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 اتفاقا   ،عشق در سینماین فیلم مجموعۀ آخر ،مثل یک عاشق فیلمعنوان 

 عشقهمراه با  2102 ی که در سالفیلم .داشب «پایان» قرار بود در ابتدا
اکران شد و با آن شباهت ساختاری دارد. شاید نخستین  میشائیل هانکه

ست که به آید این است که کیارستمی کارگردانیکه به ذهن می اینکته
، از روی شانس غربی به  ای که منتقدان، یا بخاطر عالقههر علتی، تصادفا 

حال او . به هر است جهان متفاوت شرق دارند، به رسمیت شناخته شده
ساختن به سبکی که احتماال  مورد پسند منتقدان ها فیلمبعد از سال

شان را د در نهایت در کشورهای خارجی، با بازیگرانی که زبانغربی بو
دانست فیلم ساخت و با مشکالتی مواجه شد. شاید اولین مسأله نمی

( باشد که قطعا  یکی از محورهای اصلی communicationخوِد ارتباط )
است. از ارتباط بین سه شخصیت اصلی که به  یک عاشق مثلفیلم 

های گویند و در موقعیتهای مختلف به همدیگر دروغ میشکل
شوند، تا ارتباط بین شرق و غرب، موسیقِی َجز مختلف با هم مواجه می

فسور، پیوند بین ژاپن و ودر ابتدای فیلم و موسیقی فیتزجرالد در خانۀ پر
شدن ژاپن بعد از جنگ پیتالیستیشدن و کاآمریکا و مدرن و صنعتی
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فسور، نقاشِی وگفتۀ پرتر در یک نقاشی که، بهای مستقیمدوم، و اشاره
ژاپن تا قبل از آن سبک غربی داشته و این نقاشی انگار نوعی بازگشت به 

آید، باری، در تمام این موارد انگار سؤال اصلی خوِد حساب میسنت به
 نوعیست بر رای برقرارِی ارتباط مبتنیارتباط است و اینکه هر تالشی ب

(. ما برای فهمیدن همدیگر مجبوریم از یک misunderstandingبدفهمی )
را بتوان در  مثل یک عاشقسوءتفاهم آغاز کنیم و شاید ایدۀ اصلی فیلم 

ها بلکه دربارۀ  beloved ها یا loverعنوانش جست: فیلم نه در مورد 
اند. شاید ایدۀ اصلی در به عشق شدهست شبیه کسانی که مبتال کسی

مورد عشق این باشد که هر رابطۀ عاشقانه بر اساس بدفهمی شکل 
برند و گیرد، اما کسانی هستند که این بدفهمی را تا انتها پیش میمی

شرط فرایندهای بعدی بگیرند که قرار کنند پیوند اولیه را پیشسعی می
 یا شاید نرسد. ،هم ممکن برسداست به تنها شکل فهمیدِن درست یا تفا

ترین بحث را بر این اساس از یک خط عکاسانه، با یادآوری یکی از مهم 
کنیم. راهی که حتما  انحرافی است های عکاسی قرن بیستم، آغاز میچهره

توان گفت ایدۀ اصلی اما با مجموعۀ کارهای کیارستمی پیوند دارد و می
معاصر، برای سایر کارهای  سینمای ست که برایسینمای او، و دستاوردی

، عکاس مورد بحث، بخاطر *نتبَر هنری یا حتی تفکر نظری داشته. بیل 
 

 

 

( عکاس بریتانیایی متولد هامبورگ آلمان بود، از پدری بریتانیایی و 0091_ 0011بیل برنت )   *
و  کرداش در کوران جنگ جهانی اول گذشت. او عکاسِی خبری هم میمادری آلمانی. کودکی

جهت تصویرهای بدیعی که از جامعۀ پس از کوچیدن به انگلستان و پذیرفتن تابعیت بریتانیا به
ست پیکچرو  پوتلیلیها )بریتانیا برای برخی مجله گرفت به شهرت رسید. بعدها از ( میپُ

 هایینمود. پرترهشکلی معوج بازمیهای برهنه را بهگرفت منتها پیکرههای برهنه عکس میمدل
 .دانندترین عکاسان بریتانیای قرن بیستم میهای سرشناس گرفت. او را یکی از مهمهم از آدم
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های او کامال  ای که گرفته بسیار معروف است. عکسهای برهنهعکس
متفاوت است با تصاویر صنعت عکاسی مد و تاریخ تصاویر برهنه در نقاشی 

