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 یادداشت مترجم
 

 نام بعضی نفرات
 رزق روحم شده است
 این ترجمه پیشکشی است به تمام آن نفرات،
 و پیش از همه به پویا پارسامقام

 
یادگارمانده از عباس کیارستمی های بهوگوگفتاین کتاب حاوی شماری از بهترین 

که جواببرگرداندِن حرففارسیاست. تجربۀ غریبی است به های های مردی 
ها را مرد ایرانی دیگری از انگلیسی به داده. سؤالنقدنویسی آمریکایی را به فارسی می

هم او به انگلیسی تحویل نقدنویس آمریکایی  های او راکرده و جوابفارسی ترجمه می
های فیلمساز فقید ایرانی را ا احمدی، حرفینا، تها بعد یک ایرانیداده و... سالمی

ها را از انگلیسی دوباره از فارسی به انگلیسی برگردانده و اکنون ایرانی دیگری آن حرف
های فیلمه سرگذشت شباهت بها بیگرداند. سرگذشت این حرفبه فارسی بر/بازمی

اند، از تهران به پاریس، هایی که مدام در سفر بودهها نیست. فیلمصاحب این حرف
اند، اند گویی هویتی تازه یافتهبه توکیو، به نیویورک، به ونیز و... هربار که به ایران بازگشته

که برابر چشم های استاد اند و البد از زمانی به بعد فیلمهای غیرایرانی ظاهر شدهبس 
که کمی پس از اتمام فرایند شدن این را هم در نظر داشتهایرانی قبل از ساخته اند 



 

 

گردند باید رخت سفر ببندند و دور دنیا را بگردند و بعد که به وطن برمیتولیدشان می
که آنها را چنانکه هستند، چنانکه میاز چشم  توانند بود، ببینند.های ایرانی تمنا کنند 

گردآمده در این ی چشایر، نقدنویس برجستۀ آمریکایی، در گفتگادفر وگوهای 
که کیارستمی در سه دهه فعالیت مدام، از کتاب دربارۀ تمام فیلم تا  1965هایی 

شود، در راه کوکر ها در تهران آغاز میوگوگفتکند، ، ساخته است بحث می1985
ترین سند موجود شود. این شاید عالیمنتهی می باد ما را خواهد بردیابد، و به ادامه می

دربارۀ سیر تطّور و تکامل سینمای کیارستمی باشد. باری، چشایر دربارۀ همۀ 
واسطۀ سفر یک فیلم از قلم زند اما بهشان حرف میهای این سه دهه با خالقفیلم

سیاری از های کیارستمی. صدای کارگردان فقید در بترین فیلمافتد، یکی از مهممی
که پایان فیلمبرداری هایش حضور دارد. در مشهورترین اثرش خود او را میفیلم بینیم 

بینیم، با همان هایش او را مدام میکند. اما در این سه دهه در یکی از فیلمرا اعالم می
تأثیر قرار زند، ابراز احساساتی کند، یا تحتآنکه لبخندی بوارش، بیهیبت شمایل

کتاب از قلم افتاده است، ر همان فیلم که صحبت دربارهگیرد... د مشق اش در این 
کالول این افتادگی را بهشب گادفری چشایر و جیم  کرده.  اند: روی طرزی عالی جبران 

که عینک  کیارستمی آمده است، نمایی بسته از مردی  کتاب عکسی از عباس  جلد 
کارگردان نیست، تیرۀ درشتی زده و دهانش کمی باز است. این عکس کی ارستمِی 

مردی با عینک تیره پشت دوربین. تصویری است از کیارستمِی بازیگر جلِو دوربین 
کارگردان. نمایی است از  ، آنجا که پشت و جلِو دوربین، پشت مشق شبکیارستمِی 

که او از کورهو روی واقعیت، بر هم افتاده های راهاند تا حقیقت مطلقی را بازنمایند 
 جست.ی سینمایی بازش میهادروغ

اند هایی طوالنینوشتترجمۀ حاضر ضمائمی دارد. دو ضمیمه در حقیقت پی
که مترجم وگوگفتشدۀ اند، اما ضمیمۀ اول متن پیادهکه در آخر کتاب آمده یی است 

هیچگاه قرار نبود به انتشار  وگوگفتبا کیارستمی به انجام رساند. آن  1998در سال 
کار ترجمۀ متنساله بود که پنجسهوزمان جوانی سی رسد. مترجم آن های سالی بود 

