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جاسم غضبانپور عکاس باسابقه ایرانی که عکس هایش از جنگ هشت ساله ایران جایگاه 
ویژه ای دارد، در مقطعی از زندگی اش، عکاسی فیلم را با «زندگی و دیگر هیچ» به کارگردانی 
عباس کیارســتمی تجربه کرد. عکس هــای منحصربه فرد از فیلمی که در شــرایط ویژه ای 
ســاخته شــد. عکس هایی که در قالب کتاب «زندگی و دیگر هیچ» منتشر شد، عکس هایی 
تماما سیاه و سفید در قالب نگاتیو که همین فرم عکاسی آن را خاص تر کرده است. غضبانپور 
معتقد اســت این مدل عکاسی، عکس را از حالت کارت پســتالی خارج می کند و اصوال به 
عکاسی سیاه و سفید عالقه مند است و درآن دوران این عالقه بیشتر هم بود. او می گوید: «بر 
اساس تعهدی که به نگاتیو داشتم عکس ها را در این قالب ارائه دادم و دخل و تصرفی در 
آنها صورت ندادم. در هر قاب از چند فریم اســتفاده شــده است و یا بخشی از فریم قبلی و 
بعدی در آن هست. برای اینکه به مخاطب بگویم داستان این عکسی که می بینید ادامه دارد 

و کنجکاوی مخاطب را برانگیزد».
عکس های جاســم غضبانپور از این فیلم ســینمایی بیش از هر چیز، هولناکی و تلخی 
گــذران روزگار مردمان در زلزله رودبار را یادآوری می کند و البته ســندی اســت تصویری از 
رویدادهای پشت صحنه فیلمی که در شرایطی دشوار مقابل دوربین رفت. مرور عکس های 
این کتاب واقعی ترین لحظات پشــت صحنه «زندگی و دیگر هیچ» را پیش رویمان می گذارد 
و از دریچه نگاه غضبانپور می توان مصائب این زلزله هولناک را عمیق تر درک کرد. اما اولین 
رویارویی غضبانپور با عباس کیارستمی ازجمله پرسش هایی است که با او مطرح می کنیم. 
«قرار نبود عکاس فیلم باشــم. بعد از زلزله رودبار مجله عکس، ویژه نامه ای منتشر کرد که 
عکس های من در آن شــماره بود و گویا عباس کیارستمی این ویژه نامه را دیده بود و زمینه 

همکاری از همین جا آغاز شد».
غضبانپور در بخش دیگری از صحبت هایش به شــرایط دشوار عکاسی در رودبار اشاره 
کرد و گفت: «شــبی که زلزله رودبار اتفاق افتاد، خرمشهر بودم. اول صبح به فرودگاه تهران 
رســیدم. دقیقا در فرودگاه متوجه شدم رودبار زلزله وحشتناکی اتفاق افتاده. در مدت زمان 
کوتاهی، به دفتر آمدم، فیلم برداشــتم و به ســمت فرودگاه راه افتادم و با پروازهای هوایی 
ارتش که مشغول کمک رسانی به زلزله زده ها بود، به سمت فرودگاه رشت حرکت کردم و از 
همان دقایق اول عکاسی را شروع کردم و بی اغراق تا زمان شروع به همکاری با کیارستمی 
هفتــه ای یک بار به رودبار می رفتم و برمی گشــتم و اتفاقات آنجــا را دنبال می کردم. برایم 
عجیب بود که فضای زلزله به فضای جنگ این قدر شــبیه است. اولین برخورد جدی من با 
فضای وحشــتناک زلزله زمانی بود که زن عربی را در قبرســتان رودبار دیدم. شروع کردم به 
عکاســی کردن و هم زمان به صحبت کردن با او پرداختم. روز دوم زلزله در قبرســتان رودبار 
عکاســی می کردم که دیدمش از دور با یک عبا و روســری عربی خاک آلــود و گیج از جاده 
قبرســتان باال می آمد. از همان دور شــروع کردم به عکاسی از او. مات و مبهوت بود. اشکی 
نداشــت که بریزد. سر صحبت را با او باز کردم. به عربی گفتم اهل کجایی؟ گفت خرمشهر. 
گفتم اینجا چه می کنی؟ نگذاشــت حرفم تمام شود گفت شــوهر و پسرم را خاک کرده ام. 
شوکه شــده بودم  گفت اول جنگ که جنگ زده شدیم، شوهرم از آدم های متمول خرمشهر 
بود. گفت حاال که همه چیزمان را از دســت داده ایم برویم جایی که کســی ما را نشناسد و 
از نو شــروع کنیم. برای همین آمدیم در این روســتا که چند خانواده بیشــتر نداشت و از نو 
شــروع کردیم. درســت ۱۰ سال است که اینجا هســتیم جنگ زده. حاال که جنگ تمام شده، 
می خواســتیم برگردیم خرمشهر ولی پریشب زلزله شد. حاال زلزله زده ام و بدون آنها باید به 

