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Χαιρετισμός
του Αμπάς Κιαροστάμι

Ο Αμπάς Κιαροστάμι είναι γνωστός ως σκηνοθέτης, μα κι εγώ μ ’ αυτή την ιδιότητα αναγνω
ρίζω τον εαυτό μου. Ό τα ν με ρωτούν τι επαγγέλλομαι, αμέσως απαντώ: σκηνοθέτης, αλλά η 
αλήθεια είναι ότι η σκηνοθεσία δεν αποτελεί το μόνιμο και επίσημο επάγγελμά μου. Από το 
βιογραφικό μου φαίνεται ότι κάθε δύο χρόνια ολοκληρώνω μια νέα ταινία κι ότι κάθε ταινία 
μου με απασχολεί περίπου έξι μήνες. Τότε προκύπτει το εύλογο ερώτημα: Με τι ασχολούμαι 
τον υπόλοιπο ενάμιση χρόνο; Πρέπει να ομολογήσω ότι ακόμα και στη διάρκεια των έξι μη
νών της κατασκευής μιας ταινίας, μου έχει συμβεί να με κεντρίσουν άλλα ερεθίσματα. Μέσα 
σε γυρίσματα, έχω συλλάβει τις συγκεχυμένες σκέψεις μου να ξεστρατίζουν σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε μετά βίας κατορθώνω να συμμαζεύω τις άκρες της ταινίας μου. Έ τσ ι, πριν από μερικά 
χρόνια, ξάπλωσα στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης, και τότε διαπίστωσα ότι από τη μία πλευρά 
είμαι ένας εποχιακός σκηνοθέτης, κι απ’ την άλλη, αφιερώνομαι και σε άλλες δραστηριότη
τες που, όμως, ούτε κι αυτές αποτελούν την κύρια απασχόλησή μου. Για παράδειγμα, για με
γάλα διαστήματα ασχολούμαι με τη φωτογραφία, που ούτε αυτή αποτελεί το κύριο επάγγελ
μά μου. Παρ’ όλο που, κάθε εβδομάδα, χαλάω περισσότερα αρνητικά από οποιονδήποτε επαγ- 
γελματία φωτογράφο, ούτε φωτογράφος μπορώ να πω ότι είμαι. Συχνά περιδιαβαίνω τα μο
νοπάτια της ποίησης, αλλά δεν είμαι ποιητής. Δίχως δε να υπερβάλλω, μπορώ να προσθέσω 
στις προηγούμενες δραστηριότητές μου τη βίντεο εγκατάσταση, τη ζωγραφική και την ξυ
λουργική. Οι πιο ευχάριστες στιγμές μου είναι όταν κόβω κι επεξεργάζομαι το ξύλο. Μπορώ 
να σας διαβεβαιώσω ότι κανένας ξυλουργός δεν απολαμβάνει όσο εγώ την υφή και την οσμή 
του ξύλου. Με κλειστά μάτια και μόνο απ’ την οσμή, μπορώ να αντιληφθώ την ποιότητά του. 
Από τις ταινίες και τις φωτογραφίες μου αγαπώ πολύ περισσότερο τα σεντούκια μου, που εί
ναι φτιαγμένα από ξύλο και δέρμα.
Κοντολογίς, στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή διαπίστωσα ότι είμαι πολυτεχνίτης και ερημοσπί
της, κάνω τα πάντα και τίποτα, και ουδόλως με απασχολεί αν αυτό το γεγονός είναι καλό ή 
κακό. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση είναι πεπρωμένο και όχι συνειδητή επιλογή. Η βασανι
στική και αρνητική της πλευρά υπερισχύει της θετικής, η νοσηρή τής υγιούς, κι όλα ανάγο
νται στην ανησυχία -  μια «ανησυχία» που με ακολουθεί από παιδί, από τα τέσσερα ή τα πέντε 
μου χρόνια, αλλά μπορεί και να έχει τις ρίζες της και στην προγενέστερη περίοδο της ζωής, 
στη γέννησή μου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι διαφορές ανάμεσα σ’ εμένα και τ ’ 
αδέλφια μου ήταν ευδιάκριτες. Θυμάμαι τις δυσκολίες που προκαλούσαν στους γύρω μου 
αυτές ακριβές οι ανησυχίες μου: ανησυχίες, που εξακολουθούν να με συνοδεύουν· ανησυ
χίες, που πρώτα με ρίχνουν από το κρεβάτι, και μετά με ξυπνούν· ανησυχίες, που θεραπεία 
τους ή, μάλλον, ανακούφιση από τα συμπτώματά τους ή, μάλλον, παυσίπονο αποτελεί η ερ
γασία, οποιαδήποτε εργασία -  η εργασία, προσωρινό βάλσαμο του πόνου, ενός πόνου αθερά
πευτου, αλλά και, συνάμα, ηδονικού.
Με αυτή την ευκαιρία, επιθυμώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης που γνώρισε τις ταινίες μου στο προσφιλές ελληνικό κοινό πριν από πολλά 
χρόνια. Και οι μικρού μήκους ταινίες μου πρωτοπροβλήθηκαν από αυτό το φεστιβάλ σε επο
χές που η θέση μου ως σκηνοθέτη δεν είχε ακόμα εδραιωθεί.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ για την έκθεση των φωτογραφιών μου. Το 1997 
παρουσιάστηκαν οι έγχρωμες φωτογραφίες μου, και φέτος εκτίθενται οι ασπρόμαυρες. Ελπί
ζω εχλικρινά ότι κι αυτές θα γοητεύσουν το βλέμμα των θεατών.

Τεχεράνη, Οκτώβριος 2004 

Μετάφραση: Αροάμ Μομενί. γ



Αμπάς Κιαροστάμι: 
Ρεαλισμός και ποιητική

του Μιχάλη Δημόπουλου

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ένας άγνωστος ακόμα σκηνοθέτης από το ξεχασμένο, συκο- 
φαντημένο και παραμελημένο τότε Ιράν ήταν η μεγάλη, ανανεωτική μορφή που απρόσμενα 
διέψευσε όσους είχαν αρχίσει να διαπιστώνουν στον δυτικό κινηματογράφο εμφανή σημάδια 
κόπωσης, συμβατικότητας και επανάληψης. Ο Αμπάς Κιαροστάμι, με το Close-up, την ταινία 
με την οποία ξάφνιασε ευχάριστα κοινό και κριτικούς στη Δύση, ανέτρεψε αυτή την καλλι
τεχνική κατήφεια της εποχής και, λίγα χρόνια αργότερα, το 1997, στις Κάννες, κέρδισε τον 
Χρυσό Φοίνικα με τη Γεύση του κερασιού, επιβεβαιώνοντας τη νέα κινηματογραφική δυναμι
κή που είχε αρχίσει να διαφαίνεται σε χώρες έξω από τα δυτικά μητροπολιτικά κέντρα.
Στο Ιράν, ο Κιαροστάμι είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, με ταινίες-παραγγελίες για 
παιδιά, εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ -  μικρά, ταπεινά, αλλά ευφυή, σχόλια εκμάθησης και δια
παιδαγώγησης. Αποφασιστικά και γρήγορα, άρχισε να χαράζει το προσωπικό του ίχνος με ε
φόδια που, πέρα από τον κινηματογράφο, έβρισκε στην ποίηση, στη φωτογραφία, στις νέες 
τεχνολογίες και στο βίντεο, παραμένοντας όμως πάντα προσηλωμένος σε μια χειρωνακτική 
αντίληψη της τέχνης (είναι και μάστορας, μαραγκός_ ο ίδιος έχει κατασκευάσει τα έπιπλα 
του σπιτιού του στην Τεχεράνη).
Αυτός ο μέγιστος δημιουργός, λοιπόν, πέτυχε να διαμορφώσει και να εκφράσει με απλότητα 
και πρωτοτυπία μια μοναδική σχέση που έχει ως αφετηρία την πολιτική αλληγορία και κο- 
ρυφώνεται σ’ έναν ανεπανάληπτο φιλοσοφικό στοχασμό που συνοψίζεται στην αναζήτηση 
της αλήθειας, αλλά όχι μόνον. Οι ταινίες του είναι, σχεδόν όλες, μεγάλες περιπλανήσεις, τα
ξίδια στην περιφέρεια της Τεχεράνης και στην ενδοχώρα του Ιράν. Παρά την κίνηση και την 
εναλλαγή, τους ανοιχτούς ορίζοντες και τις απρόσμενες συναντήσεις, επιβάλλεται μια φαι
νομενική ακινησία. Το αυτοκίνητο, κομβική πρώτη ύλη στο κινηματογραφικό σύμπαν του 
Κιαροστάμι, λειτουργεί σαν σπίτι, παύει να είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, και μετατρέπε- 
ται σχεδόν σε κινηματογραφικό τρόπο να υπάρχεις σ’ αυτόν τον κόσμο που μοιάζει ακίνητος 
και αποσυντίθεται εσωτερικά. Αυτή η ακινησία που επιβάλλει την εσωτερική πτώση και α
ποσύνθεση, δε μοιάζει να προέρχεται από τον Roberto Rossellini και το δικό του Ταξίδι στην 
Ιταλία-, Τόσα χρόνια μετά, και παρ’ όλες τις αλαζονικές χειραγωγήσεις της εμπορικής σκοπι- 
μότητάς του, ο κινηματογράφος συνεχίζει ν ’ αφουγκράζεται τη θεωρία του André Bazin για 
την αναζήτηση και την αποκάλυψη του πραγματικού.
Η πολιτική αλληγορία, ένα στοιχείο που διαπερνά και καθορίζει τον κινηματογράφο του 
Ιράν, έχει για τους περισσότερους σκηνοθέτες αυτής της χώρας έναν νεορεαλιστικό προσα
νατολισμό. Στον Κιαροστάμι, ωστόσο, συναντάμε μια κρίσιμη απόκλιση. Ο δικός του ρεαλι
σμός κρατάει πάντα ανοιχτή την απορία που έχει σχέση με τη μυθοπλαστική κατασκευή, τη 
σύλληψη του κόσμου και με το βλέμμα που τον «σκανάρει», όπως θα λέγαμε σήμερα . 
Ταινίες όπως το Close-up ή το Μέοα από τους ελαιώνες ξεπερνούν τις ντοκιμαντερίστικες α
φετηρίες τους και καταπιάνονται με πιο πολύπλοκα αφηγηματικά σχήματα. Το Δέκα και, κυ
ρίως, το Πέντε, οι τελευταίες του ταινίες, εκεί που υποτίθεται ότι καταγράφουν την πραγμα
τικότητα, στην ουσία αποδεικνύουν το θρίαμβο της τέχνης, τηςοοσίας της τέχνης. Ο Κιαρο
στάμι, με τον τρόπο του (που φαίνεται, αλλά κάθε άλλο παρά είναι, απλός), προσθέτει νέες8
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διαστάσεις στις σχέσεις μύθου και πραγματικότητας, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, αναπα- 
ραστατικής και αφηρημένης τέχνης. Και θέτει το μέγιστο, υπαρξιακής φύσης δίλημμα: η τέ
χνη -και η τέχνη του κινηματογράφου περισσότερο απ’ όλες- αναπλάθει ή αποτυπώνει τον 
κόσμο;
Οι ταινίες του Αμπάς Κιαροστάμι ανανέωσαν ριζικά την αντίληψη για τον κινηματογράφο -  
και μάλιστα, σε μια εποχή όπου όλα έμοιαζαν δεδομένα ή/και αδιέξοδα. Η παρούσα μονογρα
φία, αυτόν το στόχο έχει: να φωτίσει πολλές πλευρές, πολλές πτυχές από αυτό το μοναδικής 
έμπνευσης, ομορφιάς και στοχασμού σύμπαν.
Άλλωστε, ο Κιαροστάμι δεν είναι άγνωστος στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που την αγαπάει ιδι
αίτερα και την έχει επισκεφθεί, με αφορμή το Φεστιβάλ, αρκετές φορές. Ο Δημήτρης Εϊπίδης 
τον είχε πρωτοπαρουσιάσει ήδη από το 1992 στους «Νέους Ορίζοντες», την πρώτη χρονιά 
που λειτούργησε το διεθνές τμήμα, κι από τότε, όλες σχεδόν οι κατοπινές ταινίες του συνά
ντησαν στη Θεσσαλονίκη ένα θερμό και πιστό κοινό. Η ιδέα, λοιπόν, ενός πλήρους αφιερώ
ματος στο έργο του Αμπάς ήταν ένα παλιό όνειρο, κι όταν, από το Μουσείο Κινηματογράφου 
του Τορίνο, που κατάφερε να το στήσει για πρώτη φορά πέρσι, μας πρότειναν να μεταφέρου
με και στη Θεσσαλονίκη τη ρετροσπεκτίβα και τη φωτογραφική έκθεση του Αμπάς Κιαρο
στάμι, δεχθήκαμε με χαρά. Νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε και να απο
λαύσουμε το έργο ενός πραγματικά μεγάλου σύγχρονου κινηματογραφιστή.

Ο Αμπάς Κιαροστάμι στη, 
Βενετία, το 1995 

Φωτογραφία: ΟατοΙε ΒεΙΙαϊεΗε



Ο άνεμος θα μας πάρει



Το ποίημα και ο άνεμος

του Νίκου Σαββάτη

Ούτε Ανατολή 
ούτε Δύση,. 

Ούτε Βορράς 
ούτε Νότος. 

Μόνο εδώ rzov είμαι εγώ. 
ΑΜΠΑΣ ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ

Ας αρχίσουμε από την επωδό: «Άναψε τη φωτιά και θα σου δείξω κάτι αόρατο / αν δεν επιθυ
μείς να το δεις, / κάτι που δεν μπορεί ν ’ ακουστεί / αν δεν επιθυμείς ν ’ ακούσεις την ανάσα 
του». Απαγγέλλοντας αυτό το ανώνυμο τετράστιχο, ο Αμπάς Κιαροστάμι σφραγίζει ποιητικά 
το 10 για το Δέκα, ένα στεγνό, κινηματογραφικό μάθημα εφ’ όλης της ύλης, που απευθύνει 
«προς κάθε ενδιαφερόμενο», μέσα από το αυτοκίνητό του. Μ’ αυτό το τελευταίο του ντοκι- 
μαντέρ-μανιφέστο για την αυτο-κατάργηση της σκηνοθεσίας, προσπαθεί να θεωρητικοποιή
σει το μονόδρομο της αδιαπραγμάτευτα προσωπικής ασκητικής του που, μετά από τη σημα
ντική τομή της Γεύσης του κερασιού, τον αντιπαραθέτει όλο και πιο έντονα σ’ ένα εξωνημένο, 
αλαζονικό και υποκριτικό παγκόσμιο κινηματογραφικό γίγνεσθαι. Παραδόξως, η «οδηγητι
κή φιλοσοφία» του Κιαροστάμι που μας παραδίδεται σ’ αυτό το υβριδικό κινηματογραφικό 
δοκίμιο, είναι διανθισμένη αποκλειστικά με Δυτικές αναφορές· αναφορές, άλλοτε προφανείς: 
στον Zavattini και τον Olmi, τους νεορεαλιστές πνευματικούς πατέρες ταινιών όπως Ο ταξι
διώτης, Η Εμπειρία, Η αναφορά και Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;' κι άλλοτε λιγότερο ανα
μενόμενες: στον Hitchcock και τον Bresson, τους ακρογωνιαίους λίθους της κινηματογρα- 
φοφιλίας. Ωστόσο, η πιο αινιγματική (γιατί επαναλαμβάνεται) αναφορά, είναι η νιτσεϊκή ρή
ση: «Μόνο ό,τι είναι αληθινά βαθύ χρειάζεται μάσκα».
Βγάζοντας, λοιπόν, την τελευταία μάσκα, κατακερματίζοντας τη χίμαιρα του «υπεράνθρω
που» σκηνοθέτη σ’ αυτή την (προσωρινή, ελπίζουμε) καλλιτεχνική διαθήκη του, ο Κιαρο
στάμι μάς αποκαλύπτεται αυστηρός θεωρητικός, εκλεπτυσμένος κινηματογραφόφιλος και α
παισιόδοξος τραγικός. Πού είναι άραγε ο ανατολίτης τοπιογράφος θυμόσοφος, που έμοιαζε να 
υμνεί με τις σύγχρονες, κινηματογραφικές παραβολές του απλές αλήθειες, όπως: «Ένας κό
σμος χωρίς ελπίδα είναι σαν σπίτι χτισμένο στο νερό»; Στο προσωπικό του «εδώ»: μέσα στο 
μηχανικό καβούκι του περιπλανιέται αέναα και αναδιοργανώνει την εικόνα και το έργο του. 
Στραμμένος προς τη δική του Ανατολή, αυτήν απ’ όπου ανατέλλει ο ήλιος της ποίησης, υπε
ρασπίζεται τη γεωπολιτική ενός κινηματογράφου που υπηρετεί με ακραία συνέπεια την 
πνευματικότητα και την αλήθεια.
Όμως, είναι πραγματικά «καινούργιες» οι πλευρές του Κιαροστάμι που αποκαλύπτει το 10 
για το Δέκα; Ακόμα κι αν μας είχαν εντυπωσιάσει οι παλιές, γνωστές «επιθετικές» δηλώσεις 
του Κιαροστάμι ότι δεν έχει δει καμιά ταινία δύο φορές, ότι πλήττει με τις ταινίες τού 
Bresson, μόνο ένας κακοπροαίρετος ή αναίσθητος θεατής δε θα είχε αντιληφθεί ότι η πραγ
ματικά επιθετική αποδόμηση της αφήγησης και το περίτεχνο παιχνίδι με τις μάσκες τής 
πραγματικότητας και της μυθοπλασίας στην τριλογία του Κοκέρ (Πού είναι το σπίτι του φ ί
λου μου;, Και η ζωή συνεχίζεται, Μέοα από τους ελαιώνες) στηρίζονταν σε μια βαθιά συνείδη
ση και αγάπη της λειτουργίας πρώτα του νεορεαλισμού κι ύστερα του κινηματογράφου τού 
δημιουργού, που τον ακολουθεί. Απλώς, ο απόλυτα αυτοδίδακτος κινηματογραφιστής Κιαρο
στάμι επινοούσε το δικό του φιλμικό ιδίωμα εκ του μηδενός, αντλώντας όχι από τον μακρινό 11
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γαλαξία του αμερικανικού κινηματογράφου, αλλά από την αστείρευτη πηγή της πραγματι
κότητας που έβλεπε γύρω του. Μια ταινία του Κιαροστάμι δεν υφαίνει ποτέ έναν γοητευτι
κό ιστό αναφορών στον Hawks, τον Hitchcock ή τον Lang μέσα στο αφηγηματικό υλικό της, 
όπως μια ταινία του Godard, του Truffaut ή του Rivette. Χρησιμοποιώντας τον κινηματο
γράφο για να ξαναβρεί τα πράγματα, να συναντήσει τον «μυστηριώδη άλλο», την ίδια τη ζωή 
κι όχι μια προβολή στην οθόνη, ο Κιαροστάμι δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τις μοναχικές 
και χειρωνακτικές πρακτικές της ζωγραφικής και της ποίησης που είχαν γαλουχήσει την 
καλλιτεχνική ευαισθησία του. Κοιτούσε ακόμα και το πιο ταπεινό και άχαρο θέμα με το ερω
τικό και στοχαστικό βλέμμα του ζωγράφου. Κι ύστερα προσπαθούσε να εξαϋλώσει την εικό
να που αποτύπωνε στο φιλμ, σε αφηρημένες λέξεις, σε στροφές και στίχους -  όχι σε πρόζα. 
Αυτή η αδιάκοπη κυκλική ροή από την πραγματικότητα στον κινηματογράφο και πίσω, μέσα α
πό τους παραπόταμους της ζωγραφικής και της ποίησης, γέννησε, φυσικά, ιδιόμορφες κατα
σκευές. Στην τριαντατετράχρονη σταδιοδρομία του, ο Κιαροστάμι δοκίμασε τα πάντα, εκτός α
πό καθαρόαιμες ταινίες «είδους». Οι διδακτικές ταινίες για παιδιά της πρώτης περιόδου του (π.χ. 
Με ηχωρίς τάξη,), ουσιαστικά μάθαιναν στον εκπαιδευόμενο σκηνοθέτη τους τα όρια της κινη
ματογραφικής έρευνας και τη συναρμογή του ντοκιμαντέρ με τη μυθοπλασία που αργότερα θα 
γοήτευε τα Δυτικά βλέμματα στο Close-up και την τριλογία του Κοκέρ. Ακόμα και σε ταινίες κα
τά παραγγελία (Τα χρώματα), η αγωνία του Κιαροστάμι να μη χάσει την προσωπική ματιά του, 
τον οδηγεί να διαλύσει το μάθημα σε μια αναρχική ονειροφαντασία, υιοθετώντας την ανέμελη ο
πτική των αποδεκτών του. Οι νεορεαλιστικές ηθογραφίες του (Ο ταξιδιώτης, Η  Εμπειρία, Κο
στούμι yia γάμο), που διερευνούσαν τη γέννηση της ηθικής συνείδησης και της φιλίας στους μι
κρούς δεσμώτες ενός απόλυτα εχθρικού και τιμωρητικού συστήματος, ωθούσαν, από πολύ νω
ρίς, τη χασματική αφήγησή τους προς τη μυστικιστική ποίηση του Πού είναι το σπίτι του φίλου 
μου. Στον Ταξιδιώτη, για παράδειγμα, η υποβλητική νυχτερινή σεκάνς της απόδρασης του Γα- 
σέμ από την καθημερινή επαρχιακή του μιζέρια στον μαγικό χώρο της επιθυμίας και του παι
χνιδιού για μεγάλους, που είναι ένας αγώνας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στην πρωτεύου
σα. Ακόμα και η πολύ συγκεκριμένη και πεζή κοινωνική καταγγελία της διαφθοράς στην αρι- 
στουργηματική Αναφορά, μετά από το πρώτο μέρος της ταινίας και την απόλυση του πρωταγω
νιστή από την υπηρεσία του, μεταμορφώνεται σ’ ένα από τα πιο γυμνά και αδιέξοδα τοπία υ
παρξιακής ασφυξίας ενός μικροαστικού ζευγαριού που έχουμε δει ποτέ στον κινηματογράφο. 
Τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα, όταν το υπέροχο Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; του 
1987 εκπόρθησε τα Δυτικά φεστιβάλ, βάζοντας μέσα στον διεθνή καλλιτεχνικό χάρτη όχι μό
νο το δημιουργό του, αλλά και μια ολόκληρη γενιά ιρανών κινηματογραφιστών, που αποκα
λύφθηκαν μαζί μ’ αυτόν. Η πρώτη δυσκολία, βέβαια, ήταν να περάσει ο ιρανικός μετανεορε- 
αλισμός του Κιαροστάμι από τις συμπληγάδες της παγκοσμιοποιημένης χολιγουντιανής 
φρεναπάτης. Πώς είναι δυνατόν αυτή η αρχέγονη ποίηση, η «αισώπεια» διαύγεια του μύθου, 
η «καφκική» αφηγηματική αίσθηση, ο μοντέρνος εικονογραφικός μινιμαλισμός, η τρυφερή 
σκληρότητα της ματιάς και η ενέργεια μιας «καταφατικής κοσμοαντίληψης» (για να ξανα- 
θυμηθούμε τον Nietzsche), όλες αυτές οι πλούσιες αντιθέσεις να συνυπάρχουν αρμονικά σε 
μια φτωχή ταινία από μια ανελεύθερη, θεοκρατική, ισλαμική κοινωνία; Αυτή ήταν η απορία 
όσων αγνοούσαν τη μεγάλη, περσική ποιητική παράδοση και δεν έκαναν ποτέ τον κόπο να α
ναρωτηθούν κάτι εξίσου αυτονόητο: Γιατί άραγε οι ανοιχτές, Δυτικές κοινωνίες μας παρά
γουν όλο και πιο φανταχτερά, τρομακτικά και βίαια οπτικοακουστικά σκουπίδια; «Η θερα
πεία ενός πολιτισμού είναι το μαρτύριο ενός άλλου»: μ’ αυτή τη φράση ο κοσμοπολίτης Paul 
Bowles είχε απαντήσει στο ρατσιστικό ψευδοπρόβλημα από το 1972, στην προτελευταία πα
ράγραφο της αυτοβιογραφίας του, που ολοκληρώθηκε στο Μαρόκο λίγο πριν η «σύγκρουση 
των πολιτισμών» πάρει τις σημερινές διαστάσεις μιας πλανητικής τραγωδίας.
Το ότι ο Κιαροστάμι κατάφερε να ανακηρυχθεί ο σημαντικότερος σκηνοθέτης της δεκαετίας 
του ’90 από τα μέσα ενημέρωσης του Εχθρού (τα αμερικανικά περιοδικά «Time» και «Film 
Comment»), δε σημαίνει ότι, στη διαδρομή, αφαίρεσε το αδιαφανές πέπλο της ιρανικότητας α-12
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πό τον βαθύ, οικουμενικό ανθρωπισμό χων αφηγήσεων χου. Μια μελωδία χου Vivaldi, χου 
Cimarosa κι ένα παλιό μπλουζ παιγμένο από χον Louis Armstrong, σχο χελευχαίο πλάνο χων 
χαινιών Και η ζωή συνεχίζεται, Μέσα απο τους ελαιώνες και Η  γεύση του κερασιού ανχίσχοιχα, ή- 
χαν οι μόνες παραχωρήσεις χου σχη Δυχική κουλχούρα. Αλλά αυχή η απροσδόκηχη χρήση 
μουσικής μπαρόκ ή χζαζ από ένα σκηνοθέχη που δεν πισχεύει σχη λογική χου soundtrack, 
πρέπει να ιδωθεί αλλιώς: ως σύμβολο χης ηχηχικής ανάσας χου χοπίου. Βάζει μια πινελιά πα- 
γκοσμιόχηχας σχην ονειρική απεικόνιση χης ιρανικής φύσης, με χον ίδιο χρόπο που άλλη μια 
μελωδία χου Vivaldi χραγουδάει χο ουράνιο παιχνίδι χων χρωμάχων, χωρίς ν ’ αλλοιώνει χην 
ιαπωνικόχηχα, σχο χελευχαίο πλάνο χου Μανταντάγιο χου Κουροσάουα, χην ωραιόχερη οπτι- 
κοακουσχική ανάχαση που έχουμε δει. Καχά χα άλλα, οι ιδιοσυγκρασιακές, κιαροσχαμικές κα- 
χασκευές που ακολούθησαν χο Πού είναι το στιίτι του φίλου μου;, γίνονταν όλο και πιο απαιχη- 
χικές για χον ανοιχχό, ενεργηχικό και ευφάνχασχο Αναχολικό ή Δυχικό θεαχή σχον οποίο α- 
πευθύνονχαν. Εκχός απ’ χην ιδιομορφία και χην αδιαφανή εσωχερικόχηχα χων χαινιών, ο θε- 
αχής έπρεπε ν ’ ανχιμεχωπίσει και χην αυχοαναφορικόχηχα χου Κιαροσχάμι, που δομεί χις γε- 
μάχες κενά αφηγήσεις χου ως σχοχασχικά κεφάλαια μιας αληθινής αυχοβιογραφίας.

Μια παραδείσια οπτική
Σχον Δυχικό θεαχή, που ζει σ’ έναν κόσμο χωρίς προοπχική, όπου οι άνθρωποι, χα νοήμαχα και 
χα ανχικείμενα υπάρχουν μόνο αποκομμένα και ενχαγμένα σε δίκχυα και τεχνικο-πληροφο- 
ριακές ροές, κι όπου, επιπλέον, η ανχίληψη χου παρελθόνχος και χου μέλλονχος έχει διαλυθεί 
σχο εφιαλχικό «αιώνιο παρόν» χης καχανάλωσης, χα δύο χελευχαία μέρη χης χριλογίας χου Κο- 
κέρ (Και η, ζωή συνεχίζεται και Μέσα από τους ελαιώνες) προσφέρουν, από χη μια μεριά, μια ανα- 
βάπχιση σχην πνευμαχικόχηχα, κι από χην άλλη, χην καθαρή απόλαυση μιας διανοηχικής ά
σκησης· μια ποιηχική, παραδείσια εναχένιση χης ζωής και χης ανθρώπινης μοίρας μέσα σχην 
αιώνια ομορφιά χης φύσης και, χαυχόχρονα, χο παιχνίδι που ο δημιουργός παίζει με χον ίδιο 
χον κινημαχογράφο. Το Και η ζωή συνεχίζεται είναι ένα «νχοκιμανχέρ» που αφηγείχαι μια «μυ
θοπλασία», ή, μάλλον, μια χαινία δρόμου που διηγείχαι μια αληθινή ισχορία: πώς ένας κινημα- 
χογραφισχής (ο Κιαροσχάμι), ψάχνονχας, μαζί με χο γιο χου, να βρει αν ο φονικός σεισμός χού 
1990 σχο βόρειο Ιράν έχει σκοχώσει χους πρωχαγωνισχές χού Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, 
ανακαλύπχει μιαν άλλη ανάγκη. Αποφασίζει να μη κινημαχογραφήσει χην κατάληξη χης έρευ- 
νάς χου, χο αν δηλαδή οι μικροί φίλοι χου είναι ζωνχανοί ή νεκροί, αλλά χο πώς κάποιοι άλλοι 
επιζήσανχες (χελείως άγνωσχοι σ’ αυχόν), μέσα απ’ χα συνχρίμμια και χο θάναχο, διεκδικούν με 
αξιοθαύμαστο πείσμα όλη χην γκάμα χης ζωής: χην οικογένεια, χη συνεργασία, χην αξιοπρέ
πεια, χον έρωχα, χην τεμπελιά, ένα τσαγιέρά, ένα χαλί, μια κουβεντούλα με χους γείτονες, ένα 
χέρι βοήθειας σχην ανηφόρα, ένα τσιγάρο σχο κατώφλι χου μισογκρεμισμένου σπιτιού, λίγη 
μπάλα σχην τηλεόραση· και, χο σημαντικότερο: να κινημαχογραφήσει χο πώς, κόντρα σχη λο
γική κάθε αληθινού μοντερνιστή, που θα στρεφόταν ενάντια σχη φύση για χην καταστρεπτι
κή οργή χης, ο ίδιος (όπως και ο γιος χου μέσα απ’ χη δική χου μύηση) καταλήγει να συμφιλιώ
σει χο βλέμμα χου με χην απεραντοσύνη χου χοπίου που δεν παύει ούτε στιγμή να υπενθυμίζει 
σχην ανθρώπινη ύπαρξη χη μηδαμινότητα, χην παροδικότητα και χη θνητότητά χης.
Δύο χρόνια αργότερα, χο 1994, η έκπληξη χων εκπλήξεων: ο Κιαροσχάμι επιστρέφει σ’ αυτό 
χο ιεροποιημένο, φυσικό σκηνικό και σκηνοθετεί χην κωμωδία χων (κινηματογραφικών) πα
ρεξηγήσεων Μέσα από τους ελαιώνες. Στρέφοντας χην κάμερα πίσω από χην κάμερα χου υπο
τιθέμενου ντοκιμαντέρ Και η ζωή συνεχίζεται, χο αποδομεί και μας αποκαλύπτει χα μυστικά 
και χα ψέματα χου γυρίσματος: σχη διάρκειά χου, μια ερωτική ιστορία είχε «πραγματικά» παι
χτεί ανάμεσα στους ηθοποιούς που ερμήνευαν χους νιόπαντρους σχην ωραιόχερη -αλλά τε
λείως φανταστική- σκηνή χης ταινίας. Αναπτύσσοντας αυτό χο «ασήμαντο» επεισόδιο κόντρα 
σχη βαθύτατα μισανθρωπική ιδεοληψία χης νεωτερικότητας όχι «όλες οι ιστορίες έχουν τε
λειώσει (μαζί με χην Ιστορία)», ο Κιαροσχάμι κτίζει μια ολόκληρη αφήγηση από καθαρή αγά
πη σχον καθημερινό, ταπεινό, σεισμόπληκτο άνθρωπο που σκύβει να κοιταχτεί σχον χρυσό- 13
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ποίκιλιο καθρέφτη του κινημαιογράφου-μέσα-σχον-κινηματογράφο. Η απλή ιστορία του νε
αρού χτίστη Χοσεϊν, που, όταν ο σεισμός αφάνισε το σπίτι και τους συγγενείς του, έγινε ηθο
ποιός και παιδί για όλες τις δουλειές στο συνεργείο τού Και η ζωή συνεχίζεται για να κατακτή
σει την πιο τυχερή απ’ αυτόν, αλλά πεισματάρα και απόρθητη μαθήτρια, Ταχερέ, γεννάει μια 
πλούσια και περίπλοκη «τριτοκοσμική» κομεντί. Πέρα από την αφοπλιστική αφέλεια, το χ ι
ούμορ και το παράξενο σασπένς της ερωτικής πολιορκίας, πίσω από τη γοητευτική και γαλή
νια φυσιολατρία των εικόνων της, η ταινία αποκαλύπτει μιαν από τις πιο γυμνές, υπαρξιακές 
μελέτες της αμείλικτης κοινωνικο-σεξουαλικής απόρριψης -  και μάλιστα, την αντιπαραθέτει 
σε μια βαθιά ενδοσκόπηση του δημιουργού που, δραματοποιώντας την κατασκευή της ταινίας 
του, συνειδητοποιεί πόσο μάταιη είναι η προσπάθεια του σκηνοθέτη να χειριστεί τους ηθο
ποιούς και τους θεατές του όπως οι αόρατες δυνάμεις χειρίζονται το ανθρώπινο πεπρωμένο. 
Από την ολύμπια κορυφή της δόξας του, ο Alfred Hitchcock, ο βικτωριανός φονταμενταλι- 
στής της τέλειας αφηγηματικής τρομολαγνείας, έχει δηλώσει: « Ό ταν γύριζα το Ψυχώ, σκη
νοθετούσα το κοινό μου». Κρυμμένος πίσω από τη «βιβλική» μορφή του ηθοποιού Μοχαμάντ 
Αλί Κεσαβάρζ, ο εσωτερικός τεχνίτης της εικόνας Αμπάς Κιαροστάμι αρνείται να πάρει τους 
θεατές του ομήρους. Από το λοφάκι απ’ όπου ατενίζει τις μακρινές μορφές του Χοσεϊν και της 
Ταχερέ να χάνονται και να βρίσκονται στις φιδίσιες διαδρομές της επιθυμίας, θα μπορούσε 
κάλλιστα να κομπάζει για μια πολύ μεγαλύτερη ύβρη: «Όταν γύριζα το Μέσα από τους ελαιώ
νες, σκηνοθετούσα το πώς σκηνοθέτησα τις ζωές των ηθοποιών μου!» Μόνο που η σκηνοθεσία 
την οποία υπηρετεί ο Κιαροστάμι, δεν είναι ένας πανάκριβος και «μεγαλύτερος απ’ τη ζωή» 
μηχανισμός ελέγχου της φαντασίωσης, αλλά ένα πλανόδιο εργαστήρι καθημερινών ονείρων, 
που ο πυκνός κοινωνικός ιστός το αγκαλιάζει με θέρμη. Στις βασανιστικές επανα-λήψεις των 
πλάνων, που οι ερασιτέχνες ηθοποιοί επιμένουν να καταστρέφουν, αρνούμενοι να παπαγαλί
σουν όσες ατάκες δεν αποδίδουν τη βιωμένη σχέση τους με τα πράγματα, το συνεργείο τής 
ταινίας δείχνεται κυκλωμένο, σε απόσταση ασφαλείας, από ένα χαρούμενο τσούρμο περιέρ
γων -  κυρίως από παιδιά, έτοιμα να χιμήξουν μέσα στο κάδρο, αν ποτέ ο σεβάσμιος σκηνοθέ
της, «ο δάσκαλος», τους το επιτρέψει. Αντίθετα από τη σκοτεινή καταγραφή της κινηματο- 
γραφοφιλίας ως εγκληματικής παρέκκλισης μιας τραυματισμένης προσωπικότητας στο 
Close-up, εδώ, η αγνή αγάπη προς τον κινηματογράφο είναι το μαγικό ραβδί που αγγίζει και 
μεταμορφώνει τα πάντα: τη βαριά σκιά του πένθους που στοιχειώνει τη δοξαστική τοπιογρα
φία· τις ψυχές του Χοσεϊν και της Ταχερέ που, ακόμα κι αν δεν ενωθούν ποτέ, τουλάχιστον 
δοκίμασαν τα πρώτα σκιρτήματα του έρωτα· και, πιο πολύ, το σκηνοθέτη της αδέξιας, παιδιά
στικης προσέγγισής τους, που θα αρνηθείνα επιβεβαιώσει την παντοδυναμία του με το θρίαμ
βο ή την πανωλεθρία του έρωτα, μ’ ένα (περι)οριστικό για τη φαντασία του θεατή τέλος. Το 
τελευταίο, εκστατικό γενικό πλάνο, με τους ήρωες να χάνονται απ’ το κάδρο μέσα στην ανε
ξέλεγκτη ροή της ζωής σ’ ένα καταπράσινο λιβάδι, είναι μια εφήμερη εικόνα αιωνιότητας, που 
θα μπορούσε να έχει βγει από τους στίχους του μεγάλου μύστη Τζαλαλαλντίν Ρουμί: «Ο κή
πος της αγάπης είναι πράσινος και χωρίς όρια, / δίνει καρπούς αλλιώτικους απ’ τη χαρά και τη 
λύπη, / η αγάπη φτάνει πέρα κι απ’ τις δυο, / δεν έχει άνοιξη, ούτε φθινόπωρο. Αιώνια θάλλει».
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1. Αιιό τη συνέντευξη του Κταμο- 
στάμι μ ι τον καθηγητή κοινωνιο- 

λογίας Α λί Ακμττάμ Μαχντί, 
πριν την παρουσίαση της Γεύσης 
ιου κερασιού στο Πανεπιστήμιο 

του Καλόμπους, Οχάιυ, στις 3 
Μαρτίου 1998.

Το τραγικό τοπίο
Αντίθετα από το ανοιχτό τέλος της ιστορίας του Χοσεϊν και της Ταχερέ μέσα στο φως και τη 
ζωή, στη Γεύση του κερασιού, το ταξίδι του κυρίου Μπαντί προς το θάνατο ολοκληρώνεται 
δύο φορές: μία, στο απόλυτο σκοτάδι, στην τέλεια εκμηδένιση της εικόνας, όταν ο ήρωας, μέ
σα στον τάφο του, χωμένος βαθιά στην «τραγικότητα του τοπίου», ξεψυχάει σε μαύρο· και 
μία, στο άπλετο φως, με μια εικαστική αποστασιοποίηση από τη σκοτεινή ιστορία: την αινιγ
ματική «ανάσταση» του πρωταγωνιστή Χομαγιούν Ερσαντί, τραβηγμένη σε βίντεο, όπου 
βλέπουμε τον ίδιο κι όλο το συνεργείο, κοντά σε μια ευτυχισμένη παρέα κομπάρσων φαντά
ρων, να τελειώνουν το γύρισμα. Τι είναι, λοιπόν, αυτό το τέλος; Ιδιοφυές εύρημα ή αφηγη
ματική υπεκφυγή; Κάποιου τύπου πραξικόπημα του δημιουργού ή κάτι ριζικά άΙΛο που, α-
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κόμα κι αν προέκυψε από ατύχημα στο υλικό, όπως διατείνεται ο Κιαροστάμι, υπαγο
ρεύεται απ’ την ίδια τη φύση της αφήγησης;
Η οργάνωση της ιστορίας, που αρνείται κατ’ αρχήν την ψυχολογία, τα συναισθήματα 
και την αληθοφάνεια, μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Από τις τελευταίες ώρες 
του αυτόχειρα, που παρουσιάζεται αμετακίνητος στην ανεξήγητη επιλογή του, βλέ
πουμε μόνο την έμμονη, οδυνηρή κι επαναληπτική περιδίνισή του, μέσα στο αυτοκί
νητό του, γύρω από τον ανοιχτό τάφο- και τις συναντήσεις του με τρεις άνδρες, έναν 
νεαρό κούρδο στρατιώτη, έναν μεγαλύτερο αφγανό θεολόγο κι έναν ηλικιωμένο τούρ- 
κο ταριχευτή (συμβολικά: ένα γιο, έναν αδελφό κι έναν πατέρα), από τους οποίους ζη
τάει την αδιανόητη «χάρη» -έναντι αμοιβής- να θάψουν το πτώμα του στο λάκκο που 
έχει ανοίξει. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μινιμαλιστική ταινία δρόμου, γεμάτη από μο
νότονες και μακάβριες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σ’ έναν μελλοντικό αυτόχειρα, που 
επιθυμεί να εξαφανιστεί χωρίς ίχνος, και στους υποψήφιους νεκροθάφτες του. Κινη- 
ματογραφημένη σε κοντινά πλάνα που, όμως, αποκαλύπτουν ελάχιστες πληροφορίες 
για τα πρόσωπα, η ταινία δεν αποτελεί ούτε παραβολή, ούτε αλληγορία και, βέβαια, 
ούτε διαφήμιση της αυτοκτονίας, όπως η ιρανική λογοκρισία θεώρησε. Η παράξενη α- 
φηγηματική μορφή της αποσκοπεί στην παρουσίαση ενός προβλήματος όπου οι ιδέες, 
οι πιθανότητες και τα ερωτήματα προσεγγίζονται με τη μορφή της συγκεκριμένης ι
στορίας. Ό πω ς παρατηρεί ο Youssef Ishaghpour, «αυτή η μορφή αποτελεί τη βάση 
σχεδόν όλης της μυστικιστικής γραφής στο Ιράν».
Στις συνεντεύξεις του που ακολούθησαν το θρίαμβο της Γεύσης τον κερασιού στις 
Κάννες, ο Κιαροστάμι ξεκαθαρίζει ότι η ταινία μιλάει για το θάνατο κι όχι για την αυ
τοκτονία, για την ανακάλυψη της ομορφιάς της ζωής όταν όλες οι προοπτικές της έ
χουν εξαντληθεί, κι ότι συνδέεται περισσότερο με την ιρανική ποιητική παράδοση πα
ρά με την ισλαμική θρησκεία, όπου η θλίψη και ο θρήνος είναι πολύ σημαντικά. «Η 
ευτυχία και η θλίψη είναι άρρηκτα δεμένες. Κάτω από κάθε στρώμα απόγνωσης ελλο
χεύει η ελπίδα, που απλώνει το χέρι ν ’ αδράξει την ευτυχία. Την ίδια στιγμή, κάτω α
πό κάθε μορφή ευτυχίας υπάρχει ένα στρώμα αγωνίας και απελπισίας. Είναι ένας κύ
κλος της ζωής: η ευτυχία και η δυστυχία πορεύονται μαζί- όχι χώρια.. .Οι πραγματικό
τητες γεννούν τα αντίθετά τους, κι αυτό πρέπει να το δούμε διαλεκτικά. Στα βάθη τής 
κατάθλιψης, ο άνθρωπος αναζητεί τη χαρά, και στα ύψη της ευτυχίας πρέπει πάντα 
να ερωτοτροπεί με την αναπόφευκτη πραγματικότητα της λύπης.»1 Στο ταξίδι του 
προς το θάνατο, ο Μπαντί, αποφασισμένος, παγερός και ασυγκίνητος, δεν κάνει τίπο
τα περισσότερο από το να αναλύει φιλοσοφικά το ταμπού της ελεύθερης επιλογής τής 
αυτοκτονίας με τους συνομιλητές του που, προφανώς, αντιπροσωπεύουν τις τρεις τά
ξεις του ινδοευρωπαϊκού σύμπαντος: τους πολεμιστές, το ιερατείο και το λαό. Η αγω
νία του, λοιπόν, προέρχεται από μια εσωτερική πάλη άλλου τύπου. Δεν πασχίζει να 
συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι αναζητεί το θάνατο, τη σκιά του Θεού, αλλά να ξεπερά- 
σει την απόλυτη απομόνωση της εσωτερικής εξορίας του στην οποία αυτή η αναζήτη
ση τον καταδικάζει. Αφού κάθε μορφή ανθρώπινης κοινότητας την απορρίπτει, ο 
Μπαντί αναγκάζεται να περιπλανιέται μέσα σ’ ένα άγριο, κατάξερο, γεμάτο πέτρες και 
σκόνη τοπίο, ώσπου να συναντήσει το φίλο που θα τον βοηθήσει να την ολοκληρώσει. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο μόνος «φίλος» που βρίσκει στη διαδρομή, ο τούρκος τα
ριχευτής, ενώ υπόσχεται να τον θάψει αν τον βρει νεκρό την επόμενη αυγή, προσπαθεί 
να τον μεταπείθει, μιλώντας για τις απλές χαρές της ζωής, σαν να παραφράζει τα ηδονι
στικά τετράστιχα του Ομάρ Καγιάμ, όπου πίσω από τον ύμνο στην οινοποσία και τις α
πολαύσεις, πάντα καραδοκεί ο θάνατος. Η ίδια η σκηνή του θανάτου του Μπαντί, που 
μοιάζει να γλιστράει αργά μέσα απ’ το λάκκο στο σκοτάδι, ενώ σποραδικές αστραπές φω
τίζουν το πρόσωπό του, δείχνοντάς του το δρόμο προς το φως, και μια νυχτερινή συμ
φωνία από τους ήχους της ανήσυχης φύσης τον τυλίγει, είναι ένα λεπταίσθητο ξεψύχι-

Η γεύοη tou κεραοιού 
Το ιέίος π/ς αναζήτησης
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σμα της εικόνας και της ηχητικής μπάντας, «σκηνοθετημένο» από την πένα του μεγάλου μύ
στη Τζαλαλαλντίν Ρουμί πριν από πολλούς αιώνες: «Πέθανε, μέσα σ’ αυτή την καινούργια αγά
πη. / Ο δρόμος σου αρχίζει απ’ την άλλη πλευρά. / Γίνε ο ουρανός. / Γκρέμισε τον τοίχο της φυ
λακής. / Απόδρασε. / Φύγε σαν κάποιος που άξαφνα γεννιέται μες στο χρώμα. / Κάν’ το τώρα. / 
Έ να πυκνό σύννεφο σε σκεπάζει. / Γλίστρησε απ’ το πλάι. / Πέθανε και σώπασε. / Η σιωπή εί
ναι το σίγουρο σημάδι του θανάτου σου. / Σ’ όλη σου τη ζωή έτρεχες ξέφρενα να γλιτώσεις απ’ 
τη σιωπή. / Τώρα ανατέλλει η βουβή πανσέληνος».2
Η τελευταία λέξη είναι ένα νεύμα στο πνεύμα του Καγιάμ. Δύο χρόνια πριν σφραγίσει με το 
γράμμα του Καγιάμ την πιο ποιητική αφήγησή του (Ο άνεμος θα μας πάρει), ο Κιαροστάμι α
ποφάσισε να διαλύσει τη μαύρη κατάληξη του Μπαντί με μια φευγαλέα (αυτή τη φορά) εικόνα 
του μοναδικού επίγειου παραδείσου που γνωρίζει. Στον βιντεοσκοπημένο επίλογο της Γεύσης 
τον κερασιού, η ζωή συνεχίζεται με την κινηματογραφική εργασία που είναι σκέτη απόλαυση σ’ 
αυτό το ηλιόλουστο, ανοιξιάτικο τοπίο. Ολοζώντανος και επιβλητικός, ο κεντρικός ήραχις ανά
βει τσιγάρο και, πριν αποχωρήσει από το πλάνο, το δίνει στο σκηνοθέτη, που έχει μόλις σταμα
τήσει μια λήψη με στρατιώτες από το κοντινό στρατόπεδο. Ο Κιαροστάμι, ευχαριστημένος, δί
νει μια τελευταία εντολή στον ηχολήπτη να γράψει ήχους, και λίγο πιο πέρα οι φαντάροι αρά
ζουν στον ήλιο, κρατώντας λουλούδια και χαμογελώντας στη μηχανή, όπως τα παιδιά στο ABC 
Africa. Όμως, αυτή η ειδυλλιακή σκηνή δεν είναι απλώς μια προχειρογραμμένη σελίδα από το 
βιντεο-ημερολόγιο του γυρίσματος. Μοντάροντας το υλικό της ελλειπτικά, ο Κιαροστάμι την 
κάνει διφορούμενη και, το σπουδαιότερο, την επενδύει με το «St. James Infirmary», παιγμένο 
απ’ την τρομπέτα του Louis Armstrong. Τι ζητάει εδώ αυτό το πασίγνωστο, πένθιμο εμβατήριο 
του μπλουζ, αυτή η μουσική η στοιχειωμένη από απολαύσεις στην κακόφημη Στόριβιλ της Νέ
ας Ορλεάνης; Οι πρωτότυποι στίχοι του κομματιού διηγούνται, σε πρώτο πρόσωπο, την ιστο
ρία ενός ανθρώπου που, βλέποντας την αγαπημένη του νεκρή πάνω σ’ ένα λευκό τραπέζι κά
ποιου νοσοκομείου, αναρωτιέται αν η ψυχή της έχει πάει στον παράδεισο· ύστερα ζητάει από 
τους φίλους του να τον θάψουν, όταν πεθάνει, με τα καλά του κι ένα χρυσό εικοσαδόλαρο στην 
καδένα του ρολογιού του. Ακόμα κι αν στην ταινία δεν ακούμε τους στίχους, στο ηχόχρωμα 
του μεγάλου τρομπετίστα νιώθουμε το πνεύμα τους: μια μελαγχολία πιο βαθιά κι από το θάνα
το· μια μελαγχολία που παραμένει και μετά το τελευταίο fade out της εικόνας, όταν το αυτοκί
νητο του Μπαντί χάνεται στη στροφή, στο βάθος του κάδρου, πίσω από τον Κιαροστάμι και 
τον οπερατέρ Χομαγιούν Παϊβάρ. Με αυτή τη σύντομη και μυστηριώδη σεκάνς αποχαιρετι
σμού (άλλη μια απροσδόκητη μυστική στιγμή της αφήγησης), η ισορροπία έχει αποκαταστα
θεί. Ο ήρωας, η ενσάρκωση της φαντασίωσης του σκηνοθέτη, έχει αποχωρήσει απ’ τη σκηνή, 
αποκαλύπτοντας το αληθινό πρόσωπο του δράματος: τον ίδιο τον δημιουργό.

Ο θεριστής άνεμος
Αυτό, όμως, δεν είναι κοσμοϊστορική αποκάλυψη. Από το Και η ζωή συνεχίζεται και μετά, ο 
Κιαροστάμι είναι ο κεντρικός ήρωας των ταινιών του, μισοκρυμμένος πίσω από μια διάφανη 
μάσκα: ένα ψευδώνυμο κι έναν ηθοποιό που έδειχνε πάντα μεγαλύτερος από τον ίδιο. Στη 
Γεύση του κερασιού, η σοβαρή μάσκα του μεγάλου κινηματογραφικού σκηνοθέτη θάβεται στο 
μνήμα του Μπαντί, ώστε ο δημιουργός να ξαναξεκινήσει το ταξίδι του με λιγότερα τεχνά
σματα, με ελαφρότερες αποσκευές, με απλούστερη τεχνολογία. Η καινούργια μάσκα τού 
Κιαροστάμι, στο Ο άνεμος θα μας πάρει, είναι ο τηλεοπτικός παραγωγός Μπεχζάντ, και το 
σπασμωδικό, συχνά κωμικό πέρασμά του απ’ το χωριό Σία Νταρέχ, τη χώρα των θαυμάτων, 
μονοπωλεί το οπτικό πεδίο. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι δευτερεύον ή στο περιθώριο 
της εικόνας: ο Φαρζάντ, ο μικρός σύνδεσμος των ντόπιων με τον ήρωα, το παιδί με το ωραιό
τερο στήσιμο μπροστά στη μηχανή πριν τα διαβολάκια του ABC Africa- η δυνατή κι ομιλη- 

■¿ Coleman iiur1·* The UKIÍ οπιτονοικοκυρά του Μπεχζάντ, που ξαφνικά αποσύρεται από το οπτικό πεδίο για να
κ genual Kumi, εκΰ. Harper, γεννήσει αθόρυβα το δέκατο παιδί της· η μυστηριώδης Ζεϊνάμπ, που δε θα δείξει ποτέ το πρό-

16 ¿’ανΦρανοίοκο 1997. οωπό της -  ούτε ο’ αυτόν, αλλά ούτε και στο θεατή· οι συνεργάτες του, που η μηχανή τούς
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φιλμάρει μόνο σε πολύ γενικά πλάνο (στην αρχή τής 
ταινίας) και πλάτη (στη μέση της) να βγαίνουν βιαστι
κά από το αυτοκίνητό του. Ακόμα και η ετοιμοθάνατη 
αιωνόβια, ο κινητήριος μοχλός της μυθοπλασίας, ζει 
και πεθαίνει εκτός πεδίου. Όσο για τον καταλύτη τής 
όποιας μεταστροφής του κεντρικού ήρωα, τον Γιου- 
σέφ, τον άνθρωπο που σκάβει μια βαθιά τρύπα στο λό
φο πλάι στο νεκροταφείο, ακούμε μόνο τα χνάρια του 
στην ηχητική μπάντα. Με τόσες φυγόκεντρες δυνά
μεις, είναι ν’ απορεί κανείς πώς η αφήγηση κρατάει την 
ιδιότυπη συνοχή της, πώς οι κολλήσεις ανάμεσα στις 
στιγμές κωμωδίας και τις στιγμές επιφώτισης που τη 
συγκροτούν, όχι μόνο δε διαλύονται, αλλά και παραμέ
νουν αόρατες ώς το τέλος.
Το μυστικό, όπως πάντα στον Κιαροστάμι, είναι πολύ 
απλό και πολύ περίπλοκο μαζί. Αυτή η ταινία δεν αντι- 
παραθέτει την αλλοτρίωση ενός αστού, εξαρτημένου α
πό το κινητό και το αυτοκίνητό του, στην αυθεντικό
τητα των απομονωμένων «ιθαγενών», που ξέρουν μόνο 
τους ρυθμούς της φύσης, την (ανα)παραγωγή, τη σε
ξουαλικότητα και το θάνατο. Στην πραγματικότητα, 
αυτή η ταινία δε μιλάει ούτε καν για τον κεντρικό της ήρωα. Ατενίζει την εκτυφλωτική ο
μορφιά του τοπίου που σιγά σιγά δαμάζει το σκόρπιο βλέμμα του. Και κάθε απόπειρά του να 
πλησιάσει τους άλλους, τη μετράει με τις αποστάσεις της ποίησης.
Ακόμα και στα υπέροχα γενικά πλάνα της αρχής, όπου ένα αυτοκίνητο χάνεται στις κορδέλες 
της κιαροσταμικής τοπιογραφίας, ακούμε σε κ ο ντ ινό  τους επιβάτες να ψάχνουν ένα μοναχι
κό δέντρο για να προσανατολιστούν, και τον Μπεχζάντ να αναφέρει γελώντας τους στίχους 
του Σοχράμπ Σεπεχρί: «Όχι μακριά απ’ αυτό το δέντρο, βρίσκεται ένα δασοσκέπαστο δρομά
κι / πιο πράσινο από το ενύπνιο του Θεού».3 Μέσα, λοιπόν, στη σύντομη εισαγωγή, η ίδια η 
ταινία συνοψίζει, με αρκετή αυτοειρωνεία, τι πρόκειται να ακολουθήσει: ένα ταξίδι στην α
παρχή του τοπίου, όπως αυτό του σκηνοθέτη στο Κ α ι η ζω ή  σ υ νεχ ίζετα ι, και μια αφήγηση δο
μημένη από μπλοκ ποίησης, πολύ πιο φανερά απ’ ό,τι στο Π ο ύ  ε ίν α ι το σ π ίτ ι τον φ ίλ ο υ  μ ο υ ;, 
που ήταν εμπνευσμένο από το ίδιο ποίημα του Σεπεχρί. Αργότερα, στην έβδομη σκηνή, ο 
Μπεχζάντ συνοδεύει τον Φαρζάντ στο σχολείο μέσα από τα χρυσωμένα από τον ήλιο σοκά
κια. Απορώντας πώς το λευκό χωριό ονομάζεται «Μαύρη Κοιλάδα», θα πετάξει -μισοαστεία, 
μισοσοβαρά- το στίχο: «Όταν το πεπρωμένο του ανθρώπου είναι υφασμένο από μαύρο σκοι
νί...», «. . .ούτε το αγίασμα, ούτε το νερό του παραδείσου μπορεί να το λευκάνει», συμπληρώ
νει αμέσως το παιδί, εκπλήσσοντάς τον.
Αυτός ο αναπάντεχος, αρμονικός συντονισμός του ταξιδιώτη με τον μικρό «αγγελιοφόρο» 
του χωριού δίνε» στον πρώτο την τόλμη να προσπαθήσει ν’ ανοίξει την κλειδωμένη ευαισθη
σία της δεκαεξάχρονης Ζεϊνάμπ, της κρυφής φίλης του Γιουσέφ, με τη μυστικιστική ποίηση 
της Φορούγ Φαροχζάντ. Σε μιαν από τις πιο ριψοκίνδυνες σκηνές του έργου του, ο Κιαρο
στάμι βάζει τον Μπεχζάντ, που μέσα από μια συμβολική, κάθετη διαδρομή από το χωριό 
στην κορυφή του λόφου και πίσω, έχει βρει τη Ζεϊνάμπ στον υπόγειο στάβλο του σπιτιού 
της, να της απαγγείλει ένα ερωτικό ποίημα, ενώ εκείνη αρμέγει την αγελάδα της για να του 
δώσει φρέσκο γάλα: «Όταν έρθεις σπίτι μου, αγαπημένε, / φέρε μου ένα φως / κι ένα παράθυ
ρο για να βλέπω την ευτυχία αυτού του πολύβουου δρόμου...» Η παρατεταμένη, σεμνότυφη 
σιωπή της Ζεϊνάμπ κάνει την άχρωμη απαγγελία του Μπεχζάντ συγκινητική, με τον ίδιο 
τρόπο με τον οποίο η υλικότητα της σκηνοθεσίας -ένα σταθερό, μισοφωτισμένο μονοπλάνο 
σχεδόν επτά λεπτών- τονίζει το μεταφυσικό ρίγος των στίχων: «Αφουγκράσου! / Ακούς το

3. Ολόκληρο ιο ποίημα υπάρχει 
σιο κείμενο »Σιον πηγαιμό για 
ιην και οικία-, σι η Φιλμαγραφία.
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ουρλιαχτό του σκοταδιού, / τον κολασμένο άνεμο που θερίζει τα πάντα καθώς ζυγώνει;» 
Ό ταν το πάθος του ποιήματος κορυφώνεται, η πιο βασική και κοινότοπη κατάσταση έχει με
ταφερθεί στη σφαίρα του ασίγαστου πόθου, την αληθινή καρδιά του μυστηρίου.
Όμως, πριν ο Μπεχζάντ, συνεπαρμένος, απαγγείλει το στίχο που βάπτισε την ταινία, η κο
πέλα τον προσγειώνει με την πεζή κι εκνευριστική υπενθύμιση: «Το δοχείο σας είναι γεμά
το». «Ο άνεμος θα μας πάρει» συνεχίζει αυτός. Και το επαναλαμβάνει, όταν εκείνη, σαστισμέ
νη, το ξαναλέει. Η απαγγελία πρέπει να ολοκληρωθεί, αφού, στην ουσία, δεν είναι ούτε τέ
χνασμα για ψυχολογικό σασπένς, ούτε πρόσχημα για την εξιδανίκευση ενός αδύνατου και 
κάπως διεστραμμένου φλερτ με το αντικείμενο του πόθου τού Γιουσέφ, με τον οποίο ο Μπεχ
ζάντ, όταν ανεβαίνει στο νεκροταφείο για να επικοινωνήσει με την Τεχεράνη, μιλάει χωρίς 
να μπορεί να δει τα μάτια του. Αφού, λοιπόν, το διακύβευμα της σκηνής είναι άλλο, η αμφί
βολη επιφώτιση των προσώπων, η ένταξη του ποιήματος στην ταινία «δοκιμάζει» την αι
σθητική αντίληψη του Κιαροστάμι και, κυρίως, την «παιδιάστικη» και παραδείσια οπτική 
του, που μετά τη Γεύση του κερασιού έχει σκεπαστεί από την αίσθηση του θανάτου.
Το παραλίγο μοιραίο ατύχημα του Γιουσέφ, που, χωρίς τη σωτήρια κινητοποίηση του Μπεχ
ζάντ, θα πέθαινε θαμμένος ζωντανός στο λάκκο του, οδηγεί στη δεύτερη, αναπάντεχη επι
φώτιση. Πάνω στο μηχανάκι του ηλικιωμένου γιατρού, ενώ η φύση έχει βάψει απλόχερα το 
τοπίο με χρυσά στάχυα, ο Μπεχζάντ, ακούγοντας τον χρήσιμο για την κοινότητα θεραπευτή 
να υμνεί το εδώ και το τώρα της ζωής μέσα από στίχους του Καγιάμ, συνειδητοποιεί πόσο μα
κάβρια, μοναχική και άχρηστη είναι η δική του αποστολή να καταγράψει μιαν ακραία νε
κρική τελετή για μια ετοιμοθάνατη που αρνείται να πεθάνει. Ό ταν παραιτείται από την ολο
κλήρωσή της, πετώντας στο ρυάκι το ανθρώπινο οστό, το ειρωνικό φετίχ του, βλέπουμε πί
σω από τη μάσκα τον ίδιο τον Κιαροστάμι να ξεφορτώνεται τη σκηνοθετική αυταπάτη ότι 
μπορεί να ελέγξει την τυχαιότητα, την τραγικότητα και την ανεξέλεγκτη ροή της ζωής με 
θανατερές αναπαραστάσεις.
Κι έτσι, η περιπλάνηση του Κιαροστάμι ξαναρχίζει από τα σώματα και τα πράγματα, τα γράμ
ματα και τους αριθμούς. To ABC Africa δεν είναι ταινία, αλλά μια ανθρωπιστική αναζήτηση του 
νοήματος της ύπαρξης σε μια ήπειρο που αργοπεθαίνει στο σκουπιδοτενεκέ του ανεπτυγμένου 
κόσμου. Εδώ, για πρώτη φορά μετά το Κ ατ’ οίκον εργασία και το Close-up, ο Κιαροστάμι εμφανί
ζεται χωρίς μάσκα, να κινηματογραφεί με ψηφιακή βιντεοκάμερα, σαν ερασιτέχνης, έναν παρά
δεισο που η φτώχεια κι ο αόρατος ιός του AIDS ερημώνουν. Στα βάθη μιας απογοήτευσης με τον 
κινηματογράφο, αυτό το ντοκιμαντέρ για την Αφρική, τη Μαύρη Μητέρα, που λικνίζει τους α
μαρτωλούς γοφούς της στους ρυθμούς του μάστορα τυμπανιστή Μπαμπατούντε Ολατούντζι, 
για να ξεχάσει ότι τα παιδιά της μετά βίας θα κλείσουν τα σαράντα, ήταν μάννα εξ ουρανού για 
τον θεμελιώδη οπτιμισμό του δημιουργού του. Κόντρα στο θάνατο, στη διάλυση του κοινωνι
κού ιστού, την ανέχεια και τον θρησκευτικό σκοταδισμό, οι γυναικείες κοινότητες της Ουγκά
ντας πασχίζουν να αυτοδημιουργηθούν για να μεγαλώσουν τα όμορφα ορφανά τους, που παιδια
ρίζουν γύρω από το σκηνοθέτη, σουλατσάρουν στις αγορές με μαγκιά, μαθαίνουν γράμματα κά
τω από δέντρα και, όταν το ξυλόφωνο και τα κρουστά αρχίζουν να ηχούν, μεταμορφώνονται σε 
λαστιχένιους χορευτές. Με την απόλυτη ελευθερία κινήσεων του καινούργιου μέσου, ο Κιαρο
στάμι και οι συνεργάτες του αφήνονται να παρασυρθούν από τη ζωτικότητα των παιδιών, γιορ
τάζουν την επιστροφή της κινηματογράφησης στη ρευστότητα και τη φυσικότητα, ακόμα κι ό- 
cav το γύρισμα μοιάζει με μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα: στη σπαρακτική επίσκεψη 
στο νοσοκομείο, όπου το πτώμα ενός κοριτσιού τυλιγμένο σε μια σχισμένη κούτα μεταφέρεται 
μ’ ένα ποδήλατο, όπως τα ψώνια απ’ τον μπακάλη, ή στην εξαιρετική, πειραματική σεκάνς όπου 
η κάμερα συνεχίζει να γράφει τον ήχο και τις κινήσεις του συνεργείου στο σκοτάδι μιας διακο
πής ρεύματος, που σχίζεται απ’ τις αστραπές μιας τροιπκής θύελλας.
Λίγο αργότερα απ’ αυτή την άγρια επιφώτιση, το συνεργείο ανακαλύπτει ένα προοδευτικό 
ζευγάρι Αυστριακών που υιοθετούν ένα ορφανό κοριτσάκι, κι εδώ το ντοκιμαντέρ μπερδεύ
εται μαγικά με τη μυθοπλασία. Στην προτελευταία σκηνή, οι γυναίκες του χωριού αποχαι-18
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ρετούν χον Κιαροσχάμι με χους αισθησιακούς σπασμούς χων χορών χους, και η κάμερα κι- 
νημαχογραφεί χη θλιμμένη διαδρομή χου προς χο αεροδρόμιο χης Καμπάλας, αλλά εμείς, με 
μια θαυμάσια έλλειψη χου μονχάζ, απογειωνόμασχε με χο αεροπλάνο χων καχάλευκων Αυ- 
σχριακών που κραχούν χην καχάμαυρη πιχσιρίκα σχην αγκαλιά χους. Ενώ χο μωρά δοκιμά
ζει χη ζεσχασιά και χην ασφάλεια αυχής χης επαφής, η κάμερα δραπεχεύει σχον ουρανό χής 
Αφρικής, όπου πάνω σχα σύννεφα αναβοσβήνουν δυο-χρία πρόσωπα παιδιών-αγγέλων από 
χις κοινόχηχες χης Ουγκάνχας, σε αχνές διπλοχυπίες: χο μοναδικό ανχιρεαλισχικό, ψηφιακό 
εφέ χης χαινίας. Απών απ’ χη σκηνή, ο Κιαροσχάμι υποδηλώνει ποιηχικά όχι θεωρεί αυχή χη 
μοναχική διάσωση όχι λύση χου προβλήμαχος, αλλά όμορφη ισχορία. Ο ίδιος έχει «μείνει π ί
σω» με χα παιδιά που δεν χους χαρίσχηκε η απόδραση απ’ χο μαύρο πεπρωμένο χους. Ωσχόσο, 
αυχό χο ανθρώπινο αγκάλιασμα, πέρα από χρώμα και πολιχισμό, δίνει για πρώχη φορά και 
μιαν απάνχηση σχο μεγάλο ερωχημαχικό που όλες οι κιαροσχαμικές αγιογραφίες παιδιών 
(π.χ. Κ ατ’ οίκον εργασία) χο έκρυβαν πίσω απ’ χη μελέχη χης αναπόφευκχης, μηχανικής και 
άχεγκχης παιδαγωγίας. Γιαχί η φυσιολογική χριβή δύο γενεών (ή δύο πολιχισμών, αν προχι- 
μάχε) γεννάει πάνχα χόση σύγχυση, χόση νεύρωση, χάση καχαπίεση, χάση δυσχυχία;
Από χις άπειρες αναλύσεις χων κοινωνιολόγων, ο Κιαροσχάμι προχιμά χις άφθαρχες εμπνεύ
σεις ποιηχών, όπως ο υπεραιωνόβιος μύσχης Αχάρ χου δωδέκαχου-δέκαχου χρίχου αιώνα: 
«Όποιος θελήσει να γνωρίσει χο μυσχικό χων δύο κόσμων, / θα ανακαλύψει πως και χων δύο 
χο μυσχικό είναι η Αγάπη».4 Γύρω απ’ χην χρομακχική έλλειψή Της, σχην α-φύσικη πόλη 
χου εικοσχού-εικοσχού πρώχου αιώνα, η Μανιά του Δέκα, όπως και ο Μ πανχί χης Γεύσής του 
κερασιού, χριγυρίζει σε αδιέξοδες διαδρομές, κλεισμένη σχην κάψουλα χου αυχοκινήχου χης 
που προβάλλει ακόμα πιο δραμαχικά χην απομόνωση απ’ χον διπλανό χης. Ο γιος χης, Αμίν, 
προσπαθεί να χην κάνει να χη συνειδηχοποιήσει, ουρλιάζονχας χην απόγνωσή χου για χη 
διάλυση χης οικογένειας που εκείνη προκάλεσε παίρνονχας διαζύγιο, για χη σπίλωση χου πα- 
χέρα χου σχο δικασχήριο· μ ’ άλλα λόγια, για χον πόλεμο χων δύο φύλων και χην αναπόφευ- 
κχη μεχαλλαγή χων ρόλων χους που θ ’ αναγκασχεί, μεγαλώνονχας, να μάθει σχο πεχσί χου. 
Ό μω ς ο Κιαροσχάμι δεν αφηγείχαι αυχό χο καθημερινό, οικογενειακό δράμα μιας γχτναίκας 
που η εκπλήρωση χης επιθυμίας χης για ανεξαρχησία χη χωρίζει πρώχα από χο σύζυγο και 
μεχά από χο γιο χης. Το σπάζει σε σχιγμές ωμής αλήθειας, χο εναλλάσσει με κομμάχια άλλων 
δραμάχων απώλειας ή έλλειψης χης αγάπης, ενχάσσονχάς χο σε μια γενικόχερη εικόνα χής 
δυσκολίας χων σύγχρονων γυναικών να υπάρξουν σχο Ιράν. Κι ύσχερα χο καλύπχει με χην ι
κανοποίησή χου για χην καινούργια μορφή χαινίας σχην οποία χον οδήγησε χο δικό χου δια
ζύγιο απ’ χην υποκρισία χου κινημαχογράφου: ένα παράξενα ναχουραλισχικό Θέατρο αυτοκι
νήτου, κινημαχογραφημένο συμπχωμαχικά από δύο βινχεοκάμερες σε σχαθερές γωνίες. 
Ακόμα πιο φορμαλισχικό είναι χο πείραμα χου Πέντε: πένχε μεγάλες λήψεις, από μία και μο
ναδική γωνία, πένχε βίντεο-χαϊκοϋ, που μοιάζουν να δίνουν ήχο, κίνηση και διάρκεια σχη σχο- 
χασχική φωχογραφική εργασία χου Κιαροσχάμι· μια υπερβαχική χοπιογραφία-σπουδή χης αν
θρώπινης απουσίας. Κι ύσχερα, σχο 10 για το Δέκα, ο Κιαροσχάμι, πρώην Μπανχί/ Μπεχζάνχ/ 
Μανιά/ Σκηνοθέχης, αυχοπαρουσιάζεχαι ως απλός καλλιχέχνης, ανέκαθεν ασυμβίβασχος και 
μη πολιχικά ορθός· πάνω απ’ όλα, ανθρώπινος... πολύ ανθρώπινος. Ό χαν χελειώνει χο μονό
λογό χου, βγαίνει από χο αυχοκίνηχο και καχουράει off, όπως οποιοσδήποχε οδηγός μεχά από 
κουρασχική οδήγηση σε χωμαχόδρομους. Ύσχερα απαγγέλλει χους σχίχους χης αρχής, πάλι 
off (αφού χο ηχηρό εκχός πεδίου είναι πάνχα εξίσου ισχυρό με χην εικόνα), και σχρέφει χην 
κάμερα σχο χελικό, αινιγμαχικό, μπουνιουελικό πλάνο χων μυρμηγκιών που συνωσχίζονχαι 
σε μια χρύπα σχο χώμα, φορχωμένα σπόρους σχαριού.
Επιμύθιο; Πιο σημανχική από χην χέχνη, η ζωή συνεχίζεχαι αδιάκοπα, σχους έμμονους ρυθ
μούς χου μόχθου· με όλα χα ζωνχανά πλάσμαχα, μεγάλα και μικρά, να παλεύουν με χην ανά
γκη, χην επιθυμία και χις μεγάλες δυνάμεις που χα ξεπερνούν . 4. Robert Frager, Clifton 
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Το ψωμί και ο δρόμος

Η ςμπειμία



Έ νας καλλιτέχνης του κινηματογράφου

του Jean-Michel Frodon

Κοιτάξτε: είναι οι πρώτες εικόνες. Ο δημιουργός τους δεν έχει ξαναγυρίσει ταινία. Απ’ ό,τι 
λέει, δεν ήθελε καν να γίνει σκηνοθέτης, δεν ενδιαφερόταν για τον κινηματογράφο ούτε ως 
θεατής. Έ να  αγοράκι περπατάει στο δρόμο κρατώντας ένα καρβέλι κάτω απ’ τη μασχάλη 
του. Έ να ς μεγαλόσωμος σκύλος είναι ξαπλωμένος κάθετα στο δρομάκι. Είναι ένα τίποτα -  
είναι τα πάντα. Η ταινία λέγεται Το ψωμί και ο δρόμος (1970), έχει διάρκεια δέκα λεπτά και 
είναι ασπρόμαυρη. Πρόκειται για ποίημα, για ένα μυστήριο που ενισχύεται από την τόση α
πλότητά του -  όταν το περιγράφουμε, ακούγεται κάπως χαζό. Έ να  τεράστιο δημιούργημα, 
από τα σημαντικότερα της σύγχρονης τέχνης, είναι κρυμμένο, φωλιασμένο σ’ αυτή τη μικρή 
ταινία, αναδιπλωμένο σαν δράκος που εκκολάπτεται στο εσωτερικό ενός μικροσκοπικού α
βγού. Η ταινία είναι μικρή· δεν είναι τέλεια, ούτε οριστική· αργότερα, ο δημιουργός της θα έ
χει κάθε άνεση να φανεί πολύ πιο αφαιρετικός, πιο περίπλοκος, πιο καινοτόμος... Αυτό, όμως, 
δεν έχει σημασία. Το ουσιώδες, που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, βρίσκεται εδώ.
Ή δη  από την ταινία Το ψωμί και ο δρόμος μπορούμε να εντοπίσουμε αναδρομικά πολλά από 
τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την τέχνη του Αμπάς Κιαροστάμι. Για παράδειγμα, την 
ποιότητα και τη σύνθεση του κάδρου, την αξιοπιστία της κινηματογραφικής διάρκειας, την 
ικανότητα για δημιουργία ενός χώρου με επιτυχημένη αισθητική και θεματικό νόημα παρά 
το κοινότοπο του τόπου, τη βαρύτητα της παιδικής παρουσίας, μια φύσει παιδαγωγική διά
σταση, μια ικανότητα για στιλιστικές επιλογές χωρίς συγκρούσεις, αλλά και χωρίς συμβιβα
σμούς... Μια άλλη αναφορά, την οποία ο Αμπάς Κιαροστάμι επεξεργάζεται σε όλο του το έρ
γο, παραπέμποντας ταυτοχρόνως σε κινηματογραφικά, καλλιτεχνικά και πολιτικά ζητήμα
τα, είναι η σχέση του ατόμου με τον κόσμο, η δυσκολία και η μοναδικότητα της ατομικής ε
πιδίωξης, που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν συνδεθεί με την αισθητή, αλλά και την 
κοινωνική πραγματικότητα.1 Χωρίς ατομική βούληση, χωρίς κίνητρα, χωρίς επιθυμίες, δεν 
υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει ταινία. Εξ άλλου, για όποιον είναι μόνος, δεν υπάρχει πρόοδος, δεν 
υπάρχει σωτηρία. Για να ξεπεράσει το εμπόδιο (το σκύλο), το αγοράκι πρέπει να ενταχθεί σε 
μια ομάδα, να «συντονιστεί» με τον περαστικό, ενώ, όσο είναι μόνο του, δεν μπορεί να προ
χωρήσει. Όσο κι αν είναι γενναίο και αποφασισμένο, όσο κι αν δεν κλαίει, όσο κι αν δεν υπο
χωρεί και δεν παραπονιέται, δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, 
ούτε στην επέμβαση κάποιας δύναμης που θα το προστατέψει. Το πρόβλημά του μπορεί να 
λυθεί μόνο μέσα απ’ την πραγματικότητα του κόσμου που διαρθρώνεται γύρω απ’ την επι
θυμία του να πάει μπροστά. Αργότερα, με τον ίδιο τρόπο, οι ήρωες άλλων ταινιών θα μπορέ
σουν να παρακολουθήσουν το θέαμα των ονείρων τους, να βρουν τη διεύθυνση ενός φίλου, 
να ξαναβρούν τα ίχνη δύο παιδιών που ίσως και να έχουν σκοτωθεί, να ζήσουν ένα ειδύλλιο, 
ακόμα και ν ’ αυτοκτονήσουν.
Αυτό το φαινόμενο εμπλοκής της ατομικής παρόρμησης στα γρανάζια της πραγματικότητας 
είναι ο ίδιος ο ορισμός του κινηματογράφου. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Αμπάς Κιαροστάμι 
θ’ αποδώσει το θέμα αυτό με μια εξαιρετικά αποκαθαρμένη μεταφορά, σε μια από τις ωραιό
τερες ταινίες μικρού μήκους που έχει γυρίοει, τη Λνοη (1978), όπου ένας άνθρωπος που τον 
έχουν εγκαταλείψει όλοι, βρίσκει τη δυναμική που θα τον σώσει «συντονίζοντας» το σκα
σμένο λάστιχο που τον κρατούσε καρφωμένο στη θέση του με τον αφιλόξενο τόπο, το βουνό
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όπου βρίσκεται. Η ευθυμία της ταινίας προαναγγέλλει, σε χαρούμενο τόνο, τον αυτοσαρκα
σμό που θα χρωματίσει το μεγάλο έργο του Αμπάς Κιαροστάμι όταν θα αποχαιρετήσει (αν και 
σήμερα δεν ξέρουμε αν το γεγονός είναι τόσο οριστικό όσο λέει ο ίδιος) τα βαριά γρανάζια τής 
μηχανής του κινηματογράφου για να συντονιστεί και πάλι με τον κόσμο -  με την ομορφιά, 
την πολυπλοκότητα, τις διαστροφές και τους κινδύνους του. Παίρνοντας διαφορετική κάθε 
φορά απόσταση από τον ογκώδη κινηματογραφικό μηχανισμό (στην αρχή, πλησιάζοντας όλο 
και περισσότερο· αργότερα, όμως, σε πλήρη ρήξη), ο Αμπάς Κιαροστάμι εντάσσεται σε μια 
κατηγορία δημιουργών που, παραδόξως, ενώ εργάζονται με τα μέσα της «μη καθαρής» τέ
χνης που αντιπροσωπεύει ο κινηματογράφος, προσπαθούν να προσδιοριστούν ως «καθαροί» 
καλλιτέχνες. Η εξαιρετική ταινία που σηματοδοτεί τη ρήξη λέγεται (ακριβώς!) Ο άνεμος θα 
μας πάρει (1999). Ο πληθυντικός στον τίτλο της ταινίας -ο οποίος προέρχεται από το έργο 
της σύγχρονης ποιήτριας και κινηματογραφίστριας Φορούγ Φαροχζάντ- μπορεί να αναφέ- 
ρεται σε διάφορα «εμείς»- ένα απ’ αυτά είναι η συλλογική δημιουργία, την οποία σε κάποια 
στιγμή ο Αμπάς Κιαροστάμι παύει να ανέχεται: είναι όταν το «εμείς» αρχίζει να βαραίνει πε
ρισσότερο από το «εγώ» και να εμποδίζει, αντί να διευκολύνει, την πρόοδό του.

Το 1969 που γυρίζεται η ταινία Το ψωμί και ο δρόμος, ο Αμπάς Κιαροστάμι είναι 29 ετών και 
δεν έχει τέτοιες ανησυχίες. Χωρίς, λοιπόν, να το συνειδητοποιεί, ενεργεί εντελώς «κιαροστα- 
μικά», συντονίζοντας την προσωπική του πορεία με μια συλλογική κίνηση. Η κίνηση αυτή 
είναι η δημιουργία και η διεύθυνση (την οποία αναλαμβάνει αν και δεν έχει τα τυπικά προ
σόντα) του κινηματογραφικού τμήματος ενός ημικρατικού οργανισμού: πρόκειται για το 
Κανούν, το Ινστιτούτο Πνευματικής Ανάπτυξης Παίδων και Εφήβων που λειτουργεί υπό 
την αιγίδα της αυτοκράτειρας. Παρ’ όλο που δεν είναι ακόμα σκηνοθέτης με την πραγματι
κή σημασία της λέξης, παρ’ όλο που ο ίδιος χαρακτηρίζει αυτή την ταινία ως το πρωτόλειό 
του, ο Κιαροστάμι έχει πολλές εμπειρίες που θα επηρεάσουν δραστικά τις νέες του δραστη
ριότητες. Η αγάπη που έτρεφε από παιδί για τη ζωγραφική, δε θα τον κάνει σκηνοθέτη με ει
καστικές τάσεις -ποτέ δεν θα γίνει τέτοιος-, αλλά θα του δημιουργήσει μια προδιάθεση μάλ
λον φορμαλιστική ή εικαστική παρά λογοτεχνική και θα διαμορφώσει την κοινωνική του 
στάση, μια συμπεριφορά αποστασιοποίησης συνδυασμένης με υψηλές απαιτήσεις από τον ε
αυτό του και από τους άλλους. Μπορούμε με βεβαιότητα ν ’ αποδώσουμε στις πρώτες του ε
παγγελματικές εμπειρίες (στα χρόνια που πέρασε στους δρόμους ως τροχονόμος και υπάλλη
λος στα έργα οδοποιίας) αυτή την άμεση, στενή του σχέση με την καθημερινότητα, αυτό το 
πέρασμα των σωμάτων και των πραγμάτων στον δημόσιο χώρο, αυτή την ικανότητα να συν
τονίζει την κυκλοφορία και να επινοεί βελτιώσεις που, με λίγη κοινή λογική και σεβασμό 
του άλλου, θα βοηθούσαν να μειωθούν τα «μποτιλιαρίσματα» -  και όχι μόνο αυτά που δημιουρ- 
γούνται στο δρόμο. Από το πρώτο του πραγματικό επάγγελμα, στο οποίο σχεδίαζε διαφημι
στικά μηνύματα, αφίσες και, αργότερα, φιλμάκια (από τα οποία τελικά γύρισε μερικά, με α
ποτέλεσμα ν ’ αρχίσει ν ’ ανακαλύπτει τις τεχνικές αναποδιές), διδάχθηκε τις τεχνικές της συν
τομίας και την εκφραστική δύναμη της εικόνας. Εκείνη την εποχή, οι συνεργάτες του έβρι
σκαν τις ιδέες του πολύ επιτυχημένες, αλλά όχι και τόσο κατάλληλες για να προωθήσουν ο- 
ποιεσδήποτε πωλήσεις. Ζωγράφος από κέφι, διαφημιστής εξ επαγγέλματος και λίγο αργότερα 
φωτογράφος, ο καλλιτέχνης Αμπάς Κιαροστάμι διαμορφώθηκε αναντίρρητα χάρη στην εκ
παίδευσή του στις γραςηκές τέχνες, τις οποίες κάποια στιγμή θα χαρακτηρίσει ως «γεννήτο
ρες» όλων των παραστατικών τεχνών.
Η αίσθηση της εκφραστικότητας στη μορφή και της πλαστικότητας στη σύνθεση, όπως και 
η αρκετά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δουλειά του γραφίστα και του σκηνοθέτη, θα επιτρέ
ψουν στον νεαρό Αμπάς Κιαροστάμι να επωφεληθεί εμφανώς από το σύνολο της μέχρι τότε 
εμπειρίας του, χωρίς αυτό να τον αποτρέψει από μια πραγματικά κινηματογραφική προσέγ
γιση, την οποία θα υλοποιήσει χωρίς εμπειρία και χωρίς ουσιαστικά θεωρητικά ή τεχνικά ε-24



Α Μ Π Α Σ  Κ Ι Α Ρ Ο Σ Τ Α Μ Ι

φάδια, αλλά μ ’ ένα εξαιρετικά ασφαλές ένστικτο ως προς τις δυνατότητες του κινηματογρά- 0 άνεμος θα μας πάρει 
φου και μόνο αυτού. Ακόμα κι αν ο ίδιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για 
τον κινηματογράφο, ξέρουμε ότι δεν αγνοούσε τις νεωτεριστικές τάσεις που είχαν εμφανι
στεί στον ιρανικό κινηματογράφο κατά τη δεκαετία του ’60 και που τις ενσάρκωναν οι Καμ- 
ράν Σιρντέλ και Φαρόκ Γκαφαρί, αλλά και οι σύγχρονοι του Αμπάς Κιαροστάμι: ο Σοχράμπ 
Σαχίντ Σαλές (ο μόνος τον οποίο ο Αμπάς Κιαροστάμι αναγνωρίζει ως αναφορά), ο Νταριούς 
Μεχρτζούι, ο Αμίρ Ναντερί ή ο Μπαχράμ Μπεϊζάι.
Ως διαφημιστής, ο Αμπάς Κιαροστάμι διέπρεψε στη σύνθεση διαφημιστικών μηνυμάτων που 
δεν κατόρθωναν να πουλήσουν. Ως επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος του Κα- 
νούν, το πρώτο που έκανε ήταν να ξεκόψει από κάθε είδους ρητορική του μηνύματος και ν ’ 
ανακαλύψει μέσα του το σκηνοθέτη, γυρίζοντας απανωτά δύο εξαιρετικές ταινίες μικρού 
μήκους, μία μεσαίου και μία μεγάλου μήκους: μετά το Ψωμί... γύρισε τις ταινίες Το διάλειμ
μα (1972), Εμπειρία (1973) και Ο ταξιδιώτης (1974). Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντοτε ένα νε
αρό αγόρι, και η σκηνοθεσία, μέσα από διηγήσεις φαινομενικά πολύ απλές (ένας μαθητής α
ποβάλλεται γιατί παίζει μπάλα στο χώρο του σχολείου, ένας μαθητευόμενος ερωτεύεται μια 
κόρη πλούσιας οικογένειας, ένα επαρχιωτάκι θέλει να πάει στην πρωτεύουσα για να παρακο
λουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα), αναφέρεται στη σχέση της ατομικής επιθυμίας με την 
κοινότητα, στις συγκρούσεις και στους δόλους που προκύπτουν απ’ αυτήν, στη διάψευση 
και στη μοναξιά που απαιτεί. Πράγματι, ο σκηνοθέτης Αμπάς Κιαροστάμι δεν είναι κανένας 25
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2. Το Φόρος ιιμής αιουςδασκά
λους (1977), τιου μάλλον έχει 
χαθεί, ήταν ειιίαηςμια ιαινία 

αυτού του τύπου, αλλά με θέμα 
τους καθηγητές.

καλός Σαμαρείτης, ακόμα και αν οι ταινίες του είναι «ουμανιστικές» με την έννοια ότι κέ
ντρο της διήγησης είναι πάντα ο άνθρωπος, ακόμα και αν είναι «ηθικοπλαστικές» με την έν
νοια ότι κάθε ατομική απόφαση και πράξη σκηνοθετείται με γνώμονα τις σχέσεις που δημι- 
ουργούνται με τον Άλλο, ενώ, παράλληλα, η σκηνοθεσία δεν παύει να παραπέμπει και στη δι
κή της σχέση με τον Άλλο (η ηθική της σκηνοθεσίας είναι συνυφασμένη με τη σκηνοθεσία 
της ηθικής). Οι ταινίες του δεν είναι «συμπαθητικές», δε συγκαλύπτουν ποτέ τη σκληρότη
τα του κόσμου, ούτε προσπαθούν να την παρακάμψουν καταφεύγοντας σε παρήγορες λύσεις 
ή χρυσώνοντας το χάπι.
Δεν υπάρχει συμπόνια για τη μοναξιά του τιμωρημένου παιδιού στο Διάλειμμα, για τις χαμέ
νες ελπίδες του παράτολμου ερωτευμένου στην Εμπειρία, για τις συνέπειες από τη βαρβαρό
τητα των Αρχών ή για το χαμένο όνειρο του Ταξιδιώτη,. Ο Αμπάς Κιαροστάμι δεν αισθάνεται 
οίκτο, ούτε ενδιαφέρεται να προκαλέσει ένα τέτοιο συναίσθημα στο θεατή: η συμπάθεια για 
όσους υποφέρουν, δεν ταυτίζεται με τον οίκτο, αλλά με την ελάχιστα συναισθηματική αμφι
σβήτηση της τάξης των πραγμάτων μέσα σ’ έναν κόσμο άδικο, αλλά ζωντανό, στο πλευρό 
των θυμάτων. Σ’ αυτή την ουσιαστική πτυχή του έργου του, προστίθεται, στα μέσα της δε
καετίας του ’70, και μια δεύτερη που, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι προσωπική, αλλά υπηρετεί 
κάποιο θεσμό: ο σκηνοθέτης Αμπάς Κιαροστάμι θέτει εμφανώς στην υπηρεσία του εργοδότη 
του, του Κανούν, την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει απ’ τη θητεία του στη διαφήμιση, γυ
ρίζοντας μια σειρά ταινίες μικρού μήκους «με μήνυμα», που αντιπροσωπεύουν διδαχές για 
συγκεκριμένα θέματα συμπεριφοράς, ατομικής και συλλογικής [Δύο Χύσεις για ένα πρόβλημα
(1975) , Με η χωρίς τάξη (1981)], καθώς και υγιεινής [Πονόδοντος (1980)]. Ορισμένες απ’ αυ
τές τις ήσσονες ταινίες, χωρίς να εγκαταλείπουν τον διδακτικό τους στόχο, μετατρέπονται σε 
έντονο στοχασμό γύρω από την ίδια την δουλειά του κινηματογραφιστή, που αναλύεται ως 
σχέση με το φανταστικό [Κι εγώ μπορώ  (1975)], με το χρώμα και την εικόνα [Χρώματα
(1976) ], με την κίνηση (Λύση), ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο [Οχορός (1982)].
Στη δεκαετία 1975-’85 ανήκει και μια ταινία μεσαίου μήκους που ακολουθεί τη γραμμή των 
πρώτων δημιουργημάτων του σκηνοθέτη, το Κοστούμι για γάμο (1976). Εδώ, όμως, η πλοκή 
ενεργοποιείται με τη διαμεσολάβηση ενός υλικού αντικειμένου, σύμφωνα μ ’ ένα πιο κλασικό 
πρότυπο που προέρχεται από τη λογοτεχνία (π.χ. το παλτό του Γκόγκολ ή του Buzzati), παρ’ 
όλο που η μορφοποίηση διατηρεί μια εντυπωσιακή φυσικότητα.
Στη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής περιόδου, ο Αμπάς Κιαροστάμι θα πραγματοποιήσει 
και ένα (μοναδικό στην καριέρα του) πείραμα, γυρίζοντας μια ταινία ρομαντική, ψυχολογι
κή, περιγραφική και σαφώς αυτοβιογραφική: Η  αναφορά (1977). Αργότερα θα εξερευνήσει 
την ιδιότητα της συμμετρίας χρησιμοποιώντας τη δύναμη της «καθαρής» εγγραφής στην 
μπομπίνα: κινηματογραφώντας έναν μεγάλο αριθμό ατομικών περιπτώσεων, καταλήγει ν ’ α
ποδώσει μια πιο σφαιρική άποψη που άπτεται τόσο της μυθοπλασίας που βασίζεται στην 
πραγματικότητα, όσο και της επιτόπιας (αλλά και μαχόμενης) κοινωνιολογίας. Έτσι, η ται
νία Οι πρώτοι (1985), που αποτελείται από συνεντεύξεις μαθητών,2 θα αποδειχθεί στη συνέ
χεια προσχέδιο μιας από τις «μεγάλες» ταινίες του [Κατ’ οίκον εργασία (1990)], των οποίων η 
εποχή πρόκειται σύντομα ν ’ αρχίσει· ακόμα πιο σημαντικός απ’ αυτή την άποψη είναι ο Συμ
πολίτης (1983), ο οποίος καταγράφει τις σχέσεις ανάμεσα σ’ έναν αστυνομικό που προσπαθεί 
να εμποδίσει την είσοδο σ’ ένα μονόδρομο, και τους οδηγούς που επιμένουν να παίρνουν ά
δεια εισόδου κατ’ εξαίρεση. Η ταινία εκπληρώνει (εν αγνοία του σκηνοθέτη) τη ρήση τού 
Jean-Luc Godard που είχε πει ότι, αν κάποιος ήξερε να κινηματογραφήσει με τον κατάλληλο 
τρόπο την Πλας Ετουάλ στο Παρίσι, θα συνέβαλλε στη μάχη κατά του καρκίνου. Με αφορμή 
μια κατάσταση εντελώς κοινότοπη, ο Αμπάς Κιαροστάμι συλλαμβάνει τις δυσλειτουργίες 
του κοινωνικού σώματος, τις λεπτές αποχρώσεις που αναφύονται κατά τη χρήση της γλώσ
σας ή της κίνησης, κατά τη δημιουργία σχέσεων εξουσίας ή γοητείας -  κι όλα αυτά, μέσα σε 
μια καταπληκτική, λαμπερή προοπτική, μ’ ένα ανεξάντλητο απόθεμα ανθρωπιάς.
Στην ίδια αυτή δεκαετία έχουμε μια αποφασιστική εξέλιξη, μια από τις μεγάλες ιστορικές α-
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νατροπές του τέλους του 20ού αιώνα. Πρόκειται για χην επανάσταση του 1979, που οδήγησε 
στην εξουσία του Αγιατολάχ Χομεϊνί και στη διακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή για μια ταινία ξεχωριστή, που ταίρι της δε θα βρούμε πουθε
νά στον κόσμο: δεν είναι ταινία αρχείου, δεν είναι αναπαράσταση γεγονότων, δεν είναι τοπο
θέτηση· είναι μια ανάλυση εν θερμώ, στο σημείο τομής της φαντασίας και της πιο καυτής ε- 
πικαιρότητας, της ιδεολογίας των αυτουργών μιας επανάστασης σε εξέλιξη -  μια ταινία, την 
οποία πρακτικά πάψαμε να μπορούμε να δούμε από την ίδια τη στιγμή που γυρίστηκε. Βά
ζοντας στα σκαριά το Περίπτωση πρώτη, περίπτωση δεύτερη (1979), ο Αμπάς Κιαροστάμι κι
νητοποιεί το κεφάλαιο της γνώσης και της εμπειρίας που συσσώρευε επί μία δεκαετία γύρω 
από τον κινηματογράφο, για να προτείνει μια εντελώς διαφορετική χρήση χου, ενώνοντας 
τις δυνατότητες της μυθοπλασίας και του ντοκιμαντέρ σ’ έναν ηθικό και πολιτικό στοχασμό 
που αρχίζει στην οθόνη και συνεχίζεται, σε κάθε προβολή, ανάμεσα στους θεατές. Πρώτα 
πρώτα, σκηνοθετεί δύο διαδοχικά φανταστικά επεισόδια με θέμα κάποιες ατασθαλίες που πα
ρατηρούνται σε μια σχολική τάξη και θέτουν μια σειρά ηθικά ερωτήματα περί εξουσιαστι
κών πρακτικών, περί εξέγερσης, περί αλληλεγγύης, περί ατομικής ευθύνης κ.λπ. Έ πειτα  
δείχνει αυτά τα φιλμάκια στα υψηλότερα ηθικά και πολιτικά κλιμάκια της χώρας, και κινη- 
ματογραφεί τις αντιδράσεις και τα σχόλια ως προς τη συμπεριφορά των ηρώων του.
Την εποχή κατά την οποία συλλαμβάνει αυτό το σχέδιο κι αρχίζει να το θέτει σε εφαρμογή, ο 
σκηνοθέτης δεν ξέρει πόσο κοντά είναι η επανάσταση, που ξεσπάει στη διάρκεια των γυρι
σμάτων. Ο Αμπάς Κιαροστάμι δείχνει τα φιλμάκια του στους καινούργιους ηγέτες, οι οποίοι, 
στην πρώτη περίοδο της νέας κατάστασης, εκπροσωπούν ακόμα το σύνολο των δυνάμεων 
της αντίστασης στο Σάχη -  τους κομμουνιστές, τους φιλελεύθερους και τα διάφορα θρη
σκευτικά δόγματα: τους ηγέτες όχι μόνο των ισλαμιστών, αλλά και των χριστιανών και των 
Ισραηλιτών. Χάρη στο μηχανισμό που έχει στήσει, ο Αμπάς Κιαροστάμι βρίσκεται, ενώ η ε
πανάσταση εξελίσσεται, να κινηματογραφεί τις εν θερμώ διατυπωμένες απόψεις των υψηλό
τερων Αρχών της χώρας γύρω από την εξουσία, τη στράτευση, την ελευθερία... Έ χουμε έτσι 
ένα μοναδικό πολιτικό ντοκουμέντο· οι λίγοι τυχεροί που μπόρεσαν να το δουν, άρχισαν να 
ονειρεύονται την υλοποίηση αντίστοιχων πρωτοβουλιών και για άλλες καυτές στιγμές τής 
σύγχρονης Ιστορίας.
Μόλις απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της εξουσίας κι εξουδετέρωσαν τους αντιπάλους τους, οι 
μουλάδες απαγόρευσαν αυτή την ταινία, όπου τους βλέπουμε να συνυπάρχουν ακόμα ειρη
νικά με όσους μόλις είχαν ξεφορτωθεί κι όπου καμιά φορά μερικοί απ’ αυτούς εκφράζουν α
πόψεις που δεν μπορούν πια να τις υπερασπιστούν.
Αντίθετα με ό,τι ίσως θα είχαμε την τάση να πιστέψουμε, η ισλαμική επανάσταση δεν κα
ταργεί τον κινηματογράφο. Η νέα ισλαμική δημοκρατία δεν κλείνει το Κανούν, έναν από 
τους λίγους θεσμούς του προηγούμενου καθεστώτος που παραμένει σε λειτουργία. Εκεί, ο 
Αμπάς Κιαροστάμι μπορεί πάντα να γυρίζει τις ταινίες του, με τον όρο να σέβεται τους και
νούργιους κανόνες της λογοκρισίας. Για τον ίδιο, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά· αν συγκρί
νουμε μια από τις ταινίες που γύρισε πριν από την επανάσταση με μια απ’ αυτές που ακο
λούθησαν, δε βρίσκουμε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο της δουλειάς του -  με εξαίρεση την 
Αναφορά, τη μόνη του ταινία που δε θυμίζει Αμπάς Κιαροστάμι. Αντίθετα, άλλοι σκηνοθέτες, 
γνωστοί πριν από την επανάσταση, σταματούν τιςδραστηριότητές τους, συναντούν διάφορα 
εμπόδια στη δουλειά τους ή αναγκάζονται να αυτοεξοριστούν.
Αυτό άραγε σημαίνει ότι το έργο του Αμπάς Κιαροστάμι, που έδειχνε τόσο στενά συνυφα- 
σμένο με την πραγματικότητα, δεν έχει τη δυνατότητα να καταγράψει μια τόσο σημαντική 
ανατροπή; Η απάντηση είναι «ναι», γιατί ο Αμπάς Κιαροστάμι εργάζεται σε άλλη κλίμακα 
και πρόκειται (προς άκρα δυσαρέσκεια των νέων ηγετών) να δείξε» με τις ταινίες του ότι η 
πορεία των ουσιαστικών ζητημάτων που διακυβεύονται -αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, σεβασμός 
του εαυτού μας και των άλλων- δε βελτιώνεται μετά την επανάσταση του 1979. Με αυτή την 
έννοια (το καθεστώς άλλαξε, η εξαθλίωση παρέμεινε), ο Αμπάς Κιαροστάμι κάνει ρεαλιστικό 27
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κινηματογράφο με στόχο την άσκηση κριτικής -  είναι η μόνη του (αλλά ουσιαστική) δυνα
τότητα με τις συνθήκες που επιβάλλει η λογοκρισία.3 Το γεγονός, όμως, ότι συνεχίζει να δου
λεύει «σαν να μην τρέχει τίποτα», θα του στοιχίσει την πεισματική εχθρότητα των κύκλων 
της αντίστασης στην ισλαμική δημοκρατία, ενώ η απόλυτη αδιαφορία του απέναντι στους 
κανόνες και στις τυπικές και ιδεολογικές απαιτήσεις του νέου καθεστώτος θα τον κάνει α
ντιπαθή στους σκληροπυρηνικούς της επανάστασης, που σύντομα θα γίνουν επιθετικοί, ιδι
αίτερα μετά την αναγνώρισή του στο εξωτερικό. Παρά τις πιέσεις και τις δυσκολίες που θα 
αυξηθούν μετά την κήρυξη του πολέμου και την επίθεση του Ιράκ, ο Αμπάς Κιαροστάμι α
κολουθεί τον δύσκολο δρόμο που χάραξε, με γενναιότητα, σταθερότητα και συνέπεια: όταν 
δεν έχει πια τα μέσα για να γυρίσει ταινίες, ασχολείται με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική- 
όταν, όπως όλος ο κόσμος, δεν μπορεί ούτε να βγει από το σπίτι του, κατασκευάζει κασέλες α
πό ξύλο και δέρμα.
Αμέσως μόλις αυτό είναι δυνατόν, ξαναρχίζει να κάνει ταινίες που απηχούν με τον τρόπο 
τους (μάλλον ηθικό παρά δημοσιογραφικό) την κατάσταση του κόσμου του, αντιδρά προ
κλητικά στην ισοπέδωση της σκέψης και της συμπεριφοράς, στήνει έναν προβληματισμό πε
ρί ελευθερίας στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά ενδελεχούς λογοκρισίας. Ο φακός του, χωρίς ν ’ α
πομακρύνεται από το συγκεκριμένο, τέμνει την πραγματικότητα αποφεύγοντας οποιαδήπο
τε νύξη γύρω απ’ τους εξουσιαστές της χώρας, αλλά τα σημάδια της εξουσίας τους κατακλύ
ζουν το τοπίο. Το έργο που επιτελεί αυτή την εποχή ο Αμπάς Κιαροστάμι, είναι καταπληκτι
κό, αλλά και πολύ ιδιαίτερο για να το ορίσουμε συγκριτικά με τους καλλιτέχνες των ολο
κληρωτικών καθεστώτων. Ούτε προδότης, ούτε αντικαθεστωτικός, ο Αμπάς Κιαροστάμι ο
ροθετεί το χώρο της ελευθερίας του στο πλαίσιο μιας κοινωνίας σημαδεμένης από πολύπλο
κες αντιφάσεις: το κλισέ της ισλαμικής τρομοκρατίας δεν την εκφράζει επαρκώς, παρ’ όλο 
που αντιστοιχεί σ’ ένα σωρό πραγματικά γεγονότα. Η ίδια η ύπαρξη του έργου του Αμπάς 
Κιαροστάμι, όπως και οι ταινίες του, αποτελεί μια εξαιρετική μαρτυρία αυτής της σκοτεινής, 
καμιά φορά αιματηρής, πολυπλοκότητας, που σε καμία περίπτωση δεν είναι ενιαία.
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3. Το 1984, γυρίζει και τηλεοπτι
κά επεισόδια για μια σειρά που 
λέγεται Φόβος και υποψία, με 
μια διαδικασία ανάλογη αυτής 

που ακολούθησε στο Πορίπιωση 
πρώιη, περίπιωση δεύιερη. 

Στη σειρά αυτή, ο Αμπάς Κιαρο
στάμι συνεργάζεται μ ' έναν ψυ
χολόγο, μαζί με τον οποίο δεί

χνει αποσπάσματα από παλαιό- 
τερες ταινίες του σε μια ομάδα 

θεατών και, στη συνέχεια, κινη- 
ματογραψεί τις αντιδράσεις τους. 

Τα επεισόδια, που δεν προβλή
θηκαν ποτέ, έχουν πιθανότατα 

χαθεί.

