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 اشترجمه. بود باقرزاده سعید عزیزم دوست از ارزشمند کتاب این ترجمۀ پیشنهاد

 است رسیده اینک که جایی به رادرحمتی رضا و دبیرمقدم فرید رفیقانم همراهِی بی
 .رسیدنمی

 عباس. است نظیرکم لحاظ یک به کتاب این اما اندننوشته کم کیارستمی دربارۀ
 ستکیارستمی سینمای دربارۀ که اندازه به همان درست فلسفه _ فیلم و کیارستمی

 سینمای فلسفی عطف نقطۀ نویسنده. هست هم فلسفه مثابۀبه فیلم دربارۀ
 از را او سینمای رو همین از و داندمی گیالس طعم آورحیرت پایانِی  فصل را کیارستمی

 هاییسؤال ولی است برده خود با را او باد. کندمی بازخوانی بعد به برد خواهد را ما باد
 .اندهنوز زنده اندشده مطرح او هایفیلم در که

. اندشده مشخص ستارک عالمت با که است کتاب فارسی مترجم از هاپاورقی تمام
 .اندآمده فصل هر انتهای در اندشده مشخص عدد با که نویسنده هاییادداشت

 
 صالح نجفی



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
گذراند عباس کیارستمی از دنیا خوانی را میهنگامی که این کتاب مراحل نمونه»

های عمیق و رفت. باشد که این کتاب ادای احترامی باشد به خاطرۀ او، و به فیلم
 «. سرشار از حس شفقت و موّدتی که او برای ما به یادگار گذاشت

 َمتیو َابوت
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کردم، ترجمه شب مشق پایان در مجید هایاشک یاد به را کتاب این  
بسته، نقش خاطرشان در هااشک آن که کسانی همۀ به تقدیم  
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 فلسفه _ کیارستمی و فیلمعباسمقدمه:  

 
گیالس کیارستمی، حکایت مرد میان، (0006) طعم  سالی به نام ساختۀ عباس 

که سوار بر خودرو در اطراف تهران از آدم خواهد های غریبه میآقای بدیعی است 
کار خودکشی کنند تا  کمک  که به او  اش را به انجام رساند. نقشۀ او این است 

که در دامنۀ تپه گوری  کنده است دراتعدادی قرص خواب بخورد و داخل  ز ای 
ی پیکر بیبکشد تا بمیرد. می کسی بیاید و رو ک خواهد صبح فردا  جانش خا

گور در کند از  کمکش  گر هنوز زنده بود،   آید.بریزد یا، ا
کیارستمیهمچنان کارهای  ست، ماهیت نقشۀ آقای بدیعی که معمول 

گفتذره آشکار میذره که سر راهش سبز وگوهایش با آدمشود، در خالل  هایی 
گفت 0شوند.می که بدیعی از دور مکالمهاولین  اش را با تلفن وگو با مردی است 

گوش می که زند و قبل از آنکند: مرد سر پول با مخاطبش چانه میعمومی 
کند پیشنهادش را با او در میان بگذارد  اشتباه ظاهرًا مرد به)بدیعی فرصت 

گشت میخیال می کسی را بهکند بدیعی با خودرو  رابطۀ جنسی جهت زند تا 
کند رو دهد. سپس بدیعی با مردی روبهوتشر جواب رد می، با توپ(سوار 

که الی زبالهمی کیسۀ پالستیکی میها بهشود  گردد تا بفروشد و او هم دنبال 
گفتۀ خودش، که واقعًا پیشنهاد را بشنود جواب رد میقبل از آن که، به  دهد چرا

کمکی انمی که بعد از تیتراژ وگوی بعدی _ گفتآید. ز دستش برمیداند چه 



 

 

ی آغازین ُکرد صورت می _دهدمی رو بندد. بدیعی او را سوار با یک سرباز جوان 
که میبرد تا دامنۀ تپهکند و با خود میمی خواهد در آن بمیرد نشانش دهد؛ ای را 

گذارد به فرار. بدیعی دستیار بالقوۀ رسند، سرباز پا میوقتی به محل مورد نظر می
که معدن شن و ماسه به یاباش را در هیأت مأمور نگهبانی از مکانی میبعدی د 