خرمشهر برگردم. همین طور که حرف می زد، در سرباالیی جاده از من دور شد».
خاطرات غضبانپور از عباس کیارســتمی به روزهای پیداکردن لوکیشــن فیلم «زندگی و 
دیگر هیچ» برمی گردد. «عباس کیارســتمی از من آرشــیو عکس هایی که از زلزله داشتم را 
خواســت و قرار شد من به عنوان یکی از دســتیاران کارگردان در پروژه حضور داشته باشم. 
حرفی از عکاســی در بین نبود. پروژه از اتوبان تهران- کرج شروع شد. دوربین هم همراهم 
بود و برای خودم عکاسی می کردم. روزهای اول فیلم برداری بود که عباس کیارستمی خبر 
داد برای این فیلم، اسپانســری در فرانسه پیدا شــده است و از من خواست عکس هایی که 

از ابتدای فیلم برداری گرفتم را چاپ کنم و به دســت خانمی که مسئول ارتباطات فیلم در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود برسانم. برخی از عکس هایی که در شمال باید 
عکاســی می کردم را در همان اتوبان بازسازی کردیم. مثل همان عکس که بازیگر اول فیلم 
که نقش کارگردان را بازی می کند، پوستر «خانه دوست کجاست» را در دست گرفته و روی 
پوستر به فرانسوی «خانه دوست کجاست» نوشته شده است. بعد از این عباس کیارستمی 
خواست که برای فیلم هم عکاسی کنم و من هم زمان عکاسی فیلم را هم انجام می دادم. 
از ابتدا با کیارستمی شرط کردم که معموال با ۲-۳ بدنه عکاسی می کنم. این روال هنوز هم 
ادامــه دارد. معموال لنز عوض نمی کنم و طول رنج لنز ۲۴ تا ۳۰۰ را دارم که ناچار نباشــم 
وسط کار لنز عوض کنم. جالب است از ابتدا که عکاسی فیلم «زندگی و دیگر هیچ» را شروع 
کردم تا روز آخر، مدام از عباس کیارستمی می شنیدم که: «از چی عکاسی می کنی؟» برایش 
توضیح می دادم یک بدنه مخصوص عکس های فیلم اســت و برای گیشــه ثبت می شود و 
بدنه دیگر عکس های مخصوص خودم بود. دقیقا عکس هایی که در کتاب «زندگی و دیگر 
هیچ» می بینید. با اینکه همیشه برایش توضیح می دادم، اما او هر بار این سؤال را می پرسید».
غضبانپور در بخشی دیگر از صحبت هایش به خاطراتش از عباس کیارستمی اشاره کرد. 
«اصوال عباس کیارســتمی فردگرا بود و این نکته همیشه در مورد او برایم جالب بود. نکته 
دیگری که درباره او همیشــه در ذهنم مانده، گروه کوچــک او بود. در فیلم «زندگی و دیگر 
هیچ» همایون پایور مدیر فیلم برداری، کارهای فنی فیلم را هم انجام می داد. حسن زاهدی 
مدیــر صدابرداری، هم کار خودش را انجام می داد و هم بعد از مسموم شــدن من مدیریت 
تهیه غذا برای گروه را بر عهده داشت و هم زمان گریم هم می کرد. عباس کیارستمی سعی 
داشــت که نفرات سر فیلم، به حداقل برسند. خانم مهرانه ربی هم دستیار کارگردان بود و 
هم منشــی صحنه. دستار حسن زاهدی هنرپیشه هم بود و هم زمان کار تدارکات هم انجام 
می داد. شــیوه کار عباس کیارستمی مســتندگونه بود. در این فیلم سناریویی به معنی رایج 
وجود نداشت. طبیعی است که در چنین شرایطی گروه فیلم برداری نمی دانست، امروز چه 
صحنه ای فیلم برداری خواهد شــد؟ یا در چه لوکیشنی خواهیم بود؟ و مهم  تر اینکه چطور 
وسیله ای همراه داشته باشد؟ در نتیجه همه وسایل همراهمان بود چراکه عمال فیلم شکار 
لحظه ها بود. عباس کیارســتمی ناگهان، تپه ای می دید و تصمیم می گرفت که ماشین رنو، 
از ایــن تپه باال برود. این طور نبود که همه چیز در یک برداشــت اتفــاق بیفتد، اما پیداکردن 
لوکیشــن ها اتفاقی بود. یک روز تصمیم گرفت، صحنه تک درخت «خانه دوست کجاست» 
را تکرار کند. عمال لوکیشنی شبیه به آن پیدا نمی شد، پس تصمیم بر این شد تا درختی را از 
جایی برداریم و به لوکیشــن دیگری برویم. در تمام مدتی که درخت روی باربند ماشین بود 
تا اینکه به لوکیشن مورد نظر برسیم، برگ هایش کنده شد و دیگر هیچ برگی نداشت. مجبور 

