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   کتاب »ایچی گو ایچی یه« نوشته هکتور گارسیا و فرانسس میرالس با ترجمه قاسم یوسفی 
به تازگی راهی بازار شده است. این کتاب با عنوان فرعی »هنر بهره بردن از لحظات زندگی به 
سبک ژاپنی« در نشر ترنگ  منتشر شده است. در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: 
»اصطالحات ژاپنی که در این کتاب ذکر می شوند هیچ معادلی به زبان انگلیسی ندارند اما 
»ایچی گو ایچی یه« را می توان »یک بار، مالقات« و همچنین »در این لحظه، فرصت« ترجمه کرد. 
این معناها به ما می گویند که هر مالقات، هر آنچه تجربه می کنیم، گنجی نایاب است که هرگز به 
همان نحو تکرار نخواهد شد. بنابراین اگر اجازه دهیم که بدون لذت بردن از آن، از دست مان 

برود، آن لحظه را برای همیشه از دست داده ایم.«

فردوسکاویانیاینروزهاکتابوسناریومیخواند
پسر فردوس کاویانی می گوید که حال 
پدرش این روزها خیلی بهتر است اما به 
و  می کند  استراحت  پزشک  دستور 
است.  کنترل  تحت  هم  بیماری  اش 
که فردوس  بود  اردیبهشت  سال ۱۳۹۶ 
کاویانی برای شرکت در مراسم بزرگداشت 
خود در »شب بازیگر« خانه تئاتر به تئاتر 
بیمارش  و  رنجور  چهره  ولی  آمد  شهر 
آن مراسم  از  که  مهم ترین تصویری بود 
ثبت شد. بعد هم مشخص شد که این 

هنرمند دچار بیماری پارکینسون شده است و پزشک نیز مالحظاتی را برای ایشان تجویز 
کرده است ازجمله اینکه دچار هیجانات نشود. آرتین کاویانی هم دیروز درباره وضع این 
هنرمند به ایسنا گفت که این روزها حواس مان هست که کمتر بیرون برود و خودمان هم 
سعی می کنیم در رفت وآمدهای او مراقبت بیشتری داشته باشیم: »خیلی از دوستان و 
همکاران پدر لطف دارند و تماس می گیرند که بخواهند با ایشان صحبت کنند یا به 
دیدارشان بیایند ولی به دستور پزشک بهتر است چندان این کار انجام نشود. درواقع 
پیشنهاد دکتر این است که صحبت یا کاری که ممکن است دچار هیجان شان کند، انجام 
از  کتاب و سناریو است. یکی  روزمره و خواندن  کارهای  نشود. پدرم بیشتر مشغول 
عالقه مندی هایش مطالعه  دوباره  سناریوهای قدیمی کارهای خودشان است؛ به خصوص 
تئاترها که وقتی خود من بعضی از آنها را می خوانم، با توجه به اینکه در زمان اجرایشان سن 

کمی داشتم یا اصال آنها را ندیده بودم، می بینم که آثاری بسیار قوی بودند.«

قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان در حال آماده سازی برای برگزاری کامال فیزیکی 
همراه با مراسم فرش قرمز در ماه سپتامبر است. کاخ جشنواره در جزیره لیدو )محل 
( بازگشایی شده و کارکنان جشنواره مشغول کار در ادارات خود  برگزاری جشنواره ونیز
فهرست  هم  مرداد(  )هفتم  جوالی  بیست وهشتم  تاریخ  در  است  قرار  و  هستند 
مجازی.  صورت  به  احتماال  البته  شود؛  اعالم  جشنواره  در  حاضر  فیلم های 
هفتادوهفتمین جشنواره فیلم ونیز از تاریخ دوم تا دوازدهم سپتامبر )دوازدهم تا 
( برگزار می شود. ایتالیا از سوم ماه ژوئن )چهاردهم خرداد( و پس  بیست ودوم شهریور
از چند ماه قرنطینه مجوز ورود گردشگران اتحادیه اروپا را به این کشور صادر کرد اما در 
اتباع دیگر کشورهای غیراروپایی به این  آمریکایی و  مقطع کنونی ورود گردشگران 

کشور ممنوع است.

