
 

 در سوگ کیارستمی
 

پریشانی تلفظ درها/ براي خوردن یک  رفت تا لب هیچ/ و پشت حوصله نورها دراز کشید/ و هیچ فکر نکرد/ که ما میان و«
  ». سیب/ چه قدر تنها ماندیم

ذشت و به گاثر سکته مغزي در پاریس در عکاسِ برجستۀ معاصر، ساعاتی پیش بر نویس وکیارستمی، کارگردان، فیملنامه عباس
، »کجاست؟ خانه دوست«آموز دبیرستان بودم که با دیدن فیلم اندوهگین شدم. هنوز دانش شنیدن این خبر سوي بی سو پرواز کرد، از

ه به ها کدارد. بعد» حجم سبز«همین عنوان در دفتر  دانستم که سهراب سپهري شعري باکیارستمی را شناختم؛ آن روزگار نمی
را دیدم، به لطافت و » کجاست؟ خانه دوست«سپهري را مکرر در مکررخواندم و دوباره » هشت کتابِ«نهادم و  پاي دانشگاه

باد ما را « و »طعم گیالس«هاي تحسین شدة فیلم ها بعد، با دیدنانگیز پی بردم. سالصمیمیت و سادگیِ ژرف و بدیعِ این فیلم دل
دیدم و نگاه شاعرانه، معنوي و انسانیِ کیارستمی در آثارش را  اثیر عمیق سپهري بر سینماي کیارستمی را به عیان، ت»خواهد برد

 ...مند شدمبه سینماي او عالقه بسیار پسندیدم و

ی، تم؛ در میان آثار کیارس»را خواهد برد باد ما« و » طعم گیالس«، »خانۀ دوست کجاست؟«بیست سال گذشته، افزون بر  در
را دیده و فراوان  »شیرین«و » ده«، »زیر درختان زیتون«، »زندگی و دیگر هیچ«، »کلوزاپ« ،»قضیه شکل اول، شکل دوم«هاي فیلم

ي ها و بادهاها، نامردمیها، ناکامیها، سرديآن، به رغم تمام تلخی ام. آري گفتنِ به زندگی و برکشیدن و جدي گرفتنلذت برده
 »زیر درختان زیتون«، »زندگی و دیگرهیچ« ،»خانه دوست کجاست؟«در آثار  وزد، خصوصاًدر زندگیِ هر انسانی میکه  ناموافقی

 ».زندگی چیزي نیست که لب طاقچۀ عادت از یاد من و تو برود«آموز است؛ که زند و عبرتموج می» طعم گیالس«و 

سهراب را زیر لب » جنبش واژه زیست« ش شد و این فقرات شعر، اوقاتم خو»طعم گیالس«وقت پیش با دیدن دوبارة  چند
 این خورشید/ کودك پس فردا/ کفتر ها کم نیست: مثالًاز چه دلتنگ شدي؟/ دلخوشی  /زندگی یعنی: یک سار پرید«زمزمه کردم: 

  ». نوشندپایین، اسب ها می آن هفته/ یک نفر دیشب مرد/ و هنوز، نان گندم خوب است/ و هنوز، آب می ریزد
در «را در کتاب » متروك هايدرهاي خانه«هاي کیارستمی تحت عنوان داریوش شایگان بر مجموعه عکس چندي پیش، مقدمۀ

ها که جملگی، درهایی دربارة درهاي کیارستمی در این مجموعۀ عکس خواندم و توضیحات شایگان» جستجوي فضاهاي گمشده
مفاهیم زمان و زوال و فنا واداشت  مل و درنگ دربارةأاند، مرا به تو فرسودة زمانپوسته پوسته شده و فرتوت  خسته و خراب و

ارستمی کی سازي، از هنرعکاسیِها را ببینم و افزون بر فیلمفرصت این مجموعه عکس هاي دور کرد. مشتاقم در اولینو همنورد افق
  ...مند شومنیز بهره

ام المللی برخوردار بود؛ وي ن سبکی بود که از شهرت و اعتبار و اقبال بینمعدود سینماگرانِ ایرانیِ صاحب  کیارستمی جزء
اندگار م بازگشتش، نامی نیک و میراثیو به سینماي ایران آبرو بخشید و با سفر بی انداز کردفرهنگ و هنر ایرانی را در جهان طنین

ة محترم کیارستمی و جامعۀ سینمایی و هموطنان خانواد از خویش بر جاي گذاشت. خدایش رحمت کند. ضایعۀ درگذشت او را به
  :گویممی عزیزِ فرهنگ دوست تسلیت

  دو چیز حاصل عمر است نام نیک و صواب
 انـل من علیها فــذري کــگن دو درـوز ای


