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 کاشف معدن صبح
 

17/5/59سایت زیتون، روز یکشنبه، مورخ:  :منبع  
  

مقدمۀ این اثر،  ،پیش از این 1، مجموعۀ عکس هاي زنده یاد عباس کیارستمی به دستم رسید.درها و یادهابه لطف ناشر،  اخیراً
از اینرو شائق بودم تمام عکس هاي این اثر را ببینم؛ عکس هاي متنوع و رنگارنگی که  2به قلم داریوش شایگان را خوانده بودم؛

گویی  ،قفل و زنجیر شده اند درها بسته اند، برخی دیگراین برخی از رنگ و رو رفته را قاب گرفته است.  چوبیِ  یدرهاي قدیم
  که عبور از آنها ناممکن است و آنچه پشت آنها گذشته و می گذرد، نادیدنی است و نامکشوف. 

  
. کیارستمی افتادم» باد مارا خواهد برد« و » خانۀ دوست کجاست؟«  اي این عکسها بودم، به یاد دو فیلمغرق تماش هنگامی که

با  پسر بچه  ساز است، پنجرهو مردي که در  . نیز درهاي چوبیِ متعددي در روستا دیده می شود» خانه دوست کجاست؟«در 
 فترچۀ مشق دوستش، از روستاي خودبراي پس دادن د است و  و سادگی نماد معصومیت و بی آالیشی که(شخصیت اول فیلم)  

 ه درهاي فلزي است، گله می کند؛در حال بدل شدن ب از اینکه عموم درهاي چوبیِ پیرامونیو  می شود؛ ، هم کالماینهمه راه آمده 
 گویی که جایگزینیِ درهاي چوبی با درهاي فلزي متضمن از میان رخت بربستن سادگی و زیباییِ درهایی است که از جنس چوب

در خود  ،رفت و آمد می کرده  از طریق آنها و ین درها انس داشتها با ی را که روزگاريمردمان و طبیعت بوده و خاطرات انبوه
  . جاي داده اند

راگاه چ« و  »اصطکاك فلزات« و» حاصل ضرب تردید و کبریت« و » از سطح سیمانی قرن« سپهري،  کیارستمی، به اقتفاي
 «در انتظار سر زدن ، »هبوط گالبی« و » معراج پوالد« و زمانۀ   می هراسد و در عصر صنعتی شدن» چرخ زره پوش« و   »جرثقیل

و فضاي غیر شهري  را نصیب بردن و در هواي آن  تااست و بساطت و صفا و صمیمیت روس » طلوع گل یاس« و  »معدن صبح
اعضاء  را نمادي از زندگی شهري انگاشت؛  همچنانکه» خانۀ دوست کجاست؟«می توان درهاي فلزي در  3.و نفس کشیدن دم زدن

ل، اند. در مقاب مدرنیزاسیون و زندگی تکنولوژیک  ، نمادي از»باد ما را خواهد برد« ماشین گروه فیلمبرداري و تلفن همراه در  و
ر دل بشر دکه  اند سنتی، تداعی کنندة درها و یادهاگرفته شده در تصاویر   درهاي چوبیِ نمایان در این دو اثر، نظیر درهاي قاب

در  وسکنی گزیده  ایشان در آن به سان ساحل امنیعده اي همچنان دلپذیر است و سنتی که براي  .آن بالیده و سربرآورده است
تی دیگر ماعجیانا در پی نفی و هدم آن برآمده؛ لمیده اند؛ جماعتی نیز با سرعت تمام از آن فاصله گرفته و اح سایه سار درختانش

اوت را فضایی از بیخ و بن متف و زیستن در جهان راززدایی شدة کنونی سنت و چند صباحی  ز، پس از فاصله گرفتن اولیۀ ازنی
  روزگار سپري شده اند.  و رصد کردنِ ،  در اندیشۀ بازخوانیِ دوبارة سنت پسِ پشتتجربه کردن
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تی با پیشینه هاي تربی ا و سالهایی که بر انسانهاي مختلفگذر زمان و روزها و ماه ه پالسیده و رنگ و رو رفته ازچوبیِ درهاي 
جوي می نشست و گذر عمر را در آن می دید و می  حافظ بر لب د. اگر، روزگارينکن گذشته، حکایت میگوناگون  و معرفتی 