بودیم به درخت برگ بچسبانیم. به نظرم فیلم کامال مستند است».
غضبانپور در بخشــی دیگر از صحبت هایش به نگاه مســتندگونه اش در عکاسی اشاره 
کرد و گفت: «نوع کارم مســتند است. اصال عکاســی را به این جهت انتخاب کردم. از ابتدا 
هم به این قائل بودم که اگر قرار است عکاسی فیلم انجام بدهم باید نگاهم مستقل از نگاه 
کارگردان باشد و به همان شیوه مستند عکاسی کنم. عکس های من در فیلم «زندگی و دیگر 
هیچ» اصوال ربطی به فیلم نداشــت. در تمام مدتی که عکاسی می کنم حتی اگر پرتره هم 
می گیرم، مستند اســت. تابه حال هیچ کس را پشت میز نگذاشتم و عکاسی نکردم. دوست 
دارم زندگی در عکس جاری باشــد و من هم کار خودم را بکنم. گاهی برای رســیدن به این 
خواســته ام، بیش از ۱۰۰ فریم عکاســی کردم تا به فریم دلخواهم رســیدم. حتی اگر پروژه 
معماری عکاســی کردم هم نگاهم مستندگونه بوده اســت. زمانی که وارد خانه ای شدم و 
دســت به دوربین بردم، از صاحبخانه نخواســتم برای دوربین من چیزی از وســایل خانه را 
جابه جا کند. در فیلم «زندگی و دیگر هیچ» هم همین بود. از این جهت روحیه من با عباس 
کیارســتمی کمی متفاوت بود. به همین دلیل در کنار عکس هایی که برای فیلم می گرفتم، 

برای دل خودم هم عکاسی می کردم».
او در پاسخ به این پرسش که این اختالف عقیده، در کار چطور نمود پیدا می کرد؟ گفت: 
«همان طور که اشــاره کردم از ابتدای ســاخت فیلم، عباس کیارستمی مدام این سؤال را از 
من می پرســید که «از چی عکاسی می کنی؟» او می گفت مگر عکاسی هم مدیا است. مگر 
می شود با عکس حرف زد یا عکاسی... اصوال عکاسی را داخل آدم حساب نمی کرد. عکاسی 
بــرای من تعریف دیگری دارد. وقتی شــاتر می زنم، آرام می شــوم. حداقل زمان عکاســی، 
ساعت ها با هیچ فردی حرف نمی زنم و همه سلول های بدنم در خدمت تصویری است که 
در حال شکل گرفتن است. وقتی عکاسی می کنم، هم زمان به ۱۰-۲۰ پروژه مختلف عکاسی 
فکر می کنم. مثال پروژه ای که از ســال۵۶ شــروع کردم و تا امروز ادامه دارد و برایش عکس 
جمع می کنم و یا پروژه ای که همان زمان بداهه انتخاب و عکاسی می کنم. عکس هایی که 
از زلزله رودبار ثبت کردم، ۹۹ درصد آنها عکس هایی است که برای دل خودم گرفتم. برای 

این فیلم ۲۲ حلقه عکاسی کردم و بالفاصله بعد از فیلم برداری به خودش تحویل دادم».
او صحبت هایش درباره تجربه همکاری با عباس کیارســتمی را این طور به پایان رساند: 
«درمورد هنر عکاســی عباس کیارستمی صحبت های زیادی انجام شده و خودش در زمان 
حیات، درباره این زمینه از فعالیت هایش توضیحاتی داده اســت. خاطرم هست که تا زمان 
ساخت فیلم «زندگی و دیگر هیچ» که من در کنارش کار می کردم، فعالیت عکاسی نداشت. 
چند باری در مصاحبه هایش می دیدم که وقتی عکاسی او را به چالش می کشند، پاسخش 
این بود که من یک گرافیست هستم و عکس هایی را می سازم. المان های مختلف را می گیرم 

و به تصویری جدید تبدیل می کنم».
او ادامه داد: «در گذشــته عکاســی فیلم برایم مفهوم جالب تری داشت و سعی داشتم 
تا این شــاخه از عکاسی را تجربه کنم. بعد از عکاســی در فیلم «زندگی و دیگر هیچ» برای 
مدت خیلی کوتاه ســر صحنه فیلم «درخت گالبی» ساخته داریوش مهرجویی هم حضور 
داشــتم و متوجه شدم که تا چه حد فضای موجود در پشت هر فیلم، به عنوان یک عکاس 
دور از ذهنیت من است. دو روز به دعوت دوست بسیار نازنینم فریار جواهریان فیلم «درخت 

گالبی» را عکاسی کردم و بعد از آن سینما و عکاسی فیلم را برای همیشه کنار گذاشتم».

برای عالقه مندان عباس کیارســتمی، اول تابستان هر ســال حال و هوای دیگری دارد. زادروز هنرمندی که سال ها می توان از هنرش گفت و نوشت. کیارستمي را بیش از هر چیز به واسطه فیلم هایش مي شناسیم. سبك خاص او در کارگرداني و  نگاه تیزبین و جزئي نگرش، نام او را در میان 
فیلم سازان برجسته دنیا قرار داد و همچنان در بسیاري از رویدادهاي هنري مطرح دنیا، نام او مي درخشد.  کیارستمي همواره با عکس ها و شعرها و طراحي هایش با طیف عظیمي از مخاطبانش ارتباط برقرار کرد. نگاه او به طبیعت در عکس هایش از جمله نکاتي است که توجه برانگیز است 
و بســیاري از عکس هاي طبیعت او در جریان جســت وجو براي یافتن لوکیشن  فیلم هاي سینمایي اش ثبت شده است. اما توصیف کیارستمي در جریان ثبت قاب هایش جالب توجه اســت، «معتقدم اگر مي خواهید عباس کیارستمي را بشناسید باید به عکس هایم رجوع کنید. من آنچه که 
مي دانم و یا حس مي کنم را خودم در عکس هایم پیدا مي کنم. پس مرا در عکس هایم جســت وجو کنید.  این بار به بهانه زادروز عباس کیارســتمي  به سراغ بخش دیگری از زندگی هنری عباس کیارستمی رفته ایم. روایت روزهایی که او فیلم می ساخت و او و دنیایی که تصویر می کرد، سوژه 