، برای بازی مجدد در نقش بتمن مشغول مذاکره با  مایکل کیتون، بازیگر نامزد اسکار
این در فیلم های »بتمن« و »بتمن  از  که پیش  کیتون  برادران وارنر است.  کمپانی 
بازمی گردد« ساخته تیم برتون در نقش این شخصیت ابرقهرمانی بازی کرده بود در 
ش« بار دیگر در این نقش 

َ
حال مذاکره با کمپانی برادران وارنر است تا در فیلم جدید »ِفل

ظاهر شود. در این فیلم جدید که اندی موسکیتی کارگردانی آن را برعهده داشته است، 
ش« انتخاب شده است. 

َ
ازرا میلر برای بازی در نقش »ِفل

مهتاب کرامتی به فیلم سینمایی »صحنه زنی« به کارگردانی علیرضا صمدی پیوست. 
صمدی قصد دارد دومین تجربه بلند سینمایی خود را پس از »بی وزنی« در فضایی 
متفاوت با اثر اول خود و سینمای اجتماعی موجود تجربه کند و در این زمینه فیلمنامه 

»صحنه زنی« را طراحی کرده و به نگارش درآورده است.

: »هم جان مخاطب و هم  میکاییل شهرستانی، هنرمند و مدرس تئاتر
جان اعضای گروه برایم بسیار مهم است و در این دو شب که اجرای مان را از 
سر گرفته ایم، همه کوشش مان بر رعایت پروتکل ها بوده و از دوستی 
خواستم تا پیش از ورود تماشاگران تب آنان و همین طور تب اعضای گروه 
را چک کند اما حتی نیمی از ظرفیت سالن هم ُپر نشده است. تاوان سالم زندگی کردن در 
کشور ما این است که بعد از 38  سال فعالیت هنری باید صورت خود را با سیلی سرخ نگه 
داری. اگر من نیز مانند برخی از همکارانم راه ارتزاق دیگر و منبع درآمد کافی  داشتم، در خانه 

می نشستم و بر سر جان و سالمتی خود ریسک نمی کردم.«

: »پیش از کرونا تصمیم داشتم نمایش تازه خود  امیر دژاکام، کارگردان تئاتر
»ایوب خان« را در مناظر طبیعی و در کنار مکان های تاریخی اجرا کنم حاال و 
بعد از وقوع چندین آتش سوزی در جنگل ها تصمیم گرفته ام این نمایش 
را در مجاورت یکی از جنگل های سوخته هم اجرا کنم. این نمایش تقریبا 
آماده اجراست. شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی آن را تصویب کرده و مجوز 
نیروی انتظامی را هم داریم. در حال حاضر هم مشغول هماهنگی برای اجرای نمایش در کنار 

یکی از جنگل های سوخته هستیم.«

وحید صداقت، کارگردان مستند »صحنه هایی از یک جدایی«:   »قرار بود از 
فیلم هایی که بعد از بازگشایی دوباره سینماها متقاضی اکران می شوند، 
حمایت شود اما گویا حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد یا هر جای دیگری 
شامل حال فیلم های هنر و تجربه نمی شود. امیدوارم سینما هنر و تجربه 
بخش اکران آنالین را راه اندازی کند تا فیلم هایی که به واسطه این گروه اکران می شوند، از 
طریق اکران آنالین هم در دسترس مردم قرار بگیرند تا مردم به سمت و سوی دو یا سه 

