ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﺷﺎﻋﺮ آرزوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻋﺒﺎس ﻣﺆدب
ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺑﺎره ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺨﻞ ﻃﻼی ﻓﺴﺘﯿﻮال ﮐﺎن ﻧﺒﻮد ،او ﺷﺎﻋﺮ
آرزوﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮدنِ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ از آن رو ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮدان و ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی دﻧﺒﺎﻟﻪ روی
ﻧﮑﺮد ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ راه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﺒﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ .ﻫﻨﺮ او ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻋﯿﻨﮏ او ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه
وﺟﻮه ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
او در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺎووﺳﯽ اﺻﻄﻼح ﻓﯿﻠﻤﻔﺎرﺳﯽ را وارد داﯾﺮه
واژﮔﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮد و در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺑﯿﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻗﯿﺼﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و آرزوﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روی ﭘﺮده
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ آرزوﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺘﺮاژ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﯿﺼﺮ ﮐﺎر ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ او
ﻫﺮﮔﺰ در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﺮوری ﺗﻦ در ﻧﺪاد و ﻋﺪﺳﯽ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻮی زﻧﺪﮔﯽ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺎری ﺑﻮد ،زوم ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه ،ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد،
ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﯾﻪ دﻫﺪ .او ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎرهﮔﺮ و ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ
وﻟﯽ در روﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ِ ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺮدم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ
زﻧﺪﮔﯽ را از ﻫﻤﺎن زاوﯾﻪای ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و رﯾﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽداد.
در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻓﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺰﻧﺪ .او ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای را در
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ
واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﻨﻨﺪه ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوی زﯾﺒﺎی
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ﺧﻮد را از در ﮔﯿﺮ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی آﺷﮑﺎر
دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺟﺎﻧﺐدار ﺑﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ و دﯾﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺗﻨﺰل دﻫﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
او ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ آرزوﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ آرزوﻫﺎ و ﺑﺮ آوردن آن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕـﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ .ﮐﻮدﮐـﺎن و زﻧـﺪﮔﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑﺨـﺶ ﺑﺰرﮔـﯽ از دل
ﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎی او ﺑﻮد و ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او ﺑﺮای ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش
ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎﻧﻮن
اﺳﺖ.
ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺳﺒﮏ او در ﯾﮑﯽ از ژاﻧﺮﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد را آﻓﺮﯾﺪ.
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
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ﻋﮑﺲ از ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی زمانه

