 
گفته میاِن من و مرگ یک جوی آب فاصله اســت. می بینم که آنجا 

منتظر ایستاده. نه من می توانم بروم آن طرف و نه او می آید«.
 نوشتة مربوط به اسالم کاظمّیه تلخی گزنده ای دارد. این گفتار 
از یادداشــت های روزانة  مســکوب، روزها در راه، نقل شده است. 
کاظمیه نویســنده و فّعال سیاسی بود که به پاریس مهاجرت کرد 
و پس از چند ســال در آنجا خودکشی کرد. مسکوب در آغاز مقالة 
سپهری از او نقل می کند: »همیشه از آدم هایی که ُحرمت زندگی 
را نگه نمی دارند و خودشــان را می ُکشند تعجب می کردم اّما حاال 
می فهمم چطور می شود که خودشان را می ُکشند. بعضی وقت ها 
زندگی کردن ناممکن اســت.« کاظمیه هم به این نتیجه رسیده 

بوده است.
 بخش عمده ای از این مقاله درواقع گزارش خودکشی کاظمّیه به 
قلم خود اوســت! او تصمیم می گیرد با تریاک و مشروب خودکشی 
کند و پس از مصرف آن ها و این که می بیند همچنان زنده است برای 
محکم کاری سرش را در کیسة نایلون می کند و با چسب اطرافش را 
می بندد تا خفه شود. مسکوب دربارة خودکشی کاظمیه می گوید: 
»از فرط درماندگی و بیچارگی نسلی که ماییم گریه ام گرفت. نادان، 
ناتوان و دست بسته، رهاشده در این جنگل موال.« و پس از خواندن 
یادداشت کاظمیه پیش از مرگ می نویسد: »نمی توانستم بنشینم، 

احتیاج دارم راه بروم، راه بروم و یکجا نمانم.«
 مقالة مربوط به محّمدجعفر محجوب متن ســخنرانی مسکوب 
در بزرگداشت اوســت و با مقاله های دیگر مجموعه متفاوت است. 

گزارشی است از کارهای پژوهشی محجوب و اهمّیت شان.
 یکی از مقاله ها هم دربارة هوشنگ مافی است که از دوستان قدیم 
مســکوب بوده و برخالف چهار تِن دیگر صاحب اثر و شناخته شده 
نیست ولی تصویری که مسکوب از او می دهد همراه با همان تفکرات 
مرگ اندیشانه و درعین حال شوخ طبعانه باعث می شود مافی که در 
زمان حیاتش مشهور نشــد »از بخِت فرخنده فرجامش« به دست 

مسکوب جاودانه شود.

دیدار دگر هیچ )ُعرفی  1. بر لوح مزارم بنویســید پس از مرگ/ ای وای ز محرومی ِ
شیرازی / قرن دهم هجری قمری(.

2. تعبیر از خود مســکوب است دربارة ســپهری: »مرگ مثل خون در رگ های 
سهراب می َدَود«.

سینمای کیارستمی. آلبرتو ِاِلنا. ترجمة زهرا میرآخورلی و 
فرامرز آشــنای قاسمی. تهران: نشر نارنج، 1397. 295 ص. 

300000 ریال.

دربارة عباس کیارســتمی و آثار ســینمایی او کتاب های فراوانی در 
ایران منتشــر شــده، که هریک از آن ها به جنبه هایی از سینمای او 
پرداخته اند. کیارســتمی به واســطة نوع نگاهش به زندگی و جهان، 
و فراروی هــای خالقانه اش در بیان ســینمایی و البته به دلیل جوایز 
سینمایی متعددی که کسب کرد، شهرتی جهانی یافت و مورد توجه 
بسیاری از هنرمندان، ناقدان فیلم، دست اندرکاران سینما و استادان 
فلســفة هنر قرار گرفت. برخی از این کتاب ها توسط اساتید سینما و 
سینماگران ایرانی مثل روبرت صافاریان، زاون قوکاسیان، ایرج کریمی، 
عباس بهارلو و دیگران نوشــته و منتشر شده اند و برخی دیگر توسط 
ناقدان و سینماگران غیرایرانی، که اغلب شهرت جهانی دارند به نگارش 
درآمده و به فارسی ترجمه شده اند. کتاب هایی نظیر: عباس کیارستمی 
و درس هایی از سینما از ژان کلود کریر، عباس کیارستمی از جاناتان 
رزنبام، سر کالس با کیارستمی از پال کرونین، واقعیت نمایی و بداهت 
از ژان کلود نانسی و باالخره عباس کیارستمی، فیلم و فلسفه از متیو 
ابوت از مشهورترین این کتاب ها هستند. بدیهی است که کتاب هایی 
که دربارة آثار کیارســتمی و نگاه و نگرش او به جهان و به مقولة هنر 
منتشر شده است، بسیار بیشتر از این هاست اما احتمااًل این آثار هنوز 