شبکه آنالینی نروند که از فیلم های مستقل هنر و تجربه حمایت نمی کنند.«

روی خط سینما 

جوئل شوماخر از کارگردانان 
بزرگ سینمای آمریکا و سازنده 

دو فیلم از مجموعه بتمن، 
پسران گمشده و سقوط 

در سن هشتاد سالگی در 
نیویورک درگذشت. او پس 

از خروج تیم برتون از کمپانی 
برادران وارنر ساخت فیلم های 

بتمن را در دست گرفت و 
نخستین فیلمش در این 
مجموعه با عنوان »بتمن 

برای همیشه« )۱۹۹۵( با بازی 
چهره هایی چون وال کلیمر، 

تام لی جونز، جیم کری و نیکل 
کیدمن به فروشی بالغ بر 

۳۰۰ میلیون دالر در گیشه جهانی 
دست یافت. شوماخر دومین 

و آخرین فیلم خود را در سری 
فیلم های ابرقهرمانی بتمن در 

 سال ۱۹۹۷ با عنوان »بتمن و 
رابین« مقابل دوربین برد که در 
آن جورج کلونی در نقش بتمن 

و آرنولد شوارتزنگر هم در نقش 
شخصیت منفی بازی کرد. 

ابتدای کار کارگردانی شوماخر در 
 سال ۱۹۸۵ با فیلم موفق »آتش 
سنت المو« رقم خورد که با بازی 

امیلیو استیوز، راب لو، اندرو 
مک کارتی و دمی مور همراه بود 

غ التحصیل  و داستان چند فار
کالج را در مسیر زندگی روایت 
می کرد. فیلم بعدی او کمدی 

ترسناک »پسران گمشده« 
)۱۹۸۷( بود که درباره گروهی از 

جوانان خون آشام بود که به یک 
شهر کوچک در کالیفرنیا مسلط 

 می شوند. این فیلم
 گرچه مورد استقبال نوجوانان 
قرار گرفت اما چندان به مذاق 

منتقدان سینمایی خوش 
نیامد. فیلم تحسین شده 

»سقوط« محصول  سال ۱۹۹۳ از 
موفق ترین آثار جوئل شوماخر 

با بازی مایکل داگالس است 
که در بخش رقابتی جشنواره 

فیلم کن رونمایی شد. 
»موکل«، »هشت میلی متری«، 

»بی نقص«، »باجه تلفن«، »گروه 
ناجور«، »ورونیکا گرن«، »شماره 

۲۳«، »نهر خون«، »دروازه« 
و »تجاوز« از دیگر فیلم های 

سینمایی این کارگردان است. 
شوماخر در  سال ۲۰۱۳ کارگردانی 

چند اپیزود از سریال معروف 
»خانه پوشالی« محصول 
نتفلیکس را هم بر عهده 

داشت. 

 درگذشت
 »  »جوئل شوماخر

محمدعلی سجادی فیلمی دارد به نام »گزارش چهار شب و یک روز« درباره درگذشت 
عباس کیارستمی؛ ورود پیکرش از فرانسه به ایران و مراسم خاکسپاری اش. این فیلم را 
سینماگری ساخته که خود با فیلم هایی مانند بازجویی یک جنایت، جستجوگر، شیفته و 

رنگ شب جایگاهی قابل اعتنا در سینمای ایران دارد 
-که تأکید موکدی است بر ارزش و اهمیت جایگاه کیارستمی در سینمای ایران. سجادی 
»گزارش چهار شب و یک روز« را در روزهای اندوه و عصبیت همگانی ساخته که مرگ 
غیرمنتظره عباس کیارستمی موجب آن شده بود. در روزهایی که کسی باورش نمی شد 
می توان چنین ساده و ارزان مرگ را در آغوش گرفت: »مثل درگذشت ناگهانی عباس 
کیارستمی ساخت »گزارش چهار شب و یک روز« هم سریع و ناگهانی پیش آمد. در روزهای 
فوت ایشان من در شورای مرکزی کانون کارگردانان بودم و وقتی قرار شد هر کسی سهمی در 

برگزاری مراسم آقای کیارستمی داشته باشد، ساخت فیلم را من برعهده گرفتم«.
»گزارش چهار شب و یک روز« درباره عباس کیارستمی نیست، درباره آثارش هم نیست. 
محمدعلی سجادی می گوید »این فیلم تنها و تنها گزارش یک اتفاق مهم تاریخی است؛ 
اتفاقی که هم از نظر اجتماعی و هم سینمایی اهمیت دارد. در حقیقت این فیلم سندی به 