Καθώς ο χωρισμός του έργου ενός μεγάλου καλλιτέχνη σε περιόδους είναι συχνά κάπως τε
χνητός, ίσως φανεί υπερβολική η άποψη ότι με το Που είναι το σπίτι του φίλου μου; (1987) ξε
κινάει για τον Αμπάς Κιαροστάμι μια εποχή ωριμότητας στην οποία κατέχει πλήρως τα μέσα 
που χρησιμοποιεί. Κατ’ αρχάς, η ταινία ξεχωρίζει γιατί επέτρεψε στο δυτικό κοινό να ανακα
λύψει τον Αμπάς Κιαροστάμι. Το γεγονός αυτό, ασφαλώς θα επηρεάσει το έργο του, αλλά η ε
πίδραση αρχίζει να γίνεται ορατή στη δεκαετία του ’90, από το Και η ζωή συνεχίζεται (1992) 
και μετά. Ωστόσο, δεν είναι από κακώς νοούμενο ευρωκεντρισμό που υποστηρίζω ότι η δε
καετία 1980-’90 αντιπροσωπεύει μια καμπή, στη διάρκεια της οποίας, με τρεις ουσιαστικές, 
εξαιρετικές ταινίες [Που είναι το σπίτι του φίλου μου; Κατ’ οίκον εργασία και Close-up (1990)], 
ο Αμπάς Κιαροστάμι πέτυχε ένα σημαντικό ποιοτικό άλμα. Οι τρεις αυτές ταινίες, που γυρί
στηκαν σε μια τετραετία, εκπληρώνουν όλα όσα υπόσχεται η πρώτη μικρού μήκους ταινία 
του χαρισματικού αυτού σκηνοθέτη, ενώ, παράλληλα, εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο 
τρόπο τις έντονες και πολυποίκιλες εμπειρίες του από ολόκληρη την περίοδο 1975-’85. Το 
Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, που θεωρείται πια κλασικό για τον παγκόσμιο κινηματο
γράφο, παίζεται στα νηπιαγωγεία, αλλά και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Δικαίως αυτή 
η ταινία έγινε έργο αναφοράς, χάρη στην ακρίβεια της πλοκής (ένας μαθητής προσπαθεί με 
κάθε τρόπο να δώσει το τετράδιό του σ’ ένα συμμαθητή του για να τον γλιτώσει από μια άδι
κη τιμωρία), στην απαράμιλλη απλότητα του κεντρικού θέματος (σεβασμός των ηθικών κα
νόνων σε πείσμα όλων των φυσικών και κοινωνικών εμποδίων), στους συστηματικούς αι
σθητικούς νεωτερισμούς, στο χείμαρρο από τα στοιχεία εκτός κάδρου που δημιουργείται με 
στοιχειώδη μέσα, στην εσωτερική δυναμική της, στην πλαστική ομορφιά της, στην κινημα
τογραφική της νεωτερικότητα, αρμονικά συντονισμένη με τους αιώνιους μύθους της αν-



Παιδιά και ενήλικοι σε αναζήτηση: Και η ζωή συνεχίζεται (πάνω)

Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; (αριστερά)

Close-up (κάτω)
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θρωπότητας. Για να πάρουμε μόνο το παράδειγμα της Γαλλίας, δεκάδες ερευνητές και σπου
δαστές ασχολούνται με τη θεματική, το στιλ, τις ομοιότητες και τις διαφορές της ταινίας αυ
τής με τον Κλέφτη, των ποδηλάτων, τη Νύχτα του κυνηγού ή τα Παιδιά του Τόκιο, όπως και με 
τη συμβολή της στο ρεαλισμό ή στη δημιουργία του κινηματογραφικού χώρου.
Η ταινία αξίζει όλες αυτές τις τιμές, αλλά αυτό δεν πρέπει να συγκαλύπτει την πραγματική 
της ομορφιά: είχα συχνά την ευκαιρία να διαπιστώσω, όπως και διάφοροι άλλοι που την εί
δαν σε πολλές προβολές, κάθε φορά για εντελώς διαφορετικό κοινό, πόσο ευχάριστα ξαφνιά
ζεται όποιος την πρωτοανακαλύπτει, αλλά και πόσο η ευχαρίστηση των πιο φανατικών κι
νηματογραφόφιλων παραμένει αμείωτη κάθε φορά που ξαναβλέπουν την ταινία. To Close- 
up, πάλι, μια ταινία πιο θεωρητική και πιο απόλυτη, θεωρήθηκε ταινία-σταθμός από τους ευ- 
ρωπαίους κινηματογραφόφιλους, ενώ, παράλληλα, συνέβαλε και στην ανανέωση του προ
βληματισμού γύρω από τη σχέση μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, τη φύση των ηρώ
ων του κινηματογράφου, την εντύπωση του πραγματικού στη σκηνοθεσία, το νεωτερικό 
στήσιμο της απόστασης ανάμεσα στην πραγματικότητα, στο δημιούργημα του σκηνοθέτη 
και στο θεατή -  κι όλα αυτά, μέσα σε μια ατμόσφαιρα εξαιρετικά γόνιμης κριτικής. Παρά την 
πολυπλοκότητα που διέπει τη σύλληψη του Close-up -ένας φουκαριάρης εξαπατά μια αστι
κή οικογένεια παριστάνοντας τον διάσημο σκηνοθέτη Μοχσέν Μαχμαλμπάφ (ένα πραγματι
κό περιστατικό, με πρωταγωνιστές τους ίδιους του τους ήρωες)-, η υλοποίηση της ταινίας 
φαίνεται να βασίζεται στα πιο απλά διαθέσιμα μέσα. Η άβυσσος που δημιουργείται στην το
μή των δύο αυτών στοιχείων, της πολυπλοκότητας και της απλότητας, δραστηριοποιεί το 
πνεύμα, αλλά και, κυρίως, συγκλονίζει τα συναισθήματα.
Είναι πολύ άδικο που το Κατ’ οίκον εργασία δεν είναι τόσο γνωστό όσο το πιο ρομαντικό Πού 
είναι το σπίτι του φίλου μου; ή το πιο θεωρητικό Close-up. Στην ταινία αυτή βλέπουμε τον 
Αμπάς Κιαροστάμι να ρωτάει διάφορους μαθητές πώς μελετούν στο σπίτι· μ ’ άλλα λόγια, 
χρησιμοποιεί μια βασική τεχνική του ντοκιμαντέρ, τη συνέντευξη μπροστά στο φακό' μόνο 
που αμφισβητεί αυτόν το μηχανισμό με μια σειρά άλλα μέσα: πρώτα πρώτα, με την επανάλη
ψη, αφού οι συνεντεύξεις είναι τόσο πολλές, ώστε αλλοιώνουν την ίδια τη φύση των μαρτυ
ριών που καταγράφονται· στη συνέχεια, με την παρουσία του στην οθόνη, όπου τον βλέπου
με πίσω από την κάμερα, με τα -θρυλικά πλέον- μαύρα γυαλιά του, να ξεχωρίζει ανάμεσα 
στα παιδιά· έπειτα, με την επιλογή των συνομιλητών του, των πολύ μικρών παιδιών στα ο
ποία θέτει τις ερωτήσεις του χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη σχολική ή την οικογενειακή τους 
κατάσταση, χωρίς να κοιτάξει αλλού αν τύχει να βάλουν τα κλάματα· και τέλος, τοποθετώ
ντας αυτή τη μακρά έρευνα, που επικεντρώνεται σε μια σειρά ατόμων, ανάμεσα σε δύο μεγά
λες ομαδικές σκηνές (με τα παιδιά στοιχισμένα στην αυλή του σχολείου) από τις οποίες προ
κύπτουν οι πραγματικές διαστάσεις της ταινίας σε όλο της το βάθος. Ο Αμπάς Κιαροστάμι 
φτάνει έτσι στο απόγειο μιας «κινηματογραφικής κερδοφορίας»: πολύ σπάνια ο κινηματο
γράφος φτάνει στο σημείο, με τόσο λίγα τεχνικά, δραματουργικά, αλλά και υλικά μέσα, να 
δώσει ένα τόσο πλούσιο και πολύπλοκο σύνολο από σκέψεις και συναισθήματα -  ένα αποτέ
λεσμα που, δήθεν τυχαία, σαρώνει την ιρανική κοινωνία απ’ όλες τις πλευρές (πολιτική, οι
κονομία, διανόηση, καθημερινότητα) κι αναλύει τη φύση του κινηματογράφου, τη σχέση 
μας με την παιδεία και τα παιδιά, τις αντιφάσεις που ενυπάρχουν στην ίδια μας την τάση για 
θέαση, κ.λπ.

Έτσι αρχίζει η περίοδος ακμής του Αμπάς Κιαροστάμι, όπου, από τη μια ο κινηματογράφος 
του αναπτύσσεται με όλη την πολυπλοκότητα των θεματικών και στιλιστικών του φιλοδο
ξιών, κι από την άλλη ο ίδιος γίνεται γνωστός κι αναγνωρίζεται διεθνώς. Τον καλούν και τον 
βραβεύουν στα μεγάλα φεστιβάλ, οι ταινίες του διανέμονται στις περισσότερες δυτικές χώ
ρες, οι καλύτεροι σκηνοθέτες -από τον Κουροσάουα μέχρι τον Scorsese, αλλά και από τον 
Wenders μέχρι τον Moretti- τον αναγνωρίζουν ως μεγάλο καλλιτέχνη. Κατά τη διάρκεια της30
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δεκαετίας του ’90, ο Κιαροστάμι θα προσπαθήσει να επωφεληθεί από τα προνόμια που του 
εξασφαλίζει η διεθνής αυτή προβολή, αλλά και ν ’ αποφύγει τις παγίδες της· γιορτές προς τι
μήν του, προσκλήσεις, συμπαραγωγές, διανομή -  όλα αυτά κρύβουν τουλάχιστον τρεις πα
γίδες. Η πρώτη είναι κοινή για όλους τους σκηνοθέτες που έχουν τη δική του καλοτυχία: αν 
χαλαρώσουν την προσοχή τους, αν αφεθούν στο χωνευτήρι ενός επικοινωνιακού-κοσμικού 
στροβίλου, κινδυνεύουν να μειωθεί η έμπνευσή τους, ακόμα και να σταματήσουν να παρά
γουν. Η δεύτερη, που αφορά στους σκηνοθέτες της «περιφέρειας», είναι η σαγήνη των ανέ
σεων, αλλά και των βελτιωμένων συνθηκών εργασίας: κινδυνεύει κανείς να χάσει την ταυ
τότητα και, μαζί, την ενεργητικότητά του. Η τρίτη παγίδα αφορά ειδικότερα στο Ιράν, όπου 
η επιτυχία του Αμπάς Κιαροστάμι επισύρει σταθερά την αντιπάθεια της πολιτικής συντήρη
σης, του θρησκευτικού φανατισμού και των συναδέλφων του που είναι λιγότερο γνωστοί 
στη Δύση. Χειροπιαστές εκδηλώσεις αυτής της αντιπάθειας είναι οι επιθέσεις που του γίνο
νται (μερικές απ’ αυτές μέσω του Τύπου και των ταινιών που απευθύνονται στο ευρύ κοι
νό), τα εμπόδια στη δουλειά και στις μετακινήσεις του, που μετατρέπονται μέχρι και σε σω
ματική απειλή την ημέρα που εκατοντάδες διαδηλωτές τον περιμένουν με ρόπαλα στο αερο
δρόμιο της Τεχεράνης όταν επιστρέφει από τις Κάννες έχοντας μόλις κερδίσει τον Χρυσό 
Φοίνικα, ενώ η περήφανη άρνησή του να εγκαταλείψει τη χώρα του του στοιχίζει την περι
φρόνηση των εξόριστων αντιστασιακών για τους οποίους οι προσωπικότητες που παραμέ
νουν στο Ιράν, είναι χαφιέδες.
Με τέσσερις ταινίες που σημαδεύουν την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου για τη 
δεκαετία του ’90, [Και η ζωή συνεχίζεται (1992), Μέσα από τους ελαιώνες (1994), Η  γεύση του 
κερασιού (1997), Ο άνεμος θα μας πάρει (1999)], ο Αμπάς Κιαροστάμι θα δείξει ότι είναι ικα
νός ν ’ αποφύγει αυτή την τριπλή παγίδα.4 Καθεμία από τις δύο ταινίες που προέκυψαν από 
το Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; για να ενταχθούν στην «τριλογία του Κοκέρ» (Και η ζωή 
συνεχίζεται και Μέσα από τους ελαιώνες), αξίζει μια ολόκληρη μονογραφία: πρόκειται για δύο 
εκπληκτικές εκρήξεις καλλιτεχνικών προτάσεων, θεματικού στοχασμού, κριτικής εξέτασης 
τόσο των πραγματικών σχέσεων όσο και της αναπαράστασής τους. Όσο για το σύνολο των 
τριών ταινιών, θα έπρεπε να γραφτεί μια εξονυχιστική μελέτη, πέρα από το στενό πλαίσιο 
του παρόντος κειμένου. Ο προσεκτικός θεατής αναγνωρίζει, με την ίδια πάντα ευχαρίστηση, 
τις πολλαπλές επιστροφές και τις παρηχήσεις που δημιουργεί ο σκηνοθέτης με όλα τα πεδία 
που έχει ήδη εξερευνήσει, μέσα από μια διαδικασία που χαρακτηρίζει τους μεγάλους δημι
ουργούς και εμβαθύνει στο όνειρο και στο στοχασμό, με αφετηρία τα ίδια πάντοτε σημεία ε
παφής με την πραγματικότητα. Αλλά και ο ανυποψίαστος θεατής μπορεί να αφεθεί στην α
πέριττη διήγηση, στην πολύ απλή συναισθηματική σχέση που δημιουργείται -όπως πάντα 
στον κινηματογράφο- με τους ήρωες, στο χιούμορ που εκδηλώνεται σε κάθε καμπή αυτής 
της ελικοειδούς τροχιάς που αποτελεί αφ’ ενός ένα είδος οπτικής υπογραφής ενός σκηνοθέτη 
με σπουδές στις γραφικές τέχνες και αφ’ ετέρου μια μεταφορική απεικόνιση της πορείας που 
ακολουθούν τόσο οι άνθρωποι όσο και οι ταινίες· είναι, όμως, κι ένα αυτοσαρκαστικό νεύμα 
για τους μυημένους. Και όλοι, μικροί και μεγάλοι, πολύπειροι κινηματογραφόφιλοι ή περι- 
στασιακοί θεατές, προσλαμβάνουν την ομορφιά των πλάνων αυτού του μάγου της σκηνοθε
σίας που δείχνει να έχει μια δική του μέθοδο για να αδράχνει, δήθεν τυχαία, τον κόσμο και να 
του αποσπά αυτομάτως μορφές σημαίνουσες και εικαστικά συναρπαστικές.
Το Και η ζωή συνεχίζεται χρησιμοποιεί μια μέθοδο που, χωρίς να είναι καινούργια για τον κι
νηματογράφο, αποκτά στα χέρια του τέως υπαλλήλου της εταιρείας οδοποιίας μιαν άγνωστη 
μέχρι τότε φιλμική δύναμη, όχι μόνο αυτήν που ξέρουμε από τα road-movies, αλλά κι αυτήν 
που αναπτύσσεται ως σχέση μεταξύ κόσμου και ατομικού στοιχείου, ως ανταλλαγή μεταξύ ε
σωτερικού και εξωτερικού χώρου, ως ενεργοποίηση μιας ιδιαίτερης μορφής κινητικότητας 
και στατικότητας, προσέγγισης και αποστασιοποίησης, ως αναδιάταξη της πραγματικότη
τας, και που απλώς βασίζεται στις δυνατότητες τις οποίες παρέχει το γύρισμα μέσα από ένα 
αυτοκίνητο. Αυτές οι δυνατότητες ενεργοποιούνται σε κάποιο βαθμό και στο Μέσα από τους

4. Για να είμαστε απόλυτα ακρι
βείς, μπορούμε να σημει ωοουμε 
ότι παραονρθηκε μία μόνο φορά, 
όταν δέχτηκε να πάρει μέρος στο 
συμπαθές, αΧΙα ελάχιστα πειστι
κό, αφιέρωμα στον Jean Vigo με 
το σκετς Repérage που ενσωμα
τώθηκε στη συλλογική ταινία Λ 
propos de Nice, la suite, το 
1995 31
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ελαιώνες, ενώ αργότερα αναπτύσσονται με εντυπωσιακά δημιουργικό τρόπο στη Γεύση του 
κερασιού, που διαδραματίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό ενός 4x4, πριν ο Κιαρο- 
στάμι σηματοδοτήσει με χιούμορ την εγκατάλειψη ενός μέσου που, στο Ο άνεμος θα μας πά
ρει, απειλούσε να μετατραπεί σε φυλακή για το σκηνοθέτη -  ακόμα κι αν θα το ξαναχρησιμο- 
ποιήσει, με διαφορετικό (και ιδιαίτερα επιδέξιο) τρόπο, στο Δέκα.
Ο κινηματογράφος μετατρέπεται ταυτόχρονα σε αφορμή και υλικό στοχασμού με θέμα τη 
ζωή στο Και η ζωή συνεχίζεται, την αγάπη στο Μέσα από τους ελαιώνες, το θάνατο στη Γεύση 
του κερασιού. Το φιλοσοφικό ερώτημα που τίθεται σε κάθε ταινία, παρά τη σπουδαιότητά του 
και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται, βαραίνει απείρως λιγότερο από την έντα
ση και την ποικιλία των καταστάσεων, των συναντήσεων, των απόψεων, των αισθήσείον 
που γεννά το ταξίδι του σκηνοθέτη και του γιου του όταν αναζητούν τα παιδιά από το Πού 
είναι το σπίτι του φίλου μου; (Και η ζωή συνεχίζεται), η συνάντηση των δύο νέων που προσ
λαμβάνονται για να παίξουν το ερωτευμένο αντρόγυνο στο Και η ζωή συνεχίζεται (Μέσα από 
τους ελαιώνες), η αναζήτηση του αυτοκτονικού οδηγού που ψάχνει βοηθό για να εφαρμόσει 
το θανατηφόρο σχέδιό του (Η γεύση του κερασιού). Και οι τρεις ταινίες περιέχουν περίπλοκα 
θέματα και υποθέσεις, αλλά τα πάντα διακυβεύονται συνεχώς μέσα σε μια ατμόσφαιρα χα
ρούμενης κομψότητας, με μια στάση για κατούρημα στο δρόμο, με μια ακρίδα στο παράθυρο, 
με μια γριούλα που καθαρίζει το χαλί, μ ’ ένα αυτοσχέδιο σκεύος στην κατασκήνωση, μ ’ έναν 
τοίχο που επιτρέπει ή εμποδίζει την πρόσβαση στην άπειρη φύση, μ ’ ένα μπαλκόνι γεμάτο 
λουλούδια, μ ’ ένα ζευγάρι κάλτσες που χάθηκαν ή βρέθηκαν, με δέντρα που λικνίζονται στο 
φύσημα του ανέμου, με μπλουζάκια στολισμένα με σύμβολα της Αμερικής, με μπουλντόζες, 
μ ’ ένα τσάι στα προκάτ γραφεία ενός εργοταξίου, με μιαν άσπρη ποδιά, ακόμα και με την α
πρεπή, απελευθερωμένη τρομπέτα από το μπλουζ του «St. James Infirmary»...
Η τέταρτη ταινία, Ο άνεμος θα μας πάρει, που είναι ίσως η πιο πλούσια και οπωσδήποτε η πιο 
ανοιχτή στην πλάση και στις θεμελιώδεις παρορμήσεις της, αποτελεί ταυτόχρονα σύνθεση και 
κριτική όλων όσα προηγήθηκαν, σαν αποχαιρετισμός στο κολοσσιαίο κινηματογραφικό σύμ- 
παν των τριάντα προηγούμενων ετών. Η σύζευξη των υπερσύγχρονων κινητών με τα αρχαϊ
κά ταφικά έθιμα σ’ αυτή την καταπληκτική περιοχή του ιρανικού Κουρδιστάν, αντηχεί τους 
αισθησιακούς πανθεϊστικούς ύμνους της κλασικής και της σύγχρονης ποίησης. Στο πνεύμα 
αυτό, αποκλείονται εντελώς από το κάδρο οι τεχνικοί που επιβαρύνουν το ίδιο το γύρισμα της 
ταινίας, με μια εντυπωσιακή μετωνυμία της κινηματογραφικής διήγησης και των συνθηκών 
υλοποίησής της: πρόκειται για ένα νέο ειρωνικό τέχνασμα της εκπληκτικής δουλειάς που α
νέκαθεν έκανε ο Αμπάς Κιαροστάμι γύρω από τον κώδικα του κινηματογράφου. Οι τεχνικοί 
της ομάδας που συνοδεύουν το σκηνοθέτη στο χωριό, είναι, λοιπόν, οι πρώτοι που θα παρα
σύρει ο άνεμος της ταινίας. Τα ζεστά, αποσταθεροποιητικά κύματά του, που αντιπροσωπεύ
ουν ηθελημένες σεξουαλικές νύξεις, σαρώνουν τις σχέσεις του άντρα με τη νοικοκυρά του, 
του πελάτη με τη σερβιτόρα, του φωτογράφου με το μοντέλο- εισδύουν ανάμεσα στον επισκέ
πτη και την κοπέλα που έχει φωλιάσει στο σκοτεινό και ζωογόνο άντρο, στη λάμψη του πό
θου, του ποιήματος που ανταλλάσσεται με μια κανάτα γάλα. Στη διάρκεια, όμως, αυτού του 
παράδοξου οδοιπορικού σε τέσσερις διαστάσεις, σιγά σιγά θα χαθούν τα πάντα, μέσα σε μια πα
ράξενη μύηση αποποίησης.5 Σημείο ρήξης στην πορεία του Αμπάς Κιαροστάμι, που απαλλάσ
σεται από το βάρος του κινηματογράφου, Ο άνεμος θα μας πάρει είναι η ταινία του απο- 
συντονισμού, σαν να λέμε της απο-γοήτευσης- ή, μάλλον, ενός αποσυντονισμού (ως προς την 
κοινή πρακτική του κινηματογράφου) που θα οδηγήσει, μέσα από τους δρόμους τής ποίησης 
και της φύσης, σε νέους συντονισμούς, σε νέα γητέματα. Στο τέλος της ταινίας, πετιέται το τε
λευταίο ειρωνικό και τραγικό σύμβολο: ένα ανθρώπινο κόκαλο. Σε μία και μόνη ταινία, ο 
Αμπάς Κιαροστάμι αποποιείται όλο τον τεχνικό, αφηγηματικό, αναφορικό, εικαστικό εξοπλι
σμό του. Δεν έχει πια τίποτα δικό του- είναι μόνος σ’ έναν άπειρο κόσμο. Φεύγει. 5. Οπως eSeilr και η Agnes 
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Το πιο απίθανο, όμως, είναι ο προορισμός που επιλέγει: φεύγει για την Αφρική, συμμετέχει 
σ’ ένα ταξίδι στην Ουγκάντα οργανωμένο από μια μη κυβερνητική οργάνωση που βοηθάει 
τα παιδιά θύματα του AIDS. Με μια μικρή ψηφιακή βιντεοκάμερα κι ένα βοηθό που επίσης 
κινηματογραφεί (τραβάει δηλαδή τον ίδιο τον Αμπάς Κιαροστάμι στο ρόλο του ρεπόρτερ), 
χώνεται βαθιά στον πόνο της Αφρικής με τα μάτια καρφωμένα στη ζωντάνια και τη νοσηρό
τητα του κόσμου, κάνει σαν να πρόκειται για τα τελευταία παιδικά βλέμματα, τις τελευταίες 
παιδικές χειρονομίες, χορευτικές κινήσεις, κλάματα, αναζητώντας μια απειροελάχιστη βε
βαιότητα, ένα έρεισμα για να ξαναρχίσει τον κινηματογράφο. Πιστός στην προσέγγισή του 
και ακέραιος απέναντι σ’ αυτούς που τον κάλεσαν, όπως και σ’ όσους συναντάει, ο Αμπάς 
Κιαροστάμι βυθίζεται κυριολεκτικά στην «καρδιά του σκότους». Η σκηνή που γυρίζεται εξ 
ολοκλήρου μέσα στο αδιαπέραστο σκοτάδι της νύχτας, σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου χαμένου 
στη σαβάνα, είναι σίγουρα μια αισθητική και συμβολική στιγμή που λίγοι σκηνοθέτες έχουν 
κατορθώσει να αποδώσουν. Ύστερα απ’ αυτό, ο Αμπάς Κιαροστάμι επιστρέφει στους ανθρώ
πους, στην κοινωνία, στην αφήγηση, αλλά έχει αλλάξει αμετάκλητα. Αποκηρύσσει το σύ
στημα του κινηματογράφου, την έπαρσή του και τα προϊόντα του· η συγκλονιστική συνά
ντηση με την απόλυτη εξαθλίωση και τον πόνο, με αυτά τα παιδιά που κινηματογράφησε τό
σο καλά, τον έπεισε (κι αυτό ισχύει τουλάχιστον μέχρι τώρα) ότι, τελικά, τα σενάρια, οι πα
ραγωγές, τα γυρίσματα, η διαφήμιση, είναι διαδικασίες ακατάλληλες, αταίριαστες τόσο με τις 
επείγουσες απαιτήσεις του κόσμου όσο και με τις δικές του καλλιτεχνικές αναζητήσεις.
Στο εξής, προτιμά να εξερευνά, με όσο γίνεται μεγαλύτερη ελαφρότητα, άλλα πεδία, παρακι
νημένος μάλλον από τις σύγχρονες εικαστικές τέχνες παρά από τον κινηματογράφο. Ο πρώ
τος οιωνός χρονολογείται από το 1995, όταν γύρισε το ωραιότατο Η  γέννηση, του φωτός: στην 
ταινία αυτή αποθανάτισε το πρώτο φως της ημέρας σε μια βουνοκορφή, σκηνοθετώντας πα
ράλληλα την ίδια τη λειτουργία του κινηματογράφου μέσα απ’ τη στοιχειώδη χρήση της κά
μερας. Αντίστοιχο είναι το Sleepers, εικαστική παρέμβαση που επινόησε το 2001 για την 
Μπιενάλε της Βενετίας: εκλεπτυσμένες και χιουμοριστικές, οι βιντεοσκοπημένες εικόνες ε
νός κοιμισμένου ζευγαριού εναντιώνονται στους πιο αυστηρούς περιορισμούς τόσο της ι- 
σλαμικής δημοκρατίας (ένα ζευγάρι στο κρεβάτι, σχεδόν γυμνό, επί μία ώρα και 40 λεπτά!), 
όσο και της τέχνης του κινηματογράφου (μια που αμφισβητείται ακόμα και το προφανές, η 
κατακόρυφη διάσταση της οθόνης). Ο φωτισμός, ο ήχος, τα (βουβά) σώματα είναι τα σύνερ
γα του αρχιμάστορα μιας τέχνης που εξακολουθεί να λέγεται κινηματογράφος και που ο 
Αμπάς Κιαροστάμι την εξυψώνει ακόμα περισσότερο όταν την αντιμετωπίζει σαν απλή τε
χνική, όταν τη χρησιμοποιεί σαν θήκη εργαλείων.
Από το 2002, ο Αμπάς Κιαροστάμι κινηματογραφεί μόνος του, με μια ψηφιακή βιντεοκάμε
ρα, γυρίζοντας σύντομες σκηνές στις όχθες της Κασπίας, στο ίδιο πνεύμα με τη Γέννηση του 
φωτός. Σαν οπτικά χάι-κάι, μοναδικά σε βάθος και αισθησιασμό, τα φιλμάκια αυτά είναι η κα
λύτερη απόδειξη ότι μ’ ένα τίποτα -μ ’ ένα κομμάτι ξύλο που το παρασέρνουν τα κύματα, με 
δυο-τρία σκυλιά σε μια παραλία- ο καλλιτέχνης μπορεί να δει τον κόσμο κι ό,τι βρίσκεται πέ
ρα απ’ αυτόν. Η ματιά του, το ασφαλές ένστικτο που ήδη είχε εκδηλωθεί στην ταινία Το ψω
μ ί  και ο δρόμος, είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την τελευταία ταινία που είδαμε απ’ αυ
τόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη του κινηματογράφου, που δεν ανήκει εντελώς εκούσια στην 
τέχνη του, κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο εξαιρετικό.
Αν δεν το αναλύσουμε, θα κατατάξουμε το Δέκα (2002) στα προϊόντα της βιντεοπαραγωγής, 
ενός συστήματος ταγμένου στην υπηρεσία οπτικών και θεματικών σπουδών που κερδίζουν 
σε αποτελεσματικότητα όταν λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες: έχουμε έτσι έναν 
μοναδικό χώρο (εσωτερικό αυτοκινήτου), δέκα επεισόδια με δύο πρόσωπα το καθένα (την ο
δηγό, που είναι πάντα η ίδια, κι έναν επιβάτη, που είναι ένα παιδί ή μια γυναίκα) και δύο στα
θερές κάμερες (μία για την οδηγό, μία για τον εκάστοτε επιβάτη). Στα χέρια των περισσοτέ
ρων από τους σκηνοθέτες βιντεοταινιών, όλα αυτά θα κατέληγαν σ’ ένα ενδιαφέρον εικαστι
κό αποτέλεσμα, γεμάτο υπονοούμενα για την κατάσταση των γυναικών στο σημερινό Ιράν.34
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Σχα χέρια του Αμπάς Κιαροσχάμι, όμως... Από χην πρώχη κιόλας σχιγμή, αρχίζει η αμφισβή- 
χηση χου μηχανισμού, χον οποίο εξουδεχερώνει η βιαιόχηχα και η αμφισημία χης σχέσης α
νάμεσα σχη νεαρή γυναίκα και σχο γιο χης -  είναι ίσως η καλύχερη σεκάνς με πρωχαγωνισχή 
ένα παιδί σ’ ολόκληρη χην ισχορία που κινημαχογράφου. Έπειχα, η σχέση χων σωμάχων, ο 
ήχος, ο χρόπος με χον οποίο η πόλη φαίνεχαι σχο βάθος από χα παράθυρα χου αυχοκινήχου, 
οι ποικίλες και πολύπλοκες αισθήσεις που δημιουργεί ο χρόπος με χον οποίο κινημαχογρα- 
φείχαι ένας απλός διάλογος, εξουδεχερώνουν χο συνδυασμό μορφής και περιεχομένου χής 
χαινίας, μεχαχρέπονχάς χην σ’ ένα μεγάλο κινημαχογραφικό έργο, σ’ ένα ανοιχχό, προβλημα- 
χισμένο, συγκινηχικό, όμορφο δημιούργημα.
Τελειώσαμε; Ό χι· δεν χελειώσαμε. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε χη συνέχεια -  είναι μια 
δουλειά με χόση δύναμη και λεπχόχηχα, που έχει ανοίξει πολλές προοπχικές. Αυχή χη σχιγ- 
μή, ο Αμπάς Κιαροσχάμι δηλώνει όχι διαχηρεί μια σειρά επιφυλάξεις για χον κινημαχογράφο, 
αλλά έχει γίνει ένας εξαιρεχικός δάσκαλος που γυρίζει χον κόσμο για να μοιρασχεί χις έρευ- 
νές χου, χους προβλημαχισμούς χου, χις ανησυχίες χου, με οκχάχρονα παιδάκια, με φοιχηχές, 
με ερευνηχές... Να μοιρασχεί χον κινημαχογράφο... σαν να έκανε ποχέ χου και χίποχ’ άλλο! 
Σχα όσα είπαμε εδώ, παραλείψαμε πολλές πλευρές χης απίσχευχης πορείας χου· για παρά
δειγμα, χο όχι -μέσα απ’ χο Κανούν, αλλά και ιδιωχικά- προώθησε γενιές ολόκληρες νέων 
σκηνοθεχών σχο Ιράν (χον Εμπραχίμ Φορουζές, χον Ιράζ Καριμί, χον Τζαφάρ Παναχί, χον Χα
σάν Γιεκχαπανάχ...), κάχι που κάνει ακόμα και χώρα, παρά χο γεγονός όχι επισήμως πήρε 
«σύνχαξη» από χον κόσμο χου κινημαχογράφου. Σεναριογράφος, χεχνικός, μένχορας, ανοι- 
χχός σχο διάλογο, υπήρξε επίσης μέχρι σήμερα ο διακριχικά γενναιόδωρος σύνχροφος χης κι- 
νημαχογραφικής ζωής χης χώρας χου: ας μη ξεχνάμε όχι χου οφείλουμε χο χόσο αξιόλογο (και 
απολύχως «κινημαχογραφικό») σενάριο χης χαινίας Κόκκινο χρυσάφι, που παρουσίασε ο Τζα
φάρ Παναχί σχις Κάννες, χο 2003.

Kiarostami (επιμ. Alberto 
Barbera και Elisa Resegotti, 
Museo Nazionale del Cinema 
Torino, εκδ. Mondadori Electa, 
Μιλάνο 2003).

Μετάφραση ano το γαλλικό 
πρωτότυπο: Mapiáwa 
Κατοογιάννου.
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Πώς να διαβάζουμε χον Κιαροσιάμι

του Godfrey Cheshire

Έ να  αυτοκίνητο κόβει ταχύτητα σ’ ένα χωματόδρομο του Ιράν, κι ένας άντρας από μέσα ζη
τά οδηγίες από κάποιον περαστικό. Από όλες τις εικόνες στις ταινίες του Αμπάς Κιαροστάμι, 
αυτή είναι η πιο συνήθης, η πιο χαρακτηριστική. Κι όμως, αν προβάλουμε τους εαυτούς μας 
νοητά μέσα στην εικόνα, στη θέση του οδηγού ενός αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας που ψάχνει 
το δρόμο του μέσα στα νοήματα της τελευταίας ταινίας του Κιαροστάμι Ο άνεμος θα μας πά
ρει, γρήγορα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ακολουθώντας τις οδηγίες 
κανενός, γιατί, λίγα μέτρα παρακάτω, υπάρχει ένας ογκόλιθος που εμποδίζει το δρόμο προς 
την ταινία: η φήμη του Κιαροστάμι.
Άραγε αυτός ο κοσμοπολίτης Ιρανός είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφιστής της εποχής μας 
ή, απλώς, κάποιος που υπερδιαφημίστηκε από μια ελίτ κριτικών και διοργανωτών φεστιβάλ; 
Το ερώτημα έγινε επιτακτικό πρόσφατα, όταν ο Κιαροστάμι, ο οποίος ίσως είναι ακόμα άγνω
στος στους περισσότερους κινηματογραφόφιλους στις ΗΠΑ, ψηφίστηκε ως «ο σημαντικότε
ρος σκηνοθέτης της δεκαετίας του ’90», σε μια σφυγμομέτρηση κριτικών και διοργανωτών 
που έγινε από το περιοδικό «Film Comment». Αν και εντυπωσιακή, η φαινομενική ομοφωνία 
σ’ αυτή την ψηφοφορία συγκαλύπτει μια διχογνωμία όσον αφορά στον Κιαροστάμι, που είναι 
έκδηλη μεταξύ των αμερικανών κριτικών τουλάχιστον από το 1997, όταν Η  γεύση, του κερασι
ού έγινε η πρώτη ιρανική ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών. 
Σύμφωνα με την κριτική του Roger Ebert, «θυελλώδεις επευφημίες υποδέχτηκαν τον Κια
ροστάμι την ώρα που μπήκε στην αίθουσα του κινηματογράφου [των Καννών], και οι ίδιες 
ακούστηκαν και στο τέλος της ταινίας του (παρ’ όλο που, αυτή τη φορά, ήταν ανάμεικτες με 
γιουχαίσματα). [...] Πίσω στο Ξενοδοχείο Splendid, όρθιος στη ρεσεψιόν, είχα μια ζωηρή δια
φωνία με δύο κριτικούς που σέβομαι τα μέγιστα: τον Jonathan Rosenbaum της “Chicago 
Reader” και τον Dave Kehr της “New York Daily News”. Και οι δύο πίστευαν πως είχαν δει 
ένα αριστούργημα· εγώ, ένα βασιλιά γυμνό».
Αυτός ο διχασμός συνεχίστηκε. Ενώ ο Rosenbaum και ο Kehr τάχθηκαν υπέρ της ταινίας μ’ 
ένα διθυραμβικό άρθρο που βοήθησε τη Γεύση του κερασιού να αποκομίσει το βραβείο τής 
Εθνικής Ένω σης Κριτικών Κινηματογράφου για την Καλύτερη Ξένη Ταινία του 1998, ο 
Ebert, ο David Denby και ο Andrew Sarris ήταν μεταξύ των διαπρεπών κριτικών που οι α
ντιδράσεις τους για την ταινία κυμαίνονταν από χλιαρές έως ψυχρές. Ενώ οι αρνητικές α
ντιδράσεις ακούγονταν κάποιες φορές ανυπόμονα αντιελιτίστικες, νωρίτερα την ίδια χρονιά 
δέχθηκαν υψηλή και σθεναρή υποστήριξη από το περιοδικό «Artforum», όταν ο Howard 
Hampton αντιπαρέβαλε τις αρνητικές κριτικές που είχε εισπράξει η Αληθινή ιστορία του 
David Lynch (ταινία με όραμα, αλλά εγχώρια) στις γονυκλισίες που κατά παράδοση απονέ- 
μονται σε ξένους δημιουργούς όπως ο Κιαροστάμι και ο Χου Χσιάο-χσιέν από την Ταϊβάν. Η 
πολεμική του Hampton, εντούτοις, έθιξε μόνο επιφανειακά, σε σχέση με τους «διεθνείς» κι
νηματογραφιστές, τη διαδικασία της κατασκευής βασιλέων, ένα ρόλο στον οποίο ειδικεύο
νται οι Κάννες, εξυμνώντας δημιουργούς ενός συγκεκριμένου τύπου και συμβάλλοντας με ι
διαίτερη ευχαρίστηση στην κατασκευή διασημοτήτων που μέχρι τότε ήταν εκκολαπτόμενες. 
Ό πω ς έγινε με τον Χου και άλλους, έτσι και ο Κιαροστάμι φτιάχτηκε και αναδείχθηκε από τις 
Κάννες. Παρ’ όλο που, κατά μεγάλη ειρωνεία, οι διοργανωτές των Καννών έχασαν το Close-up

Godfrey Cheshire
Κριτικός, έχει δημοσίευσα κεί
μενα στις εφημερίδες · The New 
York Times·, - Village Voice-,
-Independent- και στα περιοδι
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C o m m e n tΑπό το 1992 ειδι
κεύεται στον ιρανικό κινηματο
γράφο, για τον οποίο γράφει ένα 
βιβλίο ια τελευταία δυο χρόνια. 37
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(1990) που ο Κιαροσχάμι και πολλοί κριτικοί εξακολουθούν να χο θεωρούν ως χο αριστούρ
γημά του, η επιτυχία του, καθώς και εκείνη του προγενέστερου Πού είναι το σπίτι του φίλου 
μου; (1987) σε μικρότερα διεθνή φεστιβάλ, εντοπίστηκαν από τα ραντάρ των Καννών. Ως α
ποτέλεσμα, το Και η ζωή συνεχίζεται επιλέχθηκε στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών τού 1992 
και καθιέρωσε τον Κιαροσχάμι ως πολλά υποσχόμενο σκηνοθέτη που ήδη έχαιρε μεγάλης ε
κτίμησης, ειδικά στις τάξεις των γάλλων και των ιταλών ειδημόνων. Στη συνέχεια, το Μέσα 
από τους ελαιώνες (1994) τον παρέσυρε μέσα στον μαγικό κύκλο του επίσημου διαγωνιστικού 
τμήματος των Καννών, ενώ επίσης προκάλεσε το πρώτο του εξώφυλλο στο «Cahiers du 
Cinéma» (που τον εξύμνησε ως «Kiarostami le magnifique!»1) -  ένα πραγματικό χρίσμα, που 
σχεδόν αναπόφευκτα οδήγησε στο θρίαμβο του Χρυσού Φοίνικα για τη Γεύση, του κερασιού. 
Στο Ιράν, μια κοινωνία έντονα κινηματογράφος)ιλική, οι θιασώτες του κινηματογράφου από 
καιρό απορούσαν με την υπερβολική εκτίμηση των ξένων για τον Κιαροσχάμι, ο οποίος σχε
δόν ποτέ δεν θεωρήθηκε ο καλύτερος ιρανός σκηνοθέτης στην πατρίδα του. Η δημοτικότητα 
του Κιαροσχάμι πρέπει να είναι μια Δυτική υπόθεση, σκέφτονται οι Ιρανοί, χωρίς να συνει
δητοποιούν σε ποιο βαθμό είναι φεστιβαλική υπόθεση· πιο συγκεκριμένα, με κάποιες αμφί
βολες πατερναλιστικές αποχρώσεις, υπόθεση του Φεστιβάλ των Καννών. Από την άλλη, οι 
μακρινές και πολιτικά ύποπτες χώρες του Τρίτου Κόσμου, δύσκολα απολαμβάνουν την υπο
δοχή στις Κάννες της οποίας χαίρει, ας πούμε, η Ιταλία. Τη δεκαετία του ’90, οι Κάννες εμ- 
φανώς δεν επιθυμούσαν ν ’ ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες στο Ιράν. Στρατηγικά, ήθελαν να 
χειροκροτήσουν έναν μόνο σκηνοθέτη (ακριβώς όπως είχαν ανακηρύξει τον Γιούσεφ Σαχίν 
ως τον αντιπροσωπευτικό τους Αιγύπτιο). Ο Μπαχράμ Μπεϊζάι, ο Μοχσέν Μαχμαλμπάφ ή ο 
Νταριούς Μεχρτζούι ίσως πληρούσαν εξίσου τις προϋποθέσεις, ίσως και όχι. Εν πάση περι- 
πτώσει, ο Κιαροσχάμι ήταν αυτός στον οποίο έκλεισαν το μάτι, γεγονός που συνοδεύτηκε και 
από την άμεση εκτόξευσή του στο παγκόσμιο στερέωμα που επιφέρει συνήθως η αναγνώρι
ση των Καννών.
Τίποτα από τα προαναφερθέντα δε σχετίζεται ούτε κατ’ ελάχιστον με την ποιότητα της δου
λειάς του Κιαροσχάμι- μάλλον, στοχεύει στο να δώσει μια εκδοχή τού πώς άλλοι παράγοντες 
πέραν της ποιότητας συνέβαλαν σε μια φήμη που πλέον είναι τόσο διευρυμένη, ώστε μπορεί 
να αποδειχθεί ο χειρότερος εχθρός κάθε ισορροπημένης, ρεαλιστικής εκτίμησης του έργου. 
Στην ουσία, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η Μεγάλη Αντιπαράθεση ή, αλλιώς, το Σχίσμα 
Κιαροσχάμι (αρχικά μεταξύ των κριτικών που παρακολουθούν τα διεθνή φεστιβάλ), όχι μόνο 
άφησε κατά πολύ το κοινό στο σκοτάδι, αλλά και οδήγησε τις δύο πλευρές σε όλο και πιο α- 
ντικρουόμενες θέσεις, που και οι δύο περιέχουν ατυχή στοιχεία πεισματικού παραλογισμού. 
Ενώ οι επικριτές δείχνουν απρόθυμοι να εξετάσουν (ή να επανεξετάσουν) το πρόσφατο έργο 
του Κιαροσχάμι σε σχέση με τις ταινίες που οδήγησαν σ’ αυτό, οι υποστηρικτές προτιμούν να 
υπιοστηρίζουν δογματικά παρά να αποσαφηνίζουν ή να διευκρινίζουν την καλλιτεχνική του 
μοναδικότητα. (Μεταξύ των κριτικών που ψήφισαν υπέρ της τιμητικής διάκρισης στο «Film 
Comment», έγραψε κανείς κάποιο άρθρο που να τεκμηριώνει το γιατί ο Κιαροσχάμι είναι ο πιο 
σημαντικός σκηνοθέτης της εποχής; Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, εγώ το αγνοώ.)
Δεδομένης της αλυσιτέλειας αυτής της στάσης, ειδικά όσον αφορά στους θεατές που θα προ
τιμούσαν κάποιες διαφωχισχικές πληροφορίες αντί για τα υπερθετικά των υμνητών και το 
δηλητήριο των επικριτών, διατυπώνω δύο προτάσεις, μία για κάθε πλευρά της διένεξης: 
Πρώτον, για όσους έως τώρα θεωρούν τον Κιαροσχάμι υπερεκτιμημένο και/ή αδιάφορο: Συ
νειδητοποιήστε ότι η σειρά με την οποία προσεγγίζετε τις ταινίες, είναι κρίσιμη για την κατανόη
σή τους. Πριν από όλα, δείτε την «Τριλογία του Κοκέρ» με τη σειρά, ως βάση για να δείτε τις άλ
λες ταινίες. Είναι εντυπωσιακό το πόσο σπάνια έχει αναφερθεί αυτό το αημείο -  ένα σημείο 
τόσο σημαντικό, που είναι εύκολο να πιστέψει κανείς πως το στρατόπεδο των αντικιαροστα- 
μικών αποτελείται κυρίως από κριτικούς που είδαν τη Γεύση του κερασιού, για παράδειγμα, 

ι . Ι'αλΧικά οιυ κιίμι·νυ: Κιαμυ χωρίς να έχουν προηγουμένως δει την «Τριλογία του Κοκέρ» (Πού είναι το σπίτι του φίλου 
38  » νηίμοχος!“ (Σ.ι.Μ.) μου;, Και η  ζωή συνεχίζεται, Μέσα από τους ε ΐαιώνες) και το Close-up.
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Ό πω ς και να βλέπει κανείς τις ταινίες του Κιαροστάμι, η ιδιαίτερη μορφή του διασυαχετι- 
σμού που τις χαρακτηρίζει, είναι μοναδική στον κινηματογράφο, και όσο περισσότερο εξετά
ζεται κι αναλύεται αυτός ο παράγοντας, τόσο πιο σημαντικός αποδεικνύεται τελικά. Ενώ πε
ριλαμβάνει όλες τις μετεπαναστατικές μεγάλου μήκους ταινίες του Κιαροστάμι, είναι πιο ευ
διάκριτος στην «Τριλογία του Κοκέρ», η οποία ξεκινά με μια ταινία τόσο ευχάριστη και προ
σιτή, που θα μπορούσε να προτείνεται σε οκτάχρονα παιδιά. Οι επόμενες δύο ταινίες της Τρι
λογίας, παρ’ όλο που σαφώς απευθύνονται περισσότερο σε ενήλικες θεατές, είναι εύκολα κα
τανοητές από οποιονδήποτε δεν έχει δει την προηγούμενη ή τις προηγούμενες δύο ταινίες.
Ό μω ς οι θεατές που έχουν δει τις προηγούμενες ταινίες, ξέρουν πόσο πολύ -πόσο ανεπαίσθη
τα, αλλά και διεισδυτικά- επηρεάζουν την κατανόηση της επόμενης ταινίας.
Δεύτερον, μια προτροπή για την πλευρά υπέρ του Κιαροστάμι: Μην αγνοείτε το ιρανικό συγ
κείμενο και μην υποτιμάτε την σημασία του. Αυτό, έχει εφαρμογή σε δύο επίπεδα: αφ’ ενός, κά
ποιοι κριτικοί διψούν τόσο πολύ να βρουν έναν ήρωα, που αγνοούν τους ισάξιους καλλιτέ
χνες του αγαπημένου τους, για να έχουν μόνο έναν μεγάλο καλλιτέχνη να χειροκροτούν (κα
τά την άποψή μου, ο Κιαροστάμι γίνεται καλύτερα αντιληπτός ως ένας από τους πολλούς με
γάλους ιρανούς σκηνοθέτες παρά ως ένα είδος σούπερ-δημιουργού του «παγκόσμιου κινη
ματογράφου»)· αφ’ ετέρου, πολύ συχνά οι κριτικοί απεχθάνονται να ερευνούν το νόημα του 
πολιτισμικού πλαισίου αναφοράς του σκηνοθέτη, υποθέτοντας πως το δικό τους κάνει μια 
χαρά. Για παράδειγμα, για να σχολιάσει τη Γεύση του κερασιού, ο Jonathan Rosenbaum, ένας 
από τους πιο ένθερμους και εύγλωττους υποστηρικτές του, τη συγκρίνει με έργα τού 
Antonioni, των Straub-Huillet, του Tati κ.λπ., εξηγώντας ότι «αυτές οι ταινίες είναι μέρος 
του κόσμου μου και του προσωπικού μου λεξιλογίου για να τον ερμηνεύω».
Ώ ς εδώ, αυτή η άποψη ευσταθεί -  και θα μπορούσε να ευσταθεί περισσότερο, αν ο υπό εξέτα
ση σκηνοθέτης ήταν Ευρωπαίος, Αμερικανός ή ακόμα και από τη δυτικοποιημένη Άπω Ανα
τολή. Αλλά ο Κιαροστάμι, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχει επιδείξει ποτέ κανένα ενδιαφέρον 
για τους προαναφερθέντες σκηνοθέτες, προέρχεται από μια κουλτούρα που το «λεξιλόγιό» 
της είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο της Δύσης. Δεν είναι, όμως, αδιαπέραστο: Δυτικοί, α
πό τον Goethe και τον Emerson ώς τον Robert Bly, έχουν εισχωρήσει στην ιρανική σκέψη 
και τέχνη, κι ο καθένας που έχει λιώσει παντελόνια στις καρέκλες των Βιβλιοθηκών, μπορεί 
να βάλει πλώρη για την ίδια περιπέτεια που θα διευρύνει τους ορίζοντές του. Τελικά, όσο πιο 
πολλά γνωρίζει κανείς για το συγκείμενό τους, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί πως ο Κια
ροστάμι και άλλοι ιρανοί σκηνοθέτες πρέπει να γίνουν αντιληπτοί όχι τόσο με τους όρους 
του Antonioni και του Tati, για παράδειγμα, όσο με τους όρους των Φερντοουζί, Χαφέζ, Σα
νοί, Ρουμί, Ιμπν Αραμπί, Μουλά Σαντρά και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων που μοι
ράζονται και διαφωτίζουν το πολιτισμικό τους λεξιλόγιο.
Σε τελική ανάλυση, το έργο του Νέου Ιρανικού Κινηματογράφου μπορεί να αποδειχθεί λιγό
τερο σημαντικό ως μια ύστερη προσθήκη στη δύουσα παράδοση του «καλλιτεχνικού» κινη
ματογράφου του δημιουργού και περισσότερο σημαντικό ως ένα νέο κεφάλαιο στο προαιώνιο 
δράμα επαφής των πολιτισμών που έχει ενταθεί εκ νέου τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτός εί
ναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συλλογισμού της ανάλυσης που ακολουθεί, η οποία επιχειρεί 
να εξετάσει το έργο του Κιαροστάμι όχι από μια ιρανική προοπτική, αλλά από την έποψη κά
ποιων από τους πολιτισμικούς -και συχνά εξωκινηματογραφικούς- δεσμούς που συνδέουν 
τη Δύση και το Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο, υιοθετεί μια δημοφιλή ιρανική μεταφορά για να υ
ποδείξει δύο οπτικές γωνίες: η μία κοιτάζει (ούτως ειπείν) από το Ιράν προς τη Δύση και το 
μοντερνισμό· η άλλη ατενίζει ανατολικά, προς το Ιράν και κάποιες από τις αρχαίες φιλοσοφι
κές κληρονομιές του.

Ο δυτικός καθρέφτης
Τι μηχανεύεται ο Κιαροστάμι; Πώς μπόρεσε να εξελιχθεί από το Πού είναι το σπίτι τον φίλου
μου;, μια ταινία μοναδικής απλότητας και γοητείας, στις διάσπαρτες περιπλοκότητες της gg
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Γεύσης τον κερασιού και χου Ο άνεμος θα μας πάρει -, Κάποιες φορές, οι επικριτές μπορεί να εί
ναι το ίδιο αποκαλυπτικοί με τους υποστηρικτές ενός καλλιτέχνη. Ο Roger Ebert, σχολιάζο
ντας και πάλι τη Γεύση τον κερασιού, αναφέρει: «Θα μπορούσε κανείς να υπερασπιστεί την 
ταινία, αλλά τότε θα έπρεπε να μετατρέψει την εμπειρία της παρακολούθησης της (η οποία 
είναι βασανιστικά βαρετή) σε κάτι πιο ενδιαφέρον: ένα μύθο για τη ζωή και το θάνατο. Ό πω ς 
ακριβώς ένα κακό μυθιστόρημα μπορεί να γίνει μια καλή ταινία, έτσι και μια βαρετή ταινία 
μπορεί να μετατραπεί σε μια συναρπαστική ανάλυση».
Παρ’ όλο που ο χαρακτηρισμός «βασανιστικά» είναι υπερβολικός, πρόκειται για μια κατα
νοητή εκτίμηση της vox populi.2 Αναμφίβολα, ο μέσος θεατής θα συμφωνούσε πως Η  γεύση 
τον κερασιού, η οποία απεικονίζει έναν Τεχερανό της μεσαίας τάξης να γυρίζει στα περίχωρα 
της πόλης ψάχνοντας για κάποιον να συμμετάσχει στην αυτοκτονία του, είναι «βαρετή» για
τ ί δεν έχει το είδος της δραματικής γοητείας και της βαθιάς συναισθηματικής ταύτισης που 
φυσιολογικά περιμένουμε από μια συναρπαστική ταινία. Στενάχωρη, αργή και φορτωμένη 
διαλόγους, η ταινία δε διαπνέεχαι καν από τον ένθερμο ανθρωπισμό και τον ελκυστικό λυρι
σμό της προηγούμενης δουλειάς του Κιαροστάμι. Όμως, ο Ebert αποτίει έναν απροσδόκητο 
φόρο τιμής στις προθέσεις του Κιαροστάμι όταν ισχυρίζεται πως η ταινία μπορεί να μεχα- 
τραπεί από πληκτική σε «συναρπαστική» μέσα από την ερμηνεία που θα κάνει ο θεατής. 
Εδώ, η αξία βρίσκεται όχι στην παθητική βίωση, αλλά σε μια ενεργητική ανάγνωση του θεά
ματος· επομένως, μια διαδικασία στην οποία η προδιάθεση και η κατανόηση του θεατή είναι 
τόσο σημαντικές όσο και η ίδια η ταινία.
Παρ’ όλο που μια τέτοια αντιμετώπιση του κινηματογράφου είναι εκ βάθρων διαφορετική α
πό τις συνηθισμένες, ευθυγραμμίζεται σε πολλά σημεία με τον Κιαροστάμι, ο οποίος έχει συ
χνά δηλώσει την περιφρόνηση ή την απόλυτη αδιαφορία του για τις περισσότερες ταινίες. 
Πολλοί έχουν παρατηρήσει πως, ίσως, κανείς άλλος μεγάλος σκηνοθέτης δεν είναι λιγότερο 
κινηματογραφόφιλος. Και πράγματι, έχοντας υπάρξει σχεδιαστής, ζωγράφος, φωτογράφος 
και ποιητής, ο Κιαροστάμι έχει δείξει πως, αν εκλείψει ο κινηματογράφος, εκείνος απλώς θα 
στρέψει την ενέργειά του σ’ αυτές τις δραστηριότητες. Όσο ιδιόρρυθμη κι αν ακούγεται αυ
τή η στάση, στην ουσία αντικατοπτρίζει μια υποβόσκουσα άποψη του ιρανικού κινηματο
γράφου εν γένει. Ενώ οι Δυτικοί τείνουν να αντιμετωπίζουν τον κινηματογράφο ως μια πλη
ρότητα, μια αυτοτελή τέχνη που αποτελείται από τις προηγούμενες μορφές και, ταυτόχρονα, 
τις υποσκελίζει (μορφές όπως το μυθιστόρημα και το θέατρο), μεγάλο μέρος της ιρανικής 
σχάσης φαίνεται να θεωρεί τον κινηματογράφο ως μια κενότητα, ένα χώρο όπου αυτές οι πα- 
λαιόχερες μορφές διασταυρώνονται προσωρινά και προβάλλουν τις δυνατότητες των συν
δυασμών τους.
Τα τελευταία χρόνια, σε δηλώσεις του, ο Κιαροστάμι έχει επανειλημμένα τονίσει τις ανεπάρ
κειες και τη βασισμένη στη λογοτεχνία φύση χου κινηματογράφου. Ερωτηθείς για τους επα
ναληπτικούς διαλόγους στη Γεύση τον κερασιού, υπογράμμισε πως ήθελε να κάνει την εμπει
ρία του θεατή να μοιάζει με την ανάγνωση, όπου ορισμένες φράσεις τού εντυπώνονται όταν 
ξαναδιαβάζονται. Σχολιάζοντας το Ο άνεμος θα μας πάρει και τον κάποιες φορές εκπληκτικό 
του τρόπο να κρύβει βασικές πληροφορίες από το θεατή, ανέπτυξε την άποψή του για την 
«ημιτελή ταινία», η συμπλήρωση της οποίας απαιτεί τη φαντασιακή (ή, πιο σωστά, την ερ
μηνευτική) συμμετοχή χου θεατή.
Η ταινία Ο άνεμος θα μας πάρει, οπωσδήποτε υπερακοντίζει κάθε προηγούμενη ταινία τού 
Κιαροστάμι όσον αφορά στις απαιτήσεις του για συνεργασία του κοινού. Η ιστορία της ξεκι
νά ακολουθώντας ένα αυτοκίνητο γεμάτο Τεχερανούς καθώς πλησιάζουν ένα απομακρυσμέ
νο χωριό στο ιρανικό Κουρδιστάν, όπου η αποστολή τους φαίνεται να αφορά στην κινηματο
γράφηση μιας περίεργης τελετής ταφής μόλις πεθάνει μια ντόπια γυναίκα. Η γυναίκα -ανα
πάντεχα- γαντζώνεται στη ζωή, με αποτέλεσμα, εκείνοι να μείνουν επί ξύλου κρεμάμενοι. Ο

2.Λαπνικά σιο κείμενο, φωνή αρχηγός τους, ο Μπεχζάντ (Μπεχζάντ Ντουρανί), μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα σε συν- 
40 toot), η κοινή γνώμη. (Σ.ι.Μ.) διαλλαγές με τους ντόπιους και στην προσπάθεια να λύσει το γρίφο της κατάστασής του. Πέ-
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Ο άνεμος θα μας πάρει 
Ο πρωταγωνιστής, Μπεχζάνι 
Ντουρανί

ντε φορές στη διάρκεια της κωμικοτραγικής ιστορίας αναγκάζεται να οδηγήσει το αυτοκίνη
τό του κακήν-κακώς μέχρι την κορυφή ενός κοντινού λόφου για να έχει σήμα το κινητό του 
και να καταφέρει να συνομιλήσει με την προϊσταμένη του, κάποια «κυρία Γκονταρζί», στην 
Τεχεράνη. Πάνω στο λόφο, μια μάλλον απίθανη τοποθεσία για νεκροταφείο, εμπλέκεται σε 
διάφορες συζητήσεις με κάποιον που ποτέ δε βλέπουμε και που λέει πως σκάβει ένα λάκκο. Ο 
άνθρωπος που σκάβει, δέχεται τις κρυφές επισκέψεις μιας κοπέλας του χωριού την οποία ο 
πρωταγωνιστής συναντά αργότερα σ’ έναν υπόγειο αχυρώνα, όπου συζητούν για την ποίη
ση και το γάλα.
Καίτοι η διάθεση του κεντρικού χαρακτήρα είνα ένα μείγμα περιέργειας και εγωκεντρικής 
απογοήτευσης (η τελευταία συνοψίζεται εντυπωσιακά στη σκηνή όπου, μες στα νεύρα του, 
κλοτσάει κι αναποδογυρίζει μια χελώνα), η ίδια η ταινία είναι διασκεδαστική και παιγνιώ
δης, με μια εκτίμηση του τοπίου και της φύσης χαρακτηριστική του Κιαροστάμι. Όμως, η 
πιο έκδηλη αρετή της είναι η μελετημένη, πολυεπίπεδη αδιαφάνειά της. Ο σκοπός, π.χ., για 
τον οποίο η ομάδα πήγε από την Τεχεράνη στο χωριό, μπορεί να προκύψει μόνο έμμεσα (αν 
όχι καθόλου) από μερικά πράγματα που λέγονται στην πορεία της ταινίας· δε βλέπουμε ποτέ 
τις κάμερές τους ή οποιοδήποτε σημάδι κινηματογραφικής δραστηριότητας. Στην πραγματι
κότητα, πέρα από τον κεντρικό ήρωα, δε βλέπουμε ποτέ τους ίδιους τους άνδρες. Συγκατα
λέγονται στα έντεκα σημαντικά πρόσωπα της ταινίας (μεταξύ των οποίων, ο άντρας που 
σκάβει το λάκκο, το κορίτσι με το γάλα και η μελλοθάνατη γυναίκα) που ακούγονται ή ανα- 
φέρονται, αλλά δεν εμφανίζονται ποτέ.
Εκτός του ότι αφήνει πολλούς τέτοιους συσχετισμούς στο θεατή, η ταινία αναφέρεται με διά
φορους πλάγιους τρόπους και στις προηγούμενες συντεταγμένες του φαντασιακού σύμπα- 
ντος του Κιαροστάμι -  αναφορές, που άφευκτα διαχωρίζουν όσους από τους θεατές είναι ε
ξοικειωμένοι μ ’ αυτό το σύμπαν από όσους δεν είναι. Η πρώτη σκηνή, π.χ., δείχνει το αυτο
κίνητο από την Τεχεράνη να περνάει από υπέροχα τοπία του Κουρδιστάν, καθώς οι φωνές 41
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3. Συχράμη Σιπεχμί (1928- 
1980): ιμανός ηοιητής και ζω

γράφος. (Σ.ι.Μ.)

των ανδρών ακούγονται να αναρωτιούνται αν κάποια δέντρα είναι τα σημάδια που ψάχνουν. 
Για όποιον δεν γνωρίζει τον Κιαροστάμι, αυτά είναι απλώς ένας κοφτά κωμικός τρόπος να 
παρουσιάσει τους χαρακτήρες και το ταξίδι τους. Για τους μυημένους, όμως, το παιχνίδι των 
ερωτήσεων και η προσκόλληση σε τοποθεσίες, προσανατολισμό, δρόμους και φυσικά σημά
δια (ειδικά σε δέντρα) είναι πλούσια σε συνειρμούς με τα προηγούμενα έργα του σκηνοθέτη. 
Προσφέροντας έναν κυκεώνα τέτοιων συσχετισμών, το Ο άνεμος θα μας πάρει, ενώ αποκρύ
πτει πολλές τυπικές δραματικές ή επεξηγηματικές συνδέσεις, είναι έτη φωτός μακριά από το 
Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; με τη φαινομενική του διαφάνεια και την προϋπόθεση ότι ο 
θεατής δεν ξέρει τίποτα για το σκηνοθέτη. Εντούτοις, η νέα ταινία του Κιαροστάμι έχει κάτι 
κοινό με την ταινία που εκτόξευσε στα ύψη την μετεπαναστατική του καριέρα: και οι δύο α
ντλούν τους τίτλους τους από ποιήματα. Ο Σοχράμπ Σεπεχρί3 (Πού είναι το σπίτι του φίλου 
μου;) και η Φορούγ Φαροχζάντ (Ο άνεμος θα μας πάρει) είναι δύο από τους πιο ονομαστούς 
σύγχρονους ποιητές του Ιράν. Επιπλέον, η Φαροχζάντ, που πέθανε το 1967 σε ηλικία 32 ε
τών και έχει διακριθεί ως η πιο διάσημη συγγραφέας σε όλη την ιρανική λογοτεχνία, υπήρξε 
ακόμα σκηνοθέτις, και μια μικρού μήκους ταινία της [Το σπίτι είναι μαύρο (1962)] φέρεται 
να έχει επηρεάσει καθοριστικά τους μεταγενέστερους ιρανούς κινηματογραφιστές, του Κια
ροστάμι συμπεριλαμβανομένου.
Όντως, Το σπίτι είναι μαύρο, με την ηχηρή, σχεδόν ψαλμωδική, διήγησή του πάνω σε εικό
νες ενός λεπροκομείου, μορφοποιεί και προωθεί μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα ποιητικού κινη
ματογράφου, που ενσωματώνει τόσο μια πραγματική απαγγελία ενός ποιήματος όσο κι έναν 
τρόπο κινηματογραφικής δομής, βασισμένο στο παράδειγμα της ποίησης. Αυτή η διπλή εν
σωμάτωση, με τη σειρά της, αντικατοπτρίζει μια αντίστοιχη διττότητα στην ιδέα της αναπα
ράστασης της ποίησης, που συνδυάζει πλευρές της κλασικής περσικής (και αραβικής) ποίη
σης με πλευρές που ανήκουν στην ιρανική μοντερνιστική ποίηση -  μια φόρμα, που πολλά ο
φείλει στον Δυτικό (ιδιαίτερα στον γαλλικό και τον αγγλικό) μοντερνισμό. Στην ταινία Ο ά
νεμος θα μας πάρει, αυτό το ποιητικό μοντέλο, με τα διττά του προηγούμενα, φαίνεται πιο 
σημαντικό -είναι σίγουρα πιο έκδηλο- από ποτέ. Ο άνεμος... είναι η πρώτη ταινία του Κιαρο
στάμι στην οποία η ποίηση μνημονεύεται επανειλημμένα. Ό χι τυχαία, οι ποιητές που εξόχως 
παρατίθενται είναι η Φαροχζάντ, διαπρεπής μοντερνίστρια, και ο Ομάρ Καγιάμ, ένας κλασι
κός ποιητής με μια φαινομενικά πολύ μοντερνιστική, αισθησιακή απόκλιση.
Αν ήθελε κανείς να περιορίσει τον Κιαροστάμι σε μία και μόνο έννοια, δε θα ’πεφτε πολύ έξω 
αν έλεγε πως έχει αφιερώσει την καριέρα του στο να αναπτύξει ένα κινηματογραφικό ισοδύ
ναμο της ιρανικής μοντερνιστικής ποίησης. Για να αιτιολογήσουμε κάτι τέτοιο, είναι απα
ραίτητο να σημειώσουμε πως η ποίηση διαποτίζει την εκπαίδευση και τη συνείδηση των Ιρα- 
νών, ουσιαστικά σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση 
με τη Δύση. Ό ταν ο Κιαροστάμι ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο και εκκολαπτόμενος καλ
λιτέχνης κατά τη δεκαετία του ’60, αυτή η προαιώνια βάση της εκπαίδευσης βρισκόταν σε 
καταλυτική αναδιάρθρωση: η ιρανική εκδοχή της μοντερνιστικής ποίησης έφτασε στο ζενίθ 
της εικονοκλασίας και της επιρροής (τουλάχιστον μεταξύ των νέων, μορφωμένων και κο
σμοπολιτών), που χονδρικά συγκρίνεται με την επίδραση που είχε στη Δύση ο κινηματο
γράφος του Γαλλικού Νέου Κύματος και άλλα αδελφό του κινήματα, ή με την επίδραση που 
είχε η ευρωαμερικανική μοντερνιστική ποίηση σε κάποιους Δυτικούς κύκλους, τριάντα με 
πενήντα χρόνια πριν. Γία έναν νεαρό Ιρανό της δεκαετίας του ’60, το να μπει στο χώρο τού 
κινηματογράφου εμπνευσμένος από και εμποτισμένος με το δημιουργικό πνεύμα ποιητών ό
πως η Φορούγ Φαροχζάντ, δεν αποτελούσε βέβαια κάτι αντικανονικό. 'Ηταν ένας κατ’ εξο
χήν ευαίσθητος τρόπος να προσεγγίσει ένα εισαγόμενο μέσο μέσα από τις αρχές της προσω
πικής κουλτούρας του.
Εντούτοις -και εδώ είναι το ειρωνικό παράδοξο-, ο λογοτεχνικός μοντερνισμός ήταν και ο ί
διος κατά μείζονα λόγο εισαγόμενο προϊόν, πράγμα που έδωσε στον κινηματογράφο του Κια
ροστάμι μια ιδιοσυστασία που καλύπτει μεγάλο μέρος της εξήγησης του γιατί έτυχε τόσο42
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πρόθυμης θερμής υποδοχής από τη Δύση. (Συγκρίνετε την περίπτωση του Μπαχράμ Μπεϊ- 
ζάι, τον οποίο οι Ιρανοί κατά κανόνα θεωρούν ως τον καλύτερό τους σκηνοθέτη: τα αρι- 
στουργήματά του, καθηλωμένα στο τα’ζιγιέ, μια μορφή δραματουργίας ιρανικής προέλευσης, 
βρήκαν δυστυχώς πολύ λίγους υπέρμαχους στη Δύση.) Ό ντω ς, αν κάποιος θέλει να εξηγή
σει τα βασικά καλλιτεχνικά ορμέμφυτα του Κιαροσχάμι σε καλλιεργημένους Δυτικούς που 
δεν έχουν δει τις ταινίες του, μπορεί να βρει γόνιμες συγκρίσεις στην ποίηση του William 
Carlos Williams και της Marianne Moore (συγγραφείς των οποίων το έργο ο Κιαροσχάμι έχει 
δηλώσει πως θαυμάζει), του Ezra Pound ή του Wallace Stevens, αλλά και στις ταινίες μετα
γενέστερων κινηματογραφικών μοντερνισχών όπως ο Antonioni και ο Godard. Όμως, με ό
σο μεγάλο εύρος και να οριστεί η -κυρίω ς λογοτεχνική, αρχικά Δ υτική- επιρροή του μο
ντερνισμού, έχει έναν έκδηλο αντίκτυπο στην επιμονή του Κιαροσχάμι να διαβάζονται οι ται
νίες του, και, ιδιαίτερα, στην αντίληψή του της «ημιτελούς ταινίας», που απαιτεί να εμπλέ- 
ξει έναν καλλιεργημένο, διορατικό θεατή, πρόθυμο να συμπληρώσει τα κενά μιας συμπυ
κνωμένης, υπαινικτικής, ανολοκλήρωτης αφήγησης.
Στη Δύση, ο μοντερνισμός, με χην αφοσίωσή του στην καλλιτεχνική ιδοσυγκρασία και τον 
πειραματισμό, βοήθησε στη διαπραγμάτευση της επέλασης της νεωχερικότηχας, των σαρω- 
τικών αλλαγών στην κοινωνία και την αντίληψη που σφυρηλατήθηκαν από την τεχνολο
γία. Στην Ανατολή, διαπραγματεύτηκε (κι ακόμα το κάνει) την επέλαση της Δύσης, αυτού 
του πρωτεϊκού γεωπολιτικού Ό φ ι, στα ηγεμονικά θέλγητρα του οποίου ο ισλαμικός κόσμος 
και ειδικά το απτικό κράτος του Ιράν έχει αντισταθεί σθεναρά: αυτή η σοβούσα διαμάχη μάς 
βοηθά να εξηγήσουμε γιατί ο μοντερνισμός, που εδώ και πολύ καιρό έχει χάσει το δυναμισμό 
του στη Δύση, διατηρεί τέτοιο κύρος και σφρίγος στο Ιράν. Ό μω ς πρέπει να τονίσουμε πως 
ο Κιαροσχάμι δεν έβαλε τον δικό τον μοντερνισμό στο καλούπι κάποιας μόδας, Δυτικής ή 
Ανατολικής. Μπορεί ακόμα και να αντιστέκεται στην ίδια τη χρήση του όρου, πράγμα που 
σημαίνει πως έχει πάρει πολύ στα σοβαρά την προσήλωση του μοντερνισμού στην καλλιτε
χνική ιδιαιτερότητα και χην προσωπική έκφραση. Σ’ έναν πολιτισμό όπου ο αγώνας των μο- 
ντερνιστών να ανατρέψουν/αναπλάσουν μια δεσπόζουσα λογοτεχνική παράδοση αντιμετώ
πισε ηρωικές δυσκολίες, εκείνος βρήκε στον κινηματογράφο τον δικό του χώρο, μια παράλ
ληλη κονίστρα όπου θα μπορούσε να πλάσει έναν προσωπικό κόσμο νοημάτων που θα σχετί
ζεται με (αλλά δε θα συνθλίβεται από) το λογοτεχνικό στερέωμα.
Η προσπάθεια να είναι αποδεομευμένος και, ταυτόχρονα, προσηλωμένος, να δημιουργήσει έ
να κινηματογραφικό-ποιητικό ιδίωμα που γίνεται όλο και πιο ευλύγιστο και προσωπικό χω
ρίς να ξεπέφτει σε ακατάληπτο ναρκισσισμό: αυτή η δυναμική καθοδήγησε την τροχιά τής 
καριέρας του, κι ο συνδυασμός της κλασικής βεβαιότητας με την πειραματική τόλμη διαπο- 
τίζει την πιο εξέχουσα ιδιότητα του έργου του: την αίσθηση ότι είναι ένα οργανικό σύνολο 
στο οποίο κάθε ταινία συνδέεται με κάθε άλλη, κι όλες μαζί συμμετέχουν σ’ ένα σχέδιο που 
τροποποιείται και επαναπροσδιορίζεται με κάθε καινούργιο έργο. Ωστόσο, τα νοήματα που 
δημιουργούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν είναι απροσδιόριστα ή τυχαία: υπάρχει μια υπόρ- 
ρητη σειρά. Και το καθοδηγητικό σχέδιο (ή, μάλλον, ο τρόπος της σχεδίασης) μπορεί να απο- 
δειχθεί ταυτόχρονα θελκτικός και αποτρεπτικός, ειδικά για τους Δυτικούς, αφού συνδέεται 
όχι μόνο με τη μοντερνιστική ποίηση, αλλά και με άλλα, βαθύτερα ρεύματα της ιρανικής 
σκέψης και τέχνης.
Τι σημαίνουν οι ταινίες του Κιαροσχάμι; Οι θιασώτες θα σας πουν πως οι ταινίες του είναι α
συνήθιστες επειδή φαίνεται να εννοούν πολύ περισσότερα από την ονομαστική αξία και την 
κυριολεξία των περιεχομένων που κατ’ αρχάς αποκαλύπτονται. Παρ’ όλο που το Που είναι το 
σπίτι του φίλου μου; φαίνεται να μην είναι τίποτα παραπάνω από την ιστορία ενός αγοριού 
που προσπαθεί να επιστρέφει το τετράδιο του φίλου του μετά το σχολείο, εντούτοις δημι- 
ουργείται μια αλάνθαστη αίσθηση (ειδικά σε όποιον έχει την υπομονή να επιτρέψει στην α
νεπαίσθητη ιδιαιτερότητα της ταινίας να διαρκέσει στο χρόνο) ότι η σημασία της εκτείνεται 
σε πολύ πιο βαθιά ζητήματα. Μια προσεκτική εξέταση θα αποσαφηνίσει ότι δεν πρόκειται α 43



Ο Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  Τ Ο Υ

44

4. Λατινικά αιυ κείμενο: αυτό 
ανι ’ αυτού· για κάτι τιυυ δίνειαι 

ως αντάλλαγμα. (Σ.ι.Μ.) 
5. Λατινικά στο κείμενο: με τον 
οφειλώμενο υι βαομό οι ο όνομα 
κάποιου■ θα μηομούοε να μεια- 

ψμαστεί: -κι ας με ανμπαθά ο 
Roger Ebert-. (Σ.ι .Μ.)

πλώς για μεταφορά και προσεκτική αμφισημία- μάλλον αντικατοπτρίζει μια περσική αντί
ληψη του συμβολικού νοήματος, που διαφέρει σε καίρια σημεία από τη δική μας.
Αξίζει να θυμηθούμε πως, στη Δύση, ο «συμβολισμός» ήταν ουσιαστικά συνώνυμος με την 
κορύφωση της μοντερνιστικής ταινίας τέχνης της δεκαετίας του ’60. Πέρσι στο Μαρίενμπαντ, 
Το μαχαίρι στο νερό, Η  Ωραία της Ημέρας, Blow-up, 2001, η Οδύσσεια τον Διαστήματος, Περ- 
σόνα, Ο υπηρέτης, Η  γυναίκα της άμμου: αυτές και αμέτρητες άλλες ταινίες (κάποιες αξιόλο
γες, κάποιες βλακώδεις και επιτηδευμένες) χρησιμοποίησαν μιαν αντίληψη του συμβολι
σμού που έμοιαζε πολύ με εκείνην η οποία είχε χρησιμοποιηθεί κάποτε για να διαλευκάνει το 
μυστήριο της Έρημης Χώρας στα αγγλικά σχολεία. Η σχέση ήταν κυρίως απλή και quid pro 
quo:4 κάθε περιστατικό στην επιφάνεια της αφήγησης ήταν ένα σύμβολο που μεταβίβαζε την 
κατανόηση του θεατή σ’ ένα άλλο, μη αντιληπτό, επίπεδο, όπου ο συγγραφέας είχε τοποθε
τήσει σαν έναν κρυμμένο θησαυρό το «πραγματικό» νόημα του περιστατικού.
Αντίθετα, στον περσικό τρόπο (κατα)νόησης που προτείνεται στο έργο του Κιαροστάμι, τα ί
δια τα επιφανειακά περιστατικά της ταινίας δεν είναι σε καμία περίπτωση εξωπραγματικά ή 
ανεπαρκή. Τα συμβολικά νοήματα που υποδηλώνονται, δεν περιορίζονται σε ένα επίπεδο, 
αλλά προκύπτουν ταυτόχρονα σε πολλά (ή, αν ο θεατής προτιμά, σε κανένα). Και ο δημιουρ
γός δε δημιουργεί τόσο αυτά τα νοήματα, όσο ρυθμίζει τους χώρους και τις συνθήκες για να 
υπάρξουν -  τα νοήματα, pace5 του Roger Ebert, δημιουργούνται από τις ερμηνευτικές δυνά
μεις και προσανατολισμούς του θεατή. Αντίθετα με τον μάλλον μηχανιστικό (και τώρα πολύ 
παρωχημένο) Δυτικό τρόπο του συμβολισμού που προαναφέρθηκε, ο τρόπος που περιγράφε- 
ται εδώ, επικαλείται μια μουσική αναλογία: κάθε επιφανειακό περιστατικό είναι σαν συγ
χορδία σε έγχορδο όργανο. Ο καλλιτέχνης ξέρει πού βρίσκονται οι άλλες χορδές, καθώς και 
τις δυνατότητές τους να δονηθούν, αλλά το πώς -και το αν- θ’ ακουστούν, θα εξαρτηθεί από 
το πόσο «συντονισμένος» είναι ο ακροατής. Τα συμβολικά νοήματα, ενώ είναι πραγματικά, 
καταγράφονται όχι ως τα «πραγματικά» περιστατικά, αλλά ως σημαίνουσες αντηχήσεις.
Ό λα αυτά, ίσως βοηθούν να εξηγήσουμε γιατί ο Κιαροστάμι βρήκε μεγαλύτερη εύνοια μετα
ξύ των Δυτικών κριτικών που παρακολούθησαν το έργο του για μια περίοδο αρκετών χρό
νων: όχι μόνο επειδή αυτοί οι κριτικοί, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν βαθιά αντίληψη του 
«Δυτικού καθρέφτη» ( της μοντερνιστικής ποίησης) που παρέχει μεγάλο μέρος του εννοιο- 
λογικού θεμελίου του έργου του, αλλά και επειδή, με την παρατεταμένη έκθεσή τους σ’ αυ
τό, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια αίσθηση για την πολύ προσωπική κινηματογρα
φική τεχνοτροπία και το μυθοπλαστικό πεδίο που εκείνος δόμησε πάνω σ’ αυτό το θεμέλιο. 
Ασφαλώς, η πολιτιστική απόσταση μεταξύ της Δύσης και του Ιράν θα κάνει πολλά νοήματα 
να «χαθούν στη μετάφραση». Στη Γεύση του κερασιού, ο μελλοντικός αυτόχειρας κεντρικός 
ήρωας συνδιαλέγεται με τρεις άνδρες, που προέρχονται από το Κουρδιστάν, το Αφγανιστάν 
και το τουρκόφωνο Αζερμπαϊτζάν. Στις Κάννες, ορισμένοι κριτικοί προσπάθησαν να εκμαι- 
εύσουν μια πολιτική δήλωση από αυτές τις γεωγραφικές ταυτότητες, προς μεγάλη σύγχυση 
του Κιαροστάμι που, όπως δήλωσε, δεν εμπλέκεται σε τέτοιους ακριβολογικούς συμβολι
σμούς ή πολιτικές συνθηματολογίες. Από μιαν άλλη οπτική, οι Δυτικοί, που δεν είναι εξοι
κειωμένοι με τον έντονο διάλογο για τις συσχετιστικές αρετές της φιλοσοφίας και της εξ 
Αποκαλύψεως θρησκείας που ανατάραξαν το Ισλάμ κατά το Μεσαίωνα, πιθανόν να μην α- 
ντιληφθούν τους υπαινιγμούς μιας παρόμοιας διαλεκτικής στη Γεύση του κερασιού, που ευ
νοεί την «σοφία» έναντι του δόγματος.
Ταυτόχρονα, κάποια νοήματα που ξεφεύγουν (ή, έστω, δε συζητιούνται) από τους κριτικούς, 
είναι κρυμμένα σε περίοπτη θέση και διαθέσιμα στον οποιονδήποτε θα έκανε τον μικρό κόπο 
να παρεισφρήσει σ’ αυτά. Με τι ασχολείται κάθε ταινία του Κιαροστάμι; Εν μέρει, όπως εν
δεχομένως θα πρότειναν οι καθαρόαιμοι μοντερνιστές, έχει να κάνει με τον ίδιο τον Κιαρο
στάμι και τη θέση του στον κόσμο τη στιγμή που γίνεται η ταινία. Αφότου η επιτυχία τού 
Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; (που εν μέρει αντλεί την έμπνευσή της από τη σχέση του με 
τον μικρότερο γιο του) τον έβγαλε αιιό την ιρανική σκηνή και τον έφερε στην παγκόσμια ως
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6. Ο ηερίφημος ήροχκ «Jç Τρι
κυμίας ιου Shakespeare.

(Σ.ι.Μ.)

έναν όλο και πιο διάσημο δημιουργό, ο κινηματογράφος, οι κοινωνικές του λειτουργίες και 
οι σκηνοθέτες έγιναν κεντρικά θέματα στις τρεις επόμενες ταινίες του. Ενώ ο ίδιος ο Κιαρο- 
στάμι εμφανίστηκε στο Close-up, μια ταινία για τη συμβολική εξουσία που ασκείται από τους 
σκηνοθέτες, τα πλασματικά alter egos που τον εκπροσωπούσαν, εμφανίστηκαν στο Και η 
ζωή συνεχίζεται και στο Μέσα από τους ελαιώνες·, όλες μαζί, αυτές οι ταινίες μεταδίδουν μια εξαι
ρετικά περίπλοκη αίσθηση του ανθρώπου ο οποίος στοχάζεται για τις σχέσεις που αναπτύσ
σονται ανάμεσα στη ζωή, την τέχνη και την κουλτούρα του.
Άραγε, η τάση προς την καλλιτεχνική αυτοβιογραφία σταματά στη Γεύση του κερασιού-, Κάθε 
άλλο. Ο εξοικειωμένος θεατής πρέπει να αισθάνεται πως έχει απλώς μετουσιωθεί σ’ αυτό που, 
στο έργο του Κιαροστάμι, μπορεί να ονομαστεί ως ο νόμος τού όλο και μεγαλύτερου αυτονόη- 
του. Όσο υψώνεται το οικοδόμημα, δε χρειάζεται να δει κάποιος τους χαμηλότερους ορόφους 
για να σιγουρευτεί πως βρίσκονται εκεί. Συνεπώς, είναι λογικό να συμπεράνουμε όχι μόνο 
πως ο κεντρικός χαρακτήρας της Γεύσης... είναι, εν μέρει, ακόμα μια προβολή της αυτοπρο
σωπογραφίας του δημιουργού, αλλά και ότι οι λόγοι που τον ωθούν να αυτοκτονήσει και 
που, φυσικά, θα μπορούσαν να είναι πολλοί, συμπεριλαμβάνουν και την κατάσταση στην ο
ποία τον έφερε ο κινηματογράφος. Τουτέστιν: στο τέλος του Μέσα από τους ελαιώνες, ο ήρω- 
ας-σκηνοθέτης φτάνει σε μια ουράνια εξύψωση, σαν ένας κινηματογραφικός Πρόσπερο6 -  
μια όχι κακή συσχέτιση με την ιλιγγιώδη εξέλιξη της καριέρας του Κιαροστάμι· ωθούμενος 
σ’ αυτήν από την επιδοκιμασία των Καννών, θα ήταν απόλυτα φυσικό για εκείνον να θέλει 
να τρέξει προς την αντίθετη κατεύθυνση, μέσα στο σκοτάδι, να βυθιστεί στην άβυσσο, να ε
ξαφανιστεί, να πεθάνει, να ταφεί. Τι πιο ανθρώπινο; Η επιτυχία, παρελθούσα ή αναμενόμενη, 
συχνά πυροδοτεί την παρόρμηση της ταπείνωσης. (Φυσικά, το αν ο άντρας μεταφορικά πε
θαίνει, αφήνεται στην κρίση άλλων: του θεατή ή της κριτικής επιτροπής των Καννών -  ό
πως προτιμάτε. Και ναι: υπάρχει ένα έκδηλο στοιχείο αυτοσαρκαστικού χιούμορ σ’ αυτό το 
σενάριο της υπερβολικά ενεργητικής αντίδρασης στην «εξύψωση».)
Με τον ίδιο τρόπο ανάγνωσης, Ο άνεμος θα μας πάρει μας δείχνει τον Κιαροστάμι σε κατά
σταση μεμψίμοιρης απογοήτευσης. Μετά την κορυφή του κινηματογραφικού όρους, τώρα 
πού βρίσκεται; Εγκλωβισμένος στην αμηχανία, ως φαίνεται. Σημειώνουμε πως, αυτή τη φο
ρά, το alter ego του, ο Μπεχζάντ, είναι και δεν είναι σκηνοθέτης: δε μας λέει ποτέ τι είναι, αλ
λά οι ενδείξεις υποδεικνύουν πως εργάζεται στον ενημερωτικό τομέα της τηλεόρασης -  με
γάλη κατάντια, σε κάθε περίπτωση, από τον σοβαρό και πιθανόν σημαντικό καλλιτέχνη των 
προηγούμενων ταινιών. Ό πως και ο κύριος Μπαντί της Γεύσης του κερασιού, έτσι κι εκείνος 
είναι όσο πιο κοντά στην κατάσταση της tabula rasa μπορούσε να τον φέρει ο Κιαροστάμι· 
μιας λευκής οθόνης πάνω στην οποία προβάλλονται όχι μόνο τα συναισθήματα του δημιουρ
γού, αλλά και τα δικά μας, αν επιλέξουμε να συμμετάσχουμε. Άραγε ο κ. Ebert θα πλήξει και 
εδώ; Ας πλήξει. Ο Μπεχζάντ, πέρα απ’ τη σπασμωδική περιέργεια και ενεργητικότητά του, 
μοιάζει κι ο ίδιος κατά βάση να πλήττει.
Δε σκαρφαλώνει στα ύψη όπως ο σκηνοθέτης στο Μέσα από τους ελαιώνες, ούτε γλιστρά στην 
άβυσσο όπως ο ήρωας της Γεύσης..., αλλά είναι εγκλωβισμένος στο ασφυκτικό υπαρξιακό εν
διάμεσο, κάνοντας μια δουλειά που δε φαίνεται να τον ενδιαφέρει, περιμένοντας ένα θάνατο 
που αρνείται να έρθει. Με μια σχεδόν σκανδαλιστική άνεση, η ταινία απεκδύεται τον περι
βόητο «ανθρωπισμό» που αποδίδεται στον Κιαροστάμι: ολοφάνερα, ο Μπεχζάντ δεν έχει ε
πενδύσει συναισθηματικά στο χωριό (η συμπεριφορά του ταυτίζεται με την απερίσκεπτη εκ
μετάλλευση, τόσο διαφορετική από την τρυφερή αντιμετώπιση του Κοκέρ), και μας εκπλήσ
σει ακόμα περισσότερο όταν φέρεται άσχημα στον Φαρζάντ, το αγόρι που χρησιμεύει ως οδη
γός του. Αυτός ο ανεκδήλωτος μισάνθρωπος είναι η αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη; 
Είναι ένα σαρκαστικό σχόλιο για τη φύση των μέσων ενημέρωσης, ή το μεγάλο χάσμα ανά
μεσα στους μεταμοντέρνους επαγγελματίες του Ιράν και τους «προ-μοντέρνους» επαρχιώ
τες; Ή  μήπως ένας ακόμα «μύθος για τη ζωή και το θάνατο»;
Περισσότερο από ποτέ, ο Κιαροστάμι αφήνει πολλά κενά οτην επιφάνεια της ταινίας, τα ο-46
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ποια προσκαλούν, αν δεν απαιτούν κιόλας, τη φαντασιακή μας συμμετοχή. Εντούτοις, Ο ά
νεμος θα μας πάρει ατενίζει με ανυπομονησία και προς άλλους ορίζοντες: όπως υποδηλώνει ο 
τίτλος, μοιάζει να θέλει να μας πάρει πέρα από μια αυστηρά μοντερνιστική αντίληψη της κι
νηματογραφικής ποίησης του Κιαροστάμι.

Ο ανατολικός καθρέφτης
Το εκλεπτυσμένο στιλ του Κιαροστάμι μάς δείχνει το κοσμικό, κοσμοπολίτικο Ιράν: μια ει
κόνα που αναγνωρίζουμε άμεσα, αφού είναι ευχάριστα παρόμοια με τη δική μας. Ωστόσο, το 
να συμπεράνουμε πως τέτοιες ταινίες δεν περιέχουν επίσης και βαθύτερο θρησκευτικό και 
φιλοσοφικό πνεύμα, θα σήμαινε πως παραμένουμε εγκλωβισμένοι στον δικό μας τρόπο σκέ
ψης. Κατ’ αρχάς, τι ξέρουμε για το Ισλάμ; Μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια πως ακόμα 
και οι πιο ενημερωμένοι Δυτικοί δεν ξέρουν ουσιαστικά τίποτα για το σπτισμό. Το να υπαι- 
νιχθείς σ’ αυτούς πως ο συγκεκριμένος κλάδος της ισλαμικής πίστης περιέχει ένα ευρύ, αρ
χαίο και εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα εσωτεριστικής σκέψης, ισοδυναμεί με το να παρου
σιάσεις το Ιράν όπως αυτό φαίνεται σε πολλούς έκπληκτους νεοφώτιστους: μια οιονεί φιλο
σοφική Ατλαντίδα, την ύπαρξη της οποίας ούτε καν υποψιάζονται ακόμα και οι πολυάριθμοι 
μελετητές της φιλοσοφίας στη Δύση.
Ευτυχώς, υπάρχουν οδηγοί. Οι Σεγιέντ Χοσεΐν Νασρ, Annemarie Schimmel, William Chittick, 
Frithjof Schuon και άλλοι, εξέτασαν τις φιλοσοφικές διαστάσεις του Ισλάμ με εκπληκτική εν- 
δελέχεια. Αλλά στο θέμα της σύνδεσης του σιιτισμού, του Ιράν, της αισθητικής και της Δυ
τικής σκέψης, δεν υπάρχει πιο εύγλωττος και ενδιαφέρων Βιργίλιος από τον μεγάλο γάλλο ι- 
ρανολόγο Henri Corbin (1903-1978), το έργο του οποίου εμπεριέχει κάτι σπάνιο: γονιμοποιό 
λογιότητα που συνδυάζεται με βαθύτατα πνευματική γραφή. Μεταξύ των πολλών έργων 
του Corbin, αρκετά έχουν κυκλοφορήσει από σύγχρονες αμερικανικές εκδόσεις και είναι ε
ξαιρετικά συναφή με την παρούσα μελέτη: Πνευματικό σώμα και Ουράνια Γη: Από το ζωροα- 
στρικό Ιράν στο σιιτικό Ιράν, Το ταξίδι και ο Αγγελιοφόρος: Ιράν και φιλοσοφία, Μόνος μ ε  τους 
μόνους: Δημιουργική φαντασία στο σουφισμό του Ιμπν Αραμπί, Ο Άνθρωπος του Φωτός στον ι
ρανικό σουφισμό και Ο Αβικένας και η ουτοπική εξιστόρηση."
Ενώ το ιρανικό ρεύμα σκέψης που έχει ερευνήσει ο Corbin, γενικά ταυτίζεται με το σουφι
σμό -τον εσωτεριστικό πυρήνα του Ισλάμ-, οι πηγές του υποτίθεται πως εκτείνονται μέχρι 
το ζωροαστρισμό και την αρχαία Περσία. Και ενώ παραμένει ένα ζωτικό ρεύμα του σιιτισμού 
και του Ιράν μέχρι τις μέρες μας, αυτά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα γεγονότα- 
κλειδιά του, διαδραματίστηκαν στο Μεσαίωνα -  κατά διαβολική σύμπτωση, κοντά στην πε
ρίοδο κατά την οποία οι φιλοσοφικές/επιστημονικές παραδόσεις του Ισλάμ και της Δύσης συ
ναντήθηκαν σ’ ένα αποφασιστικό σταυροδρόμι, με την τελευταία να παίρνει το δρόμο που θα 
οδηγούσε στον ορθολογιστικό υλισμό, ενώ το Ισλάμ να κατευθύνεται προς τον θεϊστικό μυ- 
στικισμό. Τα επεισόδια αυτά περιλαμβάνουν και το έργο δύο κορυφαίων περοών στοχαστών. 
Ο Αμπού Αλί Ιμπν Σίνα ( t 1037) ήταν γνωστός ως Αβικένας στη Δύση, όπου τα γραπτά του 
είχαν μια επιρροή που διήρκεσε καθ’ όλη την περίοδο του Μεσαίωνα. Εκτός από το έργο του 
στην ιατρική και τη φυσική, ο Αβικένας πρότεινε και εισήγαγε την ανάπτυξη μιας «Ανατο
λικής φιλοσοφίας» -  ένα προσχέδιο, που αργότερα συνεχίστηκε και καρποφόρησε από τον Σι- 
χαμπουντίν Σοχραβαρντί (t 1191), του οποίου τη σχετική ανωνυμία στη Δύση προσπάθησε 
να αποκαταστήσει ο Corbin, αφιερώνοντας σ’ αυτό όλη του την καριέρα.
Ούτε ο Αβικένας ούτε ο Σοχραβαρντί ήταν ασκητές με τρίχινους χιτώνες. Διαποτισμένοι α
πό τον Αριστοτέλη, υπήρξαν πολυμαθείς διανοούμενοι και γόνιμοι ερμηνευτές των γραφών, 
σε μια εποχή που απλώς δεν χάρασσε ευδιάκριτες διαχωριοτικές γραμμές μεταξύ της μελέτης 
του σώματος και της ψυχής, αυτού του κόσμου και του άλλου. Αυτός ο άΙΛος κόσμος, ο κό
σμος της ψυχής και των άυλων όντων, προσονομάστηκε «Κόσμος της Φαντασίας» (ή 
mundus imaginalis, από το Αραβικό αλάμ αλ-μιτάλ) από τον Corbin, ο οποίος τον ορίζει ως το 
«μεσοδιάστημα» μεταξύ των κόσμων της καθαρής μορφής και της υπάρχουσας ύλης. Ως το
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μέρος όπου διαδραματίζονται τα «γεγονότα της ψυχής», είναι έξω από το χρόνο, αλλά όχι και 
το αποκλειστικό πεδίο των νεκρών και αγγελικών διανοιών. Με τρόπους που θα αναγνώριζε 
ένας Blake ή ένας Bunyan, αποτελεί το πεδίο που πρέπει να διασχίσει κάθε ζωντανή διάνοια 
στην προσπάθειά της να επιστρέψει συνειδητά στην Πηγή της -  ένα ταξίδι, που εξαρτάται α
ναπόφευκτα από τον σωστό (διάβαζε: εσωτερικό) προσανατολισμό.
Οι ήρωες του Κιαροστάμι συζητούν τον χωρικό τους προσανατολισμό τόσο συχνά, ώστε αυ
τό αρχίζει πια να μοιάζει με σουφικό αστείο. Δεδομένου ότι οι ταινίες του αποκαλούνται «φι
λοσοφικές», άραγε μπορεί αυτός ο παραλληλισμός με τα πιο επαναλαμβανόμενα μοτίβα της ι
ρανικής φιλοσοφίας να είναι απλή σύμπτωση; Δύσκολα, ειδικά αν ιδωθεί υπό το πρίσμα ενός 
άλλου παραλληλισμού: ενώ τόσο ο Αβικένας όσο και ο Σοχραβαρντί έγραψαν ογκώδη φιλο
σοφικά έργα, ωστόσο έδωσαν τις πιο παρεμφατικές τους εξηγήσεις σχετικά με την «Ανατολι
κή φιλοσοφία» σε μυθοπλαστικά παραμύθια, που αφηγούνται ένα ταξίδι ή μια αναζήτηση -  
ένα αφηγηματικό πρότυπο που εντοπίζεται και στις περισσότερες ταινίες του Κιαροστάμι. Ο 
Corbin αποκαλεί αυτά τα παραμύθια «ουτοπικές αφηγήσεις»8 (η γαλλική λέξη «récit» υποδη
λώνει περισσότερο μια ιστορία παρά μια μουσική παράσταση) και σημειώνει πως διαδραμα
τίζονται σε ουτοπικά τοπία, που συνδυάζουν το κορανικό περιβάλλον με τα ζωροαστρικά 
στοιχεία, όπως το κοσμικό όρος του Καφ.
Σ’ αυτή τη μεταφορική σφαίρα, η φυσική γεωγραφία υφίσταται κρίσιμες αντιμεταθέσεις. Η 
Δύση δεν είναι πια Δύση, αλλά η Εσπερία: ο σκοτεινός τόπος της ύλης όπου η ψυχή είναι φυ
λακισμένη (το θέμα της «Ιστορίας της Εσπερινής Εξορίας» του Σοχραβαρντί). Και η Ανατολή, 
εκεί που βγαίνει ο ήλιος, είναι η Ανατολία, κυριολεκτικά ο τόπος του προσ-ανατολισμού που 
κατευθύνει απ’ το σκοτάδι προς το διαφωτισμό (η «Σοφία της Φώτισης»9 του Σοχραβαρντί α- 
ποκαλείται Διαφώτιση). Αλλά τα πράγματα δε σταματούν εκεί. Ό πως θα μάντευε κάποιος που 
εντοπίζει τις ρίζες αυτού του σχήματος στον Πλάτωνα και στον Πλωτίνο, το ουσιαστικό ταξί
δι δεν κινείται γραμμικά (αν και μπορεί να φαίνεται έτσι εκ πρώτης όψεως), αλλά ανοδικά: 
προς την Αφετηρία της πτώσης της ψυχής. Αυτό μετατρέπει την Ανατολή σε Βορρά. Ό πως 
λέει ο Corbin, ο πραγματικός προορισμός «δεν είναι στην οριζοντιότητα, αλλά στην καθετό- 
τητα. Αυτή η υπερ-αισθησιακή, μυστικιστική Ανατολία, ο χώρος της Προέλευσης και της 
Επιστροφής, αντικείμενο της αιώνιας Αναζήτησης, βρίσκεται στον επουράνιο πόλο [...] στην 
Εσχάτη Θούλη -  τόσο μακριά, ώστε είναι το κατώφλι της διάστασης “υπερπέραν”».
Μια τέτοια μεταστροφή (ή επιθυμία για μεταστροφή) από την οριζοντιότητα στην καθετότη- 
τα, φαίνεται να είναι ο συμβολικός πυρήνας τού Ο άνεμος θα μας πάρει, ακριβώς όπως είναι 
και η καρδιά των εσωτεριστικών παραδόσεων Ανατολής και Δύσης. Για να επιστρέφουμε 
στην αρχή της ταινίας: πέραν του ότι δίνει μια κωμική εισαγωγή στην ιστορία και συντονί
ζεται με περιστατικά και αλληγορίες από προηγούμενες ταινίες του Κιαροστάμι, η σκηνή 
των ταξιδιωτών που ψάχνουν για δέντρα στην κορυφή χέρσων λόφων, επίσης περιλαμβάνει, 
με τους όρους του Corbin, μια αναζήτηση για σημάδια της καθετότητας.
Η οποία σύντομα ανταμείβεται. Το αυτοκίνητο των Τεχερανών συναντά τον Φαρζάντ που 
τον έχουν στείλει για να τους οδηγήσει. Ο Μπεχζάντ βγαίνει έξω κι ακολουθεί τον μικρό, 
που τον οδηγεί προς ένα μονοπάτι το οποίο ανεβαίνει έναν απόκρημνο βράχο. Είναι ένα λε
πτό αστείο του Κιαροστάμι: ενώ ο Μπεχζάντ ασθμαίνει, ο Φαρζάντ παραδέχεται πως υπάρ
χουν πολύ πιο εύκολα μονοπάτια προς το χωριό. Από μια λογική πλευρά, η ανάβαση είναι πα
ράλογη. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμα στόχος: να δειχθεί πως έχουμε αφήσει την «επίπεδη 
γη» κι έχουμε μπει στο πεδίο της καθετότητας, όπου ο χρόνος και κάποιοι άλλοι νόμοι που 
κυβερνούν τον λογικό, καθημερινό κόσμο, χάνουν την κυριαρχία τους, κι ένα δράμα της ψυ
χής αρχίζει (καθώς ανεβαίνει μαζί με το αγόρι, ο Μπεχζάντ εξηγεί το νόημα της έκφρασης 
«Παραδίδω το πνεύμα » -  άλλο ένα στοιχείο που έχει να κάνει με πνεύμα και άνοδο).
Από δω και πέρα, κυριολεκτικά σχεδόν, κάθε ήρωας και περιστατικό της ταινίας προσδιορί
ζεται (τοπικά και νοηματικά) από τον κάθετο άξονα της περιοχής. Ο Μπεχζάντ και η (αόρα
τη) παρέα του φιλοξενούνται σ’ ένα σπίτι του οποίου βλέπουμε μόνο την πλατιά είσοδο: μια
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σαφώς οριζόντια κατασκευή, που χρησιμεύει τόσο ως το υποδηλούμενο μέσο σημείο της κα- 
τακορύφου όσο και ως το βασικό σημείο υπεροχής του κεντρικού ήρωα. Πιο χαμηλά, ο 
Μπεχζάντ βλέπει τα σημάδια της φτώχειας, της θνησιμότητας, της ηλικίας και της καταπίε
σης που αντιπροσωπεύει το μπλε παράθυρο της μελλοθάνατης γυναίκας. Προς τα πάνω, βρί
σκεται ο λόφος όπου δέχεται καθοδήγηση «άνωθεν», μέσω κινητού τηλεφώνου. (Αυτές οι γε
νικά μη κατατοπιστικές εντολές της άνωθεν εξουσίας δίδονται από την αόρατη «κυρία Γκο- 
νταρζί», το όνομα της οποίας -με την παρήχηση που κάνει με τις λέξεις God και Godard- χα
ρακτηρίζεται ως μία από τις ιλαρότερες νότες της ταινίας.)
Καθώς ο Κιαροστάμι είναι ο κατ’ εξοχήν ποιητής του χώρου, ο τρόπος με τον οποίο ο Άνε
μος... διατυπώνει την ιεραρχική του επικράτεια, είναι εξαιρετικά ευφυής. Ό ταν ο Μπεχζάντ 
κατευθύνεται προς το σπίτι της ετοιμοθάνατης γυναίκας, φαίνεται ανεπαίσθητα πως κινεί
ται κατωφερώς, όπως ακριβώς η κορυφή του λόφου φαίνεται ανεπαίσθητα ψηλότερη απ’ τη 
στέγη του σπιτιού όπου μένει. Το γεγονός πως και πάλι καταλαβαίνουμε ότι το ένα σκηνικό 
πλαίσιο είναι «κάτω» και το άλλο «επάνω» (μια διάταξη που αρχίζουμε να την περιμένουμε 
κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο του Μπεχζάντ), υποδεικνύει το πώς τέτοιοι συσχετισμοί 
είναι λιγότερο ζήτημα πραγματικού φυσικού χώρου και περισσότερο ζήτημα ανάγνωσης που 
κάνει το μυαλό -  καθώς, πράγματι, όλες οι κατευθύνσεις και τα σημεία του ορίζοντα είναι α
μείωτα συμβολικά.
Αυτό το στοιχείο της μετουσίωσης μέσω της κατανόησης μας συνδέει με το ισλαμικό ταουίλ 
(πνευματική ερμηνεία): μια μορφή ανάγνωσης που, ιχνηλατώντας έναν όρο ή ένα κείμενο 
μέχρι τη (θεϊκή) προέλευσή του, τον επαναφέρει αποτελεσματικά σ’ αυτό το υψηλότερο 
Νόημα. Εδώ, και πάλι πρόκειται για την αίσθηση της κατακόρυφης «επιστροφής» που μπο
ρεί επίσης να πάρει τη γραμμική μορφή (όπως το θέτει ο Corbin) μιας εξόδου, η οποία οδηγεί 
πίσω «στην Ανατολή της αρχικής και κεκρυμμένης Ιδέας.» Σύμφωνα μ ’ αυτό, το ταουίλ μάς ο
δηγεί με τη σειρά του σ’ ένα συνδυασμό συμπληρωματικών όρων, που φαίνονται τόσο ου
σιαστικοί στον κινηματογράφο του Κιαροστάμι από το ξεκίνημά του ακόμα, όσο αναπόσπα
στοι και σημαντικοί είναι για τη σιιτική σκέψη: το ζαΐρ (το φανερό, το έκδηλο, αλλά και το 
κείμενο του Κορανίου) και το μηατίν (το εσωτεριστικό, το κρυμμένο, το εσωτερικό νόημα). 
Γιατί έντεκα από τους ήρωες του Ανέμου... (σύμφωνα με την καταμέτρηση του Κιαροστάμι) 
μένουν κρυμμένοι σε όλη την ταινία; Αν κανείς αναζητήσει αυτά τα ενδεχομένως συμβολικά 
μηνύματα της εν λόγω ιδιομορφίας σ’ ένα ενδότερο ιστορικό πεδίο, θα διασταυρωθεί αναπό
φευκτα με τον «Κεκρυμμένο Ιμάμη» και τα Ήσσονα και Ελάσσονα Αποκρυφιστικά Στοιχεία 
-  έννοιες, που όχι μόνο ήταν κρίσιμες στη οπτική εσχατολογία και σε ιδέες της κοινωνικής 
δικαιοσύνης επί μία χιλιετία, αλλά είχαν κι έναν βαθύ αντίκτυπο στην πρόσφατη ιρανική ι
στορία. (Άραγε εδώ το αστείο είναι ότι, από την επανάσταση και μετά, «κεκρυμμένος» δεν εί
ναι ο Ιμάμης, αλλά ο λαός;) Όμως, το πιο άμεσο σημείο είναι ότι αυτές οι αναγνώσεις δεν εί
ναι απαραίτητες, αφού η αναλογία της «μοντερνιστικής ποίησης» με το έργο του Κιαροστά
μι (η μη εμφάνιση των ηρώων αποσκοπεί να προκαλέσει τη φαντασιακή συμμετοχή του κοι
νού) παρέχει μια εξήγηση που είναι σίγουρα επαρκής, αν και λίγο κοινότοπη και, ίσως, σκό
πιμα ατελής.
Στην πραγματικότητα, ο κεντρικός ήρωας έχει καλύψει τον εαυτό του. Και όμως, τελικά, το 
πιο εντυπωσιακό στον τρόπο με τον οποίο Ο άνεμος... παράγει νόημα, είναι το πώς φέρνει σε 
πρώτο πλάνο το μηατίν, το κρυμμένο. Άλλες ταινίες του Κιαροστάμι (ανάμεσά τους και Η  
γεϋοη του κερασιού) χρησιμοποιούν «ποιητικές» ελλείψεις και τα τοιαύτα, αλλά αυτό απέχει 
παρασάγγας από ό,τι συμβαίνει εδώ: οι συμβάσεις είναι τόσο συγκεχυμένες (το εσωτερικό 
των πραγμάτων είναι γυρισμένο προς τα έξω· το εξωτερικό, προς τα μέσα), ώστε μια εσωτε- 
ριστική ερμηνεία όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και σιωπηρά απαιτείται. Επιπλέον, είναι η πρώ
τη ταινία του Κιαροστάμι που φέρνει την ποίηση στο προσκήνιο, ενώ, ταυτόχρονα, περιέχει 
(αν και αυτό είναι κάπως λιγότερο εμφανές, ειδικά στους Δυτικούς) εκτενείς αναφορές στη 
θρησκεία· αναφορές, που στο περιεχόμενό τους δεν είναι ακριβώς καλοπροαίρετες.50
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Τι είναι αυτό που κάνει τις αναφορές συχνά αρνητικές; Είναι τα οπισθοδρομικά έθιμα του 
χωριού; Αντίθετα, το ζήτημα του πρωτόγονου εθίμου ταφής (κατά το οποίο οι γυναίκες αυ- 
τοτραυματίζονται για να κερδίσουν κοινωνικό γόητρο) μπορεί να θεωρηθεί το«Μακ Γκά- 
φιν»10 του Ανέμου... Το χωριό, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην «Τριλογία του Κοκέρ», είναι 
κυρίως ένα αφηρημένο σχήμα, που υπάρχει για να παρουσιάσει τον ήρωα σε μια κάθετη επι
κράτεια πέρα απ’ το βασίλειο του καθημερινού. Κι αυτό το κάνει τέλεια. Ό μω ς η ιστορία φαί
νεται να διαδραματίζεται στον αστερισμό της ανατροπής και της αντιστροφής: τάσεις αρνητι
κές, που συχνά βρίσκουν έκφραση στα σχόλια και στα αστεία του Μπεχζάντ, συμπεριλαμβα
νομένων (ή κυρίως) εκείνων με θρησκευτικά υπονοούμενα. Ό τα ν ο Φαρζάντ του ζητάει 
βοήθεια σ’ ένα διαγώνισμα ρωτώντας τον: «Τι γίνεται την Ημέρα της Κρίσεως;», ο Μπεχζάντ 
απαντά: «Οι καλοί πάνε στην κόλαση, και οι κακοί στον παράδεισο». Είναι μια κακία που α
πευθύνεται στο παιδί, αλλά και η διακωμώδηση της δικής του κατανόησης.
Η οποία, στην ουσία, είναι ο κρίσιμος παράγοντας. Στην ερημιά μακριά από την πόλη, όπου 
πάντα συμβαίνουν τέτοια δράματα μύησης, ο Μπεχζάντ κερδίζει ξαφνική πρόσβαση στην 
κατακόρυφο και, συνεπώς, την ευκαιρία για μια αυθεντική ανύψωση. Ό μω ς είναι βαθιά απο
προσανατολισμένος. Γύρω του υπάρχουν αναφορές που συνδέουν αυτή την περιοχή με τον 
Αβραάμ και τη μυθική πηγή που αποκαλείται ζαμζάμ, με τον Ιωσήφ και το πηγάδι, με τον Ια
κώβ και τη Σκάλα του, με την κοσμική κρύπτη ή σπηλιά (όχι πολύ διαφορετική από εκείνην 
του Πλάτωνα), που επανεμφανίζονται στον ισλαμικό μυστικισμό, και, το σημαντικότερο απ’ 
όλα, με τοΜ ιράι, τη σωματική ανάληψη του Προφήτη Μωάμεθ στον παράδεισο. Ο Μπεχζάντ, 
όμως, αντί γ ι’ αυτά τα σημάδια, επιμένει να υπακούει μόνο σ’ αυτόν τον απατηλό αγγελιο
φόρο της επίπεδης γης: το κινητό του. Οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις του στο λόφο είναι 
σαν ένα ασυνάρτητο, ατελές ψευτο-Μιράι που πρέπει να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, 
γιατί ο Μπεχζάντ δεν έχει καταλάβει «από πού πάμε προς τα πάνω» ή πού βρίσκεται η πραγ
ματική φωνή της εξουσίας. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι η αναποδογυρισμένη χελώνα, 
τουμπαρισμένος απ’ την ίδια του την άγνοια.
Αυτό που παρακολουθούμε, είναι ένα δράμα, όχι μόνο κατανόηστχς, αλλά και προαίρεοτις -  πα
ράγοντες, που συμπλέκονται κρίσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας. Το βασικό πρόβλημα: 
αν και ο Μπεχζάντ θεωρεί τον εαυτό του έναν ουδέτερο παρατηρητή/ρεπόρτερ, ουσιαστικά 
«δουλεύει για το θάνατο», επιθυμώντας την τελευτή της ηλικιωμένης (που θα ολοκληρώσει 
την αποστολή και θα τον αποδεσμεύσει από το χωριό)· μ ’ άλλα λόγια, δεν έχει αντιμετωπίσει 
την ίδια του τη φύση και τη σημασία της προαίρεσής του. Η τελευταία πράξη της ταινίας ο
δηγεί αυτά τα ζητήματα σ’ ένα συμβολικό κρεσέντο. Στο τελευταίο του ταξίδι προς το λόφο, 
ο Μπεχζάντ βλέπει την τρύπα του σκαφτιά να καταρρέει, θάβοντας τον άνθρωπο μέσα. Εδώ, 
αυθωρεί, συνειδητοποιεί ότι τα πάντα εξαρτώνται α π ’ αυτόν, και τρέχει να καλέσει τους χω
ριανούς να σώσουν τον άνθρωπο. Πίσω στον τόπο της διάσωσης, συναντά έναν ηλικιωμένο 
γιατρό που τον παίρνει μαζί του για να βοηθήσει τη μελλοθάνατη γυναίκα, επιβεβαιώνοντας 
έτσι τη μεταβολή της προαίρεσης που προκύπτει από τη συνειδητοποίησή του.
Αυτός ο γιατρός, εντούτοις, είναι η πραγματική απόδειξη και το προϊόν αυτής της μεταβο
λής. Φιγούρα-κλειδί στο συμβολικό σχήμα της ουτοπικής διήγησης, όπως και στους μύθους 
και τα παραμύθια όλου του κόσμου, είναι ο Οδηγός, ο Φίλος, ο ουράνιος Εαυτός ή, μ ’ έναν ό
ρο που ο Corbin θεωρεί πως συνδέει τις ζωροαστρικές και τις σιτικές κοσμολογίες, «ο άγγε
λος της ύπαρξης του καθενός». Ό ντω ς, αποκαλύπτεται από την πρώτη ποιητική ατάκα που 
εκστομίζει ο Μπεχζάντ μόλις ανέβει στη μοτοσικλέτα του: «Αν ο φύλακας άγγελός μου είναι 
αυτός που ξέρω, θα προστατεύσει το γυαλί από την πέτρα». Ό ταν οι δυο τους κάνουν το δεύ
τερο ταξίδι τους με τη μοτοσικλέτα μέσα από ένα υπέροχο τοπίο, ο Μπεχζάντ σχολιάζει πως 
ο παράδεισος πρέπει να είναι πιο όμορφος. Ο γιατρός απαντά πως κανείς ποτέ δεν επέστρεψε 
για να επιβεβαιώσει αυτή την πεποίθηση, κι αναφέρει ένα ποίημα του Ομάρ Καγιάμ, παρο
τρύνοντας τον αναγνώστη ν ’ αγνοήσει τις «υποσχέσεις» για το υπερπέραν και να «προτιμή
σει το παρόν».