گامهای ترجمه را برمینظری را آغاز کرده بود. نخستین گام هایی پر از اشتباه داشت، 
کیارستمی شاید هنوز نامترجمی و پر از اشتیاق، و به قیاس از نابازیگران فیلم های 
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های کیارستمی، ه رضوی، دستیاِر آن سالدر دفتر حمید وگوگفتای بود. غیرحرفه
صورت بست. حمیده پیش از استاد از دنیا رفت. در آن نشست، خاطره خدایی، 

گرد کیارستمی، هم حضور داشت. مترجم، سه سال پیش از آن  ، بعد از وگوگفتشا
گریسته بود و احساس کرده بود مهم مشق شبها برای بار دوم سال ترین را دیده بود و 

را ساخته بود و در  شیرینآن زمان  مشق شبزندگیش را کرده... کارگردان کشف 
چشم به وگوگفتبود. مترجم در خیال خود به آن  کپی برابر اصلآستانۀ ساخت 

بعد  هااندیشید. سالی دومی میوگوگفتنگریست. همواره به صحبتی مقدماتی می
خود بردند. مترجم به تجدید دیدار در بادهای تاریخ امیدها و آرزوهای او و بسیاری را با 

میانسالی دل بسته بود اما ز سرپنجۀ شاهین قضا غافل بود. متن مصاحبه را دوست 
جوانم آرش پروین پیاده کرد و رفیق شفیقم علی سالم آن را ویراست. متن ترجمه را زهرا 

ها را غزشاند و بسیاری لراد خط به خط با اصل مقابله کردهپور و رضا رحمتییوسفی
کرده  ثمررسیدن این ترجمه کمتر از مترجم نبوده است.شان در بهاند. سهمرفع 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

کیارستمیۀ دیباچ  احمد 
که  ۴۸۳۱یا  ۴۸۳۱سال  نمایشی در موزۀ هنرهای مدرن سن فرانسیسکو کلوزآپ بود 

گادفری چشایر به عنوان سخنران دعوت شده بود. من که تازه به سن  داشت و 
کرده بودم، از این برنامه و از دیدن دوستم گادفری بسیار  فرانسیسکو نقل مکان 

« کردناغفال» کلوزآپلم خوشحال بودم. موضوع اصلی صحبت گادفری دربارۀ فی
بود، اینکه چطور همه در حال اغفال سایرین هستند، حسین سبزیان خانوادۀ آهنخواه 
کرده، سینما سبزیان را، آقای خبرنگار راننده را، و کیارستمی همه را، سبزیان،  را اغفال 

گفت که چطور مخملباف،  ها،آهنخواه گران. به عنوان شاهد از این  و حتی تماشا
خش بزرگی از صحنۀ دادگاه واقعی نیست و توسط کیارستمی ساخته شده است. ب

که از سخنرانی گفتم  اش لذت بردم، اما این را هم اضافه پس از پایان برنامه به گادفری 
که حرف نبودِن صحنۀ دادگاه درست نبود. گادفری در جوابم هایش دربارۀ واقعیکردم 

که گفت اشتباه می کرد  کید  بخش بزرگی از صحنۀ دادگاه بعدًا فیلمبرداری کنی و تأ
گفت در دادگاه اتفاق نیفتاده. من یادم بود « دوربین دوم»وگوهای با شده، و کل بخش 

کرد. کل فیلم  کمه را فیلمبرداری  که چطور پدرم دوربین را به دادگاه برد و صحنۀ محا
ن دوربین بزرگ را به میلیمتری فیلمبرداری شده بود، ولی چون امکان برد۸۱با دوربین 

میلیمتری فیلمبرداری کرده بودند. ۴۱دادگاه نداشتند، صحنۀ دادگاه را با دوربین 
کرده  کیفیت تصویر صحنه هم گواهی روشن بود. خودش هم بارها در این باره صحبت 



 

 

بود، هم هنگام تدوین فیلم و هم پس از اکران، بنابراین شک نداشتم. معمواًل برای 
زدم، و زمان این صحبت در سن صبح به او زنگ می ۹تا  ۷باید بین  پیداکردن پدرم

جا که حتم فرانسیسکو شب بود و در تهران صبح، بنابراین زمان درست بود. از آن
گادفری اشتباه می کند پیشنهاد کردم با پدرم تماس بگیریم و از خودش داشتم 

گفتم، و پرسیدم گادفری با لبخند قبول کرد. به پدر زنگ زدم، د بپرسیم. استان را 
گادفری درست »گوییم. پدرم بعد از مکثی طوالنی گفت یک از ما درست میکدام