  گفت:
  ر ببینـبنشین بر لب جوي و گذر عم

  ن ما را بسرت ز جهان گذراکین اشا
  

  و سهراب تاکید می کرد:
 نه تو می پایی، و نه کوه. میوة این باغ: اندوه، اندوه/... این آب روان، ما ساده تریم. این سایه، افتاده تریم/ نه تو می پایی، و نه« 

  1.»من، دیدة تر بگشا. مرگ آمد، در بگشا
  

گرد و  درهاي مندرسی کهعالم را  در آینۀ آنها  رصد کرد؛ زوال و فناي  و ن به تماشاي درهاي فرسوده نشستاکنون می توا
، اقبالها و ادبارهاي و بر نیامده، ناکامیها و تلخی هانظاره گر دغدغه ها، شور و شوق ها، آرزوهاي برآمده   غبار زمان بر آنها نشسته،

 اکنون و و دقایقی خستگی درکرده اند ، یا کنار آنها نشستهگذر کرده،  یا بدانها تکیه داده ن درهابوده اند که از ای انسانهاي بسیاري
یاري ه مهر بسسر بمگو و  درهایی که رازهاي از میان رخت بر بسته و روي در نقاب خاك کشیده  و منزل به دیگري پرداخته اند؛ 

 منازعات انسانیِ کثیري طی سالیانمشاجرات و  شاهد درهایی که کرده ؛ ابدي اي اختیار کوت عمیقسدم برنیاورده و  شنیده، اما را 
و تبله  دهش و فرتوت رنگ پریدهر دیده، پوسته پوسته و بسیا باران و برف و بورانِدرهایی که رعد و برق و باد و   متمادي بوده؛

   را دوره می کنند. » هنوز«شب و روز و برجایند و  پا ؛ اما همچنان کرده
  
 

ال، . در عین حاهند شد و تا ابد بسته اندباز نخو فل و زنجیر شده اند، گویی که ، قدرها و یادهابرخی از درهاي  افزون بر این، 
ست ود،  نمادي ابرخی دیگر از درها زنجیر نشده اند و می توان  به گشوده شدنِ آنها امیدوار بود. درِ باز یا دري که می تواند باز ش

،  شمس دیوان. مولوي ، در درجا زدنقبض و گرفتگی و گرفتار شدن و ؛ در مقابل، درِ بسته نمادي است از  تگاريرس و از انفتاح
زندان را شکسته و » در«، انسانهایی می داند که » جا رهیده زجان و «و  اند » پرنده تر ز مرغان هوایی«سبک روحان عاشقی را که 

  مخزن را گشاده و رهایی را تجربه کرده اند: » در« 
  

  یـایـــبداده وام داران را ره    کجایید اي در زندان شکسته
  یــکجایید اي نواي بی نوای    کجایید اي در مخزن گشاده

  
از رهایی و عبور کردن. درهایی که غل و زنجیر شده و به هیچ و در بند شدن، هم نمادي است  هم  نمادي است از گرفتار در،

و تخته بند زمان و مکان می کنند. از سوي  می دهند و انسان را زمین گیر و کهنگی ترفندي نمی توان آنها را گشود، بوي ماندگی
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روان شدن از پی رستگاري و سبکباري و قوام بخش  گشایشی کهمی توان  با جد و جهد و تالش  گشود،  را  دیگر، درهایی
بهم  »تنفس تنهایی «را در » دریچه هاي شعور« و »  به کودکی شور آبها رسیدن«  ورفتن » به خلوت ابعاد زندگی« و   بادبادك 
   1.است را دیدن » حضور هیچ مالیم« و  همنورد افقهاي دور شدنزدن و 

نتی طبیعت و سرو رفته اي  را که کیارستمی قاب گرفته، برایم هم تداعیِ کنندة  رنگ و قدیمی وچوبیِ خالصه کنم. درهاي 
 ؛ا را از آن فرسنگها  دور کردهن خو کرده بودیم، اما اشتغال به زندگی شهري و صنعتی، مو روزگاري با آاست که در دل آن بالیده 

ان پیرامون؛ هم یادآور این مهم که برخی از درها براي زوال و ناپایداريِ جه فنا و  هم نمادي است از گذر عمر و فرسایش و
خی دیگر اما بر ماندن است؛نشستن و  محکوم به  گرفتار آمده، مفري ندارد و پشت آنها همیشه زنجیر شده و بسته اند و کسی که

  از درها را می توان گشود و سبکبالی و رهایی را چشید و زمزمه کرد.        
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