جای مانده از روزهای مراسم تشییع پیکر ایشان است.«

اهمیت کیارستمی بودن
محمدعلی سجادی دلیل ساخت این فیلم را جایگاه و اهمیت عباس کیارستمی 
عنوان می کند: »عباس آدم تأثیرگذار و یگانه ای بود و است. یک آدم تک که چه فیلم هایش را 
دوست داشته باشیم و چه از آنها بدمان بیاید، نمی توانیم منکر تأثیرگذاری اش در سینمای 
ایران شویم. او فیلمسازی بود که با فیلم های غیرمتعارفش موج عظیمی در سینمای ایران 
به راه انداخت و حداقل برای چند  سال مسیری را باب کرد که رهروان زیادی داشت -که البته 

بسیاری شان مقلدان او بودند.« 

سینمای کیارستمی
سجادی سینمای عباس کیارستمی را در چند ویژگی خالصه می کند: »نگاه او به زیست 
ایرانی و زندگی اجتماعی متفاوت از بخش اعظمی از فیلم های سینمای ایران بود، یک نگاه 
ویژه، منحصربه فرد و غیرکلیشه ای با داستان هایی ساده و بی شاخ و برگ -به این دلیل که 

مغایر وجه رایج سینمای  هالیوود بود، مورد پسند اروپایی ها قرار گرفت.«
بسیاری بر این باورند که سینمای عباس کیارستمی را می توان ادامه همان سینمایی 
دانست که سهراب شهیدثالث در ایران پایه ریخت. کارگردانی که با نگاه تراژیک خود به 
لحظه های ساده و روزمره زندگی هر لحظه زیستن را در حد حماسه ای تراژیک ارتقا می داد. 
به باور محمدعلی سجادی اما »با اینکه سینمای کیارستمی را می توان کنار سینمای 
شهیدثالث قرار داد، ولی این دو در نوع نگاه به دنیا با هم تفاوت داشتند؛ یعنی در نگاه به 
روزمرگی ها و لحظات و داستان های بی اوج و فرود، عباس کیارستمی وجه شیرین مسائل را 

می دید و شهیدثالث تلخی ها و سیاهی هایشان را«.  

یک فیلمساز باهوش
خیلی از مخالفان عباس کیارستمی -که در دوره زندگی اش او را کم آزار ندادند- می گویند 
که او در بسیاری از جوانب از بسیاری دیگر از فیلمسازان ضعیف تر و حتی سطحی تر بود؛ اما با 
هوش زیادش این کمبودها را جبران می کرد. این عده سهراب شهیدثالث را مثال می زنند که 
اگر چه دنیای متمرکزتر و یک دست تری داشت، اما خود نیز در ورطه تراژدی حاکم بر نگاهش 
فروغلتید و نتوانست نفوذ و تأثیرگذاری عباس کیارستمی را در دنیای سینما داشته باشد. 
محمدعلی سجادی با اینکه هوشمندی کیارستمی را رد نمی کند، اما می گوید که موفقیت 
او یک سره مرهون این ویژگی نبوده است: »بله عباس کیارستمی خوب می دانست که در 
چه زمانی چه فیلمی بسازد تا دیده شود و موفق شود؛ یعنی او بیرون از قاب سینما هم برای 
خود موفقیت می ساخت. اما این دلیل نمی شود که نفوذ و تأثیرگذاری اش را بی ارتباط با 
فیلم هایش بدانیم. اتفاقا هوش او در این بود که می دانست چه زمانی سراغ چه فیلمی برود؛ 
مثال در سال های قبل از انقالب که هنر بومی و ایرانی و اصال خود ایرانیت گفتمان غالب بود، 
کیارستمی فیلم هایی مانند مسافر، تجربه، نان و کوچه می سازد که تالش هایی برای رسیدن 
به یک سینمای ایرانی هستند. در سال های نزدیک به انقالب با درک تناقضات اجتماعی و 
نقش طبقه متوسط در اجتماع آن روزگار فیلم گزارش را می سازد که اصال درباره آن طبقه 
است یا در سال های جنگ که دنیا می خواهد ببیند در اینجا چه خبر است، فیلمی مانند خانه 
دوست کجاست می سازد یا طعم گیالس. ببینید فیلم های کیارستمی برخالف آنچه به نظر 
می رسد، به شدت با شرایط سیاسی ما و کنجکاوی جهانی گره خورده اند -و این یکی از رازهای 