 «.گویدمی
ای با گادفری در طول یک دهه چندین سفر به ایران داشت و در این مدت رابطه 

پدرم برقرار کرد که من بین پدرم و هیچ منتقد دیگری ندیده بودم. اگر بخواهم دلیلی 
گذر از ی این دوستی حدس بزنم، میبرا گویم دلیلش توانایی گادفری است برای 

گادفری این توانایی سطح و رفتن به عمق، و برای دید وسیع و تفسیرهای فکرشده اش. 
گادفری در نقدهایش به کلیشه دور بماند.  دنبال اثر را دارد که وارد داستان شود ولی از 

که میانگشت مؤلف می کند، رود، عنصری  تواند داستانی معمولی را شخصی و ویژه 
گادفری از و احتمااًل مهم ترین ویژگی سینمای کیارستمی در همین اثر انگشت او بود. 

کرد، که سینمای ایران را به آمریکا معرفی  ولی برخالف خیلی از  اولین کسانی بود 
نمای ایران دیده معمول در نگاه گادفری به سی 1هایمنتقدان، هیچ رّدی از اگزوتیسم

و جامعۀ پیرامون او، ولی از  دربارۀ کارگردان نویسد،شود. او دربارۀ سینما مینمی
ماند، و همین نکته باعث پسند دور میهای عامهموضوعات داغ روز و جنجال

اند ها باعث شدهشود مصاحبۀ او تاریخ انقضا نداشته باشد. همۀ این مشخصهمی

 

رود که به کار مییابد و در وصف چیزهایی بههای اروپایی رواج میدر اواخر قرن شانزدهم در زباناگزوتیک   واژۀ . 1
است به معنای خارجی یا از برون  ِاکسوتیکوساش واژۀ یونانی کشوری دیگر، به سرزمینی بیگانه، تعلق دارد. ریشه

در انگلیسِی  1566کار رفت. در دهۀ و غریبه بهبار در قرن هفدهم به معنای نامعمول آمده. در زبان انگلیسی اولین
وش گفته تیزکنندگان و دختران رقصنده نیز معمول شد. هنر اگزوتیک به هنر بیگانهآمریکایی در مورد استریپ

یعنی وامگیری از هنرهای اگزوتیسم گیرد. های بیگانه وام میهای دورافتاده یا سرزمینشود، هنری که از فرهنگمی
ها و عنصرهای هنرِی چینیان و ترکان عثمانی یا مسلمانان ه، در غرب، خصوصًا به وامگیری از شکلبیگانه ک

شود که از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم در میان هنرمندان اروپای غربی معمول بود )بنگرید به شمال آفریقا اطالق می
  (.1988شارات سروش، ویرایش سوم، ، تألیف پرویز مرزبان و حبیب معروف، انتفرهنگ مصّور هنرهای تجسمی
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ها سؤال وگویی دلچسب و پرمطلب با عباس باشیم، به دور ازدر این کتاب شاهد گفت
کلیشه  های معمول.و 

هایی فیلم اش را عمدتًا صرف ساختنکیارستمی نیمۀ اول دوران فعالیت فیلمسازی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرد، و با  کودکان در   برای کودکان یا دربارۀ 

کرد. هایی دربارۀ بزرگشروع به ساختن فیلم کلوزآپ ، خانۀ دوست کجاست؟ترها 
کانون ساخت، اولین فیلمی بود که در خارج از ایران یکی از آخرین فیلم هایی که در 

گرفت و نام او را به خارج از ایران برد. طرفداران  سینمای کیارستمی بسیار مورد توجه قرار 
های اما دربارۀ فیلمشناسند، می خوبیرا به ت کجاست؟خانۀ دوساکثرًا سینمای بعد از 

کمقدیمی گادفری در مصاحبهتر او  کیارستمی دربارۀ این  اش باتر صحبت شده. 
آورد برای آشنایی بیشتر با نیمۀ وجود میای بهکند و فرصت یگانهها صحبت میفیلم

کیارستمی، و نگاهش به سینما، هنر، و  زندگی. اول دوران فعالیت هنری 
سازم، نیمۀ دیگر در ذهن من فقط نیمی از فیلم را می»کیارستمی بارها گفته که  

گر ساخته می گادفری همیشه این توان را داشته که با ذهنیتش نیمۀ دومی « شود.تماشا
های پدرم بسازد، و این توان در کتاب مشهود است. چیزی که حسن زیبا برای فیلم

اش، است که گادفری، در کنار تفسیرهای شخصی کند اینکتاب را بیشتر می
اطالعاتی که کمتر جایی نوشته و دیده  دهد،ها ارائه میاطالعاتی دقیق دربارۀ فیلم
که گادفری بهها پنجرهشده. حاصل این مصاحبه کرده و ای است  درون ذهن پدرم باز 
کاتصویری دقیق از او ارائه می که من به آن اعتماد  مل دارم، چون حاال دهد. تصویری 