تواند محل گوید نمیدهد و میرسد؛ او هم به بدیعی جواب رد مینظر می
کند. حال، بدیعی مینگهبانی کوشد دوست نگهبان افغانی را اش را ترک 

کند؛ مرد جوان  شود از شنیدن نقشۀ بدیعی ناراحت می _که طلبه است _مجاب 
کار می ندست م») کار خوبی که شما می کاری کند. اینبه حق  خواهید بکنید 

شود: بدیعی از اضطراب آغاز می. سپس سکانسی غریب و پر(«رسدنمیبه نظر 
ن می یش بیرو زند، و با جدیتی زند و در اطراف معدن پرسه میخودرو

کاحساس زل میبی کامیونزند به تل خا که  کنند و ها خالی میوخلی 
که ماشینسنگتخته کنند: تصویرها و جا و سوا میجابههای بزرگ هایی 

کیفیتی مادی می که حالتی عجیب و برآشوبنده دارد.صداها جملگی   2یابند 
گردوغبار ضخیم به که تقریباً بدیعی، بعد از آن کامل در ابری از  طور 

کارگری نگران بهشود، در پی درخواسترنگ پوشانده مینارنجی طرف های 
یش بازمی بینیم شویم: میبندد، غافلگیر میخودرو را می گردد. وقتی درخودرو

یش شده است. اما زود او شروع می که سوار خودرو کسی  کند به صحبت با 
ی داده است شویم جابهمتوجه می بدیعی دیگر در _ جایی زمانِی شگفتی رو

کرده و مشغول  گور خود متوقف  محوطۀ معدن نیست، بلکه خودرو را نزدیک 
که پذیرفته به او در نقشۀ صحبت با شخصیتی تاز ه در داستان است، مردی 

کند. آن دو دربارۀ جزئیات نقشه بحث می کمک  کنند و دربارۀ مبلغ مردنش 
کوشد بدیعی را مجاب رسند. البته مرد در ضمن میالزحمه به توافق میحق

که خودش را نکشد. او به بدیعی می ها پیش ]دقیق سالش را گوید مدتکند 
که تصمیم به  اش با[ رابطه0990/0079گوید: می زنش چنان پرتنش شده بود 

رود به توتستان مجاور تا خودش را زند، میگیرد: از خانه بیرون میخودکشی می
گیر نمیاز شاخۀ درختی حلق کند، ولی طنابش به شاخۀ درخت  کند؛ از آویز 
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که دستش میدرخت باال می چند توت؛  خورد بهرود تا طناب را دوباره ببندد 
افتد به طلوع خورشید؛ کند و چشمش میچشد؛ به باال نگاه میها را میتوت

گیرد خودش را نکشد. معلوم نیست این قصه چه تأثیری بر بدیعی تصمیم می
پوشیده و آمادۀ رفتن، و سپس بینیم، لباسگذارد. بعدًا او را در آپارتمانش میمی

کسی روانۀ دامنۀ تپه می  شود.با تا
گورش دراز میو گیرد؛ ابری کشد، باالی سرش توفانی درمیقتی بدیعی در 

ی ماه را می که از چهار برق آذرخش ساطع میپوشاند و، بهرو شود، غیر از نوری 
کم مییک دقیقه یکی مطلق حا البته نه سکوت مطلق: بعد از )شود ونیم تار

پنج ثانیه، باران میچهل یکی(گیردو که زمان در تار کمی  گذرد، تدوین می . 
گر تصویرهایی مینمایی رخ میانگشت یدئو دهد و تماشا که با دوربین و بیند 

که صحنه گردد درمیفیلمبرداری شده است، و چون روشنایی بازمی یابیم 
گذرانده است. فضا سبزتر شده است  که و همان)تغییری شگرف از سر  طور 

رسد بهار به نظر می فصل عوض شده است: 9کند،مایکل پرایس اشاره می
کارکنان فیلمی را می(است ها و دیگر آالت و ادوات بینیم، با دوربین. 