عکاسانش می شدند. عمده ترین این روایت، از فیلم «زندگی و دیگر هیچ» و دشواری های ساخت فیلم در زلزله مهیب رودبار است و هریک از زاویه ای متفاوت با عکس هایشان او را توصیف می کنند. 

گفت و گو با جاسم غضبانپور، درباره فیلم «زندگی و دیگر هیچ» 
قرار نبود عکاس فیلم باشم

علیرضا انصاریان عکاس، فیلم ساز و مستندساز: 
حساسیت و وسواس عباس کیارستمی مثال زدنی بود

اولین همکاری من با زنده یاد عباس کیارســتمی حدودا ســال ۱۳۶۹ اتفاق افتاد. وقتی که در 
ادامه ســاخت «زندگی و دیگر هیــچ» در ترکیب گروه دوم، به رودبار رفتیــم. ماجرای گروه دوم 
این فیلم قصه آشــنایی اســت. گروه اول به جز چند نفر، تغییر کرده بود و من هم در گروه دوم 
حاضر شدم. در فیلم جز عکاسی فیلم، در صحنه آرایی هم حضور داشتم و هرکاری که از دستم 
برمی آمد انجام می دادم. آن زمان در دانشــکده صداوســیما، کارگردانی می خواندم و افتخار این 
را داشــتم که در کنار زنده یاد کیارســتمی کســب تجربه کنم و تالش می کردم در روند ســاخت 

فیلم هایش، عضوی مفید باشم.
حساسیت و وسواس عباس کیارســتمی مثال زدنی بود. همان طورکه در روند فیلم برداری یا 
حتی زمان نوشــتن فیلم نامه حساسیت زیادی داشــت، تا مرحله مونتاژ و اکران هم این وسواس 
باقی می ماند. اینکه ترجیح می داد با گروهی مختصر ســر صحنــه فیلم برداری کار کند، از دیگر 
خصوصیاتــش بود. با این حال افرادی را انتخاب می کرد کــه هم زمان در کنار حرفه و تخصص 
اصلی شــان، در بخش های دیگر هم در روند فیلم برداری کمک باشــند و گــروه هم متقابال هر 
کاری که از دستشــان برمی آمد انجام می دادند. مهم پیشرفت فیلم بود. در عین اینکه تخصص 
هر شــخص سر جای خودش بود و اولین و بیشترین فعالیشــان روی تخصص هر فرد بود، گروه 
تمام مدت مشــغول کار برای پیشبرد فیلم بود. حتی عباس کیارستمی بارها، بیل و کلنگ دست 
می گرفــت و کار می کرد؛ مثال در بازســازی تپه معروف «خانه دوســت کجاســت» همه عوامل 
تمــام مدت کار کردند تا کار پیش برود. برخالف اینکه گاهی برخی می گویند عباس کیارســتمی 
به عکاســی فیلم اهمیت نمی داد، باید بگویم این طور نبود. خودش به عکاســی عالقه داشت و 
در ســال های اخیر همه شاهدیم چه کتاب هایی در زمینه عکاسی چاپ کرد. کیارستمی همیشه 
به عکاســی فیلم اهمیت می داد و همان طورکه می توان گفت اکثر پوســترهای فیلم هایش، از 
عکس های صحنه فیلم بود. معموال به دلیل تخصصش که نقاشی و گرافیست هم بود، دیزاینی 
را روی عکس های فیلم انجام می داد و پوستر فیلم را طراحی می کرد. حتی اگر قرار بود طراحان 
دیگری روی پوستر کار کنند، باز هم بیشتر از عکس های فیلم استفاده می کرد و این از نشانه های 
عالقه مندی و مهم بودن عکاسی فیلم برای او بود. زمانی که در فیلم «زیر درختان زیتون» عکاسی 
می کردم، هنوز فیلم برداری تمام نشده بود که عباس کیارستمی سفری به فرانسه داشت و از من 
خواســت آلبومی از عکس های فیلم آماده کنم که با خودش ببرد. آلبوم را برایش آماده کردم و 
خوشبختانه دست پر از فرانسه برگشت و با پخش کننده فیلم در فرانسه جلسات موفقی داشت. 
حتی در مصاحبه ای هم اشــاره کــرد که فیلم «زیر درختان زیتون» بــا عکس هایش مورد قبول 
پخش کننده های خارجی قرار گرفت. بعد از اینکه فیلم برداری تمام شــد، فیلم اکران موفقی در 
خارج از ایران داشــت و نگاه های بســیاری را جلب کرد. تمام این توصیفات نشانگر این است که 
عباس کیارســتمی همواره اهمیت عکس فیلم را درک می کرد. با همه اینها او ســلیقه خاصی 
در عکــس فیلم داشــت، هیچ وقت عکاس را محدود نمی کرد که حتمــا عکس فیلم را از زاویه 
دوربین فیلم برداری ثبت کند. دســت عکاس را باز  می گذاشت تا با خالقیتش فریمی را ثبت کند؛ 
اما تأکید داشــت حس و حال صحنه در عکس ها دیده شود. آن چنان که بارها، وقتی لنز دوربین 
فیلم برداری واید بود، من با لنز تله عکاسی می کردم. مثل پالن آخر فیلم «زیر درختان زیتون» که 
عکس آن صحنه در پوستر بین المللی فیلم هم استفاده شد. البته در فیلم «زندگی و دیگر هیچ» 
مینا زیوری هم به عنوان عکاس فیلم حضور داشت و فریم هایی را ثبت کرد. یا پوستر معروف فیلم 
«زندگی و دیگر هیچ» که ترکیبی از نقاشی و ترک روی دیوار بر اثر زلزله است با تمام جزئیاتی که 
در اطرافش دیده می شــود. این عکس به عنوان پوســتر فیلم «زندگی و دیگر هیچ» در جشنواره 
فیلم کن انتخاب شــد. در حقیقت فول فریمی از یک عکس در لوکیشنی از فیلم «زندگی و دیگر 
هیچ» بود. این عکس ترکیبی از همان نقاشــی معروف قهوه خانه ای بــود که پیرمردی در حال 
چپق کشــیدن بود و حس ایرانی بودن فیلم در این پوستر کامال دیده می شد. در طول همکاری ای 
که با عباس کیارســتمی داشتم، چند بار پیشنهاد دادم از نگاتیو سیاه و سفید هم استفاده کنیم و 