 «.گویدگادفری درست می»دانم دیگر می
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کرد کجا ودلباز بود. فرق نمیمن همیشه دستوگو با عباس کیارستمی در گفت
اش در داد خواه وقتی در خانههایم را در مصاحبه میباشد، خواه وقتی جواب سؤال

شدیم و در بسیاری جاهای دیگر که همدیگر را در طی بیش گفت میوتهران گرم گپ
های گرفت. در سالدیدیم، همیشه با خوشرویی تحویلم میاز بیست سال دوستی می

مان، انگلیسِی او حداقل بود و فارسی من عماًل در حد صفر. اما، چه از اول آشنایی
کمک می کند یا گرفتیم چه نه، همیشه راهی پیدا میمترجم  کرد تا منظور مرا درک 

کند.  منظور خودش را حالیم 
کار او در سال اولین  های( مواجه شدم، در اولین جشنوارۀ فیلم1989) 1552بار با 

ایرانی بعد از انقالب که در نیویورک، در مرکز هنرهای نمایشی لینکلن، برگذار شد. این 
کاِمنتجشنواره اولین برخورد من با سینمای ایران بود.  از من خواسته بود اخبار  1فیلم 

گنجینۀ حیرتجشنواره را پوشش دهم. بدین های استادانی چون آوری از فیلمسان با 
گشتم. در آن زمان نمی که در خود داریوش مهرجویی و بهرام بیضایی رویارو  دانستم 

کیارستمی می کارگردان دیگر را باالتر از  دانستند. ایران مقام این دو فیلمساز و چند 
که ط میفق هایی بود که به ترین فیلم( او یکی از عالینمای نزدیک) کلوزآپدانستم 

ای که برای جشنواره نوشتم، مقام اول را به آن فیلم و عمر خویش دیده بودم. در مقاله
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 .زندگی و دیگر هیچو  خانۀ دوست کجاست؟دو فیلم بلند دیگر کیارستمی دادم، 
شیفتگی پایداری انجامید که زمینۀ تخصصی  اولین مواجهه با سینمای ایران به

گردید. در سال ترین شدهسرعت تحسینهای بعد، کیارستمی بهکار من در نقدنویسی 
زیر که دیدم، هنگامی 1556بار او را در المللی شد. اولینفیلمساز ایرانی در صحنۀ بین

تشکیل  یچزندگی و دیگر هو خانۀ دوست کجاست؟ همراه که به __ درختان زیتون
سینمایی  در جشنوارۀ  __نامیدند 1ای داد که نقدنویسان کمی بعد آن را تریلوژی کوکرگانهسه

کیارستمی در بستر  نیویورک اکران شد. من در تالش برای فهم فرهنگ سینماییی که 
 های سینمایی سؤال کردم.هایش از فیلمترین خاطرهآن بالیده بود از او دربارۀ قدیمی

هایی مثل اولیس و هرکول هایی که قهرمانها فیلموقتآن»در جوابم گفت: 
که داشتند در ایران محبوب بودند ولی من فیلم های ایتالیایی را دوست داشتم 

که با موتورسیکلت در خیابانهایی را نشان میجوان زدند. چیزی ها پرسه میدادند 
که فیلمی ها بودند. اولینیبای این فیلمکه واقعًا برایم اهمیت داشت مردان و زنان ز بار 

کرد زدهدیدم که بهت صرافت افتادم که ببینم بار بهبود. و برای اولینزندگی شیرین ام 
کیست. این اولین فیلمی بود که مرا شیفتۀ فیلمسازی کرد. دومین فیلم  سازندۀ فیلم 

 2«فلینی بود. جادۀ
که اوضاع و احوال ایراِن بعد از انقالب  آمد،پیوند با ایتالیا با عقل جور درمی گیرم 

ک و چابک سوار موتورهای وسپا در داد دختراجازه نمی های خیابانکوچهپسرهای چاال
کار تهران بپلکند؛ نقدنویسان به قرابت میان بعضی فیلم های ایرانی بعد از انقالب و 

ترین کیارستمی گفتم، شگفتفیلمسازان نئورئالیستی ایتالیا اشاره کرده بودند. اما، به 
 

های ویرانگری که در استان گیالن آمد و فیلم اش را مدیون دو چیز است: زلزلۀآوازهکوکر طرفه اینکه اکنون .  1
  کیارستمی.