به فارسی ترجمه و یا منتشر نشده اند.
یکی از کتاب هایی که اخیراً دربارة عباس کیارســتمی و آثارش به 
فارسی ترجمه شده اســت، کتاب سینمای کیارستمی نوشتة آلبرتو 
اِلِنا سینماگر و منتقد اسپانیایی است. کتابی که به واسطة نوع نگاهش 
و عمق و جامعیتی که دارد بی شــک به زودی مورد توجه دوستداران 
سینمای کیارستمی و اهالی هنر و سینما قرار خواهد گرفت. نویسنده 
برای نگارش و تدوین این کتاب زحمات بســیاری را متحمل شــده 
است. او ســعی کرده ضمن لحاظ نمودن عقاید و نگاه سایر منتقدان 
و هنرمنــدان؛ به نگاه جامع و عمیق تری دســت یابد و هر چیزی را از 

منظری باالتر مورد کنکاش و جست وجو قرار دهد.
کتاب سینمای کیارســتمی اثر آلبرتو اِلِنا شامل هفت فصل و یک 
مقدمه اســت. فصل اول به زندگی و آثار کیارستمی در قبل از انقالب 
اختصاص یافته است. در این فصل ضمن برشمردن تجربه و پیشینة 
کیارستمی از تحصیل در رشتة نقاشی تا ساختن فیلم های تبلیغاتی و 
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یا آنونس فیلم در یک شرکت تبلیغاتی و البته آشنایی پیشین او با ابزار 
سینما، به سال های ورود او به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و اولین تجربه اش در ساخت فیلم پرداخته شده است. نویسنده از میان 
فیلم های ساخته شدة توسط کیارستمی؛ فیلم های »نان و کوچه«، »زنگ 
تفریح«، »تجربه«، »مسافر«، »لباسی برای عروسی« و باالخره اولین فیلم 
سینمایی بلند او یعنی »گزارش« را مورد توجه و واکاوی قرار می دهد.

فصل دوم با عنوان »مدرسه ای که می رفتیم«، با بررسی شرایط انقالب 
و نظرگاه های متناقض دولتمردان دربارة سرنوشــت سینما و باالخره 
تالقــی نظرهای متفاوت گروهی از ســینماگران قبــل از انقالب که با 
سینمای تجاری همراه نبودند و گروهی از سینمادوستان انقالبی آغاز 
شده و ســعی می کند تصویری از فضای اجتماعی آن سال ها را ترسیم 
کند و سپس به برخی از فیلم های کیارستمی در آن سال ها می پردازد. 
فیلم »قضیه: شکل اول، شکل دوم« که در ماه های قبل از انقالب ساخت 
آن شروع شده بود، با وقوع انقالب در ساختار جدیدی متولد شد. حضور 
برخی از چهره های سیاسی معروف در این فیلم و اظهارنظرهای متضاد 

آنان و نگاهشــان به آموزش و پرورش، 
این فیلم را به یکــی از ماندنی ترین آثار 
کیارستمی و تاریخ سینمای ایران تبدیل 
کرده اســت. در سال های بعد از انقالب، 
کیارســتمی  ســینمایی  فعالیت های 
در کانــون پرورش فکــری ادامه یافت. 
نویســنده از میان فیلم هــای مختلف 
کیارستمی در این دوره، ابتدا به دو فیلم 
»همسرایان« و »همشهری« می پردازد. 
به زعم او »همســرایان« اشاره به گوش 
ناشنوای نسل قبل و فریادها و مطالبات 
نسل جدید اشــاره دارد و »همشهری« 
نیز آیینــة تمام نمایی از جامعة ایران در 
آن سال هاست. دوربینی که خاموش به 
کناری ایســتاده و بهانه ها و دروغ های 
عجیب و غریب همشهریان را برای گذر 

از محدودة طرح ترافیک ضبط می کند.
در ســال 1365 دومیــن فیلم بلند 
کیارســتمی بــه نــام »خانة دوســت 
کجاست؟« ساخته می شود. این اثر که 
نامش را از یکی از اشعار مشهور سهراب 
سپهری شــاعر معاصر ایران وام گرفته 
است، فیلمی متفاوت است. چه از لحاظ 