عکس هایی را هم سیاه و سفید گرفتم.
در آخریــن روزهای فیلم برداری «زندگی و دیگر هیچ» که گاهی در کنار عکاســی، دســتیاری 
کارگردان هم می کردم و کنترل صحنه انجام می دادم، در پالن راهبندان، که هم زمان باید عکاسی 
می کــردم و صحنه را زیر نظر گرفتم، گروه فیلم برداری باالی تپــه ای بودند و از دور فیلم برداری 
می کردند. آن زمان موبایل نبود تا همدیگر را در جریان اتفاقات بگذاریم و بی ســیم هم نداشتیم. 
قرار بود پلیس راه تونل را در ســاعت خاصی باز کند، اما به این دلیل که داخل تونل آلوده بود و 
مردم اعتراض می کردند، پلیس زودتر تونل را باز کرد و من در جاده ســر پیچ بودم که یک ماشین 
با سرعت زیاد به من برخورد کرد و مصدوم شدم. از آنجا به بهداری و بیمارستان رفتم و اقدامات 
اولیه انجام شد. اما به این دلیل که آخرین روزهای فیلم برداری بود، گروه را ترک نکردم و با همان 
بدن صدمه دیده کنار گروه ماندم و بعد از اتمام فیلم برداری به تهران برگشتم. هیچ وقت این جمله 
عباس کیارستمی را از خاطر نمی برم که بعد از مدتی که در خانه استراحت کردم و بعد از بهبودی 
نسبی عکس ها را به او تحویل دادم، گفت: «خیلی خوشحالم اتفاق ناگواری نیفتاد، چون من در 
این فیلم از درون مرگ زندگی را بیرون کشیدم و از زلزله و تلخی این شرایط و کشته ها و خرابه ها، 
ســعی کردم زندگی را تصویر کنم. اگر اتفاق ناگواری برای تو می افتاد، به هیچ عنوان از این فیلم 

لذت نمی بردم. خوشحالم که سالمی و همیشه دوست دارم سالم ببینمت».
دومین فیلمی که با زنده یاد کیارســتمی همکاری داشــتم، «زیر درختان زیتــون» بود که در 
حقیقت ادامه «زندگی و دیگر هیچ» بود که در این فیلم هم دســتیاری آقای کیارستمی را انجام 
دادم و عکاسی کردم و باز فرصت خوبی برای کسب تجربه بود. عکاسی فیلم برای من بهانه ای 
شد تا از تجربیات عباس کیارســتمی استفاده کنم. در طول این سال ها با این پرسش زیاد روبه رو 
شدم که آیا لوکیشن فیلم های آقای کیارستمی اتفاقی انتخاب می شد؟ باید بگویم خیر. با توجه به 
اینکه خودش گرافیست و نقاش بود و رنگ و ترکیب بندی را خوب می شناخت، همیشه در پشت 
صحنه با دقت بسیار و سنجیده همه چیز را کنترل می کرد. این چیدمان در صحنه ها اتفاق می افتاد 