10. Όρος αον επινοήθηκε από 
χον A lfred  H itchcock για να απο- 
δώοει χο ενρημα-κινψήριο μο
χ λ ό  χης δράοης που οχην ονοία 
δεν rival anaΙοιως χίπυχα (aiUj- 
σικό παράδειγμα, ιο ουράνιο αιυ 
Νοιόριουςλ (Σ.ι.Μ.) 51
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11. Τζαλαλαλνιίν Ρονμί, Α̂ χι/ΐας 
ποιητής και φιλόσοφος (13ος αι

ώνας μ.Χ.). (Σ.ι.Μ.)
12. Π/χοιότνπος πίλος: Μαιιώη 

al-Tayr, «Το Συνέδριο Των
1 Ιουλιών- (εκδ. Μπουκουμάνης, 

1987). (Σ.ι.Μ.)
13. Ψαρόνι Ουντίν Αιάμ: Πέ/Μης 

ποιηιής και μύστης. (Σ.ι.Μ. ι

Κατά κάποιον τρόπο, απτή η στιγμή μετά τη σπνειδητοποίηση του Μπεχζάντ αντανακλά ένα 
πέρασμα επικεντρωμένο στην ποίηση, που όχι μόνο προηγείται αυτής της έκλαμψης, αλλά 
και φαίνεται να προετοιμάζει το δρόμο προς αυτήν. Επί αρκετές σκηνές ο Μπεχζάντ έψαχνε 
να βρει λίγο φρέσκο γάλα -  μια αναζήτηση, που φαίνεται να συνδυάζει την πραγματική δίψα 
με αποχρώσεις σεξουαλικής αποστέρησης. Τελικά, βρίσκει το γάλα του πηγαίνοντας σ’ έναν υ
πόγειο αχυρώνα, όπου η φιλενάδα του σκαφτιά (δε βλέπουμε ποτέ το πρόσωπό της) αρμέγει 
μια αγελάδα απαγγέλλοντας ποιήματα της Φαροχζάντ, μεταξύ των οποίων και αυτό απ’ όπου 
προέρχεται ο τίτλος της ταινίας- ένα ποίημα, που συνδυάζει το σωματικό πάθος και τη μυστι
κιστική νοσταλγία. Εκείνη τη στιγμή, το γάλα προφανώς σημαίνει τη γαλουχία, τη σεξουαλι
κότητα, την ανθρωπιά, ακόμα και την έννοια που προέρχεται από μια γνωστή παράδοση (χα- 
ντίθ) του Προφήτη, στην οποία ο Μωάμεθ, όταν τον ρωτούν τι σημαίνει το γάλα που είδε σ’ έ
να όνειρο, απαντά: «τη γνώση». Στη γλώσσα του Κιαροστάμι δεν υπάρχει καμία αντίφαση με
ταξύ «σεξ» και «γνώσης»· αντίθετα, κατά την κατανόηση της ποίησης, οι αισθησιακές και οι 
ιερές υποδηλώσεις αντικατοπτρίζουν, ενδυναμώνουν και εξηγούν η μία την άλλη.
Μια παρόμοια πολυσημία νοήματος σημαδεύει τη σκηνή όπου ο γιατρός μνημονεύει στίχους 
του πέρση ποιητή Καγιάμ, γύρω απ’ τον οποίο υπάρχει μια αιώνια διαμάχη για το αν οι πλού
σιες παραινέσεις του στη σαρκική ηδονή εμπεριέχουν μια μυστικιστική διάσταση. Οπωσδή
ποτε, η έννοια των στίχων του ποιήματος «απόρριψε την πίστη στο εφεξής κι απόλαυσε τη 
στιγμή» μας δίνει ένα φανερό και σαφές μήνυμα που, όπως τα «μοντερνιστικά» νοήματα του 
ίδιου του Κιαροστάμι, δεν απαιτεί επιπλέον ερμηνείες. Εντούτοις, οποιοσδήποτε είναι εξοι
κειωμένος με τις μυστικιστικές ερμηνείες του έργου του Καγιάμ (για παράδειγμα, του Πα- 
ραμχανσάΓιογκαναντά), μπορεί εύκολα να ερμηνεύσει τα λόγια του γιατρού ως: «Κοίτα πέρα 
από τα δόγματα που λένε ότι ο παράδεισος βρίσκεται εκεί πέρα- συνειδητοποίησε πως υπάρ
χει μέσα σε κάθε ψυχή και σε κάθε στιγμή». Αν η πρώτη από αυτές τις αναγνώσεις μπορεί να 
ονομαστεί εξωτερική και η δεύτερη εσωτερική, μια τρίτη ανάγνωση, ας την πούμε: ποιητική- 
φιλοσοφική, είναι εκείνη που περιλαμβάνει και τα δύο προηγούμενα νοήματα, θεωρώντας ό
τι η «υψηλότερη» αλήθειά τους δεν είναι μια διάζευξη, αλλά μια σύζευξη και των δυο.
Αυτή η ίδια αντίληψη, ένα γεφύρωμα ανάμεσα σε πολλούς δυϊσμούς, ήταν ο επιστημολογι
κός πυρήνας του έργου του Κιαροστάμι από τις πρώτες του ταινίες μικρού μήκους. Εδώ, ε
φαρμόζεται όχι μόνο στα νοήματα που εμπεριέχονται στα ποιήματα (και αλλού), αλλά και 
στα είδη ποίησης και τις πολιτιστικές του δικτυώσεις. Οποιοσδήποτε ενηλικιώθηκε στη δε
καετία του ’60 και ασπάστηκε τη μοντέρνα ποίηση (ίσως και τον κινηματογράφο ως τέτοια 
μορφή), θα είχε φυσικά την τάση να εξυμνήσει τις νέες μορφές σε βάρος των παλαιότερων, 
παραδοσιακών μορφών. Αν αυτή ήταν η πρόθεση του Κιαροστάμι, τότε Ο άνεμος θα μας πά
ρει δείχνει ξεκάθαρα πως η θέση του τώρα δεν είναι «Φαροχζάντ ή Καγιάμ», αλλά μάλλον 
«Φαροχζάντ και Καγιάμ». Η τοποθέτηση των δύο ποιητών αντικριστά στις δυο άκρες της σε- 
κάνς όπου κορυφώνεται η ιστορία, είναι εύγλωττα ακριβής. Και δεν είναι μικρής σημασίας 
το ότι, ενώ η ποίηση της Φαροχζάντ οδηγεί στην επιφώτιση, η ποίηση του Καγιάμ περικλεί
ει το αποτέλεσμα της επιφώτισης, το άλμα προς μια ανώτερη, πιο ηθική και μυστικιστική 
μορφή αντίληψης.
Πρέπει να παραδεχτούμε πως όλα αυτά συμποσούνται σε μια μορφή κινηματογράφου που, ε
νώ διαθέτει ελκυστικό χιούμορ κι αισθησιασμό, είναι πολύ πιο εγκεφαλικός παρά συναισθη
ματικός. Παρ’ όλο που σίγουρα θα ικανοποιήσει μια κλίκα σινε-εστέτ (ακόμα και εκείνους 
που καταλαβαίνουν λίγα από την εσωτερική του σημασία), Ο άνεμος... δεν είναι μια ταινία 
που αγγίζει την καρδιά, κι αυτό μπορεί να καταλογιστεί ως αποτυχία, ακόμα κι από θεατές 
που διαβλέπουν στην ταινία ένα βαθύτερο, σουφικό ρεύμα νοημάτων. Σε κάθε περίπτωση, 
αυτή είναι σαφώς επιλογή του Κιαροστάμι. Ισως κάποτε συνδυάσει το συναισθηματικό με 
το συμβολικό και κάνει μια ταινία που θα μαγέψει την καρδιά με τον τρόπο των ποιημάτων 
του Ρουμί“ ή του Συνεδρίου των Πουλιών12 του Ατάρ,13 αυτή την κορωνίδα της ουτοπιστι- 
κής-αψηγηματικής παράδοσης. Προς το παρόν, πάντως, η δουλειά του συνοψίζεται σε μια
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λανθάνουσα κριτική και απόρριψη του μεγαλύτερου μέρους του κινηματογράφου, αυτού 
που εμπορεύεται την ταύτιση, τον εντυπωσιασμό και την κάθαρση. Αυτό που φαίνεται να 
προτείνουν όλο και περισσότερο οι ποιητικές ταινίες του Κιαροστάμι, είναι ένας κ ινη μ α το 
γρ ά φ ο ς  του στοχασ μού , κάτι σαν ένας περιφραγμένος κήπος ακινησίας και σκέψης.
Οι θεατές που αντιλαμβάνονται την αξία αυτού του περίβολου, θα είναι εκείνοι που θα δουν 
πως το μεγαλύτερο δράμα κατανόη σ ης κ α ι π ρ οα ίρ εσ η ς του Α νέμ ο υ ... δεν βρίσκεται επί της ο
θόνης, ούτε ανάμεσα στο δημιουργό και το δημιούργημά του, αλλά, πιθανόν, ανάμεσα σε κά
θε θεατή και την ταινία. Όπως υπέδειξε και ο Roger Ebert, η πραγματική δράση βρίσκεται 
στην ερμηνεία· ή, όπως έγραψε ο Corbin για τις ουτοπιστικές διηγήσεις του Αβικένα, «δεν εί
ναι ιστορίες για θεωρητικές αλήθειες που μπορούν πάντα να εκφραστούν διαφορετικά- είναι 
μορφές που συμβολίζουν ένα οικείο προσωπικό δράμα, τη μαθητεία μιας ολόκληρης ζωής. Το 
σύμβολο είναι κλειδί και σιωπή· μιλάει και δεν μιλάει. Δεν μπορεί ποτέ να εξηγηθεί μια και 
καλή. Διαστέλλεται στον ίδιο βαθμό με την κάθε συνείδηση που σταδιακά προκαλεί να ξεδι
πλωθεί· δηλαδή, στο βαθμό που κάθε συνείδηση μετατρέπει το σύμβολο σε κλειδί της ίδιας 
της μετουσίωσής της».

«Cineaste··, τόμ. XXV, τχ. 4, 
2000.

Μετάφραση: Κατερίνα ΖαμπάΧη.

Και η ζωή συνεχίζριαι
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Ο δαμαστής του βλέμματος

ίου Laurent Roth

«Πώς μπορεί κανείς να είναι Πέραης;»
Montesquieu

Στη Γαλλία, σαν μαγεμένοι από την πολύ πρόσφατη επιτυχία του, έχουμε μιαν αρκετά απο
σπασματική εικόνα του έργου τού Αμπάς Κιαροστάμι, ενός κινηματογραφικού δημιουργού 
που τον ανακαλύψαμε το 1990 με το Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; (1987), εδραιώθηκε με 
τις ταινίες Close-up (1990), Και η ζωή συνεχίζεται (1992) και καθιερώθηκε τελικά με το Μέσα 
από τους ελαιώνες, που παίχτηκε αυτόν το χειμώνα, την πρώτη του εμπορική επιτυχία... Με 
δυο λόγια, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για τον Κιαροστάμι προ του Κιαροστάμι. Υπάρχει ο ζω
γράφος Κιαροστάμι. Υπάρχει ο φωτογράφος κι ο γραφίστας. Υπάρχει ο σκηνοθέτης των δια
φημιστικών, των ζενερίκ, των παιδαγωγικών ταινιών (δεκαεπτά, παρακαλώ) που γυρίστη
καν όλες στα πλαίσια του Ινστιτούτου για την Πνευματική Ανάπτυξη Παίδων και Εφήβων 
(«Κανούν»). Υπάρχει μια ήπειρος Κιαροστάμι.
Πρώτη διαπίστωση: εκεί όπου συνήθως η δημιουργία ενός καλλιτέχνη συρρικνώνεται (εν
νοούμε τα κατά παραγγελίαν έργα εντός θεσμικών πλαισίων που, εν προκειμένω, συνοδεύο
νται από ένα απολυταρχικό καθεστώς, είτε αυτό είναι το καθεστώς του Σάχη του Ιράν είτε η 
Ισλαμική Δημοκρατία), εδώ, αντίθετα, παρακολουθούμε τη θαυμαστή άνθιση ενός έργου 
που αξιοποιεί με εκπληκτική ελευθερία όλες τις υποθέσεις και όλους τους πιθανούς συνδυα
σμούς για τον κινηματογράφο. Και το έργο αυτό δεν παύει να μας εκπλήσσει· εμάς, οι οποίοι 
γνωρίζουμε μόνο τη «σατανική πλευρά» μιας λογοκρισίας που δρα (ακόμα και έξω από τα 
σύνορα του Ιράν) στο όνομα του δικαίου του Κράτους και της αστυνομίας ηθών.
Έφτασε επίσης η στιγμή να διαπιστώσουμε την υπερβολικά δυϊστική οπτική της θέσης τού 
κινηματογράφου του Κιαροστάμι στη χώρα του και, γενικότερα, στο χώρο του κινηματο
γράφου. Έ τσ ι, ο Jean Douchet μιλούσε πρόσφατα για «έναν ιρανό δημιουργό που του απα
γορεύεται στην πατρίδα του να κάνει ταινίες μυθοπλασίας, κι έτσι αναγκάζεται να κινημα- 
τογραφεί υποχρεώνοντας το ντοκιμαντέρ να γίνει μυθοπλαστικό».1 Φαίνεται πως, είτε πριν 
είτε μετά την ισλαμική επανάσταση, η επιλογή του ντοκιμαντέρ ή της μυθοπλασίας δεν τέ
θηκε ποτέ μ’ αυτούς τους όρους για τον Αμπάς Κιαροστάμι. Πρωταρχικό ζήτημα γ ι’ αυτόν 
είναι να φτιάχνει ταινίες που δίνουν προτεραιότητα στα δικαιώματα της φαντασίας: λίγο τον 
ενδιαφέρει αν θα είναι ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία!
Αν πάρουμε μερικές μικρού μήκους ταινίες, χαρακτηριστικές της πρώτης δεκαετίας της δρα- 
στηριότητάς του, τις ταινίες Το ψωμί και ο δρόμος (1970) και Το διάλειμμα (1971) από τη μια, 
και τις Δύο λύσεις σ ’ ένα πρόβλημα (1975) και Με ή χωρίς τάί,η (1981) από την άλλη, διαπι
στώνουμε ότι οι δύο πρώτες -ποιητικές μυθοπλασίες εν είδει παραβολής- και οι δύο τελευ
ταίες-ντοκιμαντέρ παιδαγωγικού τύπου- έχουν τις ρίζες τους στο ίδιο θέμα. Πράγματι, σε ό
λες τις περιπτώσεις, είναι ένα παιδί (καταπιεσμένο;) που μιλάει, που διηγείται πάντα την ίδια 
ιστορία, και πάντα αρχίζοντας με τα όπλα της μυθοπλασίας: πώς το παιδί που υπάρχει μέσα 
στον άνθρωπο συντρίβεται συστηματικά από τους νόμους του κόσμου των ενηλίκων, πώς θα 
μπορέσει να συγκεντρώσει όλες τις ηθικές του δυνάμεις για ν ’ αφήσει την επιθυμία του να 
μιλήσει και να προσεγγίσει τη δική του ανθρωπιά.
Τα παιδαγωγικά ντοκιμαντέρ του Αμπάς Κιαροστάμι γυρίζουν γύρω από την ίδια ιδέα, σκη-

L aurent Roth
Σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ ίHenri 
Alekan, Les yeux brûlés κ.ά.) 
και πτνχιονχος φιλοσοφίας.
Εχει εργαστεί επίσης ως σενα

ριογράφος, κριτικός στα 
•Cahiers du Cinéma- από ιο 
1995 ώς ιο 1997, παραγωγός κι
νηματογραφικών εκπομπών στο 
ραδιόφωνο και προγραμματι
στής και οργανωτής millu/v φε
στιβάλ.

1. -Από ιον Lumière στον Κια
ροστάμι·, αυνένιενί,η σιονς 
Nu-ole Foucher και Andrea 
Petnni, -Génériques-, τχ 2. 55
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2. Σύμφωνα μι- ιον τίτλο της ερ
γασίας τον Gilles Lipovetski, κα
λεσμένου από την Claire Simon

στην τηλεοιττική συζήτηση της 
Arte, στις 20 Ιουνίου 1993, ηου 
ήιαν αφιερωμένη στη ¡lía, όπου 
ιιαρυυοιάσιηκε ειδικά ιυ Close- 

up.
3. Χάρη στην ειιιτνχία του Και η 

ζωή συνεχίζεται και σιυβ/χψείυ 
ιισυ κέρδισε (βραβείο Rossellini,

Κάννες 1992).

νοθεχώνχας αυχή καθαυχή χην καχάσχαση χης επιλογής: για μια μικρή προσβολή, πρέπει να 
χχυπηθούμε ή να συμφιλιωθούμε; Είναι καλύχερα να βγούμε απ’ χο σχολείο με ή χωρίς χά- 
ξη; Ή , ακόμα, χι να κάνουμε χο βράδυ; Να διαβάσουμε χα μαθήμαχά μας ή να δούμε κινού
μενα σχέδια; (Κατ’ οίκον εργασία).
Αυχό που εκθέχουν χα νχοκιμανχέρ χου Κιαροσχάμι, δεν είναι χίποχα λιγόχερο από χη γύ 
μνια χης ηθικής: «Σήμερα έβαλα μπροσχά σου χη ζωή και χο Καλό, χο θάναχο και χο Κακό. 
Διάλεξε χη ζωή». Αρχέγονος ριζοσπασχισμός... Είναι βέβαιο όχι αυχό χο κάλεσμα να ανχλή- 
σουμε χην ηθική από μέσα μας, για μας που ζούμε σχο καθεσχώς χης «ανώδυνης ηθικής χής 
νέας δημοκραχικής εποχής»,2 θέχει ένα πρόβλημα, ακούγεχαι βίαιο.
Αυχή η βία, όμως, δεν πρέπει να συγχέεχαι με χη βία που ασκεί ένα Κράχος: πρόκειχαι για χη 
βία χης προσωπικής επιλογής, σε μια κοινωνία που βιώνεχαι μέσα από ένα μονχέλο υποχα- 
γής, με αποκορύφωμα χην υπακοή σχη «θεία βούληση». Το ιδιαίχερο χαρακχηρισχικό χης ε
πιλογής είναι όχι αφήνει ελευθερία, και η ελευθερία είναι, εκχός από ένα διεσχραμμένο σενά
ριο, και μια επιλογή ζωής. Όλος ο κινημαχογράφος χου Κιαροσχάμι διαπνέεχαι απ’ αυχή χην 
ισχυρή ιδέα πως κανένα διάχαγμα, ακόμα και χου θανάχου και χης καχασχροφής, δε θα μπο
ρούσε να υπερνικήσει χη ζωή, ηου συνεχίζεται. Έχσι, ο Πούγια, ο ήρωας χης χαινίας Και τι 
ζωή συνεχίζεται, γυρισμένης σχα ερείπια χου σεισμού που χχύπησε χην περιοχή χου Τζιλάν, 
χο 1991, διηγείχαι σ’ αυχή χην αγρόχισσα που λέει όχι έχασε χο κοριχσάκι χης γιαχί ήχαν «θέ
λημα Θεού»: «Ξέρεχε χην ισχορία χου Αβραάμ που ήθελε να θυσιάσει χο γιο χου; Σχην αρχή, 
ήθελε να σκοχώσει χο γιο χου μ’ ένα σπαθί. Του είχε παραγγείλει ο Θεός να χο κάνει. Αλλά 
μόλις σήκωσε χο σπαθί, ο Θεός χού έσχειλε ένα πρόβαχο να χο θυσιάσει σχη θέση χου γιου 
χου. Πώς, λοιπόν, ο Θεός θα σκόχωνε χο κοριχσάκι σας που είχε μόλις αρχίσει να ζει ; »
Απ’ χο σχόμα ενός παιδιού επαναχοποθεχείχαι η πηγή χης ηθικής: η επιλογή και η ελευθερία 
χου Πούγια είναι όχι θυμάχαι πως, ανχίθεχα μ’ αυχά που λένε οι μεγάλοι, δεν είναι πουθενά 
γραμμένο όχι ο Θεός θέλει χο θάναχο χων παιδιών. Γ ι’ αυχό είναι χόσο σημανχικό να ξέροχτν 
χα παιδιά να διαβάζουν: για να υπενθυμίζουν σχους ενήλικες όχι πουθενά δεν είναι γραμμέ
νο πως πρέπει να ζουν εγκλωβισμένοι μέσα σχην επανάληψη: η ανθρωπόχηχα, για χον Κια
ροσχάμι, ζει φυλακισμένη μέσα σχην επιθυμία χου θανάχου, πέραν χης αρχής χης απόλαυ
σης, χην οποία απωθεί. Και ακριβώς με χη μορφή χης επανάληψης εκδηλώνεχαι ο θάναχος α
πό χαινία σε χαινία. Αλλά γνωρίζουμε επίσης και χη μυηχική χης αξία. Βάζονχας χους ερασι- 
χέχνες ηθοποιούς χου να επαναλαμβάνουν μια σκηνή, όπως χον Χοσεΐν σχο Μέσα από τους ε
λαιώνες που επαναλαμβάνει δέκα φορές χη λήψη, ο σκηνοθέχης βγάζει ένα ηθικό δίδαγμα: 
για να είσαι ελεύθερος άνθρωπος, πρέπει ν ’ ανχιμεχωπίσεις χην επανάληψη και να ξεφύγεις 
απ’ αυχήν.
Βλέπουμε αμέσως αυχό που διαχωρίζει χον Κιαροσχάμι από χον Rossellini, με χον οποίο χόσο 
βιασχικά χον συνέδεσαν.3 Σχον Κιαροσχάμι, η καχάδυση χων ηρώων σχο περιβάλλον χους 
δεν έχει χον αποκαλυπχικό χαρακχήρα με χην έννοια που είχε σχον Rossellini: διάρρηξη χης 
συνείδησης απ’ χο πέρασμα χου δράμαχος. Εδώ, η επιθυμία αγωνίζεχαι έξω απ’ χο πεδίο χής 
Ισχορίας. Αν υπάρχει θάναχος, δεν είναι από χο πέρασμα χου πολέμου σε μια ανοχύρωχη πό
λη. Αν υπάρχουν ερείπια, δεν είναι αποχέλεσμα μιας καχασχροφικής εχθρικής δύναμης. Η 
συνείδηση χου ήρωα (εκχός απ’ χην περίπχωση χου σκηνοθέχη σχο Και η ζωή συνεχίζεται που 
ερμηνεύει ο Φαρχάνχ Χερανχμάνχ, χο πιο ροσελινικό από χα πρόσωπα χου Κιαροσχάμι) δεν 
έχει χον ελεύθερο χρόνο να σχοχασχεί χον κόσμο που χον περιβάλλει: είναι πολύ απορροφη- 
μένος από χην επιδίωξη cou σκοπού χου, πολύ καθορισμένος από χους σκληρούς νόμους που 
εμποδίζουν χην πραγμαχοποίηοη χης επιθυμίας χου. Έχσι, χο παιδί, εικόνα χης αβεβαιόχη- 
χας, ελεύθερη έκφραση όλων χων δυναχοχήχων χου παιχνιδιού, θα υποχαγεί σχο σχήμα χής 
επανάληψης, χης οποίας πρέπει να βρει χο ρήγμα.
Αυχή η χάξη χου κόσμου ως κλεισχού συσχήμαχος που διέπεχαι από χην επανάληψη, μας θυ
μίζει περισοόχερο χον Bresson: ο ελάχισχος ηρωισμός συνίσχαχαι, όπως για χον Φονχέν σχο 
Ενας καταδικασμένος σε Θάνατο δραπέτευσε ή για χον Μισέλ σχον Πορτοφολά, σχο να βρεθεί
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μια άλλη τάξη στην αλυσίδα των αιτίων. Αυτό, ο Bresson το ονομάζει «χάριν», κι ο Κιαρο- 
στάμι, σε μια λαϊκή γλώσσα, θα μπορούσε να το ονομάζει «συνεργασία». Στη γλώσσα της μη
χανικής, θα γινόταν ίσως λόγος για «ζεύγος». Ενεργοποιείς δύο δυνάμεις· δύο παράλληλες δυ
νάμεις με αντίθετη φορά που, όπως το αυτοκίνητο και ο διαβάτης στο φινάλε τού Και η ζωή 
συνεχίζεται, παράγουν τελικά μια κίνηση προς το ποθητό αντικείμενο (αυτό το χωριό-φάντα- 
σμα του Κοκέρ), η κατοχή του οποίου δεν ανήκει στην τάξη του ορατού. Αυτό που δείχνει ο 
Κιαροστάμι, είναι ακριβώς ο μηχανισμός του απόκρυφου.
Ο Κιαροστάμι μιλάει συχνά γ ι’ αυτή την τρελή συμφωνία κάτω από το όνομα της φιλίας. 
Αλλά αυτή η περσική φιλία είναι η συνένωση δυνάμεων για να μπεις στον φανταστικό κόσμο 
εκείνου που επιθυμεί με τη μεγαλύτερη δύναμη. Ιπποτισμός χωρίς Γκράαλ: ο Γασέμ στον 
Ταξιδιώτη,, ο Σαμπζιάν στο Close-up, εικονογραφούν αυτόν τον τρόπο να εντάσσεις το πραγ
ματικό στη μυθοπλασία τού πιο δυνατού. Κι εδώ ανοίγουμε έναν άλλο φάκελο, που ευχαρί
στως θα τον ονόμαζα «φάκελο Hitchcock»: κάθε ταινία του Κιαροστάμι λειτουργεί λιγάκι 
σαν παγίδα απ’ την οποία πρέπει να ξεφύγει ένας αθώος, αναγκαστικά μόνος, γ ιατί είναι συγ
χρόνως το θύμα και ο δημιουργός της. Αυτός ο αθώος έχει μυστικά έναν διεστραμμένο εαυ
τό, κι ο κινηματογράφος γίνεται εδώ μια δοκιμασία σκληρότητας. Απ’ αυτή τη σκοπιά, το κά
δρο, η σκηνοθεσία, η παρείσφρηση του ίδιου του κινηματογράφου στην πλοκή, επιβεβαιώ
νουν όλο και πιο πολύ το κατοπτρικό συμβόλαιο που ο ήρωας συνάπτει με τον κόσμο και την 
ίδια του την επιθυμία, ένα σύστημα που βρίσκει την ακαδημαϊκή του ολοκλήρωση στο Μέσα 
από τους ελαιώνες.
Πράγματι, από πολύ νωρίς ο Κιαροστάμι έβαλε τους ήρωές του να τρέχουν πίσω από ένα κί
νητρο εντελώς ανεκδοτολογικό: κίνητρο με την κυριολεκτική έννοια του όρου στη Λύση, ό
που ένας αυτοκινητιστής κυλάει μια βοηθητική ρόδα προς το όχημά του που έχει πάθει βλά
βη στους πρόποδες του βουνού· κίνητρο με τη μεταφορική έννοια στο Κοστούμι για γάμο, ό
που τρία παιδιά μαλώνουν για το ποιος θα πάρει ένα ολοκαίνουργο κοστούμι πριν αυτό επι- 
στραφεί στον ιδιοκτήτη του. Υπάρχει εδώ μια τέχνη του σασπένς χιτσκοκικού τύπου: το υ
λικό κίνητρο των ιστοριών είναι ζωτικό στα μάτια των ηρώων, αλλά γελοίο στα μάτια του α- 
φηγητή και του κοινού του. Ο Κιαροστάμι εξωθεί την κατοχή του ποθητού αντικειμένου 
μέχρι σημείου να το κάνει ένα αντικείμενο μεταβίβασης: μ ’ αυτό το αντικείμενο ο ήρωας θα 
περάσει από τη θέση του θεατή στη θέση του ηθοποιού και θα ανεβεί στη σκηνή. Έχουμε ήδη 
δει αυτή την ωραία μεταμόρφωση στα 39 σκαλοπάτια του Hitchcock: ο Χάνεϊ, προσπαθώντας 
με κάθε μέσο ν ’ αποκτήσει τον μαθηματικό τύπο ενός όπλου «μυστικής άμυνας», καταλήγει 
να ανεβεί στο βήμα και, μετά, σε μια σκηνή μιούζικ-χολ· το ίδιο και ο Μαχμάντ στο Κοστούμι 
για γάμο που, αφού καταφέρει να πάρει το κοστούμι, θα μπορέσει, με τη βοήθεια αυτού του 
φετίχ, να περάσει στο αόρατο ανεβαίνοντας στη σκηνή ενός μιούζικ-χολ όπου ένας μάγος δια
βάζει τη σκέψη του.
Όλα εξελίσσονται θαρρείς και αυτό που επιδίωκε ο ήρωας φτάνει να τον κάνει να σκεφτεί: 
τον φωτίζει, τον εκθέτει, τον αντιπροσωπεύει. Έ τσι, το κίνητρο είναι σκεπτόμενο: θα μπο
ρούσαμε να μιλήσουμε για μια αυταπάτη: αυτό που αφήνω να με μαγέψει. Θα ήταν μεγάλη η 
λίστα αυτών των αντικειμένων, στις ταινίες του Κιαροστάμι, που χτυπάνε στο μάτι, στο κέ
ντρο του πλάνου: αντικείμενα, πολύ συχνά κινητά, που παρασύρουν τον ήρωα, ήδη από τις 
πρώτες μικρού μήκους ταινίες του πέρση σκηνοθέτη. Υπάρχει επίσης μια «τέχνη της σβού
ρας» στον τρόπο με τον οποίο οι ήρωες, όπως το μικρό παιδί που περιγράφει ο Freud, απομα
κρύνουν και πλησιάζουν το αντικείμενο του πόθου τους: αλλά στον Κιαροστάμι φαίνεται ό
τι είναι το fort (εκεί) που τον φέρνει στο da (εδώ). Ταυτόχρονα, πρόκειται και για μια εξαπά
τηση: το ποθητό αντικείμενο δεν κατακτάται· είναι πάντα πιο μπροστά, immer fort, σαν μια 
τυφλή κηλίδα στη μέση του πλάνου, ένα κενό που τραβάει το βλέμμα. Κι ίσως αυτό σημαίνει 
η έξοδος από την παιδική ηλικία: να περνάς από τη σβούρα (fort/da) στο πόλο και στο ποδό
σφαιρο (immer fort).
Ας πάρουμε για παράδειγμα το κονσερβοκούτι στην ταινία Το ψωμί και ο δρόμος, την ελεύ-58
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θέρη ρόδα στηΛύσ^, την πλαστική σακούλα στους Πρώτους, τη φιάλη γκαζιού στο Και η ζωή 
συνεχίζεται, το αεροζόλ στο Close-up και, τέλος, αποθέωση οπτικού μοντάζ, το καθρεφτάκι 
το καδραρισμένο μέσα στο παράθυρο του αυτοκινήτου που ξαναβρίσκουμε στο Μέσα από 
τους ελαιώνες: σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει μια σχέση με το θεατή που ξεπερνάει το απλό 
παιχνίδι και δεσμεύει το βλέμμα. Ο Charles Tesson επισήμανε πρόσφατα4 πως, κινηματογρα- 
φώντας Ιμέσα από| ένα καθρεφτάκι αυτοκινήτου, «ένα σημείο νετ διάρκειας», ο Κιαροστάμι 
σηματοδοτεί όλη τη σχέση του με την ετερότητα. Κι εδώ είναι που αυτός ο κινηματογράφος 
συναντά μιαν από τις πιο ισχυρές έννοιες της λακανικής θεωρίας του βλέμματος: παρακο
λουθώντας μια ταινία του Κιαροστάμι, προσπαθούμε να ενταχθούμε σ’ έναν πίνακα όπου αυ
τό που χτυπάει στο μάτι, δηλώνει το βλέμμα, ρίχνοντας μπροστά του ένα προπέτασμα, μα- 
σκάροντάς το. «Ο άνθρωπος, πράγματι, ξέρει να παίζει με τη μάσκα σαν να ήταν αυτό πέραν 
του οποίου υπάρχει το βλέμμα. Το προπέτασμα είναι εδώ ο τόπος της μεσολάβησης.»5 
Ο ήρωας του Κιαροστάμι, λοιπόν, πρέπει να υπερβεί το προπέτασμα, να περάσει πίσω απ’ αυ
τό που λειτουργεί σαν κάλυμμα μέσα στο πλάνο, κι αυτό υποβάλλει ταυτόχρονα μια αισθη
τική κι έναν ερωτισμό. Από την πλευρά της αισθητικής, επαναλαμβάνοντας την έννοια του 
«πίνακα» του Lacan, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το γοητευτικό προπέτασμα που ακινητο- 
ποιεί το πλάνο, παραπέμπει στη γύρω πραγματικότητα σαν σε κάτι περιθωριακό: το μάτι μου 
δεν παρασύρεται πια από τους πειρασμούς της εκτός πεδίου πραγματικότητας- χορταίνω μ ’ 
«αυτό που με δείχνει» στην εικόνα. Αρκούμαι, π.χ., στις ραβδώσεις του δρόμου στο Που είναι 
το σπίτι του φίλου μου;, στο μέτρο που το μικρό σημάδι με την ανθρώπινη μορφή που μετακι
νείται, ικανοποιεί συγχρόνως την παντοδυναμία μου -το  σέβομαι- και ταράζει την αδυναμία 
μου -  θα εξαφανιστεί στο επόμενο ρακόρ. Στον Κιαροστάμι, λοιπόν, το απατηλό προπέτασμα, 
παρ’ όλο που του μοιάζει σε πολλά σημεία, δε θα είναι το punctum6 που γοήτευε τον Barthes 
στη φωτογραφία (καίτοι ο τελευταίος μιλάει γ ι’ αυτές τις «αναπάντεχες ραβδώσεις που δια
σχίζουν το πεδίο»7), γ ιατί είναι ενοποιητικό σαν μεταφορά και ίσως συμβολίζει το ίδιο το 
βλέμμα, αντίθετα με το punctum, αντικείμενο μερικό, αποκομμένο, εξάρτημα, που προκαλεί 
μια λαθραία απόλαυση.
Ωστόσο, η αισθητική του Κιαροστάμι, ενώ ανακαλεί το πλάνο-πίνακα που είναι οργανωμένο 
γύρω από το απατηλό προπέτασμα, ασφαλώς συγγενεύει με τη φωτογραφία και τη ζωγραφι
κή, ως σύνθετη και καδραρισμένη τέχνη. Αν στα μεγάλα γενικά πλάνα που τονίζουν και 
κλείνουν κάθε ταινία της τριλογίας (Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, Και τι ζωή συνεχίζεται, 
Μέσα από τους ελαιώνες), παραπέμπει ολοφάνερα στον Ταρκόφσκι, πρέπει αμέσως να προ
σθέσουμε ότι ο Κιαροστάμι, που ξεκίνησε ως ζωγράφος, στήνει το καβαλέτο του στο ντεκόρ 
και φτιάχνει έναν ιδεαλιστικό πίνακα: γ ι’ αυτόν, το τοπίο είναι, όπως η ζωγραφική της Ανα
γέννησης, ένα κάδρο, ένας καθρέφτης της τάξης της Θείας Χάριτος που αντανακλάται στην 
περιβάλλουσα φύση. Αυτή η γαλήνη δεν ανέχεται καμιά παρέμβαση. Ό λα οργανώνονται χω
ρίς πια να υπολογίζουν το χρόνο που διαφοροποιεί τα πράγματα- δηλαδή, τον εκτός πεδίου. 
Να τι τον φέρνει σε αντίθεση με τον Ταρκόφσκι: το πλάνο-σεκάνς στον Κιαροστάμι αντι- 
κρούει την οπτική του Bazin για το κάδρο ως καλύπτρα, γιατί δεν υπάρχει σ’ αυτόν «τυφλό 
πεδίο» που θα στοίχειωνε το ορατό πεδίο. Στον Κιαροστάμι, αντίθετα απ’ ό,τι γίνεται συνή
θως στον κινηματογράφο, ένας ήρωας που βγαίνει από το κάδρο, δε συνεχίζει να ζει. Κι αν 
πρέπει να συνεχιστεί η ζωή, αυτό γίνεται επαναβεβαιώνοντας συνεχώς το δικαίωμα να είναι 
στο κάδρο, να είναι μέσα, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει τίποτα να δεις, όπως γίνεται μ’ αυτά τα 
τοπία που φαίνονται μέσα στον άξονα ενός παραθύρου αυτοκινήτου στην αρχή του Και η 
ζωή συνεχίζεται. Στον Ταρκόφσκι, αντίθετα, μ’ αυτά τα πηγαινέλα, αυτές τις κινήσεις της μη
χανής, αυτό το τριγωνικό και ανήσυχο μπαλέτο που μιμείται πάντα το τέλος της ιστορίας, η 
εκτός πεδίου ζωή είναι διαρκώς παρούσα, σαν ανάμνηση, σαν νοσταλγία, σαν προσευχή... 
Πρόκειται εδώ για μια εντελώς διαφορετική ιστορία.
Αν μπορούμε να πούμε ότι, στο έργο του Κιαροστάμι, το πλάνο-πίνακας υποβάλλει επίσης έ
ναν ερωτισμό, είναι ακριβώς γιατί αυτό το πέραν του πεδίου κάλεσμα δεν γίνεται έξω από το

4. -Cahiers du Cinéma-, ιχ  
488.
5. Le Séminaire (Το σεμινάριο(. 
Βιβλίο XI. -  Τι είναι ένας πίνα
κας;·. Seuil.
6. .λατινικά στο κείμενο: σημείο.
(Σ.ι.Μ.)
7. La Chambre claire t Ο φωιει- 
νός θάλαμοςΛ Gallimard- 
Cahiers du Cinéma-Seuil. 59
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για ιη Χυγοκμισία, -Libération-, 
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κάδρο, αλλά σ’ αυτή την τυφλή κηλίδα που βρίσκεται στο κέντρο και είναι το βλέμμα. Στην 
τελευταία του ταινία, ο Κιαροσχάμι συγκεντρώνει σ’ αυτά το σημείο όλη του τη συλλογή 
των απατηλών προπετασμάτων σε μία και μοναδική εστία: το πρόσωπο της αγαπημένης, της 
Ταχερέ, στο Μέσα από τους ελαιώνες. Στον Jacques Gestenkorn, που αναρωτιόταν αν ήταν α
ναγκαίο να αποκλειστεί κάθε πρόσβαση στο πρόσωπο της Ταχερέ, «που φαίνεται ακόμα πιο 
παράδοξο γιατί, βλέποντας την πρώτη σεκάνς, πιστεύουμε ότι τη διάλεξαν για το φωτεινό 
της πρόσωπο και το ακχινοβόλο χαμόγελό της», ο Κιαροσχάμι απαντάει χωρίς περιστροφές: 
«Ναι· έπρεπε να μείνω ακλόνητος σ’ αυτόν τον τέλειο αποκλεισμό του προσώπου της Ταχε
ρέ, για να προκαλέσει τη διαμαρτυρία του θεατή, όπως και του αγαπημένου της».8 Το αλλού 
στραμμένο πρόσωπο της Ταχερέ παίζει, λοιπόν, το ρόλο του υπέρτατου προπετάσματος, σαν 
να επι-τίθεται στο βλέμμα.
Ας ξαναδούμε τη φράση του Lacan: «Ο άνθρωπος, πράγματι, ξέρει να παίζει με τη μάσκα σαν 
να ήταν αυτό πέραν του οποίου υπάρχει το βλέμμα. Το προπέτασμα είναι εδώ ο τόπος της με
σολάβησης». Το πρόσωπο-προπέτασμα της Ταχερέ στο Μέσα από τους ελαιώνες συμβολίζει 
για πρώτη φορά στο έργο του Κιαροσχάμι τη λειτουργία του προπετάσματος ως σεξουαλικού 
στοιχείου, αλλά και, ταυτόχρονα, του δίνει τη θέση κάποιου είδους φυλαχτού. Η άρνηση του 
βλέμματος και το πέπλο κρατούν σε απόσταση το κακό μάτι. Η πορνεία του βλέμματος που 
ενυπάρχει στην οπτική παρόρμηση, φαίνεται σαν σταμαχημένη: δαμασμένη. Επίσης, το πρώ
το βλέμμα που ανταλλάσσουν οι εραστές, θα συμβεί στα όρια της αντίληψης του θεατή, σ’ 
αυτό το διάσημο πια γενικό πλάνο όπου η ερωτική πράξη δηλώνεται από δύο μαύρες κουκ
κίδες που έρχονται σ’ επαφή για ένα δευτερόλεπτο, χαμένες στην απεραντοσύνη της φύσης, 
στη διασταύρωση του φανταστικού και του συμβολικού. Αυτό το πλάνο, ωστόσο, που περιέ
χει έναν ελάχιστο ερωτισμό, παίρνει υπ ’ όψιν τη βιαιότητα της παρόρμησής μας να κοιτά
ζουμε: «Πρέπει να πάμε σ’ αυτή την περιοχή του ματιού που είναι σαν απελπισμένο από το 
βλέμμα, για να αισθανθούμε την καταπραϋντική, πολιτιστική και γοητευτική δράση τής 
λειτουργίας του πίνακα».9
Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η αισθητική του πλάνου-πίνακα εμφανίζεται 
(και με τι μαεστρία!) στη χώρα που απωθεί πιο μεθοδικά απ’ όλες τη σεξουαλική παρόρμηση, 
με την απαγόρευση του βλέμματος. Απ’ αυτή την άποψη, το ισλαμικό Ιράν ( με παραγωγή ο
γδόντα ταινιών μεγάλου μήκους το 1993...) έχει πολλές ελπίδες να είναι η κινηματογραφική 
Γη της Επαγγελίας, αφού η τυφλή λογοκρισία της γνωρίζει ταυτόχρονα τη μεγάλη δύναμη 
της εικόνας: κάθε ιρανός κινηματογραφιστής οφείλει να εκμηδενίσει (και με τι τεχνάσματα!) 
την επιβολή του προπετάσματος στο σεξ, αλλά όχι και το ίδιο το προπέτασμα. Πρόκειται, λοι
πόν, όχι για μια «απαγόρευση της μυθοπλασίας», όπως έλεγε ο Jean Douchet, αλλά για μια α
παγόρευση της παρόρμηαης, που περιέχει, βέβαια, μια πρόθεση απονέκρωσης, αλλά και μια α
πεγνωσμένη έκκληση στη φαντασία: ο ιρανικός κινηματογράφος θα γίνει το πεδίο εξάπλω- 
σης όλων των ομοιωμάτων, και η αναζήτησή του, μια συνεχής πορεία εξιδανίκευσης. 
Μπορεί να απορούμε, όπως οι Παριζιάνοι του Montesquieu, για το πώς μπορεί κανείς να είναι 
Πέρσης. Ο Αμπάς Κιαροσχάμι, άλλωστε, δεν έχει κάνει τίποτα για ν ’ ανχικρούσει αυτή τη λο
γοκρισία που την αποδέχεται και, μερικές φορές, την υπερασπίζεται: «Υπάρχουν πολλές δια
στάσεις της αλήθειας. Κι όλα τα ψέματα περιέχουν επίσης ένα μέρος αλήθειας» λέει λακωνι
κά.10 Έτσι, όπως στα Περσικά γράμματα με τη Ρίκα και τον Ουζμπέκ, δημιουργήματα ενός 
Δυτικού και εκπολιτισμένου πνεύματος, με το έργο και τους ήρωες του Κιαροστάμι καλού
μαστε να ζήσουμε μια νέα περιπέτεια της μάσκας και της μεταμφίεσης: αυτό που δεν μπο
ρούμε να πούμε και να πιστέψουμε πια στις γαλλικές μας ταινίες, το βρίσκουμε στον Κιαρο
στάμι, από τον οποίο δανειζόμαστε τα μέσα για να μιλήσουμε -ξανά- και ν ’ αγαπήσουμε -ξα
νά- τον κινηματογράφο.
Δεν είναι και λίγη η απήχηση που έχει η γοητεία του Κιαροσχάμι: ενώ δεν έχει γίνει καθόλου 
κατανοητός στο Ιράν, η επιτυχία αυτού του σκηνοθέτη στη Δύση και στην Ιαπωνία, στους 
κόλπους των μετακαπιταλιστικών κοινωνιών που βιώνουν μια ισχυρή έλλειψη ταυτότητας,
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έρχεται να ξαναδώσει όλο το σφρίγος τους σε ηθικά και αισθητικά ζητήματα που, αν είχαν 
διατυπωθεί από έναν Δυτικό σκηνοθέτη με το ίδιο κύρος, θα δημιουργούσαν σίγουρα σκάν
δαλο: για τη θέση της γυναίκας, π.χ., για την οποία το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, εί
ναι ότι η απουσία της ή η εξιδανίκευσή της στις ταινίες του Κιαροστάμι προσβάλλει άγρια τη 
φιλελεύθερη άποψη που επικρατεί στις κοινωνίες μας. Αυτή η αντίφαση είναι καλό σημάδι· 
σημάδι, ότι ο κινηματογράφος είναι ένας τρόπος να ονειρευόμαστε τον εαυτό μας διαφορετι
κό απ’ αυτόν που υπαγορεύουν οι τρόποι της κάθε χρονικής στιγμής και εποχής. Ό ταν σ’ ααΗίεεε Ιι α  493
αυτή την υπέρβαση ενός φανταστικού μοντέλου προστίθενται η λεπτότητα της αισθητικής ι0ΰ\ι^-Α&γονσυκΐ99^ 
και η δύναμη του συμβολισμού, μπορούμε πραγματικά να πούμε πως βρισκόμαστε μπροστά
σ’ ένα μεγάλο έργο. Ο Κιαροστάμι είναι ιδιοφυία -  ας επωφεληθούμε: είναι ανάμεσά μας. Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλαν.





Ψέμα και αλήθεια της τέχνης

του Youssef Ishaghpour

Αν χρειάζεται τρομερή πειθαρχία για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τη φύση και να α
ποκαλυφθεί αυτή στη φωτογραφία, κατά τον Κιαροστάμι, αντίθετα, φαίνεται πως καθένας 
μας δεν έχει παρά έναν διακαή πόθο: να φωτογραφηθεί, να δει τον εαυτό του σε μια ταινία, να 
εμφανιστεί στο πανί· τόσο πολύ, ώστε θα έπρεπε να παραφράσουμε τη ρήση του Καρτέσιου 
σε μια νέα: «Έχω εικόνα, άρα υπάρχω»· ρήση, η οποία, εν προκειμένω, δεν έχει να κάνει με 
προβλήματα της εικόνας ή με ναρκισσισμό.
Φυσικά, δεν πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι, όπως ο Κιαροστάμι στο τέλος της Γεύσης του κερα
σιού, πως η εικόνα και ο κινηματογράφος αποτελούν μιαν ανάσταση. Όμως, θα μπορούσε αυ
τή η όποια μοναδικότητα της φωτογραφίας ν ’ απαντήσει σ’ αυτή την αρχαία και μυστικιστι
κή ιδέα της εξιλέωσης των πάντων. Το να έχεις την εικόνα σου, σου επιτρέπει ίσως να βγεις 
για λίγο απ’ αυτή την αέναη ροή, απ’ αυτό το ανώνυμο μάγμα του οποίου όλοι είμαστε κομ
μάτι, να γίνεις επίλεκτος, ξεχωριστός, διαφορετικός από τη μάζα των ανωνύμων αυτής της 
Γης. Έ τσ ι όπως καθετί, όπως λένε, περιμένει έναν ποιητή να το ονοματίσει, για ν ’ αποκτήσει 
επιτέλους υπόσταση, μπορεί να περιμένει και την εικόνα του. Κι αν καθένας επιθυμεί να φω- 
τογραφηθεί, για να έχει την απτή απόδειξη (τουλάχιστον για τον εαυτό του) πως υπάρχει, 
ποια ανώτερη ύπαρξη, ποιο κύρος απολαμβάνει όταν γίνεται ορατός σε όλους καθώς εμφανί
ζεται στη μεγάλη οθόνη, στο σινεμά;
Αυτή η κοινή σε όλους επιθυμία ν ’ αποκτήσουν την κυριότητα της εικόνας τους και, μαζί, 
την αίγλη που προσδίδει ο κινηματογράφος, επέτρεψε στον Κιαροστάμι να κάνει γυρίσματα 
μέσα σ’ ένα δικαστήριο (Close-up) και να εγκατασταθεί με την κάμερά του μέσα σ’ ένα σχολείο 
για να πάρει συνέντευξη από τους μαθητές (Κατ’ οίκον εργασία). Άλλωστε, αυτή η τόσο έντο
νη επιθυμία για κινηματογράφο βρίσκεται και στις απαρχές των γεγονότων που κατέληξαν 
στο Close-up: πρόκειται για την απίστευτη κι όμως αληθινή περιπέτεια μιας ομάδας ανθρώ
πων που, χωρίς κάμερα, έφτιαξαν μια ολόκληρη ιστορία με αφορμή τον κινηματογράφο.

Για ν ’ αποκτήσει κανείς την εικόνα του, ν ’ αποκαλυφθεί μέσα απ’ τη φωτογραφία, καθένας εί
ναι έτοιμος να πληρώσει, όπως μπορούμε να το δούμε και από την ιστορία του Γασέμ, κεντρι
κού χαρακτήρα του Ταξιδιώτη, της πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους του Κιαροστάμι. Ο Γα
σέμ είναι ένας μαθητής της επαρχίας, φανατικός για το ποδόσφαιρο. Με διάφορα κόλπα, προ
σπαθεί να μαζέψει λεφτά για να πάει στην Τεχεράνη να δει έναν μεγάλο αγώνα. Κάπως έτσι, α
νακαλύπτει ένα παλιό κουτί φωτογραφικής μηχανής, παλιό και άχρηστο, που, όμως, του δίνει 
την ιδέα να παραστήσει το φωτογράφο. Ό λα τα παιδιά στριμώχνονται μπροστά του και του 
δίνουν λεφτά για τα βγάλει φωτογραφία. Ο Γασέμ κλείνει το ένα μάτι, κάνει γκριμάτσες, 
παίρνει πόζες με τη «μηχανή» του, για να στοχεύσει και να καδράρει, δίνει οδηγίες και σκηνο
θετεί, κολακεύει, ενθαρρύνει. Και τα παιδιά παρελαύνουν μπροστά από το φακό του, σε μια 
σειρά από κοντινά πλάνα, εξαιρετικά παρόμοια με αυτά που θα δούμε χρόνια αργότερα στο 
Κατ’ οίκον εργασία του Κιαροστάμι! Έ τσι, αυτό το παιχνίδι μεταξύ φωτογραφίας και πραγμα
τικότητας-μεταξύ αυτής της επιθυμίας να έχεις μια εικόνα, και της δύναμης του σκηνοθέτη- 
γίνεται μια αλληγορία του ίδιου του κινηματογράφου ανάμεσα στο αληθινό και το ψεύτικο.

Youssef Ishaghpour
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κών. 63



Ο Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  Τ Ο Υ

«Γιατί το τυχαίο και η πραγματικότητα έχουν περισσότερο ταλέντο απ’ όλους τους κινημα
τογραφιστές του κόσμου;» αναρωτιόταν ο André Bazin. Είμαστε έτοιμοι να το πιστέψουμε 
μπροστά στο Και η ζωή' συνεχίζεται ή το Close-up. Έ νας σεισμός στάθηκε η αφορμή του πρώ
του, μια παράξενη πραγματική περιπέτεια ήταν η αφετηρία του δευτέρου. Ο Κιαροστάμι δεν 
προκάλεσε το σεισμό, ούτε βέβαια και την περιπέτεια του Σαμπζιάν. Και τα δυο συνέβησαν α
νεξάρτητα από τη βούληση και τις προθέσεις του. Αλλά αυτά τα «περιστατικά» δεν έγιναν 
«γεγονότα» παρά μόνο μετά από τη δική του ανάμιξη, απ’ τη στιγμή που άρχισε την αναζή
τηση, κοιτάζοντας, ακουγοντας και, τέλος, παίρνοντας μέρος, γυρίζοντας τις ταινίες.
Χωρίς αυτό, ο σεισμός αυτός δε θα ’ταν παρά ένας ανάμεσα σε πολλούς. Ίσως εξαιτίας πολλών 
ντοκιμαντέρ που έγιναν, δε θα ’χε ξεχαστεί απ’ αυτούς που δεν έτυχε να χάσουν δικούς τους 
ανθρώπους, αλλά κανένα δεν αποκάλυψε αυτή την «όψη» που μόνο η κάμερα του Κιαροστά
μι κατάφερε να αποκαλύψει. Άλλωστε, το Και η ζωή, συνεχίζεται μπόρεσε να γυριστεί μόνο και 
μόνο γιατί είχε γυριστεί το Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, μια καθαρή μυθοπλασία, που βα
σίστηκε στα παιδιά-ερμηνευτές. Χάρη σ’ αυτή την ταινία, τα δυο παιδιά, επειδή είχαν απο
κτήσει μια εικόνα, έγιναν το έμβλημα των χιλιάδων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο σει
σμό κι έμειναν άγνωστα, επειδή δεν είχαν ούτε μορφή ούτε όνομα... Κατά τον ίδιο τρόπο, χω
ρίς την απόφαση του Κιαροστάμι, η ιστορία του Σαμπζιάν -«ήρωας» αφ’ εαυτού αλλά στον δι
κό του «ρόλο» χάρη στο Close-up και στο σκηνοθέτη- δε θα ’ταν παρά μια είδηση στις εφημε
ρίδες· μια είδηση, που θα έκανε θόρυβο στο χώρο του κινηματογράφου στο Ιράν και θα έσβη
νε το ίδιο γρήγορα. Αν έλειπαν η κάμερα του Κιαροστάμι από το δικαστήριο και οι ερωτήσεις 
του, η δίκη του Σαμπζιάν θα ’χε πάρει, χωρίς καμία αμφιβολία, μια εντελώς διαφορετική τρο
πή, και η ποινή που του επιβλήθηκε θα ’ταν πολύ βαρύτερη. Σε καθεμία απ’ αυτές τις περι
πτώσεις έχουμε την αποφασιστική παρέμβαση του σκηνοθέτη και τη δημιουργία μιας ταινίας. 
«Τίποτα δεν αξίζει για μας όσο αυτό το μοναδικό συμβάν, αυτό που “πιάνουμε” ζωντανά, την 
ίδια τη στιγμή της δημιουργίας του» λέει ο Bazin· μόνον, όμως, όταν η κάμερα περιορίζεται 
στο να καταγράφει και να αναμεταδίδει: τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στη Σελήνη, π.χ., 
αν και, ακόμα κι εκεί, υπήρχε κάτι το προμελετημένο, το αναμενόμενο. Μονάχα, ίσως, η «α
πευθείας μετάδοση» της δολοφονίας του Kennedy απαντά σ’ αυτή την απαίτηση της μοναδι
κής στιγμής, αλλά μ’ αυτό το «γεγονός» ξεκινάει ακριβώς η εποχή των νέων μέσων που α
γνοούν την κινηματογραφική απόσταση μεταξύ εικόνας και πραγματικότητας.
Από τη στιγμή που μια κάμερα είναι παρούσα, το γεγονός δεν παράγεται πια ανεξάρτητο, αλ
λά σε σχέση με αυτήν, που το ορίζει και καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού. Η κάμερα είναι 
κομμάτι μιας κατάστασης που δεν υπάρχει χωρίς αυτήν. Η παρουσία του σκηνοθέτη -της 
κάμερας και του λόγου του Κιαροστάμι- κατά τη διάρκεια της δίκης του Close-up γίνεται το 
ουσιαστικό στοιχείο της αποκάλυψης του γεγονότος- χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε γεγονός. 
Εντούτοις, αυτό το κομμάτι του «αληθινού» που αποκαλύπτεται εδώ στην κάμερα, αποτε- 
λείται από το κομμάτι του «ψεύτικου»: αναπόφευκτο στις σχέσεις μεταξύ κάμερας και πραγ
ματικότητας, γιατί είναι ήδη παρόν στις σχέσεις του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό.
«Η τέχνη δεν περιορίζεται στη θλιβερή αγγαρεία της αναπαραγωγής πανομοιότυπων ου
σιών, θανατηφόρων και φθαρτών» είχε πει ο οραματιστής William Blake στους αντίποδες ε
νός κιαροσταμικού κινηματογράφου. Ωστόσο, ο δημιουργός της Αναφοράς και της Γεύσης 
του κερασιού δεν αγνοεί πως, βγαίνοντας από την ύπαρξη στους κόλπους της φύσης (και ε
κτός αν έχει αγγίξει με άλλο τρόπο τη μυστικιστική ή/και αισθητική γαλήνη), κανείς δεν αρ- 
κείται στη «θλιβερή αγγαρεία της μιζέριας της ύπαρξης»· χρειάζεται ένα κάποιο πάθος -αγά
πη για το ποδόσφαιρο ή για τον κινηματογράφο- που να την ξεπερνάει, και απαιτεί λίγο-πο- 
λύ την εξαπάτηση για να πετύχει το στόχο του. Υπάρχει αλήθεια μέσα στο ψέμα, που έγκει
ται στην επιθυμία να είμαστε κάποιος άλλος από αυτόν που είμαστε πραγματικά. Η γνώση 
αυτού του γεγονότος, χωρίς αμφιβολία, και η κοινή τους αγάπη για τον κινηματογράφο, μια 
κάποια συνενοχή, μια κοινή ταυτότητα (όπως το βλέπουμε στο τετ-α-τετ τους στη φυλακή), 
είναι αυτές που οδήγησαν τον Κιαροστάμι στον Σαμπζιάν και του επέτρεψαν να ανακαλύψει64
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χην «κρυμμένη χου πραγμαχικόχηχα» για να χην αφήσει να αποκαλυφθεί μπροσχά σχην κά
μερα. «Καχαθέχονχας» καχά χη διάρκεια χης δίκης χου, ο Σαμπζιάν αναφέρεχαι σχον Γασέμ 
χου Ταξιδιώτη που με μια άδεια φωχογραφική μηχανή προσποιούνχαν όχι φωχογράφιζε χους 
ανθρώπους, όχι για να βγάλει κέρδος, αλλά εξαιχίας χου πάθους χου για χο ποδόσφαιρο· έχσι 
κι αυχός, λέει, έκανε όχι είναι κάποιος άλλος από αγάπη για χον κινημαχογράφο.

Σχην Εμπειρία, ο Μαμάνχ είναι ένας έφηβος, «χο παιδί για άλες χις δουλειές» ενός φωχογρά- 
φου. Κάθε νύχχα, μεγεθύνει χις φωχογραφίες χων νεαρών κυριών που έρχονχαι να φωχο- 
γραφηθούν μέσα σχην ημέρα, και κολλάει χην εικόνα χους πάνω σε μια διαφήμιση από χαρ- 
χόνι· κάχι σαν χα pin-up girls που συνχροφεύουν πολλούς μοναχικούς ύπνους. Η φωχογρα- 
φία, λοιπόν (όπως άλλωσχε κι αυχές οι χάρχινες γυναίκες), υποκαχάσχαχο, απουσία χής 
πραγμαχικόχηχας, χροφή για φανχασίωση.
Ο Μαμάνχ, που κάθε μέρα χρέχει σχο δρόμο για να δει μια μαθήχρια με χην οποία είναι ερω- 
χευμένος, καχαλήγει να παραχήσει χη δουλειά χου σχο φωχογραφείο με χην ελπίδα να προσ- 
ληφθεί σαν υπηρέχης σχο σπίχι χης. Περιμένονχας χην απάνχηση από χην οικογένειά χης, 
περιπλανιέχαι σχους δρόμους, χαζεύει χις αφίσες από χις χαινίες και μπαίνει μέσα σε μια σκο- 
χεινή αίθουσα για να καθίσει δίπλα σε άλλους μοναχικούς άνδρες, αναζηχώνχας όπως κι αυ- 
χοί να χαθεί μέσα σχην περιπέχεια που εκχυλίσσεχαι σχο πανί, ενώ η κάμερα χου Κιαροσχάμι 
κινημαχογραφεί χην αίθουσα. Σχον Κιαροσχάμι, κάποια σχοιχεία «πραγμαχικόχηχας» εμφα- 
νίζονχαι σχο περιθώριο σε σχέση με αυχές χις λειχουργίες χης φανχασίωσης, αλλά από κοινού 
μ’ αυχές, όπως σχη βούληση χου να κινημαχογραφήσεις χη ζωή χωρίς ενχάσεις και συγκρού
σεις, χωρίς να χην κάνεις να εξαρχάχαι από μια δεσπόζουσα μυθοπλασία.
Για χον Μαμάνχ, χον Γασέμ ή χον Σαμπζιάν, επρόκειχο κάθε φορά για μια έλλειψη και όχι 
για μια πλήρη παρουσία. Μα και η κάμερα χάνει κάχι απ’ χο «πραγμαχικό», καθώς είναι κάθε 
φορά υποχρεωμένη να βρίσκεχαι απένανχι απ’ χο γεγονός. Η εικόνα, ανχίγραφο χης πραγμα- 
χικόχηχας, διαφοροποιείχαι από αυχήν, καθώς οι διαχωρισμοί διαπερνούν ήδη χην ίδια χην 
πραγμαχικόχηχα. Εδώ, μπορούμε να αναζηχήσουμε χην αλήθεια ενός κινημαχογράφου που 
αναγνωρίζει αυχό χο κομμάχι χου ψεύχικου μέσα σχην πραγμαχικόχηχα και, άρα, μπορεί να 
ελπίζει, χάρη σ’ αυχό, να αποκαχασχήσει χην πραγμαχικόχηχα.

«Ψάχνω χις απλές αλήθειες που, όμως, είναι κρυμμένες πίσω από χις προφανείς» έχει πει ο 
Κιαροσχάμι· πάνχως, χωρίς χην ανχίθεση μεχαξύ είναι και φαίνεσθαι, χωρίς χην άσκηση βίας 
καχά χης κάμερας, αυχής χης μιαρής μηχανής, χωρίς χην παραμόρφωση χων φαινομένων για 
να ξεχρυπώσουμε από πίσω χις αλήθειες. [...] Αν χις προσεγγίσουμε με χην απαιχούμενη υ
πομονή, οι κρυμμένες απλές αλήθειες αποκαλύπχονχαι· όχι με χρόπο άμεσο, αλλά μέσα από 
μιαν αποκαχάσχαση, μιαν αναπαράσχαση· άρα, για δεύχερη φορά: παίζουμε αυχό που ήχαν 
και δεν είναι πια, ούχε αυχό που ήχαν χην πρώχη φορά. Καχά χρόπο παράδοξο, επειδή η εικό
να και η πραγμαχικόχηχα είναι ξεχωρισχές, μυθοπλασία και νχοκιμανχέρ συγχέονχαι.
Σχην αρχαία θεωρία ττ\ο,μιμήσεως, ο Αρισχοχέλης είχε διαχωρίσει «αυχό που θα μπορούσε να εί
ναι» χης ποίησης, από «αυχό που ήχαν» χης Ισχορίας: η ποιηχική επιχρέπει χην ολοκλήρωση χων 
πραγμάχων χα οποία σχην πράξη βρίσκονχαι μπλεγμένα με άλλα και δεν καχαλήγουν σχην ολο
κλήρωσή χου είναι χους και χου νοήμαχός χους. Από εδώ μπορούμε να συναγάγουμε χην ανάγκη 
χου μύθου, χης ιδέας, ακόμα και χου ιδεαχοϋ. Με αυχή χην κληρονομιά σχις αποσκευές χου, και ο 
κινημαχογράφος ψάχνει να δημιουργήσει έναν κόσμο μυθοπλασχικό, φανχασχικό, μεχαμορφώ- 
νονχας χην οποιαδήποχε μοναδικόχηχα μιας εικόνας που αναπαράγεχαι, σ’ ένα εξιδανικευμένο 
σύμπαν. Καθώς ο κινημαχογράφος επεμβαίνει για να επιχρέψει σχο κρυμμένο να φανερωθεί, δεν 
εκθέχει χην πραγμαχικόχηχα σ’ ένα μυθικό σύμπαν, αλλά, χρησιμοποιώνχας χη μυθοπλασία, χα
ρίζει σχην πραγμαχικόχηχα μια ολοκλήρωση χην οποία δεν θα είχε καν πλησιάσει χωρίς χη βοή- 
θειά χου. Το ψέμα χης χέχνης χρησιμεύει ως μέσο επισχροφής σ’ ένα άνοιγμα, σχον κόσμο.
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To Close-up είναι μια ταινία πάνω στον κινηματογράφο -μία από τις πιο ξεχωριστές από τότε 
που άρχισαν να γίνονται τέτοιου είδους ταινίες-, αλλά και χωρίς να είναι εντελώς. Στην αρ
χή και στο τέλος δεν υπάρχει τίποτα που να παραπέμπει σε αντανάκλαση καθρέφτη· ούτε και 
στην αρχική ιδέα, ούτε στο τέλος της: ο κινηματογράφος δεν παραπέμπει στον εαυτό του- α
ντίθετα, η ζωή μοιάζει να ξαναγυρίζει σ’ αυτήν μέσα από τον κινηματογράφο. Η ζωή έθεσε το 
ζήτημα του κινηματογράφου στο χώρο του κινηματογραφιστή, θέλοντας να τον πλησιάσει, 
να τον αγκαλιάσει, να τον εξετάσει, να τον επεκτείνει.

Το «επεισόδιο» είναι γνωστό: Ο Σαμπζιάν, ένας φανατικός, αλλά φτωχός, κινηματογραφόφι
λος, υποδύθηκε σε μια οικογένεια αστών τον δημοφιλή σκηνοθέτη Μοχσέν Μαχμαλμπάφ. 
Ό ταν αποκαλύφθηκε, μπήκε στη φυλακή, προκαλώντας σκάνδαλο στον κινηματογραφικό 
κόσμο του Ιράν. Η απίστευτη αυτή περιπέτεια έκανε τον Κιαροστάμι να νιώσει αμέσως πως 
δεν επρόκειτο για απάτη. Αντίθετα, αυτή η αγάπη για τον κινηματογράφο και αυτή η απάτη 
είχαν να κάνουν με την ίδια τη φύση και τη λογική του κινηματογράφου. Από εδώ ξεκίνησε 
όλη η έρευνα και η αναπαράσταση του γεγονότος στο Close-up.
Σ’ αυτή την ταινία, ο κινηματογράφος «αποκαλύπτεται» μέσα από μια σειρά πολύπλοκες 
σχέσεις. Εκεί όπου ο ένας γίνεται ο άλλος, μέσα σ’ έναν κόσμο ψεύδους, ψευδαίσθησης και μί
μησης, το παιχνίδι του Σαμπζιάν είχε γ ι’ αυτόν διπλό νόημα και δύο διαφορετικά επίπεδα 
ταύτισης: από τη μια, γιατί ήθελε πραγματικά να είναι αυτός ο οποίος είχε γυρίσει τις ταινίες 
που θαύμαζε (ο Μαχμπαλμπάφ)· από την άλλη, γιατί, αφού δεν μπορούσε να είναι αυτός, 
μπορούσε να τον υποδυθεί και, στεγνό στομάχι κι άδειες τσέπες, να καρπωθεί λίγο από το κύ
ρος του. Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, αυτός που ο Σαμπζιάν θα ήθελε να είναι, ο Μαχμαλμπάφ, εξέ- 
φρασε με την εικόνα του τα βάσανα και τα προβλήματα που ζούσε ο Σαμπζιάν. Αλλά αυτή η 
πρώτη ταύτιση δε θα μπορούσε να διατηρηθεί χωρίς να γίνει «πραγματικότητα» σ’ ένα δεύ
τερο επίπεδο»: εκεί όπου ο Σαμπζιάν δεν ήταν παρά ο «σκηνοθέτης Μαχμαλμπάφ», έχαιρε σε
βασμού, υπακοής, οι άνθρωποι άκουγαν τα λόγια του σαν να ήταν μια αυθεντία, είχε φίλους 
(ψεύτικους, αφού κι αυτός ο ίδιος μιλούσε στο τηλέφωνο με άλλη ταυτότητα), χρήματα (που 
όλοι ήταν έτοιμοι να του δανείσουν). Δεν ήταν πια ο Σαμπζιάν μέσα στη φτώχεια και στη μι- 
ζέρια, αυτός που τον παράτησε η γυναίκα του γιατί δεν είχε λεφτά, αυτός που δεν ήξερε πώς 
θα φάει το πρωί, που δεν μπορούσε ν ’ αγοράσει μια πλαστική μπάλα για το παιδί του, αλλά έ
νας Μαχμαλμπάφ, ο σκηνοθέτης που όλοι χαίρονταν να καλούν για φαγητό.
Αυτή είναι για τον Σαμπζιάν η διπλή «φαντασιακή» λειτουργία του κινηματογράφου: η δυ
νατότητα να αφηγηθεί την πραγματική μιζέρια του και τα βάσανά του, και, λέγοντάς τα, να 
γίνει πλούσιος, διάσημος και σεβαστός. Τα πράγματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά για τους 
Αχανχά που τον είχαν δεχτεί σαν «Μαχμαλμπάφ» στο μικροαστικό τους σπίτι, νομίζοντας ό
τι συμμετείχαν στη δημιουργία μιας ταινίας. Για τον νεαρό γιο του σπιτιού (που στρέφεται 
βίαια εναντίον του Σαμπζιάν γιατί είχε αρχικά αφελώς ξεγελαστεί) υπήρχε εδώ η πιθανότη
τα να βγει από την ανεργία κάνοντας τέχνη. Τίποτα απ’ όλα αυτά δε θα ήταν εφικτό χωρίς 
αυτό που συνιστά την εξ ορισμού παντοδυναμία του κινηματογράφου: να είναι ένας κόσμος 
της ψευδαίσθησης, της εξαπάτησης, του ομοιώματος- να είναι «το όνειρο ενός κόσμου χωρίς 
όνειρο», η πραγματική πηγή της δύναμής του και της γοητείας του, «στη διάθεση της εικό
νας του καθένα», γιατί «μοιάζει» τόσο πολύ με την πραγματικότητα, ώστε πολλές φορές συγ- 
χέεται μ’ αυτήν και τον περνάμε για «αληθινό».
Αυτά τα δεδομένα που προϋπάρχουν της παρέμβασής του, ο Κιαροστάμι θα καταφέρει να τα 
εξαγοράσει. Στην ταινία του καταλήγουν όλοι αυτοί που ήθελαν να κάνουν κινηματογράφο· 
όχι μόνο ο Σαμπζιάν (αφού έπαιξε κάποιον άλλον από αδυναμία να είναι ο εαυτός του, κατά- 
φερε να υποδυθεί τον ίδιο του τον εαυτό και, στο φιξ καρέ του τέλους, με τη γλάστρα στα χέ
ρια, να αναγνωριστεί γ ι’ αυτό που είναι και να κερδίσει τη διασημότητα μέσα από τον κινη
ματογράφο), αλλά ακόμα και οι Αχανχά: μέσα απ’ την αναπαράσταση κάνουν κινηματογρά
φο, και το σπίτι τους χρησιμεύει σαν ντεκόρ της ταινίας, καταλήγοντας μάλιστα στο ν ’ ανοί-66
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ξει τις πόρτες τους στον αληθινό Μαχμαλμπάφ. Όλα, λοιπόν, γίνονται αληθινά και τελειώ
νουν καλά, αλλά σε μια δεύτερη φορά, αυτήν της τέχνης, χάρη στο κινηματογράφο.

Η σκηνή της δίκης είναι η πιο κρίσιμη της ταινίας. Είναι το σημείο εκείνο όπου ο κινηματο
γράφος πλησιάζει περισσότερο στο πραγματικό για να συμμετάσχει στη συζήτηση και στην 
κρίση γύρω απ’ αυτό που αποτελεί εξίσου κομμάτι της πραγματικότητας και του κινηματο
γράφου: το ψέμα. Εξαιτίας αυτής της στενής γειτνίασης του αληθινού και του ψεύτικου (ή 
του «ζωντανού» και του κατασκευασμένου που καταλήγουν να μοιάζουν ίδια), αναρωτηθή
καμε μήπως και το δικαστήριο ήταν κι αυτό «ψεύτικο», κατασκευασμένο. Ό ταν το συνερ
γείο παρουσιάζεται στο γραφείο του μουλά για να του ζητήσει την άδεια να κάνει γύρισμα, 
αυτός ο τελευταίος εκπλήσσεται, αφού το περιστατικό δεν του φαίνεται σημαντικό. «Ξέρετε, 
κάνουμε μια έρευνα, κι η υπόθεση μας ενδιαφέρει, γιατί αφορά τον κινηματογράφο» του α
παντά η φωνή του Κιαροστάμι. Το κύρος του κινηματογράφου και του Κιαροστάμι έπαιξαν 
σίγουρα κάποιο ρόλο, στο βαθμό βέβαια που η υπόθεση δεν είχε συνέπειες για την εξουσία, 
ούτε κάποια θρησκευτική παράμετρο, κι έτσι δόθηκε η άδεια. Δε θα πρέπει να μας προξενεί 
κατάπληξη. Το Ιράν δεν είναι μια σύγχρονη κοινωνία με μια διοίκηση ορθολογιστική, γρα
φειοκρατική και τυπική, το ιδανικό δίκαιο της οποίας θα ήταν, όπως έχει πει ο Weber, να 
μπορούν να κρίνονται οι φάκελοι από μια μηχανή. Αν και η υπόθεση είναι άνευ σημασίας και 
η απάτη (το ποσό του δανείου, «για το ρολόι») για γέλια, παρουσιάζει ενδιαφέρον, όχι μόνο 
για τη δημοσιότητα που πήρε, αλλά και λόγω της πολυπλοκότητάς της, κι ο ίδιος ο δικαστής 
θα ήθελε να καταλάβει τα κίνητρα αυτής της πράξης.
Από νομική άποψη, η δίκη δε θα μπορούσε να αναπαρασταθεί για τους σκοπούς της ταινίας· 
θα έχανε κάθε αυθεντικότητα και θα βρισκόταν σε σύγκρουση με τους κανόνες. Ακόμα και 
αν το δικαστήριο δεχόταν όλους τους τεχνικούς περιορισμούς του γυρίσματος, θα έπρεπε να 
δεχτεί και στη συνέχεια πιθανές επεμβάσεις στην πορεία της δίκης, επιλογές, «κοψίματα», 
μεταφορές, ανακατασκευές, μοντάζ. Παρ’ όλα αυτά, ο Κιαροστάμι δεν αρκέστηκε στο να κι- 
νηματογραφήσει απλώς μια διαδικασία. Με την άδεια του δικαστή, ξεκίνησε στο εσωτερικό 
του δικαστηρίου μια παράλληλη έρευνα που έρχεται να εγγράφει στην όλη διαδικασία. Ο θε
σμός πρέπει να ανέχτηκε κάτι τέτοιο θεωρώντας τον Κιαροστάμι σαν έναν ειδικό επί του κι
νηματογράφου, έναν ανεπίσημο δικηγόρο, ικανό να κάνει ερωτήσεις στον κατηγορούμενο. 
Επιπλέον, εφόσον εξαπατήθηκε η οικογένεια Αχανχά και παραβιάστηκε ο νόμος, μπορεί και 
ο κινηματογράφος να δηλώσει εξαπατημένος, αφού εν ονόματί του ο Σαμπζιάν έπαιξε το ρό
λο του ως σκηνοθέτης. Έτσι, ο κινηματογράφος έχει το δικαίωμα (την υποχρέωση σχεδόν) 
να δηλώσει παρών ως ηθικό στοιχείο και να ρωτήσει γιατί. Παρ’ όλα αυτά, ο κινηματογρά
φος του Κιαροστάμι δεν έχει σκοπό να κρίνει, αλλά ν ’ ακούσει, να βοηθήσει «τις κρυμμένες 
απλές αλήθειες» να εμφανιστούν.

Στην αρχή, η φωνή του Κιαροστάμι εξηγεί τα πράγματα στον Σαμπζιάν: θα υπάρχουν δύο 
κάμερες -  η μία θα τραβάει το δικαστήριο· η άλλη, σε γκρο πλάνο («close-up»), θα «τραβάει» 
μονάχα αυτόν, για να μπορέσει να πει αυτό που του φαίνεται απαραίτητο, ακόμα κι αν αυτό 
υπερβαίνει ή αφίσταται από τις απαιτήσεις του δικαστηρίου. Αυτό περίμενε ν ’ ακούσει ο 
Σαμπζιάν: «Γιατί εσείς» (ο Κιαροστάμι, η κάμερά του και, δΓ αυτών, ο κινηματογράφος γενι
κότερα) «είστε οι συνομιλητές μου»...
Έτσι, το σύνολο της δίκης ξεδιπλώνεται σε τρία επίπεδα. Υπάρχει η απτή πραγματικότητα: 
η εξαπατηαμένη οικογένεια που έχει υποβάλει τη μήνυση. Ο νόμος δεν μπορεί να συγχωρέ- 
σει την απάτη, αλλά μπορεί να λάβει υπ’ όψιν του τις αντιδράσεις των μηνυτών. Υπάρχει, ό
μως, και η κάμερα του Κιαροστάμι, πάνω από το δίκαιο και το νόμο, προσηλωμένη στο άτο
μο, με σκοπό να το «δικαιώσει». Σ’ αυτό το επίπεδο δίνεται η ευκαιρία στον Σαμπζιάν να μι
λήσει για το πάθος του να είναι ένας άλλος από κοινωνική αδυναμία να είναι ο εαυτός του (σ’ 
έναν κόσμο που τον συντρίβει, ενώ, ταυτόχρονα, απαιτεί απ’ αυτόν, μέσα απ’ τη φωνή τού68
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κυρίου Αχανχά σχη δίκη, να είναι «ένα πρόσωπο χρήσιμο σχην κοινωνία», εκμηδενίζονχάς 
χον έχσι ακόμα περισσόχερο). Κυρίως, όμως, χου δίνεχαι η δυναχόχηχα να «γίνει ο εαυχός 
χου» χάρη σχον κινημαχογράφο χου Κιαροσχάμι που χον υποδέχεχαι σαν όμοιο χου.
Οι χίχλοι χου χέλους, σχα περσικά, γράφουν καθέναν με χ’ όνομά χου, χο ρόλο χου και χον 
χίχλο χου· αυχός χου Σαμπζιάν είναι «ηθοποιός»: αυχό που ομολογεί όχι ήθελε να είναι, ενώ 
δεν έχει διαπράξει κανένα άλλο έγκλημα εκχός από χο όχι «έπαιζε» χο σκηνοθέχη -  ένα παι
χνίδι, για χο οποίο επιμένει όχι χου φάνηκε εξαιρεχικά δύσκολο, προς μεγάλη έκπληξη χου 
Κιαροσχάμι που χον ρωχάει γιαχί, αφού ο ίδιος διάλεξε χο ρόλο αυχόν για χον εαυχό χου. Φυ
σικά, ένας ηθοποιός θέλει να είναι κάποιος άλλος, αρνείχαι χον εαυχό χου για να χο καχαφέ- 
ρει, και, όχαν γίνεχαι αυχός ο άλλος, λέει παρ’ όλα αυχά: «Μα χο κάνω σχα ψέμαχα!» Ανέκα
θεν ξεχωρίζαμε χη φανχασχική και αναζωογονηχική απάχη που γίνεχαι χάριν χης χέχνης, 
απ’ χην αληθινή και χην καχακριχέα που γίνεχαι για πρακχικούς σκοπούς. Τα παιδιά γνωρί
ζουν καλά χη διαφορά και ξεχωρίζουν αυχό που «κάνουν σχα ψέμαχα» απ’ αυχό που «κάνουν 
οχ’ αλήθεια». Ωσχόσο, καμία μυθοπλασχική χέχνη δεν είναι χόσο βασισμένη πάνω σχην ψευ
δαίσθηση χης πραγμαχικόχηχας όσο ο κινημαχογράφος. Σχο κάχω κάχω, ο Σαμπζιάν, ως φα
νατικός χου κινημαχογράφου από παιδί, απλώς «ξεχείλωσε» λίγο αυχή χην αρχή. Έπαιξε ένα 
ιδιαίχερο παιχνίδι: ήχαν σχ’ αλήθεια ο Μαχμαλμπάφ σχο ασχικό σπίχι, ενώ ξαναγινόχαν ο 
φχωχοδιάβολος όχαν έπαιρνε χο δρόμο χης επισχροφής προς χο δικό χου. Χωρίς χον παράγο- 
νχα χου παιχνιδιού και χης ψευδαίσθησης, αποδεικνυόχαν δύσκολο να αναπαρασχήσει μια 
πραγμαχικόχηχα σχην οποία ήχαν ο Μαχμαλμπάφ, και η δική χου πραγμαχικόχηχα γινόχαν 
ακόμα πιο εμφανής και mo αβάσχαχχη.

«Τώρα έχεις καχαλήξει σχον δικό σου ρόλο -  έχσι δεν είναι;» χον ρωχάει ο Κιαροσχάμι που 
χον έχει οδηγήσει ώς εκεί. Το όχι «η πραγμαχικόχηχα καχαλήγει να παίξει χον δικό χης ρό
λο», να ολοκληρωθεί', η κρυμμένη πλευρά να καχαφέρει να αποκαλυφθεί μέσα σχο προφανές, 
μέσα από μιαν αναπαράσχαση που συγχέει χα όρια χου «νχοκουμένχου»: αυχό ακριβώς μοιά
ζει να χαρακχηρίζει χον κινημαχογράφο χου.

«Δεν είναι θέμα δικαιοσύνης... Αυχό χο θέμα, μόνο φαινομενικά είναι απάχη» είχε πει ο Σαμπ
ζιάν σχον Κιαροσχάμι. «Αν είναι μόνο φαινομενικό, χόχε ποια είναι η πραγμαχικόχηχα;» χον 
είχε ρωχήσει ο σκηνοθέχης σε μια επίσκεψη σχη φυλακή. «Είπες όχι αγαπάς χον κινημαχο- 
γράφο, είμαι κινημαχογραφισχής, ήθελα να δω πώς χα πας, να δω αν μπορώ να κάνω κάχι για 
σένα.» Σαμπζιάν: «Δώσχε κινημαχογραφική έκφραση σχον πόνο μου». Κιαροσχάμι: «Δεν 
μπορώ να υποσχεθώ χίποχα για χην ώρα». Σαμπζιάν: «Πείχε σχον κύριο Μαχμαλμπάφ πως 
ζω με χον Ποδηλάτη,».
Εξαιχίας μιας ελαφριάς μεχαχόπισης χου Κιαροσχάμι σχο πλάνο, για να επιχρέψει σχην κά
μερα να έρθει πιο κονχά και ν ’ αλλάξει χο κάδρο χης, αυχή η σκηνή σχο επισκεπχήριο, γυρι
σμένη πίσω από ένα καγκελωχό χζάμι, ενώ χαυχόχρονα βλέπουμε κι ακούμε χους φύλακες, 
μοιάζει μερικώς (αν όχι ενχελώς) ανακαχασκευασμένη. Ό μω ς ο θεαχής δε μένει δισχακχικός 
για πολύ· γιαχί υπάρχουν σχεδόν χόσα κινημαχογραφικά σχιλ όσες και σεκάνς σχο Close-up, 
σ’ αυχή χην χαινία που αναγκασχικά έχει ως θέμα χης χον κινημαχογράφο -  και χωρίς κανέ
να κόλπο, αφού ξεκινάμε απ’ χην αναπαράσχαση γεγονόχων σχα οποία ο κινημαχογραφισχής 
δεν μπορούσε να είναι μάρχυρας: χης πρώχης συνάνχησης, λ.χ., σ’ ένα μινιμπάς, ανάμεσα σχη 
μηχέρα χης οικογένειας, η οποία δείχνει ενδιαφέρον σχο σενάριο χου Ποδηλάτη που διαβάζει 
ο διπλανός χης, και σχον Σαμπζιάν, ο οποίος, αρχικά, δείχνει δισχακχικός σχο να ξεκινήσει 
χην κουβένχα μαζί χης, και μοιάζει να μπαίνει σχο «παιχνίδι» παρακινούμενος από χον εν
θουσιασμό χης γυναίκας για χον κινημαχογράφο και, κυρίως, για χους σκηνοθέχες. Από εδώ 
περνάμε καχευθείαν σχο πώς εκχυλίσσεχαι η «υπόθεση»: ένας δημοσιογράφος, ακολουθούμε
νος από χωροφύλακες, εξηγεί χην περιπέχεια σχον οδηγό χου χαξί που χους πηγαίνει σχο σπί- 
χι χων Αχανχά για να συλλάβουν χον Σαμπζιάν. 69
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Η σκηνή χου μινιμπάς, με χα σφιχχά χης πλάνα, με χις εικόνες όπου χο φωχεινό εναλλάσσε- 
χαι με χο σκοχεινό, και με χην ακρίβεια σχο μονχάζ, έχει μια δραμαχική ένχαση. Ανχίθεχα, 
αυχή χου χαξί, με χον ενθουσιασμένο δημοσιογράφο να ρηχορεύει για χο λαβράκι χου, μοιά
ζει με μιαν απλή απαρίθμηση γεγονόχων. Σχη συνέχεια, κι ενώ οι χωροφύλακες μπαίνοχτν 
σχο σπίχι, βγαίνουμε ενχελώς σχο εξωχερικό χης ισχορίας: ο οδηγός, παλιός πιλόχος χης αε
ροπορίας που η επανάσχαση χον έχει συνχαξιοδοχήσει, συγυρίζει χο αυχοκίνηχο, βημαχίζει 
λιγάκι, μαζεύει χα λουλούδια που έχουν πέσει σχα καθίσμαχα, κοιχάζει χην «ουρά» ενός πο
λεμικού αεροπλάνου σχον ουρανό και δίνει αδιάφορα μια κλοχσιά σ’ ένα άδειο κυλινδρικό δο
χείο από απορρυπανχικό που καχρακυλάει αργά, κάνονχας ένα θόρυβο αργόσυρχο και με- 
χαλλικό, σχην καχηφόρα χης ασφάλχου.
Η σύλληψη χου Σαμπζιάν θα γίνει οραχή και μια δεύχερη φορά, αλλά από χο εσωχερικό, με ό
λη χην έννοια χου όρου, μεχαξύ δύο σεκάνς χης δίκης. Σχο σημείο αυχό θα γίνει καχανοηχή 
και θα επιχρέψει ένα διάλειμμα από χα επαναληπχικά zoom-in και zoom-out, καθώς και χα 
κονχινά πλάνα χου δικασχηρίου. Σε σχέση με χο σημείο μηδέν χης κινημαχογραφικής πραγ- 
μαχικόχηχας μπροσχά σχην πόρχα, η δεύχερη αναπαράσχαση χης σύλληψης χου Σαμπζιάν, 
με χη χρήση χου χώρου, χου κάδρου, χου φωχός, χου βάθους πεδίου, χου ήχου, χου μονχάζ 
και χου ρυθμού, είναι υψηλής σκηνοθεχικής δεινόχηχας, ανχάξιας ενός δράμαχος, και μιας 
κινημαχογραφικής ένχασης σχην οποία ο Κιαροσχάμι δε θα ξαναφχάσει ποχέ, γιαχί αρνείχαι 
καχηγορημαχικά να «αφηγηθεί», αν και εδώ πρόκειχαι για αναπαράσχαση χης «πραγμαχικό- 
χηχας» και όχι μιας «ισχορίας». Κι όμως, όλος ο κόσμος εδώ υποκρίνεχαι και παίζει σ’ αυχή χη 
σεκάνς, και όχι εξαιχίας χης αναπαράσχασης και χου «κινημαχογράφου». Κάχω από χη φαι
νομενική ευγένεια και χο θερμό κλίμα χων λόγων, ο Σαμπζιάν ξέρει όχι θα χον συλλάβουν, ε
νώ οι υπόλοιποι γνωρίζουν χην απάχη και περιμένουν χην άφιξη χου δημοσιογράφου για να 
είναι σίγουροι: παγωμένοι διάλογοι με διπλά νοήμαχα, ψίθυροι, αποχωρήσεις σχο βάθος, εί
σοδοι και έξοδοι απ’ χο κάδρο, βλέμμαχα πλάγια, καχύποπχα, που καιροφυλακχούν, που πα
ραμονεύουν πίσω από παράθυρα και κουρχίνες χο έξω απ’ όπου θα ’ρθει ο κίνδυνος ή απ’ ό
που θα πάρουν χον ένοχο, μεχακίνηση ελάχισχα ανχιληπχή σχο βάθος και σχο άνοιγμα χης 
πόρχας, όξυνση χων ήχων, απομάκρυνση, απόσχαση, ησυχία, μέχρι χο πιο μεγάλο πλάνο χής 
εισόδου χων χωροφυλάκων, χης σύλληψης και χης αναχώρησης, με χις διασχαυρώσεις, χα 
εναλλασσόμενα φωχεινά-σκοχεινά, χις ούνθεχες σχέσεις χων εκχός κάδρου και χων ήχων.
Σε σύγκριση με χη σκηνοθεσία χης δραμαχικής σκηνής χης σύλληψης, η συνάνχηση χου 
Μαχμαλμπάφ με χον Σαμπζιάν καχά χην έξοδό χου από χη φυλακή είναι παραδόξως ένα ρε- 
πορχάζ σε απευθείας σύνδεση, αφού ακούμε χα σχόλια χου συνεργείου γύρω από χην εξαφά
νιση χου Μαχμαλμπάφ από χο κάδρο, ή χην ανησυχία χους για χις διακοπές χης φωνής χου α
πό χην ηχοληψία. Ακόμα κι αν αγνοούμε όχι ο ίδιος ο Κιαροσχάμι έκοψε χην ηχηχική μπά- 
νχα με ψαλίδι (σχη θέση χων μονχέρ που είχαν αρνηθεί να χο κάνουν), αρκεί να έχουμε προ
σέξει σχην αρχή χης χαινίας χην χεράσχια επιμονή χου δημοσιογράφου που ψάχνει ένα μα- 
γνηχόφωνο, ή, αργόχερα, δείχνονχας χη φωχογραφική μηχανή που κρέμεχαι απ’ χο λαιμό 
χου, για να βεβαιωθεί για κάχι (πέρα απ’ αυχή χη διαφορά που μοιάζει να υπαινίσσεχαι ο Κια
ροσχάμι μεχαξύ χου δημοσιογραφικού νχοκιμανχέρ, που «χραβάει» χα πράγμαχα όπως είναι, 
και χου κινημαχογράφου χου που αναπαρισχά χην πραγμαχικόχηχά χους). Αλλά ακόμα και η 
σκηνή όπου ο Μαχμαλμπάφ διασχίζει χην Τεχεράνη πάνω σχη μιίχανή χου, με χην ανχανά- 
κλαση χου αυχοκινήχου χου γυρίσμαχος που χο ακολουθεί ή χο προσπερνάει, δε δίνει χην ε- 
νχύπωση ενός γυρίσμαχος live και συνεχούς.
Χωρίς να γνωρίζουμε χις συνθήκες, μπορούμε να είμασχε σίγουροι όχι χο χεχνικό πρόβλημα 
χου ήχου, μάλλον προκλήθηκε επί χούχου· γιαχί αυχά που λέγονχαι μεχαξύ χου Μαχμαλ- 
μπάψ και χου Σαμπζιάν καχά χη διάρκεια χης διαδρομής χους, είναι είχε μιας απίσχευχης κοι- 
νοχοπίας είχε σχα όρια χου ανείπωχου- εξ ου και ούχε η εικόνα ούχε ο ήχος χούς πλησιάζουν 
πολύ. Χρειαζόταν αυχό χο κινημαχογραφικό «λάθος», εξαιχίας αυχής χης ουνάνχησης μεχαξύ 
χου ψεύχικου και χου αληθινού, ουσχαχικών χης πραγμαχικόχηχας, μπροσχά από χην κάμε-70
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ρα. Μακριά από την οποιαδήποτε μοναδικότητα της εικόνας που θα αναπαραχθεί, και, παρ’ ό
λα αυτά, μόνο μαζί της (γιατί «η πραγματικότητα και η τύχη έχουν ταλέντο», πόσο μάλλον ο 
σκηνοθέτης που τους οδήγησε μέχρι εδώ), έχουν υψωθεί στο επίπεδο του συμβόλου, και δεν 
υπάρχει πιο πάνω.
Η εικόνα του Μαχμαλμπάφ, του Σαμπζιάν και της λουλουδισμένης γλάστρας πάνω στη μοτο
σικλέτα είναι μια από τις πιο συγκινητικές και χαρακτηριστικές στην ιστορία του κινηματο
γράφου: σ’ αυτή τη συνάντηση, υπάρχει «το σπίτι του φίλου» και η λειτουργία του κινημα
τογραφιστή ως «ψυχοπομπού» σε σχέση με το ανώνυμο πλήθος των μεγάλων πόλεων που πη
γαίνει σινεμά. Ο Κιαροστάμι, ο κινηματογράφος του οποίου, χωρίς να έχει τίποτα το εμπορι
κό, παραμένει στον αντίποδα του Μαχμαλμπάφ, δημιούργησε αυτή την εικόνα χάρη στην ται
νία του. Αν ο Μαχμαλμπάφ, το όνομα του οποίου ανοίγει τις πόρτες του αστικού σπιτιού (οι 
κάτοικοί του αρνούνται ακόμα και ν ’ ακούσουν το πραγματικό όνομα του Σαμπζιάν), μπορεί 
να μεσολαβήσει για να ανεχτούν τον Σαμπζιάν και να του ρίξουν μια διαφορετική ματιά, είναι 
γιατί επενέβη ο κινηματογραφιστής Κιαροστάμι μέσα απ’ χην αναπαράσταση της πραγματι
κότητας, για να καταφέρει επιτέλους ο Σαμπζιάν να ξαναβρεί τη δική του ταυτότητα, για να 
εμφανιστεί η πραγματικότητα στον «αληθινό ρόλο» της και να τη «δούμε με άλλο μάτι».

«Ο απόλυτος ρεαλισμός, ο ρεαλισμός της αναπαράστασης ενός κόσμου κατ’ εικόνα και ομοί- 
ωσίν του, μια εικόνα που δε θα τη βάραινε ούτε η υπόθεση της ελευθερίας ερμηνείας τού 
καλλιτέχνη ούτε το μη αναστρέψιμο του χρόνου» θα ήταν, σύμφωνα με τον Bazin, «ο κα
τευθυντήριος μύθος του κινηματογράφου». «Για τον σημερινό άνθρωπο, η εικόνα της πραγ
ματικότητας που προσφέρει ο κινηματογράφος, είναι χίλιες φορές πιο αντιπροσωπευτική, 
γιατί, αν πλησιάζει αυτή την όψη των πραγμάτων που διαφεύγει από κάθε μηχάνημα (κάτι 
που αποτελεί το νόμιμο αίτημα κάθε έργου τέχνης), τα καταφέρνει μόνο και μόνο γιατί χρη
σιμοποιεί τα μηχανήματα για να διεισδύσει με τον πιο άμεσο τρόπο στον ίδιο τον πυρήνα τής 
πραγματικότητας. [...] Η κινηματογράφηση μιας ταινίας (κυρίως, μιας ομιλούσας ταινίας) 
προσφέρει ένα θέαμα που δεν μπορούσαμε ποτέ να το φανταστούμε στο παρελθόν. Αντιπρο
σωπεύει ένα σύνολο από δραστηριότητες που είναι αδύνατον να γίνουν πράξη αν δεν επι
βληθούν στο βλέμμα εξωτερικά στοιχεία κάθε είδους [...]. Μια ταινία δεν μπορεί να δημιουρ
γήσει ψευδαισθήσεις παρά σε δεύτερο βαθμό, [...] η μηχανή έχει διεισδύσει τόσο βαθιά στην 
ίδια την πραγματικότητα, ώστε, για να της ανταποδώσει χην αγνότητά της, για να την απαλ
λάξει από αυτό το ξένο σώμα που αποτελεί η μηχανή, πρέπει ν ’ ανατρέξει σ’ ένα σύνολο από 
εξειδικευμένους μηχανισμούς [...]. Απογυμνωμένη από καθετί που προσθέτει η μηχανή, η 
πραγματικότητα έχει γίνει εδώ η πιο τεχνητή απ’ όλες, και, στη χώρα της τεχνικής, η άμεση 
πρόσβαση στην πραγματικότητα ως τέτοια έχει γίνει πια ένα γαλάζιο λουλούδι» (Walter 
Benjamin).
Αυτό, κάθε κινηματογραφιστής που προσπάθησε να προσεγγίσει το «πραγματικό», το γνω
ρίζει καλά και, σύμφωνα με τον Κιαροστάμι, θα έπρεπε να είναι σαφές για όλους: «Θα πρέπει 
πάντα να κρατάμε στο μυαλό μας ότι παρακολουθούμε μια ταινία. Ακόμα και τις στιγμές που 
μοιάζει πολύ αληθινή, θα ήθελα ν ’ αναβόσβηναν δύο βελάκια στις δύο πλευρές της οθόνης, 
για να μη ξεχνάει το κοινό ότι παρακολουθεί μια ταινία και όχι την αλήθεια- δηλαδή, μια ται
νία την οποία φτιάξαμε και τη βασίσαμε στην πραγματικότητα». Αυτό, όμως, λησμονείται με 
δύο τρόπους συμπληρωματικούς και αντιφατικούς: στο Ιράν, για να περιφρονηθεί αυτό που 
αποκαλείται «νατουραλισμός» του Κιαροστάμι, η πεποίθηση πως παίρνει την κάμερά του για 
να πάει απλώς να «τραβήξει» ό,τι βρίσκεται μπροστά του- στη Δύση, για να θεοποιηθεί αυτό 
που προβάλλεται, ως αποκάλυψη του πραγματικού. Προφανώς από ειρωνεία και προς τους 
μεν και προς τους δε, ο Κιαροστάμι έκανε αυτήν ακριβώς τη σχέση κινηματογράφου και 
πραγματικότητας θέμα μιας ολόκληρης ταινίας- της ταινίας Μέσα από τους ελαιώνες, που θα 
μπορούσαμε να την ονομάσουμε και «κινηματογραφική κωμωδία του πραγματικού».
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Αυχή η ταινία, όπως γνωρίζουμε, είναι η τρίτη μιας σειράς. Το Πού είναι το σπίτι τον φίλου 
μου; είχε ως κεντρικούς ήρωες δύο παιδιά. Μετά τον θανατηφόρο σεισμό στην περιοχή, η α
ναζήτησή τους κατέληξε στο Και η ζωή συνεχίζεται, όπου βλέπαμε τους επιζήσανχες. Το Μέ
σα από τους ελαιώνες είναι αφιερωμένο στα γυρίσματα του Και η ζωή συνεχίζεται. Αλλά η π ι
θανότητα, η αναγκαιότητα της «ταινίας μέσα στην ταινία» είναι γραμμένη στην ίδια την ου
σία του κινηματογράφου ως εικόνας της πραγματικότητας: μεταξύ της εικόνας και του 
πραγματικού παράγεται τουλάχιστον ένα είδωλο, μια ρήξη, μια διαφορά. Όσο η εικόνα πα
σχίζει ν ’ αποδείξει ότι ταυτίζεται με αυτό που εκπέμπει (κάτι που δεν ενδιαφέρει καθόλου 
τον Κιαροσχάμι), τόσο πιο εμφανής είναι η απόσταση. Είμαστε στην καρδιά του κινηματο
γράφου. Ή δη  ο Κιαροσχάμι ξανάφερε το γερο-μαραγκό από το Που είναι το σπίτι του φίλου 
μου; (που μπορεί να μην είναι καν μαραγκός) στο Και η ζωή συνεχίζεται. Εκεί, διαμαρτύρεται 
ότι στην προηγούμενη ταινία τον ασχήμυναν, τον έδειχναν καμπούρη και γέρο, τον τοποθέ
τησαν στο σπίτι ενός άλλου σαν να ’χαν το δικό του, κι όχι ακόμα και στο Και η ζωή συνεχίζε
ται έπρεπε να κάνει πως ζούσε στο «σπίτι της ταινίας», ενώ στην πραγματικότητα η κατοικία 
του είχε καταστραφεί κι ήταν αναγκασμένος να κοιμάται κάτω από μια τέντα.

Το Μέσα από τους ελαιώνες ξεκινάει κατευθείαν μ’ έναν επαγγελματία ηθοποιό -κάτι σπάνιο 
στον Κιαροσχάμι- που έχει το ρόλο του «σκηνοθέτη» της ταινίας, σε αναζήτηση μιας ηθοποι
ού ανάμεσα από μαθήτριες λυκείου. Πρέπει να ετοιμάσει μιαν από τις πιο συγκινητικές και 
πιο εντυπωσιακές σκηνές του Και τι ζωή συνεχίζεται, που a posteriori μοιάζει να είναι απλή 
μυθοπλασία: αυτήν, όπου ένας νεαρός μιλάει για το γάμο του την επομένη του σεισμού. 
Στην αρχή, λοιπόν, βλέπουμε την επιλογή της κοπέλας. Μετά, κατά τη διάρκεια του γυρίσμα
τος, ο ηθοποιός που έχει επιλεγεί για να παίξει το ρόλο του νεαρού, μένει μουγκός κι ομολογεί 
πως χάνει τα λόγια του όποτε πρέπει ν ’ απευθυνθεί σε μια κοπέλα. Πρέπει, λοιπόν, ν ’ αντικα- 
τασταθεί από τον Χοσεΐν, το σερβιτόρο του συνεργείου. Αυτός, όμως, στη «ζωή», είναι ερωτευ
μένος με αυτή την κοπέλα -  και μάλιστα, την έχει ήδη ζητήσει σε γάμο, χωρίς επιτυχία. Η ίδια 
αρνείται να του μιλήσει ή να τον αποκαλέσει με τ ’ όνομά του μπροστά στην κάμερα, ενώ, όσο 
διαρκούν οι προετοιμασίες του γυρίσματος, ο Χοσεΐν δεν παύει να της μιλάει για τον έρωτά του. 
Βέβαια, όλες αυτές οι δυσκολίες του λόγου -χραύλισμα, σιωπές, έμμεσος λόγος χωρίς από
κριση- έχουν άμεση σχέση με αυχή την παραδοσιακή ιρανική πραγματικότητα τη στιγματι
σμένη από απαγορεύσεις, στην οποία αγόρια και κορίτσια δε μιλούν εύκολα μεταξύ τους, αλ
λά έχει να κάνει και με την αδυναμία να μιλήσει κανείς μπροστά στην κάμερα, πιο εσωτερι
κή, ίσως, πιο συμβολική και διαφορετικής τάξης από την τεράστια επιθυμία να έχει κανείς 
την εικόνα του. Η ομιλία απευθύνεται στον άλλον η εικόνα, πρωταρχικά στον εαυτό μας. 
Παρ’ όλα αυτά, σε διαφορετικό επίπεδο, συναντάμε ξανά τα προβλήματα του κομμένου ήχου 
που είχαμε συναντήσει και στο τέλος του Close-up. Στον κινηματογράφο, κατά κανόνα, είναι 
πολύ εύκολο να τραβήξουμε την προσοχή στην κάμερα: αρκεί να την τοποθετήσουμε, όπως 
εδώ, στο κάδρο, αλλά είναι ασύγκριτα πιο δύσκολο να γίνει αντιληπτή η ηχοληψία (τόσο ο ή
χος όσο και το πραγματικό και η εικόνα είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας), εκτός κι αν την κά
νουμε αντιληπτή διά της απουσίας της: τεχνικό πρόβλημα, προβληματική ομιλία, άρνηση ε
πικοινωνίας, επίμονη σιωπή.