ها مواجه مورد عکاسی ما را با این سؤالو بعدتر عکاسی و سینما. ایدۀ برنت در 
چیز عکاسی را در مرز هنر ها چطور باید نظر داد، چهکند که در مورد عکسمی

شبیه سینماست و تکلیفش  دهد، عکاسی از چه نظرو صنعت قرار می
عقیدۀ روالن بارت در هر عکسی زخمی هست که او نامش را چیست. به 

عکس، یعنی آنچه در عکس  استودیومِی از وجه  گذارد و آن را جدامی پونکتوم
های توان به جهان فیلمداند. ایدۀ برنت را میشناسیم، میاز جهان نمادین می

 کیارستمی، و بویژه دو فیلم آخر او، پیوند زد.
گفتۀ برنت بخشی از کار هر عکاسی این است که در مقایسه با به 

کند. به این سؤال که معنای به دنیا نگاه بیشتر  ها با شدِت اکثر آدم
تر یا توان آن را پرشورتر، مشتاقکردن چیست و آیا میشدیدتر نگاه

اگر چیزی که  دادجواب  طوراین توانمی کردن ترجمه کرد،کنجکاوتر نگاه
کردن شدۀ نگاهکردن منهای وجه عادتاگر نگاه ،ودکردن کسر شاز نگاه

بینیم فورا  معنا واهیم هرچه را که میخشود، منهای عادتی که بنا به آن می
گفتۀ شود. بهشدیدتر میکنیم یا معنایی بدان تحمیل کنیم، آنگاه نگاه 

زیادی حالت پذیرابودِن  برنت عکاس باید در درون خودش تا حد
(receptive کودکی را داشته باشد که دارد برای اولین بار جهان را نگاه )

کند. و همچنین حالت پذیرابودن مسافری که برای اولین بار وارد می
توان ند و میبخششدت می ااین دو تجربه نگاه رشود. کشوری غریبه می

ازشان کمک گرفت برای فکرکردن به فیلمسازی که در جهانی فیلم 
مثل یک تا  کپی برابر اصلاز فهمد. در آن زبانش را نمیسازد که کسی می
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یی باالخره تا های اروپاود، چراکه زبانشاین قضیه تشدید می عاشق
ها و نحوۀ تولیدکردن زدن ژاپنیولی حرف حدی برای ما آشنایند

غریب است و  برای ما گفتنصداشان موقع اغواکردن، معاشقه یا دروغ
یم و توجه کنیم که هیچ ریتمی گوش ده ریم به لحن و آهنگ ومجبو

توان سؤال اصلی ایم ندارد. پس میوجه اشتراکی با آنچه به آن خو گرفته
شود جهانی را ثبت کرد که انگار کودکی را اینطور طرح کرد که چگونه می

کند یا مسافری غریبه واردش شده. دیدگاه برای اولین بار به آن نگاه می
شان توان از میاناو پیداست و می های دیدنِی برنت در عکس

 ها باشد:در آن «کودک»و  «کردننگاه»هایی برگزید که موضوع عکس
 کنند.ای جهان را از نو کشف مینگاه کسانی که انگار دارند از پنجره

 

  
 .1191لندن،  ، شوردیچ،دختران در اتاق زیرشیروانِی مشترک: بیل برنت، 1_ 6تصویر  
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 .1192ساید، تاین ، جارو،فرزند خردسال معدنچِی بیکار، بیل برنت: 6_6تصویر 

 

توان های کیارستمی چیزی در فیلمسازی باب شد، یا حتی میبا فیلم
بخش باشد تواند قوی و رهاییقدر که میگفت ُمد شد، که همان

 آن ای دارد کهایدهساختن کیارستمی در مورد فیلمتواند گمراه کند. می
ساخته یا هایی که نیمد، یعنی فیلمخوانمی half-made films را

ها درگیِر فرایند روایتگری خواهد آدمدلم می»گوید، اند. او مینشدهتمام
از  هافیلم این«. کنمساخته رها میهایم را نیمشوند و برای همین فیلم

گر دعوت می شان مشارکت کند، اما این ند در ساختنکنتماشا
ه ها مشروط ببودن آنعنا نیست که کامل نیستند بلکه کاملمبدین

 است. شانساخت بودننیم