مثل وقتی که باید درختی از جایی برداشــته می شد و در جای دیگری قرار می گرفت، هرچند باید 
بگویم به هیچ وجه اجازه نمی داد از درخت های سبز استفاده کنیم و معموال در لوکیشن هایی که 
نیاز به درخت داشــتیم، باالی تپه یا در کنار جاده، از درخت های خشک شــده استفاده می کردیم. 
حتی بارها از گل های مصنوعی و دست ســاز در برخی صحنه ها اســتفاده کردیم. به خصوص در 
فیلم «زیر درختان زیتون»، گل های ســفیدی که در لوکیشــن های مختلف کاشــته شده، گل های 

مصنوعی بود که با کاغذ و سیم های فلزی درست شده بودند.
عباس کیارســتمی همواره نسبت به فیلم ســازی نگاه خاص خودش را داشت و به هیچ وجه 
اسیر کلیشه ها نمی شد. نوع نگاه او به سایر اعضای گروهش هم منتقل می شد و هر فردی که با او 
همکاری می کرد، حتما تجربیات تازه ای را کسب می کرد. تجربه هایی که در کتاب های فیلم سازی 
نوشــته نشده بود و در دانشــگاهی تدریس نمی شــد، هر فیلمی که با او کار کردم، به اندازه یک 
دانشــگاه از او یاد گرفتم و تجربه کسب کردم. نکته ای که همیشه در ارتباط با فیلم سازی او برایم 
اهمیت داشت نوع نگاهش به بازی و بازی گرفتن بود. بارها گفته شده که در انتخاب بازیگر بسیار 
حســاس بود و همیشه وسواس زیادی در انتخاب هایش داشت. برخی اوقات نمی توانست بازیگر 
مناسب نقش پیدا کند، چراکه عموما بازیگران فیلم های او نابازیگر بودند. گاهی حتی وقتی بازیگر 
موردنظرش پیدا نمی شــد تا آخرین لحظات کلیدخوردن فیلم به دنبال بازیگر مناســب می گشت 
و خســته نمی شــد. مثل همان پیرمرد فیلم «طعم گیالس» که انتخاب او زمــان زیادی برد. نوع 
بازی گرفتنش از بازیگر هم بســیار متفاوت بود. برای من که کارگردانی خوانده بودم و قصد داشتم 
به زودی فیلم خودم را بسازم، زمانی که او صرف این کار می کرد و نوع حساسیت هایش جالب بود. 
او هیچ وقت فیلم نامه را در اختیار بازیگر نمی گذاشت. سعی می کرد تا آخرین لحظات روشن شدن 
دوربیــن و چند لحظه قبل از فیلم برداری، بازیگر را در جریان فیلم نامه و دیالوگ ها بگذارد. اما در 
ادای دیالوگ ها خیلی ســخت نمی گرفت. ترجیح می داد که با بازیگر تمرین کند و لحن مناســب 

ادای دیالوگ ها را در او کشف کند. گاهی هم سر صحنه بداهه دیالوگ هایی اضافه یا کم می شد.
در فیلم «زیر درختان زیتون» محمدعلی کشــاورز، بازیگری حرفــه ای مقابل دوربین حضور 
داشــت و هم زمــان با او نابازیگرانی هــم در فیلم ایفای نقش می کردنــد، جالب بود که عباس 
کیارســتمی در بازی گرفتــن از آنها آن قدر مهارت داشــت که تمام بازی ها را در فیلم یکدســت 
می بینیــد. هنر بازی گرفتن از بازیگر یکی از مهارت های عباس کیارســتمی بــود و این فیلم برای 
زنده یاد کشاورز هم در میان آثارش، ویژه بود. جدیت کیارستمی در ساخت فیلم فراموش نشدنی 

است؛ اما سخت گیری هایش بجا بود. «طعم گیالس» سومین تجربه سینمایی من با او بود.
در طول مدت همکاری با عباس کیارســتمی چند فیلم مســتند هم ســاختم و بعد از اتمام 
کار، با اشــتیاق فیلم هایم را برایش نمایش می دادم. بســیاری خرده می گرفتند که چرا از ابتدای 
ساخت فیلم هایت کیارستمی را در جریان ساخت آنها نمی گذاری تا از ابتدا از نظراتش در ساخت 
فیلم اســتفاده کنی؟ اما تمام تالشــم این بود که تحت تأثیر نگاه او فیلم را مقابل دوربین نبرم و 
ایرادهای ساخت فیلمم را بعد از اتمام ساخت متوجه شدم. هیچ وقت حمایت هایش را فراموش 
نمی کنم که تا چه حد به من انگیزه کارکردن می داد و اتفاقا خوشحال بود که فیلم را در مرحله 
مونتاژ برایش نمایش می دهم. اســتقالل در نوع نگاه برایش از هر چیزی مهم تر بود. نکته ای که 
خودش همواره در فیلم هایش رعایت می کرد و می کوشــید به دیگران هم این مفهوم را منتقل 
کند. بعد از همکاری با او در فیلم هایی که از درخشان ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران است تا 
همیشه به این همکاری افتخار می کنم، ارتباطم را با او قطع نکردم. اگر کاری از دستم برمی آمد 
برای فیلم هایش انجام می دادم. همچنان او اولین فردی بود که با اشــتیاق فیلم هایم را نشانش 
می دادم. نظراتش همیشه برایم مهم بود. متأسفم که او را خیلی زود و نابهنگام از دست دادیم. 
اما هنر عباس کیارستمی و فیلم های ارزشمند او تا نسل ها در ذهن خواهد ماند و نامش جاویدان 

خواهد بود. او به سادگی از یادها نخواهد رفت.