پیشگامی های او برای دست یابی به فرم بیانی جدید و چه از نظر ایده ها 
و مضمون هایی که در سینمای ایران و در کارهای قبلی کیارستمی دیده 
نشده اند. این فیلم در بین دو فیلم »اولی ها« و »مشق شب« ساخته شده 
و از نظر پرداختن به تجربیات کودکانه و نگاه آنان به زندگی و فشارهای 
ناروایی که تحت عنوان آموزش و تربیت به کودکان تحمیل می شــود، 

فضای مشابهی دارند.
فصل سوم به کارهای دیگری می پردازد که با ساخت فیلم »کلوزآپ« 
در سال 1368 ساخته می شود. ماجرایی دربارة عشق به سینما، که البته 
با فریبکاری و جعل هویت شخصی به نام حسین سبزیان آغاز می شود. این 

فیلم با همکاری یک جاعل، خانواده ای فریب خورده، محسن مخملباف، 
سینماگر مشــهور ایرانی و همچنین یک قاضی دادگاه ساخته می شود. 
هریک از این آدم ها به نوعی عاشــق سینما هستند. »کلوزآپ« گرچه در 
ایران مورد اســتقبال قرار نگرفت، اما در خارج از ایران بسیار ستوده شد. 
دیدگاه های بســیار متفاوت و متعارض دربارة این فیلم خوانندة کتاب را 
شگفت زده می کند. نویسنده به ابداعات خالقانه کیارستمی در ساختار این 
فیلم اشاره می کند که مورد توجه ناقدان و سینماگران قرار گرفته است. این 
فیلم به مخاطب خود تأکید می کند که هیچ چیز آن چنان که ما می پنداریم 

ساده و بدیهی نیست، به خصوص آنچه را به عنوان حقیقت می پذیریم.
در ادامة این فصل نویسنده به شرایط و موقعیت ساخت فیلم »زندگی 
و دیگر هیچ« می پردازد. فیلمی که ایدة آن بر اســاس جســت وجوی 
سرنوشــت بازیگران فیلم »خانة دوست کجاســت؟« شکل گرفت، اما 
به تدریج به یکی از مهم ترین آثار کیارستمی تبدیل شد. پرسشی دربارة 
ماهیت و معنای زندگی. دربارة تقدیس زندگی و البته در مقابل حقیقِت 

محتوِم مرگ.
فیلم سوم مورد اشارة نویسنده، فیلم 
»زیــر درختان زیتون« اســت که ایدة 
آن در هنگام ســاختن فیلم »زندگی و 
دیگر هیچ« شــکل گرفته است. فیلمی 
دیگر دربارة زندگــی. ماجرای این فیلم 
به ســال های بعد از وقــوع زلزلة رودبار 
برمی گــردد. این فیلم آخریــن فیلم از 
سه گانة کیارســتمی است که در شمال 
ایران و بر اســاس مقتضیــات و فضای 
زندگی آن بخش از کشــور ساخته شده 
است. اشاره به تحلیل های مفصل و غنی 
نویســنده و همچنین بازگویی نظرهای 
دیگران از فرصت این یادداشــت بیرون 
است. اما این فیلم هم همانند فیلم های 
دیگر کیارســتمی ُپر است از ابداعات و 
ابتکارات فیلم ســاز که بــه طریق اولی 
نشــئت گرفته از نگاه خاص او به زندگی 

و به جهان و انسان است.
فصل بعدی با نــام »برای زندگی«، با 
اشاره به موفقیت های هنری کیارستمی 
در فاصلة ســال های 1372 تا 1375 و 
کارهای متفاوت او در این ســال ها آغاز 
می شود اما ادامة این فصل نسبتًا طوالنی، 
تحلیل دقیقی اســت از یکی از مهم ترین آثار کیارستمی، یعنی »طعم 
گیالس«. این فیلم که برندة جایزة نخل طالی کن در ســال 1376 شد 
و یکی از ده فیلم برتر تاریخ جشــنوارة کن لقب گرفت، در همان سال و 
سال بعد، شش جایزه از مهم ترین جشنواره های سینمایی جهان ربود. 
این فیلم هم فیلمی دربارة ارزش زندگی است. اما کیارستمی این بار از 
زاویة دیگری به موضوع وارد شــده و آن را مورد واکاوی قرار داده است. 
مردی که به انتهای خط رسیده، قصد خودکشی دارد و به  دنبال شخصی 
می گردد که بعد از مرگش او را دفن کند. این فیلم از نظر نویسنده از یک 
تجربة شخصی بیرون آمده است. رنگ ها و فضای فیلم و مسیرهایی که 
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شخصیت اول فیلم طی می کند و سایر آدم هایی که با آن ها وارد گفت وگو 
می شوند هر کدام  یک قطعه از موزاییکی بزرگ هستند تا تصویری کّلی 
از درجهان بودگی فیلم ساز را شکل دهند. فیلم »طعم گیالس« یکی از 