های مورد اشارۀ کیارستمی ساخته شد: یکی ها و قهرمانکم دو فیلم مشهور با مضموندست 1596در دهۀ .  2
های کنندگی کارلو پونتی و کارگردانِی ماریو کامرینی و با بازی ستاره( فیلمی ایتالیایی به تهیه1596)اولیس 

کرک داگالس )در نقش اولیس( و سیلبین کویین و  وانا مانگانو )ستارۀ ایتالیایی(. البته فیلم المللی چون آنتونی 
که فیلم در رود. کیارستمی احتمااًل پانزدهها جلو دوربین میبا سفارش و مداخلۀ آمریکایی ساله بوده 

کارگردانی پِیترو فرانچیشی، 1599)هرکول سینماهای ایران اکران شده. فیلم دوم هم باز ایتالیایی است:  (، به 
کاًل توجه اینکه اولین خاطرهو ریوز در نقش هرکول. نکتۀ جالبآفرینی استیو نقش های سینمایی کیارستمی 

  .1596نظیر او تولید بی جادۀاست و  1546، شاهکار فلینی، تولید زندگی شیریناند. ایتالیایی
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که این فیلم گر القا مینکته در نظر من حسی بود  کرد: از قرار معلوم های جدید به تماشا
کشوری قرون وسطایی و ُپستایران می مدرن باشد )سؤال این توانست در آن واحد 

که آیا خصلِت   بود: چه بر سِر بافت پیوندی، یعنی مدرنیسم، آمده بود؟(، و این سؤال 
تورفِلکسیِف  دهندۀ پیشرفتگی و فرهیختگی چشمگیر نشان کلوزآپپیچیدۀ  1اُ

 دوستان ایرانی است یا فقط پیشرفتگی و فرهیختگی بعضی فیلمسازان ایرانی.فیلم
گر خوب طور باشد. همهجا همینکنم همهفکر می»در جوابم گفت،  جا تماشا

گر فرهیخته  گر بد. در ایران هم تماشا گر بیداریم و تماشا سواد. در اینجا داریم و تماشا
که بعضی مخاطبان کارهایم آدممتوجه شده اند. چندان فرهیختههایی ساده و نهام 

گله  زیر درختان زیتون]در اکران عمومی  در جشنوارۀ سینمایی نیویورک[ خانمی 
که من میمی پسندم این حرف کرد که پایان فیلم واضح نیست... نه، آن نوع مخاطبی 

گران به سینما میا نمیر روند تا عاطفه و احساسی اساسی را ارضا زند. بسیاری از تماشا
 «آید.شان نمیهای من خوشها از فیلمکنند؛ این دسته از آدم

فقط برای فیلمسازان که کنجکاوی من دربارۀ اوضاع و احوال سینما در ایران، نه
( سفرهایم را به ایران 1984) 1558ر که ددوستان و نقدنویسان نیز، هنگامیبرای فیلم

کردم جواب گرفت. دریافتم که سینما در ایران بعد از انقالب، به آغاز  های بیشتری 
العاده شده چندین دلیل، تبدیل به صنعتی پررونق و قالبی هنری با اهمیتی فوق

های ای ساخته بود با کمدیُبنیهاست. از طرفی کشور سینمای تجاری نسبتًا قوی
 

رود که آشکارا در فرایندهای ساخت کار میاصطالحی است که در اصل در مورد آن آثار ادبی بهاتورفلکسیویته    .1
در زبان فرانسه هم به معنای تأمل است هم انعکاس، به همان رفلکسیون کنند. و تولید هنرِی خودشان تأمل می

شود. این قسم ارجاع یکسان می که فاعل و مفعول جملهگوییم، زمانیمفهوم که مثاًل از ضمایر انعکاسی سخن می
بودن شود که مکّرر به منزلت داستان یا مصنوعهای مدرن یافت میکرات در قصهبه خود یا انعکاس ذاتی به

شود. راوی ( محسوب میمتافیکسیوننوعی ماورای قصه )دهند و بهکنند یا باصطالح ارجاع میخویش اشاره می
ندی ترشان چون یهای قدیمدر چنین کارها و در معادل ( نوشتۀ استرن گاهی راوِی 1848-1895)تریسترام شَ

گاه نامیده می میزان هایی چون بودن یا خودارجاعی در قالبشود. در نقاشی و شعر هم مصادیق انعکاسیخودآ
بیم  ترین قویکیارستمی یکی از کلوزآپ شود. ی والسِکس( یا آیرونِی رمانتیک دیده میهاندیمه)بورخس یا تابلِو اَ

 در سینمای معاصر است. اتورفلکسیویته های نمونه