Ή , πολύ απλά, κώφωση. Ο χορός (μια από τις πρώτες «νέες» ταινίες του μετά την επανάστα
ση, μια ταινία με μεγάλη ευαισθησία και με μια ιδιαίτερα λεπτή πολιτική ειρωνεία,) είναι μια 
ταινία μικρού μήκους που ο Κιαροσχάμι έκτισε γύρω από τον ήχο και από την κωφότητα ε
νός γέρου παππού που, βγάζοντας επιλεκτικά το ακουστικό του, απολαμβάνει τη ζωή όπως 
μόνο κάποια ξεδοντιασμένα γερόντια μπορούν να το κάνουν: καθαρίζοντας και τρώγοντας 
τα ραδίκια που αγόρασε στο παζάρι, πίνοντας τσάι, καπνίζοντας ένα τσιγάρο. Ο γεράκος κα
ταλήγει τελικά να προκαλέσει μια ολόκληρη διαδήλωση από μικρές μαθήτριες που του ζητά
νε να τους ανοίξει την πόρτα για να μπορέσουν να μπουν στο σπίτι του. 73
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«Ο ήχος είναι πολύ σημαντικός για μένα, πιο σημαντικός απ’ την εικόνα. Με την εικονολη- 
ψία, το πολύ πολύ που καταφέρνουμε ν ’ αποκτήσουμε, είναι μια δισδιάστατη επιφάνεια. Σ ’ 
αυτή την εικόνα έρχεται ο ήχος να προσφέρει το βάθος, την τρίτη διάσταση. Ο ήχος γεμίζει 
τα κενά της εικόνας. [...] Έ να  πλάνο δεν είναι ολοκληρωμένο αν δεν διαθέτει τον ήχο του.» 
Παρ’ όλα αυτά, όπως και η εικόνα, ο ήχος δε μένει απλώς σε επίπεδο αναπαράστασης της 
πραγματικότητας: ο Κιαροστάμι δεν αρνείται τον ήχο μιας άλλης λήψης, ούτε το συγχρονι
σμό στο στούντιο και το μιξάζ. Ας πάρουμε τη σκηνή όπου ο Χοσεΐν προσπαθεί να μαλακώσει 
την καρδιά της αγαπημένης του: «Για να μιλήσει ο Χοσεΐν, έχει ανάγκη να μείνει μόνος μαζί 
της· δεν πρέπει οι άλλοι να τον ακούσουν. Αλλά δεν θέλουμε ν ’ ακούσουμε μόνο τη φωνή τού 
Χοσεΐν. Χρειάζονται και οι άλλες φωνές για να προστατεύσουν τον Χοσεΐν ώστε να μπορέσει 
να μιλήσει... Γ ι’ αυτό έχω “μιξάρει” τους διαλόγους των άλλων με τον κυρίως ήχο. Χωρίς αυ
τού του είδους το μιξάζ, θα έλειπε κάτι από το πλάνο. Χρησιμοποιώ αυτή τη μέθοδο σε πολ
λές σκηνές».
Ό λα τα προβλήματα του γυρίσματος της επίμαχης σκηνής έρχονται, επομένως, από την ομι
λία -από τον «ήχο»-, που επιβάλλει να ξαναγυρίζονται συνεχώς τα ίδια πλάνα. Έ τσι, και ό
λη η υπόλοιπη ταινία μετατρέπεται σε μυθοπλασία, μέχρις ότου αυτή η ιστορία του «ερω
τευμένου χωρικού» στην οποία θέλει να καταλήξει «ο σκηνοθέτης», παίζοντας (μέσα σ’ αυτό 
που πρέπει να ονομάσουμε έναν κινηματογραφικό κόσμο από την ανάποδη) το ρόλο αυτού 
που οδηγεί τα πράγματα στην πραγματικότητα.

Συνήθως, στις «αγροτικές» ταινίες του Κιαροστάμι, οι κάτοικοι αποτελούν κομμάτι της φύ
σης, και κανείς δε δείχνεται γ ι’ αυτό που είναι. Κάθε φορά που, στο Μέσα από τους ελαιώνες, 
εμφανίζεται κάποιος, με τα πάθη, τις επιθυμίες και τις σκέψεις του, κι όχι μόνο ως μέρος τού 
κόσμου του (για να μη πούμε «μέρος του τοπίου»), είναι από την οπτική γωνία ενός ανθρώ
που της πόλης και, γ ι’ αυτό, γίνεται αναγκαστικά μια κωμική φιγούρα: «ο ερωτευμένος χω
ρικός». Ο Χοσεΐν είναι συμπαθής και αστείος με τις θεωρίες του για τον έρωτα: «Οι αναστε
ναγμοί Ιμου] είναι αυτοί που προκάλεσαν το σεισμό και κατέστρεψαν όλα τα σπίτια»· τον 
τρόπο με τον οποίο ερωτοτροπεί και μιλάει για την απόλυτη ευτυχία, σερβίροντας τσάι στην 
αγαπημένη του που αρνείται να το πιει- τα σχέδιά του να ισορροπήσει τον κόσμο παντρεύο
ντας τα αντίθετα, τους πλούσιους με τους φτωχούς, τους αγράμματους με τους μορφωμέ
νους, γιατί είναι ο ίδιος αναλφάβητος και χρειάζεται μια γυναίκα που να μπορεί ν ’ ασχολεί- 
ται με τα «μαθήματα των παιδιών», κ.λπ.
Η ταινία, πάντως, δε γέρνει προς τη σάτιρα, γιατί πίσω απ’ αυτή την κωμωδία του «ερωτευ
μένου χωρικού» υπάρχει η άλλη, η ειρωνική και πολύ πιο σημαντική: η κωμωδία του κινη
ματογράφου. Στο τέλος -σε πλήρη αντίθεση με το Που είναι το σπίτι του φίλου μου; και προ
ετοιμάζοντας κάπως το έδαφος για το Ο άνεμος θα μας πάρει-, τα παιδιά του χωριού παρακο
λουθούν το συνεργείο να τσακώνεται για τη μεταφορά του υλικού ενός γυρίσματος, κάτι 
που θα μπορούσε να είναι μια άλλη ταινία.
Κι όμως, με όλα αυτά τα ψέματα συγκεντρωμένα, δεν πρόκειται για ένα θέατρο με όψεις μπα
ρόκ: κάτι απ’ την πραγματικότητα αντιστέκεται στις ταινίες του Κιαροστάμι. Αλλά πώς και 
γιατί; Στην παράδοση τι\ςμιμήοεως, η «ιστορία» εκφράζει το νόημα του κόσμου· μ’ άλλα λόγια, 
ο κόσμος είναι κομμάτι της «ιστορίας» που εκθέτει το νόημά του. Στον Κιαροστάμι, το «γεγο
νός», όταν υπάρχει, παραμένει κάτι μεμονωμένο στον κόσμο, χωρίς μια σύνθεση ή μια ταυτό
τητα μεταξύ φαινομένου και ιδέας, ή ένα μίγμα ρεαλισμού και ιδεατού: το φαινόμενο δεν έχει 
διασωθεί στον κόσμο των ιδεών· αντίθετα, το «γεγονός» αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο για ν ’ α
ποδώσουμε το φαινόμενο στην ίδια του τη φαινομενικότητα. Μέσα απ’ αυτή τη ρωγμή, αυτή 
τη διαφορά, και όχι μέσα απ’ την ταυτότητα γεγονότος και κόσμου (αφού ο κόσμος είναι εξω
τερικός από το γεγονός, προϋπάρχει του γεγονότος και επιζεί μετά απ’ αυτό), δημιουργείται το 
συναίσθημα ενός κόομου per se που δεν περιορίζεται σε ένα νόημα ή σε ένα γεγονός.
Μέοα απ’ αυτή την απόσταση σε σχέση με την «ιστορία», η ταινία μαρτυρεί επίσης την αί74
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σθηση της ίδιας της εξέλιξής της. Αυτό, μπορούμε να το διαπιστώσουμε στο Μέσα αηό τους ε
λαιώνες, με το πολύ γενικό τελευταίο πλάνο πάνω στους κάμπους και στα δέντρα. Υπάρχουν, 
βέβαια, οι χαρακτήρες: ο Χοσεϊν που κυνηγάει την κοπέλα, με την παρακίνηση του «σκηνο
θέτη» που τους κατασκοπεύει για λιγάκι. Και θα θέλαμε να μάθουμε ότι ήταν ευτυχές το τέ
λος τόσης επιμονής. Αλλά η ουσία μένει σ’ αυτό που βλέπουμε πάνω στο πανί: η μουσική τού 
τοπίου και όχι οι φιγούρες της ιστορίας, αυτοί οι χαρακτήρες σαν τελίτσες μικροσκοπικές 
και μακρινές, που γνωρίζουμε πως είναι μυθικοί και πως δε βρίσκονται εδώ παρά μόνο για να 
μας θυμίζουν κάτι άλλο.

Αυτή η εξωτερικότητα του κόσμου σε σχέση με την ιστορία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή 
παρά μόνο αν έχουμε συνείδηση πως βλέπουμε μια ταινία· εξ ου και, π.χ., η αναγκαιότητα 
της τελευταίας σεκάνς, σε βίντεο, της Γεύσής του κερασιού, ικανής να ερμηνευτεί με διαφορε
τικούς τρόπους: μεταξύ άλλων, ως «μεταμοντέρνα» υποχρέωση να γιορτάσουμε ή, μάλλον, 
σαν ανάσταση στον κόσμο της εικόνας και του κινηματογράφου. Πολύ απλά, όμως, είναι μια 
απλή υπενθύμιση πως αυτό που είδαμε, ήταν μια ταινία, μια ιστορία, ένα παραμύθι. Ίσω ς 
αυτό το φινάλε έχει τη χρησιμότητα αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε, γιατί δεν 
υπάρχει καλύτερος τρόπος, «το ηθικό δίδαγμα» με το οποίο τελειώνουν συνήθως τα παραμύ
θια στο Ιράν και το οποίο μπορεί να αποδοθεί κάπως έτσι: «Ανεβήκαμε ψηλά, υπήρχε παγω
νιά: το παραμύθι μας ήταν αληθινό. Κατεβήκαμε χαμηλά, υπήρχε νερό: το παραμύθι μας ή
ταν ψεύτικο».

Le réel, face et pile (Le cinéma 
d’Abbas Kiarostami), Farrago, 
Tovp 2001.

Μετάφραση: Αριάδνη Λουκάκου.

H τελευταία σκηνή τον Μέσα από ιούς ελαιώνες





Το παιδί, ο Νόμος και η συλΑειχουργία

του Alain Bergala

Αυτή η τριλογία (Που είναι το σπίτι τον φίλου μου;, Και τι ζωή συνεχίζεται, Μέοα από τους ε
λαιώνες) δεν ήταν προγραμματισμένη ως τριλογία. Ό τα ν ο Κιαροστάμι γύριζε την πρώτη, 
δεν είχε την παραμικρή ιδέα ότι αυτή η ταινία θα προκαλούσε τη γέννηση δύο ακόμα· δεν 
μπορούσε να προβλέψει ότι σ’ αυτήν ακριβώς την περιοχή επρόκειτο να γίνει σεισμός, γεγο
νός που τον έκανε να νιώσει την ανάγκη να επιστρέψει στο ίδιο σκηνικό, με άλλοθι την ανα
ζήτηση των δύο παιδιών της πρώτης ταινίας, και να γυρίσει το Και η ζωή συνεχίζεται · κι ού
τε, βέβαια, μπορούσε να προβλέψει ότι αυτή η δεύτερη ταινία θα γεννούσε μέσα του τη διά
θεση να γράψει ένα σενάριο με θέμα ακριβώς αυτά του τα γυρίσματα, με αποτέλεσμα την ται
νία Μέσα από τους ελαιώνες. Αυτές οι τρεις ταινίες γέννησαν η μία την άλλη σαν επακόλουθα 
απρόβλεπτων γεγονότων -όπως ο σεισμός- και των παρεκκλίσεων του ίδιου του Κιαροστάμι 
ως κινηματογραφικού δημιουργού. Μετά την καταστροφή, ο Κιαροστάμι εγκαταλείπει την 
τελευταία στιγμή ένα σχέδιο που ήδη βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο, για να πάει να γυ
ρίσει το Και η_ ζωή συνεχίζεται : υπήρξε κάτι σαν παρόρμηση επιστροφής στους ίδιους τόπους. 
Σ’ αυτές τις τρεις ταινίες υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αντιμετώπιση, μια πολύ συγκεκρι
μένη κινηματογράφηση, ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο παιδικής ηλικίας: τα παιδιά κινηματο- 
γραφούνται λες και είναι κλεισμένα μέσα σ’ ένα είδος διάφανης σφαίρας, έτσι ώστε το πλάνο να 
λειτουργεί όπως ένας ιπτάμενος δίσκος που επιτρέπει τόσο τη μεταφορά σε άγνωστο έδαφος ό
σο και τη διάσωση από τους κινδύνους αυτού του νέου κόσμου, όπου μοιάζει να τα έχουν αφή
σει ή ρίξει. Υπάρχει επίσης και το εκτός πεδίου της παιδικής ηλικίας, που είναι πολύ σημαντι
κό για τον Κιαροστάμι, όπως ήταν και για τον Rossellini στον καιρό του· είναι το Κακό, η θλί
ψη, πράγματα με τα οποία η Ιστορία κάποιες φορές αναγκάζει τα παιδιά να έρθουν αντιμέτωπα.

Θα θεωρήσω αυτή την τριλογία ως τρεις παραλλαγές στο θέμα της μαθητείας· της μαθητείας 
ως ενδιάμεσου σταδίου ανάμεσα στην εξάρτηση και την αυτονόμηση: μαθαίνεις όταν αρχί
ζεις να βγαίνεις από την εξάρτηση και να συγκροτείσαι ως αυτόνομο υποκείμενο. Ιδού το μέ- 
γα θέμα αυτών των τριών ταινιών.
Στον Κιαροστάμι, αυτό το στάδιο της μαθητείας είναι πάντα γεωγραφικής τάξης. Αντιστοι
χεί σε μια έξοδο από το γνωστό έδαφος, από το οικογενειακό έδαφος, και στην εξερεύνηση 
μιας άγνωστης περιοχής, όπου το παιδί θα συναντήσει έναν νέο χώρο: θα έρθει αντιμέτωπο 
με μια περιοχή αχαρτογράφητη, όπου θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να προσανατολιστεί και να 
βρε» το δρόμο του, μια που όλοι όσους συναντά, κάνουν το παν προκειμένου το παιδί να χα
θεί ή να αμφιβάλει: «Μάλλον είναι εκεί, αλλά μπορεί και να μην είναι· είναι αλλού, μακρύτε- 
ρα, αλλά μπορεί και να το πέρασες». Ό ταν, σε μια ταινία του Κιαροστάμι, κάποιος ρωτάει για 
να βρει το δρόμο του, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό, όχι μόνο δε θα τον βοηθήσει, 
αλλά και, αντίθετα, θα τον κάνει να αμφιβάλει ακόμα περισσότερο για τα πενιχρά σημεία α
ναφοράς που μέχρι τότε νόμιζε πως είχε στη διάθεσή του. Πράγματι, όπως και σ’ ένα μυθι
στόρημα του Kafka, έχουμε την εντύπωση πως βρίσκεται σε μια περιοχή όπου οι χάρτες δεν 
έχουν πια καμία αξία. Σ’ αυτόν τον άγνωστο χώρο θα συναντήσει μικρούς «άλλους», μικρούς 
ομοίους του, πράγμα που, ωστόσο, διόλου δε σημαίνει πως θα τον βοηθήσουν περισσότερο να 
βρει το δρόμο του. Υπάρχουν και μορφές μεγάλων «άλλων»: πατέρες, οδηγοί, μύστες.

Alain Bergala
Κριτικός, σκηνοθέτης ταινιών 
μικρόν μήκονς και ντοκιμαντέρ 
για τον κινηματογράφο και την 
τηλεόραση, καθηγητής στο Πανε
πιστήμιο Paris 3 και στη σχολή 
Ferais, πρώην αρχισυντάκτης 
τον περιοδικού -Cahiers du 
Cinéma-, με το οποίο συνεχίζει 
να συνεργάζεται, και σύμβουλος 
τον υπουργοί’ Jack Lang. Τα τε
λευταία του βιβλία είναι Nul 
mieux que Godard και 
L’hypothèse cinéma.
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Αφ’ ης στιγμής πραγματοποιηθεί η έξοδος από το οικογενειακό, γενέθλιο έδαφος, τα παιδιά 
θα έρθουν αντιμέτωπα με το Νόμο -ένα απ’ τα μεγάλα θέματα του κινηματογράφου τού Κια- 
ροστάμι- και θ’ αναμετρηθούν μαζί του, δοκιμάζοντας τη δυνατότητα χειραφέτησής τους. Σ’ 
αυτό το σημείο, όσον αφορά δηλαδή στη συμβολική λειτουργία του Νόμου στο Ιράν, ο Κια- 
ροστάμι είναι ιδιαίτερα ικανός στο να αναλύει με τρόπο ήπιο, δίχως να δίνει την εντύπωση ό
τι κάνει πολιτικές ταινίες, το πώς τα πράγματα μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Αυτή η 
συχνά κωφή και τυφλή μεταβίβαση του Νόμου συνιστά αναμφίβολα την πιο απαισιόδοξη 
πλευρά των ταινιών του. Ό πως στον Kafka, έτσι και στον Κιαροστάμι, οι «ήρωες» έρχονται 
αντιμέτωποι με πάντα διφορούμενες, μυστηριώδεις, μορφές του Νόμου. Αυτή η σύγκρουση 
είναι ένας τρόπος να δοκιμάσουν τη δύναμη της επιθυμίας ή της έμμονης ιδέας τους: Ό ντας 
παιδιά, είναι ή όχι σε θέση να υπερασπιστούν την επιθυμία τους μέσα σε μια κοινωνία όπου 
η επιθυμία είναι πολύ δύσκολο να διατυπωθεί καί να καταξιωθεί;
Γ ι’ αυτή την έξοδο σε ξένο, άγνωστο έδαφος μιλάει πολύ εύστοχα ο Michel Serres στο βιβλίο 
του Le Tiers instruit, κι αυτά που λέει, βρίσκονται πολύ κοντά στις ταινίες τού Κιαροστάμι: 
«“Ταξίδι των παιδιών”: ιδού το αρχικό νόημα της ελληνικής λέξης “παιδαγωγία”. Η μάθηση 
ωθεί στην περιπλάνηση. Το να γίνεις κομμάτια για να ορμήσεις αποφασιστικά σ’ ένα δρόμο 
με αβέβαιη έκβαση, απαιτεί ηρωισμό, και τα παιδιά, ενώ είναι οι κατ’ εξοχήν ικανοί για έναν 
τέτοιο ηρωισμό, χρειάζεται να τα δελεάσουμε με κάποιον τρόπο για να τον ακολουθήσουν». 
Είναι σαφές: το παιδί πρέπει να ορμήσει σ’ ένα δρόμο με αβέβαιη έκβαση όπου κινδυνεύει να 
γίνει κομμάτια και, για να πάρει αυτόν το δρόμο, πρέπει κάποιος να το κατευθύνει ή να το 
συντροφέψει για λίγο σ’ αυτή την άγνωστη κατεύθυνση, σ’ αυτή την παρέκκλιση απ’ τη φυ
σική πορεία. Ο Michel Serres προσθέτει: «Υποχρεωτική παρέκκλιση· δηλαδή, υποχρέωση ν ’ 
ακολουθήσεις τον παράδρομο που οδηγεί σε άγνωστο τόπο». Αυτό ακριβώς είναι το σχήμα 
της αρχής της ταινίας Και η ζωή συνεχίζεται·, πατέρας και γιος βρίσκονται μέσα στο αυτοκί
νητο, ακινητοποιημένοι σ’ ένα μποτιλιάρισμα, κι ενώ όλος ο κόσμος ακολουθεί τον κεντρικό 
δρόμο, ο πατέρας παίρνει μιαν αλλόκοτη απόφαση· αλλόκοτη, στο βαθμό που, όσο να ’ναι, εί
ναι υπεύθυνος για το παιδί του. Του λέει: «Θα βγούμε από τον κεντρικό δρόμο και θα κό
ψουμε από τον παράδρομο», χωρίς να ξέρει αν αυτός ο δρόμος είναι επικίνδυνος ή αδιέξοδος, 
πράγμα πολύ πιθανό λόγω του σεισμού. Η επιλογή του γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική από 
το γεγονός ότι κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν πάει από κει. Όμως ο πατέρας το αποτολμά, πα- 
ρασύροντας και το γιο του. «Κυρίως» προσθέτει ο Serres, «να μην παίρνεις ποτέ τον εύκολο 
δρόμο, καλύτερα να περάσεις το ποτάμι κολυμπώντας. Να φύγεις, να βγεις, ν ’ αφεθείς μια μέ
ρα να δελεαστείς. Να γίνεις πολλοί, ν ’ αψηφήσεις το έξω, να λοξοδρομήσεις. Ιδού οι τρεις πα- 
ραδοξότητες, οι τρεις διαφορετικές ετερότητες, οι τρεις πρώτοι τρόποι να εκτεθείς· γιατί δεν 
υπάρχει μαθητεία δίχως τη -συχνά επικίνδυνη- έκθεση στο “άλλο”. Δε θα μάθω ποτέ πια 
ποιος είμαι, πού είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω, από πού να περάσω. Εκτίθεμαι στο “άλλο”, 
στις παραδοξότητες». Πρόκειται για έναν από τους στόχους των ταινιών τού Κιαροστάμι, και 
όχι μόνον αυτών της τριλογίας: το εκτίθεσθαι στην παραδοξότητα.
Τα παιδιά των τριών ταινιών έχουν διαφορετικές ηλικίες· θαρρείς και ο μικρός κιαροσταμι- 
κός ήρωας μεγαλώνει από ταινία σε ταινία. Ο Αχμάντ της ταινίας Πού είναι το σπίτι του φίλου 
μου; είναι οκτώ ετών. Ο Πούγια, ο γιος του κινηματογραφιστή στο Και η ζωή συνεχίζεται, εί
ναι λίγο μεγαλύτερος: πρέπει να ’ναι γύρω στα δέκα. Ο Χοσεϊν του Μέσα από τους ελαιώνες έ
χει ήδη βγει από την εφηβεία, αφού βρίσκεται σε ηλικία γάμου, όμως στη δομή της αφήγησης 
έχει τη θέση του γιου, του παιδιού.

Τ ρεις καταστάσεις παιδικής ηλικίας
Στην ταινία Πού είναι το οπίτι του φίλου μου;, ο Αχμάντ εγγράφεται σε συγκεκριμένο περιβάλ
λον -είναι ο μόνος τον οποίο θα δούμε μέσα στο σπίτι του- και σε μια πλήρη οικογένεια. Εχει 
μητέρα, γιαγιά, παππού και πατέρα, έστω κι αν αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο φαντασματι- 

78 κός. Αυτός ο πατέρας, που δεν τον βλέπουμε παρά μόνο μία φορά, νύχτα, στο τέλος της ται-
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Πού είναι ιο σπίτι του φίλου 
μου;

νιας, είναι εντελώς αδιάφορος για ό,χι συμβαίνει γύρω του: ακούει ραδιόφωνο, μοιάζει εντε
λώς εξαντλημένος, αυτιστικός, και στο γιο του, τον οποίο έδειρε μόλις πριν λίγο για να τον τι
μωρήσει που το ’χε σκάσει, δε ρίχνει ούτε μία ματιά. Ο Αχμάντ στην ταινία έχει να κάνει ου
σιαστικά μόνο με τη μητέρα του. Ακόμα κι όταν είναι φυσικά παρών, ο πατέρας είναι παρών- 
απώ ν δεν προφέρει ποτέ ούτε μία λέξη. Κι όταν δεν είναι εκεί, αφού η δουλειά του τον κρατά 
όλη μέρα μακριά απ’ το σπίτι, το νόμο του πατέρα επιβάλλουν η μητέρα κι ο παππούς. Ο 
Αχμάντ είναι το μόνο από τα τρία παιδικά πρόσωπα αυτής της τριλογίας που έχει μια πλήρη 
οικογένεια, και όμως, παραδόξως, είναι και το μόνο από τα τρία πρόσωπα που θα υποχρεωθεί 
ν ’ αντιμετωπίσει τον άγνωστο κόσμο μόνο του και με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία.
Ο Αχμάντ θα χρειαστεί να εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία, να παραβεί το Νόμο και να 
εκτεθεί δύο συνεχείς φορές σε άγνωστο έδαφος, στο Ποστέ. Αυτός μένει στο Κοκέρ, απ’ όπου 
ξεκινά ο περίφημος δρόμος σε σχήμα Ζ που χαράχτηκε για την ταινία, κι απ’ την άλλη μεριά 
του λόφου υπάρχει το Ποστέ, το άγνωστο έδαφος. Και εδώ -όπως και στον Kafka- θ ’ ανακα- 
λϋψουμε πως, ενώ τα χωριά και οι άνθρωποι έχουν ονόματα, όταν φτάνουμε σ’ αυτό το αλ
λού, τα ονόματα δε χρησιμεύουν πια σε τίποτα, δεν έχουν πια καμιά σημασία. Του λένε: «Ναι, 
βρίσκεσαι στο Ποστέ, όμως στο Ποστέ υπάρχουν τρία χωριά». Ό ταν ο Αχμάντ λέει το όνομα 
αυτού που αναζητά, του λένε: «Μα, εδώ, όλοι έτσι ονομάζονται». Υπάρχει αδυνατότητα ανα
γνώρισης με βάση τα ονόματα, που μοιάζει να έχουν χάσει την ταυτοποιηιική τους λειτουρ
γία. Η γλώσσα δε χρησιμεύει πια στην αναγνώριση, αλλά, αντίθετα, παρασύρει σε μια μετω- 
νυμία δίχως τέλος, όπου το υποκείμενο απειλείται με διάλυση.

Ο Πούγια, το αγόρι τού Και η ζωή συνεχίζεται, είναι παιδί της πόλης αφού έρχεται απ’ την Τε
χεράνη, αλλά στην ταινία δεν τον βλέπουμε ποτέ στον οικείο του χώρο. Η κάμερα χώνεται 
στο αυτοκίνητο του πατέρα του, στα διόδια του αυτοκινητόδρομου, και δε θα γνωρίσουμε 
ποτέ τον τόπο της οικογενειακής του ζωής. Σ ’ αυτή την ταινία υπάρχει ένα μη-λεχθέν, κάτι
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που, αν και μη εκφεράμενο, είναι ιδιαίτερα τολμηρό: δε γνωρίζουμε τίποτα για τη μητέρα· 
δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχει. Συσχετιζόμενο με την προηγούμενη ταινία (Πού είναι το 
σπίτι τον φίλου μου;), το Και η ζωή συνεχίζεται αφήνει να εννοηθεί ότι, στη σύγχρονη ιρανική 
κοινωνία, το παιδί που δεν έχει άλλον παρά μόνο τον πατέρα του, είναι σε καλύτερη μοίρα 
απ’ το παιδί που εξαρτάται από μια «κανονική» οικογένεια. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι ο πατέ
ρας τού Και η ζωή συνεχίζεται δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πατέρας· είναι ένας διανοούμενος, 
ένας κινηματογραφιστής, ένας άνθρωπος γλυκός και στοχαστικός. Είναι προφανές ότι βρι
σκόμαστε σ’ ένα ολότελα διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο της προηγούμενης ταινίας, και 
η απόλυτη απουσία της μητέρας από το σενάριο και τους διαλόγους παραξενίζει ακόμα πε
ρισσότερο, αφού πρόκειται για περιβάλλον μικροαστών-διανοουμένων.
Αυτός ο πατέρας, τέσσερις μέρες μετά την καταστροφή, παίρνει το παιδί και το οδηγεί σε μια 
περιοχή αναστατωμένη απ’ το σεισμό, όπου δεν μπορεί να είναι σίγουροι για τίποτα, ούτε 
καν για το αν θα βρουν νερό να πιουν ή στέγη για να κοιμηθούν... Οδηγεί το γιο του σε μια 
κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους (επιδημίες, πείνα, εικόνες φρίκης), κι αυτό το κάνει με 
πολύ μεγάλη ελαφρότητα, σαν να μη προβληματίζεται καθόλου.
Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι βρίσκονται συνέχεια μέσα στο αυτοκίνητο, κι είναι επίσης αλή
θεια ότι το αυτοκίνητο στον Κιαροστάμι είναι κάτι σαν μικρό σπίτι που κουβαλά κανείς μα
ζί του, κι ότι έτσι, ακόμα κι αν βρίσκεται σε ξένο έδαφος, μέσα στο αυτοκίνητο νιώθει λίγο 
σαν στο σπίτι του.
Θα μπορούσαμε να πούμε γ ι’ αυτόν τον πατέρα ότι ωθεί το παιδί του να έρθει σε επαφή με τις ε
πιπτώσεις του Κακού, του απόλυτου Κακού: την αυθαίρετη απόφαση της Τύχης που έχει ως 
αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και επιζήσαντες. Η ταινία θέτει σαφώς το ζήτημα της αυθαιρε
σίας του Κακού: Γιατί μέσα στην ίδια οικογένεια ο Θεός «αποφάσισε» αυτά ειδικά τα δύο παιδιά 
να σκοτωθούν κι εκείνα τα δύο να επιζήσουν; Ο Πούγια θα βρεθεί προστατευμένος από τον πα
τέρα του, από το αυτοκίνητο, αλλά και, ταυτόχρονα, εκτεθειμένος στις ορατές υλικές και ηθι
κές συνέπειες της καταστροφής. Ο πατέρας του τον οδηγεί να δει τις συνέπειες της φρίκης, 
πράγμα που μπορεί να φανεί αλλόκοτο παιδαγωγικό εγχείρημα, αλλά, εν τέλει, αρκετά σωστό, 
αφού αυτός ο πατέρας αποδεικνύεται ιδιαίτερα ικανός στο να καθοδηγήσει το γιο στους τόπους 
της καταστροφής και να τον φέρει αντιμέτωπο με κάποια κεφαλαιώδη ζητήματα.

Στην ταινία Μέσα από τους ελαιώνες, ο Χοσεΐν είναι ολομόναχος στον κόσμο -ο σεισμός σκότω
σε όλους τους δικούς του, είναι χωρίς οικογένεια-, και δε θα τον δούμε ποτέ στον τόπο της κα
νονικής του ζωής, ενώ είναι φανερό ότι μένει κάπου εκεί. Εδώ, το άγνωστο έδαφος είναι ο κι
νηματογράφος: ένα έδαφος σαφώς οριοθετημένο: σχοινιά οριοθετούν και διαχωρίζουν το χώρο 
του γυρίσματος από το υπόλοιπο τοπίο· πράγμα που σημαίνει ότι, διαμιάς, εξαιτίας της κινη
ματογραφικής αυθαιρεσίας, ένας χώρος που ήταν μέρος του φυσικού εδάφους, καθίσταται ξε
χωριστός. Αυτό σημαίνεται εύστοχα από το γεγονός της αφαίρεσης των αντικειμένων από το 
πραγματικό τους περιβάλλον και της μεταφοράς τους σ’ αυτόν τον διαχωρισμένο χώρο, όπως 
γίνεται, π. χ. , με τις γλάστρες με τα γεράνια που τις παίρνουν για να τις επανατοποθετήσουν 
στην αληθινή τους θέση. Δεν αψαιρούνται μόνο αντικείμενα, αλλά και σώματα: θα πάρουν μια 
κοπέλα, την Ταχερέ, από τη γιαγιά της, για να την τοποθετήσουν στο χώρο του κινηματογρά
φου. Αυτός ο κόσμος του κινηματογράφου είναι ένας κόσμος ξένος μέσα στους κόλπους τού 
πραγματικού που, ακόμα κι αν του μοιάζει, είναι φανερό ότι διέπεται από διαφορετικούς νό
μους. Στον κόσμο αυτόν, π. χ ., ακόμα κι αν στην οικογένειά σου υπάρχουν 25 νεκροί, πρέπει 
να πεις ότι οι νεκροί είναι 65, κι αυτό είναι κάτι που ο Χοσεΐν δυσκολεύεται πολύ να το δεχτεί. 
«Μα σας ορκίζομαι: στην οικογένειά μου οι νεκροί δεν ήταν πάνω από 25. » Κι ο κινηματογρα
φιστής τού απαντά: «Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι ήταν 65». Είναι ένας κόσμος που υπακούει σ’ 
έναν άλλο Νόμο : στο νόμο του ούμπαντος που γέννησε η φαντασία του σκηνοθέτη.
Για ν ’ αντιμετωπίσει τούτον τον νέο γ ι’ αυτόν κόσμο, ο Χοσεΐν θα συναντήσει ένα προσωρι
νό πατρικό υποκατάστατο, έναν καλοπροαίρετο δάσκαλο που δεν είναι άλλος από τον ίδιο80
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τον κινημαχογραφισχή, ο οποίος πράγμαχι θα χον υιοθετήσει και θ’ αναπχύξει μαζί χου μια 
σχέση που υπερβαίνει καχά πολύ χη σχέση κινημαχογραφισχή-ηθοποιού. Κανονικά, ο σκη- 
νοθέχης θα έπρεπε να παραιχηθεί από χο να παίξει ο Χοσεΐν σχην χαινία, μια που η ηθοποιός 
αρνείχαι να παίξει μαζί χου. Αυχό, άλλωσχε, χον συμβουλεύει και η βοηθός χου, που δεν αε- 
ροβαχεί: «Θα μπλεχχούμε μ’ αυχή χην προσωπική ιστορία- κι αφού οι δυο μαζί δεν κάνουν, 
πρέπει ν ’ απορρίψεις χον έναν απ’ χους δυο». Αυχάς, όμως, πεισμώνει και δε δισχάζει να χά
σει χρόνο και να βάλει χο γύρισμα σε κίνδυνο: θέλει πάση θυσία να δει πώς θα εξελιχθεί η κα- 
χάσχαση, έσχω κι αν χρειασχεί να δώσει κι αυχός ένα χεράκι· είναι σαφές πως χο κάνει πε- 
ρισσόχερο για χον ίδιο παρά για χην χαινία. Ό μω ς ο Κιαροσχάμι ανήκει σ’ αυχή χην καχηγο- 
ρία χων κινημαχογραφισχών που, όπως ο Godard, ο Pialat ή ο Rossellini, κάποιες φορές έ
χουν χην πεποίθηση πως, ό,χι απ’ χη ζωή ανχισχέκεχαι σχο γύρισμα, είναι ό,χι καλύχερο 
μπορεί να συμβεί σχην χαινία για να χη «ζωνχανέψει».

Ο συνοδός
Η καχάσχαση αυχών χων χριών κιαροσχαμικών ηρώων θα είναι πολύ διαφορεχική, ανάλογα 
με χο ρόλο που θα παίξουν οι ενήλικες σ’ αυχά χα χρία σενάρια μαθηχείας. Ποια θα είναι η θέ
ση, η φύση και η λειχουργία χου προσώπου χο οποίο υποδύεχαι εκείνον που ωθεί χο παιδί 
σχο δρόμο ή εκείνου που χο συνοδεύει σχην άγνωσχη περιοχή; Από αυχό θα καθορισχούν 
χρεις διαφορεχικές μορφές παιδαγωγίας και μαθηχείας όσον αφορά σχη ζωή και χην αυχο- 
γνωσία.
Για χον Αχμάνχ, χο αγόρι χης χαινίας Που είναι το σπίτι τον φίλον μου;, δεν υπάρχει κανείς 
σχο περιβάλλον χου για να παίξει αυχόν χο ρόλο: έχσι, θα υποχρεωθεί να πάρει μόνος χην α
πόφαση και να περιπλανηθεί δίχως συνοδό σε άγνωσχο έδαφος. Είναι η πιο σκληρή χαινία 
αυχής χης χριλογίας για χη μοναξιά και χη θλίψη χης παιδικής ηλικίας. Από χα χρία πρόσω
πα, ο Αχμάνχ είναι αυχός που καχά κάποιο χρόπο έχει χην πιο αυθενχική και, συνάμα, σκλη
ρή εμπειρία, μια που ξεκινά δίχως οδηγό.
Η μηχέρα χου, άλλο δεν κάνει από χο να παπαγαλίζει χο Νόμο, ολόχελα κλεισχή σε κάθε διά
λογο με χο γιο χης, αλλά και, εν χέλει, σχοργική, με χον δικό χης χρόπο, όπως αγαπάμε ένα 
ζώο: χο μόνο πράγμα που χην κάνει να υποφέρει, είναι χο όχι ο γιος χης δεν χρώει. Σ’ αυχή χη 
μηχέρα, όμως, η αγαπώσα μηχέρα είναι απόλυχα διαχωρισμένη από χη μηχέρα-επισχάχη χου 
Νόμου. Δεν παίζει κανένα ρόλο μύησης. Είναι μια μηχέρα που δε θα χρησιμέψει σε χίποχα ό
σον αφορά σχη μαθηχεία χου, παρεκχός, ίσως, σχο να χον κάνει να συνειδηχοποιήσει πόσο 
κουφός και ηλίθιος είναι αυχός ο Νόμος. Ο δάσκαλος είναι σαν χη μηχέρα: ενώ ψελλίζει χο 
Νόμο ανούσια, χαυχόχρονα μπορεί να συγκινείχαι και να είναι ευγενικός, νιώθονχας ένα εί
δος συμπάθειας μ’ αυχά χα παιδιά, αφού είναι σίγουρο πως κι αυχός έζησε χην ίδια καχάσχα
ση όχαν είχε χην ηλικία χους.
Ούχε ο παχέρας ούχε η μηχέρα ούχε ο παππούς ούχε ο δάσκαλος είναι ικανοί ν ’ ακούσουν αυ
χό χο παιδί. Και χο παιδί, για να υπακούσει σχη συνείδησή χου, θ’ αναγκαστεί να φύγει ολο
μόναχο. Τελικά, παρ’ όλα αυχά, όχαν θα ’χει φχάσει σχα άκρα, θα συνανχήσει σχο δρόμο χου 
κάποιον που θα παίξει ένα ρόλο υποκαχάσχαχου χης απούσας μορφής χου μεχαβιβασχή: είναι 
ο γερο-μαραγκός, μια σχεδόν μυθολογική μορφή, κάχι σαν πρόσωπο παραμυθιού, ένα πλά
σμα που δεν είναι ενχελώς πραγμαχικό. Η παιδαγωγία χου θα είναι μυηχικής χάξης, όπως 
και σχα παραμύθια. Ό χαν ο Αχμάνχ φχάνει σχο Ποσχέ, μοιάζει σαν να μπαίνουμε σ’ ένα εί
δος παραμυθιού· σχην αρχή, ο Αχμάνχ δε συνανχά παρά πλάσμαχα αλλόκοτα: έναν «άνθρω- 
πο-δεμάχι», δίχως κεφάλι, και μεχά ένα «παιδί-παράθυρο» που σχη θέση χού κεφαλιού έχει έ
να παράθυρο. Σχη συνέχεια, συνανχά συνχρόφους χου, μικρούς «άλλους», παιδιά σαν κι αυ
χόν, που δεν χον βοηθούν περιοσόχερο απ’ όσο οι ενήλικες, μια που όλος ο κόσμος λες και χο 
’χει βάλει σκοπό να χον αποπροσαναχολίσει. Καθώς ο Αχμάνχ δεν έχει κανέναν σχην οικογέ- 
νειά χου, μα ούχε και σχο χωριό, για να συνάψει μαζί χου μιαν αληθινά παιδαγωγική σχέση, 
θ’ αναγκασχεί να ζήσει μια εμπειρία μεγάλης απώλειας χου εαυτού πριν συναντήσει αυχό χο 81
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είδος μάγου. Σ’ αυτή την ταινία, η έκβαση της περιπλάνησης σε άγνωστο έδαφος είναι μάλ
λον της τάξης του φανταστικού.
Την τελευταία στιγμή, συναντά το γέροντα, αυτόν το μαραγκό-ποιητή που θα αναδειχθεί σε 
μύστη μαγείας, πρόσωπο μυθικά. Αντίθετα από τον παππού, που είναι η συμμετρικά αντε- 
στραμμένη του φιγούρα, αυτός δεν είναι παθητικός πράκτορας του Νόμου, τυφλά διαποτι- 
σμένος απ’ αυτόν. Αντίθετα, είναι ο κύριος των στοιχείων: προκαλεί τον ερχομό της νύχτας, 
γεννά την καταιγίδα, δημιουργεί φαντασμαγορίες μέσα από χρωματιστά γυαλιά κ.ά. Είναι έ
να πρόσωπο αμφίσημο, διφορούμενο, κουρασμένος γέροντας και μάγος, ανησυχητικός και 
προστατευτικός συνάμα. Κάποια στιγμή, λέει στο παιδί: «Να, λοιπόν, ο φίλος σου μένει εδώ' 
όμως εγώ σταματώ, σε περιμένω». Τον αφήνει να πάει μόνος σε κάτι σαν μικρή πλατεία, κι ε
κείνην ακριβώς τη στιγμή, ξεσηκώνει τα στοιχεία της φύσης: ξαφνικά σηκώνεται αέρας, οι 
σκιές αρχίζουν να μεγαλώνουν, τα ζώα ν ’ αναστατώνονται -  όλα αυτά που φοβίζουν ένα παι
δί, αλλά και το εισάγουν στο υπερφυσικό. Ό ταν το αγόρι επιστρέφει, θα πάνε οι δυο τους να 
γυροβολήσουν άσκοπα στο λαβύρινθο του χωριού. Ο γέροντας είναι αυτός που μαθαίνει στο 
παιδί την αλληλοβοήθεια, του μαθαίνει κάτι που στον Κιαροστάμι είναι πολύ σημαντικό από 
τις πρώτες του κιόλας μικρού μήκους ταινίες: την αναγκαιότητα της συλλειτουργίας.
Ο Πούγια, το αγόρι της ταινίας Και η ζωή συνεχίζεται, είναι πολύ τυχερό, γιατί ζει αυτή την 
εμπειρία του ταξιδιού σε άγνωστο έδαφος κάτω από τις καλύτερες συνθήκες: συντροφιά μ ’ έ
ναν πατέρα ευφυή, γλυκύ, ανεκτικό, με όλα τα προσόντα ενός άριστου παιδαγωγού. Ο ενή
λικος του Και η ζωή συνεχίζεται είναι κινηματογραφιστής, αλλά ο λόγος για τον οποίο ξεκινά 
το ταξίδι, είναι μάλλον εγωιστικός: το κάνει γ ι’ αυτόν και για το γιο του. Δεν έχει κάμερα, 
δεν έχει το άλλοθι «Έρχομαι για να μαρτυρήσω ό,τι δω». Βρίσκεται εκεί από προσωπική πε
ριέργεια, για να δει τι συμβαίνει τρεις μόλις μέρες μετά από έναν μεγάλο σεισμό, μ ’ ένα αόρι
στο πρόσχημα: να βρει τα παιδιά της προηγούμενης ταινίας. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι, 
στην πραγματικότητα, αυτή η αναζήτηση δεν τον ενδιαφέρει και πολύ. Το πρόσχημα της α
νεύρεσης των παιδιών δεν αργεί να εξανεμιστεί. Είναι ηλίου φαεινότερον πως βρίσκεται εκεί 
χάριν της δικής του εμπειρίας και του γιου του -  και μάλιστα, υπάρχει μια σκηνή που δείχνει 
πως, στην πραγματικότητα, δεν έχει και πολλή πολλή διάθεση να βοηθήσει τους άλλους: μια 
γερόντισσα που δεν καταφέρνει ν ’ ανασύρει το χαλί της από τα ερείπια, του ζητά να τη βοη
θήσει, κι αυτός της λέει πως δεν μπορεί γιατί έχει τα νεφρά του. Το μόνο που κάνει, είναι να 
προσφέρει μικροβοήθειες -  κι αυτό, μόνο όταν δε χρειάζεται να κάνει τίποτα ο ίδιος, όπως, 
π.χ., όταν κάποιος βάζει μια φιάλη υγραερίου στο καπό του αυτοκινήτου του. Αφού τυχαίνει 
να είναι στο δρόμο του, δέχεται να τη μεταφέρει, κι αυτό είν’ όλο: δεν αναλαμβάνει καμιά αν
θρωπιστική αποστολή. Κατά κάποιο τρόπο, μάλιστα, ενοχλεί τους άλλους, όπως, π.χ., όταν 
κλείνει το δρόμο για το τίποτα. Η παρουσία του είναι μάλλον εγωιστική. Είναι ένας μάρτυ
ρας θεωρητικός, απόμακρος, δίνει την εντύπωση ότι κάνει ρεπεράζ, ωθεί τους ανθρώπους να 
μιλούν, τους ακούει ν ’ αφηγούνται τις εμπειρίες της καταστροφής, καθώς και τις μεταφυσι
κές εξηγήσεις που δίνουν (όλος ο κόσμος βάζει το ερώτημα γιατί ο Θεός έστειλε μια τέτοια 
καταστροφή, γιατί ο Θεός διάλεξε σε μια δεδομένη οικογένεια να πεθάνει αυτός και όχι ο άλ
λος, κ.λπ.), δίχως να παρεμβαίνει, δίχως ποτέ να λέει τίποτα ο ίδιος.
Με το γιο του, αντίθετα, δεν είναι καθόλου χειριστικός, ούτε πατερναλιστικός· οι δυο τους 
κουβεντιάζουν επί ίσοιςόροις. Ωστόσο, το ίδιο αυτό πρόσωπο θα γίνει πιο χειριστικό και διε
στραμμένο όταν θα ενσαρκωθεί από ένα άλλο ηθοποιό στην ταινία που θα ακολουθήσει: Μέ
σα από τους ελαιώνες.
Σε μια ωραία σεκάνς στο Και τι ζωή συνεχίζεται, που καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο της ται
νίας, ο πατέρας και ο γιος περιφέρονται στο χωριό όπου σταμάτησαν για λίγο. Ο πατέρας α
φήνει το γιο του να εξερευνήσει μόνος του το χωριό, υπό τον όρο ότι δε θ’ απομακρυνθεί και 
θα βρίσκεται πάντα σε απόσταση που να μπορεί να τον ακούει. Το παιδί συναντά μια νέα γυ
ναίκα που κάνει μπουγάδα. Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος έχει μητέρα, αλλά εκεί συναντά μία. Αυτή 
η μητέρα είναι συνεχώς εκνευρισμένη και αυταρχική με τα παιδιά της, αλλά τον Πούγια,82



Α Μ Π Α Σ  Κ Ι Α Ρ Ο Σ Τ Α Μ Ι

που δεν είναι γιος της, που είναι ένας ξένος, μπορεί και τον ακούει κι έχει μαζί του μια ζωη
ρή συζήτηση, ίσου προς ίσον. Ό ταν βρίσκεται με τα παιδιά της, εκπροσωπεί τη μητρική ε
ξουσία, και το μόνο που κάνει, είναι να αναπαράγει το Νόμο- δεν τα ακούει, τους φωνάζει, α
κριβώς όπως έκανε και η μητέρα του Αχμάντ στην αρχή της ταινίας Που είναι το σπίτι τον φ ί
λον μου;. Όμως, όταν συναντά τον Πούγια, που δεν είναι γιος της και που πάνω του δεν έχει 
καμιά εξουσία, γίνεται ζωηρή, ανοικτή, ευφυής. Και αυτή, επομένως, όσον αφορά στη σχέση 
της με το Νόμο, λειτουργεί σχιζοειδώς.
Πρέπει να πούμε άτι σ’ αυτή τη σκηνή βλέπουμε πως ο Πούγια είναι ένα ιδιαίτερα προικι
σμένο παιδί: όλη την εμπειρία που έζησε διασχίζοντας τη ρημαγμένη περιοχή με τον πατέρα 
του, την έχει κιόλας κεφαλαιοποιήσει, και τον βλέπουμε να εξηγεί στη γυναίκα άτι θα ήταν 
καλά να μπορούσε κανείς να πεθαίνει και να ξαναγεννιέται, γ ιατί τότε θα ζούσε καλύτερα. 
Έ χει αφομοιώσει εντελώς αυτό που έλεγε, στο αυτοκίνητο, ο ηλικιωμένος κύριος στον πα
τέρα του. Στη συνέχεια, μάλιστα, αρχίζει να φιλοσοφεί: «Όχι· δε σκότωσε ο Θεός την κόρη 
σας. Ο Θεός δε θέλει να σκοτώνονται παιδιά. Ξερετε την ιστορία του Αβραάμ; Θα σας τη διη- 
γηθώ». Η γυναίκα τα ’χει χάσει, γ ιατί όντως ο μικρός λέει πράγματα σημαντικά, ενώ είναι σί
γουρο πως κανείς δε θα ’χει τολμήσει να κάνει μαζί της έναν αληθινό διάλογο πάνω σ’ αυτό 
το τρομερό θέμα. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε ότι ποτέ στη ζωή της δε θα μπορέσει να κά
νει έναν τέτοιο διάλογο με τα δικά της παιδιά.

Με την ταινία Και η ζωή συνεχίζεται, ο Κιαροστάμι θέτει επί σκηνής ένα είδος ιδανικής παι
δαγωγίας: μιας παιδαγωγίας απόλυτα επιτυχούς, ευτυχούς, ευφυούς, σχεδόν ουτοπικής. Αυ
τός και μόνον πρέπει να είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η μεγάλου μήκους ταινία είναι σα
φώς η πιο αισιόδοξη όλου του έργου του. Κι όμως, είναι αυτή που γυρίστηκε εν μέσω πραγ
ματικής καταστροφής, μετά από έναν φοβερά φονικό σεισμό. Ίσω ς ο Κιαροστάμι, όπως και ο 
Rossellini, πιστεύει ότι η καλύτερη συνθήκη για να ξεκινήσουν τα πράγματα καλά, είναι το
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χάος, η tabula rasa. Μόνο μετά την καταστροφή μάς δίνεται η δυνατότητα να ξανακτίσουμε 
εξ αρχής, εκ νέου. Στον Κιαροστάμι, η αγάπη των ερειπίων οφείλεται στο άτι, πέρα απ’ όλα τ ’ 
άλλα, πρόκειται και για τα ερείπια του κοινωνικού δεσμού και του απολιθωμένου Νόμου. 
Πρόκειται επίσης για τα ερείπια των σχέσεων ιδιοκτησίας, μια που, όπως πολύ εύστοχα θα 
πει ο Χοσεΐν στην επόμενη ταινία, όταν όλα τα σπίτια έχουν γκρεμιστεί, «δεν υπάρχει πια 
διαφορά ανάμεσα σ’ αυτούς που είχαν σπίτι κι εκείνους που δεν είχαν». Είναι προφανές πως, 
για τον Κιαροστάμι, η καταστροφή έχει και μια θετική όψη.
Όσο για τον Χοσεΐν του Μέσα από τους ελαιώνες, αυτός θα βρει ένα είδος θετού πατέρα στο 
πρόσωπο του κινηματογραφιστή Κεσαβάρζ. Ο Κεσαβάρζ θα εμπλακεί στη ζωή του Χοσεΐν για 
να τον βοηθήσει, αλλά και από περιέργεια και για προσωπική του ευχαρίστηση. Είναι ένας 
παιδαγωγός που θεωρεί ότι πρέπει να ωφεληθεί κι ο ίδιος απ’ τη σχέση μεταβίβασης, να βάλει 
κι αυτός το δικό του στοίχημα, έστω κι αν αυτό είναι συγκεχυμένο και ασαφές. Στο σενάριο, ο 
κινηματογραφιστής υποτίθεται ότι είναι ο ίδιος με τον κινηματογραφιστή τού Και η ζωή συ
νεχίζεται, αλλά στην ταινία, τελικά, έχουμε ένα πρόσωπο πολύ διαφορετικό από αυτό της 
προηγούμενης ταινίας. Ο Κεσαβάρζ είναι χειριστικός, ελαφρώς διεστραμμένος. Χρησιμοποιώ 
αυτή τη λέξη δίχως κανέναν ηθικό υπαινιγμό- θα έλεγα, μάλιστα, πως είναι ένας «φυσιολογι
κά» διεστραμμένος παιδαγωγός. Είναι κινηματογραφιστής, αλλά και παθιασμένος με τη διδα
σκαλία: όταν περνά κάτω απ’ το σκοινί που οριοθετεί το χώρο του γυρίσματος για να πάει να 
μιλήσει στα παιδιά, βλέπουμε ξεκάθαρα πόσο απολαμβάνει να κάνει το δάσκαλο. Ταυτόχρονα, 
στη σχέση του με τον Χοσεΐν υπάρχει μια ιδέα διαστροφής, χειραγώγησης, εγωιστικής περιέρ
γειας. Είναι και προξενητής: θέλει να παντρέψει τον ηλικιωμένο άντρα που έχασε τη γυναίκα 
του στο σεισμό, θέλει και να βοηθήσει τον Χοσεΐν να πραγματοποιήσει την επιθυμία του και 
να πείσει την Τεχερέ να τον παντρευτεί. Ό πως και ο κινηματογραφιστής του Και η ζωή συνε
χίζεται, έτσι κι αυτός απολαμβάνει να κάνει τους άλλους να μιλούν. Εκείνος, όμως, έκανε τους 
ανθρώπους να μιλούν αποκλειστικά για να τους ακούσει, ενώ αυτός έχει πάντα μια πίσω σκέ
ψη. Έ να  παράδειγμα: στη σκηνή που παίρνουν στο φορτηγάκι τις χωρικές, ζητά επίμονα τη 
διεύθυνση μιας πεισματάρας κοπέλας από τη μητέρα της- κι αυτό, γιατί έχει κατά νου να προ
σπαθήσει αργότερα να την πείσει να παίξει στην ταινία του. Ό ταν η βοηθός του τον ρωτά για
τ ί επέμενε τόσο να μάθει τη διεύθυνση, απαντά ότι σκέφτηκε πως η κοπέλα θα ήταν κατάλ
ληλη για τη σκηνή της πηγής, αλλά και, κυρίως, για «εναλλακτική» αρραβωνιαστικιά του Χο
σεΐν, στην περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά με την Τεχερέ.
Δε γνωρίζουμε αν αυτό που κυριαρχεί, είναι η νοσηρή και χειριστική του πλευρά ή η κινη
ματογραφική του ιδιότητα: πρόκειται προφανώς για ένα ερώτημα που μπορεί να το θέσει κα
νείς και για τον ίδιο τον Κιαροστάμι- γιατί ο κινηματογραφιστής τού Και η ζωή συνεχίζεται α
ντιπροσωπεύει μία μόνο πλευρά της προσωπικότητας του Κιαροστάμι. Υπάρχει και αυτή 
που παίζει ο ίδιος ο Κιαροστάμι στο Κατ’ οίκον εργασία, όπου δε διστάζει να μεταμφιεστεί σε 
μπάτσο με μαύρα γυαλιά και να τρομοκρατήσει τα παιδιά που άγονται ενώπιον του. Έ στω κι 
αν είναι για καλό σκοπό (τη συνειδητοποίηση του τι υφίσταται μια ολόκληρη γενιά μικρών 
παιδιών που, σημειωτέον, έχουν την ίδια ηλικία με το γιο του, ο οποίος και συμμετέχει στην 
ταινία ως ένα από τα ανακρινόμενα αγόρια), είναι ολοφάνερο ότι ο Κιαροστάμι απολαμβάνει 
αυτή του τη μεταμφίεση σε εκπρόσωπο μιας εκφοβιστικής Αρχής.
Στο Μέσα από τους ελαιώνες, ο κινηματογραφιστής βάζει σε κίνδυνο την ίδια του την ταινία. 
Είναι έτοιμος να σπαταλήσει φιλμ, να καθυστερήσει, για να δει πώς θα τελειώσει αυτή η ιστο
ρία ανάμεσα στο αγόρι και το κορίτσι στην αληθινή ζωή. Μπορούμε να πούμε ότι, εδώ, έχουμε 
να κάνουμε με τη ροοελινική πλευρά αυτού του κινηματογραφιστή με τα πολλά πρόσωπα: 
νιώθει την ανάγκη, αυτό που θα κινηματογραφήσει, προκειμένου να το κινηματογραφήσει, να 
το έχει κατα κάποιο τρόπο υποδείξει ή επιβεβαιώσει η πραγματικότητα. Αυτό που τον ενδιαφέ
ρει, δεν είναι τόσο το να ιιάει καλά το γύρισμα: το να πάνε όλα τέλεια, διόλου δε συνεπάγεται 
μια ενδιαφέρουσα ταινία. Ισως χρειαστεί ν ’ αντικαταστήσει το αγόρι ή το κορίτσι, αλλά αυτό 
που τον ερεθίζει και τον κινητοποιεί, είναι ακριβώς το ενδεχόμενο του απρόβλεπτου εμποδίου.84
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Ίσιος πιστεύει, όπως o Godard ή o Pialat, ότι, διακινδυνεύοντας την αναμονή και τον εναγκα
λισμό της δυσκολίας, η ταινία του εν τελεί θα γίνει καλύτερη, πιο ζωντανή. Στην τελευταία 
σκηνή, πάνω στο λόφο, μεταλλάσσεται σε διεστραμμένο δημιουργό. Αυτοσκηνοθετείται ως ο α
πόλυτος άρχων μιας εμπειρίας που ο ίδιος στοιχειοθέτησε χρησιμοποιώντας την Ταχερέ και 
τον Χοσεΐν, και τότε βλέπουμε πως όλα αυτά δεν τα έκανε για το καλό του Χοσεϊν, αλλά, ίσως, 
από απλή περιέργεια για τη ζωή, αν όχι για να πειραματιστεί με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Η σχέση με το Νόμο
Η σχέση με το Νόμο είναι κι αυτή πολύ διαφορετική σε καθεμιά απ’ αυτές τις τρεις ταινίες. 
Και ο Κιαροστάμι, που είναι ένας μεγάλος κινηματογραφιστής του Νόμου, ξέρει για τι πράγ
μα μιλά. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο Νόμος, και, κυρίως (αυτό που 
ενδιέφερε εξαρχής τον Κιαροστάμι), το πώς ο Νόμος μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, είναι 
προφανώς από τα σημαντικότερα ζητήματα για το Ιράν.
Στην ταινία Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, ο Νόμος λειτουργεί με κατ’ εξοχήν καφκικό 
τρόπο. Κι όταν χρησιμοποιώ εδώ τον όρο «καφκικό», δεν το κάνω ελαφρά τη καρδία, ως εάν 
επρόκειτο για οποιονδήποτε τρέχοντα ή φθαρμένο από τη χρήση χαρακτηρισμό: θεωρώ ότι 
στον Κιαροστάμι υπάρχει o Kafka. Η αρχή της ταινίας Ο άνεμος θα μας πάρει επιβεβαίωσε 
αυτή μου την υπόθεση: αυτό που εγώ διακρίνω εδώ (και καμία σημασία δεν έχει αν ο Κιαρο
στάμι το συνειδητοποιεί ή όχι), είναι οι ιδιαίτερα ανησυχητικές ομοιότητες με τα πρώτα κε
φάλαια του Πύργου.
Ό ,τι χαρακτηρίζει το Νόμο στο Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, είναι η πολλαπλότητα και η 
αντίφαση. Λένε στα παιδιά, πράγμα φυσιολογικό, το αναμενόμενο: πρέπει να υπακούς στο 
Νόμο -  μόνο που τούτος εδώ ο Νόμος είναι απολύτως ασυνάρτητος και αντιφατικός. Για πα
ράδειγμα, λέει ο δάσκαλος στο παιδί: «Το βράδυ, δεν πρέπει να κάνεις δουλειές για τους γο
νείς σου· πρέπει να κάνεις τα μαθήματά σου». Αυτός είναι ο νόμος του δασκάλου. Στη συνέ
χεια, όταν πάει σπίτι, η μητέρα του του λέει: «Θα πλύνεις τα πιάτα και πρόσεχε τον μικρό 
σου αδελφό» -  άλλος νόμος. Οι δύο νόμοι είναι, προφανώς, ασύμβατοι. Μα και ο νόμος τής 
μητέρας στην αρχή τού Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; είναι ήδη αφ’ εαυτού ασυνάρτητος 
και αντιφατικός. Λέει η μητέρα στον Αχμάντ: «Κάνε τα μαθήματά σου»· ένα λεπτό αργότερα: 
«Δεν ακούς που ο αδελφός σου κλαίει;»· κι αμέσως μετά: «Τράβα να μου φέρεις τη λεκάνη». 
Δίνει διαταγές ασταμάτητα, και το παιδί τα ’χει εντελώς χαμένα, αφού δεν μπορεί να αντα- 
ποκριθεί σε όλες αυτές τις προσταγές τού Νόμου που όχι μόνο είναι αλληλοσυγκρουόμενες, 
αλλά και δίδονται συγχρόνως.
Ο Αχμάντ πρέπει επίσης ν ’ αντιμετωπίσει την αντίφαση ανάμεσα στο νόμο της μητέρας και 
το νόμο του παππού, γιατί, φυσικά, πρέπει να υπακούει σε όλους. Ο παππούς τού λέει: «Πή
γαινε να μου φέρεις καπνό», ενώ μόλις πριν λίγο η μητέρα του του είχε πει: «Πήγαινε να φέ
ρεις ψωμί». Κι ο μικρός, επειδή πρέπει να πάει σε δύο διαφορετικά μέρη, λέει στον παππού: 
«Θα πάω πρώτα να πάρω το ψωμί, γιατί, αν αργήσω, ο φούρνος θα κλείσει», για να του πει ο 
παππούς του: «Πρεπει ν ’ ακούς τον παππού σου -  πρώτα θα πας για τον καπνό». Είναι φανε
ρό, βέβαια, πως, αν πάει πρώτα για τον καπνό, η μητέρα του θα τον μαλώσει. Για να μη τα πο
λυλογούμε, ό,τι κι αν κάνει θα βρίσκεται εν αδίκω, γιατί δεν είναι δυνατόν να συμμορφωθεί 
ταυτόχρονα με όλες αυτές τις αντιφατικές, αλληλοσυγκρουόμενες όψεις του Νόμου. Στην 
ταινία Κ ατ’ οίκον εργασία, που είναι ντοκιμαντέρ, βλέπουμε ότι όλα αυτά δεν είναι μόνο κι
νηματογραφικές μυθοπλασίες. Τα περισσότερα από τα ανακρινόμενα παιδιά αφηγούνται το 
πώς το βράδυ στο σπίτι τους υπόκεινται σε νόμους απόλυτα αντιφατικούς: από τη μια τους 
λένε να πάνε στα ξαδέλφια τους (όπου δεν μπορούν να μελετήσουν) κι από την άλλη να κά
νουν τα μαθήματά τους, να βοηθήσουν τη μητέρα τους και ν ’ ασχοληθούν με το αδελφάκι 
τους. Σ ’ αυτή την ταινία είναι σαφές ότι όλα τα παιδιά, όποιοι κι αν είναι οι γονείς τους, είναι 
λιγότερο η περισσότερο τρομοκρατημένα από ένα Νόμο τον οποίο θεωρούν ιιαράλογο, γιατί 
επιτάσσει πράγματα που είναι αδύνατον να τα εκτελέοουν ταυτόχρονα μέσα στα συγκεκρι 85
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μένα, περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Καχα τη διάρκεια αυτών των δύο ωρών των βραδινών 
καθηκόντων, τους ζητούν πράγματα εντελώς ασύμβατα, ενώ ακόμα και την αληθινή τους ε
πιθυμία (να δουν κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση) τη βιώνουν κι αυτήν σαν μία ακόμη α
ντίφαση. Ό λα τους βεβαιώνουν τον Κιαροστάμι-ανακριτή (γιατί δεν ξέρουν και ποιον έχουν 
απέναντι τους: επιθεωρητή; αστυνόμο;) ότι προτιμούν να κάνουν τα μαθήματά τους απ’ το 
να δουν κινούμενα σχέδια. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να λέει την αλήθεια -  σε τέτοιο σημείο 
έχουν εσωτερικεύσει το γεγονός ότι δεν έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν την επιθυμία 
τους μπροστά στο Νόμο, ώστε προτιμούν να πουν ψέματα και να την αποκρύψουν.
Στο Πού είναι το σττίη του φίλου μου;, το παιδί έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα Νόμο αποπροσανατο
λισμένο και αποπροσανατολιστικό, όπου τίποτα δεν μπαίνει σε συζήτηση, γιατί αμέσως κα
ταφθάνει το επιχείρημα της αυθεντίας. Η μητέρα του του λέει: «Υπάκουσε!», ο παππούς του 
του λέει: «Υπάκουσε!» Και, κάποια στιγμή, έρχεται κι αυτός ο άνθρωπος που σκίζει ένα φύλ
λο από το τετράδιο του φίλου του για να κάνει τους λογαριασμούς του. Το παιδί προσπαθεί 
να ανχισταθεί, όμως ο άντρας, που στα μάτια του Αχμάνχ διαπράττει ιεροσυλία, του λέει: 
«Πρέπει ν ’ ακούς τους μεγάλους!»
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Νόμος κωφεύει. Ό λα συμβαίνουν θαρρείς και η φωνή τού 
Αχμάντ δεν μπορεί να βγει από το συνειδησιακό του πεδίο, δεν μπορεί να διαπεράσει τη διά
φανη σφαίρα και να φτάσει στο πεδίο της πραγματικότητας, εκεί όπου βρίσκονται οι ενήλικοι. 
Πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση πως, όταν ο Αχμάντ μιλάει, οι ενήλικες κυριολεκτικά δεν 
ακούν αυτά που λέει. Έτσι, αναγκάζεται να επαναλαμβάνει συνεχώς τις ίδιες ερωτήσεις. Εξη
γεί δεκαπέντε φορές στη μητέρα του κάτι που γ ι’ αυτόν είναι προφανές (ότι κατά λάθος πήρε 
το τετράδιο του φίλου του κι ότι, επειδή ο φίλος του κινδυνεύει να τιμωρηθεί εξαιτίας του, 
πρέπει να πάει να του το επιστρέφει), αλλά εκείνη αντιδρά σαν παπαγάλος που δεν ακούει και 
άλλο δεν κάνει από το να επαναλαμβάνει: «Κάνε τα μαθήματά σου, κάνε τα μαθήματά σου». 
Επαναλαμβάνει έναν τυπικό Νόμο και δεν προσπαθεί ούτε μία φορά ν ’ ακούσει αυτό που ο 
γιος της προσπαθεί σε όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο να της εξηγήσει.
Η μόνη λύση που του απομένει, μπροστά σ’ ένα Νόμο τόσο ξεροκέφαλο, ηλίθιο και αντιφατι
κό, είναι να τον παραβεί και ν ’ αψηφήσει τις απαγορεύσεις εν ονόματι ενός Νόμου ανώτερου, 
εσωτερικού, ισχυρότερου απ’ το Νόμο που μηρυκάζουν οι ενήλικες. Νιώθει υπεύθυνος για 
την τεράστια, την υπέρμετρη αδικία που θα υποστεί ο φίλος του αν δεν του πάει το τετράδιο: 
θα τον αποβάλουν από το σχολείο. Ο Αχμάντ θα ζήσει την εμπειρία αυτής της στιγμής όπου 
μια ατομική συνειδησιακή επιταγή υπερέχει του γενικού Νόμου. Ό ταν πάει στο Ποστέ για 
να επιστρέφει το τετράδιο στο φίλο του, θ’ αψηφήσει την απαγόρευση όχι μία, αλλά δύο φο
ρές. Και τότε, μετά απ’ αυτή την αγχογόνα εμπειρία της παράβασης, θ’ ανακαλύψει ότι δε χά
θηκε δα κι ο κόσμος· γιατί αυτός ο Νόμος που η μητέρα παπαγαλίζει ακατάπαυστα, την ε
μποδίζει σε τέτοιο σημείο να ενδιαφερθεί πραγματικά για το γιο της, ώστε ούτε καν αντιλαμ
βάνεται τη διπλή του απόδραση. Επομένως, είναι ένας Νόμος που, καίτοι μονίμως παρών στο 
λόγο των ενηλίκων, αποδεικνύεται αναποτελεσματικός και άχρηστος, αφού η παράβασή του 
μόνο καλό μπορεί να φέρει. Ο Αχμάντ κάνει την κεφαλαιώδη ανακάλυψη ότι, κατά βάθος, 
αυτός ο Νόμος που οι ενήλικοι κραδαίνουν ανά πάσα στιγμή σαν σκιάχχρο προς εκφοβισμό, 
είναι κούφιος, σκέτη ρητορεία, και μπορεί κάποιος κάλλιστα να τον παραβεί δίχως να δια
κινδυνεύει τίποτα. Είναι αυτό που καταλαβαίνει και ο νεαρός στον Ιερόσυλο ήρωα του Μιζο- 
γκοότσι όταν ρίχνει τα τόξα του στα ιερά παλανκίνα για ν ’ αποδείξει πως η ιεροσυλία δεν ε
πιφέρει καμιά από τις καταστροφές που είχαν προαναγγείλει οι μοναχοί, εκμηδενίζοντας έτσι 
τη συμβολική τους δύναμη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αχμάντ, με αυτή την παράβαση 
που κίνητρό της είχε την ατομική του συνείδηση, κατέκτησε αληθινή ελευθερία συνείδησης 
κι ότι δε θα γίνει κι αυτός με τη σειρά του ένας τυφλός και ασυνείδητος θεματοφύλακας ενός 
Νόμου που αρνείται την ελευθερία του υποκειμένου.
Το αποτέλεσμα αυτής της παράβασης, μάλιστα, είναι σχεδόν αντίστροφο από το αναμενόμε
νο, αφού, στο τέλος, η μητέρα του τον αγαπά περισσότερο ή, εν πάση περιπτώαει, μετά την ε-86
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Μέσα από τους ελαιώνες 
Ένας σκηνοθέτης ανάμεσα στα 
παιδιά

πιβολή της πατρικής τιμωρίας, μοιάζει να τον προσέχει περισσότερο. Ό ταν βλέπει το γιο της 
να μη προλαβαίνει να φάει γ ιατί αποφάσισε να αντιγράψει τα μαθήματα στο τετράδιο του φί
λου του, ανησυχεί που ο Αχμάντ μένει νηστικός: είναι η μόνη φορά στην ταινία που τον προ
σέχει και είναι τρυφερή μαζί του.
Σ’ αυτή την ταινία, ο Νόμος είναι ένας Νόμος που ψελλίζει. Σε αντίθεση με τον ήραια της «Πα
ραβολής του Νόμου» ατχ\Δίκτι του Kafka, η ανυπακοή έκανε τον μικρό πιο δυνατό: ο Αχμάντ 
δρασκέλισε την πύλη του Νόμου δίχως ο κόσμος να καταρρεύσει. Σ’ αυτή την ταινία, οι ενήλι
κες δεν είναι παρά τα σκιάχτρα του Νόμου, διάτρητοι από ένα λόγο που είναι ο λόγος των γο
νέων τους κι ήταν ο λόγος των παππούδων τους, δίχως ποτέ να προβάλουν καμιά αντίσταση. 
Δεν πρόκειται διόλου για ένα Νόμο που επιβάλλεται συνειδητά και υπεύθυνα. Και, για τον 
Κιαροστάμι, ο χειρότερος Νόμος είναι αυτός του οποίου οι πράκτορες είναι ασυνείδητοι ξενι
στές του, γ ι’ αυτό κι είναι ένας Νόμος καθηλωμένος και καθηλωτικός. Καθώς δεν επιβάλλεται 
από αληθινά υποκείμενα, επαναλαμβάνεται και διαιωνίζεται μηχανικά, ίδιος κι απαράλλαχτος, 
από γενιά σε γενιά. Σε μια κυριολεκτικά εξαιρετική σκηνή της ταινίας (πρόκειται για μια από 
τις δύο συνολικά φορές που μένουμε μ ’ ένα πρόσωπο δίχως ο Αχμάντ να είναι παρών), ο παπ
πούς εξηγεί ότι, αφού ο πατέρας του τον έδερνε κάθε δεκαπέντε μέρες, πρέπει και οι γονείς να 
δέρνουν τα παιδιά τους κάθε δεκαπέντε μέρες· ακόμα κι αν τα παιδιά δεν έχουν κάνει τίποτα, οι 
γονείς πρέπει να βρίσκουν ένα πρόσχημα. Και τα παιδιά, όταν μεγαλώσουν και γίνουν γονείς, 
θα κάνουν κι αυτά το ίδιο με τα δικά τους παιδιά. Στο Κατ ’ οίκον εργαοία, ο Κιαροστάμι ρωτά έ
να παιδί που υποφέρει επειδή το έχουν δείρει οι γονείς του: «Εσύ θα δέρνεις τα παιδιά σου;» και 
το παιδί απαντά: «Και βέβαια θα τα δέρνω, αφού θα είμαι πατέρας». Σημειωτέον, ότι σ’ αυτό το 
ντοκιμαντέρ οι γονείς που βλέπουμε δεν είναι ιδιαίτερα άξεστοι· πρόκειται μάλλον για ευγενι
κούς μικροαστούς, με «καλή ανατροφή», ευφυείς. Ο Κιαροστάμι καταδεικνύει το μηχανισμό 
του Νόμου στο πιο επικίνδυνο σημείο του: τη μεταβίβασή του από ανθρώπους που δεν είναι 
κακοί, που δεν έχουν καν πρόθεση, αλλά απλώς αρκούνται στο να τον επαναλαμβάνουν, να τον 87
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αναπαράγουν στα τυφλά. Στον Κιαροστάμι, συχνά οι δάσκαλοι είναι έτσι: διχασμένοι. Ό ταν 
διακατέχονται απ’ το Νόμο, γίνονται κλειστοί και ηλίθιου μετά, καθώς κι αυτοί έχουν περάσει 
ό,τι περνούν τα παιδιά, γίνονται πολύ ανθρώπινοι και φιλικοί μαζί τους. Ό ταν συμμορφώνο
νται με τον κοινωνικό τους ρόλο που έγκειται στη μεταβίβαση του Νόμου, τον παπαγαλίζουν 
και αποβλακώνονται· όταν ταυτίζονται με το παιδί που κάποτε υπήρξαν, πλησιάζουν τα παιδιά 
και τα καταλαβαίνουν. Έχουμε να κάνουμε με δύο ασύμβατες καταστάσεις -  όταν διακατέχο
νται απ’ το Νόμο, δεν είναι πραγματικά αυτοί που μιλούν, αλλά ένα είδος συλλογικού υπέρ- 
εγώ. Είναι λίγο το σχήμα του Freud: το υπέρ-εγώ μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, κι αυτό δεν 
γίνεται κατ’ ανάγκην συνειδητά από τα υποκείμενα, τα οποία αρκούνται στο να επαναλαμβά
νουν και να μεταβιβάζουν αυτό το υπέρ-εγώ δίχως να το θέτουν υπό συζήτηση.
Η δύναμη του Κιαροστάμι έγκειται στην κατάδειξη αυτού τού διχασμού, αυτής της διάσπα
σης· έγκειται στο ότι δεν λέει (πράγμα που θα ήταν πολύ εύκολο): «Κοιτάξτε, στο Ιράν, οι δά
σκαλοι στηρίζουν την εξουσία»· λέει απλώς ότι, κατά τη σχέση του με το Νόμο, όλος ο κό
σμος γίνεται σχιζοφρενής (μητέρες, δάσκαλοι...), κι έτσι ο Νόμος μεταβιβάζεται με τρόπο α
πονεκρωμένο, άκαμπτο από αυτά τα ημίσεα υποκειμένων που είναι καταδικασμένα σε μια 
στείρα επανάληψη. Πρόκειται για κάτι που ο Κιαροστάμι διαπίστωσε πως συμβαίνει και με 
τον ίδιο: όπως εξομολογείται ο ίδιος, αποφάσισε να γυρίσει το Κατ’ οίκον εργασία γ ιατί ένα 
βράδυ, την ώρα της μελέτης, έφτασε κι αυτός στο σημείο να χτυπήσει το γιο του. Και τότε 
σκέφτηκε: «Αν ακόμα κι εγώ, ένας διανοούμενος, έχω την παρόρμηση να χτυπήσω το παιδί 
μου, τότε βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα πραγματικό πρόβλημα που υπερβαίνει τα άτομα και 
το α ή β κοινωνικό περιβάλλον».
Η αισιόδοξη πλευρά της ταινίας είναι ότι ποτέ πια ο Αχμάντ δε θα υπακούσει το Νόμο στα τυ
φλά, γιατί μέσω μιας πραγματικής εμπειρίας συνειδητοποίησε ότι αυτός ο Νόμος δεν είναι 
παρά ένα σκιάχτρο κι ότι μπορεί κανείς να τον παραβεί. Και το έκανε με πολύ θετικό τρόπο, 
εν ονόματι ενός πολύ ωραίου αισθήματος ατομικής ευθύνης και συντροφικής αλληλεγγύης. 
Όσον αφορά στο ζήτημα του Νόμου, το Και η ζωή συνεχίζεται είναι μια ταινία καθαρά ουτοπι
κή, όπου η μεταβίβαση του Νόμου καταδεικνύεται σαν κάτι που μπορεί να είναι πολύ τρυφερό. 
Ο πατέρας δε θα χρησιμοποιήσει παρά μία μόνο φορά, στην αρχή της ταινίας, την πατρική του 
εξουσία, όταν το παιδί βγαίνει από το αυτοκίνητο για να κατουρήσει, κι επιστρέφει με μια ακρί
δα. Θέλει να πάρει την ακρίδα μαζί του για να τη μεγαλώσει, κι ο πατέρας τού εξηγεί ότι αυτό 
δεν είναι σωστό, ότι δεν έχει κανένα νόημα να μεγαλώνει κανείς ακρίδες, κι ότι μια ακρίδα πρέ
πει να μεγαλώνει στον τόπο όπου γεννήθηκε. Όμως ο γιος του δεν πείθεται απ’ αυτά τα επιχει
ρήματα και, καθώς επιμένει να δείξει την ακρίδα στον πατέρα του την ώρα που εκείνος οδηγεί, 
παραλίγο να προκαλέσει ατύχημα. Ο πατέρας (θα είναι η μοναδική φορά στην ταινία) εκνευρί
ζεται με το γιο του, ίσως γιατί φοβήθηκε, και τον προστάζει να πετάξει την ακρίδα απ’ το παρά
θυρο. Ο γιος υπακούει. Με αυτό το επεισόδιο της ακρίδας ο Κιαροστάμι ξεκαθαρίζει ότι δεν πρό
κειται για μια σχέση πατέρα-γιου στην οποία δεν ισχύει κανένας νόμος, πράγμα που δε θα ’ταν 
και πολύ ενδιαφέρον. Αν στη συνέχεια ο πατέρας δε χρησιμοποιεί ποτέ την πατρική του εξου
σία, αυτό συμβαίνει γιατί δε χρειάζεται να το κάνει- ξέρουμε όμως εξαρχής ότι είναι σε θέση να 
την ασκήσει. Δεν έχουμε να κάνουμε μ’ έναν πατέρα που έχει a priori αποποιηθεί το Νόμο, αλ
λά μ’ έναν πατέρα παραδειγματικό, σχεδόν ονειρώδη ως προς το θέμα του Νόμου. Ακούει όλες 
σχεδόν τις επιθυμίες του γιου του. Όταν ο γιος του εκφράζει μια επιθυμία, τη συζητά μαζί του, 
υπάρχει πάντα διαπραγμάτευση και διάλογος. Κι αν ο πατέρας κρίνει ότι αυτή η επιθυμία μπο
ρεί να γίνει αποδεκτή, δίνει την έγκρισή του -  σχεδόν πάντα. Πρόκειται για μια τέλεια σχέση με 
το Νόμο που περιλαμβάνει το διάλογο με μια μοναδική αρχή εξουσίας, αυτήν του πατέρα (αφού 
-ακόμα και συμβολικά- η μητέρα είναι παντελώς απούσα). Αυτό είναι το νόημα της πολύ ωραί
ας προτελευταίας σκηνής, εκεί όπου ο γιος του του λέει: «Θέλω να μείνω στον καταυλισμό για 
να δω τον τελικό». Ο πατέρας διστάζει, αρχικά λέει όχι, και τα παιδιά του καταυλισμού προσπα
θούν να τον μεταπείθουν, λέγοντάς του: «Μα, έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει να ξαναπεράσετε από 
δω, αφού ο δρόμος έχει κλείσει». Έτσι, στο τέλος, ο πατέρας συμφωνεί ν ’ αφήσει το γιο του, να88
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χον εμπιστευτεί στην κοινότητα των παιδιών (δε θα μιλήσει με κανόναν ενήλικο για να πάρει 
την απόφαση του), πράγμα που δεν είναι λίγο, αφού πρόκειται για μια περιοχή όπου υπάρχουν 
προβλήματα και ελλείψεις, αφού έχουμε να κάνουμε μ’ έναν επισφαλή καταυλισμό που στήθη
κε βιαστικά, ελάχιστες μόνο μέρες μετά το σεισμό. Σ’ αυτό το σημείο έχουμε την πολύ ωραία κί
νηση του πατέρα, που εμπιστεύεται την μπλούζα του σ’ ένα κορίτσι για να τη δώσει στο γιο του, 
«αν κάνει κρύο το βράδυ». Αφήνει κάτι που τον αντιπροσωπεύει, ένα μεταβατικό αντικείμενο 
προστατευτικό και, ταυτόχρονα, συμβολικό. Αποδέχεται αρκετά γρήγορα την επιθυμία τού 
γιου του να μείνει εκεί, παρά τα προστατευτικά του αντανακλαστικά, παρά τους εύλογους εν
δοιασμούς του. Σ’ αυτή την ταινία, ο νόμος που παραβιάζεται, είναι ελάχιστος, ανύπαρκτος σχε
δόν, αδιόρατος. Πρόκειται για μια ταινία διαλόγου, καθώς υπάρχουν πολύ ωραίες ανταλλαγές 
σκέψεων ανάμεσα στον πατέρα και το γιο, όπου αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον σχεδόν σαν ί
σος προς ίσον. Το μόνο ερώτημα που μπορεί να θέσει κανείς, είναι αν μετά απ’ αυτή την ήπια 
και υπό την προστασία του πατέρα εκθεση στο Κακό, ο μικρός Πούγια θα έχει την ίδια πρόοδο 
με τον μικρό Αχμάνχ, που χρειάστηκε ν ’ αντιμετωπίσει μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Μπο
ρούμε να σκεφτούμε πως, απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μετά την ολοκλήρωση αυτής της ή
πιας μεταβίβασης, θα συμπεριφέρεχαι κι αυτός σαν χον πατέρα του, αν και, ίσως, δε θα ’χει τη 
δύναμη αντίστασης και επιθυμίας που θα έχει, όταν μεγαλώσει, ο μικρός Αχμάντ.

Νομίζω πως το Μέσα από τους ελαιώνες είναι η πιο τρομερή ταινία του Κιαροστάμι σε ό,τι α
φορά στο θέμα του Νόμου· γ ιατί εδώ βασιλεύει ο νόμος των νεκρών και, άρα, πρόκειται για έ
να νόμο για τον οποίο δεν μπορεί κανείς πια να κάνει τίποτα, αφού ακόμα κι αυτοί που τον 
μεταβίβαζαν, έχουν πεθάνει. Ό ταν ο Χοσεΐν θέλει να ζητήσει το χέρι της Ταχερέ, αυτή δεν έ
χει πια οικογένεια- έχει μόνο την υπέργηρη και πεισματάρα γιαγιά της, που δε σταματά να ε
παναλαμβάνει στον Χοσεΐν: «Η μητέρα της δε θα σ’ την έδινε ποτέ, ο πατέρας της δε θα σ’ την 
έδινε ποτέ, οπότε κι εγώ δε θα σ’ τη δώσω ποτέ». Ο Χοσεΐν, που είναι ένα πρόσωπο λίγο πα
ρανοϊκό, αλλά ιδιαίτερα ευφυές, πολύ εύστοχα της απαντά: «Ναι, αλλά αν ζούσαν οι γονείς 
της, θα μπορούσα να δοκιμάσω να τους πείσω, να τους μαλακώσω, ενώ εσάς, που δεν κάνετε 
άλλο απ’ το να παπαγαλίζετε το Νόμο, δε θα μπορέσω να σας πείσω ποτέ». Πράγματι, η γερό- 
ντισσα δε μιλά εν ονόματί της, αλλά εν ονόματι των νεκρών.
Αυτή η γιαγιά ενσαρκώνει την πιο θανάσιμη, την πιο απονεκρωμένη και απονεκρωχική 
πλευρά του Νόμου. Πρόκειται για τη λανθάνουσα θέση του Κιαροστάμι: για ν ’ αλλάξει κάτι 
στο Ιράν, πρέπει ν ’ αλλάξουμε τη σχέση του κόσμου με το Νόμο, τον τρόπο μεταβίβασής του. 
Αυτή η σχέση, όμως, είναι μπλοκαρισμένη, καθηλωμένη, σχεδόν αδύνατον ν ’ αλλάξει, γ ιατί 
από τη μια βασιλεύει ο νόμος των νεκρών, ενώ, από την άλλη, όλος -ή  σχεδόν όλος- ο κόσμος 
λειτουργεί σχιζοφρενικά στη σχέση του με το Νόμο.
Γία τον Κιαροστάμι, η σωτηρία δεν μπορεί να είναι συλλογική, γιατί το συλλογικό λειτουργεί με 
το νόμο των νεκρών- ούτε βρίσκεται σε μια οικονομικο-ιδεολογική εξέλιξη που θα είχε ως αποτέ
λεσμα μια πεφωτισμένη μικροαστική τάξη, ικανή να πάψει να μεταβιβάζει αυτόν τον καταστρο
φικό, απονεκρωμένο και απονεκρωτικό Νόμο στα παιδιά της. Η ταινία Κ αι' οίκον εργασία δείχνει 
σαφώς το αντίθετο: ότι όλος ο κόσμος πρακτορεύει το Νόμο. Ο Κιαροστάμι διαπιστώνει κινημα
τογραφικά ότι στη χώρα του, για την ώρα τουλάχιστον, η μόνη λύση είναι ατομική, κι έτσι, σ’ ό
λες του τις ταινίες θέτει επί σκηνής παιδιά που έχουν μια έμμονη ιδέα, ελαφρώς αυτιστικά, πει
σματάρηδες «αντιστασιακούς» που, σε πείσμα αυτού του καθηλωτικού Νόμου, εξακολουθούν να 
επιμένουν στην έμμονη ιδέα τους και να προχωρούν, μέτρο μέτρο, βήμα βήμα, συλλειτουργώ
ντας, μόλις αυτό τους είναι εφικτό, με κάτι ή με κάποιον. Η έμμονη ιδέα του Χοσεΐν (να παντρευ
τεί την Ταχερέ) τον κάνει ένα πρόσωπο οριακά παρανοϊκό. Δηλώνει εν ψυχρώ ότι αυτός ο σει
σμός συνέβη γιατί ο Θεός είθε πόσο άδικοι απέναντι του υπήρξαν το αφεντικό του και η μητέρα 
της Ταχερέ. Είναι πεπεισμένος ότι εξαιτίας αυτής της αδικίας απέναντι του σκοτώθηκαν εξήντα 
χιλιάδες άνθρωποι. Ο κινηματογραφιστής στον οποίο τα λέει αυτά, μένει κατάπληκτος, αλλά, 
ταυτόχρονα, αυτή ακριβώς η πεποίθηση είναι που τον ενδιαφέρει στον νεαρό άνδρα. Για τον κια- 89
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ροσταμικό ηρώα, το να είναι δυνατός σημαίνει να δημιουργήσει μια πολύ ανθεκτική σφαίρα γύ
ρω του, ακριβώς για να προστατεύσει την έμμονη ιδέα του: μόνο έτσι μπορεί να διαπεράσει το Νό
μο και να προχωρήσει. Η σωτηρία δε θα έρθει απ’ τους προσαρμοσμένους που είναι αμετάκλητα 
εγκλωβισμένοι στον Νόμο. Επομένως, μας λέει ο Κιαροστάμι, καλύτερα να ’ναι κανείς λίγο απρο
σάρμοστος για να μπορέσει να σωθεί. Είναι μια μορφή παιδαγωγίας κάπως ανησυχητική για μας 
που πιστεύουμε πως η παιδαγωγία είναι ακριβώς το να μάθουμε το παιδί να προσαρμόζεται. Κα
τά τον Κιαροστάμι, αν περιμένουμε (κάπως σαν τον ήρωα της καφκικής παραβολής) από το Νό
μο να μας επιτρέψει την είσοδο, δε θα μπούμε ποτέ και θα καταλήξουμε να δέρνουμε τα παιδιά 
μας με τη ζώνη και να μεταβιβάζουμε μηχανικά αυτόν το Νόμο δίχως να τον έχουμε δει ποτέ.

Η συλλειτουργία
Το ζήτημα της εξόδου από το γνωστό, προδιαγεγραμμένο έδαφος ήταν ήδη το θέμα των δύο 
πρώτων ταινιών μικρού μήκους του Κιαροστάμι: Το ψωμί και ο δρόμος, και Το διάλειμμα. 
Και στις δύο ταινίες, ακολουθούμε ένα μικρό αγόρι στον πιο γνώριμο δρόμο του: το δρόμο α
πό το σπίτι στο σχολείο. Και στις δύο ταινίες, κάτι θα κάνει το παιδί να λοξοδρομήσει. Αυτό 
το «κάτι» είναι τυχαίο· πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε και να μη  συμβεί.
Στην ταινία Το ψωμί και ο δρόμος, αυτό που θα κάνει το παιδί να χάσει τα σημεία αναφοράς 
του και να βρεθεί σε άγνωστους δρόμους, είναι ένας σκύλος. Στον Κιαροστάμι, το άγνωστο έ
δαφος αρχίζει δύο μόλις βήματα απ’ το σπίτι: όταν ο Αχμάνχ πάει στο Ποστέ, το Ποστέ είναι 
δίπλα, απέχει λίγα μόνο λεπτά, κι όμως έχουμε την εντύπωση πως δεν το έχει επισκεφθεί πο
τέ, πράγμα που σημαίνει ότι το γνωστό του έδαφος είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Το ίδιο ι
σχύει και για τη συνοικία της Τεχεράνης στην ταινία Το ψωμί και ο δρόμος: έχουμε ένα μι
κρό αγόρι που παίρνει λάθος δρόμο και χάνεται. Δε θ’ αργήσουμε να βρεθούμε σε άγνωστο έ
δαφος και να νιώσουμε ότι έξω από τον οικογενειακό χώρο όλα είναι άγνωστα και απειλητι
κά. Είναι κάτι που όλοι μας έχουμε νιώσει όταν ήμαστε παιδιά: όταν είναι κανείς μικρός, έτσι 
και χάσει τα γνώριμα σημάδια του, ακόμα κι αν βρίσκεται σ’ ένα μικρό χωριό, δεν αργεί να 
πανικοβληθεί, να αισθανθεί εντελώς χαμένος. Νιώθει να τον περιβάλλει το άγνωστο, δεν κα
ταλαβαίνει τι συμβαίνει. Δεν έχουμε καν να κάνουμε με απαγορευμένες περιοχές· εδώ πρό
κειται για τα φανταστικά όρια που όλοι μας βάζουμε στο πραγματικό και που έχουν ως απο
τέλεσμα να ακολουθούμε αυτές τις διαδρομές και όχι άλλες. Στο Διάλειμμα, αυτό που κλείνει 
το δρόμο είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας: το παιδί που έχει πάθος με το ποδόσφαιρο, παίρ
νει την μπάλα για να δώσει μια κεφαλιά, αλλά καθώς αυτοί που παίζουν είναι μεγαλύτεροι, 
δεν ανέχονται την παρείσφρηση του «μικρού» στο παιχνίδι «τους» και τον παίρνουν στο κυ
νήγι. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, το μικρό αγόρι δε θ ’ αργήσει να βρεθεί σε άγνωστο έ
δαφος και να μη ξέρει πια πού βρίσκεται. Τότε θ’ αρχίσει μιαν αβέβαιη και ανησυχητική πε
ριπλάνηση στα ανισόπεδα δρομάκια που κυκλώνουν το κέντρο της πόλης, χάνει εντελώς τον 
προσανατολισμό του και καταλήγει σ’ έναν απειλητικό αυτοκινητόδρομο που του είναι αδύ
νατον να τον διασχίσει. Ο Κιαροστάμι θα τον αφήσει εκεί, χαμένο, πολύ μακριά από το γνω
στό του έδαφος. Δεν ξέρουμε τι θα απογίνει: είναι μια ταινία μ’ ένα μάλλον αγχογόνο τέλος. 
Τον εγκαταλείπουμε σαν έναν μικρό καφκικό ήρωα που φεύγει στο άγνωστο.

Το τέλος της ταινίας Το ψωμί και ο δρόμος είναι κάπως πιο καθησυχαστικό: το αγόρι τα κατα
φέρνει να βρει κάτι με το οποίο κατά κάποιο τρόπο να μπορεί να συντονιστεί, να διασυνδεθεί 
και ν ’ ακολουθήσει, με βάση το οποίο να «οργανωθεί» και να συλλειτουργήσει. Καθώς πέ
φτουν οι τίτλοι, βλέπουμε το αγόρι να «συν-δέεται» μ’ ένα κονσερβοκούτι. Κατευθύνεται 
προς αυτό και το κλοτσά, σπρώχνοντάς το λίγα μέτρα, και μετά λίγα μέτρα ακόμα, κι έτσι συ
νέχεια, σαν να το ακολουθεί. Ακολουθεί μια στιγμή συμφόρησης, όταν το παιδί, έχοντας πια α
πομακρυνθεί και νιώθοντας να τον απειλεί ένας σκύλος, αναγκάζεται να σταματήσει και δεν 
ξέρει πια πού να πάει, πώς να προχωρήσει: η ταινία, με το που αρχίζει, τελειώνει. Αναρωτιέται 
κανείς τι θα είναι αυτό που θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει την κατάσταση. Θα είναι ένας γέρο-90
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Και η ζωή συνεχίζεται

ντας που έρχεται από πολύ μακριά, απ’ το βάθος του κάδρου, και που το αγόρι θα περιμένει υ
πομονετικά για να συντονιστεί μαζί του, να προσαρμοστεί στους ρυθμούς του και να τον ακο
λουθήσει. Χάρη σ’ αυτόν το «συντονισμό», αυτή τη συλλειτουργία, θα μπορέσει να προχωρή
σει και να υπερβεί ό,τι τον εμποδίζει: όχι μόνο το σκύλο, αλλά και το φόβο του. Μπορούμε, 
λοιπόν, να συντονιστούμε, να διασυνδεθούμε και να συλλειτουργήσουμε με οποιονδήποτε ή 
οτιδήποτε (ένα κονσερβοκούτι, ένα γέροντα), δίχως καν να χρειάζεται αυτός με τον οποίο συλ
λειτουργούμε να το γνωρίζει. Εδώ, ο γέροντας (που, σημειωτέον, δεν ακούει καλά, αφού χρη
σιμοποιεί ακουστική συσκευή) δε θα καταλάβει ποτέ ότι το αγόρι συλλειτουργεί με αυτόν και 
τον ακολουθεί. Η συλλειτουργία δεν είναι μια συμμαχία· είναι απλώς συγχρονισμός δύο ρυθ
μών. Στην ταινία Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, ο Αχμάντ, για να μπορέσει να διασχίσει το 
δρόμο σε σχήμα Ζ του απαγορευμένου λόφου, θα «συντονιστεί» και θα συλλειτουργήσει με 
τον εχθρό του (τον άνθρωπο που έρχεται και σκίζει το τετράδιο του φίλου του), ενώ εκείνος, 
καβάλα στο γαϊδουράκι του, δεν ξέρει καν ότι κάποιος τον ακολουθεί.
Έ να  άλλο χαρακτηριστικό της κιαροσταμικής συλλειτουργίας είναι η αντιστρεψιμότητα. 
Ό ταν, στην ταινία Το ψωμί και ο δρόμος, ο γέροντας επιστρέφει σπίτι του, διακόπτοντας άθε- 
λά του το συντονισμό που επέτρεπε στο παιδί να προχωρήσει, αυτός που θα συντονιστεί και 
θα συλλειτουργήσει με το μικρό αγόρι τούτη τη φορά, είναι ο σκύλος. Εδώ έχουμε να κάνου
με με την κατ’ εξοχήν ευτυχή στιγμή της ταινίας: όταν ο επικίνδυνος εχθρός σου συλλει
τουργεί συν τονιζόμενος αυτός μ’ εσένα, αυτομάτως παύει να ’ναι εχθρός σου. Παρ’ όλα αυτά, 
το τελευταίο πλάνο της ταινίας παραμένει εξαιρετικά διφορούμενο: το παιδί ξαναβρίσκει το 
δρόμο του, μπαίνει στο χώρο του πατρικού του, αλλά στο δρόμο βλέπουμε ένα άλλο μικρό α
γόρι, οποιοδήποτε, έναν μικρό όμοιο του, που θα ζήσει κι αυτός την ίδια εμπειρία αγωνίας και 
τρόμου: η εικόνα ακινητοποιείται στο σκυλί που γαβγίζει πλάι στην κούπα με το γάλα. Ό λα 
τα μικρά αγόρια στο Ιράν, μοιάζει να μας λέει ο Κιαροστάμι, θα έπρεπε κάποτε να έχουν αυτή 
την εμπειρία, ν ’ αναγκαστούν να βγουν εκτός οικείου εδάφους και να μάθουν τι σημαίνει 
«συλλειτουργώ», μια που, για τον Κιαροστάμι, αυτό μοιάζει να είναι η αρχή της σωτηρίας. 91
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Ανχισχρεψηιόχηχα υπάρχει και σχη συλλειχουργία χου Αχμάνχ με χο γερο-μαραγκό σχην χαι- 
νία Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; Ενώ, σχην αρχή, χο αγόρι είναι αυχό που, αναζηχώνχας χο 
εν λόγω σπίχι, συνχονίζεχαι και συλλειχουργεί με χο γέρονχα και χον ακολουθεί σχους δρό
μους χου χωριού, σχη συνέχεια, όχαν νυχχώνει, είναι ο γέρονχας αυχός που, κουρασμένος πια, 
συνχονίζεχαι και συλλειχουργεί με χο παιδί για να μπορέσει να επισχρέψει σπίχι χου.
Η κιαροσχαμική συλλειχουργία είναι πάνχα κάχι πολύ κινημαχογραφικό· έχει να κάνει με χο 
ρυθμό, με χο συγχρονισμό δύο ρυθμών που μας επιχρέπει να προχωρήσουμε. Σχις χαινίες 
χου Κιαροσχάμι, μόλις ο συνχονισμός αποκαθίσχαχαι και η συλλειχουργία επιχυγχάνεχαι, 
αρχίζει ν ’ ακούγεχαι μουσική και να δημιουργείχαι αρμονία. Ό λα συμβαίνουν ως εάν, για να 
μπει κανείς σε μια σχέση συνχονισμού και να συλλειχουργήσει, αρκεί να καθοδηγηθεί από 
χην ενέργεια χης μουσικής, κι αμέσως, ακόμα κι αν βρίσκεχαι σε άγνωσχο ή εχθρικό έδαφος, 
βρίσκεχαι προφυλαγμένος, προσωρινά σωσμένος, προσχαχευμένος απ’ χη μουσική κι από χο 
ίδιο χο γεγονός χης συλλειχουργίας.

Ο Κιαροσχάμι θα εξερευνήσει σχο έργο χου όλες χις δυναχές μορφές συλλειχουργίας -  και μά- 
λισχα, αυχό ακριβώς θα αποχελέσει χο θέμα χης Γεύσής του κερασιού: ένας άνδρας αναζηχά να 
συλλειχουργήσει με κάποιον, έναν άγνωσχο, για να μπορέσει να πραγμαχοποιήσει χην έμμονη 
ιδέα χου: ν ’ αυχοκχονήσει. Η κιαροσχαμική συλλειχουργία μπαίνει σχην υπηρεσία χης έμμονης 
ιδέας. Αν κανείς είναι ολομόναχος, υφίσχαχαι υπερβολικά χην πίεση από χον εξωχερικό κόσμο, 
γίνεχαι υπερευαίσθηχος σε κάθε θόρυβο, σε κάθε κίνδυνο, απορροφά χα πάνχα, νιώθει απει
λούμενος. Ο κόσμος είναι χόσο επιθεχικός αφ’ ης σχιγμής εκχεθείς σε άγνωσχο έδαφος, που κιν
δυνεύεις να χρομοκραχηθείς, να χαθείς, να παραλύσεις. Για να καχορθώσει να κινηχοποιηθεί 
ξανά και να επαναλειχουργήσει, δε χρειάζονχαι πολλά, αλλά έσχω και αυχά χα λίγα, είναι ου
σιώδες να χα βρει. Το να δώσεις μια κλοχσιά σ’ ένα κονσερβοκούχι, κάνει χον επικίνδυνο κόσμο 
να εξαφανισχεί- η έκχαση που έχεις να διανύσεις, παύει να είναι απεριόρισχη, παύει να είναι 
αγχογόνα, μια που περιορίσχηκε σ’ εναν κύκλο δύο μέχρων. Η έμμονη ιδέα, που μπορεί να φχά- 
σει και μέχρι χην παράνοια, λειχουργεί καχά κάποιο χρόπο χο ίδιο: πρέπει να φχιάξει κανείς ένα 
είδος μικρής νοηχής σφαίρας και να παραμείνει εκεί· κυρίως, δεν πρέπει να κοιχά χριγύρω, κι 
αν χο καχαφέρει, αυχομάχως θα μπορέσει να προχωρήσει, ακολουθώνχας χο δρόμο που χου επι- 
χρέπει να κάνει ένα βήμα χη φορά προς χην επιθυμία -  κι όλα αυχά, χάρη σχο μικρό ανχικείμε- 
νο με βάση χο οποίο μπόρεσε να «οργανωθεί»· δηλαδή να συνχονισχεί και να συλλειχουργήσει. 
Μικρά ανχικείμενα χέχοιου χύπου υπάρχουν πολλά σχις χαινίες χου Κιαροσχάμι. Πρόκειχαι 
για μια σχάση ζωής: αυχό που κυρίως δεν πρέπει να κάνει κανείς, είναι να επιχεθεί σχον κό
σμο συνολικά. Οι κιαροσχαμικοί ήρωες είναι πολύ μικροί, θα συνχρίβονχαν αν επεχίθενχο 
«εφ’ όλης χης ύλης» σχο Νόμο που χους χρομοκραχεί. Εσχιάζονχας σ’ ένα μικρό ανχικείμενο 
και συνχονιζόμενοι με αυχό ή μένονχας πισχοί σε μια έμμονη ιδέα ή, ακόμα καλύχερα, κάνο- 
νχας και χα δύο, μπορούν να ξεφύγουν απ’ χο Νόμο, γιαχί αυχό που κάνουν, όνχας μικρο- 
σκοπικό, διαφεύγει χου Νόμου, που καχά κάποιο χρόπο αδιαφορεί για κάχι χόσο μικρό, κι έ
τσι μπορούν να προχωρήσουν «σχα μαλακά» δίχως να γίνουν σχόχος, και ίσως ίσως να χα κα- 
χαφέρουν, να διανύσουν ένα μέρος χου δρόμου, ν ’ ανχισχαθούν με χον χρόπο χους, να νιώ
θουν ελεύθεροι, να βρουν χον εαυχό χους.