موفقیت او در فستیوال های مختلف است«. 

هنرمند چندوجهی
یکی از ویژگی های عباس کیارستمی وجه آرتیستیک او بود. هنرمندی که ابزار کارش 
هنر بود و خود را در یک وادی، محدود نکرده بود. کیارستمی زمانی که می خواست فیلم 
بسازد، می ساخت اما زمانی که مقدور نمی شد، یا موضوع و مضمونش در قالب فیلم 
محمدعلی  گفته های  می گفت.  شعر  می کرد،  نقاشی  می گرفت،  عکس  نمی گنجید 
سجادی درباره این ویژگی کیارستمی می تواند جالب باشد. او خود این ویژگی را در 
کارنامه اش دارد و خود را در سینما محدود نکرده. محمدعلی سجادی عالوه بر حدود 
بیست فیلمی که ساخته، رمان نوشته، شعر سروده و چندین نمایشگاه تجسمی برگزار 
کرده است، می گوید: »عباس کیارستمی آدم جست وجوگری بود و من این خصیصه اش 
را دوست دارم. اینجا قصد ارزیابی و نقادی ندارم و نمی گویم که آیا کارهایش را دوست 
غ از این جنبه، همین که مدام در حال  داشتم یا نه که این بحث دیگری است. اما فار
جست وجو بود، او را ارزشمند و جذاب می کند. او یک شخصیت نوجو، همیشه تازه و 

نترس بود که از نقد شدن نمی ترسید«.

یادآوری اهمیت »عباس کیارستمی بودن« در چهارمین سالمرگ جهانی ترین چهره سینمای ایران

   ]پوالد امین[ نزدیک چهار  سال از درگذشتش می گذرد اما در تمام این چهار سال -که بیش از نیمی از آن هم به بحث و دعوا درباره نوع و دلیل مرگش گذشته- نه  تنها ذره ای از حجم 
حضورش در سینمای ایران کاسته نشده که برعکس؛ جای خالی اش وزن او را در این سینما بیشتر و عیان تر به  ما یادآوری کرده است. عباس کیارستمی  با هر متر و معیاری -حداقل در مجامع 
بین المللی- نماد سینمای ماست. معتبرترین جوایز بین المللی سینمای ما را به ارمغان آورده و از آن مهم تر احترام بزرگان سینمای دنیا را به خودش و سینمایش و سینمای ما جلب کرده. 
حاال اما چهار سالی می شود که نیست. نبودن البته در مقیاس هنرمندی چون کیارستمی معنای دیگری دارد؛ نبودن برای عباس کیارستمی یعنی فیلم نمی سازد و دنیا را میهمان ضیافت 
نگاهش نمی کند. اما در همین چهار  سال ده ها فیلم درباره اش ساخته شده، بی شمار مقاله و یادداشت درباره اش نوشته شده و بارها و بارها وزن حضورش در این سینما به سنجه گذاشته 
شده است. دو روز پیش تولد هشتادسالگی عباس کیارستمی بود و چند روز دیگر هم چهارمین سالمرگ این سینماگر است که بیش از 4۰ فیلم سینمایی، کوتاه و مستند ساخت، چهار بار 

، پنج بار نامزد و یک بار هم برنده  نخل طالی جشنواره کن شد. او با 3۲ دستاورد شخصی پرافتخارترین هنرمند ایران است.  داور