گورش نیست بلکه فیلمبرداری، و متوجه می شویم بدیعی دیگر داخل 
که، زود متوجه رود. سیگار را به مردی دیگر میدست از تپه باال میسیگاربه دهد 

کیارستمی است. دو مرد بامی گپ شویم، خود  معنی ظاهر بیوگفتی بههم 
گوشمی این تنها موسیقِی )آید مان میکنند، و بعد نوای ساز لوئی آرمسترانگ به 

. و (غیردیجسیسی ]یعنی بیرون از فضای درون داستان[ در سراسر فیلم است
ی دست فیلمبرداری شده ای میالعادهسپس سکانس فوق که با دوربین رو آید 
دهد، و از جمله مرد جوانی نی را در حال استراحت نشان میاست و عمدتًا سربازا

گریخته بود. فضا شبیه لحظهکه وحشت یگران تئاتر در پایان ایزده  که باز ست 
گران جلوی صحنه می که فیلم تمام نشده آیند، االا ایناجرا جهت تشویق تماشا

کرده است.است: فقط به کننده تغییر   طرزی اغوا
کیارستمی تلقی وار از ژست سرشتای سرمشقمن این را نمونه کار  نمای 



 

 

ر سیر تحول و تکامل هنر او، نقطۀ و از این حیث، قسمی نقطۀ عطف د)کنم می
که ظهور  هایی، چنین لحظه. در (کندی بزرگ را محرز میفیلمسازعطفی 

گذاشتن میان آنچه واقعی تفاوت _عاهای آدمی دربارۀ دانستِن حقیقت اد
و آنچه جعلی است، میان آنچه اصیل است و آنچه تصنعی است؛ ادعای  است

های یک فیلم، برخورداری از سطحی اساسی از دانایی در مورد شخصیت
شان؛ ادعای فهمیدن معنا و مختصات هایشان و سرنوشت فرجامینانگیزه

ی، تمام این ادعاها بر اثر ظهور  _تماشایش هستیم آنچه مشغولدراماتیک  بار
گر را وجه میهی انعکاسی در فیلم بیوج که تماشا شود، حالتی انعکاسی 

گذاری نیست: از وجه از مقولۀ فاصلههیچکند. ولی این حیرانی بهحیران می
 _العادۀ آن استهای فوقی از جنبهو این یک _برخی جهات مهم، این حیرانی 

گر را هرچه عمیق گیالسرد کشاند. در موها میدرون فیلمتر بهتماشا ، طعم 
کردنی» کنش مرا به فیلم زایل نمیکه در انتهای فیلم رخ می« برمال کند، دهد وا

که این حتی ذوق و شوق مرا نمی گر حق با پرایس باشد  کشف »خواباند. ا
گر را از  پایانی  « غطای گر  _کند بیدار می« اشُچرت دوساعته»تماشا و تماشا

گفت این آن _1«باید برخیزد و خودش پاسخگو شود»اینک  گاه باید 
پاسخگوشدن از جنس تکالیف شاق برشتی نیست: صحنۀ پایانی، به لطف 

ی تازه بر مابقِی فیلم میآمیزی و موسیقی غافلگیرکنندهرنگ تاباند؛ اش، نور
ته. چیزی مثبت هایی نویافشویم، با چشممتحیر و حیران از خواب بیدار می

که با توجه به پیرنگ تیره و تار و حزن کیارستمی هست  فیلم بارزتر  آلوددر ژست 
 1شود.هم می

یدادهایی واقعی: حسین  (0009) کلوزآپ ید. فیلمی دربارۀ رو را در نظر آور
که خود را محسن مخملباف جا زده است زیر پای خانواده ای تهرانی سبزیان 

شان فیلمی بسازد؛ دهند دربارۀ زندگی خانوادگینشسته است تا اجازه 
چینی برای سرقت به زندان افتاده اتهام زمینهو به  دستش رو شده سرانجام

کیارستمی نه کند تنها مجوز میاست.  و )گیرد تا از دادگاه سبزیان فیلمبرداری 
کمۀ او را بعد از اتمام آن در فضای دادگاه  ه به بلک (7«بازآفریند»در حقیقت محا