Σχην χαινία Μέσα από τους ελαιώνες, ο Χοσεΐν είναι ένας πραγμαχικός παρανοϊκός, καθώς κα- 
χαχρύχεχαι από χην απόλυχη έμμονη ιδέα: να πανχρευχεί αυχήν χην οποία διάλεξε και με 
χην οποία αποφάσισε να συλλειχουργήσει. Έχσι -αυχομάχως-, όχαν βρεθεί σχον κόσμο χού 
κινημαχογράψου, θα νιώσει ενχελώς άνεχα, καθόλου αμήχανα ή φοβισμένα, μια που γ ι’ αυ- 
χόν, καχά βάθος, η χαινία δεν έχει καμιά σημασία. Το μόνο πράγμα που μεχράει, η εμμονή 
χου, είναι να πάρει χην Ταχερέ. Η χαινία χελειώνει με χην απεικόνιση αυχής χης συλλει- 
χουργίας: χα δύο πρόσωπα έχουν γίνει δύο κουκκίδες μέσα σχο αχανές χοπίο -  αμιγής αφαι- 
ρεχική αναγωγή χης συλλειχουργίας σχη γεωμεχρική χης παράσχαση.92
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Ο μοναδικός μικρός κιαροσχαμικός ήρωας που δε χρειάζεται να έχει μια έμμονη ιδέα, είναι ο 
Πούγια στην ταινία Και η ζωή, συνεχίζεται. Καθώς είναι μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον πα
τέρα του, η προστατευτική σφαίρα υπάρχει ήδη, συγκεκριμενοποιημένη: το αυτοκίνητο. Δε 
χρειάζεται να τη συγκροτήσει μ ’ ένα μικρό αντικείμενο ή μια έμμονη ιδέα. Ό ντας μέσα σ’ αυ
τό το αυτοκίνητο, στο οποίο επιπλέον προστατεύεται και από τον πατέρα του, δε χρειάζεται 
ο ίδιος να αποκαταστήσει μια συλλειτουργία που θα του επιτρέψει να προχωρήσει μες στον 
κόσμο. Τη δική του προστατευτική σφαίρα τού την προσέφερε ο πατέρας του. Η εξυπνάδα 
του πατέρα έγκειται στο ότι, μέσα σ’ έναν κόσμο που ο σεισμός τον έκανε χαοτικό, αυτοί έ
χουν ένα κινούμενο σπιτικό. Οδηγεί, ωθώντας το γιο του να διασχίσει το χάος· θα πάνε να 
δουν τις συνέπειες του Κακού στον κόσμο, αλλά παραμένοντας εντός του ιπτάμενου δίσκου 
και εντός της συλλειτουργίας πατέρα-γιου. Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος της ταινίας, ο γιος είναι 
αυτός που θα νιώσει την ανάγκη ν ’ αφήσει τη σφαίρα-αυτοκίνητο και να μείνει για λίγο στον 
καταυλισμό- θαρρείς και νιώθει την ανάγκη να βρει το δικό του άγνωστο έδαφος, δίχως την 
προστασία του πατέρα, για μια νύχτα, και να συλλειτουργήσει με τα άγνωστα παιδιά που τον 
υποδέχονται στον καταυλισμό όπου θα καταλύσει προσωρινά. Η εξυπνάδα του πατέρα έ
γκειται στο ότι δέχεται να θέσει ελαφρώς σε κίνδυνο τη συλλειτουργία πατέρα-γιου, ούτως 
ώστε ν ’ αφήσει το γιο του ελεύθερο ν ’ αποκτήσει αυτή τη νέα γ ι’ αυτούς εμπειρία.
Σε μια κατάσταση σαν κι αυτήν του Ιράν, για να σωθεί κανείς απ’ την απονεκρωτική επανά
ληψη του Νόμου, πρέπει να βρει τον σωστό ρυθμικό συντονισμό και να συλλειτουργήσει με 
κάτι ή με κάποιον, οποιονδήποτε ή οτιδήποτε: κονσερβοκούτι, μπαλόνι, γαϊδουράκι, γέρο
ντα, συμμαθητή, αυτοκινητόδρομο. Διασυνδεόμενοι, συντονιζόμενοι και συλλειτουργώντας 
με κάτι κοντινό, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη μικρή προστατευτική σφαίρα που 
χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μέσα στον κόσμο, παραμένοντας προσταχευμένοι απ’ 
τους κινδύνους του.
Η πιο σαφής και αμιγής ταινία όσον αφορά στο θέμα της συλλειτουργίας είναι αναμφίβολα η 
μικρού μήκους Λύσγ. Έ να ς άντρας που έμεινε από λάστιχο στο βουνό, επιστρέφει στην πε
διάδα, φτιάχνει το λάστιχο και προσπαθεί με οτοστόπ να γυρίσει πίσω στο αυτοκίνητό του. 
Ό μω ς κανείς δεν τον παίρνει, και η κατάσταση μοιάζει αδιέξοδη, όπως ακριβώς και στη σκη
νή με το σταυροδρόμι στην ταινία Το ψωμί και ο δρόμος. Τελικά, θα το πάρει απόφαση και θα 
ξεκινήσει με τα πόδια, σπρώχνοντας σιγά σιγά μπροστά του τη ρόδα, σαν να ’ταν παιδικό 
τσέρκι. Και εδώ, ανάμεσα σ’ αυτόν τον άντρα και τη ρόδα του, συνοδεία χαρμόσυνης θριαμ
βευτικής μουσικής, αρχίζει μία από τις πιο ευφρόσυνες και εγκάρδιες κινηματογραφικές 
συλλειτουργίες. Μια μεταδοτική ευφορία πλημμυρίζει τον άντρα, το βουνό, το θεατή. Η ρό
δα, τελικά, θα σταματήσει μόνη της, στη θέση της, μπροστά ακριβώς στο ακινητοποιημένο 
αυτοκίνητο που, επιτέλους, θα μπορέσει να ξαναξεκινήσει.
Την απόδειξη πως είχε δίκιο να θέσει στο κέντρο των μυθοπλασιών του το θέμα της συλλει- 
τουργίας ως ουσιώδους απάντησης στη σημερινή κατάσταση του Ιράν, θα τη δώσει στον Κια- 
ροστάμι η ίδια η πραγματικότητα -  και μάλιστα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ντο
κιμαντέρ Κατ’ οίκον εργασία. Προς το τέλος της ταινίας, ο κινηματογραφιστής κυριολεκτικά 
«πέφτει πάνω» σε μια απρόβλεπτη, πραγματική συλλειτουργία, ίσως την πιο συγκινητική ό
λων των ταινιών του: ενός μικρού αγοριού που πέφτει κυριολεκτικά σε κατάθλιψη από τη 
στιγμή που ο συμμαθητής του με τον οποίο είχε διαλέξει να συλλειτουργήσει (ένα μικρότερο 
απ’ αυτόν αγγελικό πλάσμα), απομακρύνεται και δρασκελίζει την πόρτα της τάξης όπου τους 
ανακρίνει ο Κιαροστάμι. Η συλλειτουργία παύει να αποτελεί θέμα επεξεργασίας και ανακί- 
νησης του δημιουργικού φανταστικού, και του προσφέρεται στην πραγματικότητα· η ίδια η 
πραγματικότητα του την προσφέρει -  ακέραιο κομμάτι της, αναπάντεχο, επίμονο, αδιαμφι
σβήτητο. Μια τέτοια δωρεά δεν μπορεί παρά να την αξίζει κανείς. Μια τέτοια χάρις μπορεί να 
δοθεί μόνο σ’ έναν μεγάλο κινηματογραφιστή.

Kiarostami, επιμ. Alberto 
Barbera και Elisa Resegotti,
Μuseo Nazionale del Cinema, 
Torino, Εκδ. Mondadori Electa, 
Ml Ujvo 2003.
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Στη θέση του Θεού

Ο Αμπάς Κιαροστάμι συζητά με τον Jean-Luc Nancy

[Ο Jean-Luc Nancy ανοίγει τη συζήτηση μιλώντας για τις περσικές μινιατούρες...]

ΑΚ: Μια φοιτήτρια που ετοίμαζε τη μεταπτυχιακή της εργασία, μου έδειξε μια σειρά από ει
κόνες στις οποίες διέκρινα άτι ορισμένα πλάνα από ταινίες μου μοιάζουν καταπληκτικά με 
λεπτομέρειες από μινιατούρες· κυρίως, η παρουσία των δέντρων και των ελικοειδών μονο- 
πατιών. Κι όμως, εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα συγγένεια με τη ζωγραφική της περσικής μινια
τούρας. Αυτή η πιθανή σύνδεση ήταν για μένα μια παράξενη ανακάλυψη. Μήπως συμβαίνει 
επειδή οι μινιατουρίστες κι εγώ, ζώντας στο ίδιο φυσικά τοπίο και στην ίδια χώρα, φτάσαμε 
να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο για τα δέντρα και τα μονοπάτια με ζιγκ-ζαγκ; Δεν πρόκει
ται για εσκεμμένη αντιγραφή, αλλά για γνήσια ομοιότητα.

ϋΧιΝ: Μα δεν αισθανθήκατε ποτέ συγγένεια με τη μινιατούρα;
ΑΚ: Στη Σχολή Καλών Τεχνών της Τεχεράνης είχαμε ένα μάθημα για την περσική μινια
τούρα που δε μ ’ ενδιέφερε πραγματικά. Γι αυτό, αν υπάρχουν ομοιότητες, δεν πρόκειται για 
επιρροές. Οι ομοιότητες προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον όπου όλοι ζούμε κι έχουμε 
γαλουχηθεί. Στο Ιράν υπάρχουν ακόμα απομακρυσμένα μέρη που δεν τα ’χει αγγίξει η σύγ
χρονη ζωή. Μπορείς να δεις εκεί μονοπάτια, δέντρα, κυπαρίσσια όπως αυτά στις μινιατούρες. 
Αν τα φωτογραφίσω, μπορώ να πω ότι θυμίζουν μινιατούρες. Για αιώνες αυτό το είδος του 
τοπίου ή της σύνθεσης προβάλλει απ’ την καρδιά αυτής της φύσης κι έχει πάρει ένα νόημα.

JLN: Μπορώ να καταλάβω αυτή την κοινότητα σκέψης ακόμα κι αν δεν ξέρω το Ιράν, μπο
ρώ να φανταστώ αυτό το είδος τοπίου όπου ένα μοναχικό δέντρο ξεχωρίζει. Οι μινιατούρες, 
όμως, είναι κάτι άλλο- είναι εικόνα. Εκτός από την τέχνη της μινιατούρας υπάρχει μια ιρα
νική παράδοση της εικόνας; Αλήθεια, στα περσικά τη λέτε «μινιατούρα»; Γιατί σας ακούω να 
λέτε «μινιατούρα» που είναι λατινική λέξη και πρέπει να τη δανειστήκατε πρόσφατα. Πώς ο
νομάζεται στην περσική παράδοση;
ΑΚ: Ό πω ς για πολλά πράγματα που δημιουργήθηκαν στο Ιράν, ο όρος μπορεί, πράγματι, να 
προήλθε από τη Δύση. Εμείς ζωγραφίζαμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ονομασία δόθηκε από 
άλλους κι έμεινε. Μερικές φορές βρίσκουμε συνώνυμα στα περσικά, αλλά δε νομίζω ότι βρή
καμε για τις μινιατούρες. Μου είναι δύσκολο να βρω τη χρονολογία που άρχισε να χρησιμο
ποιείται αυτός ο όρος στην περσική γλώσσα. Πρέπει να έγινε πρόσφατα (ίσως τον 19ο αιώνα), 
κι από τότε δεν έχουμε βρει συνώνυμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις προσωπογραφίες: χρησι
μοποιούμε τον όρο «portrait». Για πολύ καιρό ζωγραφίζαμε πρόσωπα, όμως πολύ αργότερα 
αυτό το ονομάσαμε «portrait».

JLN: Και για τα τοπία...;
ΑΚ: Για τα τοπία έχουμε τον περσικό όρο «μανζαρέχ», αλλά χρησιμοποιούμε και τον γαλλικό 
«paysage». Το ίδιο και για το «ταμπιάτ-ε-μπιτζάν», που το λέμε και «nature morte» (νεκρή 
φύση).

Jean-Luc Nancy
Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσο
φίας και Αισθητικής των Μέσων 
Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο 
των Ανθρωπίνων Επιστημών 
του Στρασβούργον. Εχει δημοσι
εύσει επίσης ποίηση και θεατρι
κά έργα, παράλληλα με κριτικές 
και μελέτες για τη λογοτεχνία, τη 
σχέση της εικόνας με τη βία, το 
θέμα της αναπαράστασης στην 
τέχνη, την κατάσταση της .λογοτε
χνίας κΛπ. 97
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Λ Ν : Αυτό πώς το λέτε; [Του δείχνει ένα γυναικείο μηούστο.]
ΑΚ: «Μπαντάσχ»: ένα πορτρέτο που δείχνει και τα χέρια.

ιΠιΝ: Ας ξαναγυρίσουμε στο ζήτημα της εικόνας. Στο κέντρο της ταινίας Και η ζωή συνεχίζε
ται βλέπουμε στον τοίχο ένα πορτρέτο, ένα μπούστο σχεδόν κάποιου με μια πίπα στο χέρι. Εί
ναι φωτογραφία ή φωτογραφημένος πίνακας ζωγραφικής;
ΑΚ: Δεν είναι φωτογραφία· είναι λαϊκή ζωγραφική που έγινε αφίσα. Είναι πολύ διαδεδομένη 
στα χωριά του Ιράν εδώ και δέκα-δώδεκα χρόνια.

<]ΕΝ: Τι ή ποιον αντιπροσωπεύει;
ΑΚ: Συμβολίζει τον ευτυχισμένο χωριάτη. Έ χει ένα φλιτζάνι τσάι, ένα κομμάτι ψωμί, λίγο 
κρέας, την πίπα του ή, μάλλον, καλύτερα το σοπόκ.1 Στη φαντασία του κόσμου είναι η ιδανι
κή εικόνα του χωρικού στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του.

όΧ,Ν: Η εικόνα είναι σχισμένη στην ταινία.
ΑΚ: Το έκανα εγώ για συμβολικούς λόγους. Ό πω ς φαίνεται στην ταινία, ο χωρικός έχει απο
κοπεί απ’ ό,τι αγαπούσε: το ψωμί του, το τσάι του, το κρέας. Τα βασικά αγαθά για την επι
βίωσή του απειλούνται. Ο σεισμός άνοιξε μια άβυσσο ανάμεσα σ’ αυτόν και τα υπάρχοντά 
του. Όμως η πνευματική του κατάσταση έχει παραμείνει ίδια. Γι αυτό, στο Ιράν η εικόνα αυ
τή έγινε αφίσα της ταινίας Και η ζωή συνεχίζεται, και πρόσθεσα πάνω της τις λέξεις: «Η γη 
κουνήθηκε, αλλά εμείς είμαστε αμετακίνητοι».

Λ Ν : Καταλαβαίνουμε καλά το μήνυμα, κι ας μη γνωρίζουμε τίποτα για το ζωγράφο και την 
ιδιαιτερότητα του πίνακα. Η σκηνοθεσία το τονίζει ακόμα περισσότερο κάνοντας πολύ δυ
νατή τη στιγμή: ο σκηνοθέτης κοιτάζει έξω, βλέπει τα ερείπια, γυρίζει και βλέπει την εικόνα. 
Υπάρχει επίσης μια ολόκληρη σχέση της ταινίας με την εικόνα, κι όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο 
περιεχόμενο της εικόνας. Το Ιράν παραμένει, η παράδοση παραμένει («είμαστε αμετακίνη
τοι»), αλλά αυτό προκύπτει σε σχέση με δύο είδη εικόνας: την εικόνα του ζωγράφου και την 
εικόνα της ταινίας. Είδατε κάπου αυτή την αφίσα σχισμένη ή το σκηνοθετήσατε όλο εσείς; 
ΑΚ: Θα ήταν αδύνατον να έχει σχιστεί έτσι απ’ το σεισμό. Μια αφίσα κολλημένη στον τοίχο 
θα είχε πέσει. Μόνο μια τοιχογραφία θα μπορούσε να έχει αυτή τη ρωγμή. Γ ι’ αυτό, βρήκα έ
ναν τοίχο με ρωγμή, έβαλα πάνω την αφίσα, φώτισα από πίσω για να μπορώ ν ’ ακολουθήσω 
ακριβώς αυτό το μοτίβο σε ζιγκ-ζαγκ, και μετά την έσκισα.

Λ Ν : Αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν μια εικόνα κολλημένη στον τοίχο να σχιστεί έτσι, αλ
λά τελικά το πίστεψα.
ΑΚ: Αγόρασα την αφίσα απ’ το τεϊοποτείο ενός χωριού και την πήγα στο γύρισμα. Κατά τη 
γνώμη μου, είναι πολύ κοντά στο νόημα της ταινίας. Με το σεισμό, ο χωρικός έχασε τα πά
ντα, το αοτιόκ τού έπεσε απ’ τα χέρια. Από την άλλη, εσείς του αποδίδετε μια πίπα! Παίζοντας 
με τις λέξεις, μπορώ να πω ότι η εικόνα αυτή δεν αναπαριστά απλώς την πραγματικότητα· 
κατέχει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το σοπόκ του χωρικού μετατράπηκε σε πίπα επειδή 
η τύχη του καλυτέρεψε.2 Πιστεύω πως, όταν ένα γεγονός δεν προκαλεί το θάνατό μας, μας 
κάνει πιο δυνατούς και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας.
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1. ΓΙαραΰυοιακή μακριά nina 
ιιου χρηοιμοιιυιυύν κυρίως οι 

χωρικοί.
2. Το οοηόκμηυρεί να είναι σύμ

βολο ιης αγροί ικής ζωής, ενώ η 
nina φανερώνει μεγαλύτερο 

πλούιο.

Λ,Ν: Τι σημασία δίνεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ζωγραφιά; Το ίδιο πράγμα δεν μπορού
σε να δειχθεί μ’ έναν αληθινό γέρο, όπως βλέπουμε άλλα πρόσωπα που επέζησαν του σεισμού; 
ΑΚ: Δε νομίζω ότι μπορώ να επινοήσω τα πάντα. Δουλεύω, όπως κάνουν και άλλοι. Και μερι
κές φορές πιστεύω ότι μπορούμε μόνο να επιλέξουμε μέσα απ’ αυτά που έχουν δημιουργήσει 
οι άλλοι. Εκείνη την εποχή αναρωτιόμουν: Γιατί αυτή η αφίσα είναι τόσο δημοφιλής και για
τί τη βρίσκουμε μέσα σ’ όλα τα σπίτια; Όταν καταφέρουμε ν ’ απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτη-
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μα, θα καταλάβουμε γ ιατί το να επιλέγεις είναι το ίδιο σημαντικά με το να σκέφτεσαι. Πι
στεύω άτι αυτή η αφίσα μπορεί να δώσει νόημα ή ν ’ απαντήσει σε πολλά ερωτήματα για την α
γροτική ζωή με τον ίδιο τρόπο που θα το έκανε μια μελέτη κοινωνιολογίας ή ψυχολογίας· για
τ ί είναι μια εμβληματική εικόνα που αναπαριστά το απόλυτο όνειρο του φανού χωρικού.

Λ Ν : Γ ι’ αυτό είναι και τόσο διαδεδομένη.
ΑΚ: Ναι, αλλά δεν ξέρουν όλοι το λόγο. Η εικόνα αναπαριστά τις ελπίδες και τα όνειρα του α
γρότη. Συγχρόνως, δημιουργεί έναν καθρέφτη όπου μπορείς ν ’ αναγνωρίσεις τον εαυτό σου. 
Τι μπορεί να είναι η ζωή του αγρότη; Το κρέας του, το ψωμί του, το τσάι του κι ο καπνός 
του. Αυτό είναι το σκηνικό που, όταν υπάρχει, σημαίνει ζωή κι ευτυχία. Αυτή την εικόνα 
μπορούσες να τη δεις στη διάρκεια του σεισμού, κι αυτήν θυμίζει μια σκηνή της ταινίας ό
που μια γριά ψάχνει στα ερείπια όχι τον άντρα της, αλλά το τσαγιέρά της για να φτιάξει τσάι. 
Λένε ότι πρέπει να ξέρεις την κοινωνιολογία του αγροτικού περιβάλλοντος για να εργαστείς 
σ’ ένα χωριό. Αυτή η εικόνα με βοήθησε. Ό τα ν  τη βρήκα, ήξερα ότι θα με βοηθούσε. Για πα
ράδειγμα, σ’ όλα τα μέρη που σερβίρουν τσάι στην άκρη της ερήμου μπορείς να βρεις την ει
κόνα ενός χιονισμένου βουνού. Από τη μια υπάρχει ένα λιβάδι κι από την άλλη μια γέφυρα 
πάνω από ένα ποταμάκι όπου κολυμπάνε πάπιες. Αυτό το είδος της εικόνας συνηθίζεται πο
λύ στις περιοχές που οι κάτοικοί τους δεν έχουν δει ποτέ καταπράσινη φύση και την έχουν 
στερηθεί. Θα είναι αδύνατον ν ’ αποφύγω αυτή την εικόνα αν κάνω ποτέ μια ταινία στην έ- 
ρημο.

ύ ίΝ : Και στο Ο άνεμος θα μας πάρει υπάρχουν κάδρα σ’ ένα σπίτι, αλλά δε θυμάμαι ακριβώς 
το θέμα τους. Δε φαίνονται τόσο καθαρά (δεν είναι σε κοντινό πλάνο). Ό μω ς στα εσωτερικά 
των σπιτιών βλέπουμε ότι υπάρχουν εικόνες στους τοίχους.
ΑΚ: Σε όλα τα σπίτια οι άνθρωποι βάζουν δικές τους φωτογραφίες ή φωτογραφίες που έχουν 
τραβήξει. Όμως, αν η κάμερα δεν πλησιάσει, οι εικόνες αυτές δε θα φανούν.

<Π_.Ν: Αναρωτιόμουν τι παίζεται στη σχέση ανάμεσα σε τέτοιες εικόνες ή φωτογραφίες και 
στο γεγονός ότι όλη η ταινία είναι η ιστορία φωτογραφιών που δεν πρέπει να τραβηχτούν 
και φωτογραφιών που, εντέλει, ο εθνολόγος τις κλέβει -  φωτογραφιών ή, μάλλον, πλάνων, α
φού σκόπευε να κινηματογραφήσει το πένθος των γυναικών, άσχετα αν δεν κατάφερε τελι
κά παρά να τραβήξει μερικές φωτογραφίες. Στην αρχή, άλλωστε, μια γυναίκα τού απαγορεύ
ει να χρησιμοποιήσει την κάμερά του.
ΑΚ: Η κάμερα δε δείχνει τις εικόνες στους τοίχους γιατί δεν ήθελα να τις δείξω. Ό μως το ότι 
η γυναίκα εμποδίζει τον άντρα να τη φωτογραφίσει, προέρχεται από την κουλτούρα, την πα
ράδοση. Αρκετά συχνά, στα χωριά (όπως και στη Αφρική όπου πήγα πρόσφατα για ένα γύρι
σμα), όταν οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, αντιλαμβάνονται τη φωτογραφική μηχανή, ε
μποδίζουν τη φωτογράφηση, δεν τους αρέσει να τους φωτογραφίζεις.
Η άποψή σας για την εικόνα και τη φωτογραφία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έ χω  φτάσει 
να πιστεύω ότι μια φωτογραφία, μια εικόνα, αξίζει περισσότερο από μια ταινία. Το μυστήριο 
της εικόνας παραμένει σφραγισμένο γιατί απουσιάζουν ο ήχος και ο περίγυρος.3 Μια φωτο
γραφία δε διηγείται μια ιστορία- γ ι’ αυτό και υπόκειται σε συνεχή μεταμόρφωση και, κυρίως, 
ζει περισσότερο από μια ταινία.
Σ’ ένα συνέδριο με θέμα τα τοπία, στην Ντορντόν της Γαλλίας, το Σεπτέμβριο του 2000, πα
ρουσίασα δύο φωτογραφίες ενός τοπίου με λίγα δέντρα. Δεν τις συνόδευε κανένα σχόλιο. Δε
καπέντε χρόνια χωρίζουν αυτές τις φωτογραφίες, κι όταν τις κοιτάζω, τρομοκρατούμαι. Εί
ναι απλώς δύο φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στο ίδιο ακριβώς μέρος, από την ίδια γω
νία, και δείχνουν το ίδιο τοπίο. Στο μεταξύ, όμως, μερικά δέντρα έχουν εξαφανιστεί, και στην 
πιο πρόσφατη φωτογραφία παρατηρείς την απουσία τους.
Αυτό τον καιρό αισθάνομαι περισσότερο φωτογράφος παρά κινηματογραφιστής. Σκέφτομαι

3. Αυτή η ιδέα ιυν περιγύρου εί
ναι αντίστοιχη με ιον δοτικό όρο 
εκτός πεδίου (Ηοη-υδαπιρ). 99
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καμιά φορά: Πώς μπορώ να κάνω μια ταινία χωρίς να λέω τίποτα; Μου έγινε φανερό όταν 
διάβασα το κείμενό σας. Αν οι εικόνες μπορούν να σε ωθήσουν τόσο δυνατά να τις ερμηνεύ
σεις και να βρεις ένα νόημα που δεν το υποψιαζόσουν, τότε αξίζει περισσότερο να μη λες τί
ποτα και ν ’ αφήνεις το θεατή να τα φαντάζεται όλα.
Ό ταν αφηγούμαστε, λέμε μόνο μία  ιστορία, και κάθε θεατής με την ιδιαίτερη φαντασία του 
ακούει μία  ιστορία. Ό ταν, όμως, δε λέμε τίποτα, είναι σαν να λέμε χιλιάδες πράγματα. Η ε
ξουσία περνάει στο θεατή. Ο André Gide έλεγε ότι σημασία έχει το βλέμμα· όχι το θέμα. Και ο 
Godard λέει πως οτιδήποτε είναι στην οθόνη, είναι ήδη νεκρό- το βλέμμα του θεατή είναι αυ
τό που του ξαναδίνει ζωή.
Διάβασα πολλές φορές το κείμενό σας και σκέφτηκα ότι είναι τόσο μεγάλη ευθύνη να είσαι 
σκηνοθέτης, ώστε θα προτιμούσα να μη γυρίζω ταινίες.

JLN: Είναι λίγο αργά! 
ΑΚ: Ό χι και τόσο!
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JLN: Θέλω να πω... καταλαβαίνω πολύ καλά αυτή την επιθυμία να καταλήξει κανείς σε μία 
εικόνα, μόνο σε μία εικόνα. Όμως, αν μου επιτρέπετε, αυτά που λέτε γενικά για τις ταινίες σε 
σχέση με τη φωτογραφία, δεν είναι τελείως αληθή- γιατί δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει η
χητική μπάντα. Ο κινηματογράφος υπήρξε για μεγάλο διάστημα βουβός, κι εσείς ο ίδιος ει
σάγετε μουσική στις ταινίες σας σ’ ένα προχωρημένο στάδιο, ακόμα κι όταν υπάρχουν λέξεις. 
Ο ήχος, λοιπόν, συζητιέται. Μπορούμε επίσης ν ’ αμφισβητήσουμε αυτή την ιδέα για την α
πουσία του περίγυρου, του εκτός πεδίου, γιατί ανά πάσα στιγμή υπάρχει μια φωτογραφία πά
νω στην οθόνη. Ο κινηματογράφος δεν είναι τίποτα παραπάνω από είκοσι τέσσερις φωτο
γραφίες το δευτερόλεπτο. Όσο για την ιστορία, κάνετε τα πάντα για να περιορίσετε την ι
στορία στο ελάχιστο. Σε κάθε ταινία υπάρχει μόλις μια υπόνοια αφηγηματικής γραμμής που 
ποτέ δεν είναι πραγματικά μια ιστορία. Ο κινηματογράφος που κάνετε, βρίσκεται ήδη στο 
δρόμο που επιθυμείτε. Θα πρόσθετα πως, αν αναλογιστούμε την κατάληξη της ταινίας Ο ά
νεμος θα μας πάρει ή το τελευταίο καρέ της ταινίας Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; (παρ’ ό
λο που εδώ δεν πρόκειται για φωτογραφία, αλλά για ένα τετράδιο), υπάρχει πάντα μια εικό
να. Ίσως θα έπρεπε να πάρουμε το τέλος όλων των ταινιών- το τέλος, π.χ., της Γεύσής του κε
ρασιού, που κι αυτό ξαναγυρνάει στον κινηματογράφο: υπάρχει πάντα μια εικόνα, μια φωτο
γραφία, ένα πλάνο που δεν ξέρουμε από πού τραβήχτηκε, από ένα μάτι που είναι ή δεν είναι 
μέσα στον τάφο. Κατά κανόνα οι ταινίες σας καταλήγουν σ’ ένα είδος στατικής εικόνας.
ΑΚ: Πείθομαι όλο και περισσότερο για την ικανότητα αυτής της εικόνας να προκαλέσει δυ
νατές αντιδράσεις, για τη δυνατότητα που δίνει στο θεατή να διεισδύσει και να την ερμηνεύ
σει προσωπικά. Στα πλάνα όπου υπάρχει κίνηση, όταν ένα στοιχείο μπαίνει από κάποιο ση
μείο και βγαίνει από ένα άλλο, υπάρχει λιγότερη συγκέντρωση, και η προσοχή του θεατή δεν 
μπορεί να παραμείνει σε εγρήγορση. Είναι όπως συμβαίνει στα ταξίδια: διασχίζω την αίθου
σα του σταθμού, διασταυρώνομαι με εκατοντάδες ανθρώπους. Το μόνο πρόσωπο που θα θυ
μάμαι, είναι ο επιβάτης που θα καθίσει απέναντι μου και θα έχω τον καιρό να τον παρατηρή
σω. Μπορεί να διασταυρώθηκα μαζί του, αλλά δεν πρόλαβα να συγκεντρώσω την προσοχή 
μου πάνω του. Τώρα η ακινησία μού επιτρέπει να τον κοιτάξω σταθερά, σαν μια εικόνα. Η ι
κανότητά μου να παρατηρώ, ενεργοποιείται. Οι λεπτομέρειες του προσώπου του, τα άλλα 
πρόσωπα που μου θυμίζει, αρχίζουν να σχηματίζονται στο μυαλό μου. Στην πραγματικότη
τα, ακριβώς τη στιγμή που παίρνω τη θέση της μηχανής, ο άλλος τοποθετείται σαν θέμα και 
μένει ακίνητος σαν φωτογραφία. Κι αυτό οδηγεί τη σκέψη μου στη μηχανή του Bresson που 

4, Η λέξη fixation U yaai σια μθυ εΠιτρέπει αυτόν το χρόνο της fixation.4
γαλλικά οαν ηαιχνίδι μι nc έν- γλ. , , , ,  ,
vow  nji ,ψοσήϊωαηΐ njc οια- hlvai οαν ενα UKlvrl™ παράθυρο που ανοίγει ο ενα τοπίο: για μια στιγμή, μια στιγμή μελαγ- 

θεροπαίηοης και ιυο · ψιύψί· χολίας, κοιτάς απέναντι ένα και μοναδικό δέντρο. Αυτό το δέντρο κάνει ό,τι και το πρόσωπο.
υμαιυς· ¡ης ιικόνας. ιΣ .ι.Μ .) Κι εσύ σκέφτεσαι ότι δε θα το άλλαζες για άΐα τα δέντρα του κόσμου. Αυτό το δέντρο οού υπόοχε-
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ται κάτι σταθερό. Συναντιέστε. Του δίνεσαι. Σου ’χει παραδοθεί. Μου φαίνεται όχι αυτά τα ακί
νητα αντικείμενα έχουν την ικανότητα να διεγείρουν τα συναισθήματά μας.

JLN: Αυτό μου φέρνει στο μυαλό δύο πράγματα. Ως Δυτικός, πολύ Δυτικός (δεν ξέρω τι από 
τα δύο θεωρείτε τον εαυτό σας, Ανατολίτη η Δυτικό), είμαι απόλυτα παγιδευμένος στα θέμα
τα της εικόνας ως αναπαράστασης- δηλαδή, αντιγραφής, μίμησης εκτός πραγματικότητας. 
Όμως απ’ τα λόγια σας διαφαίνεται κάτι απόλυτα ανατολικό: η εικόνα ως παρουσία, ως δύνα
μη. Αυτό συναντά την κινεζική ζωγραφική και τη σημασία της μοναδικής πινελιάς που δεί
χνεται με υποδειγματικό τρόπο στην πραγματεία ΧουαΓιουΛου του Σιχ-Τάο, όπου δίνεται έμ
φαση στη σπουδαιότητα του ι χοϋα, δηλαδή της μιας και μοναδικής γραμμής. Υπάρχει μια διά
σταση που έχει να κάνει με την Ανατολή και τη Δύση, και, συγχρόνως, μια ιστορική διάστα
ση του κινηματογράφου που μου κάνει μεγάλη εντύπωση στις ταινίες σας. Είναι αλήθεια ότι 
ο Bresson είναι κοντά σ’ αυτό- άλλωστε, ανέκαθεν υπήρχε κάτι απ’ αυτό στον κινηματογρά
φο. Μου φαίνεται, όμως, ότι ο κινηματογράφος για πολύ καιρό πήρε περισσότερο το ρόλο τού 
αφηγητή ιστοριών (μ’ ένα ολόκληρο μυθολογικό υλικό όπως το αστυνομικό μυθιστόρημα, οι 
μεγάλες ερωτικές ιστορίες, ο ιστορικός κινηματογράφος) και της τέχνης που έχει τη δύναμη 
να αναπαράγει την κίνηση. Τώρα μπαίνουμε σε μιαν άλλη φάση όπου δε δίνεται πια τόσο με
γάλη έμφαση στην αφήγηση ιστοριών ή στην ανάδειξη της κίνησης και της αναπαράστασης ε
νός συνόλου που ζωντανεύει με τον ήχο και άλλα στοιχεία. Ο κινηματογράφος αντιμετωπίζει 
τη σημερινή πραγματικότητα και είναι λιγότερο συνδεδεμένος με την κίνηση και, άρα, με το 
εκτός πεδίου, με τις ιστορίες, αφού τίποτα δεν συμβαίνει πια έξω από την εικόνα.
ΑΚ: Δεν έχω καταφέρει μέχρι τώρα να βρω έναν ορισμό του κινηματογράφου. Αν θεωρήσεις 
ότι καθήκον του κινηματογράφου είναι να λέει ιστορίες, μου φαίνεται ότι το μυθιστόρημα 
τα καταφέρνει πολύ καλύτερα. Καλή δουλειά κάνουν επίσης τα ραδιοφωνικά θεατρικά και 
τα τηλεοπτικά σίριαλ. Έ χω  στο νου μου έναν διαφορετικό κινηματογράφο- έναν κινηματο
γράφο που με κάνει πιο απαιτητικό κι έχει οριστεί ως «έβδομη τέχνη». Σ ’ αυτόν τον κινημα
τογράφο υπάρχει μουσική, ιστορία, ποίηση, ρεμβασμός. Όμως, ακόμα κι αν τα περιέχει όλα 
αυτά, πιστεύω ότι παραμένει κατώτερη μορφή τέχνης. Αναρωτιέμαι, για παράδειγμα, γιατί η 
ανάγνωση ενός ποιήματος εξάπτει τη φαντασία μας και μας καλεί να συμμετάσχουμε στην 
τελείωσή του. Δεν υπάρχει αμφιβολία όχι τα ποιήματα δημιουργούνχαι για να φτάσουν σε μια 
αρμονία, παρ’ όλο που παραμένουν πάντα ημιτελή. Ό ταν η φαντασία μου παρασυρθεί, το 
ποίημα γίνεται δικό μου. Το ποίημα δε διηγείται ποτέ μια ιστορία- δίνει μόνο μια σειρά από 
εικόνες. Αν στη μνήμη μου υπάρχει η αναπαράσταση αυτών των εικόνων, αν κατέχω τους 
κώδικες, μπορώ ν ’ αγγίξω το μυστήριό του.
Για τον ίδιο λόγο μπορώ σήμερα να συνδεθώ μ’ ένα ποίημα που δέκα χρόνια πριν μου ήταν α
κατανόητο. Σκέπτομαι τα μυστικιστικά ποιήματα του Ρουμί5 που διάβαζε ο πατέρας μου ό
ταν ήμουν παιδί και που τα ανχέχαμε μόνο και μόνο επειδή ήταν ο πατέρας. Τα ξαναδιάβασα 
πριν δέκα χρόνια, τα ξαναδιαβάζω και σήμερα, και κάθε φορά ανακαλύπτω ένα νόημα που 
μου ’χε διαφύγει. Σπάνια ακούω κάποιον να λέει ότι δεν κατάλαβε κάποιο ποίημα. Στον κι
νηματογράφο, όμως, αν σου ξεφύγει μια σχέση, μια σύνδεση, θα πεις ότι δεν κατάλαβες την 
ταινία. Αντίθετα, η μη κατανόηση είναι μέρος της ουσίας τής ποίησης. Τη δεχόμαστε έτσι. Το 
ίδιο και τη μουσική. Ο κινηματογράφος είναι διαφορετικός. Έ να  ποίημα το πλησιάζουμε με 
το συναίσθημα, ενώ μια ταινία με τη σκέψη. Δε χρειάζεται να μπορείς να διηγηθείς ένα καλό 
ποίημα, αλλά πρέπει να μπορείς να διηγηθείς σ’ ένα φίλο απ’ το τηλέφωνο μια καλή ταινία. 
Πιστεύω πως, αν θέλουμε ο κινηματογράφος να θεωρείται μείζων μορφή τέχνης, πρέπει να 
του δώσουμε τη δυνατότητα να μην είναι απόλυτα κατανοητός. Σε διαφορετικές στιγμές τής

5. ΤζαΧαΧαλν,ίνΡουμί/1207 μΐα ταινία μπορεί v’ α<ρι}νει διαΦ0Ρει1κε^  εντυπώ σει
1273):μτγάλος ιιέροτμ:μιχηικι- ΠαΡ’ όλα αυτά, ο κινηματογράφος γίνεται όλο και πιο πολύ ένα αντικείμενο, ένα όργανο δια-

οημ ηοιητής, ιης ιμανικής-ιοΧα- σκέδασης που ο καθένας πρέπει να το δει, να το καταλάβει και να το κρίνει. Αν τον θεωρείς
102 μ"'·'κ iiajjáóoaru;. (Σ.ι.Μ.) τέχνη, δεν μπορείς να τον απομονώσεις από το διφορούμενο και το μυστήριο. Η φωτογραφία,
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η εικόνα, διατηρεί το μυστήριο αφού φανερώνει λίγα και δεν περιγράφει τον εαυτό της. Λέτε 
ότι μια εικόνα δεν αναπαριστά, δεν προσφέρεται ως αναπαράσταση, αλλά αναγγέλλει την πα
ρουσία της και προσκαλεί το θεατή να την ανακαλύψει.

JLN: Μου κάνει εντύπωση αυτή η θεώρηση του κινηματογράφου, γ ιατί μοιάζει να προέρχε
ται από μια εσωτερική σχέση του κινηματογράφου με τον εαυτό του. Θέλω να πω δύο πράγ
ματα. Πρώτον, από την αρχή ο κινηματογράφος είχε μέσα του τη δύναμη να συλλαμβάνει 
μια ολότητα με την κίνηση, να λέει ιστορίες με εικόνες και ήχους. Είναι επίσης σημαντικό ό
τι αυτό αντιστοιχούσε σε μια ιστορική στιγμή όπου επικρατούσε η ιδέα του ολοκληρωτικού 
έργου τέχνης. Είναι μια έκφραση του Wagner, οπότε τον κινηματογράφο αυτόν μπορούμε να 
τον ονομάσουμε «βαγκνερικό». Προφανώς ο κινηματογράφος είναι ένα απίστευτο εργαλείο 
επίδειξης, και σχεδόν από τις απαρχές του ο Τζίγκα Βερτόφ ή ο Σεργκέι Αϊζενστάιν με διαφο
ρετικό τρόπο και όλοι οι άλλοι σπουδαίοι κινηματογραφιστές (ο Howard Hawks, ο Carl 
Dreyer, καθώς και ο Roberto Rossellini ή ο Robert Bresson) έφτιαχναν τις εικόνες τους σύμ
φωνα με αυτό, ακόμα κι όταν αντλούσαν από τα υλικά μυθολογικών ιστοριών (ουέστερν η 
πολεμικές περιπέτειες). Ή τα ν  σαν να συλλάμβαναν στο φιλμ ό,τι υπήρχε ήδη εκεί. Όμως, 
ό,τι ήδη υπάρχει δεν είναι μόνο φωτογραφία -  ή, μάλλον, χρειάστηκε ο κινηματογράφος για 
να ανακαλύψουμε τι είναι η φωτογραφία, για να έρθει η φωτογραφία στο προσκήνιο, για να 
μην είναι απλώς και μόνον εκεί.
ΑΚ: Δεν μπορώ να υποφέρω τον αφηγηματικό κινηματογράφο. Φεύγω από την αίθουσα. Όσο 
περισσότερο ασχολείται με την αφήγηση της ιστορίας και το πετυχαίνει, τόσο περισσότερο του 
αντιστέκομαι. Ο μόνος τρόπος να οραματιστούμε έναν καινούργιο κινηματογράφο, είναι ν ’ α
σχοληθούμε περισσότερο με το ρόλο του θεατή. Είναι αναγκαίο να οραματιστούμε έναν ατελή 
και ανολοκλήρωτο κινηματογράφο, ώστε ο θεατής να μπορεί να παρέμβει και να γεμίσει το κε
νό και τις ελλείψεις. Αντί να γυρίζουμε μια ταινία με στέρεα και αλάθητη δομή, ας αδυνατί
ζουμε την τελευταία, έχοντας πάντα υπόψη να μη διώξουμε τους θεατές. Ίσως η λύση είναι να 
προκαλείς το θεατή ώστε να έχει πιο ενεργητική κι εποικοδομητική παρουσία. Πιστεύω περισ
σότερο σε μια τέχνη που προσπαθεί να δημιουργήσει διαφορές και αποκλίσεις, παρά στην τέ
χνη που δημιουργεί συγκλίσεις και ομοφωνία. Έ τσ ι δημιουργούνται διαφορετικές σκέψεις και 
αντιδράσεις. Καθένας φτιάχνει τη δική του ταινία, άσχετα αν τη υιοθετεί, την υπερασπίζεται ή 
την αντιμάχεται. Κάθε μέλος του κοινού προσθέτει κάποια πράγματα για να υποστηρίξει την 
οπτική του, κι αυτή η πράξη είναι μέρος της λειτουργίας της ταινίας.. Ό ταν μπαίνεις σε πόλε
μο με μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να το κάνεις με κάποια αδυναμία και μια έλλειψη.

JLN: Γία το κενό: θυμάμαι ένα εντελώς γκρίζο πλάνο στο Χιροσίμα, αγάπη μου. Ή μουν δε
καεννιά ετών και ήδη λίγο εξοικειωμένος (δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε αυτό)· πάντως, κατά
λαβα ότι αυτό ήταν μια εικόνα της ταινίας. Την ίδια στιγμή, δίπλα μου, μια ηλικιωμένη φώ
ναξε: «Κόπηκε το ρεύμα!» Υπάρχουν δύο τρόποι να βλέπεις τα πράγματα: ο ένας καταλαβαί
νει ότι είναι μια τρύπα στην ταινία- ο άλλος, όχι.
ΑΚ: Αυτές οι τρύπες, αυτές οι στιγμές «συσκότισης», δημιουργούν την κατασκευή. Αυτό εί
ναι το όνειρό μου. Δεν περιμένω ν ’ αλλάξουν τα πράγματα. Ξέρω τη δύναμη της συνήθειας.

JLN: Κι όμως, υπάρχουν σημάδια ότι τα πράγματα αλλάζουν, αρκεί να δει κανείς την επιτυ
χία που γνωρίζουν οι ταινίες σας. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι το ίδιο κοινό που πάει να δει το 
Και η ζωή συνεχίζεται και μια ταινία καταστροφής όπως τη Μέρα ανεξαρτησίας. Ό μω ς υπάρ
χουν πολλοί που βλέπουν τις ταινίες σας, και η επιτυχία αυτή αποδεικνύει κάτι, απ’ τη στιγ
μή που αυτό το κοινό υποστηρίζει εδώ και είκοσι χρόνια ότι ο κινηματογράφος πέθανε με το 
τέλος του νεορεαλισμού. Ο Godard έχει μιλήσει πολύ γ ι’ αυτόν το θάνατο του κινηματογρά
φου -  θα ’λεγα: υπερβολικά. Από τότε, άλλες κινηματογραφίες -της Κίνας, της Ταϊβάν, της 
Κορέας- έχουν προτείνει άλλα πράγματα. 103
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[Η συζήτηση αλλάζει θέμα. Την προσοχή τους τραβάει μια φωτογραφία του 19ου αιώνα, όπου κά
ποια γυναίκα, πλάτη στο θεατή, κοιτάζει ένα αχανές τοπίο.]

ΑΚ: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον αυτής της φωτογραφίας βρίσκεται στο γεγονός ότι μας ανα
γκάζει να μαντέψουμε το υποκείμενο που βλέπουμε πλάτη, και μας στερεί τη δυνατότητα να 
το κοιτάξουμε κατευθείαν στο πρόσωπο. Δε βλέπουμε το πρόσωπο, ούτε το βλέμμα. Κι έτσι 
πρέπει να μαντέψουμε ποια είναι, ποια είναι η κοινωνική της θέση, να βοηθηθούμε από άλλα 
στοιχεία: τα ρούχα της, το χτένισμά της, την καρφίτσα στα μαλλιά της. Τα σημεία αυτά είναι 
ικανά να μας εμπνεύσουν, αλλά δεν επιβάλλουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Καθώς τίποτα 
δεν είναι συγκεκριμένο, όλα βρίσκονται σε συνεχές γίγνεσθαι.

JLN: Αυτή η εικόνα, όπως μερικές άλλες στη φωτογραφία και τη ζωγραφική, δείχνει από πί
σω ένα πρόσωπο που κοιτάει αλλού. «Ο κόσμος της Κριστίνας» του Wyeth, ένας πίνακας πολύ 
γνωστός στην Αμερική, αναπαριστά μια γυναίκα ξαπλωμένη σ’ ένα λιβάδι. Βλέπουμε μόνο 
την πλάτη της. Σε κάθε περίπτωση, ένα βλέμμα που βλέπουμε από πίσω, προσκαλεί το δικό 
μας βλέμμα να εισχωρήσει σ’ αυτό. Το βλέμμα μου γίνεται το βλέμμα της γυναίκας.
ΑΚ: Θυμάμαι έναν πίνακα όπου τρία πρόσωπα κοιτούν έξω από το κάδρο. Μου είχε φανεί ό
τι αυτή η εικόνα επιτελούσε δύο λειτουργίες. Ό ταν κοιτάμε τα πρόσωπα, αυτά προσκαλούν 
το βλέμμα μας σ’ ένα άγνωστο σημείο. Ο πίνακας δείχνει τρεις γυναίκες, και μου φαίνεται ό
τι καθεμία προκαλεί διαφορετική συγκίνηση, διαφορετικό συναίσθημα. Είναι δυο κορίτσια 
και μια μεγαλύτερη γυναίκα που θα μπορούσε να είναι η μητέρα τους. Φαντάζομαι ότι κοι
τάζουν έναν άντρα. Έχουμε, λοιπόν, τρία διαφορετικά βλέμματα σ’ έναν άντρα. Οι κοπέλες 
τον κοιτούν σαν να τις ελκύει ή να τις γοητεύει. Η μεγαλύτερη γυναίκα τον κοιτάζει κριτι
κά σαν να μην εγκρίνει co βλέμμα των νεοτέρων. Η αξία αυτής της εικόνας έγκειται στο γε
γονός ότι κοιτάζουμε πρόσωπα που μας λένε να κοιτάξουμε αλλού.
Αν είσαι κινηματογραφιστής ή φωτογράφος, από τη μια υπηρετείς τον κόσμο κι από την άλλη 
τον προδίδεις. Μπαίνουμε σχεδόν στη θέση του Θεού: διαλέγουμε κάποια πράγματα και τα δεί
χνουμε χωρίς να λέμε τι κρύβουμε. Όσο κι αν ο κινηματογράφος αποκαλύπτει τα πράγματα, 
περιορίζει το βλέμμα· γιατί περιορίζει εγωιστικά τον κόσμο στη μια πλευρά του κύβου και στε
ρεί τις υπόλοιπες πέντε. Ό χι επειδή η κάμερα είναι ακίνητη. Δε βλέπουμε περισσότερα όταν 
μετακινείται, αφού, μόλις έχουμε πρόσβαση στη μια μεριά, χάνουμε την άλλη. Οι ταινίες που, 
όπως αυτός ο πίνακας, παραπέμπουν κάπου αλλού, είναι πιο δημιουργικές ή πιο τίμιες.

JLN: Έ χω  μια ερμηνεία σχεδόν αντίθετη, ξεκινώντας από έναν άλλο κύβο. Μιλάτε για τον κύ
βο της όρασης. Αλλά ακόμα και στην πραγματικότητα βλέπεις μόνο δύο ή τρεις πλευρές του κύ
βου. Κάποιες παραμένουν κρυμμένες, αλλά, παρ’ όλα αυτά, από κει βλέπεις το όλον. Θα ήθελα 
να μιλήσω για τον κύβο της κινηματογραφικής αίθουσας. Έ χει τρεις, τέσσερις, πέντε πλευρές 
που είναι τελείως σκοτεινές, και μία φωτεινή: την οθόνη. Σ’ αυτή την επιφάνεια ο κινηματο
γραφιστής εξασκεί την εξουσία του. Συγχρόνως, όμως, η οθόνη είναι η πλευρά ενός άλλου κύ
βου, που επίσης δείχνεται στο σύνολό του. Το πραγματικό, η κινηματογραφική αίθουσα μέσα 
στην οποία βρίσκομαι, κατά κάποιο τρόπο αναστέλλεται. Κι έτσι εισέρχομαι σε μιαν άλλη πραγ
ματικότητα: στην πραγματικότητα ή την αλήθεια για την οποία μιλούσατε προηγουμένως. 
ΑΚ: Πιστεύω ότι περιορίζουμε το θεατή. Είναι αλήθεια ότι στην πραγματικότητα δεν μπο
ρούμε να δούμε περισσότερες από μία όψεις, αλλά μπορούμε ν ’ αποφασίσουμε να γυρίσουμε 
το κεφάλι και να κοιτάξουμε αλλού- π.χ., στην κατεύθυνση του θορύβου που έρχεται απ’ έ
ξω. Σε μια κινηματογραφική αίθουσα, εμείς οι κινηματογραφιστές καθορίζουμε αυστηρά το 
βλέμμα του θεατή.

104
ύί,Ν: Ναι, αλλά μπορεί να μη βλέπεις τίποτα στην πραγματικότητα αν δεν είσαι κινηματο
γραφιστής.
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ΑΚ: Δεν πιστεύω ότι ένας απλός θεατής είναι λιγότερο ικανός από έναν κινηματογραφιστή. 
Σ’ ένα εστιατόριο, ο ίδιος θεατής μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα απ’ ό,τι στην κινηματο
γραφική αίθουσα. Στο σπίτι του μπορεί να μαντέψει ακόμα και πίσω από μια διπλή κουρτίνα 
τι συμβαίνει στους γείτονες. Καταλαβαίνει αν είναι παντρεμένοι, αν η κοπέλα ανησυχεί για 
τον πατέρα της. Και δεν έχει στη διάθεσή του παρά μια γκρίζα κουρτίνα.
Σε κανονικές συνθήκες, είμαστε ικανοί να κοιτάμε από απόσταση τους ανθρώπους και να 
τους βλέπουμε καλά, για κάποιο λόγο που βρίσκεται στο κείμενό σας. Επειδή αυτά τα πρό
σωπα δεν αναπαριστώνται, έχουν παρουσία.

JLN: Ναι, αλλά έλεγα πως, όταν κοιτάζουμε έτσι, έχουμε ήδη το βλέμμα του κινηματογραφι
στή, του ζωγράφου, του φωτογράφου ή του συγγραφέα... Το βλέμμα μου έχει διαμορφωθεί α
πό τους σκηνοθέτες, τις ταινίες, τις φωτογραφίες που έχω δει. Ό ταν κάνω αυτό [γυρίζει το 
κεφάλι του], δημιουργείται ένα κάδρο, ένα είδος άποψης -  σαν να παίρνω φωτογραφία.
ΑΚ: Πιστεύω ότι όλοι είναι περίεργοι, κι αυτή η τόσο ανθρώπινη περιέργεια δεν είναι μόνο 
γνώρισμα των δημιουργών. Όποιος έχει τέτοια περιέργεια, είναι καλός θεατής.

JLN: Πρέπει να προσέχεις τους ανθρώπους και τα πράγματα.
ΑΚ: Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο για τον Balzac. Σε μια έκθεση ζωγραφικής, μένει πολλή 
ώρα μπροστά σ’ έναν πίνακα που παριστάνει ένα αγροτικό σπίτι, με την καμινάδα να καπνί
ζει σ’ ένα χιονισμένο τοπίο. Ρωτά το ζωγράφο πόσοι κατοικούν σ’ αυτό το σπίτι. Ο ζωγράφος 
απαντά ότι δεν ξέρει. Τότε του λέει ο Balzac: «Μα πώς είναι δυνατόν; Αφού ζωγράφισες αυ
τόν τον πίνακα, θα ’πρεπε να ξέρεις πόσοι άνθρωποι μένουν μέσα, πόσων χρονών είναι τα 
παιδιά, αν είχαν φέτος καλή σοδειά, αν έχουν αρκετά χρήματα για την προίκα της κόρης 
τους. Αν δεν ξέρεις τα πάντα για τους ενοίκους αυτού του σπιτιού, δεν έχεις το δικαίωμα να 
κάνεις τον καπνό να βγαίνει από την καμινάδα τους».
Αυτή η πολύ ανθρώπινη ματιά είναι η ματιά του καλού θεατή, που δεν αδιαφορεί για το σπί
τι και για όσα συμβαίνουν μέσα. Αυτός ο θεατής δεν είναι άλλος από τον Balzac. Κι όμως, ε
κεί δεν βρισκόταν ως συγγραφέας, αλλά ως απλός παρατηρητής. Σε κάθε δημιουργία υπάρχει 
μια όψη της πραγματικότητας που δεν τη δείχνουμε. Πρέπει, όμως, να την κάνουμε αισθη
τή. Οι ζωγράφοι πρέπει να ξέρουν τι δεν δείχνουν. Πρέπει να ξέρουν ό,τι είναι δυνατόν γ ι’ 
αυτά τα μικρά κάδρα που τους ανήκουν.
Αισθάνομαι μεγαλύτερη ευθύνη όταν ξέρω ότι ένας θεατής σαν κι εσάς βλέπει τις ταινίες 
μου. Με πιάνει τρόμος!

JLN: Αυτό μου θυμίζει το αυτοκίνητο στις ταινίες σας που παίζει το ρόλο ενός κουτιού μέσα 
από το οποίο κοιτάμε. Το παράθυρο του αυτοκινήτου διπλασιάζει την οθόνη. Υπάρχει επίσης 
το βλέμμα του οδηγού όταν οδηγεί (κι είναι φυσικό, αφού πρέπει να προσέχει), που κοιτάζει 
συχνά το δρόμο ίσια μπροστά του. Η μηχανή σας δείχνει ότι αυτός ο άντρας μιλάει σε κάποι
ον δίπλα του, ενώ κοιτάζει μπροστά του, κάπου που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Θα ήθελα 
να ξαναδώ τις ταινίες σας για να καταλάβω αν οι άνθρωποι κοιτιούνται συχνά ή αν τις πε
ρισσότερες φορές κοιτούν ίσια μπροστά (όπως οι οδηγοί). Ακόμα κι όταν οι επιβάτες κοιτούν 
τον οδηγό, σπάνια ανταλλάσσουν βλέμματα, σπάνια υπάρχει champs-contrechamps.
ΑΚ: Για μένα, είναι ένας τρόπος ν ’ απευθυνθώ στο θεατή. Δύο πρόσωπα παίζουν μαζί, αλλά 
με το δικό μας βλέμμα τι γίνεται; Τα πρόσωπα ανταλλάσσουν βλέμματα, και μετά είναι η σει
ρά του κοινού να κοιτάξει και να βρει τη θέση του σ’ αυτή την ανταλλαγή. Μπορεί στο τέλος 
να ξεχάσει ότι τα πρόσωπα δεν κοιτάζονται πια επειδή τα έχει δει να κοιτάζονται. Τώρα το δι
κό του βλέμμα, το βλέμμα του κοινού είναι αυτό που συνδέει τα πρόσωπα μεταξύ τους. 
Ωστόσο, και ο’ αυτό υπάρχουν όρια. Όταν υπάρχει eut, η προσοχή πρέπει να συγκεντρωθεί 
στην αντίδραση του άλλου. Η αλλαγή του πλάνου δεν είναι αυθαίρετη, δεν είναι μια απλή εν- 
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δημιουργήθηκε στο γύρισμα και διορθώνεται τώρα, στο μοντάζ. Τις περισσότερες φορές, ό
μως, επιλέγεται η στιγμή που μια αντίδραση είναι αναμενόμενη- αντίδραση του ενός σε σχέ
ση με τον άλλον. Χωρίς το τρίτο βλέμμα, τα άλλα δύο βλέμματα δεν υπάρχουν. Πώς να το 
πω... δεν υπάρχει δημιουργός χωρίς δημιουργήματα!
Τώρα θέλω να σας θέσω μια ερώτηση:
[Ο Αμπάς Κιαροστάμι απαγγέλλει ένα απόσπασμα από το Κοράνι στα αραβικά -  τη σούρα του 
σεισμού:
Οπόταν η γη κλονισθή υπό σφοδρού σεισμού 

Και απόσειση το ε π ’ αυτής βάρος 
Τότε ο άνθρωπος θα ερωτήσει αυτήν τι έχει 
Και αυτή θα διηγηθεί ό,τι γιγνώσκει.
Ό,τι παρά του Κυρίου σου απεκαλύφθη αυτή
Εν εκείνη τη ημέρα οι άνθρωποι θα προχωρώσιν αθρόοι
Όπως είδωσι τα εαυτών έργα
Ο ουν εργαζόμενος το αγαθόν
Κατά το βάρος ενός μορίου ευρίσκει αυτό
Ο δε εργαζόμενος το κακόν
Κατά το βάρος ενός μορίου ευρίσκει αυτό ωσαύτως.]6
Τι σας έκανε να βάλετε αυτό το απόσπασμα; Πού το βρήκατε; Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα 
από τα πιο όμορφα αποσπάσματα από το Κοράνι. Δεν ξέρω τι νομίζετε. Πριν από είκοσι χρό
νια το σκεφτόμουν και ήθελα να κάνω μια ταινία γύρω από αυτό. Με κατέπληξε όταν το βρή
κα στο κείμενό σας.

ύίιΝ: Γνωρίζετε ολόκληρο το Κοράνι απέξω;
ΑΚ: Ό χι, αλλά ξέρω απέξω αυτό το απόσπασμα. Μου φαίνεται ότι έχει μια πολύ μυστικιστι
κή και πολύ μοντέρνα διάσταση, που εμπεριέχει την άρνηση όλης της γνώσης του Κορανίου- 
μια όμορφη εικόνα της Αποκάλυψης, του τέλους του κόσμου.

ύ ίΝ : Δεν ξέρω πολύ καλά το Κοράνι, ούτε το σύνολο της ισλαμικής παράδοσης. Ξέρω, όμως, 
λίγα πράγματα, κι όταν είδα το Και η ζωή συνεχίζεται θυμήθηκα ότι υπήρχε μια σούρα με τον 
τίτλο Σεισμός.
ΑΚ: Πώς έτυχε και μάθατε αυτή τη σούρα-,

όί,Ν: Ενδιαφέρομαι πολύ για το ζήτημα του μονοθεϊσμού γενικά. Θέλω τώρα να ασχοληθώ 
ιδιαίτερα με το θέμα της εγγύτητας του μονοθεϊσμού με τη φιλοσοφία σε όλες τις πηγές τής 
Δύσης. Γ ι’ αυτό προσπάθησα να γνωρίσω καλύτερα το Κοράνι. Ανέφερα αυτό το απόσπασμα 
πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να είναι για σας ένα βουβό επίγραμμα της ταινίας, ειδικά όταν 
σκεφτόμουν τους στίχους που περιγράφουν όλα αυτά που καταστράφηκαν, και τη Γη που 
διηγείται την ιστορία. Αυτό ήταν η ταινία για μένα.
ΑΚ: Για μένα, είναι από τις πιο όμορφες σούρες στο Κοράνι. Έ χει μια πολύ δυνατή οπτική 
γλώσσα. Ό ταν, όμως, γύριζα την ταινία, δεν τη σκεφτόμουν. Η αναφορά της στο κείμενό σας 
μου τη θύμισε, και κατάλαβα ότι την ήξερα απέξω κι ότι ήθελα να κάνω μια ταινία γ ι’ αυτήν.

6. Σούρα XCIX, μετάφραση Γε
ράσιμου 1. Πεντάκη, Αθήνα 
1886. (Σ.τΜ.)

Η συζήτηση έγινε στο Παρίσι, 
στις 25 Σεπτεμβρίου του 2000. Ο 
μεταφραστής που προετοίμασε 
τη συζήτηση του Αμπάς Κιαρο- 
στάμι με τον Jean-Luc Nancy, 
ήταν ο Μοζντέχ Φαμιλί.

ύ ίΝ : Ίσω ς είναι το ασυνείδητο. Επειδή είστε Ιρανός, ο νους μου πήγε στο Κοράνι κι όχι στο 
κείμενο του Βολταίρου για το σεισμό στη Λισαβόνα που είναι η Δυτική αναφορά.
ΑΚ: Δεν έχει σημασία αν είσαι πιστός ή άθεος, αν σου αρέσει η τέχνη της μινιατούρας ή όχι. 
Αυτό που έχει σημασία, είναι ότι ζούμε σ’ αυτή τη Γη κι είμαστε δεμένοι μαζί της.

Jean-Luc Nancy, L’Evidence du 
film, éd. Yves üevaert, Βρυξέλ
λες 2001.

Μειάφραοη: Μαριτίνα Πάοοαρη.
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Ο αυτοκράτορας κι εγώ
Ο Αμπάς Κιαροσχάμι συνομιλεί με ιον Ακίρα Κουροσάουα

Ό ταν οι ταινίες του Κιαροστάμι Που είναι το σπίτι του φίλου μου;, Και η ζωή συνεχίζεται προ
βλήθηκαν στο Τόκιο, ο Κουροσάουα έγραψε ένα πολύ εγκωμιαστικό σχόλιο για το διαφημι
στικό φυλλάδιο που μοιράστηκε στην προβολή: «Πιστεύω ότι οι ταινίες του ιρανού σκηνο
θέτη Αμπάς Κιαροστάμι είναι εξαιρετικές. Οι λέξεις δεν μπορούν να μεταφράσουν τα συναι- 
σθήματά μου. Σας συμβουλεύω απλώς να τις δείτε. Τότε θα καταλάβετε για ποιο πράγμα ή
θελα να σας μιλήσω. Η απώλεια του Σατιαζίτ Ράι με είχε βυθίσει στη θλίψη. Αλλά αφότου εί
δα τις ταινίες του Κιαροστάμι, ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε ένα καλό αντικαταστάτη 
του. Εδώ και κάποιο καιρό, παρά τη βαθιά παρακμή του κινηματογράφου των προηγμένων 
χωρών, τα έθνη με πείρα στον κινηματογραφικό τομέα έχουν δημιουργήσει αξιόλογα έργα. 
Έ χοντας δει τις ταινίες του Κιαροστάμι, θα πρέπει να ξανασκεφτώ πόσο αληθεύει αυτό...» 
Ιδού, λοιπόν, ένας εξαιρετικός φόρος τιμής εκ μέρους του Κουροσάουα που σχεδόν ποτέ δεν 
ασχολείται με ταινίες άλλων. Στην πραγματικότητα, τα σαράντα τρία τελευταία χρόνια έχει 
αναφερθεί μόνο στο έργο του Αντρέι Ταρκόφσκι, του John Cassavetes, του Σατιαζίτ Ράι και, 
σήμερα, του Αμπάς Κιαροστάμι.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο Τόκιο, για δυόμιση ώρες ο Αμπάς Κιαροστάμι είχε την ευ
καιρία ν ’ ανταλλάξει απόψεις με τον περίφημο γιαπωνέζομαέστρο. Η συνάντηση αυτή έγινε 
μπροστά σ’ ένα μάρτυρα, την κριτικό του «Film International» Σοχρέ Γκολπαριάν. Να πώς η 
Γκολπαριάν περιγράφει το γεγονός:

Η κόρη του μεγάλου κινηματογραφιστή ανοίγει την πόρτα, κι εμφανίζεται ένας επιβλητικός 
Κουροσάουα, ντυμένος στα ροζ και τα μπεζ. Αργότερα ανακαλύπτουμε ότι ο γιαπωνέζος δά
σκαλος δε θέλησε να μας δεχτεί μ ’ ένα από τα κλασικά χρωματιστά μπλουζάκια του, αλλά, 
για να τιμήσει τον Κιαροστάμι, προτίμησε το ροζ κιμονό που, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, 
αρμόζει στην περίσταση.
Έχουμε όλοι εντυπωσιαστεί από τη «μεγαλοπρέπεια» του Κουροσάουα όταν μας οδηγεί στον 
γραφείο του στον πρώτο όροφο, που είναι επιπλωμένο με δερμάτινα καθίσματα. Έ να  φιλ
τραρισμένο φως βασιλεύει, αναδεικνύοντας το αγαλματίδιο του Όσκαρ. Στο δωμάτιο υπάρ
χουν μόνο μερικά χάλκινα αντικείμενα λαϊκής ιρανικής τέχνης, μια φωτογραφία της γυναί
κας του κι ένας γιαπωνέζικος πίνακας.
Ο Κουροσάουα αρχίζει τη συζήτηση:
«Ήμουν στις Κάννες την ίδια εποχή με σας, και ήταν βέβαια η πρώτη φορά που είχα τη δυ
νατότητα να δω τις ταινίες σας».
••Είχα την ευκαιρία να δω το Μανταντάγιο στις Κάννες» του απαντά ο Κιαροστάμι. « Καθόσα
στε δυο σειρές πιο μπροστά από μένα. Ή ταν μια θαυμάσια ευκαιρία να σας δω επιτέλους 
στην πραγματικότητα, ενώ παρακολουθούσα την ταινία σας. Ίσως δεν ξέρετε πόσο αγαπητός 
είστε στην πατρίδα μου. Οι διανοούμενοι και οι καθημερινοί άνθρωποι μοιράζονται τον ίδιο 
ενθουσιασμό για το έργο σας. Εσείς κι ο Alfred Hitchcock είστε οι πιο διάσημοι ξένοι σκηνο
θέτες στο Ιράν. Μια μέρα, ο ένας από τους επίσημους διευθυντές της ιρανικής κινηματογρα
φικής βιομηχανίας δήλωσε ότι ο Ταρκόφσκι κι εσείς είστε οι μόνοι ξένοι σκηνοθέτες τα έργα 
των οποίων σέβονται τον κώδικα αξιών που ισχύει στις ιρανικές τέχνες. Πόσο πολύ θα με ευ-
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χαριστούσε αν μοιραζόμουν χη χαρά της γνωριμίας μαζί σας και με άλλους συμπατριώτες 
μου!»
«Ήμουν φίλος με τον Ταρκόφσκι» απαντά ο Κουροσάουα. «Η φιλία μας άρχισε από μια επί
σκεψη στη Μόσχα. Ή μουν καλεσμένος δύο φορές στο Ιράν (έχουν περάσει από τότε δέκα 
χρόνια), ως μέλος της επιτροπής του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Τεχεράνης. 
Αλλά δε μ’ αρέσει καθόλου να κρίνω ταινίες. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ευαίσθητη δου
λειά. Αν δεν κάνω λάθος, ήσαστε μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ της Γιαμαγκά- 
τα. Δε συμφωνείτε ότι είναι πολύ δύσκολο;»
«Βέβαια, είναι πάντα δύσκολο να κρίνεις» λέει ο Κιαροσχάμι, «κυρίως όταν δεν έχεις προκα
θορισμένα κριτήρια. Ό ταν μου ζητούν να πάρω μέρος σε μια κριτική επιτροπή, λέω στον ε
αυτό μου ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά. Ό μως κάθε καινούργια πρόσκληση είναι ένας 
καινούργιος πειρασμός... συχνά είναι αδύνατον να μην υποκύψω στη γοητεία ενός ταξιδιού. 
Από την άλλη, είναι πάντα πολύ ευχάριστο να κάνω το αντίθετο απ’ ό,τι συνήθως, και δεν α
φήνω να μου ξεφύγει η παραμικρή ευκαιρία.»
«Συμφωνώ απολύτως» απαντά ο Κουροσάουα, «παρ’ όλο που για μένα έχει γίνει εξαιρετικά 
δύσκολο να ταξιδεύω. Τα πόδια μου με κάνουν να υποφέρω πολύ, και τα επίσημα ταξίδια σού 
επιβάλλουν πάντα αυστηρές υποχρεώσεις. Πρέπει να δέχεσαι οτιδήποτε έχουν σχεδιάσει για 
σένα. Μπορεί να πει κανείς όχι αυτό δεν έχει πια σχέση με το ταξίδι. Ευχαριστιούνται να σε 
κουβαλάνε από δω κι από κει.» Τότε ο Κιαροσχάμι προτείνει στον Κουροσάουα, αν ποτέ θελή
σει να ταξιδέψει στο Ιράν, να του οργανώσει το ταξίδι, έτσι ώστε να κάνει μόνο ό,τι τον ευχα
ριστεί. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πολύ πιθανό, παρ’ όλο που η περιέργεια του Κουροσάουα για 
το Ιράν είναι μεγάλη. «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν καλοί σκηνοθέτες στο Ιράν. Ό μως αυτό 
που μου αρέσει στις ταινίες σας, είναι η απλότητα και η ρευστότητά τους, ακόμα κι αν αυτή 
δυσκολεύει την περιγραφή τους. Πρέπει να τις δεις. Ο τρόπος που εργάζεστε με μη επαγγελ- 
ματίες ηθοποιούς, είναι παράξενος. Ιδιαίτερα με τα παιδιά, πώς οργανώνετε τη δουλειά σας;» 
«Η καλύτερη απάντηση στην ερώτησή σας» λέει ο Κιαροσχάμι, «είναι να πω ότι δεν ξέρω- εί
ναι ένα μάθημα που πήρα από σας και το εφαρμόζω πιο εύκολα από τότε που άκουσα τη δή
λωσή σας στο τελευταίο Φεστιβάλ του Τόκιο. Μερικές φορές, το παίξιμο των ερασιτεχνών με 
ιντριγκάρει. Εννοείται ότι για όλα υπάρχουν κανόνες, όμως αυτό που πετυχαίνεις, δεν αντι
στοιχεί αναγκαστικά στο αποτέλεσμα που αυτοί οι κανόνες θεωρητικά εξασφαλίζουν.»
Ο Κουροσάουα πιστεύει ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά και, συγχρόνως, πολύ δύσκολο. 
«Ακόμα και αν η εργασία με τους επαγγελματίες ηθοποιούς αποδειχθεί το ίδιο επίπονη. Σε 
κάθε ταινία πρέπει να τους καταστρέφεις, και μετά να τους αναγεννάς. Γ ι’ αυτό η δουλειά με 
τους επαγγελματίες ηθοποιούς είναι τόσο δύσκολη.» Στη συνέχεια, ο Κιαροσχάμι του εκμυ
στηρεύεται όχι έχει ακούσει φήμες για χη συμπεριφορά του Κουροσάουα προς τον γέρο ηθο
ποιό που πρωταγωνιστεί στην τελευταία ταινία του. «Φαίνεται ότι όλος ο κόσμος ανησυχού
σε για την υγεία αυτού του γέρου ηθοποιού...»
«Δεν είχα άλλη λύση» απαντά ο Κουροσάουα γελώντας. «Για να φτάσεις στο επιθυμητό απο
τέλεσμα, πρέπει κυριολεκτικά να κλαδέψεις το εγώ του ηθοποιού. Για να το καταφέρω, ανα
γκάζομαι να χρησιμοποιώ ένα είδος βίας, να εξασκώ πιέσεις σε όλους αυτούς τους δυστυχείς. 
Έ χετε εργαστεί ποτέ με επαγγελματίες;»
«Ναι» δηλώνει ο ιρανός σκηνοθέτης. «Η τελευταία μου ταινία είναι ένα νωπό παράδειγμα 
στη μνήμη μου- γιατί, όπως σωστά λέτε, δείχνουν να μη μπορούν να βγουν από το χαρακτή
ρα που υποδύθηκαν στην προηγούμενη ταινία. Είναι ένας κίνδυνος που απειλεί ακόμα κι ε
μάς: πού και πού έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε μια ιδέα που μας γοήτευσε σε προη
γούμενες ταινίες και δεν μπορέσαμε να την πραγματοποιήσουμε. Ό πως έλεγε κάποιος, είναι 
αδύνατον να ωριμάσεις αν ξεχάσεις τις εμπειρίες που έζησες. Αν ήταν δυνατόν, οι ταινίες μας 
δε θα είχαν λιγότερες ατέλειες, αλλά σίγουρα θα είχαν περισσή φρεσκάδα. Οι γέροι ηθοποιοί 
έχουν μεγάλη πείρα, αλλά, δυστυχώς, τους λείπει ο αυθορμητισμός. Είναι πραγματικά δύ
σκολο να τους καταφέρεις να εκφράσουν τα πιο απλά ανθρώπινα συναισθήματα.»110
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Το ανθρώπινο πρόσωπο 
Πού είναι ιο σηίιι ιου φίλου 
μου; (πάνω)
Δέκ α(κάτω)
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Ο Ακίρα Κουροσάουα τον διαβεβαιώνει ότι έχει έρθει αντιμέτωπος με τα ίδια προβλήματα. 
«Για να μπορέσω να συλλάβω μια ολοκληρωμένη αίσθηση, δουλεύω με μεγάλα πλάνα-σε- 
κάνς, χρησιμοποιώντας μια πολύ θεατρική τεχνική, ακόμα κι αν τελικός μου στόχος είναι να 
κρατήσω μια πολύ μικρή σκηνή δράσης. Έτσι, όλη η δυσκολία της ταινίας μεταφέρεται στο 
μοντάζ. Μερικές φορές, το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι δυο ηθοποιοί δεν καταφέρ
νουν να συνεργαστούν. Ό ταν ο ένας απ’ τους δυο παίζει πραγματικά καλά, η ερμηνεία τού 
άλλου επηρεάζεται αρνητικά. Κι όταν τελικά ο δεύτερος καταφέρει να βρει τον σωστό τόνο, 
ο πρώτος έχει ήδη κουραστεί πολύ. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάσει ένας 
ηθοποιός, είναι να μην ακούει στ’ αλήθεια το πρόσωπο που παίζει απέναντι του, και να προ
ετοιμάζεται για την επόμενη ατάκα του. Τις περισσότερες φορές, είναι αδύνατον να διακρί
νεις στο πρόσωπο ενός ηθοποιού τι βλέπει ή τι ακούει. Γι’ αυτό, συχνά καταλήγω να γυρίζω 
μεγάλα πλάνα-σεκάνς με πολλές κάμερες. Οι ηθοποιοί δεν ξέρουν ποια κάμερα τους “παίρ
νει”, κι έτσι, σιγά σιγά, αρχίζουν να χάνουν τη συνείδηση της κάμερας που τους παίρνει σε 
κοντινό πλάνο, και το παίξιμό τους γίνεται πιο φυσικό.»
Ο Κιαροστάμι παρατηρεί ότι αυτός, αντίθετα, έχει επικριθεί άπειρες φορές για την υποτιθέ
μενη «φυσικότητα» στις ταινίες του. «Οι κριτικοί πιστεύουν ότι η σκηνή και η οθόνη είναι 
κάτι απόλυτα ιερό, και κανείς δεν έχει δικαίωμα να δείξει κάτι συνηθισμένο. Στα μάτια τους, 
ο νατουραλισμός είναι απλή κοινοτοπία. Υποστηρίζουν ότι όλα πρέπει να είναι υπερβολικά, 
όπως πιστεύουν ότι συμβαίνει στις ταινίες σας.»
«Μπορεί στη χώρα σας το παίξιμο ορισμένων ηθοποιών μου να φαίνεται υπερβολικό» απαντά 
έκπληκτος ο Κουροσάουα μ’ ένα πλατύ χαμόγελο, «αλλά, πιστέψτε με, είναι τελείως φυσικό. 
Οι διαφορές στην κουλτούρα και την παράδοση δεν πρέπει να θεωρούνται υπερβολές. Θέλω 
να σας διαβεβαιώσω με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια ότι ευχαριστήθηκα πολύ βλέποντας τις 
ταινίες σας. Μα πώς δουλεύετε με τα παιδιά; Στις ταινίες μου δεν αισθάνονται άνετα, δε στα
ματούν να με κατασκοπεύουν -  διακριτικά, αλλά επίμονα.»
«Χωρίς αμφιβολία επειδή είστε ο Κουροσάουα» εξηγεί ο Κιαροστάμι. «Τα παιδιά που δουλεύ
ουν μαζί μου, δεν έχουν ακούσει ποτέ να μιλούν για μένα. Στη διάρκεια του γυρίσματος, πα
ριστάνω ότι δεν ελέγχω τίποτα. Έ χω  τη συνήθεια να ρωτάω το συνεργείο τη γνώμη του για 
την ερμηνεία των ηθοποιών. Προφανώς, κάθε παιδί θέλει το κόλπο του· μερικές φορές μπο
ρεί να χρειαστεί να εφεύρω μια άλλη ιστορία.»
«Αυτός είναι ο κινηματογράφος που πρέπει να υποστηρίξουμε και να πάρουμε στα σοβαρά» 
λέει ο Κουροσάουα. «Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν έχουν δει ποτέ αμερικανική ται
νία. Έ χουν ένα δικό τους σύστημα μποϊκοτάζ που απορρίπτει τις ταινίες βίας. Ελπίζω, ο ου
μανιστικός κινηματογράφος να μπορέσει ν ’ αντισταθεί σ’ όλη αυτή τη χυδαιότητα. Επιπλέ
ον, είμαι σίγουρος ότι γυρίζονται καλές ταινίες παντού στον πλανήτη. Ό μως η κινηματο
γραφική τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική οπισθοχωρεί, ενώ στην Ασία όλο και περισσό
τερες καλές ταινίες εμφανίζονται, που τελικά επιβάλλονται ώς και στα διεθνή φεστιβάλ. Η 
παγκόσμια οθόνη δεν εφευρέθηκε μόνο για τον κινηματογράφο μιας χώρας. Οι ταινίες εξοι
κειώνουν το θεατή με το πολιτιστικό πλαίσιο της πατρίδας τους. Αν είναι σύμφωνες με την 
εθνική κουλτούρα, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν καλή υποδοχή στο εξωτερικό. Τα εγγόνια 
μου κι εγώ εξοικειωθήκαμε με το Ιράν και το λαό του χάρη στις ταινίες σας.»
«Έχετε πει» ξαναπαίρνει το λόγο ο Κιαροστάμι, «ότι οι ταινίες πρέπει να γυρίζονται με την 
καρδιά και να βλέπονται με την καρδιά.»
«Είναι αλήθεια» του απαντά ο Κουροσάουα, «αλλά, δυστυχώς, στη μεγάλη τους πλειονότη
τα, οι Γιαπωνέζοι βλέπουν τις ταινίες με το μυαλό και πασχίζουν να βγάλουν στη φόρα ελατ
τώματα. Συχνά οι κριτικοί μοϋ θέτουν ερωτήσεις στις οποίες δεν έχω απάντηση, αφού δεν εί
χα οκεφτεί τίποτα σχετικό όταν γύριζα την ταινία. Ο κινηματογράφος είναι κυρίως μια τέ
χνη εντυπωσιασμού, αλλά, για να πούμε την αλήθεια, η συγκίνηση έχει χαθεί από τις σημε
ρινές ταινίες.»
Ο Κιαροστάμι υποστηρίζει ότι ίσως οι σκηνοθέτες είναι υπεύθυνοι για το κακό γούστο που112
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βασιλεύει στο κοινό. «Δεν αποκλείεται να έχουν εκτρέψει το κοινό γούστο» συμπληρώνει, κι 
ο Κουροσάουα λέει ότι «ίσως υπάρχει κάποια ελπίδα καθώς παλιές ταινίες βγαίνουν σε βιντε
οκασέτες· ίσως το κοινό μπορέσει να επανασυνδεθεί μ ’ ένα πιο υγιές είδος κινηματογράφου». 
Ο Κουροσάουα αναφέρεται στις ομοιότητες ανάμεσα στις εναρκτήριες σκηνές του Μανταντά- 
γιο και του Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; «Φαίνεται ότι έχουμε πολλά κοινά» παρατηρεί, 
κι ο Κιαροστάμι επιμένει ακόμα μια φορά στην πολύ μεγάλη φήμη του ιάπωνα σκηνοθέτη. Ο 
Κουροσάουα του απαντά με άπειρη ταπεινότητα ότι ο τρόπος που ζωγράφισε τις σκιές των 
πραγμάτων στο Ντοντεσκαντέν, είχε να κάνει κυρίως με την υπερβολική ανυπομονησία του: 
δεν μπορούσε να περιμένει να εξασφαλίσει τον απαραίτητο προϋπολογισμό. «Και οι δυο έ
χουμε την τάση να δενόμαστε με τους χώρους του γυρίσματος, ακόμα κι όταν οι ταινίες έ
χουν τελειώσει» λέει ο Κουροσάουα. «Πάντα είναι τόσο μελαγχολικό να αποχαιρετάς τους 
πρωταγωνιστές μιας ταινίας που τελειώνει!»
Οι δυο σκηνοθέτες συμφωνούν ότι όποιος ψάχνει τα ελαττώματα μιας ταινίας, στερείται την 
απλή χαρά να τη δει. «Ο δάσκαλός μου της ζωγραφικής μού έλεγε να κοιτώ τον κόσμο με τα 
μάτια μισόκλειστα. Πρέπει να προσπαθούμε να δούμε τα πάντα συγχρόνως, κι ίσως τότε, και 
μόνο τότε, αυτή τη στιγμή, μπορέσουμε ν ’ ατενίσουμε την αλήθεια.»
Η κόρη του Κουροσάουα σερβίρει τσάι δυο φορές, και πρέπει δυστυχώς να αποχωριστούμε. 
Ο Κιαροστάμι ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας τού γιαπωνέζου δάσκαλου. «Δε θέλω 
να σας κουράσω περισσότερο.» Ο Κουροσάουα μας λέει ότι, αν είχαμε καιρό, θα μπορούσε να 
μας πάει σ’ ένα καλό εστιατόριο. Υποσχόμαστε να ξαναϊδωθούμε όσο πιο σύντομα γίνεται.

Τη συνέντευξη κατέγραψε ri Σο- 
χρέ Γκολπαριάν στο -Film  
International- της Τεχεράνης. 
Αναδημοσιεύτηκε στα -Cahiers 
du Cinéma-, τχ. 4791480.

Μετάφραση: Μαριτίνα Πάοοαρη.





Μια ταινία, εκατό όνειρα

του Αμπάς Κιαροστάμι

Στην αρχή, φανταζόμουν όχι, σχο σινεμά, χα φώτα έσβηναν για να βλέπουμε καλύτερα τις ει
κόνες στην οθόνη. Κοίταξα πιο προσεκτικά τους θεατές, καθισμένους άνετα στη θέση τους, 
και διαπίστωσα ότι υπήρχε ένας πολύ πιο σημαντικός λόγος: το σκοτάδι επέτρεπε σε κάθε θε
ατή να αποσπάται καλύτερα από τους άλλους και να είναι μόνος, να είναι ταυτόχρονα ανά
μεσα στους άλλους και απομονωμένος.
Κάθε άνθρωπος, παρακολουθώντας μια ταινία, φτιάχνει τον δικό του κόσμο. Ξεκινώντας α
πό μια οποιαδήποτε λεπτομέρεια -μια πόλη, ένα λιβάδι, έναν ήρωα ή ένα θέμα- που εμφανί
ζεται στην οθόνη, ο θεατής παίρνει μια πληροφορία για να δημιουργήσει το δικό του σύμπαν. 
Ο κινηματογράφος δε μας πληροφορεί για έναν και μοναδικό κόσμο, αλλά για πολλούς. Δε 
μας μιλάει για μία πραγματικότητα, αλλά για άπειρες.
Για το σκηνοθέτη, όπως και για το θεατή, η αλήθεια δε βρίσκεται έξω από τις κινηματογρα
φικές συμβάσεις, αλλά κι αυτές δεν είναι κατ’ ανάγκην σταθερές.
Ο κόσμος κάθε έργου, κάθε ταινίας, μας μιλάει για μια καινούργια αλήθεια. Στο σκοτάδι τής 
αίθουσας, δίνουμε στον καθένα τη δυνατότητα να ονειρευτεί και να εκφράσει ελεύθερα χα ό
νειρά του. Αν η τέχνη κατορθώνει ν ’ αλλάζει τα πράγματα και να προτείνει νέες ιδέες, αυτό 
συμβαίνει χάρη σχην ελεύθερη δημιουργικότητα εκείνου στον οποίο απευθύνεται: του θεα
τή. Ανάμεσα στον κατασκευασμένο και ιδανικό κόσμο του καλλιτέχνη, και σ’ εκείνον του 
συνομιλητή του, υπάρχει ένας γερός και μόνιμος δεσμός. Η τέχνη επιτρέπει στο άτομο να δη
μιουργήσει τη δική του αλήθεια σύμφωνα με τα κριτήρια και τις επιθυμίες του. Του επιτρέ
πει επίσης να μη δέχεται άλλες, επιβεβλημένες αλήθειες. Η τέχνη δίνει σε κάθε καλλιτέχνη 
και στο θεατή του τη δυνατότητα να διακρίνει την κρυμμένη αλήθεια πίσω από τον πόνο και 
το πάθος που νιώθουν καθημερινά οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Η πρόθεση ενός κινηματο
γραφιστή ν ’ αλλάξει την καθημερινή ζωή, δε θα μπορέσει να πραγματωθεί παρά μόνο μέσα 
απ’ τη συνενοχή του θεατή. Κι ο θεατής είναι ενεργός μόνο αν η ταινία δημιουργεί έναν κό
σμο γεμάτο αντιφάσεις και συγκρούσεις, γιατί είναι ευαίσθητος σ’ αυτά τα πράγματα.
Επ’ αυτού, επιτρέψτε μου να παραθέσω μια φράση του Jean-Luc Godard: «Η πραγματικότη
τα είναι μια κακοφτιαγμένη ταινία» ή του Shakespeare που λέει: «Είμαστε απ’ το ίδιο υλικό 
που είναι φτιαγμένα τα όνειρα», ή: «Μοιάζουμε περισσότερο με τα όνειρά μας παρά με τη ζωή 
που μας περιβάλλει».
Συχνά, η πολυθρόνα του κινηματογράφου βοηθάει πολύ περισσότερο από το ντιβάνι του ψ υ
χαναλυτή. Ο θεατής ολοκληρώνει την ταινία του ξεκινώντας από τη δική μας, «ημιτελή» 
ταινία. Εκατό θεατές φτιάχνουν την ταινία τους την ίδια στιγμή. Τους ανήκει και αντιστοι
χεί στον δικό τους κόσμο.
Ο Godard, ξανά, έχει πει: «Αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, δεν είναι ζωντανό. Ζωντανό είναι 
μόνο ό,τι συμβαίνει ανάμεσα στο θεατή και την οθόνη». Νομίζω ότι ήθελε να πει πως ο σκη
νοθέτης και ο θεατής είναι ισότιμοι. Αν ο σκηνοθέτης μαγεύει κι ο θεατής μαγεύεται, δεν έ
χουμε μια ισότιμη σχέση. Ο θεατής είναι δημιουργικός και περιμένει το ίδιο κι απ’ το σκηνο
θέτη. Συμβαίνει, μερικές φορές, ο θεατής να φαντάζεται την ταινία πολύ καλύτερα απ’ το δη
μιουργό της.
Πιστεύω ο’ έναν κινηματογράφο που δίνει περισσότερες δυνατότητες και χρόνο στο θεατή 115
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Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

του· έναν κινηματογράφο μισοφτιαγμένο, ημιτελή, που ολοκληρώνεται σε συνεργασία με το 
δημιουργικό πνεύμα του θεατή κι όχι σε μία, αλλά σε εκατό ταινίες.
Είναι αλήθεια ότι μια ταινία χωρίς ιστορία δεν έχει μεγάλη επιτυχία στους θεατές, αλλά πρέ
πει να γνωρίζουμε επίσης ότι μια ιστορία πρέπει να έχει τρύπες, κενά διαστήματα, όπως στα 
σταυρόλεξα, που ο θεατής πρέπει να τα γεμίσει ή να τα ανακαλύψει, σαν ιδιωτικός ντετέκτιβ 
σε μια αστυνομική ιστορία.
Ως σκηνοθέτης, υπολογίζω σ’ αυτή τη δημιουργική παρέμβαση· αλλιώς, η ταινία κι ο θεατής 
θα εξαφανιστούν μαζί. Οι άψογες ιστορίες, που λειτουργούν τέλεια, έχουν ένα μεγάλο ελάτ
τωμα: εμποδίζουν το θεατή να παρέμβει.
Στον επόμενο αιώνα του κινηματογράφου, ο σεβασμός του θεατή ως ευφυούς και δημιουργι
κού στοιχείου είναι αναπόφευκτος. Για να φτάσουμε εκεί, ίσως πρέπει ν ’ απομακρυνθούμε 
απ’ την αντίληψη ότι ο σκηνοθέτης είναι ο απόλυτος άρχων. Πρέπει ο σκηνοθέτης να ’ναι 
και θεατής της ταινίας του.

Η t'pnt'ipiu



Η φωτογραφία

του Αμπάς Κιαροστάμι

Νομίζω όχι η εικόνα είναι, κατά κάποιο τρόπο, η μητέρα όλων των τεχνών. Οφείλω να πω ό
τι ο κινηματογράφος με τράβηξε, γιατί, διανοητικά, πάντα με γοήτευε η εικόνα. Είτε ήταν 
φωτογραφία, είτε ζωγραφική, ένιωθα πάντα αυτή την επιβολή της εικόνας πάνω μου, κι αυ
τό με οδήγησε στον κινηματογράφο. Ωστόσο, αν έγινα σκηνοθέτης, δεν είναι γιατί ο κινημα
τογράφος είναι μια τέχνη πιο πλήρης ή, όπως λένε, η επιτομή όλων των τεχνών. Πάντα π ί
στευα ότι η φωτογραφία, η ζωγραφική, οι γραφικές τέχνες κ.λπ. έχουν τον δικό τους ρόλο, 
και κάθε καλλιτεχνικός τομέας είναι σημαντικός. Όμως, στα μάτια μου, η φωτογραφία έχει 
ξεχωριστή θέση. Θυμάμαι το γύρισμα της ταινίας Ο χορός στην πόλη Ραστ. Είχαμε τελειώσει 
τις λήψεις και, ως συνήθως, είχαν φύγει όλοι από το σετ. Μερικοί είχαν ήδη γυρίσει στην Τε
χεράνη. Την επομένη, λοιπόν, βρισκόμουν μόνος στο Ραστ, με μια φωτογραφική μηχανή, α
νάμεσα σ’ αυτούς τους στενούς δρόμους, σ’ αυτούς τους τσιμεντένιους υγρούς τοίχους, σ’ 
αυτούς τους γύψινους μουχλιασμένους τοίχους, σ’ αυτές τις ξύλινες πόρτες. 'Εμεινα εκεί 
πολλές μέρες, φωτογραφίζοντας με την ησυχία μου, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος να συζητώ 
με το διευθυντή φωτογραφίας, τον ηχολήπτη και τα άλλα μέλη του συνεργείου για το πώς 
θα γυρίσουμε κάθε πλάνο. Πράγματι, για δεκάξι μέρες είχα περιοριστεί στο να ακολουθώ το 
σενάριο, σκεφτόμενος τις δυσκολίες που έχει κάθε σκηνοθετική δουλειά. Τώρα, μπορούσα να 
ψάξω εντελώς ελεύθερος την εικόνα που ήθελα.
Πιστεύω ότι, ουσιαστικά, η εικόνα είναι η αρχή των πάντων. Πολύ συχνά, γράφω σενάρια ξε
κινώντας από μια νοερή εικόνα. Μ’ άλλα λόγια, απ’ αυτή την εικόνα που έχω στο μυαλό μου, 
αναπτύσσω και ολοκληρώνω το κείμενο. Για παράδειγμα, το Κοστούμι για γάμο ξεκίνησε από 
μια εικόνα: την εικόνα ενός αγοριού που ποτίζει γεράνια, τα χαράματα, με ύφος συλλογισμέ
νο. Αυτή η εικόνα έπρεπε να αποτελέσει τον καμβά του σεναρίου της μεγάλου μήκους ται
νίας που οραματιζόμουν. Αλλά την τέταρτη μέρα του γυρίσματος, ενώ ετοιμαζόμουν να γυ
ρίσω τη συγκεκριμένη σκηνή, συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι δεν είχε πια καθόλου τον αντί
κτυπο που είχα φανταστεί. Θαρρείς και η ιστορία που είχε διαμορφωθεί γύρω απ’ αυτήν, την 
είχε διαλύσει, εξαφανίσει, εκμηδενίσει. Ενώ στο Πού είναι το σπίτι τον φίλον μου; γίνεται το α
ντίθετο: η σκηνή-κλειδί κυριαρχεί: ένα παιδί τρέχει προς ένα δέντρο που βρίσκεται στο τέλος 
ενός δρόμου, τρυπώνοντας μέσα στο λόφο. Αυτή την εικόνα την είχα χρόνια στο μυαλό μου, 
πολύ πριν γυρίσω την ταινία. Μπορείτε να την αναγνωρίσετε στους πίνακες μου και στις 
φωτογραφίες που έβγαζα εκείνη την εποχή· σαν να ήμουν ασυνείδητα γοητευμένος από την 
εικόνα ενός λόφου, ενός μοναχικού δέντρου. Αυτή την εικόνα την αναπαραστήσαμε πιστά 
στην ταινία: ο λόφος, ο δρόμος, το δέντρο, αποτελούν την εν λόγω σκηνή.
Φαίνεται πως η φωτογραφία είναι για κάθε κινηματογραφιστή βασική αναγκαιότητα- κατ’ 
αρχάς, γιατί του μαθαίνει να βλέπει, και του επιτρέπει να συσσωρεύει εικόνες στο μυαλό του. 
Μπορεί να επανέλθει σ’ αυτές τις εικόνες ή να τις απορρίψει ως ανεπαρκείς, γιατί το να ξε
χωρίσεις και να ξεδιαλέξεις ετερόκλιτες, ωραίες εικόνες, αποδεικνύεται δύσκολη και πολύ
πλοκη δουλειά. Μόνο η φωτογραφία μάς επιτρέπει ν ’ αποκτήσουμε αυτή την ικανότητα διά
κρισης. Καλλιεργεί τη σκέψη μας, τη ματιά μας, την αίσθηση ισορροπίας, την αρμονία. 
Πράγματι, αν υποθέσουμε ότι το ωραίο αποτελεί την ουσία της τέχνης και εκφράζει την ι
σορροπία και την αρμονία, τότε η φωτογραφία είναι ένας δρόμος για να κατανοήσουμε τη βα 117
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Μετάφραση από ια γαλλικά: 
Μαγηάννα ΚουτάΧου.

σική του έννοια. Κατά τη γνώμη μου, ο φωτογράφος έχει αυτή τη δυνατότητα να μπορεί ν ’ 
αποτυπώνει το γούστο και την αισθητική του σε διαφορετικές συγκυρίες. Μπορεί να βάλει 
τα αρνητικά φιλμ σ’ ένα συρτάρι και να τα ανασύρει άποτε θέλει, για να συγκρίνει ή να με
λετήσει την εξέλιξη της αισθητικής του. Στην πραγματικότητα, η αναδρομή στην εικόνα εί
ναι μια διανοητική «απασχόληση» προσφιλής σε κάθε ανθρώπινο ον. Ό ταν είδα το Πού είναι 
το σπίτι τον φάου μου;, ξαναβρήκα, είκοσι χρόνια μετά, παλιές, γνώριμες εικόνες: ένα δρόμο, 
ένα σκύλο, ένα παιδί, ένα γέρο, το θέμα του ψωμιού (Το ψωμί και ο δρόμος). Ό λα αυτά επα
νήλθαν στη μνήμη μου είκοσι χρόνια αργότερα. Αυτή η συνεχής επανάληψη διενεργείται 
στο ασυνείδητο...
Η φωτογραφία ικανοποιεί το δημιουργικό αίσθημα και οδηγεί στη γαλήνη. Υπάρχει σ’ αυτό 
το πεδίο μια παράξενη καθαρότητα. Ό ταν είδα τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Κασραϊάν στο 
βουνό του Νταμαβάντ, ένιωσα ότι ήταν το αποκορύφωμα του ιερού, της αφοσίωσης: το να 
περνάς μήνες και χρόνια φωτογραφίζοντας αυτές τις ψηλές κορφές, είναι στα μάτια μου κά
τι το μεγαλειώδες, που καθιερώνει την ανωτερότητα της φωτογραφικής τέχνης στον κινη
ματογράφο.
Η παράξενη καθαρότητα της φωτογραφίας αποκαλύπτεται όταν είμαστε μόνοι, απέναντι 
στον εαυτό μας -  η σιωπή δε διαταράσσεται απ’ το κλικ του φωτοφράκτη που συλλαμβάνει 
τη στιγμή. Ό λη η απεραντοσύνη της ύπαρξης περιέχεται εκεί μέσα, περιορισμένη μέσα στη 
φωτογραφική μηχανή, έτσι ώστε να μπορούμε να τη βάλουμε στην καρδιά μας και να τη δια
τηρήσουμε γαλήνια. Βλέπουμε τα πράγματα με ιδεαλιστικό τρόπο- δηλαδή πιστεύουμε ότι εί
ναι κοντά σ’ αυτό που σκεφτόμαστε. Δυστυχώς, όμως, συχνά δεν είναι έτσι... Για παράδειγ
μα, αν πίσω απ’ αυτόν το λόφο, αντί για ένα γαλανό ηλιόλουστο ουρανό, υπήρχαν άσπρα 
σύννεφα, και στο πέρασμά τους έδιναν με τις σκιές τους διαφορετικές αποχρώσεις στο τοπίο, 
θα ήταν πολύ πιο ωραίο...
Κατά κάποιον θεϊκό τρόπο, η φωτογραφία μάς επιτρέπει να οικειοποιηθούμε τη φύση και 
την ύπαρξη. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε σ’ αυτό το προ
νομιακό στάδιο. Πρέπει να μάθουμε να παρατηρούμε, να μάθουμε να βλέπουμε. Ό λα συνο
ψίζονται στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε. Το μυστικό βρίσκεται στην κατάκτηση αυτού 
του τρόπου όρασης, αυτού του βλέμματος. Διαθέτουμε δύο ανεκτίμητα κοσμήματα, που ο
φείλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Μια μέρα, περπατούσα με το γιο μου στο δρόμο. Κι αυτός, 
που ήταν παιδί ακόμα, μου λέει: «Μπαμπά, το μάτι είναι παράξενο πράγμα, ε;» Τον ρώτησα: 
«Γιατί;» Και μου απάντησε: «Γιατί δυο μικρές μπίλιες μπορούν να βλέπουν όλα αυτά τα τε
ράστια πράγματα». Κατάλαβα τότε ότι κοίταζε τα ψηλά κτίρια της Τράπεζας Μελάτ που ορ
θώνονταν μπροστά μας. Μερικές φορές, τα παιδιά θυμίζουν στους μεγάλους ότι πρέπει να εκ
πλήσσονται.
Μ’ αρέσει πολύ να κοιτάζω... να κοιτάζω σιωπηλά- κυρίως, τη φύση. Ό ταν αγαπάμε κάποι
ον, τον φωτογραφίζουμε: κοιτάξτε τα οικογενειακά σας άλμπουμ. Το δικό μου οικογενειακό 
άλμπουμ είναι γεμάτο με φωτογραφίες της φύσης.
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Πρώτα η ζωή, μετά το ποδόσφαιρο

του Αμπάς Κιαροσιάμι

Οι δικοί μου μ ’ έβαζαν να πηγαινοέρχομαι από το σπίτι στο σχολείο βιαστικά, χωρίς vu στα
ματώ στο δρόμο. Ίσω ς σας φαίνεται απίστευτο, αλλά, ούτε όταν ήμουν παιδί, ούτε όταν ή
μουν νέος, άγγιξα μπάλα με το πόδι μου. Θέλω να πω ότι αυτό το δημοφιλές και ανέξοδο ά
θλημα, προσιτό σε όλες τις γενιές των τελευταίων πενήντα-εξήντα χρόνων, εμένα δεν μου έ
λεγε τίποτα κι εξακολουθεί να μη μου λέει. Ωστόσο, τα παιδιά στο κινηματογραφικό εργα
στήριο έκαναν μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη όταν παρατήρησαν: «Ο Κιαροστάμι, πάντα, με 
κάποιο τρόπο, δείχνει ποδόσφαιρο στις ταινίες του». Προβληματίστηκα με την παρατήρηση 
και αναγνώρισα ότι είχαν δίκιο: στις περισσότερες ταινίες μου, ακόμα κι αν το ποδόσφαιρο 
δεν είχε σχέση με την υπόθεση, συμπεριλάμβανα πάντα ένα πλάνο κάποιου που προσπαθεί 
να βάλει γκολ ή, έστω, δίνει μια κλοτσιά σε μια μπάλα ή ένα κονσερβοκούτι. Η πρώτη πρώτη 
σκηνή της πρώτης ταινίας μου (Το ψωμί και ο δρόμος) ξεκινάει μ ’ ένα σουτ στο τέρμα!
Από την άλλη, σε όλη μου τη ζωή, ούτε μία φορά δεν έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση 
έναν ολόκληρο αγώνα ποδοσφαίρου. Άρα, ο λόγος για τον οποίο δείχνω ποδόσφαιρο στις ται
νίες μου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, συχνά ασυνείδητα, πρέπει να είναι διπλός: από τη μια, 
έχει τις ρίζες του στα παιδικά και τα νεανικά μου χρόνια, όπου δεν έπαιζα ποδόσφαιρο, και 
τώρα αυτό στοιχειώνει τις ταινίες μου· από την άλλη, έχει να κάνει με τη σπουδαιότητα του 
ποδοσφαίρου που, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Έ να  άθλημα 
που ελκύει και συναρπάζει τόσο πολύ κόσμο σε τόσο διαφορετικά μέρη της Γης, πρέπει να εί
ναι σίγουρα ένα σημαντικό φαινόμενο που δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Ό πω ς και να ’χει, κάθε καλλιτεχνική δημιουργία είναι ένα είδος προβολής του καλλιτέχνη 
και όλων όσα αυτή συνεπάγεται. Μια ψυχολογική ερμηνεία μπορεί να εξηγήσει γ ιατί ασυ
νείδητα δείχνω με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ποδόσφαιρο στις ταινίες μου. Το γεγονός ότι δε 
μου επέτρεπαν να σταματήσω στο δρόμο για το σχολείο ή το σπίτι και να παίξω παιχνίδια, ό
πως όλα τα παιδιά, χωρίς αμφιβολία με επηρέασε, κι αυτό αναδύεται τώρα στις ταινίες μου. 
Είναι ένα μέσο για να δείξω τη νοσταλγία. Η δεύτερη ταινία μου (Το διάλειμμα) δείχνει έναν 
πιτσιρικά που, παίζοντας μπάλα, σπάζει ένα παράθυρο και, κατά συνέπεια, τιμωρείται από το 
διευθυντή του σχολείου. Ύστερα, με την μπάλα υπό μάλης, συνεχίζει το δρόμο του. Στην 
Εμπειρία, βλέπουμε τον κεντρικό ήρωα να τον πετάνε από δω κι από κει σαν κλοτσοσκούφι, 
και τον τοίχο του μικρού σπιτιού του γεμάτο από φωτογραφίες της αγαπημένης του ποδο
σφαιρικής ομάδας. Ο ταξιδιώτης έχει κι αυτός ως θέμα το ποδόσφαιρο. Στο Και η ζωή συνεχί
ζεται υπάρχει μια σεκάνς όπου τοποθετούν μια κεραία για να παρακολουθήσουν το Παγκό
σμιο Κύπελλο. Το ποδόσφαιρο εμφανίζεται ακόμα και στην ταινία που κανείς δε θα το περί- 
μενε να εμφανιστεί, τη Γεύση του κερασιού: όταν ο Μ παντί κανονίζει τη δουλειά με το γέρο, 
αναστενάζει με ανακούφιση και κοιτάζει δύο πράγματα: πρώτα τον ουρανό, και μετά ένα 
ματς! Σε μερικές απ’ τις υπόλοιπες ταινίες μου υπάρχουν αδιόρατες ενδείξεις ποδοσφαίρου. 
Για παράδειγμα, ο δημοσιογράφος που κλοτσάει το κονσερβοκούτι στο Close-up. Αυτή η υ
ποσυνείδητη παρουσία μού αποδεικνύει ότι, ακόμα κι αν δεν είμαστε λάτρεις του ποδοσφαί
ρου, δεν μπορούμε ν ’ αντισταθούμε στη γοητεία του.
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Ο Χασάν Ραφί έγραψε χο σενάριο για χον Ταξιδιώτη, αλλά είχα χη δυναχόχηχα να διαλέξω α
νάμεσα από πολλά, αρκεχά από χα οποία είχαν ως κενχρικό θέμα χα σπορ. Το γεγονός όχι επέ- 
λεξα αυχό ειδικά χο σενάριο, με κάνει χώρα να πισχεύω όχι ανχανακλά χην ίδια νοσχαλγία 
χων παιδικών μου χρόνων. Βρήκα χον Χασάν Νχαραμπί (που παίζει χο ρόλο χου Γασέμ Τζα- 
λαγιέρ) να παίζει ποδόσφαιρο σ’ ένα χωράφι σχο Μαλαγιέρ (μια πόλη σχο κενχρικό Ιράν). Ε ί
χα μια παράξενη εμπειρία μαζί χου. Σε μια συγκεκριμένη σκηνή έπρεπε να σχαθεί μπροσχά α
πό χο χέρμα, να παίξει άσχημα, ν ’ αφήσει χην άλλη ομάδα να βάλει γκολ, και μεχά να έρθει ο 
φίλος χου να χον μαλώσει. Τη σχιγμή που αρχίσαμε χο γύρισμα, καχάλαβα όχι ο Νχαραμπί εί
χε ξεχάσει χελείως χο σενάριο και χο όχι, βάσει χου σεναρίου, έπρεπε να παίξει άσχημα και ν ’ 
αφήσει χην άλλη ομάδα να βάλει γκολ. Ό ,χι και να κάναμε, αυχός έβαζε χα δυναχά χου για ν ’ 
αποκρούσει, κι έχσι εμπόδιζε χην άλλη ομάδα να σκοράρει. Τον πήρα παράμερα και χου θύ
μισα όχι ο ρόλος χου απαιχούσε να αφήσει χην άλλη ομάδα να πεχύχει χέρμα και να νικήσει. 
Δε θυμάμαι πώς χελικά καχαφέραμε να χον πείθουμε ν ’ αφήσει χους ανχιπάλους να σκορά
ρουν, αλλά ο ζήλος χου να αποκρούσει είναι ολοφάνερος σχην χαινία.
Μεχά απ’ αυχή χη σκηνή, χον βλέπουμε να κάθεχαι σχα σκαλιά έξω από ένα σπίχι μαζί με χο 
φίλο χου που χον καχηγορεί για χην απόδοσή χου. Εκείνος, όμως, αρνείχαι χις καχηγορίες 
και υποσχηρίζει σθεναρά όχι έπαιξε καλά. Η επιμονή, η ανχίδραση και η μεροληψία χου μας 
ανάγκασε να γυρίσουμε χη σκηνή χέσσερις φορές, επειδή, πολύ απλά, αρνιόχαν να παραδε- 
χχεί όχι δεν είχε παίξει καλά. Ό χαν επρόκειχο για ποδόσφαιρο, δε σχαμαχούσε να φέρνει α- 
νχιρρήσεις και δεν ξεχνούσε χη μεροληψία χου προς χάριν χου σεναρίου. Ο Νχαραμπί δεν εί
χε πάει ποχέ σχο Σχάδιο Αμζανχιέ, κι όχαν αρχίσαμε χο γύρισμα εκεί, ένιωσα καθαρά χην α- 
φάνχασχη ευχαρίσχηση που έπαιρνε από χη σκηνή. Εκείνη χη μέρα, παρ’ όλο που χο σενάριο 
έλεγε χο ανχίθεχο, ο Νχαραμπί παρακολούθησε χον αγώνα, ενώ εγώ έπαιξα χο ρόλο χου: ξά
πλωσα σχο χορχάρι κι άκουγα χις ζηχωκραυγές χου πλήθους σε όλο χο παιχνίδι. Ό χαν χο 
Ιράν έπαιξε με χην Αυσχραλία, βρισκόμουν σχο εξωχερικό. Πληροφορήθηκα χο αποχέλεομα 
σχην Κωνσχανχινούπολη. Ήξερα χι συνέβαινε σχο Ιράν, αλλά δεν επιθυμούσα να βρίσκομαι 
εκεί. Προχιμούσα να είμαι μακριά και να μαθαίνω χα νέα από απόσχαση. Δεν ξέρω γιαχί. Σί
γουρα οι ανθρώπινες υπάρξεις είναι πολύπλοκες.
Μ’ ενδιαφέρει περισσόχερο να παρακολουθώ χους φιλάθλους παρά χο ίδιο χο παιχνίδι. Ακόμα 
κι όχαν ο αγώνας μεχαδίδεχαι από χην χηλεόραση, πιο πολύ μ ’ αρέσει να παρακολουθώ χις α- 
νχιδράσεις χων θεαχών. Σχο ποδόσφαιρο υπάρχει κάχι συναρπασχικό και παιδιάσχικο μαζί, 
που γοηχεύει ακόμα και χους πιο σοβαρούς ανθρώπους. Πριν από μερικά χρόνια, η σύζυγος 
ενός συγγενή μου μου παραπονέθηκε όχι ο άνχρας χης δεν έδειχνε ποχέ χα συναισθήμαχά 
χου. Σχη συνέχεια, όμως, ανέφερε όχι, μια φορά, όχαν η ομάδα χου είχε χάσει, αυχός έσπασε 
χην χηλεόραση με μια κλοχσιά. Αυχή και μόνο η ανχίδραση, χης είπα, αρκούσε για να απο
δείξει όχι όσα υποσχήριζε πριν λίγο για χον άνχρα χης, δεν ευσχαθοόσαν. Αν κάποιος είναι ι
κανός να εκνευρισχεί χόσο πολύ για ένα μαχς, δεν μπορεί παρά να είναι συναισθημαχικός. 
Ίσως δεν χου είχε δώσει ποχέ χην ευκαιρία να εκφράσει χα συναισθήμαχά χου.
Κάποχε, σε μια συνένχευξη για κάποιο περιοδικό χης υΝΕβΟΟ, με ρώχησαν γιαχί σχις χαινίες 
μου υπάρχουν χόσες αναφορές σχο ποδόσφαιρο. Απάνχησα: γιαχί χο ποδόσφαιρο είναι ένα χε
λείως διαφορεχικό άθλημα. Το παίζουν εκαχομμύρια άνθρωποι χωρίς να χρειάζονχαι χρήμα- 
χα. (Έ χω  δει με χα ίδια μου χα μάχια σε απομακρυσμένα χωριά να φχιάχνουν μπάλες από 
κουρέλια για να παίξουν.) Η οργάνωση χου παιχνιδιού και οι διασχάσεις χου γηπέδου επι- 
χρέπουν σε πάρα πολλούς θεαχές ν ’ απολαύσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε κανένα άλλο 
άθλημα δεν έχουν χόσο μεγάλη εφαρμογή οι ανθρώπινοι νόμοι και οι ανθρώπινες αξίες. Σχην 
πάλη, για να νικήσεις, σπρώχνεις χην πλάχη χου ανχιπάλου σου σχο έδαφος και αποδεικνύ- 
εις χην ανώχερη σωμαχική σου δύναμη. Σχην πάλη, παίρνεις παραχήρηση όχαν δεν επιχίθε- 
οαι και δεν παλεύεις κανονικά με χον ανχίπαλό σου, ενώ, σχο ποδόσφαιρο, ακόμα και η σπρω
ξιά οχον άλλο παίκχη μπορεί να οδηγήσει οε επίπληξη, κίχρινη κάρχα, ίσως και αποβολή. Πέ
ρα απ’ αυχά, χο πιο αξιοπρόοεκχο σχο ποδόσφαιρο είναι η ομορφιά χης κίνησης χων παικχών.120
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Σ’ ένα από τα πρώτα ματς (δε θυμάμαι ποιο ακριβώς) του Παγκοσμίου Κυπέλλου του ’98, ο 
Αλί Νταϊέ έβαλε ένα γκολ, κι εκείνη τη στιγμή, οι κινήσεις του συνδύαζαν την ομορφιά τού 
μπαλέτου με μια εκπληκτική ευφυΐα. Παρ’ όλο που ποτέ δεν έχω παρακολουθήσει έναν αγώ
να ολόκληρο, μ ’ αρέσει πολύ να βλέπω ένα ωραίο γκολ, ανεξάρτητα του ποιος χάνει ή κερδί
ζει. Αυτό που είναι καταπληκτικό στο ποδόσφαιρο, είναι η ικανότητα να αποφασίζεις σε κλά
σμα του δευτερολέπτου και να ενεργείς ενστικτωδώς. Αυτή η υπόθεση της αστραπιαίας από
φασης μπορεί να φαίνεται απολύτως προφανής στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές ή στους 
εξοικειωμένους με τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού ειδικούς· εμένα, όμως, που αγνοώ ακόμα 
και τον ακριβή αριθμό των παικτών (είναι έντεκα η δώδεκα;), αυτή η ικανότητα του να δια
κρίνεις την ευκαιρία και ν ’ αποφασίζεις στη στιγμή, με γεμίζει δέος. Είναι σαν έντεκα ή δώ
δεκα ιθύνοντες να επέβαλλαν ταυτόχρονα την εξουσία τους. Αν οι εκτός ποδοσφαιρικού γη
πέδου ιθύνοντες ήταν το ίδιο προικισμένοι, ο κόσμος θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Πιστεύω ό
τι αυτό ειδικά το χαρακτηριστικό είναι πολύ πιο σημαντικό και υπερβαίνει το παιχνίδι και 
τις σωματικές ικανότητες των παικτών. Αν και αδαής, παραμένω ακόμα δέσμιος της ομορ
φιάς, της σπουδαιότητας, της ακτινοβολίας, της επιρροής και όλων των άλλων χαρακτηρι
στικών του παιχνιδιού.
Στο Και η ζωή συνεχίζεται, η σεκάνς όπου εγκαθιστούν μια κεραία έμοιαζε πολύ με την ε
μπειρία που έζησα όταν είχα επισκεφθεί τις σεισμόπληκτες περιοχές της πατρίδας μου, λίγες 
μέρες μετά τη θεομηνία. Είδα ένα αγόρι χωρίς πουκάμισο, με το αριστερό του χέρι στο γύψο, 
να σφυροκοπάει με το δεξί του χέρι μια πέτρα για να στήσει μια κεραία. Είχαμε μια συζήτη
ση, πανομοιότυπη με αυτήν που γίνεται στην ταινία. Το αγόρι μ ’ έκανε να συνειδητοποιήσω 
ότι ακόμα και σ’ αυτή τη σεισμόπληκτη περιοχή, σημασία είχαν πρώτα η ζωή και μετά το πο
δόσφαιρο... Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να έχω παίξει ποδόσφαιρο ούτε μία φορά στη ζωή μου 
και χωρίς να έχω οποιαδήποτε σχέση μαζί του, δεν μπορώ να ελευθερωθώ απ’ αυτό...

