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، مجموعه گفتگوهای چندنوبتی پرویز جاهد با »نوشتن با دوربين«کتاب 

ابراهيم گلستان، اکنون در فضای روشنفکری ایران و نيز در خارج از 
هيچ پروا و  گلستان بی. کشور جنجالی بزرگ به راه انداخته است

ی جو روشنفکری دهه  گيرد، بويژه دربارهآنکه برگی را جلوی دهانش ب بی
گوید و بر بسياری از هنرمندان آن   در ایران سخن می۴٠ و ٣٠های 

شماری از » نوشتن با دوربين«پس از انتشار . روزگار تازيده است
کسانی که نامشان در کتاب ذکر شده است، چه با نوشتن مقاله و با 

شان   آنچه گلستان دربارهاند و مصاحبه، بدیدگاه گلستان اعتراض کرده
 . اند آميز دانسته انصافانه و نيز، توهين گفته ، بی

 
، آه در هنگام گفتگو هيچ بنا نبود بصورت کتاب منتشر شود، از روی فضای »نوشتن با دوربين«اما کتاب 

ته بود و ای که در آن پرورش یاف گلستان از جامعه. مه آلود روشنفکری ایران آن روزگار پرده برداشته است
های سترون در جستجوی راههای  از درهای بسته و باز در برابر هنرمندان و نيز، از آنهایی که در اندیشه

 . زدند، سخن گفته است باروری فرهنگ و هنر گام می
 
ی  خواننده فراتر از همه. دهد سيمای گلستان را آنگونه که بود و هست بازتاب می» نوشتن با دوربين«

هيچ تردید نه تنها یکی از نویسندگان  ابراهيم گلستان بی. شود احساسات درونی او آشنا میاعتراضها با 
برجسته ایران است، که او همچنين فيلمسازی متعهد و آگاه است و شاید هم از اینروست که 

 . نام گرفته است» نوشتن با دوربين«گفتگوهایش با پرویز جاهد 
 

خورند، گلستان نویسنده  هایی اميدوارکننده به چشم می اه جرقهدر روزگاری که در سينمای فارسی گهگ
از قطره تا «نخستين فيلم مستند او . هایش ناگهان چون خرمنی از آتش پيرامون خود را فروزان کرد با فيلم
» مجموعه چشم انداز«بود که گلستان را با امکانات اندکی که در اختيار داشت ساخت و پس از آن » دریا

فيلم مستندی ست درباره ی مهار چاههای آتش » آتش«. یکی از آنها بود» آتش«که فيلم را ساخت 
 . گرفته در اهواز

 
این فيلم یک حماسه و نمایش «اش گفت که  بهرام بيضایی، کارگردان تئاتر و سينمای ایران، درباره

 و فيلمهای دیگرش را اما گلستان خود این فيلم. »ی زیبایی وحشتناک آن آتش گردن افراشته بود دهنده
بهرام .  سال به درازا کشيد۴که » موج و مرجان و خارا«داند برای ساختن فيلم  هایی می سياه مشق

های نفت  ی لوله مراسم تشييع جنازه«نویسد  داند و می را یک شعر می» موج و مرجان و خارا«بيضایی 
و . »شعری دلکش بود.  بود و نه هر شعریزیر آفتاب با آن مردان پوشيده صورت خاک آلود، این دیگر شعر

ی حماسی ست،  اش نوشت که موج و مرجان و خارا یک شعر و یک قصيده هوشنگ کاوسی نيز، درباره
 . » شان با طبيعت سرسخت  ای از کار آدمها و مبارزه حماسه

 
خانه «فيلم ناکام ماند، » چرا دریا طوفانی شد«گلستان پس از آنکه در ساخت فيلم بلند و داستانی 

 در ١٩۶۴ای در تبریز با همکاری فروغ فرخزاد ساخت که در سال  ی جزام خانه را درباره» سياه است
پس از فيلم مستند . ی نخست را دریافت داشت ، در آلمان، جایزه"اوبرهاوزن"های کوتاه  ی فيلم جشنواره

ساخت و در پی آن »  و آینهخشت«گلستان نخستين فيلم داستانی خود را با نام » های مارليک تپه«
ای بود تا   را از جواهرات سلطنتی ایران ساخت که برای گلستان بهانه »های گوهر گنجينه«فيلم مستند 

هر . هرگز درخشش الماس تضمين زنده ماندن ملت نبود«ی ایران بپردازد و بگوید که  به تاریخ گذشته
 » .شت مردم ایرانای ست از سرگذ سنگ از ميان اینهمه گوهر گویای صفحه

 
اش در انگلستان به ایران بازگشت و دومين فيلم سينمایی خود را  ابراهيم گلستان پس از اقامت چندساله

ی ایران  ای نمادین جامعه این فيلم که بگونه. ساخت» ی جنی اسرار دره«که آخرین فيلم او نيز بود به نام 
پس از آن گلستان کشورش را ترک .  توقيف شد را بازسازی کرده است بزودی۵٠ی  سالهای نخست دهه

هایش در گفتگوهایی چندنوبتی با پرویز جاهد از فضای  کرد، و اکنون پس از سالها با نگاه به گذشته
: نویسد می» نوشتن با دوربين«پرویز جاهد در مقدمه کتاب . روشنفکری آن روزگار سخن گفته است



تنها با . ی سينما و چه در ادبيات یک ضرورت فرهنگی ست نهامروزه بازخوانی آثار گلستان، چه در زمي«
اش در ميان نویسندگان و سينماگران ایرانی پی  توان به اهميت آثار او و نقش و جایگاه واقعی اینکار می

 . ».برد
 

 پرويز حمزوى 
 


