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ﮐﺘﺎب »ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ« ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎی ﭼﻨﺪﻧﻮﺑﺘﯽ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﺎهﺪ ﺑﺎ
اﺑﺮاهﻴﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،اﮐﻨﻮن در ﻓﻀﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان و ﻧﻴﺰ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﯽهﻴﭻ ﭘﺮوا و
ﺑﯽﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﮔﯽ را ﺟﻠﻮی دهﺎﻧﺶ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻮﻳﮋﻩ درﺑﺎرﻩی ﺟﻮ روﺷﻨﻔﮑﺮی دهﻪ
هﺎی  ٣٠و  ۴٠در اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎری از هﻨﺮﻣﻨﺪان ﺁن
روزﮔﺎر ﺗﺎزﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر »ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ« ﺷﻤﺎری از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺑﺪﯾﺪﮔﺎﻩ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن درﺑﺎرﻩﺷﺎن
ﮔﻔﺘﻪ  ،ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ،ﺗﻮهﻴﻦﺁﻣﻴﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺘﺎب »ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ« ،آﻪ در هﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ هﻴﭻ ﺑﻨﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،از روی ﻓﻀﺎی
ﻣﻪ ﺁﻟﻮد روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﺁن روزﮔﺎر ﭘﺮدﻩ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در ﺁن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
از درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز در ﺑﺮاﺑﺮ هﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻴﺰ ،از ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺳﺘﺮون در ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻬﺎی
ﺑﺎروری ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ ﮔﺎم ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ« ﺳﻴﻤﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد و هﺴﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدهﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﻓﺮاﺗﺮ از هﻤﻪی
اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ او ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺮاهﻴﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﯽهﻴﭻ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﮐﻪ او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎزی ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ هﻢ از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﺎهﺪ »ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در روزﮔﺎری ﮐﻪ در ﺳﻴﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻬﮕﺎﻩ ﺟﺮﻗﻪهﺎﯾﯽ اﻣﻴﺪوارﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢهﺎﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﻮن ﺧﺮﻣﻨﯽ از ﺁﺗﺶ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﻓﺮوزان ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ او »از ﻗﻄﺮﻩ ﺗﺎ
درﯾﺎ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺲ از ﺁن »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز«
را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻢ »ﺁﺗﺶ« ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد» .ﺁﺗﺶ« ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺳﺖ درﺑﺎرﻩ ی ﻣﻬﺎر ﭼﺎهﻬﺎی ﺁﺗﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اهﻮاز.
ﺑﻬﺮام ﺑﻴﻀﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﻴﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،درﺑﺎرﻩاش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ
دهﻨﺪﻩی زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺁن ﺁﺗﺶ ﮔﺮدن اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮد« .اﻣﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ ﻓﻴﻠﻢ و ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی دﯾﮕﺮش را
ﺳﻴﺎﻩ ﻣﺸﻖهﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻴﻠﻢ »ﻣﻮج و ﻣﺮﺟﺎن و ﺧﺎرا« ﮐﻪ  ۴ﺳﺎل ﺑﻪ درازا ﮐﺸﻴﺪ .ﺑﻬﺮام
ﺑﻴﻀﺎﯾﯽ »ﻣﻮج و ﻣﺮﺟﺎن و ﺧﺎرا« را ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩی ﻟﻮﻟﻪهﺎی ﻧﻔﺖ
زﯾﺮ ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﺁن ﻣﺮدان ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺻﻮرت ﺧﺎک ﺁﻟﻮد ،اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮ ﺑﻮد و ﻧﻪ هﺮ ﺷﻌﺮی .ﺷﻌﺮی دﻟﮑﺶ ﺑﻮد« .و
هﻮﺷﻨﮓ ﮐﺎوﺳﯽ ﻧﻴﺰ ،درﺑﺎرﻩاش ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج و ﻣﺮﺟﺎن و ﺧﺎرا ﯾﮏ ﺷﻌﺮ و ﯾﮏ ﻗﺼﻴﺪﻩی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺳﺖ،
ﺣﻤﺎﺳﻪای از ﮐﺎر ﺁدﻣﻬﺎ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﺳﺨﺖ«.
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ و داﺳﺘﺎﻧﯽ »ﭼﺮا درﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪ« ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﻴﻠﻢ »ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻴﺎﻩ اﺳﺖ« را درﺑﺎرﻩی ﺟﺰام ﺧﺎﻧﻪای در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ هﻤﮑﺎری ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩۶۴در
ﺟﺸﻨﻮارﻩی ﻓﻴﻠﻢهﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ "اوﺑﺮهﺎوزن" ،در ﺁﻟﻤﺎن ،ﺟﺎﯾﺰﻩی ﻧﺨﺴﺖ را درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ
»ﺗﭙﻪهﺎی ﻣﺎرﻟﻴﮏ« ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺧﺸﺖ و ﺁﯾﻨﻪ« ﺳﺎﺧﺖ و در ﭘﯽ ﺁن
ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ »ﮔﻨﺠﻴﻨﻪهﺎی ﮔﻮهﺮ« را از ﺟﻮاهﺮات ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪی اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »هﺮﮔﺰ درﺧﺸﺶ اﻟﻤﺎس ﺗﻀﻤﻴﻦ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮد .هﺮ
ﺳﻨﮓ از ﻣﻴﺎن اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮔﻮهﺮ ﮔﻮﯾﺎی ﺻﻔﺤﻪای ﺳﺖ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان«.
اﺑﺮاهﻴﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪاش در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دوﻣﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﻴﻠﻢ او ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﺮار درﻩی ﺟﻨﯽ« ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ دهﻪی  ۵٠را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺰودی ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺁن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮرش را ﺗﺮک
ﮐﺮد ،و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎﯾﺶ در ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﺎهﺪ از ﻓﻀﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺁن روزﮔﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﺎهﺪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺁﺛﺎر ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﭼﻪ در زﻣﻴﻨﻪی ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﭼﻪ در ادﺑﻴﺎت ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ﺁﺛﺎر او و ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ واﻗﻌﯽاش در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯽ
ﺑﺮد.«.
ﭘﺮوﻳﺰ ﺣﻤﺰوى