ماندگارترین آثار کیارستمی خواهد بود.
فصل پنجم به فیلم »باد ما را با خود خواهد ُبرد« اختصاص یافته است. 
فیلمی متفاوت و البته ُپــر از ابهام و عدم وضوح؛ مانند اصرار کارگردان 
بر نشــان ندادن شــخصیت های یک گروه فیلم برداری که برای ضبط 
صحنه های سوگواری یک فرد تازه درگذشته به کردستان سفر کرده اند. 
کیارستمی که همواره، در دوره های مختلف فیلم سازی، سعی می کرد 
که به امکانات بیانی متفاوت در سینما دست بیابد و ابداعات بسیاری را 
در این خصوص تجربه کرده بود، این بار با حذف تصویر تجربه ای نو را آغاز 
می کند. این فیلم درعین حال یک سفر درونی برای شخص بهزاد، یعنی 
کارگردان آن فیلِم ساخته نشــده، نیز هست. تجربه های او در این سفر 
دریچه های تازه ای از زندگی را در برابرش می گشاید. و انگار با پرسوناژ 

و نگاه جدیدی به تهران بازمی گردد.
فصل ششم در واقع آخرین فصل این کتاب است. چرا که فصل بعدی 
فقط فهرستی از مشــخصات فیلم های کیارستمی است. فصل ششم با 
عنوان »اختتامیه: روشــنایی صمیمی«، به فیلم هایی اختصاص یافته 
که در فاصلة ســال های 1379 تا 1384 ســاخته شدند. از جمله فیلم 
»ده« و همچنین »ده روی 10«. در این دو فیلم کیارستمی به مسائلی 
توجه می کند که در طول ســال های فیلم سازی او مغفول مانده اند و آن 
مشکالت زنان در جامعه ای مثل ایران است. مشکالتی که او به شّدت از 
بیان آن مسائل روی گردانده بود. البته کیارستمی نه در این فیلم ها و نه 
در سایر فیلم هایش، به طرح مستقیم مسائل اجتماعی، آن چنان که در 
کارهای دیگران مثل جعفر پناهی می بینیم، نمی پردازد و به خصوص از 
طرح مواردی که همراه با ارائة راه حل های پیشنهادی باشد، اکراه دارد. 
چرا که او نقش هنرمند را صرفًا تخریب انگاره های قدیمی و وادار کردن 
مخاطب به بازاندیشی در مورد آن ها می داند و نه بیشتر. این دوره که با 
ساخت فیلم »ای. بی. سی. آفریقا« آغاز می شود، برای کیارستمی حاوی 
تجربه های جدیدی از به کارگیری دوربین های دیجیتالی است. این ابزار 
شگفت انگیز از نظر او، دنیای تازه ای را در مقابل چشمانش می گشاید و 

امکانات متفاوتی را در اختیارش قرار می دهد.
کتاب سینمای کیارستمی کارهای این فیلم ساز مشهور را از ابتدای 
کار فیلم ســازی اش در سال 1348 تا ســال 1384 دنبال کرده است. 
سال هایی که به عبارتی بهترین آثارش را ساخته است. آثاری که هرکدام 
نسبت به دیگری نوعی فرارفتن از فرم های شناخته شدة بیان سینمایی 
به شــمار می رود. کیارستمی خود با ساخت هر فیلِم تازه از کیارستمِی 
فیلِم قبلی گذر می کند و نوعی نگاه خاص تر را می آزماید. فیلم ســازی 
که مدام در حال تجربه و گذر کردن از فرم هایی است که اغلب خودش 
ُمبدع آن ها بوده اســت. این همان ویژگی و خاصگی هنر مدرن اســت. 
هنری که از تکرار و تقلید بیزار است و برای بیان دریافت های خود دنبال 

فرم های تازه تر است.
نویسنده در واکاوی فیلم »باد ما را با خود خواهد ُبرد« به صحنه های 
مکرری اشاره می کند که کارگردان فیلم، بهزاد، به باالی تپه ای می رود. 
به تنها جایی که موبایل آنتن می دهد. این رفت وبرگشــت های مکرر، 
شاید اشاره به موقعیت یگانة هنرمند در هنگام خلق دارد، به  تنهایی او 
در هنگام خلق اثر. موقعیتی باالتر از سطحی که زندگی معمولی جریان 