هیچ کاری را مثل دیگران انجام نمی داد
عباس کیارســتمی مســیر زندگی من را 
تغییر داد و این نکته شاید بر آنها که من 
را می شناســند، پوشیده نباشد؛ اما آنچه 
حتی بر من پوشــیده بود، این بود که او 
چگونه زندگی بســیاری را در ایران و در 
ســایر نقاط جهان تحت تأثیر قرار داده 
بود و چگونه مرگ نابهنگامش، افرادی از ســنین مختلف، جنسیت متفاوت و فرهنگ  های 
گوناگون را با فقدانی کم نظیر روبه رو کرد. عباس کیارستمی که خود را برای همیشه مدیون 
او می دانم و همیشه جز در نوشتار «آقای کیارستمی» خطابش می کردم، هیچ کاری را مثل 
دیگــران انجام نمی داد و فیلم هایش نیز شــباهتی به فیلم های دیگران نداشــت، در جایی 
نوشته بود که می خواهد به مرگ خودش بمیرد و نه به مرگ پزشکان و بزرگ ترین افسوسم 
در رابطه با او این اســت که چرا نگذاشــتند که به «سبک» خودش مرگ را تجربه کند. شاید 
هم با وجود همه دخالت ها به نوعی به ســبک خودش رفت، نمی دانم! اما آنچه می دانم 
این است که تا روزهای آخر «به سبک خودش» به جهان نگریست و آخرین حرفی که به من 
زد این بود: همایون، به زودی ۲۰ سالگی طعم گیالس را می توانی به «این» مناسبت یادآوری 
کنی و در «این» مراسم فیلم را نمایش دهی. من که دیدن تن بیمارش بی تابم می کرد، بدون 
توجه به منظورش با خنده ای مصنوعی گفتم: عالی، بیستمین سال را با نمایش طعم گیالس 
جشن می گیریم. پوزخندی آشنا زد و با صدایی که بسیار ضعیف شده بود گفت: حاال این همه 
خنده الزم نیست. صحبت از مراسم ترحیم است. دلم ریخت؛ اما به روی خودم نیاوردم و با 
صدایی که حتما نتوانســته بودم اصالح کنم و بسیار ناباوری در خود داشت گفتم: نه جشن 
سالمتی؛ زندگی دوباره، تولدی دیگر برای شما و برای طعم گیالس. ناباوری اما هوای اتاق 

را غیر قابل تحمل کرده بود.

عباس کیارستمی در چند فریم 

همه چیز در کار او ساده می شد 

همکاری با عباس کیارستمی در دوره خاصی از زندگی من اتفاق افتاد. دورانی که 
دانشــجوی عکاسی دانشــکده هنرهای زیبا بودم و واحدی به اسم عکاسی خبری را 
می گذراندم که اســتاد این درس (آقای صمدیان)، از ما پروژه ای خواست و عنوان این 
پروژه عکاســی پرتره از یک هنرمند بود. عالقه مندی من به فیلم های آقای کیارستمی 
از فیلم «کلوزآپ» آغاز شد و این فیلم برایم جادویی بود و عالقه مند بودم تا کارهای 
دیگری از او ببینم. بعد از عنوان شدن پروژه کالسی، فکر کردم او، تنها هنرمندی است 
که دوســت دارم در حین فیلم برداری از او عکاســی کنم. آن زمان تنها منبع رسمی 
اخبــار، روزنامه ها بودند و اخبار تولیــد فیلم های عباس کیارســتمی را از این طریق 
پیگیری می کردم. مطلع شــدم که بیشــتر در کانون پرورش فکــری کودک و نوجوان 
حضــور دارد و یک روز بــرای دیدنش به آنجا رفتم و ســراغش را گرفتم. در اتاقش 
نبود و در ســمت دیگری حیاط کانون در اتاق مونتاژ مشــغول کار بود و همان جا این 
موضوع را با او در میان گذاشــتم که پروژه کالســی من چیست و دوست دارم که در 
حین کار از او عکاسی کنم و جالب بود که با روی باز پذیرفت. آن زمان قرار بود برای 
ادامه فیلم بــرداری «زندگی و دیگر هیچ» به رودبار برگردد و در این ســفر من هم با 
گروه همراه شــدم. روزی که قرار بود به رودبار برویم، به مینی بوس گروه نرســیدم و 
در نهایت همراه چند نفر دیگر از اعضای گروه با ماشــین آقای کیارستمی عازم رودبار 