Περίπου πριν από είκοσι χρόνια, πήρα μέρος στο Φεστιβάλ Καννών για πρώτη φορά. Μια μέ
ρα, βρέθηκα μπροστά σ’ ένα μεγάλο πλήθος που επευφημούσε κάποιο αστέρι. Στις Κάννες, 
μπροστά από το Palais des Festivals, συνήθως μαζεύεται πολύς κόσμος για να υποδεχθεί με
γάλες διασημότητες- κυρίως, κινηματογραφικούς αστέρες. Εκείνη την ημέρα, οι εκδηλώσεις 
του κόσμου ήταν πρωτοφανείς. Προσπάθησα να δω ποιος ήταν, και διέκρινα τον Anthony 
Quinn.
Σκέφτηκα ότι αυτός πρέπει να ήταν το αντικείμενο της λατρείας του πλήθους. Ό ταν, όμως, 
προσπέρασε, τα μάτια του κόσμου έμειναν καρφωμένα σε κάποιον άλλον. Τελικά, είδα μερι
κούς σωματοφύλακες να στέκονται γύρω από κάποιον που δεν μπορούσα να τον δω. Αυτός ο 
άνθρωπος ανέβηκε τα σκαλιά του κτιρίου, πάντα μέσα στον προστατευτικό κλοιό των σωμα
τοφυλάκων του. Ό τα ν έφτασε στην κορυφή, ο κύκλος των φρουρών άνοιξε, και είδα έναν 
μαύρο. Κούνησε το χέρι του, και το πλήθος ούρλιαξε σαν τρελό. Έ στυψα το μυαλό μου για 
να τον αναγνωρίσω. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν ο Sidney Poitier, αλλά, όταν συγκεντρώθη
κα στο πρόσωπό του, είδα ότι δεν έμοιαζε καθόλου με τον Poitier. Ή ταν o Pele, και το πλή
θος που είχε μαζευτεί εκείνη τη μέρα για να τον υποδεχθεί, ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό 
που μαζεύεται συνήθως για τους κινηματογραφικούς αστέρες. Εκεί κατάλαβα τη διαφορά α
νάμεσα σ’ ένα πραγματικό είδωλο και σ’ έναν ηθοποιό που υποδύεται έναν ήρωα στην οθόνη. 
Νομίζω ότι o Pele είχε προσκληθεί στις Κάννες όταν έβαλε το χιλιοστό του γκολ.
Θυμήθηκα μια συζήτηση που είχε γίνει κάποτε ανάμεσα στον Pele και τον Γιασίν. Επρόκει- 
το για ένα ιστορικό πέναλτι, και δε θυμάμαι ακριβώς αν είχε σκοράρει o Pele η αν είχε απο
κρούσει ο Γιασίν -  δεν έχει καμιά σημασία. Σημαντικό είναι αυτό που έγινε στο μυαλό τους 
τη στιγμή του σουτ. Ο καθένας τη σχολίασε από την πλευρά του: όταν o Pele έβαλε την μπά
λα στη βούλα του πέναλτι, ο Γιασίν διέκρινε στην έκφραση και στο βλέμμα του ότι σκόπευε 
να σουτάρει αριστερά, οπότε ετοιμάστηκε κι αυτός να πλονζάρει αριστερά (προφανώς, αυτό 121
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κάνουν όλοι οι τερματοφύλακες). Όμως και o Pele διάβασε στα μάτια του Γιασίν ότι ο άλλος 
είχε μαντέψει την πρόθεση του, κι άλλαξε γνώμη. Τότε αποφάσισε να κλοτσήσει την μπάλα 
δεξιά. Πάλι ο Γιασίν κατάλαβε ότι o Pele είχε διαβάσει τη σκέψη του, κι άλλαξε σχέδιο. Αυτό 
το διάβασμα της σκέψης του άλλου και οι ακαριαίες αλλαγές στο σχέδιο συνεχίστηκαν ώ
σπου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Η απόφαση του Pele ήταν στιγμιαία. Ό πω ς είπα και 
πριν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα αυτού του διάσημου πέναλτι. Πρέπει ο Γιασίν να έπιασε την 
μπάλα, γιατί, αλλιώς, δε θα ’χε γίνει θρυλικός τερματοφύλακας. Ή  μήπως o Pele έβαλε το 
γκολ; Αυτό που έχει σημασία, είναι η ανταλλαγή των βλεμμάτων, η ανάγνωση της σκέψης 
του άλλου, οι διαδοχικές, αστραπιαίες αποφάσεις και, τελικά, το σουτ. Ο Γιασίν είχε πει πως, 
όταν o Pele πήρε φόρα, διάβασε στα μάτια και στο πρόσωπό του ότι σκόπευε να σουτάρει δε
ξιά, αλλά συγκρατήθηκε για να μη τον αφήσει να καταλάβει ότι είχε μαντέψει το στόχο του. 
Και o Pele έκανε το σουτ. Δεν είναι απλώς ένα άθλημα- είναι το απόγειο της οξυδέρκειας και 
της ευφυΐας.
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Έ νας ευσυνείδητος πολίτης!

του Αμπάς Κιαροστάμι

Το 1994, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στη Βραζιλία ως μέλους της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ 
του Σάο Πάολο, ο Αμπάς Κιαροστάμι ακολούθησε τα πιτσιρίκια του δρόμου, και το πρόσωπο ενός κοριτσιού 
τού κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και του ενέπνευσε ένα διήγημα όπου ο αφηγητής, για να γοητεύσει το κο
ρίτσι, αγοράζει ένα χάμπουργκερ... [Απόσπασμα.]

Ξαφνικά, την είδα. Είχε σταθεί στη γωνία ενός μικρού δρόμου και κοιτούσε τη βιτρίνα ενός 
μαγαζιού· τη βιτρίνα ενός κοσμηματοπωλείου. Σταμάτησα και την παρατηρούσα. Ή θελα να 
δω το πρόσωπό της από κοντά. Ώ ς  τότε την είχα δει μόνο από το πλάι. Ή θελα να δω το πρό
σωπό της από μπροστά. Μπήκα στο κοσμηματοπωλείο. Η πόρτα άνοιξε μ’ ένα κουδούνισμα, κι 
ο κοσμηματοπώλης ένιωσε μεγάλη χαρά με την άφιξη ενός πελάτη. Αλλά εγώ είχα το νου μου 
στη βιτρίνα, στην άλλη πλευρά της βιτρίνας. Κι ο κοσμηματοπώλης που ήξερε και τη δουλειά 
του και τον πελάτη του, μ ’ άφησε να διαλέξω. Ό μω ς εγώ είχα ήδη διαλέξει. Παρατηρούσα το 
πρόσωπο του κοριτσιού που κοιτούσε με προσοχή τα κοσμήματα στη βιτρίνα. Η αντανάκλα
ση του φωτός της βιτρίνας στο πρόσωπό της την έκανε να δείχνει ακόμα πιο όμορφη...
Είμαι σίγουρος πως δε θα σας κούραζα αν επαναλάμβανα πόσο όμορφο ήταν το πρόσωπό της, 
πόσο φωτεινά ήταν τα μάτια της, πόσο λαμπερό το δέρμα της. Μα ώς τώρα δε σας μιλούσα πα
ρά για το μισό αυτού του προσώπου, αφού το είχα δει μόνο από το πλάι. Τώρα έβλεπα όλο της 
το πρόσωπο, όμορφο σαν τη σελήνη. Και κάτω από ξεχωριστές συνθήκες, κάτω από έντονο 
φως και υπό τη συνοδεία μουσικής. Ή ταν το Κοντσέρτο για άρπα του Boccherini που ακου- 
γόταν μέσα στο κοσμηματοπωλείο. Αρχοντική μουσική. Κι όλα αυτά μαζί έκαναν την κοπέ
λα να δείχνει τόσο διαφορετική απ’ αυτό που πραγματικά ήταν, ώστε κι εγώ ο ίδιος ήθελα να 
ξεχάσω την πείνα της.
Είχε σκύψει και κοιτούσε τα κοσμήματα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είχε ζαρώσει τα φρύδια της. 
Κάθε φορά που κάρφωνε με τα μάτια της ένα κόσμημα, τα ζάρωνε όλο και πιο πολύ. Μα κι ο 
κοσμηματοπώλης ζάρωνε τα φρύδια του, ίσως γ ιατί είχε βαρεθεί να περιμένει. Έβλεπα το 
καθρέφτισμά του στο τζάμι. Περίμενε άκαμπτος και ευγενής μέχρι να διαλέξω το κόσμημά 
μου. Ή θελα να κοιτάξω ένα κόσμημα ταυτόχρονα με εκείνην, μα δεν τα κατάφερνα.
Ήθελα να μάθω τι ήταν αυτό που της άρεσε σ’ ένα κόσμημα. Ή θελα να μάθω τη γνώμη της, 
όποια κι αν ήταν αυτή. Κοίταζε τα κοσμήματα, αδιάφορα, κι εγώ κοίταζα αυτήν και δεν τη 
χόρταινα.
Θέλω να μιλήσω και να ξαναμιλήσω για την αδιαφορία της. Θα ’χετε καταλάβει ασφαλώς ότι 
δεν μπορεί παρά ν ’ αδιαφορούσε για τα κοσμήματα αφού πεινούσε. Δε διάλεξε κανένα κό
σμημα· αλλιώς, θα ’χε μπει στο μαγαζί, κι η πόρτα θ ’ άνοιγε μ’ ένα ελαφρό κουδούνισμα. Δεν 
μπήκε, όμως -  έφυγε. Βγήκα κι εγώ από το κοσμηματοπωλείο συνοδευόμενος από το ελαφρό 
κουδούνισμα. Και είδα την έκφραση στο πρόσωπο του κοσμηματοπώλη, ίδια μ’ αυτήν που 
οας περιέγραψα.
Έ χω  την εντύπωση πως, προς το τέλος της επίσκεψής μου στο μαγαζί του, η μυρωδιά τού 
χάμπουργκερ είχε απλωθεί, κι ότι είχε αρχίσει να καταλαβαίνει πως δεν ήμουνα πελάτης. 
Τώρα, αφού είχα δει το πρόσωπο του κοριτσιού, μου ήταν πολύ δύσκολο να της χαρίσω αυτό 123
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το φτηνό χάμπουργκερ. Το ’βλεπα δύσκολο, και δεν πίστευα ότι θα δεχόταν ένα τόσο μικρό 
δώρο. Τα MacDonalds είναι το γεύμα του απένταρου τουρίστα.
Την ακολουθώ με βήμα βιαστικό. Την πλησιάζω. Είμαι δυο βήματα απ’ αυτήν, αλλά δεν τολ
μώ να πλησιάσω παραπάνω. Θυμάμαι τα νιάτα μου, τη μέρα που ακολουθούσα μια κοπέλα 
κρατώντας ένα τσαλακωμένο γράμμα, χωρίς να τολμώ να την πλησιάσω. Φοβόμουν πως δε 
θα το δεχόταν. Το ίδιο ένιωθα και τώρα. Αν δεν είχα δει χο πρόσωπό της... θα ’ταν πιο εύκολο. 
Ούτε εσείς θα χο τολμούσατε αν ήσαστε στη θέση μου. Η περηφάνια της με εμπόδιζε και δυ
σκόλευε τα πράγματα.
Σας υπόσχομαι να μη μιλήσω άλλο για την περηφάνια της. Τελευταία φορά. Αλλά να τη θυ
μάστε αυτή την περηφάνια. Αν θυμάστε και το βάδισμά της, δε θα ξαναμιλήσω ούτε γ ι’ αυτό. 
Όμως εγώ τη βλέπω, ενώ εσείς όχι. Ακούτε τα λόγια μου. Γ ι’ αυτό και κάθε τόσο τα λέω και 
τα ξαναλέω: για να μη ξεχνάτε και να μη με πάρετε για κανέναν ηλίθιο που πήρε από πίσω 
μια οποιαδήποχε πεινασμένη, σαν αυτές που ο καθένας μπορεί να συναντήσει στο δρόμο του. 
Τελοσπάνχων, αν κρατήσετε στο μυαλό σας αυτά τα δύο σημαντικά σημεία, δε θα τα επανα
λάβω άλλο.
Έλεγα πως η καρδιά μου χτυπούσε πολύ δυνατά. Κι αυτό το συναίσθημα ήταν ολότελα και
νούργιο για μένα· όχι μόνο εξαιτίας της, κάτι το οποίο δεν είχε πια τόση σημασία, αλλά γιατί 
θυμόμουν πάλι τη νιότη μου.
Εκείνη την εποχή, το άλλο κορίτσι είχε περίπου την ίδια ηλικία αυτού εδώ: στα δεκατρία ή 
τα δεκατέσσερα. Κι εκείνη τη μέρα η καρδιά μου χτυπούσε πολύ δυνατά, ακόμα πιο δυνατά 
κι από σήμερα. Η σημερινή κατάσταση είναι ίδια μ’ αυτήν που σας περιγράφω, την πριν από 
σαράντα χρόνια. Τελικά, βρίσκω μια λύση: την ίδια με αυτήν που είχα βρει πριν από σαράντα 
χρόνια. Εκείνη τη μέρα προπορευόμουν της κοπέλας με τέτοιο τρόπο ώστε να μη με πάρει εί
δηση. Έβαλα το γράμμα στην τρύπα ενός τσιμεντένιου στύλου και περίμενα πενήντα μέτρα 
μακρύτερα για να δω πώς θα το έπαιρνε. Όμως το πήρε ο μαγαζάτορας της γειτονιάς που χο 
έδωσε στον αδελφό της κοπέλας, κι εγώ έφαγα ξυλιές με τη μαγκούρα κι η πλάτη μου γέμισε 
μελανιές. Όμως, δεν έχουν όλα τα ίδια περιστατικά την ίδια κατάληξη. Εδώ, είναι η οδός Πα- 
ουλίσχα, στη Βραζιλία- εκεί, η Εχχιαρί, στο Ιράν.
Τότε, ήμουν δεκαχεσσάρων-δεκαπέντε χρονών σήμερα, έχω κλείσει τα πενήντα τέσσερα. Τό
τε, κρατούσα ένα γράμμα· σήμερα, ένα χάμπουργκερ... Και τώρα πρέπει να βάλω αυτό το χά
μπουργκερ στα σκουπίδια χωρίς να με δει, αλλά έτσι ώστε να το δει εντελώς κατά τύχη. Μα 
ποιος πετάει ένα ολόκληρο χάμπουργκερ στα σκουπίδια; Κανείς. Εκτός κι αν είναι χαλασμέ
νο. Και σίγουρα το κορίτσι δε θα ’τρωγε κάτι χαλασμένο. Ακόμα κι αν έτρωγε καμιά φορά χά
μπουργκερ για αλλαγή, αποκλείεται να έτρωγε χαλασμένα χάμπουργκερ. Στο κάτω κάτω, 
δεν έχετε δει το πρόσωπό της. Μην ανησυχείτε -  δεν πρόκειται να επεκταθώ. Ήξερα ότι έ
πρεπε να κρατήσω τα προσχήματα. Η καλύτερη λύση ήταν να πάρω μια μπουκιά και να ρίξω 
το υπόλοιπο στα σκουπίδια. Όμως δεν μπορώ να καταπιώ αυτό χο κομμάτι. Κάτω απ’ αυτές 
τις συνθήκες δεν μπορώ να καταπιώ τίποτα. Πιστέψτε με: δε σκοπεύω να επιδείξω συναι
σθήματα ανθρωπισμού. Δεν πεινάω και θυμάμαι ότι πρέπει να δειπνήσω με τα υπόλοιπα μέ
λη της κριτικής επιτροπής. Είχαμε ραντεβού στο λόμπι του ξενοδοχείου στις έξι, και τώρα εί
ναι επτά.
Ο ήλιος έχει δύσει. Οι φανοστάτες του δρόμου έχουν ανάψει.
Είχα διανύσει ένα δρόμο μήκους τριών χιλιομέτρων, που ξεκινούσε από την οδό Παουλίσχα 
κι έφτανε σχεδόν ώς το τέλος της. Βρίσκομαι μπροστά απ’ αυτήν για να βάλω το χάμπουρ
γκερ στα σκουπίδια. Αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως τραβήξω την προσοχή της.
Ο δρόμος είναι σχεδόν έρημος. Στο πεζοδρόμιο, ελάχιστοι περασπκοί. Πηγαίνω στον επόμε
νο σκουπιδοτενεκέ, βάζω το χάμπουργκερ και κάνω ότι παρατηρώ τη βιτρίνα του απέναντι 
μαγαζιού, ενώ κρατάω στο χέρι μου την μπουκιά που έκοψα, και δεν ξέρω τι να την κάνω. 
Ποτέ δεν είχα δώσει τόοη προσοχή σε μια μπουκιά. Αυτό το κομμάτι είχε αποκτήσει για μένα 
μια εντελώς νέα σημασία. Δεν μπορούσα ούτε να το φάω, ούτε να το πεχάξω. Το κορίτσι ερ-124
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χάχαν από μακριά, κι εγώ, χωρίς να κοιχάζω, χην έβλεπα. Το απένανχι μαγαζί πουλούσε μπι
μπελό. Φαινόχαν ο Αί-Βασίλης, εύθυμος και χαρούμενο, μ ’ ένα σάκο σχον ώμο, να κάνει όρ
θιος ποδήλαχο, ολόγυρά χου σχη βιχρίνα πλασχικά έλαχα, και γύρω από χα έλαχα άσπρες και
χρυσαφιές μπάλες και πολύχρωμα ασχέρια. Ή θελα να βάλω χην μπουκιά χου χάμπουργκερ ^ αίηέπια 4 9 3

μέσα σχο σάκο χου Αϊ-Βασίλη και να χον αφήσω ν ’ αποφασίσει εκείνος πού να χο πάει και σε ΐοϋ\ιος^ΑνγηνσιΙΤΐ995 ' 
ποιον να χο δώσει. Ίσως, σε άλλα μέρη, αυχή η μπουκιά να ’χαν χο καλύχερο δώρο που ο Αϊ-
Βασίλης θα μπορούσε να κάνει σε κάποιον. Μετάφραση: Αριάδνη Λουκάκον.
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Τα κάδρα χου Κιαροσχάμι
του Χομαγιούν ΓΊαϊβάρ1

128

I. Δ ιευθυντές φαηυγραφίαι; σιις 
ιαινίες Οι πρώτοι, Και η ζωή 
συνεχίζεται και Η γεύση του 

κερασιού.
2. Παραΰοοιακό ιρανικό ηιάιο 

(ραγού αρνιού).

1. Στην αρχή ενός απογεύματος του Απριλίου του 1991, στο χωριό Ποστέ, τοποθετήσαμε την 
κάμερα στο προκαθορισμένο μέρος. Τα πάντα έμοιαζαν έτοιμα για να γυρίσουμε αυτό το πλά
νο. Ο ήλιος έλαμπε, και μπροστά μας βρισκόταν η όψη ενός ερειπωμένου κτιρίου. Στο κέ
ντρο της αυλής του σπιτιού, το κούφωμα μιας πόρτας άνοιγε σ’ ένα δωμάτιο. Όμως, αντί για 
ένα άνοιγμα σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο όπου πριν από έντεκα μήνες η ζωή συνεχιζόταν ακόμα, 
τώρα είχαμε μπροστά μας ένα άνοιγμα σε μια πράσινη έκταση όπου λίγα πρόβατα κοιμόνταν 
κάτω από τα δέντρα. Στα αριστερά της πόρτας υπήρχε μια αφίσα κολλημένη στον τοίχο, μ ’ έ
να γεράκο καθισμένο μπροστά σ’ ένα πιάτο αμηγκούστ,2 Μια μεγάλη κατσίκα είχε σκίσει την 
αφίσα στα δύο. Ο Κιαροστάμι μου έδωσε το σύνθημα: «Μοτέρ!» Ο Φαρχάντ Χεραντμάντ μπή
κε στο κάδρο, προχώρησε προς την αυλή, περίμενε λίγες στιγμές στην άκρη της πόρτας και 
κοίταξε μακριά. Η κάμερα, μ ’ ένα ζουμ, πέρασε μέσα από την πόρτα και κατέληξε στο χωρά
φι με τα δέντρα και τα πρόβατα.
2. Ορισμένες μέρες, το Νοέμβριο του 1990, έφευγα με τον Κιαροστάμι στη δύση του ήλιου, 
μετά το γύρισμα, για να κάνουμε ρεπεράζ για την επόμενη μέρα. Αγαπούσα πολύ αυτές τις 
στιγμές με τον Κιαροστάμι. Ή ταν κατά τη διάρκεια εκείνων των στιγμών που ο Κιαροστάμι 
μού εξηγούσε πράγματα πάνω στη δουλειά μου και μου ξεκαθάριζε τα πλάνα που θα γύριζα 
αργότερα. Άκουγε τις προτάσεις μου και συζητούσαμε με τις ώρες για τη δουλειά. Κάπως έ
τσι διαλέγαμε τη θέση της κάμερας και τη γωνία λήψεως. Μια φορά, είχαμε αποφασίσει να 
τοποθετήσουμε την κάμερα μπροστά σ’ έναν τοίχο. Ο Κιαροστάμι έδειξε με το δάχτυλο τον 
τοίχο που βρισκόταν στα δεξιά της κάμερας, και μου είπε: «Εδώ είναι το σπίτι της γριάς. Ο 
Χεραντμάντ θα βγει από τ ’ αριστερά και θα ξαναμπεί από τα δεξιά του κάδρου. Θα κοιτάξει το 
τοπίο μέσα από την πόρτα». Και μετά, έδειξε το ερειπωμένο σπίτι που βρισκόταν πίσω από 
την κάμερα, λέγοντας: «Κι αυτό είναι το σπίτι των νεονύμφων». Στο παρελθόν, το σπίτι αυ
τό το είχε διαλέξει σ’ ένα τελείως διαφορετικό σημείο. Τότε, λοιπόν, κατάλαβα κάτι σημαντι
κό: δε γυρίζαμε ένα ντοκιμαντέρ για το σεισμό, όσο καταστροφικός κι αν ήταν αυτός- γυρί
ζαμε μια ταινία μυθοπλασίας με αφορμή τη ζωή που συνεχίζεται μετά από ένα τέτοιο συμβάν. 
Εμείς επινοούσαμε τη γεωγραφία που είχε να κάνει με αυτό το συμβάν.
3. Το να δουλεύεις με τον Κιαροστάμι δεν είναι εύκολο, αλλά είναι μια πολύτιμη εμπειρία. 
Πάντα με ξένιζε η συνήθεια του Κιαροστάμι να εξηγεί τις επιθυμίες του μόνο κατά το ήμισυ. 
Αργότερα κατάλαβα πως αυτή η στάση του μου επέτρεπε να λειτουργώ σαν κάτι παραπάνω 
από τεχνικός πίσω από την κάμερα και να παίζω σημαντικό ρόλο στην πορεία της καταγε- 
γραμμένης εικόνας. Στην πραγματικότητα, πρόσθετα κάτι στην εικόνα μετά από δική μου α
πόφαση. Κατά συνέπεια, το γύρισμα της ταινίας γινόταν για μένα μια διαδικασία μόνιμης α
ποκάλυψης και έμπνευσης. Στο τελευταίο πλάνο της ταινίας Μέσα από τους ελαιώνες, όταν ο 
Χοσεΐν ακολουθεί την Ταχερέ, κανείς δεν ακούει τι λένε, και καθένας μπορεί να φανταστεί 
κάτι διαφορετικό. Αυτή η αβεβαιότητα, παρούσα σε κάθε ταινία του Κιαροστάμι, επικρατεί 
και κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Κάπως έτσι ο Κιαροστάμι δίστασε να μου δώσει περισ
σότερες εξηγήσεις κατά τη διάρκεια του γυρίσματος των Πρώτων, όταν μου ζήτησε να πάρω 
ένα γενικό πλάνο του αγοριού (Αμπολφάζλ) που βγαίνει απ’ τις τουαλέτες του σχολείου. Ο 
Κιαροστάμι έμεινε λίγα λεπτά μόνος του με τον Αμπολφάζλ μέσα στις τουαλέτες, και μετά
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βγήκε και είπε: «Μοτέρ!» Χτύπησε το κουδούνι για το διάλειμμα. Τα παιδιά μπήκαν στις 
γραμμές τους. Ο Αμπολφάζλ βγήκε απ’ τις τουαλέτες μ’ ένα ύφος παγωμένο. Προσπάθησε ν ’ 
ανεβάσει το φερμουάρ του παντελονιού του που το είχε κατεβάσει μετά απά οδηγίες του Κια- 
ροστάμι, αλλά δεν τα κατάφερε. Φαινόταν πολύ αγχωμένος. Άρχιζα κι εγώ να νιώθω άγχος 
πίσω απά την κάμερα. Κανείς απά μας δεν ήξερε ακριβώς τι επρόκειτο να συμβεί· ήμαστε όλοι 
συνεχώς σε επιφυλακή, σαν κυνηγοί. Λένε ότι πρέπει να μάθει κανείς από τη γάτα την τέχνη 
τού να παρατηρείς σωστά τα πράγματα, γιατί, όταν η γάτα κυνηγάει το ποντίκι, ακόμα και οι 
τρίχες της παρακολουθούν τις κινήσεις του ζώου. Είναι αδύνατον να δουλεύεις με τον Κια- 
ροστάμι χωρίς να είσαι σε κατάσταση μόνιμης επαγρύπνησης...
4. Αφαιρέσαμε το πίσω κάθισμα του ϊίθηαυίί και δέσαμε την κάμερα στις τραβέρσες πίσω απά 
τη θέση του οδηγού. Έ γ ινα  όσο πιο μικρός μπορούσα για να χωρέσω πίσω απά την κάμερα, 
κι ο ηχολήπτης στριμώχτηκε σε μιαν άλλη γωνιά του αυτοκινήτου με τα μηχανήματά του. 
Α ντί για τον Φαρχάντ Χεραντμάντ οδηγούσε ο ίδιος ο Κιαροστάμι. Ξεκινήσαμε, πάνω στους 
χωματόδρομους των χωριών γύρω απά τη Ροσταμαμπάντ, για το κυνήγι ασυνήθιστων εικό
νων. Η κάμερα έδειχνε το κάδρο του παραθύρου τού αυτοκινήτου απ’ την πλευρά του οδη
γού, οπότε είχα πολύ λίγο χώρο για ν ’ αλλάξω τη γωνία λήψης. Κάθε φορά που ένας χωρικός 
πλησίαζε το αυτοκίνητο, ο Κιαροστάμι μάς έδινε την εντολή να «πάμε πλάνο». Ο τύπος εμ
φανιζόταν ξαφνικά στο κάδρο του παραθύρου, κι ο Κιαροστάμι τον ρωτούσε πώς πάει κανείς 
στο Κοκέρ. Ο χωρικός, άλως παραδόξως, απαντώντας στον Κιαροστάμι ξεχνούσε την κάμερα 
κι όλους εμάς που ήμαστε στριμωγμένοι στο πίσω κάθισμα. Έβαζα το αριστερά μου χέρι πά
νω στον ώμο του Κιαροστάμι και του έκανα σήμα να κάνει μπρος ή πίσω για να είναι η εικό
να καλά καδραρισμένη. Ό λη  η δουλειά που κάναμε, ήταν προϊόν αυτοσχεδιασμού' υπήρχε 
χώρος για αυθορμητισμό και εφευρετικότητα. Έ τσ ι έφτασα και στο συμπέρασμα άτι οι ε- 
παγγελματίες ηθοποιοί μαθαίνουν να ξεχνάνε την παρουσία της κάμερας ηθελημένα και συ
νειδητά. Αντίθετα, οι καθημερινοί άνθρωποι ξεχνούν πολύ γρήγορα την παρουσία της: συ
νεχίζουν τη ζωή τους μπροστά απ’ αυτήν. Κατ’ αυτόν ακριβώς τον τρόπο «η ζωή μπορεί να 
συνεχιστεί» πραγματικά.

Τεχεράνη, 21 Απριλίου 1995

«Cahiers du Cinéma«, τχ. 493, 
Ιοΰλιος-Αύγουστος 1995.

Μετάφραση: Αριάδνη Λουκάκου.

Γυρίζονται: το Ποό είναι ιο 
σπίιι ιου φίλου μου; 129
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Martin Scorsese
To ABC Africa του Αμπάς Κιαροοτάμι με εντυπώσιασε βαθιά. Ο Κιαροοτάμι ε'κανε κά
τι τελείως διαφορετικά απ’ ό,τι οποιοσδήποτε άλλος που θα κινηματογραφοϋοε τη δυ
στυχία των μικρών opqiuvtóv εξαιτίας του AIDS στην Ουγκάντα. Έκανε κάτι εξαιρε
τικά συγκινητικό: συνε'λαβε τη χαρά που αυτά τα παιδιά ακόμα μπορούν να εκδηλώ
νουν. Πραγματοποίησε ένα κινηματογραφικό ποίημα για τη δυνατότητα των ανθρώ
πων να υπερβαίνουν την τραγωδία. Είναι μια καταπληκτική ταινία.
Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στο φίλο και συνάδελφο Αμπάς Κιαροοτάμι. 
Ο Κιαροοτάμι αντιπροσωπεύει τον ύψιστο βαθμό της μαεστρίας στον κινηματογράφο, 
κι αυτό θα έπρεπε να είναι φανερό σε όποιον έχει δει έστω και μία απ’ τις ταινίες του. 
Όπως κάθε αληθινός καλλιτέχνης, δεν εμπορεύεται ιδεολογίες η χονδροειδή μηνύμα
τα. Οι ταινίες του δεν προσφέρουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ένα 
στοχασμό για τον κόομο που τον περιβάλλει, φιλτραρισμένο μέσα απ’ την ευαισθησία 
της συνείδησής του.
Γι’ αυτό και ταράχτηκα βαθιά όταν έμαθα ότι, λόγω των μέτρων που επέβαλε το 
Υπουργείο Εσωτερικών, δε θα του επιτραπεί η είσοδος στην χώρα μας. Δεν τιμά την 
κυβέρνησή μας η άρνηση βίζας για λόγους ασφαλείας σε καλλιτέχνες τέτοιου επιπέ
δου. Ταράχτηκα επίσης όταν έμαθα ότι η ιρανική κυβέρνηση προσπαθεί να λογοκρί- 
νει την τελευταία του ταινία, το εκπληκτικό Δέκα. Η λογοκρισία ποτέ δεν έκανε καλό 
οε κανέναν, κι αυτό δεν πρόκειται ν ’ αλλάξει τώρα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτοί που 
χάνουν περισσότερο, είναι οι ίδιοι οι λογοκριτές, που δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης 
στο κοινό το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να προστατέψουν. Ιδιαίτερα σήμερα, περισ
σότερο από ποτέ, οφείλουμε ν ’ ακοϋμε ο ένας τον άλλον. Η τέχνη μπορεί ν ’ αποτελέ- 
σει μιαν ανεκτίμητη μορφή πολιτιστικής ανταλλαγής, ιδίως όταν πρόκειται για το έρ
γο κάποιου τόσο προικισμένου όσο ο Αμπάς Κιαροοτάμι. Παρακαλώ τους ιρανούς λο
γοκριτές ν ’ αφήοουν ήσυχο το Δέκα και να επιτρέψουν στους θεατές να το δουν στη 
μορς>ή που του έδωσε ο δημιουργός του.

Γιούσεφ Σαχίν
Δίχτος αμφιβολία, ο Κιαροοτάμι είναι καλλιτέχνης. Είναι σίγουρα ένας από τους με
γαλύτερους καλλιτέχνες του αιώνα. Ως άνθρωπος είναι αληθινά γοητευτικός, πολύ 
συνεσταλμένος... Είναι η προσωποποίηση αυτού που θεωρώ αληθινό καλλιτέχνη. 
(Από το ντοκιμαντέρ του Μαχμούνι Μπεχραζνιά, Close-up Kiarostami, 2000.)

Emir Kusturica
Σιην εποχή μας υπάρχουν μόνο δύο τρόποι επικοινω
νίας: αυτός του Spielberg κι αυτός του Κιαροοιάμι.
(Marco Della Nave, Abbas Kiarostami, Il Castoro, Μιλά
νο 1998, σελ. 18.)

Michel Piccoli
Αγαπητέ κύριε,
Επιθυμώ να οας ευχαριστήσω για τη συγκίνηση, την ευφυΐα, τη λάμψη που αναδύονται α- 
βι'αοτα από ιην ταινία οας Close-up την οποία επιτέλους κατάφερα να δω στο Φεστιβάλ της 
Λα Ροαέλ. ΙΙραγματικα οτη ζωή υπάρχουν « αποκαλύψεις». Σας είμαι βαθιά ευγνώμων.
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Jean-Luc Godard
Μ’ αρέσει πολύ ο Αμπάς Κιαροστάμι tou οποίου είδα την ταινία Και η 
ζωή συνεχίζεται. Υπάρχουν πάντα καλές ταινίες, αν και ελάχιστες. 
Οπωσδήποτε εξακολουθτί) να απολαμβάνω τόσο τον Griffith όσο και τον 
Κιαροστάμι.

(«Studio», τχ. 96, Μάρτιος 1995, σελ. 4.)

Wim Wenders
Ακριβτός τη στιγμή που νομίζαμε άτι τα είχαμε δει άλα, εμφανίστηκε ο Κιαρο
στάμι και γύριοε μια νέα σελίδα. Ξανανακάλυψε την απλότητα, την αλήθεια 
και την ακεραιότητα στην εποχή του κορεσμού και των ειδικο'τν οπτικών εφέ. 
Στους καιρούς οτους οποίους ζούμε, αυτά είναι ήδη ένα μικρά θαύμα!

Arturo Ripstein
Ο Αμπάς Κιαροστάμι διένυσε με επιτυχία τη διαδρομή 
που χαράζει η συνείδηση του γεγονότος άτι ο τρόπος ν ’ 
αψηγείσαι μια ιστορία είναι η ιστορία, κι ο τρόπος να βλέ
πεις τον κόσμο είναι ο κόσμος. Ο Κιαροστάμι (μαζί με τον 
Μαχμαλμπάφ και τον Παναχί) μου άνοιξε τις πόρτες τού 
αξιόλογου ιρανικού κινηματογράφου· ενός κινηματο
γράφου με μυαλό και ψυχή. Σε μια περίοδο αποκαρδιωτι
κή για τον κινηματογράφο, είναι ένας ανεκτίμητος θη
σαυρός. Είμαι ευγνώμων και τυχερός γιατί σ’ αυτόν τον 
τρομερό κόσμο που όλοι μοιραζόμαστε, υπάρχει ένας κι
νηματογραφιστής σαν τον Αμπάς Κιαροστάμι. Ό πω ς οι 
δάσκαλοί μου. έτσι και ο Κιαροστάμι μου έμαθε να βλέπω 
με την καρδιά.

Τακέσι Κιτάνο
Ο Κιαροστάμι είναι ένας από τους λίγους σύγχρονους σκηνοθέτες που εκτιμώ. Με ευχαριοτεί ιδιαίτερα η ικανότητά 
του να αποτυπώνει τοπία οε εικόνες. Κάθε φορά που είχα την ευκαιρία να δω μια ταινία του. για πολύ καιρό μετά το 
τέλος της προβολής μού κρατούσαν ouvtpoqaá οι πολύ δυνατές εικόνες τοπίων που είχαν εντυπωθεί οτη μνήμη μου.

Peter Handke
«...Ταινίες όπως το I Ιού είναι το σπίτι τον φίλου μου;, το Και η ζωή συνεχίζεται. το Μέσα α
πό τους ελαιώνες, μεταδίδουν ακόμα και κάτι άλλο οτους θεατές· κάτι που μπορεί να ε
ντοπιστεί, αλλά πολύ δύσκολο διατυπώνεται με ακρίβεια: ότι υπάρχει ακόμα -οτη Σερ
βία. την Κροατία, την I Ιεροία- ένας ξεχωριοτός τύπος λτιού. που είναι γεμάτος ευγέ
νεια. θάρρος και αξιοπρέπεια (και όχι μόνο οε περίπτωση θεομηνίας)· ότι αυτός ο λαός 
είναι μεγάλος, κι ο θεατής μπορεί και οφείλει να τον εμπιστευτεί. Στον κινηματογράφο 
του Κιαροστάμι δεν υπάρχουν φαντασιώσεις, ιδέες ή θρησκεία- αντίθετα, καθετί βιώνε- 
ται κι εξιστορείται άμεσα. Εξιστορείται και βιώνεται έτοι όπως πραγματικά είναι: υιόν 
ενεστώτα. Παραφράζοντας μια δήλωση του Doderer, θα μπορούσα να πω: “Αυτόςο λα
ός υπάρχει γιατί τον έζηοα, για ιιαράδειγμα, μέσα απ’ τις ταινίες του Κιαροστάμι”.»

(«Die Geschichte von Hossein und Tahereh··, 
• Frankfurter Rundschau··, 9 Σεπτεμβρίου 1995.)
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Mario Martone
Διανύω την έκτη εβδομάδα γυρίσματος μιας ιαινίας μου στη Ρώμη, κι ενώ κά
νω διάλειμμα γκι να φάω οάντουιτςοτο δρόμο, κάτω απά έναν εκτυφλωτικό ή
λιο, σταματάει ένα αυτοκίνητο. -Μάριο!» μου φωνάζει ο Αμπάς. Εχω χρόνια 
να τον δω. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αγκαλιαζόμαστε. Το κατασκονισμένο 
αυτοκίνητο είναι του Μικιμιιάκ Καριμί ιιου τον συνοδεύει οτην προσπάθειά 
του ν ’ αποκτήσει την άδεια παραμονής. Είναι δύσκολοι καιροί για τους Ιρα- 
νούς, ακόμα και στην Ιταλία, όπου, πρόσφατα, κάποιοι μουτζαχεντίν θυσιά
στηκαν μπροοτά από τη γαλλική πρεσβεία. Τι παράξενη σύμπτωση αυτή η τυ
χαία συνάντηση! Ο Αμπάς βρίσκεται στη Ρώμη γιατί ανε'βαοε μια παράσταση 
στο Teatro India, ε'να εγκαταλειμμένο εργοοτάσιο που είχα διαμορφώσει σε θέ- 
ατρο πριν τε'σσερα χρόνια· μια παράσταση που, πνιγμένος με τα γυρίσματα, 
δεν έχω ακόμα καταφέρει να δω. Από τότε που γνωριστήκαμε, οι δρόμοι μας, 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, καταλήγουν πάντα να διασταυρώνονται, κι αυ
τό μου προξενεί μεγάλη χαρά. Ο Αμπάς είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκη
νοθέτες του καιρού μας, ταυτόχρονα διαυγής και μυστηριώδης, με τον ίδιο 
τρόπο που ως καλλιτέχνης είναι παραδοσιακός και υπερβολικά μοντέρνος. Τε
λικά, δύο μέρες μετά, πηγαίνω στο Teatro India και βλέπω μια πολύ όμορφη 
παράσταση. Το καλύτερο παράδειγμα του πώς μια παλιά μορφή του λαϊκού α
νατολικού θεάτρου μπορεί να παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκό κοινό, μέσα από μια 
μεγαλοφυή χρήοη του κινηματογράφου. Πίσω από τα μαύρα γυαλιά του Κια- 
ροστάμι κρύβεται μια ολόκληρη χώρα, αρχαία και σύγχρονη μαζί, αντιφατική 
όσο κι αυτός. Έ να τέτοιο βλέμμα υπόσχεται πολλά.

Atom Egoyan
Εδώ και πολύ καιρό είμαι ένθερμος θαυμαστής του Κιαροοιάμι. 
Το 1994, είχα τη μεγάλη τύχη να περάσω μαζί του λίγο καιρό, σε 
μια κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ της Ταορμίνας (μαζί με τον 
Quentin Tarantino, αν μπορείτε να το φανταστείτε!) Μου χάρι
σε έναν θαυμάσιο δερμάτινο χαρτοφύλακα κι ένα χαλί, κι εγώ 
λάτρεψα τις ουζητήοεις που κάναμε στις παραλίες της Σικελίας. 
Ο κόσμος των φεστιβάλ, μερικές ευνοεί τέτοιες θαυμάσιες 
συναντήσεις. Πριν μερικά χρόνια, όταν άρχισα να γράψω το 
Apopar, ένιωοα ιην ανάγκη να δω όσο το δυνατόν περισσότερες 
ταινίες με θέμα τον κινηματογράφο. Υπάρχει μια μεγάλη παρά- 
δοση οκηνοθετών που στοχάζονται πάνω στο ίδιο τους το έργο: 
Godard, Minelli, Truffaut, Fassbinder... ο κατάλογος είναι πολύ 
μακρύς. Ωστόσο, απ’ (ίλες τις ταινίες που είδα γύρω απ’ αυτό το 
θέμα, καμιά δεν είναι τόσο βαθιά και τόσο έντονα συγκινητική 
όσο το Close-up του Κιαροοτάμι. Πράγματι, δεν έχω δει κανέναν 
άλλο σκηνοθέτη να μπορεί να «στοχάζεται περισσότερο οργανι
κά» οε σχέση με την εργασία του. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
έχει κανείς τέτοια αυτογνωσία και, ταυτόχρονα, να είναι τόσο 
γενναιόδωρος κι ελκυστικός. Θέλω να συγχαρώ τον Αμιιας για 
το θαυμάσιο συνολικό του έργο και να ξαναθυμηθώ τον καιρό 
που περάσαμε μαζί στην Ταορμίνα.
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Francesco Rosi
Θαυμάζω τον Αμπάς Κιαροοτάμι, χις ταινίες, τις φωτο- 
γραφίες, τα ιιοιήματά του. Θαυμάζω τη στάση του να εμ- 
πνέεται απλές ιστορίες και να τις υλοποιεί με απλά με'σα 
-  απλές ιστορίες, ικανές να μας αφηγηθούν τόσο τον κό
σμο όσο και τη θέση των ανθρτόπων στον κόσμο, ανεξάρ
τητα από τη γλώσσα που μιλούν, τις συγκινήσεις που έ
χουν γνωρίσει, τα βάσανα που ε'χουν περάσει. Τε'τοια εί
ναι η τε'χνη του κινηματογράφου που ο Αμπάς κατε'χει 
και εξασκεί με απόλυτη ελευθερία, επικοινοτνώντας με 
τους άλλους σε μια βαθιά ποιητική γλώσσα. Είμαι φίλος 
του Αμπάς κι ο Αμπάς είναι φίλος μου.

Bernardo Bertolucci
Πριν από μερικές βδομάδες είχα την ευκαιρία να δο) το Τα ζιγιε, την πρώτη θε
ατρική σκηνοθεσία του Αμπάς, μια δημοφιλή παράσταση ιερού ιρανικού θεά
τρου: μια κανονική σκηνή τσίρκου -οι σπ'τες, στο ρόλο των καλών, ντυμένοι 
στα πράσινα· οι σουνίτες, στο ρόλο των κακών, ντυμένοι οτα κόκκινα- περι
κλείεται από έναν ημικυκλικό τοίχο με γιγαντοοθόνες, όπου προβάλλονται κο
ντινά πλάνα Ιρανών. Γυναίκες, παιδιά, γέροι, ολόκληροι άνδρες με μουστάκια 
και δάκρυα στα μάτια, φιλμαρισμένοι σε ανώνυμες φτωχογειτονιές του Ιράν, 
παρακολουθούν μαζί μας το ίδιο θέαμα, μια γλυκιά ρτομαϊκή νύχτα. Έτσι γεν
νιέται ο κινηματογράφος: κοιτάζοντας με θρησκευτική προσήλωση ένα κομ
μάτι παραδοσιακού θεάτρου. Είναι μια σύγκρουση ή ένας αμοιβαίος έρωτας; 
Είναι πολύ οπάνιο, αλλά κάποτε συμβαίνει να έχουμε τη δυνατότητα να ουμ- 
μετάοχουμε σ’ ένα γεγονός που ανακαλεί στη μνήμη μας τη γέννηοη του κι
νηματογράφου.

Jean-Claude Biette
Εφευρέτης ενός κινηματογραφικού μηχανισμού που μόνο αυτός ξέρει να τον χειρίζε
ται. ο Κιαροοτάμι έγινε βιρτουόζος με μοναδικό σκοπό να οδηγήσει το θεατή να δοκι
μάσει αυτό που ο ίδιος παρατηρεί στην πραγματικότητα. Ετσι συνεχίζει μια εργασία 
που ο Godard ανέλαβε από τον Rossellini (γιο να παίξει δουλεύοντας) πριν αποσυρθει 
στην έρημο του Σιν(εμ)ά. Ο Κιαροοτάμι αποτολμά, όπως πολύ σπάνια κάνει ένας νέος 
κινηματογραφιστής, να εργάζεται κόντρα στο ρεύμα του καιρού. Νεορεαλιστής, αφού 
αοχολείται με το παρόν της χώρας του, με τη σκοτεινά σαδιστική υπομονή του μπρο
στά στα νεαρά αγόρια, με τα μαύρα γυαλιά του «παζολινικού» δασκάλου, φειδωλός 
οτα λόγια του, μας πηγαίνει ακόμα πιο μακριά: πιο κοντά ο έναν παλιό, προσφιλή 
μας, πουριτανό θείο, που έχει χαθεί εδώ και καιρό. Αυτά τα μικρά αγόρια των ταινιών 
του Κιαροοτάμι έχουν μεγάλες αδελφές: τις ταινίες του Griffith.

(«Cahiers du Cinéma», τχ. 49.3, Ιούλιος Αύγουοιος 1995.)
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(ΐν*γΨ Ί aI ¡mpoanriciiflu Κι»ι**ιιιιμι n o t· iy>}<m.iΟηκτ m u  Ta/uvo. ι» ΣηιιιμΙ<μι» ιον 2003. 

ΑναινηιίΌηκαν οιι/ννκ/ιοαη Abba* K iarostam i πι< ΙΙ»ι>ιογα\ικής ΤαινιοΟήκι/κ. 2004
ι ιιιμ Neva Ceninlnla. Simona Erna 
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Η προσωποποίηση της ειλικρίνειας
του Manoel de Oliveira

1. Ο άνεμοι; βα μας πάρει.
(Σ.ι.Μ.)

Abbas Kiarostami, εκδ. 
Cinemateca Portuguesa / 

Museu do Cinema (επιμ. Neva 
Cerantola, Simona Fina), 

Λισαβόνα 2004.

Μειάφραυιρ Νίκος Σαββάτης.

Οι ταινίες του Κιαροστάμι εκπλήσσουν με την απροσδόκητη θεματολογία και την εκφρα
στική μορφή τους (τόσο έξω απ’ όλα όσα γνωρίζαμε πριν από αυτές...), αποδεικνύοντας μια 
πρωτοτυπία που εκλύεται από μιαν απλή και ενστικτώδη φόρμα, και αποκαλύπτοντας μια 
ειλικρίνεια και μιαν αυθεντικότητα απόλυτα σύμφυτη με την προσωπικότητά του. Έ να ς 
από τους συγγραφείς μας που, αν και έγινε γνωστότερος ως ποιητής, υπήρξε πολυπράγ- 
μων (εκτός από την ποίηση ασχολήθηκε και με το διήγημα, το μυθιστόρημα και το δοκί
μιο), στο τελευταίο του βιβλίο που ο θάνατος τον εμπόδισε να το ολοκληρώσει, ένα βιβλίο 
στοχασμών και αναμνήσεων όπου ο συγγραφέας, αμφιβάλλοντας για τη δικαιοσύνη των 
ανθρώπων και την ύπαρξη του Θεού, δείχνει να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην πίστη 
και την απιστία, αυτός ο σοφός άνθρωπος, ονόματι José Régio, έλεγε ότι η αληθινή πρω
τοτυπία δε βρίσκεται στο εξωτικό. Η αληθινή πηγή της πρωτοτυπίας βρίσκεται στην προ
σωπικότητα που, στην περίπτωση του κινηματογράφου, την καθρεφτίζει το έργο του σκη
νοθέτη. Οι ταινίες του Αμπάς Κιαροστάμι επαληθεύουν αυτόν τον ισχυρισμό.
Πέρα απ’ αυτό, ο Κιαροστάμι διαφυλάσσει στο έργο του μια σοφή αθωότητα που σήμερα 
έχει χαθεί ολοκληρωτικά από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και, κατά τη γνώμη μου, 
αποτελεί μιαν απ’ τις πολυτιμότερες αξίες της ανθρωπότητας. Σε μια ταινία του , 1 ο κεντρι
κός ήρωας ψάχνει να βρει λίγο γάλα στο σπίτι κάποιας γειτόνισσας που έχει μια αγελάδα. 
Η γειτόνισσα στέλνει την κόρη της, κι αυτή, συνοδευόμενη από τον ενδιαφερόμενο, κατε
βαίνει στο στάβλο όπου βρίσκεται το ζώο. Καθώς πρέπει να φτάσουν στα υπόγεια του σπι
τιού, φέρνει μαζί της μια λάμπα, γιατί η αγελάδα βρίσκεται σε μια σκοτεινή στοά. Ενώ ο 
άντρας παραμένει στον διπλανό χώρο που ήδη καταυγάζεται από το φως της ημέρας, η 
κοπέλα χώνεται πιο βαθιά και, καθισμένη σ’ ένα σκαμνάκι, στο φως της λάμπας, καταπιά
νεται με το άρμεγμα της αγελάδας. Αυτός την παρακολουθεί ανταλλάσσοντας μαζί της μια 
σύντομη και ρυθμική στιχομυθία, ενώ, σε γκρο πλάνο, βλέπουμε το χέρι να σφίγγει το 
μαστό που εκτινάσσει το γάλα στο δοχείο. Τίποτα πιο αθώο, τίποτα πιο φυσικό απ’ αυτές 
τις τόσο αβρές, σχεδόν καπριτσιόζικες, κινήσεις ενός γυναικείου χεριού που αρμέγει την 
αγελάδα μπροστά σ’ έναν άντρα, ενώ οι δυο τους ανταλλάσσουν μια παράξενη και μαγική 
στιχομυθία. Αλλά το γεγονός ότι η σκηνή διαδραματίζεται στο ημίφως, της δίνει μια 
συγκεχυμένη σημασία, ίδια των σκοτεινών πραγμάτων. Έ να  διεστραμμένο συναίσθημα 
μπορεί να γεννηθεί στη σκέψη κάποιου θεατή, αν και η σκέψη που πιθανόν περνάει από 
το μυαλό κάποιου που βρίσκεται απ’ έξω, θα περάσει μόνο στο υποσυνείδητο αυτής που 
βρίσκεται μέσα· δηλαδή, της κοπέλας. Εδώ, η σεξουαλική ταυτότητα θα παραμείνει πάντα 
λανθάνουσα στα συναισθήματα τόσο του άντρα όσο και της γυναίκας, και θα υπόκειται σε 
αντιδράσεις συνειδητές ή/και ασυνείδητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και σχεδόν ανεπαίσθητα, 
τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν στο υπόστρωμα σχεδόν όλων των ταινιών του Κιαροστάμι, 
αλλά πάντα μέσα σε μια οπτική παραδείσια· δηλαδή, φυσική και αναμάρτητη. Αυτή η γοη
τευτική επιστροφή στην αθωότητα χαρακτηρίζει τις ταινίες του σκηνοθέτη Κιαροστάμι 
και κανενός άλλου.

Πόρτο, Δεκέμβριος 2003
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. . .  και κάτι τελευταίο: στο τέλος της ταινίας Πού είναι χο σπίχι χου 
φίλου μου; ο γέρος λέει στο παιδί: «'Οταν δεν μιλώ, περπατώ πιο γρή

γορα-·, και το παιδί απαντά: «Ε, τότε μη μιλάς-.
ΑΜΠΑΣ ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ

Η ανακάλυψη των λέξεων και των εικόνων
Γεννήθηκα στην Τεχεράνη, το 1940. Ήδη από την ηλικία των 
πέντε χρόνων, δε μου άρεσε ν ’ ακολουθώ προκαθορισμένα προ
γράμματα. Εδώ, σ’ εμάς, οι μέρες είναι πολύ μεγάλες και ζεστές, 
και συνηθίζεται ο μεσημεριανός ύπνος. Εγώ δεν ήθελα να κοι
μάμαι τα μεσημέρια, και θυμάμαι ότι ένιωθα την ανάγκη να κά
νω κάτι, ενοχλώντας συχνά τον ύπνο των μεγάλων. Πήγαινα, 
λοιπόν, στην αποθήκη κι έβρισκα κάποια ασχολία: κάρφωνα κά
τι, συναρμολογούσα κομμάτια από ξύλο ή κολλούσα χαρτόνια, 
ένωνα δύο διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και τώρα έχω αυτή 
την ανάγκη της συνεχούς απασχόλησης. Όταν είμαι στο σπίτι, 
είναι αδύνατον να καθίσω και, ας πούμε, να δω τηλεόραση· τα
κτοποιώ τις φωτογραφίες μου για κάποια έκθεση, ασχολούμαι 
με την ξυλουργική, ζωγραφίζω. Είναι ένας αδιάκοπος αγώνας 
για να είμαι συνεχώς παρών. Με διακατείχε πάντα μια επιτακτι
κή ανάγκη να επικοινωνήσω, να γνωστοποιήσω τα συναισθή- 
ματά μου, για να μη ξεχάσει κανείς ότι υπάρχουν. Το ίδιο μου 
συνέβαινε και στην παιδική μου ηλικία, αν και είχα προβλήμα
τα προσαρμογής. Πάντα αναζητούσα τρόπους επικοινωνίας. Εξ 
άλλου είναι προφανές: η πρώτη ερώτηση που τα παιδιά μαθαί
νουν να απευθύνουν στους μεγάλους, είναι: «Γιατί;» Για κάποια 
παιδιά, σε μια συγκεκριμένη ηλικία αυτό τελειώνει, ενώ άλλα 
συνεχίζουν να ρωτούν το γιατί των πραγμάτων. Εγώ ανήκω 
στη δεύτερη κατηγορία. Πιθανόν να πρέπει να αναζητήσω τις 
αιτίες που μ’ έσπρωξαν να γίνω σκηνοθέτης σ’ αυτά τα γιατί, σ’ 
αυτή την τεράστια ερώτηση χωρίς απάντηση. Ίσως εδώ να βρί
σκεται η ρίζα όλων των τεχνών ή, έστω, της δικής μου τέχνης: 
στην περιέργεια και στο μη-προκαθορισμένο.
Από μικρός αγαπούσα τη ζωγραφική. Στην τάξη είχα πάντα 
λευκές κόλλες, τα χρωματιστά μολύβια μου και ζωγράφιζα. Δε 
θα ’λεγα ότι υπήρξα υποδειγματικός μαθητής. Ήμουν σιωπη
λός και μοναχικός: νομίζω ότι δεν απηύθυνα το λόγο σε κανένα 
συμμαθητή μου σ’ όλη τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου. 
Ναι: ούτε μία λέξη. Μπορεί να πει κανείς πως με τη ζωγραφική 
καταπολεμούσα τη μοναξιά μου. Τα πράγματα που ζωγράφιζα ε
κείνη την εποχή, δεν ήταν ακριβώς πίνακες, αλλά ένα είδος θε
ραπείας μέσω της ζωγραφικής. Μέσα από τα χρώματα προσπα
θούσα να συλλάβω την αλήθεια του φυσικού στοιχείου, κι όταν 
ζωγράφιζα, ήμουν σε κατάσταση ιδιαίτερης ψυχικής ηρεμίας. 
Σήμερα ξαναβρίσκω την ίδια ηρεμία όταν περιδιαβαίνω μέσα 
στη φύση με τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι. Με την ποίηση 
συνέβαινε το ίδιο. Τότε δεν ήξερα ότι επρόκειτο για ποίηση, αλ
λά αποτελούσε μέρος του εαυτού μου ήδη από τα χρόνια τού 
σχολείου: θυμάμαι ότι έγραφα μικρά σημειώματα και σκόρπιες 
φράσεις δω κι εκεί.
Η επαφή μου με τον κινηματογράφο έγινε πολύ αργότερα και 
δεν υπήρξε διαφορετική από εκείνην που είχαν οι φίλοι μου, οι ο
ποίοι τώρα είναι γιατροί, δικηγόροι ή επιχειρηματίες. Όταν ή
μουν έντεκα ετών, είχα μια μικρή μηχανή προβολής κι έβλεπα το

ΙΟ δημιουργός 
στο εργαστήρι του
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φιλμ καρέ καρέ, σαν να ’ταν συλλογή από γραμματόσημα. Δεν εί
χα ιδέα γύρω απ’ την πραγματική λειτουργία του κινηματογρά
φου. Όπως και οι άλλοι φίλοι μου, μάζευα κομμάτια φιλμ, και 
μου τΰχαινε να έχω εικόνες ανδρών και γυναικών που δεν ήξερα 
καν ποιοι ήταν. Για παράδειγμα, γνώριζα τον Ταρζάν, αλλά μο
νάχα πρόσφατα έμαθα ότι τον έπαιζε ο Johnny Weissmuller. Είχα 
ακόμα την εικόνα ενός άνδρα με μουστάκια και ωραίο χαμόγελο: 
μετά από χρόνια έμαθα ότι το όνομά του ήταν Clark Gable. Την ί
δια περίοδο, στις κινηματογραφικές αίθουσες της Τεχεράνης 
μπορούσε κανείς να δει πολλές αμερικανικές ταινίες. Μια μέρα, η 
αδελφή μου με πήγε σινεμά για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δε θυ
μάμαι τον τίτλο της ταινίας, αλλά, αντίθετα, θυμάμαι πολύ καλά 
την πρώτη εικόνα που είδα: το λιοντάρι της Metro-Goldwyn- 
Mayer: βρυχήθηκε, και κόντεψα να πεθάνω από το φόβο μου. 
Ήταν τρομερό. Μέσα στο σκοτάδι, έψαχνα το χέρι της αδελφής 
μου για να το σφίξω στο δικό μου. Στο μεταξύ, στη οθόνη είχε εμ
φανιστεί ένας άντρας με μεγάλη μύτη που έπαιζε πιάνο. Ήταν ο 
Danny Kaye, αλλά κι αυτό, φυσικά, το ανακάλυψα πολύ αργότε
ρα. Σε κάθε περίπτωση με πήρε ο ύπνος πριν το τέλος της ται
νίας· ίσως γιατί, ήδη από τότε, βλέποντας τις χολιγουντιανές ται
νίες, είχα την αίσθηση ότι οι ήρωες αποτελούσαν μέρος του κό
σμου τού κινηματογράφου και όχι της πραγματικής ζωής. 
Εκείνη την εποχή, εκτός απ’ τις αμερικανικές ταινίες προβάλ
λονταν και πολλές ινδικές, αν και ήταν πια το τέλος εκείνου του 
μοντέλου παραγωγής του ινδικού κινηματογράφου. Στα χρόνια 
που ακολούθησαν, οι περισσότερες ιρανικές ταινίες θα υιοθε
τούσαν αυτό ακριβώς το μοντέλο: μιλούσαν για κλέφτες, πόρ
νες, μεγάλα μελοδράματα και παθιασμένους έρωτες. Εγώ, αντί
θετα, ήμουν εντυπωσιασμένος από τις νεορεαλιστικές ταινίες. 
Θα ήμουν δεκαπέντε-δεκάξι ετών όταν στη χώρα μας έγινε μια 
πραγματική εισβολή ιταλικών ταινιών. Μπορεί να διασκέδαζα 
περισσότερο με τις αμερικανικές ταινίες, που αντιπροσώπευαν 
την πραγματοποίηση των ονείρων κι αναπαριστούσαν μια ζωή 
διαφορετική από εκείνην του μέσου όρου, αλλά οι ταινίες τού 
νεορεαλισμού παρέμεναν στο μυαλό μου πολύ περισσότερο χρό
νο. Στα δεκαεπτά μου πήγα να δω μια ιταλική ταινία, κι όταν 
βγήκα από την αίθουσα, δεν μπορούσα να τη βγάλω από μέσα 
μου. Ήταν το 8'/¿ του Federico Fellini. Απ’ τον ιταλικό κινημα
τογράφο γενικότερα και το νεορεαλισμό ειδικότερα, με έπειθε το 
γεγονός ότι οι ήρωες έμοιαζαν μ’ εκείνους που έβλεπα γύρω 
μου: στην οικογένειά μου, ανάμεσα στους φίλους ή στους γείτο
νες μου. Σε μιαν από τις πρώτες που είδα, έπαιζε o Totó: μόλις 
εμφανίστηκε στην οθόνη, αμέσως διαπίστωσα ότι ήταν ολόιδιος 
μ’ έναν γνωστό μου.
Επίσης μου άρεσε κι ένα άλλο είδος ιταλικών ταινιών: εκείνες 
του μετα-νεορεαλισμού του Vittorio De Sica. Εν προκειμένω, ό
μως, δε με ενδιέφερε o De Sica, αλλά η Sophia Loren. Ανάμεσα σ’ 
όλες εκείνες τις ηθοποιούς ξεχώριζε, ήταν μοναδική. Πήγαινα 
στο κινηματογράφο μόνο και μόνο για να τη βλέπω, και το υπό
λοιπο της ταινίας μ’ άφηνε αδιάφορο. Γέμιζε το σύμπαν της ε
φηβείας μου και δεν έμοιαζε με καμιάν άλλη. Τα πάντα εξαφανί
ζονταν μπροστά στην ομορφιά της.

Π ρο-κινηματογραφικές γλώσσες
Ξεκίνησα την καλλιτεχνική μου διαδρομή σχεδόν τυχαία, χάρη 
στο φίλο μου, Αμπάς Κοχενταρί. Είχα ήδη απορρκρθεί μία φορά

στις εισαγωγικές για την Ακαδημία Καλών Τεχνών και δέχτηκα 
μια δουλειά υπαλλήλου στην Τροχαία. Μια μέρα, βρισκόμουν 
στο μαγαζί του όταν μου ζήτησε να τον συνοδεύσω στη γέφυρα 
του Τατζρίς. Του απάντησα ότι προτιμούσα να μη πάω μαζί του, 
γιατί φορούσα σανδάλια. Τότε εκείνος μου έδωσε να φορέσω τα 
καινούργια του παπούτσια, και ξεκινήσαμε. Αφού περάσαμε απ’ 
τη γέφυρα, φτάσαμε στο σπίτι του Φαρχάντ Αστάρι. Εκεί συνά
ντησα έναν κύριο ονόματι Μοχαγέκ, που διηύθηνε ένα ατελιέ 
ζωγραφικής. Μ’ έπεισε να γραφτώ στα μαθήματά του, και η 
βοήθειά του υπήρξε πολύτιμη για να περάσω στις εξετάσεις και 
να μπω στο πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έγινα 
σκηνοθέτης χάρη στα παπούτσια του φίλου μου.
Επειδή είχα φύγει από το σπίτι στα δεκαοκτώ κι έπρεπε να επι
βιώσω μόνος μου, συνέχισα να δουλεύω στην Τροχαία ως διοι
κητικός υπάλληλος, αλλά και στο δρόμο, ρυθμίζοντας την κυ
κλοφορία, και μπορώ να πω ότι ήμουν ένας εργαζόμενος με με
γάλη αίσθηση καθήκοντος και πολύ σοβαρός. Τη νύχτα δού
λευα, τη μέρα σπούδαζα. Ίσως γ ι’ αυτό έκανα δεκατρία χρόνια 
για να πάρω το πτυχίο μου. Σε κάθε περίπτωση, η Ακαδημία Κα
λών Τεχνών μού χρησιμέυσε για να καταλάβω ότι δεν ήμουν 
φτιαγμένος για ζωγράφος, κι έτσι αναζήτησα άλλες εμπειρίες.
Από τον πρώτο χρόνο της σχολής είχα αρχίσει να δουλεύω σε 
διάφορα διαφημιστικά ατελιέ, ως γραφίστας. Εκείνα τα χρόνια, 
είχα πολλές δραστηριότητες: ζενερίκ κινουμένων σχεδίων και 
ταινιών, σχεδίασμά κινηματογραφικών αφισών και εξώφυλλα 
βιβλίων, ενώ για ένα διάστημα είχα ασχοληθεί και με την εικο
νογράφηση παιδικών βιβλίων.
Κοντά στο ατελιέ όπου εργαζόμουν, βρισκόταν μια εταιρεία δια
φημιστικών ταινιών, η Ταμπλί Φιλμ, η πιο σημαντική εκείνη 
την εποχή στη Τεχεράνη. Μια μέρα, παρουσιάστηκα στα γρα
φεία τους και συστήθηκα ως σκηνοθέτης. Το πρώτο πράγμα 
που μου ζήτησαν, ήταν να γράψω ένα κείμενο για τη διαφήμιση 
ενός καλοριφέρ. Πέρασα όλη τη νύχτα γράφοντας ένα ποίημα: 
ϋεοίΐιβπη. Είχα φανταστεί μια χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα, το 
πρώτο χιόνι. Παγωνιά, δρόμοι χιονισμένοι, αλλά όλοι όσοι βρί
σκονταν μέσα στο σπίτι, ήταν στα ζεστά. Σίγουρα δεν επρόκειτο 
για πραγματικό ποίημα, αλλά η μετρικότητά του ήταν εκείνη 
μιας κλασικής σύνθεσης. Δυο-τρεις μέρες αργότερα, είδα στην 
τηλεόραση τη διαφήμιση με τους στίχους μου. Με πλήρωσαν 
κιόλας: 1.500 ριάλ -  όχι πολλά, αλλά σχετικά καλά, θα έλεγα.
Σιγά σιγά έκανα προόδους, έγραψα κι άλλα σκετσάκια για δια
φημιστικά. Από το 1960 μέχρι το 1969, θα πρέπει να έκανα γύρω 
στα εκατόν πενήντα. Κάποια στιγμή, ένας φίλος μου παρατήρη
σε ότι δε χρησιμοποιούσα ποτέ γυναίκες ηθοποιούς. Πράγματι, 
σε κανένα απ’ όλα αυτά τα διαφημιστικά δεν εμφανίζονται γυ
ναίκες, σε μια εποχή όπου η παρουσία μιας όμορφης κοπέλας ή
ταν απαραίτητη, ακόμα και για την προώθηση των ελαστικών 
των αυτοκινήτων.
Η δουλειά μου στη διαφήμιση υπήρξε η κινηματογραφική μου 
μαθητεία: έμαθα να μεταδίδω μια ιδέα σε ελάχιστο χρόνο, να έχω 
ένα στόχο και να επηρεάζω το θεατή. Μου χρησιμέυσε ακόμα 
για να μάθω ψυχολογία και κοινωνιολογία, γιατί υπάρχει πάντα 
κάποιος παραγωγός που απαιτεί αποτέλεσμα και τη βεβαιότητα 
ότι το προϊόν θα πουληθεί. Το να κάνεις πετυχημένα διαφημι
στικά σποτ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να συμπυ
κνώσεις τα πάντα σε τριάντα δευτερόλεπτα. Το ίδιο ισχύει και ^ 3 7
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για χη διαφημιστική γραφιστική: σ’ ένα γραφιστικό, πρέπει να 
μπορείς να σχεδιάσεις κάτι που σε μία σελίδα, μία στήλη ή μία 
εικόνα να μπορεί να «χτυπήσει» αμέσως το θεατή ή τον αναγνώ
στη.
Μια άλλη σημαντική εμπειρία ήταν τα ζενερίκ των ταινιών, 
γιατί υπήρξε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δραστηριότητες 
του γραφίστα και του σκηνοθέτη. Στη διάρκεια αυτής της δου
λειάς, ανακάλυψα την κινηματογραφική κάμερα. Όταν δού
λευα στη διαφήμιση, τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονταν πο
τέ. Οι περισσότεροι οπερατέρ μου απαγόρευαν ν’ αγγίζω χη μη
χανή ή να κοιτάζω μέσα απ’ το φακό, ίσως για το νεαρό της ηλι
κίας ή για την έλλειψη εμπειρίας, κι έτσι τα σποτ πραγματοποι
ούνταν χωρίς την παρέμβαση ή την εποπτεία μου, ενώ, σε γενι
κές γραμμές, το αποτέλεσμα ήταν μέτριο: τα ταινιάκια ήταν πο
λύ διαφορετικά σε σχέση με ό,τι είχα γράψει. Δοκίμασα κι εγώ 
να γυρίσω ένα, ως ανεξάρτητος παραγωγός (αφορούσε μια κρέ
μα για τα χέρια), αλλά οι συνάδελφοί μου, όταν είδαν το αποτέ
λεσμα, παρατήρησαν «κουνήματα» στο πλάνο και ατελείς συν
δέσεις. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι μου έλεγαν, αλλά για πολύ και
ρό είχα τρομοκρατηθεί απ’ αυτά τα «κουνήματα».
Όπως και να ’χει, θυμάμαι πολύ καλά τι λεγόταν: τα διαφημι
στικά μου ήταν καλά, αλλά όχι για την προώθηση προϊόντων. 
Γι’ αυτό και δε συνέχισα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Ινστιτούτο Κ ανούν και η  γέννηση  
του νέου κινηματογράφου
Τώρα πια δε μιλώ για κινηματογράφο της πρωτοπορίας, αλλά α
πλώς για τον κινηματογράφο του Κανούν, και ήδη, δίνοντας το 
στίγμα του Κανουν, σημαίνει να μιλάς για πρωτοπορία. Ο 
Kusturica έχει πει πως σήμερα στον κόσμο υπάρχουν μονάχα δύο 
κατηγορίες κινηματογράφου: του Spielberg και του Κιαροστάμι. 
Όμως ο κινηματογράφος του Κιαροστάμι έρχεται από το Κανούν, 
και όλοι όσοι εργάστηκαν στο Κανούν, δούλεψαν στη δική μου κα
τεύθυνση. Μπορούμε, λοιπόν, να μιλάμε για μια παράμετρο Κα
νούν. Τα θεμέλια βρίσκονται εκεί.

Η είσοδός μου στο Κανούν έγινε κάπου ανάμεσα στο 1969 και το 
1970. Ο Διευθυντής είδε ένα διαφημιστικό που είχα γυρίσει για 
κάποια μάρκα καλοριφέρ, και το σποτ του άρεσε, γιατί, παρ’ όλο 
που ήταν ένα φιλμάκι αρκετά εκλεπτυσμένο, του θύμισε ξένα 
σποτ. Ήταν φίλος, κι όταν ανακάλυψε ότι εγώ ήμουν ο δημι
ουργός της διαφήμισης, μου ζήτησε ν ’ αναλάβω το κινηματο
γραφικό τμήμα του Ινστιτούτου.
Το Ινστιτούτο για την Πνευματική Ανάπτυξη Παίδων και Εφή
βων (αυτή ήταν η πλήρης ονομασία του) ιδρύθηκε το 1965. Μέ
χρι το 1970 είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο από βιβλιοθήκες για 
παιδιά, ατελιέ ζωγραφικής και θεατρικά εργαστήρια, κι είχε αρ
χίσει να εκδίδει βιβλία για εφήβους. Εγώ, όμως, δεν ήξερα τίπο
τα, ούτε για την παιδική ηλικία ούτε για το ειιάγγελμα του σκη
νοθέτη κινηματογράφου, κι έτσι, όπως όλοι, άρχισα με τα μάτια 
κλειστά, σαν τυφλός. Έγινα σκηνοθέτης ταινιών για παιδιά ε
ντελώς συμπτωματικά. Αν δούλευα σ’ ένα κέντρο παραγωγής 
ντοκιμαντέρ, θα γινόμουν ντοκιμαντερίστας.
Τους πρώτους οκτώ-εννιά μήνες ήμουν ο μοναδικός κινηματο
γραφιστής του Ινστιτούτου, κι έτσι, αναπόφευκτα, η ταινία Το 
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γή του τμήματος. Μετά ήρθαν κι άλλοι συνάδελφοι: Μπαχράμ 
Μπεϊζάι, Μοχαμάντ Ρεζά Ασλάνι, Εμπραχίμ Φορουζές, Αμίρ 
Ναντερί. Πριν από την επανάσταση, ήμαστε έξι-επτά που γυρί
ζαμε ταινίες. Μετά το 1979, οι συνάδελφοί μου έφυγαν για την 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, κι έμεινα πάλι μόνος. Άλλοι ήρθαν στη 
θέση τους, αλλά στη συνέχεια το επίπεδο της παραγωγής έπεσε, 
και δεν παρήχθη τίποτα αξιοσημείωτο.
Η πρώτη δεκαετία κινηματογραφικής δραστηριότητας του 
Ινστιτούτου υπήρξε μια ανεπανάληπτη εποχή. Μέχρι τις αρχές 
του 1979, είχαν γυριστεί σχεδόν εκατόν σαράντα ταινίες (μι
κρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους), ανάμεσα στις οποίες και 
πολλά κινούμενα σχέδια. Πιστεύω ότι η τομή για τον ιρανικό κι
νηματογράφο βρίσκεται ακριβώς σ’ αυτή την περίοδο, με τις 
πρώτες κινηματογραφικές αναζητήσεις στο εσωτερικό τού 
Ινστιτούτου. Ό,τι κάναμε εκεί, είχε ένα στοχασμό που απούσια
ζε απ’ τις ταινίες εκείνης της περιόδου. Οι κυρίαρχες τάσεις ή
ταν: από τη μια μεριά ο εμπορικός κινηματογράφος, με μοναδικό 
στόχο να διασκεδάσει τους θεατές, κι από την άλλη, μερικές από
πειρες ενός κινηματογράφου διαφορετικού, ο οποίος πολύ δύ
σκολα γινόταν αποδεκτός από το κοινό. Σκέφτομαι μερικές ται
νίες όπως Η αγελάδα (1970) του Νταριούς Μεχρτζούι, το Π, όπως 
πελαργός (1972) ή Οι Μογγόλοι (1973) του Παρβίζ Κιμιαβί. Οι 
ταινίες του Κανούν βρίσκονταν ανάμεσα στα δύο «είδη». Πρέπει 
εδώ να προσθέσουμε ότι, μετά την ισλαμική επανάσταση, οι δυ
σκολίες που έπρεπε ν ’ αντιμετωπίσουμε, μας ανάγκαζαν να στο
χαστούμε ακόμα περισσότερο γύρω από τη φύση της δουλειάς 
μας. Αυτή η εποχή του στοχαστικού προβληματισμού επέτρεψε 
στον ιρανικό κινηματογράφο να βρει έναν καινούργιο δρόμο, 
διαφορετικό από εκείνον που ακολουθούσε πριν από την επανά
σταση. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα -χωρίς να υπερβάλ
λουμε- ότι ένας νέος τύπος κινηματογράφου γεννιόταν σ’ εκείνο 
το Ινστιτούτο· ένας κινηματογράφος που σήμερα είναι παρών σ’ 
όλο τον κόσμο, ενώ τότε δεν περνούσε καν απ’ το μυαλό μας ότι 
θα μπορούσε να διαμορφωθεί με ταινίες μικρού μήκους όπως Το 
ψωμί και ο δρόμος. Παρ’ όλα αυτά, το Ινστιτούτο «τρεφόταν» μο
νάχα από τον εαυτό του. Δεν είχε σχέσεις με την αγορά, ούτε με 
άλλες κινηματογραφίες. Οι ταινίες γράφονταν, παράγονταν και 
προβάλλονταν στο εσωτερικό του τμήματος. Μ’ άλλα λόγια, όλα 
άρχιζαν και τελείωναν εκεί. Δεν είχαμε απαιτήσεις, ούτε προσδο
κίες, ότι αργότερα θα είχαν μια άλλη τύχη.
Νομίζω ότι το ευτυχές αποτέλεσμα εκείνων των ταινιών οφει
λόταν κυρίως στη θετική και φιλική ατμόσφαιρα που βασίλευε 
στο τμήμα, και, πάνω απ’ όλα, σ’ αυτούς που χρηματοδοτούσαν 
το έργο μας και μας παρείχαν πλήρη ελευθερία. Δε μας απασχο
λούσε η εμπορική επιτυχία, ούτε μας ενδιέφερε να χρησιμοποι
ήσουμε κινηματογραφικά κλισέ για να τραβήξουμε την προσο
χή του κοινού. Ήμαστε απόλυτα ελεύθεροι να πειραματιστού
με, χωρίς προβλήματα από τη λογοκρισία. Ένα ακόμα καθορι
στικό στοιχείο ήταν πως το κοινό μας αποτελούνταν αποκλει
στικά από παιδιά. Αφηγούμασταν ιστορίες με παιδιά και για παι
διά, και γι’ αυτό μπορούσαμε πολύ άνετα να αφαιρέσουμε από 
τις ταινίες μας το σεξ και τη βία που εκείνα τα χρόνια κυριαρ
χούσαν στην οθόνη. Επιμένω σ’ αυτό το σημείο, γιατί η απουσία 
της ψύχωσης του ταμείου και της είσπραξης υπήρξε μια πραγ
ματική τύχη: καθώς δημιουργούσα τους πρώτους μου κινημα
τογραφικούς πειραματισμούς, δε μ’ απασχολούσε τίποτ’ άλλο
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παρά to πώς να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Σήμερα δε θα 
μιλούσα για ιρανικά κινηματογράφο της πρωτοπορίας, αλλά για 
«ταινίες του Κανούν».

Π ριν από την επανάσταση
Είμαι ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες που δημιουργούν το έρ
γο τους με αφετηρία τον εαυτό τους. Το μωρό που κλαίει στην κού
νια του, στην ταινία Και η ζωή συνεχίζεται, θα μπορούσε να είναι 
μια εικόνα της βρεφικής μου ηλικίας. Ο άντρας που δέρνει το παι
δί του στον Ταξιδιώτη, είμαι εγώ ο ίδιος, ενήλικας. Κι ο πατέρας 
που δε δίνει σημασία στο γιο του, πάλι εγώ είμαι. Είναι τα δύο πρό
σωπα του τρόπου μου να είμαι πατέρας. Στον Ταξιδιώτη, ο Γαοέμ 
που ταξιδεύει μόνος, κι ο Ακμπάρ που θα του άρεσε να συνοδεύσει 
το φίλο του, είναι και οι δύο πολύ κοντά στο πώς είμαι στην πραγ
ματικότητα.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο απατεώνας του Close-up είμαι πάντα 
εγώ.

Η ιδέα της ταινίας Το ψωμί και ο δρόμος ανήκει στον αδελφό 
μου, που είχε ζήσει ένα παρόμοιο επεισόδιο. Έ να πρωί τον είχε 
ακολουθήσει ένας σκύλος, τον οποίο, ύστερα από κάποιες ώρες, 
τον ξαναείδε σ’ ένα μέρος πολύ μακριά από το προηγούμενο. Αυ
τό που θεώρησα πιο σημαντικό, δεν ήταν να γράψω ένα σενά
ριο, αλλά, κυρίως, να βρω την κατάλληλη τοποθεσία για τα γυ
ρίσματα. Ήμουν ακόμα τρομοκρατημένος και φοβόμουν μη κά
νω λάθη τύπου «κουνημένα» πλάνα. Έψαχνα ένα δρόμο ευθύ 
και μακρύ, και δε μου ’χε περάσει από το νου ότι μπορούσα να 
γυρίσω μια σκηνή σ’ ένα δρόμο και μιαν άλλη σ’ έναν άλλο. 
Στην αρχή, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχα επιλέξει ένα αγό
ρι από την οικογένειά μου, αλλά, όταν αρχίσαμε, βρήκα τον τε
λικό πρωταγωνιστή ανάμεσα σε μια παρέα παιδιά που είχαν μα
ζευτεί για να χαζέψουν τα γυρίσματα. Ήταν ένα αγοράκι πολύ 
ευαίσθητο, με ντελικάτο πρόσωπο και μεγάλη φυσικότητα. 
Άφησα το πρώτο παιδί κι αποφάσισα να δουλέψω με το δεύτερο. 
Το πιο δύσκολο καθήκον του ήταν να περάσει δίπλα απ’ το σκυ
λί νιώθοντας φόβο. Αγόρασα ένα ποδήλατο, το τοποθέτησα στην 
άλλη πλευρά του δρόμου και του είπα ότι θα ήταν δικό του, αλ
λά, για να το πάρει, έπρεπε να περάσει δίπλα από το σκύλο. Το έ
κανε, κι έτσι πήραμε κι οι δυο αυτό που επιθυμούσαμε. 
Αντίθετα, είχα πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες δουλεύοντας με το 
συνεργείο και, κυρίως, με το διευθυντή φωτογραφίας, Μεχράντ 
Φακιμί. Ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης εμπειρίας, πραγματικός 
επαγγελματίας. Πίστευε ότι αγνοούσα την τεχνική κι ότι ήμουν 
υπερβολικά αφελής. Βέβαια, δεν είχα σπουδάσει την κινηματο
γραφική γλώσσα, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που διαισθητικά 
ήξερα ότι είχα δίκιο. Για παράδειγμα, στη σκηνή όπου το παιδί 
μπαίνει στο σπίτι κι ο σκύλος κουρνιάζει στο κατώφλι, εγώ θε
ωρούσα πως ήταν αναγκαίο να τη γυρίσω σε μονοπλάνο, για 
την αληθοφάνεια του επεισοδίου. Φυσικά, αυτό ήταν πάρα πολύ 
δύσκολο, γιατί το σκυλί δεν ήταν εκπαιδευμένο και δεν έκανε 
αυτό που ήθελα. Ο Φακιμί μού μιλούσε για τη σπουδαιότητα 
του μοντάζ και υποστήριζε ότι έπρεπε να γυρίσουμε τη σκηνή 
σε δύο πλάνα: ένα με το αγόρι να μπαίνει στο σπίτι, κι ένα με το 
σκυλί καθισμένο έξω από την πόρτα. Είναι ξεκάθαρο πόσο δια
φορετικός ήταν ο τρόπος σκέψης μας. Εγώ, πάντως, συνέχισα 
να είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ο θεατής έπρεπε να δει τη

σκηνή χωρίς cut, κι έτσι ήθελα να τη γυρίσω. Κάναμε σχεδόν 
σαράντα μέρες για να γυρίσουμε αυτή τη συγκεκριμένη σκηνή. 
Όταν επιτέλους το σκυλί συμπεριφέρθηκε όπως έπρεπε, ανα
φώνησα περήφανος (όπως θα έκανε κάθε σκηνοθέτης): «Πάμε 
άλλη μία». Και τότε ο Φακιμί εγκατέλειψε το σετ χωρίς να πει 
λέξη. Δεν ήθελε να μου επιβάλει τις ιδέες του, αλλά, αν το είχε 
κάνει, δε θα μάθαινα ποτέ αυτό που στη συνέχεια έγινε ένα από 
τα βασικά χαρακτηριστικά της κινηματογραφικής μου μεθό
δου: το μονοπλάνο. Πιστεύω ότι αυτή η ιδιαίτερη προτίμησή 
μου στο πλάνο σεκάνς γεννήθηκε από την αναγκαιότητα να 
μπορώ να πιστέψω, πρώτα εγώ ο ίδιος, σ’ αυτό που συμβαίνει 
μπροστά στην κινηματογραφική κάμερα. Δεν μπορείς να δώσεις 
βάση σε κάποια συμβάντα αν δεν τα κινηματογραφήσεις σε βά
θος πεδίου και με πλάνο σεκάνς, αποφεύγοντας τα κοψίματα 
στο μοντάζ. Αναπόφευκτα, τα ίδια προβλήματα επαναλήφθηκαν 
στη φάση του μοντάζ. Ο μοντέρ νόμιζε ότι δεν ήθελα να κόψω 
τίποτα, λόγω της απειρίας μου, ενώ εγώ, αυτό που πραγματικά 
επιδίωκα, ήταν η διάρκεια και η συχνότητα των σκηνών να υ
παγορεύεται αποκλειστικά από την αρχιτεκτονική του χώρου. 
Δεν έχω μια αποκρυσταλλωμένη αντίληψη για το μοντάζ, αλλά 
εξακολουθώ να πιστεύω πως είναι καλύτερα να οργανώνει κα
νείς την πραγματικότητα μπροστά στην κάμερα, παρά να πα
ρεμβαίνει αργότερα, στη μουβιόλα.

Γύρισα το Διάλειμμα (1972) ξεκινώντας από την ανάγκη να 
σκηνοθετήσω μια ταινία χωρίς διαλόγους, ώστε να μπορεί να εί
ναι κατανοητή από όλους. Το Κανούν δε χρησιμοποιούσε υπο
τίτλους για τις ταινίες του, κι εγώ, τότε, είχα προβλήματα να 
δουλέψω με ήχο. Δεν ήταν ένας εύκολος δρόμος, γιατί, εκείνη 
την εποχή, ο θεατής δυσκολευόταν να ταυτιστεί με τα δρώμενα, 
κι αντιμετώπιζε τον ήρωα ή το συμβάν επιφανειακά. Με τη 
γνώση τού σήμερα, πιστεύω ότι ήταν μια σωστή επιλογή, γιατί 
ακόμα και τώρα θεωρώ ότι το Διάλειμμα είναι μια από τις πιο
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πειραματικές δουλειές μου. Είναι πιο ριζοσπαστική από τη Γεύ
ση τον κερασιού σε ά,τι αφορά στη φόρμα, είναι τολμηρή, δεν υ
πάρχει σενάριο, το τέλος είναι ανοιχτό. Ίσως δεν ξαναϋπήρξα 
ποτέ τόσο τολμηρός όσο σ’ αυτή την ταινία.
Η αντίδραση της κριτικής ήταν όχι απλώς αρνητική, αλλά και ο
ξεία και πικρόχολη, και κατά κάποιο τρόπο μ’ έσπρωξε σε μια κα
τεύθυνση εντελώς διαφορετική· δηλαδή, προς μια ταινία συναι
σθημάτων: την Εμπειρία. Σ’ εκείνη τη φάση, μόνο ο Μπαχράμ 
Μπεϊζάι με υπερασπίστηκε, οπλίζοντάς με με σιγουριά και αυτο
πεποίθηση. Υποστήριζε ότι η ταινία είχε την ακρίβεια ενός «κι
νηματογραφικού μανιφέστου», ενώ οι κριτικοί έγραφαν ότι, α
πλώς, είχα σπαταλήσει κρατικά χρήματα. Ζήτησαν, μάλιστα, την 
απομάκρυνσή μου απ’ το Κανούν, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Το σενάριο της Εμπειρίας το έγραψε ο Αμίρ Ναντερί, λίγο πριν 
αφήσει την Τεχεράνη για να γυρίσει το Τανγκσίρ. Βρήκα την ι
στορία πολύ ενδιαφέρουσα, κι αποφάσισα να την κάνω ταινία. 
Είναι μια ταινία που αγαπώ, γιατί είναι μαυρόασπρη κι έχει με
ρικές σκηνές πολύ όμορφες, όπως, π.χ., εκείνη όπου το παιδί εί
ναι μόνο του, πλένει τις κάλτσες του, ακούει ραδιόφωνο και πάει 
για ύπνο. Θυμάμαι ότι ήθελα να βελτιώσω τις τεχνικές μου ικα
νότητες που πολλοί τις θεωρούσαν ανεπαρκείς, κι έτσι, για να το 
αποδείξω, έκανα διάφορα ακροβατικά» με την κάμερα, όπως, ας 
πούμε, να την κρατώ στον ώμο ή και άλλες εξεζητημένες κινή
σεις. Αυτό, όμως, αν από τεχνική άποψη ήταν θετικό, από την 
άλλη, προκαλούσε σύγχυση στο θεατή, που δεν μπορούσε να συ
γκεντρωθεί. Ηταν μια διαδικασία αντι-κινηματογραφική. Τα 
σύνθετα πλάνα είναι ενδιαφέροντα, αλλά ωθούν το θεατή να στα
ματά στην τεχνική δεξιοτεχνία και να χάνει τη ροή της ιστορίας. 
Μετά το Ψωμί... αυτή ήταν η ταινία με την οποία απέκτησα τη 
μεγαλύτερη «εμπειρία». Και σ’ αυτή την περίπτωση, όμως, είχα 
προβλήματα με το διευθυντή φωτογραφίας. Απ’ την τρίτη μέρα 
ήταν μονίμως θυμωμένος και μου ’λεγε: «Εγώ, έτσι, δεν μπορώ 
να δουλέψω. Όταν έρχομαι το πρωί, πρέπει να ξέρω πού θα βάλω

τα φώτα, και γι’ αυτό χρειάζομαι ντεκουπάζ», πράγμα που εγώ, α
ντίθετα, δεν το χρειαζόμουν καθόλου. Παρ’ όλα αυτά, το προσπά
θησα: έκανα μια απόπειρα, τη νύχτα, να στήσω το ντεκουπάζ των 
σκηνών της επόμενης μέρας. Η σειρά ήταν ν’ αρχίσουμε από ένα 
κοντινό πλάνο του πρωταγωνιστή, αλλά, όταν φτάσαμε στο σετ, 
διαπίστωσα ότι ο ηθοποιός δε βρισκόταν στην ψυχική κατάσταση 
που θα του επέτρεπε να έχει την κατάλληλη έκφραση για εκείνο 
το συγκεκριμένο κοντινό πλάνο που ήθελα. Φυσικά, λίγο πριν, 
είχα δώσει το ντεκουπάζ των σκηνών στον οπερατέρ, ο οποίος ή
ταν ευτυχής γιατί ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Όμως το πλάνο δεν 
μπορούσε να γυριστεί. Έτσι, λοιπόν, η πρώτη σκηνή της ημέρας 
άλλαξε, κι αφού άλλαξε η πρώτη, αναγκαστικά άλλαξε και η δεύ
τερη, κι έτσι επιστρέψαμε στην κατάσταση των προηγούμενων 
ημερών. Εκεί κατάλαβα πως δεν μπορούσα να κάνω το ντεκου
πάζ μιας ταινίας. Πιστεύω πολύ περισσότερο στη συγκίνηση, στη 
διαίσθηση που έχει ο ηθοποιός μου εκείνη τη συγκεκριμένη στιγ
μή, παρά στο σενάριο που έχει ντεκουπαριστεί το προηγούμενο 
βράδυ. Έχω συνδυάσει αυτή την ταινία με πολλά προβλήματα 
στο γύρισμα και πολλά λάθη στο μοντάζ. Για παράδειγμα, στη 
σκηνή όπου το παιδί απλώνει τις κάλτσες: όταν το βράδυ είδα το 
υλικό που είχαμε γυρίσει, διαπίστωσα ότι, στα επόμενα πλάνα, οι 
κάλτσες είχαν εξαφανιστεί. Είχαμε ξεχάσει να τα αφήσουμε κρε
μασμένα στο σχοινί! Όταν είδα τις εικόνες, ανέβασα πυρετό. Επι- 
στρέψαμε στο χώρο των γυρισμάτων, ένα μαγαζί, και ζητήσαμε 
από τον ιδιοκτήτη να ξαναγυρίσουμε μερικές σκηνές, αλλά αυ
τός, πολύ θυμωμένος, μας απάντησε: «Πάνω από το πτώμα μου». 
Όταν η ταινία προβλήθηκε στην αίθουσα, φτάνοντας στην επί
μαχη σκηνή, άρχισα να μιλώ σ’ ένα φίλο μου που τη βλέπαμε μα
ζί, για να του αποσπάσω την προσοχή και να μη παρατηρήσει τις 
κάλτσες που έλειπαν, και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερα. Όταν, 
όμως, τελείωσε η προβολή, περίμενα πως όλη η αίθουσα θα σχο
λίαζε τις περίφημες κάλτσες· προς μεγάλη μου έκπληξη, κανείς 
δεν είχε αντιληφθεί την εξαφάνισή τους. Το ίδιο συνέβη και στις 
επόμενες προβολές, στα χρόνια που ακολούθησαν. Είναι προφα
νές ότι ο κινηματογράφος τα ξεπερνά αυτά τα πράγματα. Ο θεα
τής, όταν παρακολουθεί μια ιστορία, δε σταματά στις λεπτομέρει
ες. Καμιά φορά, σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να είμαστε λιγότερο 
σχολαστικοί και περισσότερο χαλαροί. Η εμπειρία με βοήθησε ε-
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πίσης να καταλάβω ότι δεν μπορούσα να ντουμπλάρω τους διαλό
γους των ταινιών μου. Η χρήση του ντουμπλάζ στο Ιράν ήταν σε 
άνθιση, αλλά η επεξεργασία των διαλόγων μου προκάλεσε πολλές 
δυσκολίες. Το ντουμπλάζ άλλαξε πολλές φορές στο στούντιο, και 
δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος. Σ’ αυτό οφείλεται η απόφα
σή μου να γυρίσω την επόμενη ταινία μου με σύγχρονο ήχο.

Ο ταξιδιώτης είναι η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους κι αντι
προσωπεύει μια σημαντική στιγμή στην καλλιτεχνική μου δια
δρομή, αλλά και στην ιστορία του ιρανικού κινηματογράφου: 
είναι η πρώτη ιρανική ταινία γυρισμένη με σύγχρονο ήχο. Τη 
γυρίσαμε με ελάχιστα μέσα και ακατάλληλα υλικά: ένα μικρό 
μαγνητόφωνο και μια κάμερα ΑτίΩβχ πολύ θορυβώδη. Για να ε
λαχιστοποιήσουμε το θόρυβο της μηχανής, αναγκαστήκαμε να 
την τυλίξουμε σε μια κουβέρτα, αφήνοντας απ’ έξω μονάχα το 
φακό. Υπήρξε μια πολύτιμη εμπειρία για τις επόμενες δουλειές. 
Εν προκειμένω, ήμαστε εντελώς αδαείς και δεν ξέραμε καν αν 
θα καταφέρναμε κάτι στο τέλος. Οι μαγνητοφωνημένοι θόρυβοι 
και ήχοι δε συγχρονίζονταν, και χρειάστηκαν τέσσερις μήνες 
για να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Για να φτά
σουμε σε μια αρμονία ανάμεσα στην ηχητική και την οπτική 
μπάντα, αναγκαστήκαμε να βάλουμε κενά διαστήματα ανάμεσα 
στον έναν ήχο και στον άλλον ή να αφαιρέσουμε μερικά καρέ. 
Θεωρώ ότι Ο ταξιδιώτης μού έμαθε πολλά για τις σχέσεις μου με 
τούς ηθοποιούς. Είχα βρει μια ηλικιωμένη κυρία για το ρόλο τής 
γιαγιάς και της έδωσα το σενάριο και τους διαλόγους. Επειδή ήταν 
αναλφάβητη, ο εγγονός της μας υποσχέθηκε ότι θα τη βοηθούσε. 
Όταν πήγαμε στο χώρο γυρισμάτων, αντιληφθήκαμε πως είχε α- 
πομνημονεύσει τα πάντα: εκτός απ’ τις δικές της ατάκες και εκεί
νες των άλλων, και πριν αρχίσει να παίζει το ρόλο της, έλεγε και τα 
ονόματα των διάφορων ηρώων. Σκέτη καταστροφή! Στο τέλος, α
ναγκαστήκαμε να την αντικαταστήσουμε με κάποια άλλη. Απ’ αυ
τό το επεισόδιο πήρα το εξής μάθημα: οι ηθοποιοί πρέπει να παρα
μένουν οι εαυτοί τους, ακόμα και μπροστά στην κάμερα, κι ότι 
πρέπει να επικοινωνείς μαζί τους σε γενικές γραμμές, χωρίς να 
τους λες ποιες είναι ακριβώς οι προσδοκίες σου απ’ αυτούς. Είναι 
αρκετό να τους παρακολουθείς και να τους φέρνεις σιγά σιγά κο
ντά σ’ αυτό που θέλεις να κάνουν. Έτσι συνέβη και στη σκηνή

Δύο λύσεις για ένα πρόβλημα

του ξυλοδαρμού, που είναι αληθινός. Είχαμε κάνει μια συμφωνία 
με τον πρωταγωνιστή. Τον ρώτησα τι θα ήθελε ως αντάλλαγμα 
για δέκα ξυλιές. Εκείνος μου ζήτησε μια αθλητική φόρμα και μια 
μπάλα ποδοσφαίρου. Όταν αρχίσαμε να γυρίζουμε, η αληθοφά
νεια της σκηνής ήταν τέτοια, που με άφησε άναυδο. Ο ξυλοδαρμός 
έμοιαζε να είναι απόλυτα αληθινός, παρ’ όλο που και ο δάσκαλος 
και το παιδί και η μητέρα είχαν πλήρη συνείδηση ότι γυρίζαμε 
ταινία. Βλέπουμε το δάσκαλο να πιάνει το κεφάλι του παιδιού και 
να του το γυρίζει. Ήμουν καθισμένος κάτω από την κάμερα και 
του έκανα νόημα να σταματήσει να το χτυπάει πια, γιατί είχα μεί
νει ενεός. Εκείνος, όμως, δεν καταλάβαινε τι ήθελα να του πω, για
τί τον απασχολούσαν τα χτυπήματα που έπρεπε να δώσει, ενώ, 
ταυτόχρονα, γύριζε ακόμα πιο πολύ το κεφάλι του αγοριού, έτσι 
ώστε να μπορεί να το «παίρνει» καλά η κάμερα. Η σκηνή ήταν, 
πραγματικά, υπέρμετρα ρεαλιστική: δεν είχα πει στη μητέρα ν’ α
ποστρέψει το βλέμμα στη διάρκεια του ξυλοδαρμού, αλλά εκείνη 
το έκανε μόνη της, για να μη βλέπει το παιδί «της» να δέρνεται. 
Δεν ήταν δική μας υπόδειξη, αλλά η ανθρώπινη αντ ¿δράση ενός α
τόμου μπροστά σε μια βίαιη σκηνή. Είναι ένα από εκείνα τα πλάνα 
σεκάνς που δεν πρέπει να «σπάνε» ποτέ.

Η πρώτη μου πραγματικά παιδαγωγική ταινία έχει τον τίτλο 
Δύο Χύοεις για ένα πρόβίημα (1975). Η ιδέα γεννήθηκε, όπως και 
πολλών άλλων, από ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο ένας απ' 
τους γιους μου στο σχολείο. Ένα παιδί δανείζει το βιβλίο σ’ ένα 
συμμαθητή του, κι όταν εκείνος του το επιστρέφει, ανακαλύπτει 
ότι μια σελίδα είναι μισοοκισμένη. Ο κάτοχος του βιβλίου απο
φασίζει κι αυτός με τη σειρά του να σκίσει μια σελίδα απ’ το βι
βλίο του συμμαθητή, ο οποίος απαντά σπάζοντας στα δύο το μο
λύβι του άλλου. Από δω και μετά, ξεκινά ένα γαϊτανάκι αντεκδι
κήσεων, που τελειώνει με το να σπάσουν ο ένας τα μούτρα τού 
άλλου. Είναι η πρώτη λύαη του προβλήματος. Στη δεύτερη, το 
αγόρι που έσκισε τη σελίδα, λέει στο συμμαθητή του τι συνέβη, 
και μαζί προσπαθούν να την ξανακολλήσουν. Ήθελα τα παιδιά 141
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να δουν, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, το σταυροδρόμι μπροστά 
στο οποίο βρίσκονται οι δυο ήρωες, και να δείξω τις συνέπειες 
καθεμιάς από τις δύο επιλογές. Δεν τη θεωρώ απλοϊκή ταινία, ό
πως μπορεί να φαίνεται. Πιστεύω πως, στο Ιράν, μπορεί κάποιος 
να εκπαιδεύσει μ’ αυτόν τον τρόπο. Κάνοντας αυτή την ταινία, 
κατανόησα το αίσθημα ευθύνης μου σε σχέση με την αγωγή όχι 
μόνο των δικών μου παιδιών, αλλά και των άλλων.