دارد و ارتباطات انسانی وصل است.
در بخش آخر جمله ای از کیارســتمی نقل می شــود و آن شگفتی 
کیارستمی و البته تکریمش نسبت به دوربین دیجیتال است. از نگاه او 
این ابزاری است که او را از بسیاری از ابزارهای الزم هنگام کار با دوربین 
35 میلی متــری بی نیاز می کند. به عبارت بهتــر، دوربین دیجیتال به 
فیلم ساز این امکان را می دهد تا به تنهایی کار کند و در آن لحظة آفریدن 
تنها بماند و نیازی به مشارکت دیگران نداشته باشد. و این گونه است که 
فرایند پیچیدة فیلم ســازی تمام و کمال در اختیار فیلم ساز است و مهر 

و نشان او را در تمام جزئیات فیلم می توان دید.
کیارستمی عالوه بر فیلم سازی، دستی در عکاسی و طراحی نیز داشت. 
بر فیلم های زیادی نام او را تحت عنوان فیلم نامه نویس، تدوین گر و طراح 
تیتراژ فیلم دیده ایم. اما هنری که به آن دل بســتگی تام داشــت، شعر 
بود. آلبرتو اِلِنا در بخش پایانی کتاب به نقش شــعر در آثار کیارستمی 
می پردازد. در کتاب خانه ای با شیروانی قرمز که شرح مبسوط گفت وگوی 
دوستانة او و آیدین آغداشلو است، آغداشلو ماجرایی از عشق دیوانه وار 
کیارستمی به شعر را تعریف می کند. ظاهراً کیارستمی به دلیل عالقه اش 
به شعر، با التماس دیوان مهدی حمیدی را قرض می گیرد و یک شب تا 
صبح تمام آن را رونویســی می کند. این دل بستگی کیارستمی به شعر 
را، هم در انتخاب نام دو تا از فیلم هایش و هم در ســاختار روایی فیلم ها 
می توان دید. طوری که برخی از ناقدان به او لقب »شــاعر سینما« یا به 

آثارش عنوان »سینمای شاعرانه« داده اند.
همه می دانیم که کیارستمی چندان اهل مصاحبه و گفت وگو و اعالم 
نظر نبــود. به خصوص از حرف زدن دربارة آثار خودش و ایده های مورد 
نظرش اغلب طفره می رفت و به همین ترتیب به تعبیرهای دیگران نیز 
توجهی نشان نمی داد. با وجود این نویسندة این کتاب در واکاوی و تحلیل 
فیلم ها، چه از نظر ســاختار روایی و تجربــة فرم های جدید و چه از ُبعد 
مضامین مورد نظر فیلم ساز، به آرای مخالف و موافق دیگر، توجه دارد. 
او ســعی می کند از تقابل گفت وگوهای کیارستمی و نظرهای مختلفی 
که در موارد دیگر و حتی دربارة ســایر آثار ســینمایی ابراز کرده است، 
نگاه و نگرش او را دریابد و به خواننده ارائه کند. تحلیل های هوشمندانة 
نویسنده از آثار کیارستمی و بازنمایی آرای کارگردان در مقوالتی چون 
اخالق و سیاست، نقش و کارکرد هنر، نگاهش به انسان و به طبیعت و به 
محیط زیســت و به خصوص نظریاتش دربارة آزادی شگفت انگیز است. 

همین امر است که این کتاب را به اثری کم نظیر تبدیل کرده است.
عالوه بر این، از فحوای کتاب و اظهارات نویســنده می توان دریافت 
که او تاریخ و فرهنگ ایران، هنر و زیبایی شناســی ایرانی و دغدغه های 
انسان ایرانی را می شناســد و نه تنها با فضای روشنفکری ایران، بلکه با 
نحوة نگاه و تعامل مردم کوچه و بازار ایران آشنایی دارد. به همین دلیل 
این کتاب نوعی نگاه از بیرون به درون اســت. منظر و موقعیتی که هیچ 
منتقد ایرانی نمی تواند به آن دست یابد و شاید همین مهم ترین برتری 
این کتاب نسبت به کتاب های دیگری است که ناقدان و سینمادوستان 

غربی دربارة کیارستمی نوشته اند.
ترجمة کتاب دقیق و پیراســته است. از متن کتاب می توان دریافت 
که مترجمان کمال وفاداری را به متن اصلی داشته اند. باید خاطرنشان 
کرد که با وجود وفاداری تاّم مترجمان به متن اصلی، ســاختار جمله ها 
به نحوی یک دســت و بی نقص است که خواننده اغلب از یاد می برد که 

در حال خواندن یک اثر ترجمه شده است.