منهای سینما
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دیالوگ

باداوراباخودبرد

بــه زودی مجموعــه مصاحبه هــای گادفــری چشــایر منتقــد آمریکایــی 
بــا عبــاس کیارســتمی منتشــر خواهــد شــد. صالــح نجفــی، مترجــم 
ســایر  از  باالتــر  ســروگردن  »یــک  را  کتــاب  ایــن  گفت وگوهــای  اثــر، 
نامیــده.  کیارســتمی منتشــر شــده«  از  کنــون  تــا  کــه  گفت وگوهایــی 
گمانــم  »بــه  کــه  شــده  انجــام  منتقــدی  توســط  کــه  گفت وگوهایــی 
آشــنایی اش بــا ســینمای ایــران از همــه منتقــدان دیگــر وســیع تر و 

اســت«. عمیق تــر 
نویســنده  کیارســتمی  بــا  چشــایر  گادفــری  گفت وگوهــای  کتــاب  در   
می خواهــد بــه پاســخ ایــن پرســش برســد کــه »آیــا ایــن ایرانــِی جهان وطــن 

بزرگ تریــن فیلمســاز عصــر ماســت یــا فیلمســازی اســت که جرگــه ای از نقدنویســان 
ســینما و برنامه نویســان جشــنواره ها بــا هیاهــوی خــود او را بیــش از حــد بــزرگ جلــوه 
داده انــد؟« بــرای رســیدن بــه پاســخ این پرســش چشــایر بــرای اولین بار سلســله ای از 
مصاحبه هایــش را بــا کیارســتمی در قالــب کتــاب گــرد آورده اســت. مصاحبه هایی که 
اغلــب در اواخــر دهــه  90 انجــام گرفته انــد و حــاوی بحث هایــی خواندنــی دربــاره 
بســیاری از فیلم هــای کیارســتمی اســت کــه او را بــه شــهرت بین المللــی رســاندند. در 

ایــن کتــاب یادداشــتی از احمــد کیارســتمی فرزنــد ایــن کارگــردان فقیــد نیز 
آمــده کــه بــه رابطــه پــدرش و گادفــری چشــایر اشــاره می کنــد:   »گادفــری در 
طــی چنــد ســفری کــه در طــول یــک دهه به ایــران داشــت، رابطه ای بــا پدرم 
برقــرار کــرد کــه کمتــر دیــده بــودم بیــن پــدرم و دیگــر نویســندگان شــکل 
بگیــرد. بــه گمانــم علتــش توانایــی گادفــری بــرای فراتررفتــن از ســطح 
اســت؛ دیدگاه هــا و تفســیرهای بی همتــای او. گادفــری وقتــی محیــط 
داســتان ها را در نظر می آورد، این توان را دارد که از کلیشــه ها دور بماند. 
گادفــری بــه دنبــال اثــر انگشــت شــخصی می گــردد کــه داســتانی معمولــی 
بــا فیلم هایــش  پــدرم  کــه  کاری اســت  ایــن دقیقــا  را ویــژه می کنــد: و 
می کــرد. همیــن نکتــه اســت که در ایــن کتاب خواهید یافت: گفت وگویی دلچســب 
و نشــاط بخش بــا عبــاس، گفت وگویــی جاندار و مایه ور که هیچ نشــانی از کلیشــه ها 
در آن نمی بینید.«گفتنــی اســت کــه گادفــری چشــایر منتقــد و یکــی از بنیانگــذاران 
اصلــی مجلــه معــروف »اســپکتر« تــا کنــون در دو مســتند »عبــاس کیارســتمی:   هنــر 
زندگــی« و »عبــاس کیارســتمی: یــک گــزارش« نیــز حضــور داشــته و در طــول ســالیان 

مقاالت متعددی درباره سینمای ایران نوشته است.

منتشر شد

گفت وگوی گادفری چشایر با کیارستمی به ترجمه صالح نجفی 