Ειλικρινά δεν θυμάμαι τίνος ήταν η ιδέα τού Κι εγώ μπορώ 
(1975). Ο στόχος ήταν να αποδείξουμε ότι το ανθρώπινο ον, με 
την ευφυΐα του, μπορεί να δημιουργήσει σχεδόν τα πάντα και 
να βρει τρόπο να μιμηθεί τις χειρονομίες και τις πράξεις όλων 
των ζωντανών υπάρξεων στο τέλος, αντίθετα, με την πτήση 
του αεροπλάνου, έπρεπε να υπενθυμίσουμε ότι ναι μεν ο άνθρω
πος δεν μπορεί να πετάξει, αλλά, με την οξυδέρκειά του, μπορεί 
να κατασκευάσει μια σύνθετη μηχανή που να του επιτρέπει να 
πετά. Στην ταινία βλέπουμε δύο παιδιά: το ένα είναι ο κεντρικός 
χαρακτήρας· το άλλο κάθεται πάντα στο πίσω μέρος της τάξης 
και δε μιλά ποτέ. Αυτό το δεύτερο παιδί είναι ο γιος μου. Του ζή
τησα να παίξει στην ταινία, αλλά, επειδή μου φαινόταν πολύ ό
μορφος, σκέφτηκα πως δεν ήταν κατάλληλος για τον πρωταγω
νιστικό ρόλο, και γι’ αυτό επέλεξα το άλλο παιδί. Ο γιος μου ή
ταν πολύ ευχαριστημένος στη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά, 
όταν είδε την ταινία, θύμωσε, μου είπε: «Με χρησιμοποίησες» 
και δε μου μιλούσε για μια βδομάδα. Η ταινία τελειώνει με τη 
σκέψη του παιδιού. Όπως και σε όλες τις επόμενες δουλειές 
μου, προσπάθησα ν ’ αφήσω το τέλος ανοιχτό και να ζητήσω από 
το θεατή να ακολουθήσει τις σκέψεις του παιδιού (που φαντάζε
ται ότι μπορεί να μιμηθεί όλες τις χειρονομίες και τις κινήσεις 
των ζώων) και, έτσι, να καταλήξει στον εξής συλλογισμό: 
«Εντάξει· ένα παιδί δεν μπορεί να επαναλάβει τις κινήσεις του 
περιστεριού, αλλά μια ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς μεγαλώνει, 
μπορεί να καταφέρει να μιμηθεί το πέταγμά του».

Υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή όπου το Κανούν επικρίθηκε 
σκληρά για το γεγονός ότι, αντί να κάνει ταινίες για παιδιά, έκα
νε ταινίεςμε και γύρω από παιδιά, το κοινό των οποίων, πολύ συ
χνά, ήταν ενήλικες. Τότε, σκεφτήκαμε πως ίσως ήταν καλύτερα 
να κάνουμε ξεκάθαρα διδακτικές ταινίες με τη γλώσσα των παι
διών και για παιδικό κοινό. Τα χρώματα (1975) είναι μία απ’ αυ
τές τις ταινίες, μια άσκηση γύρω από τη θέαση των χρωμάτων 
και την παρατήρηση της φύσης, γιατί πιστεύω ότι μέσα από την 
παρατήρηση μπορεί κανείς να μάθει σ’ ένα παιδί την έννοια του 
χρώματος· για παράδειγμα, τη διαφορά ανάμεσα στα ψυχρά και 
στα θερμά χρώματα, ή την ιδέα ότι το πράσινο του λιβαδιού συν
δέεται με τη ζωή, το μπλε με τον ουρανό, τη θάλασσα κ.λπ.

Γύρισα το Κοστούμι για γάμο (1976) με βάση μια εικόνα που ανέ
πτυξα αργότερα: νωρίς το πρωί, ένα αγόρι ποτίζει μερικές γλά- 
στρες με γεράνια, κι αυτή ακριβώς είναι η εικόνα με την οποία 
τελειώνει η ταινία. Αυτή είναι η πρώτη μου ταινία που διαδρα
ματίζεται στην πόλη. Διαρκεί σχεδόν μία ώρα κι αφηγείται την 
επιθυμία των αγοριών να φοράνε ένα καινούργιο γιορτινό ρού
χο για τους γόμους ή τις τελετές. Εκείνη την εποχή, δεν μπο
ρούσα να διανοηθώ ότι μια ταινία διάρκειας εξήντα λεπτών δε 
θα ήταν «ούτε κρέας ούτε ψάρι»· δηλαδή, ούτε μικρού ούτε με-

Ταινίιχ, για παιδιά: Κι εγώ μπορώ (πάνω), Τα χρώμαια (μέοη), Κοαιοόμι 
για γάμο (κάτω)
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Φόρος τιμής σχους δασκάλους

γάλου μήκους. Αν ήξερα όχι καμιά αίθουσα στον κόσμο δεν προ
βάλλει εξηνχάλεπτες ταινίες, θα μπορούσα να είχα διευρύνει 
την ιστορία.
Σε ό,τι αφορά στη σκηνοθεσία, νομίζω άτι το Κοστούμι για γάμο 
αντιπροσωπεύει την πραγματική αρχή των πειραματισμών μου 
στο ηχητικό πεδίο. Όλες οι λύσεις που υιοθέτησα αργότερα, 
γεννήθηκαν από θεωρίες και πρακτικές εκείνων των χρόνων, κι 
αυτή ίσως είναι η ταινία στην οποία υπάκουσα περισσότερο από 
κάθε άλλη στους κινηματογραφικούς κανόνες.

Ο Φόρος τιμής στους δασκάλους (1977) είναι μια ταινία κατά πα
ραγγελίαν, από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ήθελε να τη δεί
ξει και στη Βασιλική Οικογένεια. Εκείνα τα χρόνια ήταν καθιε
ρωμένη η «Ημέρα του Δασκάλου», και η ταινία θα προβαλλόταν 
στο στάδιο της Τεχεράνης, μπροστά σε 100.000 άτομα και με την 
παρουσία του Σάχη. Έχω μια ωραία ανάμνηση από την ταινία. 
Μια μέρα ήρθε ο υπουργός στη μουβιόλα για να ελέγξει την επε
ξεργασία, και είδε μια σκηνή γυρισμένη σε μια αίθουσα του 
Υπουργείου, όπου ήταν αναρτημένος ο πίνακας των αποτελε
σμάτων του διαγωνισμού για διορισμό των δασκάλων. Οι εικό
νες δείχνουν μια σειρά από γυναίκες που, όλες σχεδόν, φορούν 
τσαντόρ. Υπήρχε ένα πραγματικό κύμα από γυναίκες με τσα- 
ντόρ, κι ο υπουργός είπε: «Έχω την εντύπωση πως δε θ’ αρέσει 
στον Σάχη να δει τόσο πολλές γυναίκες με τσαντόρ -  δεν τις μει
ώνουμε λίγο;» Εγώ απάντησα: «Αυτή είναι μια ταινία κατά πα
ραγγελίαν, και, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης έχει πάντα 
δίκιο. Επειδή, όμως, αυτό δεν το επινόησα εγώ, αλλά πρόκειται 
για πραγματικό συμβάν, δεν έχω δικαίωμα να το αλλάξω. Αν ε
πιμένετε, όμως, κάντε το εσείς. Εγώ, ως σκηνοθέτης, σταματώ ε
δώ, γιατί δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να πλαστογραφήσει κάτι 
που είδε με τα ίδια του τα μάτια». Του έδειξα, λοιπόν, πώς λει
τουργεί η μουβιόλα και πώς κόβουμε το φιλμ, και του είπα: 
«Ορίστε -  τώρα μπορείτε να το κόψετε μόνος σας». Εκείνος απά
ντησε: «Μα εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης· είμαι υπουργός Παιδείας 
και δεν έχω δικαιοδοσία να το κάνω αυτό», για να προτείνει τε
λικά: «Αφού, λοιπόν, δεν είναι σωστό να το κάνεις ούτε εσύ, ού

τε εγώ, το καλύτερο θα είναι να μη τη δείξουμε ούτε στον Σάχη, 
αφού έτσι κι αλλιώς η ταινία δεν θα προβληθεί». Αφηγήθηκα το 
περιστατικό σε μια ομάδα ιρανών δημοσιογράφων, τονίζοντας ό
τι έκοβαν και λογόκριναν τις ταινίες μας χωρίς καν να μας ρω
τήσουν -  και μάλιστα, όχι μόνο τις κατά παραγγελίαν. Αυτό εί
ναι το πρόβλημα της χώρας μας. Υπήρξε μια περίοδος όπου το 
τσαντόρ έπρεπε με τη βία να βγει, κι άλλη μία όπου έπρεπε με τη 
βία να φορεθεί. Και κανένας δε δείχνει να καταλαβαίνει ότι μια 
ομάδα μπορεί να θέλει να το φορά, και κάποια άλλη, όχι. Αυτό 
σημαίνει ελευθερία.

Η αναφορά (1977) είναι μια ταινία ιδιαίτερα σημαντική, γιατί τη 
γύρισα με μη επαγγελμαχίες ηθοποιούς και γιατί, για πρώτη φο
ρά σε μια ιρανική ταινία, ο θεατής δεν ξέρει πώς τελειώνει η ι
στορία, κι είναι υποχρεωμένος να σκεφτεί και να φτιάξει το δικό 
του τέλος. Αυτό μ’ άρεσε, γιατί ήταν έξω απ’ τους κανόνες της 
κινηματογραφίας μας. Είναι σαν ν ’ αφήνεις λευκή την τελευ
ταία σελίδα ενός βιβλίου και να την προσφέρεις στον θεατή· ν ’ 
αφηγείσαι μια ιστορία μέχρι την προτελευταία σελίδα και να δί
νεις τη δυνατότητα σ’ αυτόν που σ’ έχει παρακολουθήσει, να 
την ολοκληρώσει ο ίδιος. Είναι αυτό που εννοώ όταν μιλώ για 
δημιουργικότητα του κοινού: αν όλο το βιβλίο μιλά για μια από
φαση που ο πρωταγωνιστής πρέπει να πάρει, ακόμα κι αν λείπει 
η τελευταία σελίδα, μπορούμε να υποθέσουμε ποια είναι η επι
λογή του.
Η ταινία βασίστηκε και πάλι σε μια προσωπική μου εμπειρία -  
και μάλιστα, από δύο οικογένειες τις οποίες γνώριζα και των ο
ποίων τις ιστορίες ένωσα σε μία. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία 
η οποία συσχετίζει τα προβλήματα που έχει ένας άντρας στη 
δουλειά, μ’ εκείνα που αντιμετωπίζει στο σπίτι, με τη σύζυγό 
του. Είναι μια ταινία πολύ ζοφερή (η γυναίκα αποπειράται να 
αυτοκτονήσει), αν και, χωρίς να υπάρχει ένα πραγματικό τέλος, 
θέλησα να κλείσω την ιστορία με μια ακτίνα ελπίδας: στις τε
λευταίες σκηνές βλέπουμε την εικόνα μιας χλομής γυναίκας, 
ξαπλωμένης στο κρεβάτι του νοσοκομείου, την ώρα που ανοίγει 
τα μάτια. Άρα, λοιπόν, δεν πέθανε- άρα, μπορεί τελικά και να ζή- 
σει. Ταυτόχρονα, ο άντρας καθαρίζει τα γυαλιά του βγαίνοντας 
από την πύλη, κι ο θυρωρός του νοσοκομείου τον καλημερίζει.

Η αναφορά
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Ξημερώνει. Η ταινία τελειώνει μ’ αυτόν το χαιρετισμό και με το 
φως που μπαίνει απ’ το παράθυρο.
Η ταινία πήρε πολύ καλές κριτικές και είχε επιτυχία στο κοινό, 
παρ’ όλο που δεν έμεινε καιρό στις αίθουσες γιατί μετά την έξο
δό της ξέσπασε η επανάσταση, και γρήγορα ξεχάστηκε. Έδωσα 
τον τίτλο Η  αναφορά γιατί ήθελα να είναι ένα είδος απολογι
σμού της ζωής εκείνων των χρόνων στην Τεχεράνη, των ξένων 
πιέσεων που ήταν αισθητές στα άτομα, των οικονομικών προ
βλημάτων και της μαύρης εργασίας.

Το παλάτι του Τζαχάν-Ναμά (1977) είναι ένα ντοκιμαντέρ για 
την αναπαλαίωση του παλατιού του Σάχη, η οποία κράτησε τέσ
σερα χρόνια. Υπάρχει μια διασκεδαστική αλήθεια γύρω απ’ αυτή 
την ταινία. Αφού τελείωσε η μακρόχρονη αναπαλαίωση του πα
λατιού, ο Σάχης δεν πρόλαβε ούτε καν να οργανώσει μια γιορτή 
για το γεγονός, γιατί ξέσπασε η ισλαμική επανάσταση που σή- 
μανε το τέλος της δυναστείας. Η ανακατασκευή του παλατιού 
ξεκίνησε από μια επιθυμία της Φαράχ Ντιμπά, γιατί επρόκειτο 
για το χώρο όπου ο Σάχης είχε ζήσει με τη Σοράγια, κι όταν ε
κείνη έφυγε, ο Σάχης έκλεισε το παλάτι που κατάντησε ένα εί
δος αποθήκης. Το γραφείο του Σάχη βρισκόταν στον πρώτο όρο
φο, και κάθε φορά που έπρεπε να πάει εκεί, έκανε μια μεγάλη 
βόλτα για να μη ξανακυλήσει στις αναμνήσεις του παρελθόντος. 
Η Φαράχ Ντιμπά, λοιπόν, αποφάσισε να το ξανανοίξει, να το α- 
ναδιαρθρώσει και να εξαφανίσει κάθε ανάμνηση της Σοράγιας. 
Τελικά, η ανάμνηση εξανεμίστηκε, αλλά με άλλο τρόπο. Στην 
ταινία βλέπουμε μονάχα τις εργασίες αναπαλαίωσης και τους 
εργάτες. Μπορούσα σχεδόν να διαισθανθώ στη συμπεριφορά και 
στη στάση των εργατών την επανάσταση που πλησίαζε, γιατί ό
λοι, κάθε μεσημέρι, σταματούσαν τη δουλειά για να προσευχη
θούν, και το παλάτι μεταμορφωνόταν σε τζαμί.

Το Βάφοντας (1977) είναι μια από εκείνες τις διδακτικές ταινίες 
που δημιουργήσαμε στο Κανούν, μετά από τις κριτικές που έπε
σαν πάνω μας βροχή για ταινίες όπως Το διάλειμμα. Αποτελούσε 
μέρος της σειράς Πώς να περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας· μιας 
σειράς είκοσι ταινιών μικρού μήκους, την παραγωγή των οποί
ων είχα επιμεληθεί εγώ προσωπικά. Οι δημιουργοί ήταν πολλοί, 
κανένας δεν ήταν πολύ γνωστός, και για μερικούς ήταν η πρώ
τη τους σκηνοθετική δουλειά. Δε θυμάμαι αν κάποιες απ’ αυτές 
βασίστηκαν σε δικές μου ιδέες, αλλά μονάχα ότι σκηνοθέτησα το 
Βάφοντας κι έκανα την παραγωγή των υπολοίπων.

Η ιστορία του Περίπτωστι πρώτη, περίπτωση δεύτερη (1979) γεν
νήθηκε -όπως συνέβη συχνά- από ένα επεισόδιο που έγινε στο 
σχολείο του γιου μου. Μια μέρα, μού διηγήθηκε ότι ο δάσκαλος 
είχε αποβάλει από την τάξη μια ομάδα μαθητών για κάποια ατα
ξία, λέγοντας: «Ή μου λέτε ποιος είναι ο ένοχος, ή σας τιμωρώ ό
λους». Φυσικά, έθεσα στον εαυτό μου το ερώτημα ποια θα έπρεπε 
να είναι η στάση του γιου μου. Διαπίστωσα ότι ήταν μια καλή ι
δέα για ταινία, ενώ, παράλληλα, είχα και την υποστήριξη του 
Κανούν. Αποφασίσαμε να ρωτήσουμε γύρω από το θέμα διάφο
ρες προσωπικότητες -ακαδημαϊκές, πολιτικές, του κινηματο
γραφικού χώρου- και να καταγράψουμε τη γνώμη τους. Ήταν ο 
τελευταίος χρόνος του Σάχη. Τη μέρα ακριβώς που πηγαίναμε 
να πάρουμε συνέντευξη από το διευθυντή της τηλεόρασης και

ΙΙερίπιωοη πρώτη, περίπιωοη δεύτερη
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να tou δείξουμε το υλικό που είχαμε γυρίσει, ξε'σπασε η επανά
σταση. Μπροστά στα στούντιο της τηλεόρασης υπήρχαν πολλοί 
διαδηλωτές, που ετοιμάζονταν να εισβάλουν και να μπλοκάρουν 
τα τηλεοπτικά προγράμματα. Φυσικά, η ταινία σταμάτησε για έ
ξι μήνες. Όταν τα πράγματα είχαν κάπως ομαλοποιηθεί, σκά
φτηκα πως ίσως θα μπορούσαμε ν ’ ασχοληθούμε ξανά με το σχέ
διο, υπό την νέα διεύθυνση. Αλλάξαμε τον κατάλογο με τις προ
σωπικότητες και ξανακάναμε τις συνεντεύξεις. Η ταινία προ
βλήθηκε στο πρώτο μετεπαναστατικό Φεστιβάλ για Παιδιά και 
πήρε το Μεγάλο Βραβείο. Μας προτάθηκε, μάλιστα, να πάρουμε 
συνεντεύξεις από υπουργούς Παιδείας ξένων χωρών, και ν ’ απο
κτήσει έτσι η ταινία έναν διεθνή χαρακτήρα. Τότε, όμως, τα 
πράγματα άρχισαν να περιπλέκονται. Ο Χομεϊνί έκανε μια περι
βόητη ομιλία που καλούσε το λαό στην κατάδοση: οι δάσκαλοι έ
πρεπε να καταδίδουν τους μαθητές τους· οι μαθητές, τους δα
σκάλους τους· οι γείτονες, τους γείτονές τους· οι συγγενείς, τους 
συγγενείς. Μοιραία, η ταινία μπλοκαρίστηκε, γιατί μιλούσε για 
την ελευθερία. Το πιο περίεργο πράγμα ήταν ότι οι προσωπικό
τητες στη διάρκεια των συνεντεύξεων είχαν υμνήσει την αξία 
της ελευθερίας και καταδικάσει την κατάδοση του παιδιού από 
τους συμμαθητές του. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν κι εκείνος που, 
αργότερα, έγινε ο μεγαλύτερος μπόγιας των ιρανικών δικαστη
ρίων, στέλνοντας στο εκτελεστικό απόσπασμα πολλούς ανθρώ
πους: αυτός ο άνθρωπος έλεγε στη συνέντευξη ότι δεν έχουμε δι
καίωμα να καταδίδουμε. Όσοι γνωρίζουν τα πρόσωπα που μι
λούν, και γνωρίζουν επίσης τα δημόσια αξιώματα που τώρα κα
τέχουν, αντιλαμβάνονται σε τι βαθμό αυτά τα αξιώματα και η ε
ξουσία τούς έχουν διαφθείρει. Είναι μια από εκείνες τις κοινωνι
κές ταινίες, για να το πούμε έτσι, που μας υποχρεώνει να στοχα
στούμε γύρω από ένα σύστημα που μας έχει επιβάλει ένα άλλο 
στιλ ζωής, κάνοντάς μας, τελικά, απάνθρωπους. Ισως είναι η πιο 
απαγορευμένη ταινία στο Ιράν, γιατί οι κρατικοί αξιωματούχοι 
άλλαξαν πρόσωπο- συμπεριφέρθηκαν εντελώς αντίθετα απ’ αυτά 
που διακήρυσσαν παλαιότερα, και δεν ήθελαν να βλέπουν αυτή 
τη μεταμόρφωσή τους. Λογοκρίθηκε αχ; ντοκουμέντο της επο
χής, θάφτηκε, αλλά κάπου υπάρχει. Είναι ένα ντοκουμέντο γύ
ρω από την επανάσταση και τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυ
τό του και με τους κοινωνικούς κανόνες.

Μετά την επανάσταση
Με την επικράτηση της επανάστασης, για τέσσερα χρόνια ο κινημα
τογράφος έπαψε να υπάρχει στο Ιράν. Ακόμα και αίθουσες κατα
στράφηκαν, κάηκαν. Όποιος γύριζε ταινίες, ήταν ελεύθερος να κά
νει και να πει ό,τι ήθελε. Αυτό, όμως, δεν έφερε αποτελέσματα, για
τί, σε κάθε πεδίο, μόνο όταν υπάρχουν κάποια όρια διιμιουργείς κά
τι πραγματικά μεγάλο. Όταν η κυβέρνηση άρχισε να χρηματοδοτεί 
ξανά την παραγωγή ταινιών, επέβαλε μια πολύ αυστηρή λογοκρι
σία, κυρίως σε ό,τι αφορούσε στην απεικόνιση των γυναικών. Παρ ' 
άλα τα εμπόδια που έπρεπε να ζετιεράοουν οι σκηνοθέτες, αυτό τους 
βοήθησε να εκλεπτύνουν την αισθητική τους και να βελτιώσουν το 
έργο τους. Σε ό,τι με αφορά, δεν υπέφερα παλύ, γιατί είχα ήδη θέσει 
σε λειτουργία μια αυτολογοκρισία η οποία, κατά κάποιο τρόπο, με 
προστάτευε από θέματα που μπορεί να ενοχλούσαν την εζουοία. Σε 
κείθε περίπτωση, αν δεν διαπιστώνεται ένα ρήγμα στη δουλειά μου 
πριν και μετά την επανάσταση, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μι
κρά πράγματα που πάντα με ενδιέφεραν, δεν άλλαζαν.

Ένα βράδυ, ο πιο μικρός από τους γιους μου μου ζήτησε την ά
δεια να πάει για ύπνο χωρίς να πλύνει τα δόντια του. Αναρωτή
θηκα αν αυτό ήταν όντως ένα πρόβλημα ή αν έπρεπε να γυρίσω 
μια ταινία για να του εξηγήσω ότι καλύτερα θα ήταν να το κά
νει. Το αποτέλεσμα ήταν ο Πονόδοντος (1980). Όταν, αργότερα, 
η ταινία παίχτηκε στην τηλεόραση, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι 
πωλήσεις από τις οδοντόκρεμες. Τα παιδιά είχαν τόσο πολύ επη
ρεαστεί από τις εικόνες, που ήθελαν να πλένουν τα δόντια τους 
συνεχώς. Οι οικογένειες άρχισαν να τηλεφωνούν στον τηλεο
πτικό σταθμό και να διαμαρτύρονται, γιατί η ταινία τούς προ- 
καλούσε ένα σωρό προβλήματα, κι έτσι ο σταθμός αποφάσισε να 
διακόψει την προβολή της. Την αγαπώ αυτή την ταινιουλα, για
τί το θέμα της είναι πολύ απλό.

Το 1981, έκανα μια ταινία για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ονο
μάζεται Με ή χωρίς τάξη. Ηθελα να δείξω στους οδηγούς ότι 
πρέπει να προσέχουν όταν ανάβει το πράσινο, και να μη βιάζο
νται να περάσουν πρώτοι. Οργάνωσα, λοιπόν, δύο σκηνές, με 
κάποια αυτοκίνητα να ετοιμάζονται να μπουν σ’ ένα τούνελ, και
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τοποθέτησα ένα χρονόμετρο. Στην πρώτη σκηνή, μόλις το φα
νάρι γίνεται πράσινο, όλα τα αυτοκίνητα ξεκινούν μαζί και, σ’ έ
να λεπτό, μονάχα δεκαέξι οχήματα μπαίνουν στο τούνελ. Στη 
δεύτερη, όπου ο καθένας προσέχει και τον διπλανό του, στον ί
διο χρόνο, τουλάχιστον ογδόντα οχήματα μπήκαν στο τούνελ.

Η ιδέα του Χορού (1982) δεν ήταν δική μου. Βλέποντάς την σή
μερα, μου φαίνεται κάπως μεγάλης διάρκειας και ίσως, λίγο πα
ρατραβηγμένη. Είναι μια ταινία που άρεσε πολύ κι αγαπήθηκε 
απ’ τους θεατές. Εκείνη την εποχή, ήθελα να κάνω ταινίες με
γαλύτερες από τέσσερα ή πέντε λεπτά, αλλά ίσως σ’ αυτή την 
περίπτωση το παράκανα. Η ταινία θα μπορούσε να διαρκεί λιγό
τερο από δεκαέξι λεπτά.
Τα κοριτσάκια ούρλιαζαν: «Παππού, άνοιξε την πόρτα! Παπ
πού, άνοιξε την πόρτα!» Όταν προβλήθηκε η ταινία, υπήρξαν 
πολλές πολιτικές ερμηνείες. Αντίθετα, όταν τη γύριζα, δεν είχα 
στο μυαλό μου την παραμικρή πολιτική σκέψη. Και όμως, όταν 
οι θεατές την έβλεπαν, σκέφτονταν πως εκείνα τα παιδιά ήταν 
σαν να φώναζαν στον ίδιο τον Χομεϊνί: «Παππού, άνοιξε την 
πόρτα!» και πως εκείνος είναι κουφός και δεν ακούει. Επρόκειτο 
απλώς για ερμηνείες που γεννιούνταν από την ιστορική στιγμή 
που ζούσαμε.

Η ιδέα του Συμπολίτη, (1983) γεννήθηκε από ένα επεισόδιο που 
μου συνέβη πραγματικά, στην περιοχή όπου δούλευα. Μια μέρα, 
έπρεπε να πάρω με το αυτοκίνητο από το γραφείο μια 16άρα μη
χανή. Πλησίασα τον αστυνομικό που ήλεγχε τις άδειες πρόσβα
σης στην περιοχή, εξηγώντας του ότι θα έπαιρνα μονάχα αυτό το 
βαρύ αντικείμενο και πως δε θα συνέχιζα για το κέντρο της πό
λης. Γία να τον πείσω, ήμουν διατεθειμένος να του αφήσω και το 
δίπλωμα οδήγησης. Ο άνδρας αρνήθηκε, λέγοντας ότι ήταν εντε
λώς αδύνατον. Επέμενα, δείχνοντάς του και την υπαλληλική 
μου ταυτότητα. Τελικά, του άφησα το δίπλωμα, υποσχόμενος ό
τι θα έκανα στα γρήγορα ό,τι ήταν να κάνω, και θα επέστρεφα. 
Όταν γύρισα, είδα τον τροχονόμο να έχει ανοίξει την ίδια συζή
τηση και με άλλους οδηγούς. Δεν έκανε τίποτ’ άλλο απ’ το να 
διαπληκτίζεται με τους οδηγούς. Αφού πήρα πίσω το δίπλωμα, 
στάθηκα σε μια γωνιά παρακολουθώντας τι συνέβαινε, και δια
πίστωσα ότι το μόνο που έκανε ο τροχονόμος από τις 9 το πρωί 
μέχρι τις 5 το απόγευμα, ήταν να διαπραγματεύεται με τους οδη
γούς, οι οποίοι έβγαζαν με τη σειρά τους κάποιο ντοκουμέντο, 
προσπαθώντας να του αποδείξουν ότι είχαν σοβαρό λόγο να 
μπουν στην περιοχή. Το μοντάζ της ταινίας μ’ άφησε ικανοποιη
μένα, γιατί είναι συμπυκνωμένο και δραματικό ταυτόχρονα. Κα
τά την άποψή μου, είναι μια ταινία που περιέχει ένα πολύ σοβα
ρό μήνυμα: όποιος νόμος κι αν επιβληθεί, οι άνθρωποι πάντα βρί
σκουν κάποιον τρόπο να τον παρακάμψουν. Πράγματι: όποιος 
νομοθετεί, ξέρει καλά ότι, μόλις νομοθετήσει, κάποιος επιτήδειος 
θα βρει τον τρόπο να παρακάμψει τον καινούργιο νόμο. Κανέ
νας νόμος δεν είναι τόσο πολύ σοβαρός, ώστε να είναι πάντα σε
βαστός. Κι ακόμα πιστεύω ότι κοινωνίες με κουλτούρα και Ιστο
ρία όπως η ιρανική, πολύ δύσκολα τα βρίσκουν με τους νόμους.

Η ταινία Οι πρώτοι (1985) μιλά για την πρώτη μέρα στο σχολειό· 
για εκείνα τα παιδιά που για πρώτη φορά στη ζωή τους πρέπει να 
μπουν σ’ έναν καινούργιο χώρο και να αποδεχθούν τους κανόνες
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της κοινωνίας, η οποία, με μια έννοια, είναι ένας άλλος κόσμος. Από 
εκείνη τη στιγμή, η αληθινή τους ζωή είναι μια κοινωνική ζωή, 
που τους υποχρεώνει να σχετιστούν με τους άλλους. Παρ’ όλο που 
η ταινία είναι ντοκιμαντέρ, υπάρχει μια αφηγηματική γραμμή από 
την αρχή ώς το τέλος, η οποία συνίσταται στη σχέση ανάμεσα 
στους γονείς και στα παιδιά τους. Είναι ένα σύνολο από συνεντεύ
ξεις και ρεπορτάζ που έγιναν στο εσωτερικά του σχολείου.
Η εμπειρία μού δίδαξε άτι τα παιδιά, όταν συνηθίσουν την πα
ρουσία της κινηματογραφικής κάμερας, συμπεριφέρονται πολύ 
αυθόρμητα μπροστά της. Γι’ αυτόν το λόγο, αποφασίσαμε να βά
λουμε τη μηχανή μέσα στην τάξη και σε εμφανές σημείο. Όταν 
οι μαθητές ήρθαν στο σχολείο την πρώτη μέρα, είδαν τον πίνα
κα, την έδρα, τα θρανία και την κάμερα. Δεν τους είπαμε να μη 
την κοιτάζουν, γιατί έτσι θα την πρόσεχαν περισσότερο. Έτσι, 
η παρουσία του οπερατέρ ήταν ισοδύναμη μ’ εκείνην του δα
σκάλου, μ’ έναν τρόπο εντελώς φυσικό.
Γυρίσαμε χωρίς cut, για να μη χάσουν τα παιδιά (αλλά και οι με
γάλοι) τη συγκέντρωσή τους. Κατά συνέπεια, είχαμε πολλά προ
βλήματα στο μοντάζ και στον συγχρονισμό του ήχου, λόγω της 
σύγχυσης που επικρατούσε. Είναι τα απρόοπτα της δουλειάς με 
μη επαγγελματίες, αλλά η ανταμοιβή αξίζει τον κόπο: όταν υπο
κρίνονται, υποκρίνονται «στ’ αλήθεια».

Πού είναι το σπίτι του φ ίλον μου;
Η ταινία διαηερνάται από μια αίσθηση μαγείας και αορίστου. Ο ά
νεμος που ανοίγει την πόρτα του δωματίου του Αχμάντ, έχει κάτι το 
ανησυχαστικό και το αγχωτικό: κάθε φορά που φυσά ο άνεμος, πι
στεύω ότι στο εσωτερικό του καθενός από μας αναδεύονται οι ανη
συχίες μας, και η ψυχή μας ταράζεται. Η πόρτα ανοίγει, ο χώρος 
δεν είναι πια κλεισμένος σ ’εκείνο το δωμάτιο, και νομίζω πως, μέ
σα από τον άνεμο, η ταραχή του παιδιού φτάνει ώς εμάς.

Το Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; (1987) είναι η ταινία που 
μου έφερε τη μεγαλύτερη τύχη, κι εκείνη που είχε την πιο α
πρόβλεπτη επιτυχία. Αρχικά, οι διανομείς δεν ήθελαν να ρισκά
ρουν. Θεωρούσαν ότι είναι μια ταινία για παιδιά, και μου έλε
γαν: «Μα πόσο πρέπει ν ’ αξίζει το τετράδιο αυτού του παιδιού, 
ώστε να τραβήξει τους θεατές στην αίθουσα;» Όταν βγήκε η 
ταινία, οι ιρανοί δημοσιογράφοι και κριτικοί μίλησαν για ένα 
ευτυχές γεγονός στην ιστορία του ιρανικού κινηματογράφου. 
Η ταινία ήταν και η πρώτη μου που βραβεύτηκε στη Δύση, α
φού κέρδισε τη Χάλκινη Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρ- 
νο.
Η ιδέα της ταινίας έχει διπλή καταγωγή: βασίστηκε, από τη μια, 
σε μια ιστορία γραμμένη από ένα δάσκαλο, κι από την άλλη, σε 
μια σχολική εμπειρία του γιου μου που, εκείνη την περίοδο, εί
χε την ίδια ηλικία με τον κεντρικό ήρωα της ταινίας. Όμως η 
σπίθα που μ’ έσπρωξε να τη γυρίσω, γεννήθηκε από ένα επεισό
διο που συνέβη σε μια φίλη μου: ενώ βρισκόταν για δείπνο στο 
σπίτι μου, κάποια στιγμή βγήκε για ν ’ αγοράσει τσιγάρα. Την 
περιμέναμε πολλή ώρα. Στο τέλος, ανακαλύψαμε ότι είχε περ
πατήσει έξι χιλιόμετρα μέχρι να τα βρει, για να μη γυρίσει πίσω 
χωρίς τσιγάρα. Αυτό το αίσθημα υπευθυνότητας με εντυπώσια
σε, και θέλησα να το εκφράσω στην ταινία. Όσο για το αφήγημα 
του δασκάλου, αφορούσε σε μια μικρή μαθήτρια που είχε κάνει 
τα καθήκοντα ενός συμμαθητή της για λογαριασμό του.

Στο γύρισμα του Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;

Κάναμε τα γυρίσματα σ’ ένα χωριό, τετρακόσια χιλιόμετρα βό
ρεια της Τεχεράνης, κοντά στην Κασπία Θάλασσα· το επέλεξα 
γιατί βρίσκεται στο τέλος μιας κοιλάδας, και η τηλεόραση δεν εί
χε φτάσει ακόμα εκεί. Όταν έψαχνα για πρωταγωνιστή, ήξερα 
ότι έπρεπε να είναι ένα παιδί ανήσυχο κι ότι αυτό έπρεπε να α
ντανακλάται στο βλέμμα του. Μια μέρα, στο χωριό, είδα κάποι
ους ανθρώπους να κατευθϋνονται προς το νεκροταφείο, κουβα
λώντας ένα φέρετρο πάνω σ’ ένα είδος τάβλας. Το φέρετρο ήταν 
τόσο βαρύ, που χρειαζόταν τουλάχιστον δώδεκα άτομα για να το 
σηκώσουν. Εκεί κοντά ήταν και κάτι παιδιά που έπαιζαν, χωρίς 
να δίνουν σημασία σε ό,τι συνέβαινε, εκτός από ένα παιδί που έ
μοιαζε πολύ ανήσυχο: αμέσως κατάλαβα ότι είχα βρει το αγόρι 
που αναζητούσα. Απ’ την άλλη μεριά, ήταν πολύ δύσκολο να 
βρω έναν ηλικιωμένο άντρα διατεθειμένο να παραδεχτεί ότι είχε 
ξυλοκοπήσει για τιμωρία το παιδί του κι ότι το ίδιο είχε κάνει κι 
ο πατέρας του με τον ίδιο. Σ’ αυτή την περίπτωση, επειδή επρό- 
κειτο για έναν ηλικιωμένο, έπρεπε να του κάνουμε ένα είδος 
πλύσης εγκεφάλου, σαν να θέλαμε να του αδειάσουμε το μυαλό. 
Αρχισα να δουλεύω με τον γέρο, ένα μήνα πριν αρχίσουμε τα 
γυρίσματα. Του είπα ότι το ρόλο του, κανονικά, θα έπρεπε να 
τον ερμηνεύσει ο πατέρας μου, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ άρ
ρωστος για να μπορέσει να έρθει στα γυρίσματα· του εξήγησα
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Στο γύρισμα του Κατ’ οίκον εργασία

αυτό που θα έλεγε ο πατέρας μου μπροστά στην κάμερα, κι εκεί
νος επανέλαβε τον μακρύ μονόλογο λέξη προς λέξη. Αυτή είναι 
η μέθοδός μου: αν ένας ήρωας πρέπει να νιώσει φόβο, θα τον κά
νω να νιώσει φόβο· κι αν πρέπει να δείξει ευτυχισμένο, θα προ
σπαθήσω να τον κάνω ευτυχισμένο. Όλα αυτά πρέπει να είναι 
αληθινά, γιατί δεν αντέχω τα ψεύτικα συναισθήματα.
Στο Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, συχνά χρησιμοποίησα μι
κρά κόλπα για ν’ αποσπάσω από τους ηθοποιούς μου αυτό που 
ήθελα. Σε τελική ανάλυση, τα παιδιά, αλλά και οι μη επαγγελ- 
ματίες ενήλικες, δε δουλεύουν για τα χρήματα ή τη δόξα. Αυτό 
που θέλουν, είναι μονάχα σεβασμός. Δεν υπακούουν στο σενά
ριο μόνο και μόνο επειδή αυτό γράφτηκε απ’ το σκηνοθέτη, γι’ 
αυτό και πρέπει να χρησιμοποιείς πολύ απλά σενάρια, «σπασμέ
να» σε πολλά κομμάτια, όπως ένα κομπολόι, όπου τα διαφορετι
κά στοιχεία να συνδέονται το ένα με το άλλο, κι αυτά τα απο
σπάσματα να συνθέτουν τη συνολική ιστορία. Αν θέλεις ν ’ απο
σπάσεις από ένα παιδί το συναίσθημα της ευτυχίας και να το 
νιώσει αυτό και το κοινό, πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις το 
παιδί ευτυχισμένο για κάποιον λόγο που δεν προβλέπεται από 
το σενάριο. Πρέπει, λοιπόν, ν ’ ανακαλύψεις τι είναι αυτό που ω
θεί έναν ηθοποιό να κάνει μια χαρακτηριστική χειρονομία ή να 
νιώσει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, κι αυτό να το εκμεταλ
λευτείς στο τέλος του γυρίσματος.
Στη σκηνή όπου ο Αχμάντ συνειδητοποιεί ότι έχει πάρει κατά 
λάθος το τετράδιο του φίλου του, δεν του έδωσα καμιά εντολή 
να καθίσει και να σκεφτεί το τετράδιο· του είπα, απλώς: «Πρέπει 
να είσαι καλός μαθητής και στα μαθηματικά, κι επειδή τώρα έ
χουμε λίγο χρόνο, θα οου δώσω να κάνεις μια πρόσθεση για να ε
ξασκηθείς». Καθώς, λοιπόν, έκανε την άσκηση, εγώ σταμάτησα 
να μιλώ, πρόσθεσα τους ήχους του περιβάλλοντος και τον «τρά
βηξα»· Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη σκηνή όπου ο Μοχαμάντ 
κλαίει. Σύμφωνα με το σενάριο, το παιδί έπρεπε να κλάψει και 
να πει μιαν ατάκα. Ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσουμε τη σκηνή 
με αληθοφάνεια. Ζήτησα απ’ το βοηθό μου να του βγάλει μια 
φωτογραφία και να του τη χαρίσει. Του άρεσε πολύ, κι εγώ του 
είπα να την κρατήσει και να μην αφήσει κανέναν άλλον να του

βγάλει μια δεύτερη. Μετά, όμως, ζήτησα απ’ το φωτογράφο να 
κάνει ακριβώς αυτό και να τον διαβεβαιώσει ότι ο κύριος Κιαρο- 
στάμι δε θα μάθαινε τίποτα. Μετά από δύο μέρες, πήγα στο παιδί 
και του είπα: «Έμαθα πως άφησες να σε φωτογραφήσουν ξανά. 
Δείξε μου αυτή την άλλη αν την έχεις στην τσέπη σου». Του πή
ρα τη φωτογραφία και την έβαλα στο αρχείο. Επανέλαβα το ίδιο 
κόλπο για τρίτη φορά, αλλά τώρα το παιδί είχε κρύψει την τρί
τη φωτογραφία μέσα στο βιβλίο του. Όταν τη βρήκα, την έσκι
σα μπροστά του, με την κάμερα να «τρέχει», και τον ρώτησα: 
«Μα πόσες φορές σού είπα ότι δεν πρέπει ν ’ αφήνεις κανέναν να 
σε φωτογραφίζει;» Κι αυτός, κλαίγοντας, είπε: «Τρεις φορές». 
Έβγαλα τη φωνή μου απ’ την ηχητική μπάντα κι έβαλα εκεί
νην του δασκάλου, που ρωτούσε: « Μα πόσες φορές σού είπα ότι 
πρέπει να γράφεις τα καθήκοντά σου στο τετράδιο;» Κάθε τόσο, 
χρειάζεται να κάνεις κάτι τέτοιες μικρές απάτες.
Δημιουργείς συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείς 
τους χώρους όπου τοποθετείς τις ιστορίες σου. Ξεκινάς από ένα 
υλικό που υπάρχει, συγκεκριμένο και απτό, κι ύστερα δίνεις 
ζωή σε γεγονότα που το μεταμορφώνουν. Με το εξωτερικό περι
βάλλον, αυτό είναι πολύ πιο απλό. Για παράδειγμα, πριν την ά
φιξή μας δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα· έφτανε να στρίψεις στη γω
νιά ενός δρόμου για να βρεθείς στο Κοστάμ Αμπάντ, δέκα μίλια 
μακριά. Δεν υπήρχαν ούτε παζάρια, ούτε σπίτια, ούτε πράσινοι 
λόφοι -  εμείς κατασκευάσαμε τα πάντα. Εμείς σχεδιάσαμε το μο
νοπάτι σε σχήμα Ζ. Φαινομενικά, δεν οδηγεί πουθενά, αλλά 
στην πραγματικότητα πηγαίνει παντού, γιατί είναι ένα μονοπά
τι χωρίς τέλος που οδηγεί σε πολλούς τόπους· τουλάχιστον για 
μένα. Πολλοί σχέδιασαν και κατασκεύασαν αυτοκινητόδρομους 
που δεν οδηγούν τόσο μακριά όσο αυτό το μονοπάτι.

Κατ ’ οίκον εργασία
Ένα βράδυ, μετά την προβολή, της ταινίας Κατ’ οίκον εργασία σε 
μια αίθουσα, παρουσία μου, με πλησίασε ένας Θεατής, με ευχαρί
στησε και μου έδωσε την εξής συμβουλή: ότι οι ταινίες μου θα μπο
ρούσαν να βελτιωθούν αν βασίζονταν λιγότερο στις προσωπικές 
μου εμπειρίες κι αν απευθυνόμουν στο κοινό με τρόπο λιγότερο ά
μεσο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα να γυρίσω ένα ντοκι
μαντέρ όπου ο θεατής θα μπορούσε να παρεμβαίνει, βάζοντας στη 
θέση τους ο ίδιος, μόνος του, τα κομμάτια του παζλ.

Το Κατ’ οίκον εργασία (1989) είναι η πιο αντισυμβατική ταινία 
μου. Αποτελείται από μια σειρά συνεντεύξεις γυρισμένες σε μια 
μικρή αίθουσα και θέλει ν’ αποδείξει πως οι ήχοι και οι εικόνες 
μπορούν να είναι χρήσιμες, αλλά και, ταυτόχρονα, επικίνδυνες. 
Πρόκειται για ένα έργο που πηγαίνει πέρα από τα κινηματογρα
φικά στερεότυπα. Είχαμε μονάχα μία κάμερα «πάνω» στους μα
θητές, κι εγώ στεκόμουν δίπλα της. Εκείνη την εποχή, δεν τη 
θεωρούσα πραγματική ταινία, αλλά μάλλον μια προσωπική ανα
ζήτηση. Η ιδέα γεννήθηκε (γι’ άλλη μια φορά) από μια οικογε
νειακή μου εμπειρία. Είχα χωρίσει, ζούσα μόνος με τους γιους 
μου κι έπρεπε να τους βοηθάω στα καθημερινά τους μαθήματα. 
Αυτό, χρόνο με το χρόνο, γινόταν όλο και πιο δύσκολο, λόγω 
της αλλαγής των διδακτικών μεθόδων. Γύριζα στο σπίτι κουρα
σμένος και δεν είχα καμία όρεξη ν’ απαντώ στις ερωτήσεις τους. 
Μου συνέβη ακόμα και να τους δείρω. Σ’ εκείνο το σημείο, κα
τάλαβα ότι το πρόβλημα ήταν πολύ σοβαρό, κι ήθελα να μάθω



Α Μ Π Α Σ Κ Ι Α Ρ Ο Σ Τ Α Μ Ι

πώς το αντιμετώπιζαν οι άλλοι γονείς. Δε σκόπευα τόσο να γυ
ρίσω ένα ντοκιμαντέρ όσο να πάω στο σχολείο του γιου μου για 
να δω τι συνέβαινε· γ ι’ αυτό και το γύρισα σε 16πιπι. Χωρίς να 
στήσω καμιά σκηνή, αλλά θέτοντας απλές ερωτήσεις, κατάφερα 
να δείξω τον τρόπο με τον οποίο μελετούν τα παιδιά, τις σχέσεις 
τους με τους γονείς τους και χο αν αυτοί τους βοηθούν πραγμα
τικά ή όχι. Είναι αλήθεια: πρόκειται για μια ταινία που αποτε- 
λείται μόνον από συνεντεύξεις, αλλά αν κανείς δεν είναι συνη
θισμένος να παρατηρεί και να βλέπει τα πρόσωπα των παιδιών, 
δεν καταλαβαίνει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αν λείψει αυτό 
το βλέμμα, κανενός τύπου κινηματογράφος δε θα ’ναι σε θέση 
να περιγράφει τη μοναξιά και την ομορφιά του ανθρώπου. Οι α
παντήσεις των παιδιών είναι γεμάτες από μεγάλη εντιμότητα 
και αξιοπρέπεια: προσπαθούν να μη προδώσουν ποτέ τα μυστι
κά της οικογένειας, αν και δεν χο καταφέρνουν πάντα. Συνέβη 
και με το γιο μου: του ζήτησα να πει μπροστά στην κάμερα ότι 
τον έδειρα, αλλά εκείνος δεν θέλησε να το κάνει. Κάποιοι συνά
δελφοί μου πιστεύουν ότι η ταινία είναι γλυκιά και ελκυστική, 
αλλά για μένα είναι πολύ πικρή, ιδιαίτερα για εκείνες τις οικο
γένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους στα μαθήματά τους. Δεν υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι, ο α
ριθμός των μαθητών αυξάνεται συνεχώς, οι αίθουσες δεν επαρ
κούν. Οι θεσμοί δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε με τα προβλή
ματα της παιδικής ηλικίας, κι αυτή η έλλειψη πρέπει να ανα
πληρωθεί από τους γονείς, που συχνά δεν τα καταφέρνουν. Κά
θε ενήλικας ξεφορτώνει τα δικά του προβλήματα πάνω στα παι
διά του. Όταν η Κατ’οίκον εργασία βγήκε στις αίθουσες και, αρ
γότερα, στην τηλεόραση, είχε μια πολύ θετική επίδραση πάνω 
στην κοινωνία μας, στους δασκάλους και στους γονείς, πολλοί 
από τους οποίους παραδέχτηκαν ότι άλλαξαν συμπεριφορά απέ
ναντι στα παιδιά τους χάρη σ’ αυτήν την ταινία- εγώ, πάλι, γνώ
ρισα καλύτερα τους γιους μου. Αν υπάρχουν ταινίες ικανές να 
ασκήσουν μια θετική ενέργεια πάνω στους θεατές, πιστεύω ότι 
η Κατ’ οίκον εργασία είναι μια απ’ αυτές. Στο Ιράν παίχτηκε ως 
ακατάλληλη για θεατές κάτω των δεκαέξι ετών, και οι γονείς εί
ναι αυτοί που την είδαν και διαπίστωσαν τη σπουδαιότητά της. 
Όμως, θα ήταν άδικο να ισχυριστώ ότι η λογοκρισία μού επέβα
λε να την κόψω σε κάποια σημεία και, κυρίως, να βγάλω τον ή
χο στη σκηνή της προσευχής. Αποφάσισα ελεύθερα. Κάποιοι 
θρησκευτικοί αξιωματούχοι είδαν την ταινία σ’ ένα σινεμά τής 
Τεχεράνης και παρατήρησαν ότι οι παραφωνίες των μαθητών 
προκαλούσαν τα γέλια σε μερικούς από τους θεατές. Προσβλή
θηκαν, και γι’ αυτόν το λόγο έκοψα τον ήχο, παίρνοντας υπ’ ό- 
ψιν μου αυτή την αρνητική αντίδραση. Αργότερα, όταν την ξα- 
ναείδα, διαπίστωσα ότι χωρίς ήχο η εικόνα αποκτούσε περισσό
τερη δύναμη, κι έτσι ενδυναμωνόταν και το νόημα που ήθελα 
να δώσω με τη συγκεκριμένη σκηνή- τόσο πολύ, ώστε κάποιοι 
παρενέβησαν εκ των υστέρων, για να μου ζητήσουν να προσθέ
σω ξανά την ηχητική μπάντα. Αυτό αποδεικνϋει ότι ο βουβός 
κινηματογράφος, που ήταν μια εξαίσια τέχνη, είναι πάντα επί
καιρος. Με την απουσία του ήχου, συγκεντρώνεσαι στις εικό
νες. οι οποίες γίνονται πιο αιχμηρές.
Την ώρα του γυρίσματος, όπως είπα, είχαμε μόνο μία κάμερα 
στραμμένη στους μαθητές. Μιλήσαμε με πολλά παιδιά, και το 
γυρισμένο υλικό ξεπερνούσε τα διακόσια λεπτά. Στο μοντάζ α
ναγκαστήκαμε να κόψουμε τα πολύ μικρά παιδιά, καθώς και με

ρικές φράσεις που ήταν υπερβολικά μεγάλες. Μη έχοντας αντι
κριστά πλάνα (ας πούμε, με το συνεργείο), συχνά υπήρχαν άδεια 
διαστήματα, αλλά δεν ανησύχησα γι’ αυτό, κι έκοψα όσες φρά
σεις «δεν έδεναν». Στο τέλος, έμειναν ενενήντα λεπτά με πολλά 
κενά, κι αισθανόμουν ότι κάτι έλειπε: η στίξη. Σκέφτηκα να λύ
σω το πρόβλημα του jump cut «τραβώντας» τον οπερατέρ σαν υ
ποκειμενικό των παιδιών. Κάθε φορά, λοιπόν, που έπρεπε να κό
ψουμε ένα διάλογο, έριχνα αυτό το πλάνο. Το αποτέλεσμα δε μ’ 
έπεισε, γιατί ακουγόταν η φωνή μου πάνω στην εικόνα ενός α
τόμου που δε μιλούσε. Δε μ’ άρεσε το ότι ακουγόταν συνεχώς η 
φωνή ενός ανθρώπου που βρισκόταν μονίμως εκτός κάδρου- 
αυτό δημιουργούσε μιαν ανησυχαστική ατμόσφαιρα. Εκείνη 
την εποχή, δε συμπαθούσα την εικόνα μου και δεν ήθελα να εμ
φανίζομαι στις ταινίες μου, κυρίως για τα πολύ σκούρα γυαλιά 
που φορούσα και εξακολουθώ να φοράω, λόγω κάποιας πάθη
σης. Παρ’ όλα αυτά, επειδή δεν ήξερα πώς να λύσω το πρόβλη
μα, μετά από δύο-τρεις μήνες δουλειά αποφάσισα να αυτο-κινη- 
ματογραφηθώ, ενώ, δίκην πλεϊμπάκ, ακούγονταν οι φράσεις 
που έλεγα όταν κάναμε τα γυρίσματα. Κι όμως, ακόμα κι έτσι, 
το πρόβλημα δε λύθηκε, γιατί πολλοί από όσους είδαν την ται
νία, πίστεψαν ότι ο κύριος με τα σκούρα γυαλιά ήταν σχολικός 
επιθεωρητής κι ότι τα σκούρα του γυαλιά έφταιγαν για το ότι έ
να παιδί είχε βάλει τα κλάματα, ξεχνώντας ότι κάποιοι μαθητές 
είχαν αφηγηθεί διασκεδαστικές ιστορίες, ακόμα και ανέκδοτα. 
Αν ξαναγύριζα την ταινία σήμερα, θα τη μοντάριζα διαφορετι
κά, κόβοντας τα δικά μου πλάνα, και θα έλυνα το πρόβλημα των 
κενών βάζοντας μαύρες αμόρσες. Με τη λύση που υιοθέτησα, ο 
θεατής κρίνει και αυτόν που κάνει τις ερωτήσεις στα παιδιά, ε
νώ για μένα δεν έχει καμιά απολύτως σημασία ποιος ρωτά.

Close-up
Στην πρώτη προβολή στην Τεχεράνη της ταινίας, μου συνέβη κάτι 
αρκετά παράξενο: μπήκα σε μια αίθουσα για να ελέγξω αν η φωτει- 
νότητα και ο ήχος ήταν εντάξει, κάτι που συνήθως κάνω για κάθε 
μου ταινία. Διαπιστώνω τις συνθήκες προβολής και βγαίνω αμέ
σως, γιατί δε μ  ’ αρέσει να μένω μέχρι το τέλος. Σ ’ εκείνη την περί
πτωση, όμως, βρήκα μια θέση μέσα στο σκοτάδι και παρέμεινα

Cloee-up
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στην αίθουσα. Τότε κατάλαβα πως η συγκεκριμένη ταινία -που τη 
Θεωρώ την καλύτερη μου- δεν είναι έργο δικό μου· είναι μια ταινία 
που γεννήθηκε κι αναπτύχθηκε μόνη της.

Μετά την Κατ’ οίκον εργασία ήμουν ε'τοιμος να κάνω μια ταινία 
για παιδιά, με τίτλο Το χαρτζιλίκι. Λίγες μέρες πριν αρχίσουν τα 
γυρίσματα (όλα ήταν έτοιμα), έτυχε να διαβάσω στην εφημερίδα 
μια είδηση που μιλούσε για ένα άτομο το οποίο είχε εξαπατήσει 
κάποια οικογένεια υποδυάμενος το σκηνοθέτη Μοχσέν Μαχ- 
μαλμπάφ. Υπήρχε και μια συνέντευξη του κατηγορουμένου, ο 
οποίος δήλωνε: «Από δω και στο εξής, είμαι ένα κομμάτι κρέας ε
νός ζώου χωρίς κεφάλι, και μπορείτε να με κάνετε ό,τι θέλετε». 
Συγκλονίστηκα από το συμβάν ιδιαίτερα, απ’ αυτή τη δήλωση. 
Το επόμενο πρωί, ξύπνησα με τη φράση του ανθρώπου μέσα στο 
μυαλό μου. Πέρασαν δύο μέρες, και διαπίστωσα ότι η συνέντευ
ξη και η φράση του ανθρώπου συνέχιζαν να με στοιχειώνουν: 
«Από δω και στο εξής, είμαι ένα κομμάτι κρέας ενός ζώου χωρίς 
κεφάλι, και μπορείτε να με κάνετε ό,τι θέλετε». Σκεφτόμουν ότι 
μιλούσε μαζί μου, ότι σ’ εμένα απευθυνόταν, ότι έπρεπε κάτι να 
κάνω γι’ αυτόν. Μίλησα με τον παραγωγό Αλί Ρεζά Ζαρίν, ζη
τώντας του ν’ αλλάξουμε σχέδιο και να κάνουμε μιαν άλλη ται
νία, κι εκείνος δέχτηκε αμέσως. Την επομένη, αντί να πάμε με 
την κάμερα σ’ ένα σχολείο, πήγαμε σε μια φυλακή. Έτσι γεννή
θηκε το Close-up (1990).
Σε ό,τι αφορά τον Σαμπζιάν, τον κεντρικό ήρωα, για δύο πράγ
ματα ήμουν σίγουρος: ότι ήταν απελπισμένος και άφραγκος. 
Ήθελα να τον πλησιάσω και να ανακαλύψω τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς του. Κάθε μέρα, στα γυρίσματα, ανακάλυ
πτα γι’ αυτόν όλο και καινούργια στοιχεία. Στη διάρκεια της δί
κης, π.χ., κατάλαβα ότι μπορεί μεν να είχε πει ψέματα στη οικο
γένεια, αλλά και η οικογένεια ήταν σαν να ήθελε να εξαπατηθεί. 
Όταν πήγα στο σπίτι των Αχανχά για να αναπαραστήσω τη 
σκηνή της σύλληψης, ο Σαμπζιάν είπε σ’ έναν απ’ τους γιους 
πως δεν τους είχε εξαπατήσει αφού τους είχε υποσχεθεί ότι θα 
ερχόταν με το κινηματογραφικό συνεργείο, κι αυτή την υπό
σχεση την κράτησε: μήπως δεν ήμαστε εμείς, κατά κάποιο τρό
πο, το συνεργείο του; Συγκινήθηκα. Ό,τι είπε, ήταν ψέμα, αλλά 
ήταν και αλήθεια ταυτόχρονα, απ’ τη στιγμή που όντως εμείς ή
μαστε στην υπηρεσία του.
Πιστεύω πως οι πρωταγωνιστές αυτής της περιπέτειας δέχτη
καν να δουλέψουν μαζί μου, παρ’ όλο που γνώριζαν πως θα έ
παιζαν «αρνητικούς» ρόλους, γιατί καταλάβαιναν ότι η εικόνα 
τους θα έμενε ανεξίτηλα τυπωμένη στο φιλμ. Παρωδώντας το 
καρτεσιανό «Σκέπτομαι, άρα υπάρχω», θα μπορούσε να πει κα
νείς: «Έχω μια εικόνα, άρα υπάρχω». Όλοι έχουν ανάγκη να 
βλέπουν την εικόνα τους, γιατί μονάχα μ’ αυτήν μπορούμε να 
πιστέψουμε στον εαυτό μας και να συνειδητοποιήσουμε την ύ
παρξή μας. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα: ο κινηματογράφος α- 
νταποκρίνεται στην κοινή επιθυμία κάθε ανθρώπινης ύπαρξης 
να είναι κάποιος άλλος. Όχι μονάχα ο Σαμπζιάν, αλλά και τα 
παιδιά της οικογένειας Αχανχά δεν ήθελαν να είναι ο πραγματι
κός εαυτός τους· τον αποστρέφονταν και έτειναν προς ένα ιδα
νικό εγώ». Είναι ένα συναίσθημα που το γνωρίζω πολύ καλά: 
συχνά δεν είμαι ικανοποιημένος από την προσωπικότητά μου 
και θα ήθελα να είμαι κάποιος άλλος. Στα δεκάξι μου αντέγραφα 
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γράψει εγώ. Γι’ αυτό αγαπώ το Close-up περισσότερο από τις άλ
λες μου ταινίες· γιατί κι εγώ, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
της ζωής μου, υπήρξα Σαμπζιάν. Αν κάποιος αγαπά κάτι με με
γάλη ένταση (εν προκειμένω, τον κινηματογράφο), είναι ικανός 
για τα πιο τολμηρά πράγματα, με μια δύναμη ανεξέλεγκτη. Ο 
Σαμπζιάν μας δείχνει πως, μετά το οξυγόνο, οι πρωταρχικές μας 
ανάγκες είναι ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια.
Αρχίσαμε να δουλεύουμε στην ταινία πριν ακόμα επεξεργα
στούμε μια ιδέα, πριν καν ακόμα γράψω μια γραμμή ή κάνω ένα 
προσχέδιο του σεναρίου. Τη μέρα γυρίζαμε, το βράδυ έγραφα. 
Δε θέλω να φανώ υπερβολικός, αλλά δεν κοιμήθηκα για σαρά
ντα μέρες. Γία να θυμίζω συνεχώς στο θεατή ότι έβλεπε μια ται
νία βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία, επέλεξα να αφηγηθώ την 
ιστορία στο αρχικό και στο τελικό της στάδιο. Στη σκηνή τής 
φυλακής, η κάμερα ήταν κρυμμένη. Οι σκηνές της δίκης ήταν 
επίσης γυρισμένες σε ντοκιμαντερίστικο στιλ, αλλά κάποια 
πράγματα άλλαξαν, γιατί ήθελα να μείνω όσο γινόταν πιο κοντά 
στο θέμα. Ο Σαμπζιάν είχε κάποιες ιδέες μέσα του, κι έπρεπε να 
τις κάνουμε να αναδυθούν μέσα από τους διαλόγους. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, για να κρατηθείς κοντά στην αλήθεια, είναι ανα
γκαίο να προδώσεις την πραγματικότητα. Έτσι, στα διαλείμμα
τα της δίκης μιλούσα με το δικαστή και τον κατηγορούμενο, για 
να καταφέρω να εκφράσω εκείνο που ήθελα. Μια συνηθισμένη 
δίκη διαρκεί συνήθως μία ώρα, αλλά η συγκεκριμένη διήρκεσε 
δέκα. Εν προκειμένω, υπήρχαν δύο διαφορετικά επίπεδα κρί
σης: η κρίση του νόμου και η κρίση της τέχνης. Αν ένας δικα
στής, συνήθως, δε διαθέτει αρκετό χρόνο ν ’ αφιερώσει σ’ αυτό 
που νιώθει μέσα της μια ανθρώπινη ύπαρξη, η τέχνη τον διαθέ
τει. Έχει μεγαλύτερη υπομονή. Γι’ αυτό και, στη δίκη, μία κά
μερα είναι προσηλωμένη στο δικαστή και μία στον Σαμπζιάν. 
Στην πραγματικότητα, ήταν ένας τρόπος για να πω ότι σ’ εκείνη 
την αίθουσα υπήρχαν δύο ειδών κινηματογραφικοί φακοί: ο φα
κός του νόμου, που δείχνει το δκαστήριο και καταγράφει τη δί
κη με νομικούς όρους, κι ο φακός της τέχνης, που προσεγγίζει 
την ανθρώπινη ύπαρξη σε κοντινό πλάνο, για να την εξετάσει 
σε βάθος, για να κατανοήσει τις αιτίες, για να νιώσει τον πόνο 
της. Είναι υπευθυνότητα και καθήκον της τέχνης να κοιτάζει 
τα πράγματα από κοντά, να δίνει προσοχή στους ανθρώπους και 
να μαθαίνει να μη τους κρίνει βιαστικά. Σ’ αυτή την περίπτω
ση, η ηθική κυριάρχησε πάνω στην αισθητική. Ο νόμος κοιτά
ζει με γενικό πλάνο, ενώ η τέχνη, αντίθετα, χρησιμοποιεί το κο
ντινό. Να γιατί έδωσα τον τίτλο Close-up στην ταινία. Παρατη
ρώντας τον Σαμπζιάν σε γενικό πλάνο, θα μπορούσε να πιστέ
ψει κανείς πως είναι όντως ένας απατεώνας· εγώ, όμως, χάρη 
στα κοντινά πλάνα, μπόρεσα να εκφράσω σκέψεις, προβληματι
σμούς, φόβους, πράγματα εντελώς ξένα και απόμακρα στη δι
καιοσύνη. Ο Νόμος πρέπει πάντα να κινηματογραφείται με απο- 
στασιοποιημένα πλάνα, αφού φροντίζει για τα συμφέροντα του 
συνόλου.
Η κινηματογράφηση της δίκης δεν ήταν εύκολη. Είχα τρεις κά
μερες στο εσωτερικό της αίθουσας: μία για τα κοντινά του πρω
ταγωνιστή, μία για τα γενικά του δικαστηρίου, μία για να κατα
γράφει τη σχέση ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τους δικα
στές. Στη συνέχεια, η μία χάλασε, η άλλη έκανε πολύ θόρυβο, κι 
έτσι μείναμε μονάχα με μία. Για να ανταποκριθούμε στις απαι
τήσεις της δικαστικής διαδικασίας, που ήταν πραγματική και
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δύσκολη, αναγκαζόμασταν να μετακινούμαστε συνεχώς απ’ τη 
μια άκρη της αίθουσας στην άλλη με τη μοναδική κάμερα που 
είχαμε, ενώ, ταυτόχρονα, δε θε'λαμε να χάσουμε ούτε μία λεπτο
μέρεια απ’ τις εκφράσεις του προσώπου τού Σαμπζιάν. Αυτό, 
φυσικά, ήταν αδύνατον. Έτσι, όταν τελείωσε η δίκη, μας έλει
παν κάποια πλάνα, και ζητήσαμε απ’ το δικαστήριο να μας δια
θέσει για λίγο χρόνο τον κατηγορούμενο. Ο δικαστής έφυγε, και 
δουλέψαμε κεκλεισμένων των θυρών για άλλες εννέα ώρες. 
Έτσι γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα «ψέματα» που έχω α
φηγηθεί ποτέ, αφού το μεγαλύτερο μέρος της δίκης ανακατα
σκευάστηκε, με το δικαστή απάντα από την αίθουσα. Αργότερα, 
στο μοντάζ, προσθέτοντας κάπου κάπου ένα πλάνο του, τον έ
δειχνα να είναι συνεχώς εκεί, ενώ δεν ήταν καθόλου έτσι. Δεν 
ξέρω αν πήγε να δει την ταινία, αλλά, αν το έκανε, δε θα ’μείνε 
καθόλου δυσαρεστημένος, κι ίσως η απόφαση που εξέδωσε, να 
ήταν η καλύτερη ολόκληρης της καριέρας του. Σ’ εκείνες τις εν
νέα ώρες μπορέσαμε να δουλέψουμε με τον κατηγορούμενο, κα
θώς και με άλλα πρόσωπα που ήταν παρόντα στη δίκη. Σ’ εκείνη 
την περίσταση κατάλαβα πόσο κοντά ήμουν στον Σαμπζιάν, 
γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης, κάποιος που ήξερε να δημιουργεί 
ωραία ψέματα. Κι εγώ προτιμούσα τα ψέματά του απ’ τις αλή
θειες των άλλων, γιατί τα ψέματά του αντανακλούσαν την εσω
τερική του πραγματικότητα καλύτερα από τις επιφανειακές α
λήθειες των άλλων ηρώων. Απ’ αυτή την οπτική γωνία, η ται
νία είναι αυτοβιογραφική: μοιάζω και στον Σαμπζιάν και στην 
οικογένεια, γιατί και έχω εξαπατήσει και έχω εξαπατηθεί.
Η τελική σκηνή υπήρξε ιδιαίτερα λεπτή, σύνθετη και πολύ δύ
σκολη στο γύρισμα. Ο Σαμπζιάν δεν ήξερε ότι θα συναντούσε 
τον Μαχμαλμπάφ, ούτε ότι υπήρχε μια κρυμμένη κάμερα που 
θα κινηματογραφούσε το συμβάν. Αντίθετα, με τον Μαχμαλ
μπάφ τα είχαμε συμφωνήσει. Αυτό μας δημιούργησε προβλήμα
τα, γιατί ο ένας ήξερε ότι θα δούλευε για την κάμερα, ενώ ο άλ
λος, για τον εαυτό του. Χάρη στο κόλπο της μοτοσικλέτας, μπό
ρεσα να δείξω τον Σαμπζιάν ν ’ αγκαλιάζει το είδωλό του. Σ’ αυ
τή την περίπτωση (όπως συχνά συμβαίνει σε παρόμοιες κατα
στάσεις), το αντίγραφο έμοιαζε πιο αυθεντικό κι από το αυθεντι
κό, γιατί ήταν πιο πιστό στην αρχική ιδέα. Όταν ο Μαχμαλ
μπάφ πήγε να επισκεφθεί την οικογένεια για να τους πείσει να 
δεχτούν τη συγγνώμη του Σαμπζιάν, η μητέρα, πριν ακόμα τον 
χαιρετήσει, του είπε: «Κύριε Μαχμαλμπάφ! Ο άλλος κύριος 
Μαχμαλμπάφ ήταν πιο Μαχμαλμπάφ από σας!» Η εξήγηση είναι 
απλούστατη: ο Σαμπζιάν ήθελε απεγνωσμένα να είναι Μαχμαλ
μπάφ, ενώ τον αληθινό Μαχμαλμπάφ δεν τον ένοιαζε πια να εί
ναι ο Μαχμαλμπάφ. Στο μοντάζ αντιλήφθηκα ότι ο διάλογος α
νάμεσα στους δυο τους δεν είχε ενδιαφέρον. Επρόκειτο, στην 
πραγματικότητα, για δύο εκ διαμέτρων αντίθετους μονολόγους. 
Το ν’ αφήσω ακέραιο το διάλογο μεταξύ τους, θα ήταν σαν να έ
δινα μια καινούργια κατεύθυνση σε μια ταινία που τελείωνε. 
Έπρεπε να οδηγήσω σταδιακά την αφήγηση προς την κατάλη
ξή της και να μη την ανοίξω προς μιαν άλλη διάσταση. Επίσης, 
αυτός ο διάλογος θα έκανε πρωταγωνιστή τον Μαχμαλμπάφ, 
και κάτι τέτοιο δεν ήταν στις προθέσεις μου. Τότε μου ήρθε η ι
δέα ν’ αφαιρέσω τον ήχο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι αρχικά, αλλά 
ήταν η μοναδική λύση στο πρόβλημα. Ο ηχολήπτης δεν πίστευε 
ότι μιλούσα σοβαρά. Αρνήθηκε να το κάνει, και τελικά το έκανα 
εγώ. Το βλέμμα του ήταν τόσο εύγλωττο, που ήταν σαν να έλε

γε: «Με τα ίδια του τα χέρια! Καταστρέφει τον ήχο της ταινίας 
του με τα ίδια του τα χέρια!»
Όμως ακόμα και με την αφαίρεση του ήχου, η ταινία δεν είχε 
πάρει την τελική της μορφή. Βρισκόμουν στο Φεστιβάλ του 
Μονάχου όπου θα προβαλλόταν η ταινία. Μόλις ξεκίνησαν οι 
πρώτες εικόνες, κατάλαβα ότι είχε γίνει λάθος στη σειρά των 
μπομπινών. Η ταινία άρχιζε αλλιώς. Έτρεξα στο προβολείο για 
ν ’ αποκαταστήσω την τάξη, αλλά ήδη ήταν πολύ αργά. Αναγκά
στηκα να δω την ταινία με διαφορετική σειρά, και παρατήρησα 
ότι, τελικά, αυτή η διαφορετική εκδοχή δεν ήταν και τόσο χά
λια! Χάρη, λοιπόν, σ’ αυτό το απρόοπτο «ατύχημα», αποφάσισα 
να μετακινήσω τη σκηνή της συνάντησης στο λεωφορείο (με 
την οποία αρχικά ξεκινούσε η ταινία) στη μέση της δίκης, αφή
νοντας για αρχή τη στιγμή της σύλληψης. Για μένα, η δυνατό
τητα να επεξεργαστεί κανείς εκ νέου το μοντάζ, παρουσιάζεται 
μονάχα όταν οι ταινίες ή είναι πολύ καλές (οπότε ακόμα και αλ
λάζοντας τη σειρά η ποιότητα παραμένει αναλλοίωτη) ή, αντί
θετα, εντελώς αποτυχημένες. To Close-up θα μπορούσε ν ’ ανή
κει και στις δύο κατηγορίες.

Και τι ζωή συνεχίζεται
Μ ’ εντυπώσιασε η αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Οταν, για τις ανά
γκες των γυρισμάτων, ζήτησα να αναπαρασιήαω, όσο αυτό ήταν δυ
νατόν, την ατμόσφαιρα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν 
τα σπίτια τους και οι ίδιοι λίγο μετά το σεισμό, πολλοί αρνήθηκαν. 
Ακόμα και οι κομπάρσοι είχαν ράψει καινούργια ρούχα. Όλα όσα 
βλέπουμε στην ταινία, είναι υπερβολικά καθωσπρέπει, αλλά η ντο- 
κιμαντερίστικη πλευρά ήταν δυσβάσταχτη, έως και ανυπόφορη για 
εκείνους τους ανθρώπους, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Σεβά
στηκα τις επιθυμίες τους.

Το 1990, ένας σεισμός εξαφάνισε από προσώπου Γης μια ολόκλη
ρη επαρχία του βόρειου Ιράν όπου, λίγα χρόνια πριν, είχα γυρί
σει το Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; Το ραδιόφωνο έλεγε ότι 
το 95% του πληθυσμού είχε θαφτεί κάτω από τα ερείπια. Ανη
συχούσα για τους δυο μικρούς πρωταγωνιστές που έμεναν σ’ ε
κείνη την περιοχή και για την τύχη των οποίων δεν είχα ειδή
σεις. Τρεις μέρες μετά, αποφάσισα να πάω στο χώρο της κατα
στροφής μαζί με το γιο μου. Πήγαμε και ήρθαμε την ίδια μέρα,

I
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χωρίς να καταφέρω να τους βρω. Την ίδια εκείνη εβδομάδα, ή
μουν καλεσμένος στο Μόναχο για την προβολή της ταινίας 
στην οποία πρωταγωνιστούσαν. Στο τέλος της προβολής, κάποι
ος με ρώτησε πού βρίσκονταν οι χώροι όπου διαδραματιζόταν η 
ιστορία, κι αφού απάντησα: «Πουθενά», διηγήθηκα όσα είχα δει. 
Όταν επέστρεψα στο Ιράν, υπήρχε μια απίστευτη ροή πληρο
φοριών γύρω από την τύχη εκείνων των παιδιών. Οι δημοσιο
γράφοι των εφημερίδων, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, 
όλοι τούς αναζητούσαν. Ήταν και θαρρείς και κάθε Ιρανός είχε 
μέσα στην καρδιά του τη μοίρα αυτών των αγοριών. Οι ήρωες 
της ταινίας μου είχαν γίνει τα σύμβολα αυτής της πληγωμένης 
επαρχίας. Αντίθετα, σε ό,τι με αφορούσε, είχε περάσει η επιθυ
μία να τους αναζητήσω, και μέσα μου, ενώ δεν υπήρχε πια χώ
ρος για συναισθήματα, ωρίμαζε μια διαφορετική πεποίθηση που 
είχε γεννηθεί σ’ εκείνο το ταξίδι. Όταν κάποιος ακούει διαμεσο- 
λαβημένη μια τέτοια είδηση, αμέσως σκέφτεται καταστροφή και 
θάνατο. Κι εγώ ο ίδιος, όταν έφτασα εκεί, είχα την αίσθηση ότι 
το χωριό δεν ήταν παρά ερείπια και συντρίμμια. Μετά, άρχισα 
να προσέχω κάποιες λεπτομέρειες: άνθρωποι έπλεναν χαλιά και 
κουβέρτες, και τις άπλωναν να στεγνώσουν πάνω στα δέντρα· 
μια γριά προσπαθούσε μόνη της να βγάλει μέσα απ’ τα ερείπια έ
να μεγάλο χαλί- κάποιες γυναίκες έπλεναν το άψυχο κορμάκι ε
νός μικρού παιδιού, ενώ, λίγο πιο κει, στο ίδιο νερό, άλλες γυ
ναίκες έπλεναν ρούχα. Παρατήρησα πολλές παρόμοιες σκηνές, 
που μαρτυρούσαν την επιθυμία των κατοίκων να συνεχίσουν 
να ζουν. Το δράμα αποκτούσε μιαν άλλη αξία και μια καινούρ
για διάσταση -  απ’ τη μια μεριά, η τραγωδία, κι απ’ την άλλη, η 
αίσθηση του ήλιου που ζεσταίνει, η πανέμορφη παρουσία των 
βουνών απέναντι στα ερείπια. Έπιανε κανείς στον αέρα το έν
στικτο της επιβίωσης. Είναι ακριβώς μέσα σ’ αυτή τη διχοτομία 
ανάμεσα στο μεγαλείο της φύσης και στην ανθρώπινη δυστυχία 
που ανακάλυψα τους λόγους για να γυρίσω το Και η ζωή συνεχί
ζεται: για να δείξω αυτό που έζησα σ’ εκείνο το ταξίδι, για να με
ταδώσω αυτή την εμπειρία, για το βλέμμα εκείνων των ανθρώ
πων που ξέφυγαν από το θάνατο, για την αδάμαστη θέλησή 
τους για ζωή. Το επεισόδιο της γριάς πέρασε στη μυθοπλασία: ε
νώ προσπαθούσε να τραβήξει το χαλί από τα χαλάσματα, τη ρώ
τησα αν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να τη βοηθήσει, κι ε
κείνη μου απάντησε πως αυτοί που θα μπορούσαν να το κάνουν 
(ο άντρας της κι ο γιος της), ήταν θαμμένοι ακριβώς κάτω από ε
κείνα τα ερείπια. Πήγα να ζητήσω βοήθεια, κι όταν γύρισα, είδα 
ότι είχε βρει τρόπο (δεν ξέρω πώς) να ζεστάνει νερό και να μου ε
τοιμάσει ένα τσάι. Τούτη τη θέληση για επιβίωση θέλησα να κα
ταγράψω μ’ αυτή τη σκηνή, αλλά και με άλλες· όπως εκείνη με 
την κεραία της τηλεόρασης και τον ποδοσφαιρικό αγώνα, που 
δεν την έβγαλα από το μυαλό μου, αλλά την έζησα: τρεις μέρες 
μετά το σεισμό, είδα, με τα ίδια μου τα μάτια, έναν άντρα με κου
ρελιασμένα ρούχα και τσακισμένο χέρι να παιδεύεται να οτήσει 
μια κεραία τηλεόρασης για να μπορέσει να δει το Μουντιάλ. 
Αρχισα τα γυρίσματα πέντε μήνες μετά την καταστροφή, και η 
ιστορία αρχίζει πέντε μέρες μετά το σεισμό, έτσι ώστε να υπάρ
χει μια σχετική απόσταση και ν ’ αποψϋγω τον εντυπωσιασμό 
του ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την αρχική ιδέα, κάποιος (όχι συγ
γενής των παιδιών κι ούτε κατ’ ανάγκην ο σκηνοθέτης της ται
νίας), κάποιος με μεγάλη ικανότητα παρατήρησης, θα έφευγε 
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σα να είμαι εγώ αυτός ο κάποιος, αλλά αυτό, ως συνήθως, επα- 
φίεται στο θεατή να το αποφασίσει. Αντίθετα, θεωρώ ότι ο πραγ
ματικός οδηγός σ’ αυτό το ταξίδι είναι ο γιος και όχι ο πατέρας, 
ακόμα κι αν είναι ο δεύτερος που οδηγεί το αυτοκίνητο. Ο Πού- 
για κινείται με πιο λογικό τρόπο απ’ ό,τι ο πατέρας, και ταυτό
χρονα αποδέχεται πιο εύκολα το παράλογο και την αβεβαιότητα 
που προκάλεσε ο σεισμός: παίζει με μια ακρίδα, διψά για ζωή. 
Ανάμεσα στους δύο, το παιδί είν’ αυτό που έχει μια πιο άμεση 
σχέση με τον κινηματογράφο, αφού το βλέπουμε να καδράρει το 
τοπίο με τα χέρια του όταν ξαπλώνει μέσα στο αυτοκίνητο. 
Ήθελα έτσι να υπογραμμίσω το ευαίσθητο βλέμμα του παιδιού- 
το ίδιο που θα πρέπει να έχει όποιος ασχολείται με τον κινημα
τογράφο. Το πρόβλημα που με απασχολούσε, ήταν να διαλέξω 
κάποιον που θα μπορούσε να έχει ένα ουδέτερο βλέμμα πάνω 
στην πραγματικότητα, που να είναι μια «παρουσία-απουσία». Η 
χρήση του καθρέφτη με τον οποίο ο οδηγός κοιτάζει πίσω, και 
των πλαισίων-οιονεί κινηματογραφικών κάδρων πηγάζει από 
την αναζήτηση αυτής ακριβώς της ευαισθησίας: για να καταφέ
ρω να συλλάβω την οπτική γωνία του παιδιού, κάθισα στο πίσω 
κάθισμα και παρατήρησα πόσο μεγαλύτερη σημασία είχε το 
πλαίσιο του παραθύρου σε σχέση μ’ αυτό που βλέπει κανείς έξω. 
Βοηθά και υποστηρίζει τη συγκέντρωση του θεατή. Η επινόηση 
δεν είναι δική μου. Σε πολλούς παλιούς πίνακες υπάρχουν κά
δρα μέσα σε κάδρα, ένας πολλαπλασιασμός των εικόνων. Πολλές 
φορές είμαστε μέσα στη φύση και δεν αντιλαμβανόμαστε πλή
ρως πού βρισκόμαστε, αλλά, αν βγάλουμε μια φωτογραφία, ξαφ
νικά αυτή η φωτογραφία προσδίδει στη φύση ένα άλλο νόημα, 
πιο έντονο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κινηματογράφο. Το γε
γονός ότι απομονώνει ένα αντικείμενο, αποκλείοντας όλα τα υ
πόλοιπα, υπογραμμίζει την ομορφιά του. Προσπάθησα έτσι να 
μεταφέρω στο εσωτερικό της ταινίας τούς προβληματισμούς 
και τις ανησυχίες μου γύρω από τον κινηματογράφο και τα όριά 
του· την πεποίθησή μου πως δεν έχω μια ιδέα άκαμπτη και ορι
στική για τον κινηματογράφο, αλλά πως αυτή κτίζεται πάντα σε 
σχέση με τη δημιουργία κάθε μου ταινίας. Κάθε απάντηση είναι 
χρήσιμη, γιατί έτσι αναδύονται άλλα ερωτήματα. Κάθε σταθμός 
είναι μια διαδρομή προς την αποσαφήνιση αυτής της ιδέας. Το 
ταξίδι των δύο κεντρικών χαρακτήρων είναι ένα ταξίδι αναζή
τησης του κινηματογραφικού βλέμματος. Στην αρχή της ται
νίας, δεν ήξερα τι θα ανακαλύπταμε, αλλά ήμουν βέβαιος ως 
προς τι δεν θα βρίσκαμε: τα δύο παιδιά. Αυτό το είχα αποφασίσει 
πριν ακόμα αρχίσουμε τα γυρίσματα. Οι ιρανοί θεατές, αλλά και 
γενικά όλοι οι θεατές, προφανώς περίμεναν ότι στο τέλος τού 
ταξιδιού οι πρωταγωνιστές της άλλης ταινίας θα είχαν βρεθεί 
σώοι και ασφαλείς. Αν είχε συμβεί αυτό, η ταινία μου θα είχε μια 
εξασφαλισμένη επιτυχία. To happy end, όμως, θα είχε διαστρε
βλώσει το νόημά της, κι η ταινία δε θα ’ταν πια δική μου. Αντί
θετα, είχα αποφασίσει ν ’ αφήσω στην άκρη κάθε μορφή συναι
σθηματισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στο σεισμό σκοτώθη
καν περισσότερα από 20.000 παιδιά. Οι δύο ηθοποιοί θα μπορού
σαν να βρίσκονται μέσα σ’ αυτό το νούμερο. Αυτό που μ’ ενδιέ- 
φερε να δείξω, ήταν η ψυχραιμία και ο ενθουσιασμός των αν
θρώπων, η επιθυμία τους να εκμεταλλευτούν τη δεύτερη ευκαι
ρία που τους δόθηκε μετά την καταστροφή. Στο τελευταίο μέ
ρος της ταινίας, το αγόρι που προσπαθεί να στήσει την κεραία 
της τηλεόρασης, πληροφορεί τον κεντρικό ήρωα πως είδε δύο
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παιδιά κάπου εκεί γύρω, η περιγραφή των οποίων ταιριάζει α
πόλυτα με τους Αχμάντ και Μπαμπάκ. Αλλά το θε'μα δεν είναι 
αυτά τα δύο συγκεκριμένα παιδιά, δεν είναι τόσο σημαντικά αυ
τά τα δύο πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα όλων των παιδιών. Υπάρ
χει κι ακόμα μια εικόνα με την οποία είμαι πολύ δεμένος: εκείνη 
όπου το αυτοκίνητο δεν ε'χει τη δύναμη να φτάσει στην κορυφή 
του δρόμου. Ο ήρωας συναντά τον άντρα που κουβαλά το φορ
τίο του στις πλάτες. Το πρόσωπό του είναι κρυμμένο από τη 
φιάλη υγραερίου. Είναι μια ακραία αφαίρεση. Μη δείχνοντας το 
πρόσωπο, δεν έδειξα ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά όλο τον πλη
θυσμό· όχι μια ατομική μοίρα, αλλά τη μοίρα όλων μας. Το τελι
κό πλάνο σεκάνς έπρεπε να συμπυκνώνει και να ανασυνθέτει ό
λες αυτές τις αισθήσεις, ξεκινώντας από τις λεπτομέρειες, σαν έ
να παζλ που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. Ψάξαμε να 
βρούμε έναν φυσικό χώρο στις πληγείσες περιοχές που να είχε 
μείνει ανέπαφος από το φοβερό σχίσμα και να είχε πράσινο. 
Υπάρχει ένας ελικοειδής δρόμος κι ένα άτομο, το οποίο, παρ’ όλο 
που είναι τραυματισμένο, περπατά με μεγάλη θέληση για να πά
ει σ’ ένα άλλο χωριό. Είναι η μοναδική σκηνή της ταινίας όπου 
δε φαίνονται σημάδια του σεισμού, όπου δεν υπάρχουν χαλά
σματα και ερείπια. Το τέλος είναι μια ανοιχτή πρόταση, όπως η 
αρχή κάθε ζωής. Στην ταινία, στη διάρκεια του ταξιδιού, υπάρ
χει μια σταδιακή απομάκρυνση από τα υλικά αγαθά, μια από
σταση ακόμα κι από τα άτομα που αγαπά κανείς (πατέρας και 
γιος) και μια προσέγγιση σε κάτι πιο μεγάλο. Εκείνο το γενικό 
πλάνο στο τέλος έχει αυτό το νόημα: ότι έχουμε ανάγκη να κοι
τάξουμε τα πράγματα από μια διευρυμένη οπτική. Αν στο Πού 
είναι το σπίτι του φίλου μου\ το παιδί δε βρήκε το σπίτι του συμ
μαθητή του, αλλά σε αντάλλαγμα κέρδισε τη φιλία του, στο Και 
η ζωή συνεχίζεται οι δύο ήρωες δε βρίσκουν τα δύο παιδιά που 
ψάχνουν, αλλά ανακαλύπτουν κάτι πολύ πιο σημαντικό: ότι η 
ζωή, σε κάθε περίπτωση, συνεχίζεται.

Μέσα από τους ελαιώνες
Αναμφισβήτητα μ ’ ενδιέφεραν πολύ αυτά τα δυο άτομα. Πιστεύω 
πως τι πρώττι ύλτι του σκηνοθέτη δεν είναι η κάμερα, δεν είναι το νε- 
γκατίφ, αλλά ο άνθρωπος. Τα πρόσωπα είναι το βασικό μέσο τής 
δουλειάς. Μου φαινόταν φυσιολογικό να κάνω κάποια πονηριά για 
να μπορέσω να προσεγγίσω τον Χοοεΐν και την Ταχερέ.

Ήταν η τελευταία μέρα των γυρισμάτων της ταινίας Και η ζωή 
συνεχίζεται και καθόμασταν γύρω απ’ τη φωτιά. Κοιτούσα τους 
ηθοποιούς και σκεφτόμουν πως ο γάμος του νεαρού ζευγαριού 
θα μπορούσε να είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, κατάλληλο για μια ε
πόμενη ταινία. Η ιδέα ξεχάστηκε για αρκετό καιρό, μέχρις ότου 
είδα στο «Film Monthly» μια φωτογραφία που έδειχνε κάτι απ’ 
τα γυρίσματα, απ’ το παρασκήνιο της ταινίας. Δεν την είχα ξα- 
ναδεί πριν. Ήταν μια φωτογραφία δική μου και της Ταχερέ, ε
νώ μιλούσαμε. Έμεινα έκπληκτος, γιατί συνήθως δεν πιάνω 
κουβέντα με τους ηθοποιούς, ενώ ειδικά μ’ εκείνη την κοπέλα 
δεν είχα κάνει καμία συζήτηση Αναρωτήθηκα τι μπορεί να συ
ζητούσαμε με τόση σοβαρότητα. Μετά, θυμήθηκα: η κοπέλα εί
χε κάποιο πρόβλημα με τον Χοοεΐν κι ήθελε να διακόψει τη συ
νεργασία της μαζί μας, γιατί της είχε κάνει πρόταση γάμου κι ε
κείνη είχε αρνηθεί. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς γεννήθηκε η ιδέα 
της ταινίας Μέσα από τους ελαιώνες (1994). Αρχικά, δεν είχα

Ο Χοοεΐν στο Μέσα από τους ελαιώνες

πρόθεση να κάνω μια ταινία με θέμα της τον ίδιο τον κινηματο
γράφο, κυρίως μετά το Close-up. Αυτό που ήθελα, ήταν να αφη
γηθώ την ιστορία του Χοσείν και της Ταχερέ, βρίσκοντας την 
πιο κατάλληλη φόρμα. Όμως, στη διάρκεια της επεξεργασίας 
του σεναρίου, κυριάρχησε αυτή η διάσταση, κι άφησα τον εαυτό 
μου να παρασυρθεί. Έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να βάλω να συ
νομιλήσουν η πραγματικότητα και η φαντασία, που για μένα εί
ναι το πιο σημαντικό στοιχείο της κινηματογραφικής τέχνης. 
Το Και η ζωή συνεχίζεται είναι μια ταινία ολοκληρωτικά ονειρι
κή, κι αυτό το αποκαλύπτει μια τετράλεπτη σκηνή της που την 
ξαναβρίσκουμε στο Μέσα από τους ελαιώνες: το κατέβασμα του 
Χοοεΐν από τις σκάλες, όταν ψάχνει τα παπούτσια και τις κάλ
τσες του. Στο επάνω μέρος της σκάλας βρίσκεται η πραγματικό
τητα, ενώ στο κάτω μέρος βασιλεύει η φαντασία. Εκείνο που έ
μοιαζε με όνειρο στο Και η ζωή συνεχίζεται, το ξανασυναντάμε 
ως πραγματικό μπροστά στην κάμερα.
Το Μέσα από τους ελαιώνες μου επέτρεψε να δείξω στους θεατές 
τη μέθοδο δουλειάς μου με τους ηθοποιούς και την καθημερινό
τητα των γυρισμάτων. Συχνά, στη διάρκεια των γυρισμάτων, 
ζητούσα από τον Χοοεΐν να ετοιμάσει το τσάι και να το σερβίρει 
σε διάφορους φιλοξενουμένους, όπως ακριβώς το βλέπουμε σε 
μια σκηνή. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ήθελα να τον κάνω να καταλά
βει πως δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στη δουλειά του και στον 
ήρωα που ερμήνευε. Δεν ήθελα να πιστεύει ότι ο κινηματογρά
φος θ’ άλλαζε τη ζωή του. Δουλεύω σχεδόν αποκλειστικά με μη 
επαγγελματίες ηθοποιούς, επειδή συχνά αγνοούν τις οδηγίες 
μου. Το αποδεικνύουν οι σκηνές όπου ο Χοοεΐν προσπαθεί να ε-
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παναφέρει στην πραγματικότητα το σκηνοθέτη, αμφισβητώ
ντας την αληθοφάνεια κάποιων διαλόγων. Οι ερασιτέχνες ηθο
ποιοί είναι άτομα πιο κατάλληλα στο να διορθώνουν το σκηνο
θέτη σχετικά με τον ήρωα, τους διαλόγους κ.λπ. Δεν το λένε α
μέσως, αλλά όταν, στην πρώτη λήψη, δεν καταφέρνουν να πουν 
σωστά μια ατάκα, αμέσως καταλαβαίνω πως υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα. Ο Χοσεΐν, που ερμηνεύει το ρόλο ενός αναλφάβητου 
κι είναι πράγματι αναλφάβητος, με διόρθωσε πολλές φορές, βοη
θώντας με να προσδιορίσω, να «καθαρίσω» τον ήρωα και να πε- 
τάξω όλα τα τεχνητά ή ψεύτικα πράγματα. Όταν προσπαθούσα 
να του επιβάλω κάτι, ήταν θλιμμένος και ενδοτικός. Βέβαια, δε
χόταν να κάνει αυτό που του ζητούσα, αλλά ήταν λιγότερο φυ
σικός, και μπορούσες να διαβάσεις στο βλέμμα του την αλλαγή 
της ψυχικής του διάθεσης.
Η εμπειρία με τον Χοσεΐν υπήρξε εκπληκτική. Όταν δουλεύαμε 
μαζί του, έρχονταν στο μυαλό μας κάποιοι ιταλοί ηθοποιοί τής 
νεορεαλιστικής περιόδου· κυρίως, οι άνθρωποι και οι ηθοποιοί 
της Νάπολης. Υπάρχει μια σκηνή -εκεί όπου μιλά για τους γό
μους ανάμεσα σε πλούσια και φτωχά άτομα- όπου το βλέμμα του 
είναι πιο χαρακτηριστικό από χίλιες λέξεις- μια σκηνή, που δε θα 
μπορούσα να την έχω γυρίσει με κανέναν άλλο ηθοποιό, είτε ε- 
παγγελματία είτε ερασιτέχνη. Να πώς γεννήθηκε εκείνο το βλέμ
μα: Στη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις μας, του πέταξα, δή
θεν τυχαία στη μέση μιας κουβέντας, τη φράση: «Υπάρχουν κά
ποιοι που έχουν λεφτά, και κάποιοι που δεν έχουν». Το επόμενο 
διάστημα, έλεγα στο συνεργείο αυτό που μου είχε απαντήσει ο 
Χοσεΐν (όχι μπροστά στην κάμερα), κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μια 
μέρα που κάναμε μια βόλτα μαζί, συναντήσαμε τον Τζαφαριάν, 
το διευθυντή φωτογραφίας, και είπα στον Χοσεΐν: «Πες του τι 
μου είπες σχετικά με όσους έχουν λεφτά και με όσους δεν έχουν». 
Για μια στιγμή, ο Χοσεΐν αναρωτήθηκε αν τη φράση την είχα πει 
εγώ ή εκείνος, κι αφού πείστηκε ότι εκείνος την είχε πει, την ε
πανέλαβε. Τη μέρα που γυρίσαμε τη σκηνή, δε γνώριζε από πριν 
πως θα την ξανάλεγε. Ανεβήκαμε στο φορτηγάκι: ο Κεσαβάρζ 
(που ήταν καθισμένος μπροστά του και αγνοούσε τις συζητήσεις 
μας), ο Χοσεΐν κι εγώ. Απευθύνθηκα στο αγόρι και του είπα: 
«Θυμάσαι τι μου είπες...», κι όταν άρχισε να μιλάει, άναψα τη μη
χανή κι άρχισα να «τραβάω». Όταν είπε: «Αν παντρευτούν δυο 
άνθρωποι που έχουν δυο σπίτια, τι θα κάνουν; Θα βάλουν το το 
κεφάλι τους στο ένα σπίτι και τα πόδια τους στο άλλο;», εγώ ή
μουν αυτός που απάντησε στη θέση του Κεσαβάρζ: «Μπορείς να 
νοικιάσεις το ένα και να ζεις στο άλλο». Με κοίταξε μ’ έναν τρόπο 
απερίγραπτο, και ξαφνικά δημιουργήθηκε μια στιγμή μοναδικής 
αλήθειας. Όταν ξαναβλέπω αυτή τη σκηνή, διαβάζω στο πρόσω
πό του πολλά διαφορετικά συναισθήματα: μίσος, θλίψη, σύγχυ
ση Αυτή η αντίδρασή του, φυσικά, ποτέ δε θα μπορούσε να είναι 
προμελετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ο Χοσεΐν δεν 
περίμενε την απάντησή μου, κι όταν την άκουσε, ξέχασε τα πά
ντα. κάμερα, εμάς, όλα όσα συνέβαιναν γύρω του. Αντέδρασε χω
ρίς να οκεψτεί. Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω από πού μου ήρ
θε εκείνη η ιστορία των σπιτιών. 'Ισως να την είχα ακούσει από 
κάποιον άλλον, δεν ξέρω· ξέρω, όμως, ότι τη διηγήθηκα σ’ εκεί
νον, τότε. Δεν ήθελα να τον εξαναγκάσω να πει το δικό μου κεί
μενο, αλλά ήμουν πεπεισμένος και για κάτι ακόμα: το ν ’ ακούει 
κανείς αυτή τη ψράοη από τα χείλη ενός αναλφάβητου, όπως ο 
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ένας, ας πούμε, διανοούμενος. Μονάχα οι απλοί άνθρωποι μπο
ρούν να προφέρουν τις βασικές αλήθειες, γιατί γεννιούνται μέσα 
τους και όχι μέσα στα βιβλία.
Η ιστορία, λοιπόν, του Χοσεΐν και της Ταχερέ είναι αληθινή... ή 
σχεδόν. Οι ήρωες δεν ξέρουν ότι οι διάλογοι τους ανήκουν, αν 
και δεν είχαν ποτέ συνομιλήσει μεταξύ τους. Πιστεύω πως, για 
δύο άτομα σαν κι αυτά, όταν γνωρίζεις την αγάπη, την ανάγκη 
και τον πόνο, δεν είναι δύσκολο να βρεις τους διαλόγους. Τους 
έγραψα εγώ, αλλά, στην ουσία, αυτοί είναι που μου τους υπαγό
ρευσαν.
Η ίδια η ταινία είναι απλή... ή σχεδόν. Υπάρχουν τρεις σκηνοθέ
τες: αυτός που βρίσκεται πίσω από την κάμερα (δηλαδή εγώ), ο 
δεύτερος είναι ο σκηνοθέτης του Και η ζωή συνεχίζεται που τον 
ερμηνεύει ο Κεσαβάρζ, κι ο τρίτος είναι ο Χεραντμάντ, που παί
ζει το σκηνοθέτη, ο οποίος παρακολουθεί για ένα διάστημα τα 
γυρίσματα. Στην πρώτη σκηνή (όπου ο Κεσαβάρζ δηλώνει πως 
είναι ο ηθοποιός που ερμηνεύει το σκηνοθέτη) θα έπρεπε να ξε
καθαριστεί κάθε παρεξήγηση: η ταινία είναι μια ανάπλαση της 
πραγματικότητας και όχι η ίδια η πραγματικότητα· είναι μια α- 
νακατασκευή του σετ και όχι το ίδιο το σετ. ΓΓ αυτό και στην 
κλακέτα ήταν πάντα γραμμένο Μέσα από τους ελαιώνες και όχι 
Και τι ζωή συνεχίζεται. Για τον ίδιο λόγο, η φωνή που ακούμε στο 
ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, μιλά για το Μάιο του 1993, την 
περίοδο ακριβώς που γυρίσαμε το Μέσα από τους ελαιώνες. 
Έπειτα, το ωραίο μ’ αυτή την ταινία είναι ότι κάθε χρονικός 
προσδιορισμός εξαφανίζεται. Πρόκειται για μια ταινία που ανα- 
φέρεται σε μια προηγούμενη, η οποία με τη σειρά της αναφέρε- 
ται σε μια παλαιότερη. Παρόν και παρελθόν μπερδεύονται μέσα 
στο ίδιο το παρόν. Οι δύο ταινίες (Μέσα από τους ελακάνες, Και η 
ζωή συνεχίζεται) είναι τόσο στενά δεμένες η μία με την άλλη, ώ
στε, τη στιγμή των γυρισμάτων, ούτε κι εγώ τις ξεχώριζα.
Στην πρώτη της εκδοχή, η ταινία τελείωνε χωρίς αισιόδοξη στρο- 
φή, χωρίς το κάλεσμα στην ελπίδα. Σκεφτόμουν ότι το τελευταίο 
πλάνο σεκάνς θα έπρεπε να δείχνει τους δύο νέους να απομακρύ
νονται αργά αργά, μέχρι να εξαφανιστούν και χωρίς να μπορεί 
κανείς να τους ξαναδεί. Ήμουν πεπεισμένος πως η ταξική διαφο
ρά ανάμεσά τους ήταν αγεφύρωτη. Άρα, τίποτε δε θα δικαιολο
γούσε ένα ενδεχόμενο «ναι» της κοπέλας. Θυμάμαι πολύ καλά τι 
είδους ατμόσφαιρα ήθελα να δημιουργήσω και πώς έπρεπε να γυ
ριστεί η σκηνή. Χρειαστήκαμε πολύ καιρό μέχρι να βρούμε τον 
κατάλληλο χώρο για το γύρισμα. Πήγαμε εκεί πολλές φορές, για 
να δούμε ποια ώρα της ημέρας ήταν η πιο κατάλληλη: λίγο πριν 
πέσει ο ήλιος. Είχαμε στη διάθεσή μας γύρω στα τέσσερα λεπτά, 
στη διάρκεια των οποίων το φως ήταν τέλειο. Για τρεις εβδομά
δες, αφού είχαν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα γυρίσματα, πηγαίνα
με, στήναμε την κάμερα και περιμέναμε το σωστό φως κι έναν ά
νεμο που θα συνόδευε τη δράση. Κάθε φορά, όμως, πότε ο ήλιος ή
ταν κρυμμένος πίσω από τα σύννεφα, πότε δεν είχε αέρα, κι έτσι 
τα παρατούσαμε. Είκοσι μέρες πέρασαν έτσι, χαζεύοντας εκείνο 
το υπέροχο τοπίο, στη διάρκεια των οποίων μπήκα σχεδόν σε μια 
κατάσταση διαλογισμού. Η φύση μού έδωσε τη δυνατότητα να ξε- 
χάσω τα κοινωνικά προβλήματα. Είπα στον εαυτό μου πως θα 
μπορούσα να μη σκέφτομαι τις ιιαραδόοεις, ν’ αφήσω χώρο στο ό
νειρο και να υπαγορεύσω στην κοπέλα μια θετική -επιτέλους!- α
πάντηση, αν και αυτό σήμαινε να παρέμβω δραστικά σ’ ένα κοι
νωνικό πρόβλημα. Σε τελική ανάλυση, δεν ήταν η μόνη κάτεργά-
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ριά που είχα κάνει. Αυτό, εξ άλλου, φαίνεται και στην ταινία: ο 
σκηνοθέτης θέλει να πιει τσάι, αλλά μετά κάνει πως το μετανιώ
νει, έτσι ώστε ο Χοσεΐν, τελικά, να το προσφέρει στην Ταχερέ. Στο 
τέλος, αυτός ο ίδιος είναι που τον σπρώχνει να ακολουθήσει την 
Ταχερέ, η οποία απομακρύνεται, παρατηρώντας τους από μακριά. 
Μ’ αρέσει να προκαλώ τέτοιες καταστάσεις.
Μετά την ταινία αυτή, έλαβα μέρος στο σχέδιο Lumière et 
Compagnie. Είχαμε τον περιορισμό να δουλέψουμε όλοι με κά
μερα Lumière και με φορτιστές διάρκειας σαράντα πέντε δευτε
ρολέπτων. Ο καθένας είχε στη διάθεσή του τρεις φορτιστές· άρα, 
τρεις κασέτες του ενός λεπτού. Είναι μια από τις δουλειές μου 
που αγαπώ περισσότερο, γιατί αποτελείται από ένα και μόνο, 
σταθερό πλάνο που, ενώ μοιάζει με διαφημιστικό μανιφέστο, 
ταυτόχρονα αφηγείται μια ιστορία.
Η ιστορία αυτή, σε ό,τι αφορά στο Δείπνο για έναν, είχε να κάνει 
μ’ ένα αβγό τηγανητό. Το τέλος μιας σχέσης υποβάλλεται μονά
χα μέσα από τον ήχο που «πέφτει» πάνω στην εικόνα. Έχω μια 
αστεία ανάμνηση από τα γυρίσματα: την πρώτη φορά που έσπα
σα το αβγό μέσα στο τηγάνι, αυτό δεν πήγε στην θέση που έπρε
πε, στο κέντρο, αλλά στην άκρη. Όταν το είδα, είπα στον οπερα- 
τέρ «Στοπ!», κι όλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλια: στοπ σ’ ένα φιλ
μάκι που διαρκεί σαράντα πέντε δευτερόλεπτα! Πάει η μία ευ
καιρία. Είχαμε άλλες δύο κασέτες. Το δεύτερο αβγό έπεσε καλύ
τερα· το τρίτο, ξανά στην άκρη. Τελικά επιλέξαμε το δεύτερο 
πλάνο. Μετά ζήτησα από την Isabelle Huppert να κάνει τη γυ
ναικεία φωνή στον αυτόματο τηλεφωνητή, η οποία και μου τη
λεφώνησε στην Τεχεράνη. Εγώ της εξήγησα με τα βάρβαρα γαλ
λικά μου τι ακριβώς ήθελα. Εκείνη μου τηλεφώνησε ξανά, άφη
σε στον αυτόματο τηλεφωνητή μου το μήνυμα, και τότε μόνο 
κατάλαβα την ευχαρίστηση του να συνεργάζεσαι με μια αληθι
νή επαγγελματία. Είχε καταλάβει, επακριβώς, τι ήθελα.

Η γεύση τον κερασιού
Είναι φορές που ζηλεύω το θέατρο· ιδίως τη στιγμή όπου, μόλις τε
λειώσει η παράσταση, όταν ακόμα ο θεατής είναι μαγεμένος απ ’ την 
ιστορία, ανοίγει η αυλαία, κι ο ηθοποιός που ήταν νεκρός λίγο 
πριν, σηκώνεται και υποκλίνεται στο κοινό. Κάτι τέτοιο στον κινη
ματογράφο είναι αδύνατον.