شــدم. آن زمان عکاسی سیاه و سفید برای ما مفهوم واالتری داشت، اما در این فیلم، 
هم رنگی عکاســی کردم و هم سیاه و سفید. وقتی به رودبار رسیدم، از هر موضوعی 
که اطرافم بود عکاســی کردم. به یقین می توانم بگویم که این ســفر و آن موقعیت 
عکاســی از بهتریــن لحظــات زندگی ام بود. عکســی که تپه معروف خانه دوســت 
کجاست، پشت سر آقای کیارســتمی است و پوستر جشنواره جهانی سی و پنجم شد، 
عکسی است که از او در این فیلم گرفتم و خودش این عکس را بسیار دوست داشت. 
آقای کیارســتمی در فیلم «زندگی و دیگر هیچ» جــوان بودند و در آن دوران عکس 
کمی از او وجود داشــت و خودش هم خیلی تمایلی به اینکه عکسی از او ثبت شود 
نداشــت. روزهای فیلم بــرداری در رودبار با تمام ســختی هایش برای همه ما که در 
این گروه مشــغول کار بودیم، خاطره انگیز بود. شــب ها در کانکس می خوابیدیم و از 
آنجایــی که من تنها خانــم این گروه بودم، یک کانکس به مــن اختصاص دادند. اما 
باقی اعضای گروه چند نفری با هم در کانکس های مختلف اســتراحت می کردند. با 
اینکه یک ســال از زلزله رودبار گذشته بود و ما مشغول فیلم برداری بودیم، اما حجم 
خرابی ها همچنان زیاد و امکانات بســیار محدود بود. کار بســیار فشرده بود و باید در 
مدت زمان مشــخصی فیلم برداری می کردیم و به تهران برمی گشتیم. خاطراتی که از 
همکاری با آقای کیارســتمی دقیق به خاطرم مانده، عالقه او به طبیعت و پیداکردن 
لوکیشــن های خاص و بکر بــود، آن قدر که هر بار از دیدن لوکیشــن هایی که انتخاب 
می کرد غافلگیر می شــدم. جالب بود که او دقیق و درســت، حساب نوری که در هر 
ســاعت در لوکیشن های انتخابی شان وجود داشت را می دانستند. در رودبار یک سری 
شــالیزار بود که در ساعتی مشــخص، مثل آیینه، آسمان و زمین یکی می شد و منظره 
حیرت انگیزی را به وجود می آورد و این ســاعت از روز را عباس کیارســتمی درســت 
به خاطر داشــت. او آن قــدر در کارش حرفه ای و دقیق بود کــه اگر در حین کار مثال 
جایی به صدای راه رفتن روی شــن نیاز بود، او با دقــت این صدا را ایجاد می کرد و از 
هیچ چیز کوچکی به راحتی نمی گذشت. بعد از پایان فیلم برداری هم دقیق مونتاژ را 

انجام می داد. از عباس کیارستمی عکس های زیادی دارم که در زمان حیاتش خیلی 
دیده نشــد، چراکه دوست داشــتم به عکس ها وفادار بمانم و بدون نظر او عکس ها 
جایی چاپ نشــود، اما بعد از فوت او نیاز بود تا عکس های از او منتشــر شــود که در 
نمایشگاهی که برگزار کردم چند فریمی را نمایش دادم. زمانی که با آقای کیارستمی 
کار می کردم، آدم کم حرفی بودم و در آن زمان بیشــتر گوش می کردم و از حرف های 
آقای کیارســتمی اســتفاده می کردم، اما بعدها به جهت تدریس در دانشگاه عادت 
کم حرفی ام کمتر شــد و شاید اگر موضوع تدریس نبود، همچنان همان آدم کم حرف 
سابق بودم. عباس کیارســتمی در کنار تمام هنری که در ساخت فیلم هایش داشت، 
هنــر بازی گرفتنش از بازیگران برایم از همه چیز جذاب تر بود. او غالبا با نابازیگران کار 
می کرد، آنها را درســت راهنمایی می کرد تا به چیزی که می خواهد برســد و ممکن 
بود در حین کار چیزی به دیالوگ ها اضافه یا کم کند. همه چیز در کار او ساده می شد 
و این هنر ســاده کردن چیزی نیســت که هر فردی قادر به انجامش باشــد. به یقین 
می توانــم بگویم یکی از مهربانی های زندگی با مــن این بود که افتخار همکاری با او 
را داشــتم. اساسا عالقه مندی من به عکاســی به دلیل مستندگونه بودنش بود. اینکه 
عکس به عنوان ســندی تصویری تا همیشــه باقی خواهد ماند. بعــد از همکاری با 
عباس کیارستمی متوجه شدم که مدل عکاسی من مینی مال است، واژه ای که حتی تا 
پیش از همکاری با او با آن آشنا نبودم. سبکی که آقای کیارستمی بیش از هر هنرمند 

دیگری به آن وفادار بود، چه در عکاسی یا شعر و بیش از هر چیزی در فیلم سازی.
بعــد از فیلم «زندگی و دیگر هیچ» تمام عکس هــای رنگی و کنتاکت هایم را چاپ 
کردم و به آقای کیارســتمی تحویل دادم، جز چند فریم که برای کار کالسی برداشتم و 
به اســتادم آقای صمدیان نشــان دادم. اما در میان عکس هایی که به آقای کیارستمی 
تحویل دادم از عکسی خوشــش آمده بود که بعدها شنیدم بهمن کیارستمی آن را در 
کتــاب «مداد عباس» چاپ کرده اســت. تمام لحظات همکاری در کنار اســتاد عباس 

کیارستمی برایم خاطره است و خوشحالم که این فرصت را داشتم تا از او بیاموزم.
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