Ηταν όλα έτοιμα για να γυρίσω τα Ονειρα της Ταχερέ· δηλαδή, 
την ίδια ιστορία της ταινίαςΜέσα από τους ελαιώνες, αλλά, αυτή 
τη φορά, απ’ την οπτική γωνία της κοπέλας. Την τελευταία 
στιγμή, λίγο πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, τα παράτησα. Είχα 
δουλέψει, αποκλειστικά γι’ αυτό το σχέδιο, ενάμιση χρόνο, ήξε
ρα όλες τις λεπτομέρειες, όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα συμπε
ράσματα. Τότε σκέφτηκα ότι το γύρισμα αυτής της ταινίας δε 
θα μου προσέφερε τίποτα, και θεώρησα την ταινία ολοκληρωμέ
νη, σαν να την είχα ήδη γυρίσει.
Εκείνη την περίοδο, με είχε εντυπωσιάσει μια φράση του φιλό
σοφου Cioran: «Αν δεν υπήρχε η δυνατότητα της αυτοκτονίας, 
θα είχα ήδη δολοφονήσει τον εαυτό μου εδώ και πολύ καιρό». 
Είχα επίσης ανακαλύψει τα ποιήματα του Ομάρ Καγιάμ, ενός α
πό τους μεγαλύτερους ιρανούς ποιητές. Η απλότητα, η ευφυΐα 
και η αισθαντικότητα των ποιημάτων του, γραμμένων μ’ έναν 
τρόπο ακριβή και ολοκληρωμένο, είναι μοναδική. Οι στίχοι του 
θυμίζουν συνεχώς την παρουσία του θανάτου και την αναγκαι-

ότητα να ζει κανείς μ’ αυτή την ιδέα, όχι γιατί είναι πεσιμιστής, 
αλλά για να συνειδητοποιήσει τη θνητή φύση του ανθρώπου 
και να υμνήσει καλύτερα το μεγαλείο της ζωής. Άρχισα να ε
ρευνώ το θέμα της αυτοκτονίας, και με εντυπώσιασε το εξής 
στατιστικό στοιχείο: το εβδομήντα τοις εκατό των ανθρώπων, 
στη διάρκεια της ζωής τους, σκέφτηκε -τουλάχιστον μία φορά- 
την αυτοκτονία. Πρέπει να θεωρήσουμε την αυτοκτονία ως ένα 
ζήτημα οικουμενικό, ως μια υπόθεση αξιολόγησης της ζωής. 
Άλλα στοιχεία, στη συνέχεια, μου άνοιξαν μία ακόμα προοπτι
κή: σήμερα, στον κόσμο, κάθε μέρα, δεκατρείς χιλιάδες άνθρω
ποι κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά μονάχα χίλιοι τα κατα
φέρνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι δώδεκα χιλιάδες κάνουν μια ημι- 
απόπειρα, χωρίς αληθινό κίνητρο, χωρίς σοβαρή αιτία. Άρα, δεν
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προσπαθούν να σκοτώσουν τον εαυτό τους, αλλά μάλλον τους 
άλλους. Είναι ένα είδος βεντέτας, που στρέφεται ενάντια σ’ αυ
τούς οι οποίοι βρίσκονται γύρω τους και από τους οποίους αι
σθάνονται παραμελημένοι.
Η γεύση του κερασιού (1997) άρχισε να παίρνει τη μορφή ενός ιρα
νικού ποιήματος που μιλάει για μια περίεργη πεταλούδα. Η πετα
λούδα πετάει γύρω από ένα κερί, και σιγά σιγά πλησιάζει όλο και 
πιο πολύ τη φλόγα, μέχρι που, τελικά, καίγεται. Και ο ήρωας της 
ταινίας γυρνάει και γυρνάει συνεχώς με το αυτοκίνητό του, μέ
χρι που πέφτει μέσα στο λάκκο που έχει ο ίδιος σκάψει. Αυτή η 
περιπλάνηση εμπεριέχει έναν ενθουσιασμό, μια εσωτερική φλόγα 
που τη συναντάμε σε πολλά ιρανικά ποιήματα. Σκέφτηκα αμέσως 
πως η ταινία, απ’ τη στιγμή που μιλά για το θάνατο, θα έπρεπε να ^ 5 5
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έχει περισσότερη κίνηση από τις άλλες μου δουλειές, γιατί το ίδιο 
της το θέμα απαιτούσε περισσότερη δράση, ακριβώς για να μπο
ρέσει να αντιπαρατεθεί με το θάνατο. Τη στιγμή που η φλόγα ε
νός κεριού είναι έτοιμη να σβήσει, δυναμώνει την έντασή της, με 
τον ίδιο τρόπο που ένας βαριά άρρωστος, λίγο πριν πεθάνει, μοιά
ζει ξαφνικά να είναι καλά, γιατί επιστρατεύει ό,τι ενέργεια του έ
χει απομείνει για ν ’ αντέξει το τέλος. Η «κυκλική» σκηνοθεσία α
ποτελούσε μέρος ενός συμβολικού σύμπαντος. Το να γυρνάς γύ
ρω γύρω, σημαίνει να μη πηγαίνεις πουθενά· να βρίσκεσαι σε κί
νηση έτσι, χωρίς σκοπό, χωρίς κανένα νόημα. Πρέπει να πάει κα
νείς από το ένα σημείο στο άλλο, για να προχωρήσει πραγματικά. 
Αυτή, λοιπόν, η διαδρομή του κεντρικού χαρακτήρα παραπέμπει 
στην ιδέα της στατικότητας και αφορά κάποιον που δεν εξελίσσε
ται, που δε μεγαλώνει, που δεν αλλάζει, που είναι άρρωστος και, 
τελικά, καταδικασμένος σε θάνατο.
Δημιούργησα το χαρακτήρα με βάση την κλασική περιγραφή 
του αυτόχειρα. Μέχρι την τελευταία στιγμή, είναι δύσκολο να 
καταλάβεις αν θα την αφαιρέσει τη ζωή του ή όχι. Παράλληλα, 
προσπάθησα να δώσω όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες 
γύρω από το άτομό του και τους λόγους για τους οποίους θέλει 
να αυτοκτονήσει. Στόχος μου ήταν να μην επιτρέψω στο θεατή 
να δημιουργήσει οποιαδήποτε σχέση συναισθηματικού τύπου 
με τον Μπαντί. Αν μπορούσα, θα γύριζα την ταινία σ’ ένα ενιαίο 
πλάνο σεκάνς, ώστε να μην αναγκαστώ να τον προσεγγίσω ποτέ 
και να μη τον μετατρέψω, ούτε για μια στιγμή, σε ήρωα· λίγο- 
πολύ, όπως στο θέατρο: ένας άνθρωπος βγαίνει στη σκηνή, ερ
μηνεύει το ρόλο του κι αποχωρεί. Αυτός ο άντρας έπρεπε να πα- 
ραμείνει ένα αίνιγμα, έτσι ώστε να μπορείς να φτάσεις πιο εύκο
λα σε μια αφαίρεση και να θεωρήσεις το θέμα της αυτοκτονίας 
πρόβλημα όχι μόνο δικό του, αλλά και του κάθε θεατή ξεχωρι
στά. Ήθελα να καταγράψω τη συνείδηση του θανάτου, την ιδέα 
του θανάτου, την οποία μονάχα ο κινηματογράφος μπορεί να 
συλλάβει. Αυτό προσπάθησα ν ’ αποδώσω όταν η οθόνη μαυρί
ζει, όταν το φεγγάρι κρύβεται πίσω απ’ τα σύννεφα, όταν όλα τα 
φώτα σβήνουν. Τότε μονάχα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρ
χει πια τίποτα, ότι η ζωή -όπως και ο κινηματογράφος- κατάγο
νται απ’ το φως και, ταυτόχρονα, ότι ζωή και κινηματογράφος 
είναι ένα και το αυτό. Ενάμισι λεπτό μαύρη αμόρσα. Οι συνερ
γάτες μου υποστήριζαν πως ήταν υπερβολικό, πως ο θεατής θα 
έφευγε από την αίθουσα, αλλά ήταν αναγκαία αυτή η μεγάλη 
διάρκεια, έτσι ώστε το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με τη «μη ύ
παρξη» που, κατά τη γνώμη μου, παραπέμπει κατευθείαν στο 
θανατο. Όταν κάποιος πεθαίνει, το πρώτο πράγμα που κάνει, εί
ναι να κλείσει τα μάτια. Όταν το πράσινο της άνοιξης ξεμυτίζει, 
είναι η αναγέννηση της ζωής και της εικόνας.
Το τοπίο έπρεπε να συμβαδίζει με την ψυχική κατάσταση του ή
ρωα, όπως και η φωτογραφία, η σχέση φως-σκοτάδι, η ώχρα τής 
γης, η άμμος του λατομείου που καταιονίζει τον Μπαντί. Ήταν 
όλα σχεδιασμένα, όπως και οι κυκλικές διαδρομές του αυτοκινή
του. Εκείνα τα μονοπάτια δεν υπήρχαν (τα κατασκευάσαμε), ενώ 
έψαχνα και μερικά βαθουλώματα της γης ώστε να κρύβουν κά
ποιες στιγμές το όχημα, και να φαίνεται στο πλάνο μονάχα το το
πίο. Μου φάνηκε ακόμα ενδιαφέρον να δείξω τη διαδικασία γέν
νησης και εξέλιξης μιας πόλης (μιας οηοιαοδήηοτε πόλης και όχι 
αναγκαστικά της Τεχεράνης), να δείξω περιοχές που βρίσκονταν 
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δόμησης μιας πόλης, κατά την άποψή μου, έχει μια πολύ στενή 
συγγένεια με την αποδοχή της υπευθυνότητας, που θεωρώ πως 
είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες της ταινίας.
Οι συναντήσεις του Μπαντί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αφη
γηματική λογική. Ο πρώτος χαρακτήρας, ο στρατιώτης, αντιπρο
σωπεύει την αθωότητα και τη νιότη. Όταν, στο τέλος, βλέπουμε 
τους φαντάρους ξαπλωμένους στο γρασίδι, αυτό για μένα συμβο
λίζει τη φρεσκάδα της νιότης. Ο φοιτητής της θεολογίας ενσαρκώ
νει το άκαμπτο της γνώσης, που επιβάλλει a priori τα όρια ανάμε
σα στο Καλό και στο Κακό. Αντιπροσωπεύει τις κοινωνικές συμ
βάσεις και είναι η φωνή με την οποία θα εκφραζόταν το ριζοσπα
στικό θρησκευτικό ρεύμα που τόσο μεγάλη σημασία και επιρροή 
ασκεί σήμερα στη χώρα μας. Όσο για το τρίτο άτομο, είναι ένας πε
φωτισμένος, ένας φιλόσοφος που βΐωσε τις αληθινές αξίες μέσω 
της εμπειρίας, απλώς και μόνον διασχίζοντας τη ζωή. Αυτό του δί
νει το δικαίωμα να μιλήσει για την επιλογή του θανάτου αχ; έκ
φραση της ελεύθερης βούλησης: «Εσύ αποφασίζεις, και κανένας 
δεν μπορεί να σ’ εμποδίσει». Έχει μια συνετή θεώρηση για τη ζωή, 
παρ’ όλο που σκοτώνει για να ζήσει, για να μάθει να ζει. Η δουλειά 
του είναι να σκοτώνει πουλιά για να τα βαλσαμώσει, να τα συντη
ρήσει, να τα διατηρήσει με μια έννοια στην ζωή, χαρίζοντάς τους 
μια μορφή αιωνιότητας. Οι συναντήσεις μ’ αυτά τα τρία πρόσωπα 
βοηθούν το θεατή (περισσότερο ακόμα κι απ’ τον κεντρικό χαρα
κτήρα) να στοχαστεί: γι’ αυτό και οι συζητήσεις εναλλάσσονται με 
στιγμές παύσης και νεκρούς χρόνους, έτσι ώστε να είναι πιο απλή 
και εύκολη η επαλήθευση η όχι των ιδεών τους. Δούλεψα πολύ 
πάνω στο ρυθμό και την ισορροπία των σκηνών, επιδιώκοντας να 
δημιουργήσω ανάμεσα στους πέντε συνομιλητές έναν γεωγραφι
κό χώρο, ένα σκηνικό όπου να μην υπάρχει καθόλου διάλογος. 
Ποιος είναι ο πέμπτος συνομιλητής; Μα, φυσικά, ο θεατής!
Η ιδιαιτερότητα του θέματος μου επέβαλε μια καινούργια μέθο
δο εργασίας. Μέχρι τότε, κατά κανόνα, πρώτα έγραφα το σενά
ριο, και μετά έκανα το ρεπεράζ. Σ’ αυτή την περίπτωση, όμως, ο 
γιος μου κι εγώ πήραμε το αυτοκίνητο και με μια βιντεοκάμερα 
κινηματογραφήσαμε απευθείας τους χώρους. Ήταν μια και
νούργια εμπειρία. Αντιλαμβανόμουν τους χώρους με μια ιδιαίτε
ρη αίσθηση. Ο γιος μου κινηματογραφούσε γενικά, όχι κάτι συ
γκεκριμένο, ενώ εγώ προσπαθούσα να βρω τους ρόλους και τα 
πρόσωπα. Αργότερα, όταν βρήκαμε τον ηθοποιό για τον πρωτα
γωνιστικό ρόλο, αντί να του δώσουμε να διαβάσει το σενάριο, 
του δείξαμε το βίντεο. Δεν είχε να κάνει τίποτ’ άλλο παρά να α- 
ναπαραγάγει ό,τι είχε δει στην κασέτα και να προσπαθήσει να 
μπει μέσα στο μυαλό μου. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της με
θόδου είναι ότι δε δεσμεύει τους ηθοποιούς μέσω των λέξεων, αλ
λά μέσω των εικόνων. Δείχνοντάς τους το βίντεο, τους απελευ
θερώσαμε απ’ το βάρος του κειμένου, διατηρώντας εκείνη τη φυ
σικότητα που χάνεται με την απομνημόνευση των διαλόγων. 
Στην πραγματικότητα, τα γυρίσματα έγιναν χωρίς να χρειαστεί 
οι ηθοποιοί να συναντήσουν ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά που έ
να πρόσωπο μιλούσε σε κοντινό πλάνο, βρισκόμουν εγώ από την 
άλλη μεριά της κάμερας, απαντώντας στις ερωτήσεις του και 
προσπαθώντας να του προκαλέσω κάποιες συγκεκριμένες συναι
σθηματικές αντιδράσεις. Ο ηλικιωμένος άντρας, ο νεαρός στρα
τιώτης και ο φοιτητής θεολογίας θα πρέπει να έμειναν έκπλη
κτοι όταν δεν με είδαν στην ταινία. Η επιλογή να δουλέψουμε μ’ 
αυτόν τον τρόπο, απαιτούσε αλλαγές στη θέση της κάμερας και
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στη δουλειά του συνεργείου. Επέλεξα τους φακούς με βάση την 
απόσταση ανάμεσα στον οδηγό και στο συνοδηγό. Παρ’ όλο που 
ήξερα πόσο επικίνδυνο ήταν να γυρίσω από μία μονάχα οπτική 
γωνία, σκε'φτηκα ότι δεν μπορούσα να τοποθετήσω τη μηχανή 
πάνω στο καπό, γιατί έτσι θα έχανα τη συγκινησιακή φόρτιση α
νάμεσα σε δύο άτομα που συναντιούνται για πρώτη φορά. Δεν υ
πήρχε, λοιπόν, οπερατέρ. Η κάμερα ήταν στερεωμένη πάνω στην 
πόρτα του οχήματος, κι εγώ κρατούσα στα χέρια το μηχανισμό 
λειτουργίας. Μ’ άλλα λόγια, σ’ όλη την ταινία, μέσα στο αυτοκί
νητο δεν υπήρχε κανείς άλλος εκτός από μένα και τον αντίστοι
χο ηθοποιό της κάθε σκηνής. Το μικρόφωνο βρισκόταν στην ο
ροφή, κι άναβα την κάμερα μονάχα στην κατάλληλη στιγμή. Συ
ζητούσα με τον ηθοποιό όχι για την ταινία, αλλά περί ανέμων και 
υδάτων, για να τον κάνω να αισθανθεί άνετα και να μη σκέφτε
ται την ύπαρξη της κάμερας. Έτσι, όταν φτάναμε σιγά σιγά στο 
κεντρικό θέμα, έθετα τη βασική ερώτηση και πατούσα το κουμπί 
που έβαζε σε λειτουργία τη μηχανή λήψης.
Η σχέση μου με την ψηφιακή κάμερα άρχισε με τη Γεύση του κε
ρασιού. Είχα γυρίσει την τελική σκηνή σε φιλμ, αλλά τα πλάνα 
καταστράφηκαν στο εργαστήριο, κι επειδή σ’ εμάς η άνοιξη 
διαρκεί σχετικά λίγο, δεν μπορούσαμε να την ξαναγυρίσουμε 
και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην ατμόσφαι
ρα και τα χρώματα εκείνης της περιόδου. Άρχισα να βλέπω τι εί
χαν «τραβήξει» οι συνεργάτες μου με τη βιντεοκάμερα στο σετ· 
στην αρχή, προκειμένου να διαπιστώσω αν είχε χαθεί κάτι (και 
τι) από την αρχική ατμόσφαιρα του χώρου. Είδα πως οι στρα
τιώτες ήταν ήρεμοι και άνετοι μπροστά στη βιντεοκάμερα. Είχα 
προσπαθήσει πάρα πολύ γ ι’ αυτή τη φυσικότητα και την αλη
θοφάνεια στις εκφράσεις των ηθοποιών μπροστά στην κάμερα, 
και διαπίστωσα πως στην πραγματικότητα υπάρχει μια περαιτέ
ρω φάση όπου δείχνουν ακόμα πιο φυσικοί. Πείστηκα για μία α
κόμα φορά πόσο δεσμεύει και τρομοκρατεί τους ερασιτέχνες η
θοποιούς η παρουσία του συνεργείου, και κατάλαβα πως δεν 
μπορούν να είναι άνετοι και ήρεμοι όταν μπροστά τους κάποια 
άτομα κάνουν κάτι που φαντάζει αφύσικο. Η τελευταία σκηνή, 
γυρισμένη σε βίντεο, μοιάζει να είναι έξω απ’ την ταινία, σαν έ
να μικρό υστερόγραφο που θυμίζει ερασιτεχνικά ταινιάκια, σ’ έ
να κλίμα οικογενειακό και οικείο. Δεν υπάρχει mise en scène, 
αλλά μονάχα αυθορμητισμός και μια μουσική που αποδίδει την 
ιδέα της ζωής η οποία, ξαφνικά, εισβάλλει στη ταινία. Η σεξουα
λικότητα της τρομπέτας του Louis Armstrong στο «St. James 
Infirmary» μου φάνηκε πολύ συγγενική προς τα ποιήματα του 
Καγιάμ, στα οποία η χαρά καταφθάνει απρόσμενα, ανακουφίζο
ντας από τον πόνο.

Ο άνεμος θα μας πάρει
Έχω στο σπίτι παλιές ζωγραφιές μου, στις οποίες το βασικό θέμα 
είναι ο άνεμος που φυσά ανάμεσα στα στάχυα. Αυτή η εικόνα έρχε
ται από μακριά. 'Οταν ήμουν παιδί, το σπίτι της οικογένειάς μου 
βρισκόταν κοντά ο’ένα χωράφι με σιτάρι, και θυμάμαι πως συχνά 
χωνόμουν εκεί για να μελετήσω. 'Οταν κάποιος ρωτούσε πού ήμουν 
κρυμμένος, η απάντηση ήταν: «Ο Αμπάς είναι μέσα στα στάχυα».

Το αρχικό σχέδιο της ταινίας Ο άνεμος θα μας πάρει είχε να κάνει 
μ’ έναν ντοκιμαντερίστα που ήθελε να γυρίσει μια ταινία γύρω 
απ’ τη νεκρώσιμη ακολουθία και το τελετουργικό του πένθους.

Ο άνεμος θα μας πάρει

σε μια μακρινή επαρχία του Ιράν. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, πο
λύ άρρωστη, δεν «έλεγε» να πεθάνει, κι ο ντοκιμαντερίστας, για 
να φτάσει στο σκοπό του, διαπραγματευόταν το θάνατό της με 
την ίδια την ετοιμοθάνατη. Τελικά, η γυναίκα «δεχόταν» να πε- 
θάνει, επιτρέποντας έτσι στο σκηνοθέτη να κάνει την ταινία του. 
Όταν φτάσαμε στο Σιαχ Νταρέχ, καταλάβαμε ότι η αρχική ιδέα 
ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί. Όντας πράγματι μπροστά 
σε μια ηλικιωμένη ετοιμοθάνατη, αντιληφθήκαμε όχι μονάχα 
πόσο δύσκολη ήταν κάθε μορφή επικοινωνίας, αλλά και πόσο α
μήχανοι ήμαστε στο να την μπλέξουμε σ’ ένα τέτοιο σχέδιο. Επι
πλέον, η κατάσταση της υγείας της επ’ ουδενί της επέτρεπε να 
παίξει το ρόλο. Η αρχική ιδέα αποδείχθηκε λανθασμένη, και το 
σχέδιο έπρεπε οπωσδήποτε ν ’ αλλάξει: σε τελική ανάλυση, απο
τελεί μέρος του τρόπου μου να δουλεύω, να αντιμετωπίζω τον 
κίνδυνο ή, μάλλον, την αναγκαιότητα ν’ αλλάξω το σχέδιο μιας 
ταινίας, λόγω των απροόπτων που μας επιφυλάσσει η πραγματι
κότητα. Σιγά σιγά κατάλαβα πως ο κεντρικός ήρωας της ταινίας 
ήμουν εγώ ο ίδιος. Κοίταζα τον εαυτό μου να παρατηρεί μια ε
παρχία κι έναν κόσμο που αγνοούσα παντελώςΌι προθέσεις και 
οι ιδέες που είχα για την ταινία στην Τεχεράνη, χρησιμέυσαν μο
νάχα για να με οδηγήσουν μέχρι το Κουρδιστάν. Ήταν απαραί
τητο να τα πετάξω όλα και να ξαναρχίσω απ’ την αρχή.
Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εκεί, κατάλαβα 
ότι αυτό ήταν το μέρος που έψαχνα. Μου πήρε δύο χρόνια για 
να το βρω. Είχα ταξιδέψει σ’ όλες τις επαρχίες του Ιράν εκτός α
πό το Κουρδιστάν και ήμουν πολύ περίεργος να δω αυτό που 
για μένα ήταν μονάχα μια λέξη πάνω στο χάρτη. Εντυπωσιά
στηκα όχι μονάχα από το εκπληκτικό σε ομορφιά τοπίο, αλλά 
και από την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής μέσα στην οποία 
ζούσαν οι άνθρωποι. Δεν είχαν ιδέα τι ήταν ο κινηματογράφος, 
και το μόνο που έκαναν, ήταν να εργάζονται -  αδιάκοπα. Είδα 
με τα ίδια μου τα μάτια ένα παιδί πέντε χρονών να κουμαντάρει, 
κάτω από έναν καυτό ήλιο, ένα ολόκληρο κοπάδι από κριάρια. 
Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες για να τους πείσουμε ν ’ αφή- 
αουν, έστω και για λίγο, τη δουλειά στα χωράφια. Ήταν σαν να 
μην ήξεραν να κάνουν τίποτ’ άλλο. Ο πατέρας του παιδιού δεν
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ήθελε ν ’ αφήσει ta γιο tou να παίξει στην ταινία, γιατί τον απα
σχολούσε το γεγονός ότι για ένα κάποιο διάστημα το κοπάδι θα 
έμενε χωρίς τσομπάνη. Δεν μπορούσα να διευθύνω τους ηθο
ποιούς όπως ήθελα, γιατί ο καθένας σκεφτόταν τις γεωργικές α
σχολίες του, τις οποίες θεωρούσε πολύ πιο σημαντικές απ’ τα 
γυρίσματα. Απ’ την άλλη μεριά, βέβαια, υπήρχε το πλεονέκτη
μα ότι κανείς δε νοιαζόταν για την παρουσία της κινηματογρα
φικής κάμερας. Ήταν όλοι άνετοι και ήρεμοι.
Άρχισα να δουλεύω πάνω στην αναμονή και στους άδειους χώ
ρους. Χρειάζεται θάρρος για να δείξεις το τίποτα, αλλά αυτό το 
θάρρος προερχόταν από την εμπιστοσύνη που έχω στο θεατή, 
ειδικά στους σημερινούς καιρούς όπου ο κινηματογράφος προ
σπαθεί να κατακτήσει το κοινό δείχνοντάς του τα πάντα. Το γε
γονός πως κάποιοι από τους ήρωες δε θ’ απεικονίζονταν στην ο
θόνη, αποφασίστηκε από την αρχή και ήταν η απάντηση σε κά
ποια ερωτήματα που είχα θέσει στον εαυτό μου πριν αρχίσω τα 
γυρίσματα: Ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σ’ ένα λάκκο και δεν 
το βλέπουμε ποτέ, μπορεί να έχει ανθρώπινη υπόσταση; Μπο
ρούμε να νιώσουμε αγωνία γι’ αυτόν όταν καταπλακώνεται απ’ 
τα μπάζα; Η κοπέλα που αρμέγει τις αγελάδες στο στάβλο, μή
πως είναι μια προσωπικότητα πιο ενδιαφέρουσα, ακριβώς γιατί 
είναι τυλιγμένη στο σκοτάδι; Δούλεψα πολύ για να καταφέρω 
ν’ αποδώσω τη φυσική τους παρουσία, την υλικότητά τους, χω
ρίς να τους δείξω. Πιστεύω ότι, στο τέλος, ο θεατής δεν τους θε
ωρεί πρόσωπα απόντα, αλλά τους βλέπει, με το σώμα τους. Η 
σκηνή με το κινητό είχε ως στόχο να κουράσει μέσα από την ε
πανάληψη: αναφερόμαστε εδώ στην καθημερινή ζωή, κι ο ίδιος 
ο κεντρικός ήρωας λέει στο τηλέφωνο: «Κι εμείς έχουμε κουρα
στεί... δεν ξέρουμε πια τι κάνουμε σ’ αυτό το χωριό». Οποιαδή
ποτε εναλλαγή εικόνας θα ήταν η άρνηση αυτού που έλεγε, γι’ 
αυτό και έπρεπε να τον δείξουμε να περνάει και να ξαναπερνάει 
από εκείνον τον συγκεκριμένο δρόμο, μ’ εκείνο το συγκεκριμέ
νο φως. Μονάχα έτσι ο θεατής θα ένιωθε την επαναληπτικότητα 
της ζωής σ’ εκείνο το μέρος, στη διάρκεια της κάθε μέρας. Το πέ
σιμο των μπάζων μέσα στο λάκκο αποκτά τη διάσταση ενός ε
ξαιρετικού συμβάντος, μονάχα γιατί τις προηγούμενες δεκα
τρείς μέρες δεν συνέβη απολύτως τίποτα.
Γία να «γεμίσω» την αναμονή, ανέτρεξα σε γεγονότα, συμβάντα, 
εικόνες, αισθήσεις της δικής μου ζωής. Εγώ ο ίδιος αναγκάστη
κα, σε κάποιες περιπτώσεις, να πάρω το αυτοκίνητο και ν ’ ανε
βώ στον πιο κοντινό λόφο για να μιλήσω στο κινητό. Είναι κάτι 
που μου συνέβη στο εξοχικό μου σπίτι όπου δεν έχω σταθερό, κι 
αυτή τη -μάλλον κωμική- κατάσταση την έβαλα στην ταινία. Η 
εικόνα του μήλου που κατρακυλά από ένα μπαλκόνι και κατα
λήγει στο χέρι ενός παιδιού, υπάρχει σ’ ένα ποίημά μου. Ο άνε
μος που φυσά ανάμεσα στα στάχυα, είναι μια εικόνα της παιδι
κής μου ηλικίας. Οταν τελείωνα τα γυρίσματα, στο τέλος τής 
μέρας, χωνόμουν στα γεμάτα με στάχυα χωράφια κι αισθανό
μουν σχεδόν μεθυσμένος, σαν να είχα ξαναβρεί έναν τόπο και 
μια σειρά από αισθήσεις που είχα αφήσει πίσω μου εδώ και πολ
λά χρόνια.
Τα προβλήματα που έχει ο κεντρικός ήρωας με την ομάδα του, 
είναι τα ίδια που είχα κι εγώ με το συνεργείο· ιδιαίτερα με τον 
Μαχμούνι Καλαρί, έναν από τους πιο οπουδαίους διευθυντές 
φωτογραφίας του Ιράν, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Μοχ- 

] 58 οέν Μαχμαλμπάφ στο Γκαμπέχ. Θυμόμουν επίσης κάποιες

σκηνές, εκπληκτικά φωτογραφημένες, σε μερικές παλιές ται
νίες του Παρβίζ Κιμιαβί, όπου στο εσωτερικό του κάδρου άφη
νε περισσότερο χώρο στον ουρανό παρά στη γη. Μου είχε ήδη 
πει πως ήθελε να δουλέψει μαζί μου, κι επειδή ήταν πολύ ικα
νός στα εξωτερικά γυρίσματα, με φυσικό φως, σκέφτηκα ότι ή
ταν ο πιο κατάλληλος γι’ αυτή την ταινία. Παρ’ όλα αυτά, ύ
στερα από μια βδομάδα, κατάλαβα ότι δεν μπορούσαμε να συ
νεργαστούμε. Εγώ ήμουν πεπεισμένος ότι έπρεπε να σηκωνό
μαστε νωρίς για να εκμεταλλευτούμε το φως της αυγής, επειδή, 
την περίοδο που γυρίζαμε την ταινία, έκανε πάρα πολλή ζέστη. 
Ο Καλαρί μου απαντούσε πως ήμουν ο μόνος που ήθελα να ξυ
πνώ απ’ τ’ άγρια χαράματα και πως οι υπόλοιποι ήθελαν να κοι
μηθούν. Δεν άρχιζε ποτέ να δουλεύει πριν από τις δύο η τρεις 
το απόγευμα, και δεν μπορούσε να εκτιμήσει την ομορφιά τής 
αυγής. Έπειτα από δύο μήνες όπου ο ένας απλώς ανεχόταν τον 
άλλον, σύσσωμο σχεδόν το συνεργείο γύρισε στην Τεχεράνη, ε
νώ εγώ έμεινα με τον ηχολήπτη και τον βοηθό οπερατέρ για να 
τελειώσω την ταινία. Μου φάνηκε σημαντικό ν ’ αφήσω στην 
ταινία κάποια ίχνη της προβληματικής συνεργασίας μου με το 
συνεργείο.
Κάποια άλλα ίχνη, όμως, είναι πιο ευχάριστα, όπως ο έρωτας με 
την ποίηση του Ομάρ Καγιάμ και της Φορούγ Φαροχζάντ. Ο 
Καγιάμ είναι ο δημιουργός του ποιήματος που απαγγέλλεται 
στο τέλος από το γιατρό, καθώς απομακρύνεται καβάλα στο μη
χανάκι, ανάμεσα στα σιταροχώραφα. Είναι ένας ύμνος στη ζωή, 
μια πρόσκληση στον ταξιδιώτη να εκμεταλλευτεί το χρόνο που 
του δόθηκε, χωρίς να περιμένει το επέκεινα, έναν τόπο απ’ τον 
οποίο κανείς δε γύρισε ποτέ για να βεβαιώσει την ύπαρξή του. 
Όσο για την Φαροχζάντ, είναι η πιο τολμηρή ιρανή ποιήτρια, η 
πρώτη που τόλμησε να μιλήσει για το γυναικείο σώμα και τη 
θηλυκότητά του. Διαβάζοντας τα ποιήματά της, δεν μπορείς να 
πιστέψεις πως πέθανε τόσο νέα, στα τριάντα δύο της. Θαρρείς 
και είχε καταλάβει ότι θα πέθαινε πρόωρα κι είχε αποφασίσει να 
συλλάβει όχι τη διάρκεια της ζωής, αλλά την έντασή της. Ο ντο- 
κιμαντερίστας απαγγέλλει ένα ποίημά της (αυτό που δίνει και 
τον τίτλο στην ταινία) μέσα στο στάβλο, καθώς η κοπέλα αρμέ
γει μια αγελάδα. Θεώρησα πως τα ποιήματα του Ομάρ Καγιάμ 
και της Φορούγ Φαροχζάντ είχαν το ίδιο πνεύμα, και γι’ αυτό τα 
έβαλα μαζί στην ταινία.
Η εμπειρία ήταν κουραστική και δύσκολη. Κάποιες στιγμές, α
ναρωτήθηκα αν θα κατάφερνα να την τελειώσω. Μετά τα προ
βληματικά γυρίσματα, στη φάση του μοντάζ σκεφτόμουν ότι ή
ταν μια κακή ταινία -  μάλιστα, υπάρχει και μια χαρακτηριστική 
σκηνή, ενδεικτική των αμφιβολιών που με ταλάνιζαν. Ο Μπεχ- 
ζάντ ρωτάει το παιδί: «Νομίζεις ότι είμαι κακός άνθρωπος;» κι ο 
Φαρζάντ απαντά: «Όχι· δε νομίζω πως είσαι κακός», αλλά δε 
δείχνει και να το πολυπιστεύει. Εγώ ήμουν αυτός που είχε κά
νει την ερώτηση στο παιδί, και το παιδί απαντούσε σ’ εμένα κι ό
χι στον Μπεχζάντ. Είχα καταλάβει ότι δε με πολυσυμπαθούσε, 
και γι’ αυτό, όταν μου λέει ότι είμαι καλός άνθρωπος, δεν είναι 
διόλου πειστικός.
Ο άνεμος θα μας πάρει δείχνει εκείνο το κομμάτι του εαυτού 
μου που βρίσκεται μέσα οε κάθε μου ταινία. Αν και είναι δύσκο
λο και ανώφελο το να δώσει κανείς ένα ακριβές ποσοστό, δεν 
μπορώ να αρνηθώ ότι οε καθέναν απ’ όλους αυτούς τους ήρωες 
υπάρχει σαρκωμένο ένα μέρος του εαυτού μου: ενός ανθρώπου
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που ζει στην Τεχεράνη, σε μια συγκεκριμένη φάση της ζωής 
tou- κάποιου που επαγγέλλεται το σκηνοθέτη, και των ερωτη
μάτων που τον βασανίζουν.

ABC Africa
Ανέκαθεν πίστευα ότι το σκίτσο, το σχέδιο, περιέχει κάτι παραπάνω 
από το ολοκληρωμένο έργο.

Μια μέρα, έφτασε στο γραφείο μου ένα φαξ από την Ifad, που 
μου πράτεινε να γυρίσω μια ταινία για την Ουγκάντα και το 
πρόβλημα του AIDS, για λογαριασμό του προγράμματος Uweso. 
Το πρόγραμμα αφορά στη δράση κάποιων γυναικών από την 
Αφρική που προσπαθούν να υποστηρίξουν οικονομικά και συ
ναισθηματικά πολλά ορφανά παιδιά, δημιουργώντας γύρω τους 
μικρές κοινότητες. Βασικά, όμως, μου πρότειναν απλώς να πάω 
εκεί και να δω τι γίνεται. Πιστεύω πως με επέλεξαν γιατί δούλε
ψα με παιδιά περισσότερο από είκοσι χρόνια. Δεν ήξερα τίποτα 
για την Αφρική, εκτός απ’ αυτά που είχα διαβάσει στις εφημερί
δες και δει στην τηλεόραση. Χρησιμοποιούσα ήδη, εδώ και επτά- 
οκτώ χρόνια, μια βιντεοκάμερα Hi 8 , όπως οι άλλοι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν το στιλό. Έτσι, λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, κου
βαλήσαμε μαζί μας τα στιλό μας. Ούτε εγώ ούτε ο Σεϊφολάχ Σα- 
μαντιάν, που ήταν ο οπερατέρ, σκεφτόμασταν τότε ότι αυτό το 
υλικό θα γινόταν ταινία. Το συνεργείο αποτελούνταν από τέσ
σερα άτομα, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε και τρεις. Μείναμε 
στην Ουγκάντα δέκα μέρες, απ’ τις οποίες δουλέψαμε ουσιαστι
κά τις επτά. Δεν είχαμε χρόνο, ούτε νιώσαμε την ανάγκη να εξι- 
δανικεύσουμε τα πράγματα: κινηματογραφήσαμε εκείνο που 
συνέβαινε μπροστά στα μάτια μας, τη στιγμή που το βλέπαμε. Η 
βιντεοκάμερα μας χρησίμευε ως εργαλείο για να κρατάμε σημει
ώσεις· σαν αυτόπτης μάρτυρας και όχι σαν ένα όργανο δημιουρ
γίας μιας ταινίας. Το ταξίδι στην Αφρική υπήρξε ένα απ’ τα κα
λύτερα που έχω κάνει ποτέ, χάρη στην εξαιρετική υποδοχή και 
φιλοξενία, και στις συναντήσεις μου με τους ανθρώπους. Οι 
πληροφορίες που είχα για την Αφρική και το AIDS, οι οποίες προέρ
χονταν από τηλεοπτικά δίκτυα τύπου CNN, αποδείχθηκαν πο
λύ διαφορετικές απ’ αυτό που συναντήσαμε εκεί. Είχα την ίδια 
εμπειρία με το σεισμό του 1990 στο Ιράν. Τότε, είχα ξεκινήσει 
για να αναζητήσω τους πρωταγωνιστές της ταινίας μου Πού εί
ναι το σπίτι του φίλου μου;, αλλά μετά από τρεις μέρες στη σει
σμόπληκτη περιοχή, άλλαξα εντελώς γνώμη. Υπήρξαν πολλοί 
νεκροί, είναι αλήθεια, κι αυτό που έβλεπα μ’ έκανε να σκέφτο
μαι τη συντέλεια του κόσμου, αλλά και, ταυτόχρονα, ήταν πολύ 
διαφορετικό απ’ ό,τι το φανταζόμουν απ’ το σπίτι μου. Από μα
κριά, σκεφτόμαστε περισσότερο την καταστροφή και δε βλέπου
με την ζωή που συνεχίζεται. Το δράμα βρίσκεται δίπλα στη ζωή, 
κι επειδή η ζωή είναι πιο δυνατή απ’ το θάνατο, στις ταινίες μου 
παρουσιάζω αυτή την πλευρά. Αυτό έκανα και στο ABC Africa: 
όταν βρέθηκα εκεί, αναζήτησα τη χαρά της ζωής, το χορό. Τα 
παιδιά ήταν ντυμένα στα κίτρινα: καταλαβαίνει κανείς σε τι 
βαθμό αναζητούν την ευτυχία, για ν ’ αποφύγουν το μαύρο χρώ
μα του θανάτου. Συχνά σκεφτόμουν τους πίνακες του Gauguin: 
για μένα, τα χρώματα σημαίνουν λαχτάρα για ζωή. Η Ουγκάντα 
έχει πληθυσμό είκοσι δύο εκατομμύρια- δύο εκατομμύρια πέθα- 
ναν από AIDS. Μπορεί να δει κανείς αυτό το στατιστικό δεδομέ
νο με δύο τρόπους: ή να πει πως ένας στους δέκα κατοίκους έχει

ABC Africa· Το υπαίθριο σχολείο

πεθάνει, ή (κι αυτός είναι ο δικός μου τρόπος) ότι εννέα στους 
δέκα ζουν. Αυτό που βλέπει κανείς στην ταινία μου, είναι οι ζω
ντανοί που κινούνται μπροστά στην κάμερα· κυρίως, παιδιά: η 
επιστροφή σ’ ένα θέμα που αφορά στα παιδιά, είναι ένα στοιχείο 
πολύ σημαντικό. Στα παιδιά, η δύναμη της ζωής εκδηλώνεται 
πολύ πιο έντονα, καθώς, ιδίως τα πολύ μικρά παιδιά, έχουν μια 
πολύ πιο αιχμηρή αντίληψη των πραγμάτων. Για παράδειγμα, 
το πρωί ξυπνούν χαμογελαστά, ενώ οι μεγάλοι είναι απαθείς.
Ο σεισμός του 1990 με είχε συγκλονίσει. Από εκείνη τη στιγμή, 
ασυνείδητα, η σχέση ζωής και θανάτου με απασχολεί συνεχώς, 
και χωρίς να έχω μια σταθερή θέση γύρω από το θέμα, στοχάζο
μαι και προβληματίζομαι γύρω από τη σχέση ύπαρξης και ανυ
παρξίας, σκότους και φωτός. Στη Γεύση του κερασιού υπήρχε μια 
σκηνή μεγάλης διάρκειας, σε μαύρο, που αναπαριστούσε το θά
νατο.
Και στο ABC Africa υπάρχει μια τέτοια σκηνή, που οφειλόταν 
στη διακοπή ρεύματος, αλλά, σ’ αυτή την περίπτωση, ο κινημα
τογράφος, μέχρι να επιστρέφει το φως, συνεχίζει να υπάρχει διά 
του ήχου. Ένας σκηνοθέτης μπορεί να κάνει διαφορετικές ται
νίες, και η ίδια τεχνική λύση να έχει διαφορετική σημασία από 
ταινία σε ταινία. Αυτό το μαύρο στο ABC Africa είναι ακριβώς 
το αντίθετο του μαύρου της Γεύσης τον κεραοιού. Να υπάρχεις ή 
να μην υπάρχεις: αυτό είναι το θέμα γύρω από το οποίο θα πρέ
πει ν’ αναρωτηθούμε και να θυμόμαστε πως, συχνά, αυτό που 
δεν υπάρχει, αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα μπροστά σ’ εκείνο 159
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που υπάρχει. Πράγματι, μετά το μαύρο μπορούμε να κατανοή
σουμε καλύτερα τη σπουδαιότητα και τη δύναμη του φωτός και 
της βροχής που καταφθάνουν. Ένα απ’ τα χειρότερα πράγματα 
που έχουν συμβεί στον κόσμο μας, είναι πως θεωρούμε τις εικό
νες δεδομένες, συνηθισμένες. Πριν ξεκινήσω από την Τεχεράνη, 
είχα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Είχε πολύ καιρό να βρέξει, και 
υπήρχε έλλειψη νερού. Προσπάθησα να κάνω ντους ξοδεύοντας 
όσο λιγότερο νερό μπορούσα, και τελικά έκανα μία ώρα να πλυ
θώ. Όταν τελείωσα, σκεφτόμουν ότι ήταν σαν να έκανα ντους 
για πρώτη φορά στη ζωή μου, γιατί ήταν τέτοια η απόλαυση του 
νερού, που είχα την εντύπωση ότι δεν την είχα νιώσει ποτέ πριν 
στη ζωή μου. Έχει γίνει μια απλή συνήθεια να είμαστε κάτω α
πό το ντους και να νιώθουμε το νερό να πέφτει πάνω στο δέρμα 
μας, δεν το αντιλαμβανόμαστε καν και μπορούμε να είμαστε αλ
λού και να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Ήμουν ευτυχισμμέ- 
νος: είχα αντιληφθεί ξανά τη σπουδαιότητα του νερού. Έτσι 
και η εικόνα μπορεί να μοιάζει μ’ αυτή την έλλειψη νερού: όταν 
απουσιάζουν οι εικόνες και είναι όλα μαύρα, κατανοεί κανείς 
καλύτερα την αξία τους.
Για μένα, η χρήση της ψηφιακής κάμερας είναι στενά δεμένη μ’ 
αυτή τη διαδικασία επανεκτίμησης της αξίας των εικόνων, μ’ έ
να είδος επιστροφής σε μια χαμένη αγνότητα. Όταν δουλεύεις 
με την ψηφιακή, ανοίγεται ένα βασίλειο δυνατοτήτων που ται
ριάζουν απίστευτα με το δικό μου στιλ δουλειάς. Το συνεργείο 
με τον βαρύ και δυσκίνητο εξοπλισμό του εξαφανίζεται ως διά 
μαγείας, και βιώνεις μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας. Απελευ
θερώνεσαι από τα δεσμά του θέματος κι επιστρέφεις στις χειρο
νομίες, αντιμέτωπος με το πρωτογενές κινηματογραφικό υλικό. 
Το θέμα, η ιδέα, γίνεται μια πρόφαση ακόμα και για το θεατή, ε
νώ, ταυτόχρονα, μπορείς ν ’ αφήσεις πίσω σου το μόνιμο πρό
βλημα της χρηματοδότησης: μπορείς να κάνεις κινηματογράφο 
τύπου «κάμερα στιλό». Θεωρώ ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια ευ
καιρία για τους αληθινούς καλλιτέχνες και για τον ίδιο τον κι
νηματογράφο που, έτσι, μπορεί να φτάσει πολύ κοντά στην ου
σία του. Στο ABC Africa δοκίμαζα τις συγκινήσεις του νεοφώτι
στου· εξ άλλου, το να δουλεύεις μ’ αυτόν τον τύπο ψηφιακής 
κάμερας σου επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, σ’ όλες τις φάσεις 
της διαδικασίας: γυρίσματα, μοντάζ, post-production. Αντιλή- 
φθηκα πως, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την ψηφιακή κάμερα, 
πρέπει να προετοιμάσεις όλη τη σκηνή σε σχέση με τη λειτουρ
γία και τις δυνατότητές της, ν’ αλλάξεις συνήθειες εργασίας και 
να κινηθείς με βάση την ευαισθησία που διαθέτει το συγκεκρι
μένο μέσο. Το αντάλλαγμα είναι μια απίστευτη αίσθηση ελευθε
ρίας: δε φοβάσαι, μπορείς να πετάξεις ό,τι έχεις γυρίσει αν δεν σε 
ικανοποιεί. Είναι όπως ο μουσαμάς για το ζωγράφο ή το τετρά
διο για το σχέδιο. Η διαφορά ανάμεσα στην ψηφιακή και σε μια 
κάμερα 35mm είναι η ίδια ανάμεσα σ’ ένα συνεργείο τεσσάρων 
ατόμων και σ’ ένα άλλο των σαράντα.
Γυρίζαμε μ’ έναν τρόπο πολύ αυθόρμητο, κι αναγκάστηκα, εν 
προκειμένω, να μη τηρήσω μια απόφαση που είχα πάρει π πλιό
τερα : να μην εμφανίζομαι πια σπς ταινίες μου. Η βιντεοκάμερα 
ήταν πάντα λίγο πιο μπροστά από μας και, κάποιες φορές, εκεί
νη του Σαμαντιάν με κινηματογραφούσε. Στο μοντάζ, θέλησα ν’ 
αφαιρέσω την εικόνα μου, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω, γιατί 
έπρεπε να κοπούν ολόκληρες σκηνές. Όταν βλέπω στην ταινία 

Igg τις σκηνές όπου είμαι παρών, κλείνω τα μάτια, κι έτσι, με τον

τρόπο μου, τις διαγράφω, διαγράφοντας και τον εαυτό μου απ’ 
την ταινία.
Η επιλογή του τίτλου ήταν τυχαία. Στη διάρκεια του μοντάζ, 
παρατηρήσαμε τον μικρό με το μπλουζάκι που είχε πάνω του 
στάμπα τα γράμματα της αλφαβήτας, και σ’ εκείνη την εικόνα 
είδαμε τον κατάλληλο τίτλο. Πιστεύω πως ο τίτλος μιας ταινίας 
είναι ένα είδος ταυτότητας. Δε μοιάζουμε με τ’ όνομά μας, υπάρ
χει μονάχα ένα θέμα ταυτοποίησης· επομένως, ούτε και ο τίτλος 
μιας ταινίας είναι απαραίτητο να είναι πολύ κοντά στο περιεχό
μενό της, ενώ, από την άλλη, δεν μπορεί να είναι και εντελώς ά
σχετος. Αν το σκεφτεί κανείς, η παρουσία εκείνου του παιδιού 
είναι πολύ σημαντική. Στο τελευταίο επεισόδιο της ταινίας, με 
το ζευγάρι των Αυστριακών, υπάρχει ο κίνδυνος να πιστέψει ο 
θεατής ότι προπαγανδίζω την υιοθεσία, αλλά προσωπικά δεν το 
θεωρώ λύση- όχι μονάχα γιατί δε λύνει το πρόβλημα, αλλά και 
γιατί ανησυχώ για την τύχη εκείνου του παιδιού. Αυτός είναι ο 
λόγος που στην αφίσα της ταινίας έβαλα τον μικρό να ισορροπεί 
πάνω σ’ ένα σχοινί: γιατί αναρωτήθηκα ποιος θα έχει γίνει ύστε
ρα από τριάντα χρόνια, δηλώνοντας έτσι τον προβληματισμό 
μου για την τύχη αυτού του παιδιού. Όταν ο μικρός παίζει με 
το μικρόφωνο της κάμερας κι ο θετός πατέρας του του λέει να 
πει κάτι, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα τα λόγια που θα μπορούσε 
να έχει πει: «Ελάτε σε είκοσι χρόνια, και θα δείτε τι έχω να σας 
πω!» Η υιοθεσία είναι μια ανώριμη λύση, γιατί είναι σαν να βομ
βαρδίζεις έναν τόπο, και μετά να πηγαίνεις και να σώζεις τα παι
διά που γλίτωσαν. Από την άλλη, αν η υιοθεσία δεν είναι η λύ
ση, ποια θα μπορούσε να είναι; Αυτή είναι η ερώτηση που μπο
ρώ να θέσω ως σκηνοθέτης.

Δέκα
Αν με ρωτούσε κάποιος τι έκανα με ττιν ιδιότητα του σκηνοθέτη σ’ 
αυτή την ταινία, θα του απαντούσα: «Τίποτα, αλλά, αν δεν υπήρχα 
εγώ, δε θα υπήρχε ούτε και η ταινία».

Το Δέκα προβλήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καν- 
νών, την ίδια μέρα που προβαλλόταν Ο πόλεμος των άστρων του 
George Lucas. Υπολογίσαμε πως κόστισε όσο δέκα καρέ της ται
νίας του Lucas.

Η αρχική ιδέα της ταινίας ήταν η ιστορία μιας ψυχαναλύτριας, 
η οποία, μια μέρα, ανακαλύπτει ότι οι Αρχές έχουν κλείσει το 
στούντιο της, γιατί μια από τις ασθενείς της, μια γυναίκα που 
χώρισε απ’ τον άντρα της, την κατηγόρησε πως είχε χειραγω
γηθεί απ’ την ίδια ως προς την απόφασή της. Στο δικαστήριο, η 
γυναίκα ισχυρίζεται πως οι συμβουλές και η ενθάρρυνση της 
ψυχαναλύτριας -ενάντια στην πραγματική της θέληση- είναι 
αυτές που την ώθησαν να χωρίσει. Ο δικαστής την πιστεύει και 
δίνει εντολή να σφραγιστεί το ιατρείο. Την πρώτη μέρα, η ψυ- 
χαναλύτρια συναντά μια ασθενή της να την περιμένει μπροστά 
στην πόρτα, και της εξηγεί πως δεν μπορεί να τη δεχτεί, γιατί το 
γραφείο έχει πλημμυρίσει από κάποιο πρόβλημα των υδραυλι
κών. Η ασθενής είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και επι
μένει να γίνει η συνεδρία -  μάλιστα, ανεβαίνει κλαίγοντας στο 
αυτοκίνητο της ψυχαναλύτριας, αρνούμενη να κατεβεί και να 
φύγει. Στο μεταξύ, καταφθάνει ένα όργανο της τροχαίας και 
διατάζει την απομάκρυνση του αυτοκινήτου, γιατί εμποδίζει.
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Η Μανιά Ακμηαρί στο Δέκα

Έτσι, λοιπόν, οι συνεδρίες ξαναρχίζουν στο εσωτερικό τού -εν 
κινήσει- οχήματος.
Η ιδέα μ’ άρεσε, γιατί αναπτυσσόταν, ακόμα μια φορά, μέσα σε 
αυτοκίνητο. Όμως, όταν άρχισα να την επεξεργάζομαι, αντιμε
τώπισα το εξής πρόβλημα: οι ψυχαναλυτές δε μιλούν σχεδόν πο
τέ όταν δουλεύουν, ενώ, απ’ την άλλη, οι μονόλογοι δε μ’ ενδια
φέρουν. Παρ’ όλα αυτά, επειδή στη διάρκεια των ερευνών είχα 
συναντήσει πολύ ενδιαφέροντα άτομα, και η επιθυμία μου να 
τη γυρίσω παρέμενε ζωντανή, συνέχισα. Αποφάσισα ν ’ αλλάξω 
το αρχικό σχέδιο, κρατώντας μερικά πρόσωπα και το όχημα. Η 
φόρμα παρέμεινε η ίδια: δύο άνετα καθίσματα και μια συνομιλία 
εκ βαθέων, ανάμεσα σε δύο άτομα, όχι καθισμένα το ένα απένα
ντι στο άλλο, αλλά το ένα δίπλα στο άλλο -  θέση, που εγώ τη θε
ωρώ ιδανική για διάλογο. Η βιντεοκάμερα θα ήταν τοποθετημέ
νη σε μια προνομιούχα και ιδιαίτερη θέση: παρούσα και ταυτό
χρονα απούσα· ακίνητη και ταυτόχρονα σε κίνηση. Το διάφραγ
μα του φακού θα έπρεπε ν ’ αντιστοιχεί στη φυσιολογική όραση, 
σ’ εκείνον τον συγκεκριμένο -γνωστό και οικείο- χώρο του ε
σωτερικού ενός αυτοκινήτου. Το θέμα αφορούσε στις σχέσεις α
νάμεσα σε γυναίκες, κι έτσι άρχισα να προχωρώ προς αυτή την 
κατεύθυνση.
Για πρώτη φορά τοποθετώ στο κέντρο μιας ταινίας μου τον κό
σμο των γυναικών. Αν, μέχρι τώρα, οι γυναίκες έμεναν στο πε
ριθώριο, νομίζω ότι αυτό έγινε για λόγους ασυνείδητους. Παρ’ 
όλα αυτά, θεωρώ πως το θέμα πρέπει να το δούμε απ’ την ανά
ποδη: αυτές είναι που μπήκαν στον δικό μου κόσμο, χωρίς να 
μπορώ να κάνω τίποτα. Σίγουρα ήρθαν με καθυστέρηση, αλλά 
τελικά ήρθαν. Στη διάρκεια των γυρισμάτων, αντιλήφθηκα ότι 
οι δέκα σκηνές θα μπορούσε να ανήκουν στη ζωή μιας και μόνο 
γυναίκας, κι ότι αυτές οι έξι γυναίκες αποτελούν ένα πορτρέτο 
με το οποίο το γυναικείο κοινό θα μπορούσε να ταυτιστεί, ανά
λογα με τη χρονική στιγμή, την ηλικία και την εμπειρία. Δεν εί
ναι τυχαίο που για πρώτη φορά σε προβολή μιας ταινίας μου ά- 
κουσα γυναίκες να χειροκροτούν και να φωνάζουν δυνατά: 
«Μπράβο!» Γυρίζοντας αυτή την ταινία, διαπίστωσα πως το άλ
λο φύλο διαθέτει δύο χαρακτηριστικά βασικά για τον κινηματο
γράφο και την τέχνη γενικότερα: ομορφιά και πολυπλοκότητα. 
Τώρα μέμφομαι τον εαυτό μου, γιατί δεν άρχισα να τις κινημα- 
τογραφώ νωρίτερα. Σε σχέση με τον Κύκλο, του φίλου μου και 
παλιού μου συνεργάτη Τζαφάρ Παναχί, πιστεύω ότι αυτή η ται
νία είναι πιο κοντά στο πώς είναι σήμερα οι γυναίκες στο Ιράν. 
Ο Παναχί εστίαζε σε μερικές πόρνες, ενώ εγώ μιλώ για γυναίκες 
ελεύθερες. Μιλώντας γενικότερα, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε 
μια παρεξήγηση σχετικά με την απεικόνιση των γυναικών στον 
κινηματογράφο: οι γυναίκες που βλέπει κανείς στις ιρανικές 
ταινίες, δεν είναι πραγματικές, αλλά «οι γυναίκες του ιρανικού 
κινηματογράφου». Το ισλαμικό ρούχο, το τσαντόρ, έχει μεγάλη 
σημασία, αλλά πιο μεγάλη στον κινηματογράφο απ’ ό,τι στην 
καθημερινή ζωή. Στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, οι 
ηθοποιοί μπορούσαν να φορούν τη μαντίλα με τρόπο ελεύθερο 
και άνετο, όπως συμβαίνει συνήθως. Δεδομένης της σχεδόν ημι- 
παράνομης φύσης του σχεδίου, κανένας δε νοιαζόταν για το πώς 
ήταν ντυμένες οι γυναίκες ή για το ότι έπρεπε να φορούν τη μα
ντίλα. Αντίθετα, τυχαίνει να δεις ταινίες όπου οι γυναίκες φο
ρούν το τσαντόρ, ακόμα και σε καταστάσεις πολύ οικείες (κάτι 
που συνήθως δε συμβαίνει) ή, ακόμα χειρότερα, να «πέσεις» πά

νω σε ταινίες (εγώ τις ονομάζω σπιλμπεργκικές, γιατί μιμού
νται τις ταινίες του Χόλιγουντ κι έχουν τους ίδιους ιδεολογι
κούς και εμπορικούς στοχους) που χρησιμοποιούν το σεξ με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο των χολιγουντιανών ταινιών, με την προ
σθήκη του τσαντόρ.
Δε θα μπορούσα να γυρίσω το Δέκα χωρίς την ψηφιακή κάμερα, 
για έναν πολύ απλό λόγο: αυτές οι βιντεοκάμερες έχουν καταφέ
ρει να συλλάβουν και ν ’ αποδώσουν την οικειότητα, τις πιο 
κρυφές στιγμές του ατόμου, βοηθώντας έτσι το δημιουργό να 
προσεγγίσει το υλικό του, και βγάζοντας από τη μέση κάθε μορ
φή διαμεσολάβησης. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της νέας 
τεχνολογίας είναι ότι εξαφάνισε το πρόβλημα του φωτισμού, 
γιατί, κατά κάποιο τρόπο, είναι η ίδια η κάμερα που φωτίζει α
πευθείας τη σκηνή. Έτσι, δε χρειάζεσαι ούτε διευθυντή φωτο
γραφίας ούτε οπερατέρ. Τα κυρίαρχα στοιχεία του κινηματο-
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γράφου, αυτά ακριβώς που καθιστούσαν αναγκαία την παρου
σία του σκηνοθέτη, μ’ αυτή τη νέα τεχνική ατάνησαν σχεδόν, το 
ένα μετά το άλλο. Ταυτόχρονα, ο περιορισμένος χώρος του αυ
τοκινήτου επέβαλλε, κατά κάποιο τρόπο, τον αποκλεισμό μου. 
Αναφέρομαι στην παρουσία μου ως σκηνοθέτη που θέλει να ε
λέγχει τα πάντα: αυτά δεν είναι πια δυνατόν. Είχα χάσει, για 
πρώτη φορά, όλα τα προνόμιά μου: δε διέθετα πια καρέκλα με τ’ 
όνομά μου και δεν ήμουν καθισμένος μπροστά στους ηθοποιούς, 
αλλά έπρεπε να βρίσκομαι στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, 
χωρίς να μπορώ να έχω τα πάντα υπό έλεγχον, όπως συνέβαινε 
συνήθως. Δεν πρόκειται, όμως, για μια μειονεκτική κατάσταση. 
Η παρέμβαση του σκηνοθέτη στη διάρκεια της δουλειάς με τους 
ηθοποιούς μπορεί να είναι δημιουργική, αλλά μπορεί να έχει και 
καταστροφικές συνέπειες. Η παρουσία του σκηνοθέτη, συχνά ε
μποδίζει την κάμερα να προσεγγίσει και να διεισδύσει στο ενδό
μυχο των ηρώων. Στο Δέκα «έσβησα», ας το πούμε έτσι, την πα
ρουσία μου· τουλάχιστον, τη στιγμή των γυρισμάτων. Όπως έ
νας προπονητής ποδοσφαίρου, προετοίμασα τους παίκτες μου 
για τον αγώνα, κι όταν άρχισε το παιχνίδι, περιορίστηκα να κοι
τάζω, να επαληθεύω και να κάνω μερικές μικρές διορθωτικές 
κινήσεις.
Η προετοιμασία της ταινίας κράτησε ενάμιση χρόνο. Δεν επέλε- 
γα τις μέρες των γυρισμάτων. Οι ηθοποιοί ήταν αυτοί που, ανά
λογα με την ψυχική τους διάθεση, προσδιόριζαν το πότε θα γυ
ρίζαμε. Η ψηφιακή κάμερα και το αυτοκίνητο ήταν πάντα έτοι
μα και στη διάθεσή τους, απ’ τη στιγμή που το συνεργείο αποτε
λούνταν μονάχα από τρία άτομα. Το γύρισμα διήρκεσε τρεις μή
νες, δουλεύοντας μία ή δύο μέρες την εβδομάδα. Γυρίζαμε μονά
χα όταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν πρόσφορη. Ο σκηνοθέ
της έχει έτοιμους τους διαλόγους, αλλά πρέπει να περιμένει να 
φτάσει ο ερασιτέχνης ηθοποιός σ’ εκείνη τη συγκινησιακή φόρ
τιση που θα του επιτρέψει ν’ αποδώσει το κείμενο στο μάξιμουμ. 
Μονάχα μ’ αυτές τις συνθήκες η ερμηνεία μπορεί να είναι φυσι
κή. Τα θέματα των συνομιλιών ήταν ελεγχόμενα, αλλά η έκ
φραση, απολύτως ελεύθερη. Στα γυρίσματα, δεν είπα ποτέ στοπ. 
Είμαι βέβαιος πως, τη νύχτα, οι ηθοποιοί έχουν εφιάλτες μ’ αυ
τή τη λέξη, γιατί είναι κάτι που δεν αποτελεί μέρος της καθημε
ρινής τους εμπειρίας. Ένας αυταρχικός σκηνοθέτης μπορεί να 
επισημάνει τα λάθη, τα αδύνατα σημεία, αλλά αυτό δεν περνά 
στην πραγματική ζωή, γιατί κανείς δεν μπορεί ν ’ ασκήσει μια 
τέτοιου είδους εξουσία πάνω μας. Το κινηματογραφικό συνερ
γείο είναι μια ομάδα ανθρώπων που ασκεί πολύ μεγάλη πίεση 
πάνω στους ηθοποιούς. Το να έχεις επαγγελματίες πίσω από την 
κάμερα και ερασιτέχνες μπροστά απ’ αυτήν, υπήρξε πάντα για 
μένα ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην ομοιογένεια της ομάδας. 
Ευτυχώς, η ψηφιακή κάμερα ακυρώνει αυτή την πίεση -  στο 
Δέκα, οι επαγγελματίες είχαν εξαφανιστεί. Ο μοναδικός που κα- 
τάφερε να επιβιώσει, ήμουν εγώ. Χάρη σ’ αυτή τη μέθοδο, οι η
θοποιοί δεν ήταν πια ηθοποιοί, αλλά μονάχα οι εαυτοί τους. Η ε
λευθερία έκφρασης που είχαν, ήταν μοναδική. Και μόνο τότε ε
παληθεύτηκαν κάποια πράγματα κι άναψαν σπίθες που είναι έ
ξω από τον έλεγχο κάθε σκηνοθέτη, κάθε ηθοποιού, έξω από τον 
έλεγχο του ίδιου του κινηματογράφου.
Η βασική ηρωίδα και το παιδί προέρχονταν απ’ τη ζωή. Αυτή εί
ναι ζωγράφος το αγόρι, γιος της. Τους γνώρισα ένα βράδυ όταν 
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ταινία που ετοίμαζα πάνω στις γυναίκες, και πως ήθελε να συμ- 
μετάσχει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Της είπα: «Μίλα μου 
για πέντε λεπτά, κι ίσως κερδίσεις ένα ρόλο πέντε λεπτών, μπρο
στά ή πίσω από την κάμερα». Αμέσως προσπάθησε να εκμεταλ
λευτεί, με τον τρόπο που εκείνη νόμιζε καλύτερο, τα πέντε της 
λεπτά, μιλώντας μου για την καταπίεση των γυναικών, ενώ εγώ 
περίμενα πέντε λεπτά καθημερινής ζωής, πέντε συνηθισμένα 
λεπτά. Έκρινα, λοιπόν, ότι εκείνα τα πέντε λεπτά δε χρησιμέυ
σαν σε τίποτα. Όμως, ήθελα να τη γνωρίσω καλύτερα, κι έτσι 
πήγα στο σπίτι της και γίναμε φίλοι. Εκείνο που μπορώ να πω 
με βεβαιότητα, είναι πως είναι πολύ καλύτερη ηθοποιός απ’ ό,τι 
ζωγράφος. Το παιδί, αντίθετα, δεν αποτελούσε μέρος του αρχι
κού σχεδίου. Ήθελα να βάλω μόνο γυναίκες να μιλάνε μεταξύ 
τους, γιατί είμαι πεπεισμένος ότι είναι πιο ενδιαφέρουσες και 
πιο πειστικές από τους άνδρες, ακόμα κι όταν λένε ψέματα. Τα 
ψέματά τους μας βοηθούν να τις γνωρίσουμε και να τις καταλά
βουμε καλύτερα,απ’ ό,τι αν έλεγαν την αλήθεια. Το αγόρι, αντί
θετα, επιβλήθηκε κυριολεκτικά -  τόσο σ’ εμένα όσο και στην 
ταινία. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος, γιατί διαθέτει μια απί
στευτη ενέργεια και μου έδωσε τη δυνατότητα να δείξω τι σκέ
φτονται οι άνδρες για τις γυναίκες. Στην πρώτη σκηνή, π.χ., εί
χα σκεφτεί να κινηματογραφήσω και τη μητέρα και το παιδί, 
αλλά οι αντιδράσεις του αγοριού στα λόγια της γυναίκας ήταν 
τόσο σωστές, που δε θέλησα να χάσω ούτε μία απ’ τις εκφράσεις 
του προσώπου του. Όταν είδα για πρώτη φορά το υλικό που εί
χα γυρίσει, αποφάσισα αμέσως να αποκλείσω τη μητέρα και να 
παρουσιάσω το πρόσωπό της στο κοινό, μονάχα όταν ο Αμίν κα
τεβαίνει από το αυτοκίνητο. Ο Αμίν δεν ήταν απλώς καλός· ή
ταν τέλειος. Ήταν αδύνατον να κοπεί έστω και ένα καρέ από 
την ερμηνεία του.
Απ’ την άλλη μεριά, είμαι πάντα έτοιμος για τα πιθανά ατυχή
ματα στη διάρκεια της διαδρομής, τα απρόοπτα στα γυρίσματα. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δουλεύω με τον κάθε ηθοποιό 
ξεχωριστά. Κανένας χαρακτήρας δε γνωρίζει όλο το διάλογο, τις 
απαντήσεις ταυ συνομιλητή του. Οι απαντήσεις πρέπει να τον 
εκπλήξουν, να τον υποχρεώσουν ν ’ αναζητήσει ένα επιπλέον ε
ρέθισμα για ν’ απαντήσει, όταν η στιγμή του αιφνιδιασμού έχει 
περάσει. Τίποτα δεν επαναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου. Όλα τα 
θέματα πρέπει να μπουν ξανά στο τραπέζι. Η σχέση μητέρας- 
γιου (που ήδη στη ζωή είναι πολύ ιδιαίτερη), στην ταινία εκτί
θεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Και οι δύο γνώριζαν τα λό
για που έπρεπε να πουν, αλλά δεν μπορούσαν να προβλέψουν 
τις απαντήσεις του άλλου. Επρόκειτο για ένα εφέ βασισμένο 
στον αιφνιδιασμό και στην έκπληξη, που πρόσθετε αυθορμητι
σμό στη σχέση.
Μου συνέβη να υπαγορεύσω τους διαλόγους και τις ερωτήσεις, 
όπως και το να βγω από το αυτοκίνητο, αφήνοντας τους ηθοποι
ούς μόνους. Η γυναίκα που την έχει εγκαταλείψει ο σύζυγός 
της, ένιωθε πολύ πιο άνετα όταν εγώ δεν ήμουν στο αυτοκίνη
το, ενώ με την πρωταγωνίστρια δούλευα διαφορετικά. Είχε ένα 
μικρόφωνο στ’ αφτί κι άκουγε το διάλογο που της υπαγόρευα 
απ’ το πίσω κάθισμα. Να γιατί διόρθωνε συχνά τη μαντίλα της: 
όχι γιατί την ενοχλούσε, αλλά γιατί κάποιες φορές αναγκαζόταν 
να τακτοποιεί το μικρόφωνο στ’ αφτί της. Στη σκηνή με την 
«πόρνη» υιοθέτησα μια διαφορετική μέθοδο. Είχα αποφασίσει 
να γυρίσω όλη τη σκηνή με τη μία, χωρίς cut. Η επιλογή αυτή



Α Μ Π Α Σ  Κ Ι Α Ρ Ο Σ Τ Α Μ Ι

βασίστηκε σε κάποιες συνομιλίες που είχα με μερικές αληθινές 
πόρνες, με σκοπό να βρω κάποια που θα δεχόταν να ερμηνεύσει 
το ρόλο. Όλες μου έθεσαν τον ίδιο όρο: να μη φανεί το πρόσωπό 
τους. Στο τέλος, χρησιμοποίησα μια κοπέλα που δεν είχε σχέση 
με την πορνεία, αλλά αποφάσισα ν ’ αποδεχθώ αυτή την ιδιαίτε
ρη μορφή συστολής και να μη φανερώσω το πρόσωπό της στο 
κοινό. Σκέφτηκα πως η πορνεία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο 
(καίτοι έξω απ’ την κανονικότητα των κοινωνικών συμβάσε
ων), αλλά, παρ’όλο που υπάρχει, θεώρησα ότι θα ήταν καλύτερο 
να μην αποκτήσει μια δημόσια εικόνα. Έτσι, θεώρησα, έκανα α
κόμα πιο αισθητή την παρουσία της. Η σκηνή αυτή, λοιπόν, 
διαρκούσε δεκατρία λεπτά κι έπρεπε να γυριστεί με τη διαμεσο- 
λάβηση του μικροφώνου, μέσα απ’ το οποίο θα υπαγόρευα το 
διάλογο στην πρωταγωνίστρια. Η γυναίκα, αντί ν ’ ακολουθήσει 
τις οδηγίες μου, άκουγε ό,τι είχαμε μαγνητοφωνήσει από πριν 
(δηλαδή την ίδια της τη φωνή) και δεν έκανε τίποτ’ άλλο απ’ το 
να επαναλαμβάνει τα ίδια της τα λόγια, με δυνατή φωνή. Μονά
χα σ’ αυτό το επεισόδιο ακολούθησε τον γραμμένο διάλογο. Δεν

μπορείς να παραχωρήσεις απόλυτη ελευθερία. Σε τελική ανάλυ
ση, αυτό που μ’ ενδιέφερε, ήταν να είναι όλα ελεγχόμενα... σε 
συνθήκες απόλυτης ελευθερίας!
Πριν λίγο καιρό, βρέθηκα στη Βηρυττό, σ’ ένα workshop με φοι
τητές κινηματογραφικής σχολής. Ένας απ’ αυτούς μου είπε: 
«Μονάχα εσείς θα μπορούσατε, χάρη στη φήμη σας, να γυρίσετε 
μια ταινία όπως το Δέκα. Αν το έκανε κάποιος από μας, κανένας 
δε θα το ’χε αποδεχθεί». Δεδομένου πως σ’ εκείνη την περίπτω
ση ήμουν ο δάσκαλός του, του είπα την αλήθεια: το να κάνεις α
πλά πράγματα, προϋποθέτει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Κι ακό
μα, πρέπει να καταλάβει κανείς ότι η απλότητα δεν είναι συνώ
νυμη της ευκολίας.
Έπρεπε να περιμένω εξήντα χρόνια για να τολμήσω να κάνω 
μια ταινία σαν κι αυτήν.

Kiarostami, εηιμ. Alberto Barbera και Elisa Resegotti, Museo Nazionale del 
Cinema Torino, εκ/i. Mondadori Electa, Μιλάνο 2003.

Μετάφραση: Θωμάς Λιναράς.
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Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Τ Α Ι Ν Ι Ε Σ

Τ Ο  Ψ Ω Μ Ι  Κ Α Ι  0  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  (1970)
Ναν βα κουτσέ
Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροστάμι. Σενάριο: Αμπάς Κιαροστά- 
μι, από μια ιστορία του Ταγί Κιαροστάμι. Φωτογραφία: Μερ- 
ντάντ Φαχιμί. Ή χος: Χαραγέρ. Μουσική: The Beatles 
(«Obladi Oblada«). Μοντάζ: Μανουτσέρ Ολιαΐ. Ηθοποιοί: Ρε- 
ζά Χασεμί, Μεχντί Σαραβανφάρ. Παραγωγή: Κανούν (Ινστι
τούτο για την Πνευματική Ανάπτυξη Παίδων και Εφηβων). 
Διάρκεια: 11 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 35mm. Ιράν.

Ένα παιδί επιστρέφει χαρούμενο στο σπίτι, με μια φραντζόλα ψω
μ ί που το έστειλαν ν’ αγοράσει. Στο δρομάκι που οδηγεί στο σπίτι, 
βρίσκεται ένας σκύλος. Το παιδί φοβάται να περάσει γιατί το δρο
μάκι είναι πολύ στενό, και ο σκύλος θα το δαγκώσει. Ζητάει βοή
θεια, αλλά ούτε ένας ενήλικας που περνά καβάλα σ’ ένα μουλάρι, 
ούτε ένα μεγαλύτερο παιδί πάνω ο’ ένα ποδήλατο του δίνουν σημα
σία. Το παιδί εκμεταλλεύεται την παρουσία ενός ηλικιωμένου που 
διασχίζει το στενό, και προσπαθεί να περάσει απαρατήρητο πίσω 
του. Όμως ο γέρος στρίβει ξαφνικά, και το παιδί μένει ξανά αντι- 
μέτωπο με το σκύλο. Μη έχοντας άλλη επιλογή, αναγκάζεται να 
του πετάξει ένα κομμάτι ψωμί. Το κόλπο πιάνει, κι ο σκύλος, μα- 
σουλώντας το ψωμί ευχαριστημένος, ακολουθεί το παιδί μέχρι το 
σπίτι. Παρέα διασχίζουν το στενάκι. Όμως, όταν φτάνουν στο σπί
τι, το παιδί μπαίνει μέσα, η μητέρα κλείνει την πόρτα, κι ο σκύλος 
μένει στο κατώφλι, περιμένοντας ότι ο καινούργιος φίλος του θα 
του φέρει πάλι κάτι να φάει. Δεν περιμένει για πολύ: ένα άλλο 
παιδί εμφανίζεται στο βάθος του δρόμου κρατώντας ένα καλάθι, κι 
ο σκύλος το παίρνει αμέσως μυρωδιά.

Ο μικρός ηρως
του Laurent Roth

Τα πρώτα δευτερόλεπτα της ταινίας Το ψωμί και ο δρόμος δί
νουν τον τόνο: μπροστά μας ξεδιπλώνεται η γραφή ενός σκηνο
θέτη για τον οποίο το πλάνο συνιστά μορφική σύμβαση και, 
ταυτόχρονα, ζήτημα ηθικής. Με αργό παράλληλο τράβελινγκ, η 
κάμερα παρακολουθεί το αγόρι που περ
πατάει ίσια μπροστά, κλοτσώντας ένα 
παλιό κονσερβοκούτι. Εδώ, η σύμβαση 
συνίσταται στο ότι η δράση θα διαρκέσει 
όσο χρειάζεται για την παρουσίαση των 
τίτλων σε διπλοτυπία πάνω στην εικόνα.
Το κινούμενο αντικείμενο -το κονσερ
βοκούτι- δε βγαίνει ποτέ έξω από το αρι
στερό άκρο του κάδρου, μέχρι το τέλος 
των τίτλων, όταν μια πιο δυνατή κλο
τσιά το στέλνει έξω από το οπτικό πεδίο, 
δημιουργώντας ρακόρ με το επόμενο 
πλάνο: το δρομάκι που θα αποτελέσει το 
βασικό ντεκόρ της ταινίας. Αυτό το πρώ
το πλάνο απεικονίζει με τον πιο απλό 
τρόπο τη φύση του ανθρώπου και του 
πόθου του: μια σχέση ικανοποίησης και 
αποστέρησης. Το κινούμενο αντικείμενο

απομακρύνεται και επιστρέφει, ή, μάλλον, το ίδιο το αγοράκι ε
πιστρέφει για να το σπρώξει ακόμα πιο μακριά, προς το δρόμο, 
το άγνωστο, τον κίνδυνο. Σ’ αυτό το σημείο είναι που η μορφι
κή σύμβαση του κάδρου γίνεται ζήτημα ηθικής: ο Κιαροστάμι, 
απ’ την αρχή του παιχνιδιού επιβάλλεται ως σκηνοθέτης για 
τον οποίο οι συμβατικές αισθητικές δομές που συνδέονται με το 
πλάνο και τους κανόνες της δράσης, την ίδια στιγμή εκφράζουν 
την ικανότητα του ανθρώπου να απελευθερωθεί από αυτές, μέ
σω της φαντασίας του.
Αυτό είναι το θέμα που πραγματεύεται τούτη η ταινία μικρού 
μήκους: φτάνοντας στο δρομάκι, πώς θα καταφέρει το παιδάκι 
να υπερπηδήσει το εμπόδιο ενός σκύλου που το απειλεί; Ούτε 
λόγος φυσικά να κάνει πίσω. Οι χαρακτήρες του Κιαροστάμι α
γνοούν τι σημαίνει δειλία, και πάντα βγαίνουν μπροστά. Το α
γόρι, λοιπόν, πρέπει να περάσει με οποιοδήποτε κόστος. Η πρώ
τη πιθανή λύση είναι να αναζητήσει την προστασία ενός ενήλι
κα. Αλλά αυτό θα σηματοδοτούσε την υποχώρηση που ο σενα
ριογράφος την απορρίπτει αμέσως, κάνοντας τον περαστικό γέ
ροντα κουφό: δεν ακούει το παιδί που περπατάει πίσω του, κι 
αλλάζει γρήγορα δρόμο, υποδηλώνοντας ότι το αγόρι θα πρέπει 
να βρει το θάρρος να ξεπεράσει μόνο του τους φόβους του. Κατά 
συνέπεια, η λύση που μένει, είναι να τολμήσει: πρέπει να βαδί
σει προς τον κίνδυνο και, για να τον νικήσει, θα πρέπει να του 
καταθέσει ένα κομμάτι από τον εαυτό του.
Το ψωμί με το οποίο ταυτίζεται το αγόρι, αντιπροσωπεύει το 
γεύμα της οικογένειας, αλλά και την τιμωρία που το περιμένει 
αν δεν το φέρει στο σπίτι. Κι αξίζει περισσότερο να θυσιάσει ένα 
μικρό κομμάτι του, για να προστατεύσει ένα μεγαλύτερο και 
καλύτερο: τον εαυτό του. Και στο σημείο αυτό αναδεικνύεται η 
ηθική της θυσίας και της παραχώρησης.
Στιλιστικά, παρατηρούμε ότι αυτή η ταινία μικρού μήκους, 
χωρίς διαλόγους, αποδεικνύει μια λεπτή δεξιοτεχνία της λει
τουργίας της ηχητικής μπάντας, καθώς οι νεκροί χρόνοι της α
ναμονής και του στοχασμού περνούν στη σιωπή, ενώ οι δυνα
τές στιγμές της αποφασιστικότητας και της δράσης πλαισιώνο
νται από ευδιάκριτα μουσικά θέματα, μια «μουσική με μέτρο», 
η τέλεια χρήση της οποίας ενισχύει τη μεγάλη γκάμα συναι
σθημάτων. Ο σκοπός που παίζει η φλογέρα στη σκηνή όπου το 

παιδί και ο σκύλος περπατούν συμφι
λιωμένα, μένει χαραγμένος στη μνήμη 
μας ως στιγμή μεγάλης συγκίνησης, η 
οποία εκφράζει την απόλυτη χαρά τού 
ήρωα και, μέσα απ’ αυτόν, το θρίαμβο 
του ανθρώπου πάνω στο φόβο.
Αυτό το μικρό αριστούργημα (τα πάντα 
είναι εδώ) θα επικυρωθεί από μία ακόμα 
ταινία του Κιαροστάμι, το θέμα και την 
προσέγγιση της οποίας προοιωνίζεται: 
πρόκειται για το Πού είναι το σπίτι του 
φίλου μου;, ταινία μεγάλου μήκους για 
τον ηρωισμό και την παιδική ηλικία, 
γυρισμένη δεκαεπτά χρόνια αργότερα.

«Cahiers du Cinéma-, ιχ. 493, 
Ιυνλιυς-Αύγουστος 1995. 

Μετάφραση: Μνριώ Σμαραγδή.
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Το ψωμί και ο δρόμος

Τ Ο  Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α  (1972)
Ζανγκ-ε ταφρί

Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροσχάμι. Σενάριο: Αμπάς Κιαροσχά- 
μι, από μια ιστορία του Μασούντ Μαντανί. Φωτογραφία: Αλί 
Ρεζά Ζαριντάστ. Ηχος: Χαραγε'ρ. Μοντάζ: Ρουχολάχ Εμαμί. 
Ηθοποιοί: Σιρούς Χασανπούρ (Νταρά) και οι μαθητές της Σχο
λής Μερσάρ. Παραγωγή: Κάνουν. Διάρκεια: 14 λεπτά. 
Ασπρόμαυρη. 35πππ. Ιράν.

Στο διάδρομο ενός σχολείου, ο Νταρά περιμένει την τιμωρία του 
απ ’ το δάσκαλο, γιατί μόλις έσπασε, παίζοντας μπάλα, ένα τζάμι 
του σχολείου. Μετά την τιμωρία (ξυλιές στα χέρια) που τη δέχτηκε 
με μεγάλη αξιοπρέπεια, ο Νταρά, προσπαθώντας να κρύψει τα δά- 
κρυά του, επιστρέφει στην αυλή του σχολείου όπου τον περιμένουν 
οι φίλοι του, για να συνεχίοουν το παιχνίδι. Στο σχόλασμα, απο
χαιρετά τους φίλους του και, στο δρόμο προς το σπίτι, με μια μπά
λα ποδοσφαίρου κι ένα τετράδιο στα χέρια, βλέπει σε μια διπλανή 
πλατεία, μια παρέα παιδιών να παίζει ποδόσφαιρο. Σταματά και 
κοιτάζει σιωπηλός τον αγώνα. Οταν η μπάλα έρχεται προς το μέ
ρος του, αντί να τους τη δώσει πίσω, για ν ' αποδείξει ότι είναι κι 
αυτός καλός παίκτης, την κλοτσάει μ ’ ά\η του τη δύναμη, κι η

μπάλα φεύγει μακριά. Αμέσως μετά, το σκάει, τ ’ άλλα παιδιά τον 
κυνηγούν, και κρύβεται για λίγο κάπου, για να τους ξεφύγει. Ο 
Νταρά δεν ξαναπερνά από την πλατεία, γιατί φοβάται μήπως τους 
ξανααυναντήοει. Παίρνει έναν άλλο δρόμο για το σπίτι του. Εχει 
χιονίοει, τα χωράφια είναι χωρισμένα με συρματοπλέγματα, κι ο 
δρόμος περνά μέσα από ένα ποταμάκι κι ένα λόφο γεμάτο σκουπί
δια. Κάποια στιγμή, ο μικρός αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να 
διασχίσει έναν αυτοκινητόδρομο, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, για
τί τα οχήματα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Ο Νταρά κάθεται, κα
θαρίζει τα παπούτσια του, χαιρετά τους οδηγούς που περνούν, και 
συνεχίζει να περπατά κατά μήκος του δρόμου, χωρίς να προσπα
θήσει να περάσει απέναντι.

Στην ουσία, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι οι δύο πρώτες 
ταινίες του Κιαροσχάμι -Το ψωμί και ο δρόμος και Το διάλειμ
μα- αποτελούν δϋο παραλλαγές της ίδιας δομής: ένα μικρό αγό
ρι περνάει από έναν συνηθισμένο και οικείο δρόμο, και συνα
ντά ένα εμπόδιο που το αναγκάζει να σταματήσει (ένας σκύλος, 
ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου). Καταφέρνει, όμως, να ξεπεράοει το

' Ενα καθημερινό πάθος
του Alain Bergala
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εμπόδιο. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό πραγματοποιείται μ’ έ
να συντονισμό ρυθμών, συνεχίζοντας ένα μέρος του δρόμου με 
τον ίδιο το σκύλο που προκάλεσε το σταμάτημα και τη στενο
χώρια· στη δεύτερη, με τον τρόπο που θα δούμε στη συνέχεια. 
Ωστόσο, Το διάλειμμα είναι ευρύτερο και πιο καθολικό. Εδώ, δε 
διακυβεύεται μόνο η απελπισία ενός παιδιού και η κιαροσταμι- 
κή εμμονή στο συντονισμό των ρυθμών, αλλά και το μοναδικό 
αντικείμενο του πάθους (η έμμονη ιδέα), καθώς και η σχέση με 
την κοινωνία των ομοίων μας.
Στο Διάλειμμα, ο πυρήνας είναι το πάθος: το μαρτύριο και η η
δονή της μπάλας. Το αντικείμενο του πάθους δεν έχει σημασία. 
Εξ άλλου, αν το πάθος είναι αληθινό, κάθε αντικείμενό του έχει 
αξία. Κι όπως συμβαίνει με κάθε πάθος, αυτό που αποτελεί τη 
λύτρωση, είναι ταυτόχρονα και καταστροφή. Το αγόρι χάθηκε, 
τιμωρήθηκε, ξυλοκοπήθηκε και περιπλανιέται στους δρόμους 
εξαιτίας της μπάλας του (με την οποία έσπασε ένα τζάμι τού 
σχολείου), αλλά χάρη σε μιαν άλλη μπάλα (αυτή των παιδιών 
που παίζουν ποδόσφαιρο στο δρόμο απ’ όπου πρέπει να περά
σει) θα καταφέρει να υπερνικήσει το εμπόδιο. Η μπάλα αποτε
λεί το κλειδί του κόσμου του, αλλά και, συγχρόνως, το σταυρό 
του.
Ο Κιαροστάμι εξετάζει γι’ άλλη μια φορά με αυτή τη μικρού 
μήκους ταινία το πανανθρώπινο θέμα της σχέσης του ατόμου 
με την κοινωνική ομάδα, στο μέτρο που αυτή αγγίζει τα όρια 
του πάθους. Η πιο έντονη στιγμή αυτής της «μικρής» ταινίας 
είναι όταν το αγόρι σταματάει, αποσβολωμένο στη θέα ενός α
γώνα ποδοσφαίρου που παίζουν οι συνομήλικοί του. Το στενό 
πέρασμα (ο δρόμος περιστοιχίζεται από συνεχόμενους τοίχους) 
είναι ακόμα πιο απαγορευτικό και αδιάβατο απ’ ό,τι θα μπορού
σε να φανταστεί, καθώς αυτό που αντικρίζει, τον παραλύει. Στο 
σχολείο, το πάθος του του κόστισε την προσωρινή του αποβολή 
από την κοινότητα της τάξης, όπως κάθε πάθος που απομονώ
νει το άτομο από το κοινωνικό σύνολο. Συναντά ξανά τους συ
νομηλίκους του βγαίνοντας απ’ το σχολείο, πριν χωρίσουν οι 
δρόμοι τους. Και βρίσκεται ξανά μόνο του όταν ακούει τον ήχο 
που του τραβάει πάνω απ’ όλα την προσοχή και ξυπνάει το πά
θος του: κάποια παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο. Στο σημείο αυτό 
ξεκινάει μία απ’ τις πιο όμορφες σκηνές που έχει ποτέ γυρίσει ο 
Κιαροστάμι, όπου η τέχνη του ξεδιπλώνεται σε όλο της το με
γαλείο. Το εμπόδιο συνίσταται στο πιο επιθυμητό αντικείμενο. 
Αυτό ακριβώς που εμποδίζει, ταυτόχρονα σαγηνεύει. Όσο 
διαρκεί αυτή η παύση, οι αισθήσεις του αγοριού βρίσκονται σε 
υπερδιέγερση, αλλά είναι αποκλειστικά εστιασμένες στον αγώ
να. Η σκηνή εξελίσσεται θαρρείς και το παιδί έχει απομονώσει 
επιλεκτικά τις κραυγές από το ηχητικό περιβάλλον, για να μην 
ακούει παρά μόνο τους ήχους του ποδοσφαιρικού αγώνα. Με το 
βλέμμα του έχει αποστασιοποιηθεί ολοκληρωτικά, ενώ, ταυτό
χρονα, βρίσκεται στην καρδιά του αγώνα που εξελίσσεται. 1 Η ο
μάδα των ομοίων του είναι πολύ κοντά (εξαιτίας της συμπάθει
ας ή της ταύτισης), αλλά και, ταυτόχρονα, απρόσιτη για τον μι
κρό κιαροσταμικό ήρωα. Μια τυχαία, μη προμελετημένη πράξη 
(χωρίς να την έχει αναζητήσει, του δίνεται η ευκαιρία να δώσει 
μια κεφαλιά) με την οποία θα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπό
διο, είναι μια πράξη που του επιτρέπει ν ’ αποτελέσει μέρος τού 
αγώνα, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, και, ταυτόχρονα, τον α
ποκλείει ολοκληρωτικά απ’ τη μικρή κοινωνική ομάδα των

παικτών. Θα τον κυνηγήσει ένας ψηλός επειδή τόλμησε να πα- 
ρέμβει σ’ αυτό το παιχνίδι που δεν τον αφορά, αν και εμείς γνω
ρίζουμε ότι αυτό που τον αφορά πάνω απ’ όλα, είναι η μπάλα. 
Στο νου μας έρχεται αναπόφευκτα ένα άλλο αγόρι που συνά
ντησε επίσης μια άλλη ομάδα παιδιών, πιο μικρά απ’ το ίδιο, να 
παίζουν ποδόσφαιρο. Ήταν η επόμενη μέρα του Πολέμου, σε 
κάποιο δρόμο του ερειπωμένου Βερολίνου. Ο μικρός Έντμουντ 
στο Γερμανία έτος μηδέν δεν κατορθώνει να μπει στο παιχνίδι, 
ενώ ένα μικρό κορίτσι παίρνει την μπάλα, αρνούμενη ν’ αφήσει 
το αγόρι να εισχωρήσει σ’ αυτή τη λιλιπούτεια κοινότητα των 
παιδιών. Λίγα λεπτά αργότερα, ο δρόμος του θα το οδηγήσει στην 
αυτοκτονία. Το αγόρι του Κιαροστάμι θα διασχίσει φέτα φέτα 
τους κύκλους που οδηγούν από την πόλη στην περιφέρεια: θα 
περάσει μέσα από σκουπίδια, άδειες αλάνες με κατσίκες, την α- 
κατάπαυστη και αδιαπέραστη ροή των αυτοκινήτων σ’ έναν 
παρακαμπτήριο δρόμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της τυχαίας 
διαδρομής όπου το αγόρι φαίνεται να αναζητά το δρόμο του, α
ναμφίβολα, μετά απ’ αυτή την εμπειρία, δοκιμάζεται « ως εξω- 
τερικότητα πάντοτε προηγούμενη ή ως ύπαρξη κομματιασμέ
νη από άκρη σε άκρη, η οποία συντίθεται όσο και αποσυντίθε
ται διαρκώς, βίαια και αθόρυβα». Χωρίς αμφιβολία, αυτή η ιδιό
μορφη φράση του Maurice Blanchot αποτελεί τον πιο σωστό ο
ρισμό του κιαροσταμικού παιδιού.

1. Σ’ αυτή χη σκηνή υπάρχει ακόμα ένας θεατής, εξίσου συνεπαρμένος αλλά 
πιο «αποστασιοποιημένος» από τον αγώνα απ’ ότι εκείνος. Είναι ένα μικρό 
κορίτσι που φοράει την παραδοσιακή φορεσιά των γυναικών, με το κεφάλι 
καλυμμένο, του οποίου η σχέση με αυτή την κοινότητα των αγοριών που 
παίζουν είναι ακόμα πιο αινιγματική.

«Cahiers du Cinéma», ζχ. 493, Ιοΰλιος-Αΰγουσζος 1995.
Μετάφραση: Μυρτώ Σμαραγδή.
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Η Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α  (1973)
Τατζρομπέ

Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροστάμι. Σενάριο: Αμπάς Κιαροστά- 
μι, από μια ιστορία του Αμίρ Ναντερί. Φωτογραφία: Αλί Ρεζά 
Ζαριντάστ. Ή χος: Χοραγέρ. Μοντάζ: Μεχντί Ρατζαγιά. Ηθο
ποιοί: Χοσεΐν Γιαρ Μοχαμαντί (Μαμάντ), André Gwalovich (ο 
φωτογράφος), Παρβίζ Ναντερί, Μοσταφά Ταρί, ΦιρουζέΧαμπι- 
μπί, Καμάλ Ραμζανί, Μπεχρούζ Αντριούν. Παραγωγή: Κά
νουν. Διάρκεια: 53 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 35mm. Ιράν.

Ο δεκατετράχρονος Μαμάντ δουλεύει βοηθός σ’ ένα φωτογραφικό 
στούντιο. Ο νεαρός παρασύρεται εύκολα και κάνει τη ζωή του δύ
σκολη, όπως όταν, ακολουθώντας μια Ινδή στο δρόμο, ξεχνά να 
παραδώσει εγκαίρως μια φωτογραφική πλάκα που ο πελάτης την 
περιμένει εναγωνίως, και βρίσκει τον μπελά του από τ ’ αφεντικό 
του. Το φωτογραφείο είναι το σπίτι του: εκεί ζει, κοιμάται, πλένε
ται, ακούει μουσική πριν κοιμηθεί. Ο ιδιοκτήτης του στούντιο του 
συμπεριφέρεται άσχημα: τον μαλώνει συνεχώς, τον δέρνει και τον 
απειλεί πως θα τον απολύσει. Ο Μαμάντ, απ’ την πλευρά του, τον 
εκδικείται φτύνοντας κρυφά μέσα στο ποτήρι απ’το οποίο εκείνος 
πίνει, ή κλέβοντας τα ρούχα του. Μια μέρα, καθώς κόβει βόλτες 
στην πόλη, βλέπει μια κοπέλα πολύ καθωσπρέπει που του αρέσει, 
εκείνη του ρίχνει μια ματιά, δείχνοντας ότι τον έχει προσέξει, κι ο 
Μαμάντ την ερωτεύεται. Λίγες μέρες μετά, φορώντας τα καλά του, 
πηγαίνει κάτω από το σπίτι της, ελπίζοντας να την ξαναδεί. Η κο
πέλα όταν ανεβαίνει στο λεωφορείο με τις φίλες της, τους δείχνει 
τον Μαμάντ, κι όλες μαζί σκάνε στα γέλια. Ο νεαρός παρεξηγεί τη 
χειρονομία. Θεωρώντας ότι η κοπέλα ανταποκρίνεται στο αίσθη
μά του, αποφασίζει να δράσει. Το επόμενο πρωί, φεύγει από το 
στούντιο, κλέβοντας ρούχα και λεφτά από τ ’ αφεντικό, και καλλω
πίζεται: κάνει μπάνιο στα δημόσια λουτρά και γυαλίζει τα παπού
τσια του, ενώ ο λούστρος τον κοιτά με περιφρόνηση γιατί τα πα
πούτσια είναι σε κακό χάλι και οι κάλτσες του τρύπιες. Ακόμα, α
γοράζει ένα δελτίο ταυτότητος και κολλάει τη φωτογραφία του. Με 
καινούργια στοιχεία ταυτότητος, λοιπόν, παρουσιάζεται στο σπίτι 
της κοπέλας και ζητά δουλειά ως υπηρέτης. Η μητέρα κοιτάζει τα 
χαρτιά του ευχαριστημένη και του λέει ότι, αν θέλει, μπορεί να 
σπουδάζει τα βράδια, αλλά θα του απαντήσει το απόγευμα, αφού 
μιλήσει πρώτα με το σύζυγό της. Περιμένοντας, ο Μαμάντ πηγαί
νει σινεμά για να περάσει την ώρα του. Όταν επιστρέφει στο σπίτι, 
βλέπει επιτέλους απ ’ το παράθυρο την κοπέλα, η οποία βγαίνει, 
του επιστρέφει τα χαρτιά και μπαίνει στο σπίτι κλείνοντας πίσω 
της την πόρτα. Η απάντηση είναι αρνητική.

Η διάψευση του ονείρου
του Alain Bergala

Όλα απειλούν τον νεαρό Μαμάντ σε εξαφάνιση: η ε'λλειψη στέ
γης, ιδιωτικού χώρου -  δεν έχει πού αλλού να κοιμηθεί εκτός 
απ’ το φωτογραφείο στο οποίο δουλεύει, ενώ όλα του τα υπάρ
χοντα χωρούν σ’ έναν μικρό σάκο- η ακραία αστάθεια των σχέ- 
σεών του με τους άλλους -  σε όλη τη διάρκεια της ταινίας βιώ- 
νει την απόλυτη μοναξιά και δεν προφέρει παρά δύο ή τρεις

φράσεις μέσα σε αρκετές ημέρες· το αφεντικό του δεν ανοίγει 
ποτέ διάλογο μαζί του και δεν του απευθύνει το λόγο παρά μό
νο για να τον επιπλήξει ή να τον απειλήσει ότι θα τον διώξει. Η 
ταινία μοιάζει να είναι βουβή, αφού εστιάζει σ’ αυτή τη σιωπη
λή φιγούρα του αγοριού. Σε αντίθεση, ο κόσμος γύρω του είναι 
πολύ θορυβώδης. Κάθε μέρα, αλλά και κάθε νύχτα, το ηχητικό 
σάμπαν του Μαμάντ κυριεύεται από την ακατάπαυστη βουή τής 
κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Θα τον δούμε αρκετές φο
ρές να διασχίζει επιδέξια την επικίνδυνη κίνηση κρατώντας έ
να δίσκο γεμάτο ποτήρια με τσάι. Η ταινία μάς δίνει κάθε στιγ
μή την αίσθηση ότι ο ήρωάς της διατρέχει τον κίνδυνο να δια
λυθεί μέσα σ’ αυτή τη βουή της πόλης και την κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων, μέσα σ’ ένα πλήθος ανθρώπων για τους οποίους 
είναι σχεδόν αόρατος. Ο Μαμάντ βιώνει μια απόλυτα ασταθή 
κοινωνική ζωή, κυνηγημένος διαρκώς απ’ την αφάνεια, την α
πλή και σίγουρη εκμηδένιση. Ο Μαμάντ είναι μικρός: στο αφε
ντικό του, που τον κάνει δεκατριών ετών, ανταπαντά -για μία 
και μόνη φορά μέσα στην ταινία- ότι είναι δεκατεσσάρων, σχε
δόν δεκαπέντε. Ο Μαμάντ έχει αναμφίβολα στερηθεί μια πραγ
ματική παιδική ηλικία. Μπορεί να το μαντέψει κανείς από την 
εξαιρετική πρώτη σκηνή, όπου αυτό το κατά πάσα πιθανότητα 
ορφανό παιδί προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή ενός μικρού 
αγοριού (κάτι που ο ίδιος ο Μαμάντ δεν υπήρξε ποτέ), το οποίο 
έχει έρθει να φοτογραφηθεί με τη μητέρα του.
Ως τυπικός κιαροσταμικός ήρωας, ο Μαμάντ δεν έχει άλλη ε
κλογή παρά να επιβεβαιώσει το αυτεξούσιό του με μια έμμονη 
ιδέα, με τη δύναμη μιας φανταστικής πεποίθησης. Ερωτεύεται 
ένα κορίτσι που ανήκει εμφανώς σε μια πιο εύπορη κοινωνική 
τάξη. Στην πρόσοψη του όμορφου σπιτιού της πέφτουν πάντα 
οι φωτοσκιάσεις που δημιουργεί ο ήλιος διαπερνώντας τα φύλ
λα των δέντρων, ακόμα κι όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμέ
νος ή κάπου αλλού βρέχει. Η ζωή του Μαμάντ μοιράζεται πια 169
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ανάμεσα σε δύο σημεία αναφοράς: χο φωτογραφείο όπου είναι 
χο παιδί για άλες χις δουλειές, και χο σπίχι χου κοριτσιού. Με
ταξύ των δύο υπάρχει η πάλη που ο Μαμάνχ πρέπει να διασχί
σει, και τα μισά πλάνα της ταινίας είναι αφιερωμένα σ’ αυτή τη 
διαδρομή μέσα στους γεμάτους κίνηση δρόμους της Τεχεράνης 
ενός παιδιού που έρχεται αντιμέτωπο με την προβληματική 
του ενηλικίωση. Παρατηρεί έναν άντρα που ξυρίζεται, πειρα
ματίζεται (βάζοντας έναν ενήλικο να του γυαλίσει τα λιωμένα 
παπούτσια) μ’ ένα άλλο πιθανά επάγγελμα (του λούστρου) που, 
σύμφωνα με την κοινωνική λογική, μάλλον τον περιμένει, α
κολουθεί μια Ινδή που η εσάρπα της αφήνει να φανεί ένα μικρά 
κομμάτι σάρκας, κατεβαίνει σ’ ένα δημόσιο ουρητήριο, πάει να 
δει μια ταινία καπνίζοντας. Ανάμεσα στα δύο υπάρχει πάντα ο 
κίνδυνος να χάσει αυτή τη μικρή κοινωνική υπόσταση για μια 
χίμαιρα. Το ωμά τέλος της ταινίας δεν απέχει πολύ από την επι
κύρωση αυτής της πιθανότητας· χωρίς τη χίμαιρα, όμως, ο κια- 
ροσταμικός ήρωας δεν είναι τίποτα. Ο Μαμάντ γαντζώνεται με 
επιμονή από τα εθιμοτυπικά και τις πεποιθήσεις του: κολλάει 
μια φωτογραφία του κοριτσιού σε μια σέξι διαφημιστική αφίσα 
του φωτογραφείου κι ανάβει δύο σπίρτα για να δει αν οι φλόγες 
τους θα αγκαλιαστούν, δίνοντάς του ένα σημάδι ότι ο έρωτάς 
του θα ευοδωθεί.
Σ’ αυτή την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας τού 
Κιαροστάμι παρουσιάζεται ήδη το κεντρικό θέμα της ταινίας 
Μέσα από τους ελαιώνες: ένα αγόρι «χωρίς σπίτι» ερωτεύεται έ
να κορίτσι «με σπίτι». Αλλά στην ταινία του 1973 γινόμαστε, 
θα μπορούσαμε να πούμε, αυτόπτες μάρτυρες αυτού του περί
φημου βλέμματος στο οποίο θα στηριχτεί ο νέος της ταινίας 
του 1994 για να προσπαθήσει να επιβάλει στην κοπέλα (κόντρα 
σε κάθε αρχή της πραγματικότητας) την πεποίθησή του ότι έ
χει δημιουργηθεί μια δέσμευση μεταξύ τους μόνο και μόνο ε
πειδή μια μέρα τον κοίταξε! Η σκηνή είναι από τις πιο όμορφες 
της ταινίας και βγαίνει μέσα από την πιο καθαρή παρεξήγηση, 
η οποία στηρίζεται στην εθελοτυφλία του ερωτευμένου: ο Μα
μάντ γίνεται κούκλος, «δανείζεται» τα παπούτσια και το παντε
λόνι του αφεντικού του, κι έρχεται γι’ άλλη μια φορά μπροστά 
στο ηλιόλουστο σπίτι του κοριτσιού, επιθυμώντας, αυτή τη φο
ρά, να μη περιοριστεί σ’ ένα φευγαλέο βλέμμα καθώς προσπερ
νά. Ένα παράξενο λάθος ρακόρ μάς δίνει, για ένα κλάσμα τού 
δευτερολέπτου, την εντύπωση ότι το κορίτσι θα σταματήσει 
για να τον δει καταπρόσωπο, αλλά το επόμενο πλάνο, από άλλο 
άξονα, τη δείχνει ν ’ ανεβαίνει σ’ ένα μικρό λεωφορείο, σίγουρα 
σχολικό, όπου βρίσκονται ήδη και άλλες νεαρές ασχές. Εκεί, 
καλά προστατευμένη πίσω από χο τζάμι, κάνει στον Μαμάντ έ
να διφορούμενο νεύμα που μοιάζει πολύ με κοροϊδία, με τη συν
ενοχή των συμμαθητριών της. Εκείνος δεν μπορεί να δει στο 
βλέμμα και οτη χειρονομία της τίποτ’ άλλο παρά την έναρξη 
μιας επικοινωνίας μεταξύ τους. Αυτό, φυσικά, θα του δώσει τη 
δύναμη να περάσει στην πράξη και να παρουσιαστεί την επομέ
νη ως οικιακός βοηθός στο σπίτι της. Η τελική απόρριψη θα εί
ναι μια σκληρή διάψευση του ονείρου· η πρώτη -και τόσο βί
αιη- στη ζωή του αγοριού, που εισπράττει κατάμουτρα το τελε
σίδικο κλείοψο αυτής της τόσο επιθυμητής πόρτας.

··Cahiers du Ciuénui-, τχ. 493, Ιούλιος-Αύγυυσιυς 1995.
170 Μετάφραση: Μυριώ Σμαραγάή.

Ο Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ω Τ Η Σ  (1974)
Μοσαφέρ

Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροστάμι. Σενάριο: Αμπάς Κιαροστά
μι, από μια ιδέα του Χασάν Ραφί. Φωτογραφία: Φιρούζ Μα- 
λεκζαντέ. Ή χος: Χαραγέρ. Μουσική: Καμπίζ Ρουσανραβάν. 
Μοντάζ: Αμίρ Χοσεΐν Χαμί. Ηθοποιοί: Χασάν Νταραμπί (Γα- 
σέμ), Μασούντ Ζαντμπεγκλέ (Ακμπάρ), Σαχάρ Ζαντμπεγκλέ, 
Μοσταφά Ταρί, Χασάν Αράμπ. Παραγωγή: Κανούν. Διάρκεια: 
71 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 35mm. Ιράν.

Ο Γασέμ δεν είναι καλός μαθητής. Από τα μαθήματά τον προτιμά
ει το ποδόσφαιρο. 'Οταν, μια μέρα, την ώρα του μαθήματος, δεί
χνει στο συμμαθητή του, Ακμπάρ, ένα αθλητικό περιοδικό, ο δά
σκαλος τον αποβάλλει. Την επομένη, πηγαίνει στο διευθυντή μαζί 
με τη μητέρα του. Η γυναίκα παραπονιέται λέγοντας ότι δεν ξέρει 
πια τι να κάνει μαζί του, κι ο Διευθυντής, εκβιάζοντας κατά κά
ποιο τρόπο τη συναίνεση της μητέρας, τον δέρνει με βαναυσότητα. 
Ο Γασέμ, όμως, ακόμα και μετά την τιμωρία, συνεχίζει ν’ αοχο- 
λείται μόνο με το ποδόσφαιρο. 'Οταν μαθαίνει ότι η Εθνική Ομά
δα θα δώσει έναν αγώνα στην Τεχεράνη, προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να βρει τα χρήματα για το εισιτήριο και το ταξίδι. Ξεπουλά ό,τι έ
χει και δεν έχει, κι εξαπατά τους συμμαθητές του ότι τάχα τους 
βγάζει φωτογραφίες με μια παλιά, χαλασμένη φωτογραφική μη
χανή. Και ο φίλος του ο Ακμπάρ θα ήθελε να δει τον αγώνα τής 
Εθνικής, αλλά δεν το διακινδυνεύει. Το βράδυ, πριν την αναχώρη
ση, ο Γασέμ είναι πολύ ανήσυχος: μετρά και ξαναμετρά τα λεφτά 
του, κοιτάζει τις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών που έχει κολ
λημένες στον τοίχο του δωματίου του, αλλά δεν καταφέρνει να ηρε
μήσει. Κατά τις έντεκα τη νύχτα, πηδάει απ’ το μπαλκόνι και το 
σκάει. Προλαβαίνει, την τελευταία στιγμή, το λεωφορείο και ταξι
δεύει για την πρωτεύουσα. Είναι πολύ νευρικός για να μπορέσει να 
κοιμηθεί, κι όταν, το πρωί, φτάνει στην Τεχεράνη, είναι ακόμα ξύ
πνιος. Στα ταμεία του σταδίου ανακαλύπτει ότι τα εισιτήρια έχουν 
ήδη εξαντληθεί. Αναγκάζεται ν’ αγοράσει το εισιτήριο στη μαύρη 
αγορά, ξοδεύοντας έτσι τα λεφτά της επιστροφής. Επειδή θέλει ώ
ρες ακόμα για ν’ αρχίσει ο αγώνας, ο Γαοέμ κάνει βόλτες γύρω α
πό το στάδιο. Κάποια στιγμή, παρατηρεί μερικούς φιλάθλους που 
ξεκουράζονται στο χορτάρι έξω από το γήπεδο. Μόλις ξαπλώνει κι 
αυτός στο γρασίδι, τον παίρνει αμέσως ο ύπνος. Οταν οι άλλοι ση
κώνονται και κατευθύνονται προς το γήπεδο, αυτός συνεχίζει να 
κοιμάται βαθιά. Στον ύπνο του βλέπει εφιάλτες: ένα διαγώνισμα 
μαθηματικών, την τιμωρία που τον περιμένει απ ’ τη μητέρα του 
και το Διευθυντή. Ξαφνικά ξυπνά, γιατί γύρω του επικρατεί μια ε
ξωπραγματική ησυχία. Τρέχει γρήγορα προς το στάδιο, αΛΛά το 
παιχνίδι έχει τελειώσει κι έχουν μείνει μονάχα οι υπάλληλοι που 
καθαρίζουν τις κερκίδες.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής
του Charles Tesson

Του Γαοέμ του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά μια παρόρμη- 
ση τον οδηγεί αλλού, στη λογική προέκταση της καθημερινής 
του απόλαυσης: να πάει στην Τεχεράνη κρυφά από τους γονείς 
του για να παρακολουθήσει έναν αγώνα της εθνικής ομάδας. Ως
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ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, ονειρεύεται να δει τους επαγγελ- 
ματίες να παίζουν όπως κι αυτός, «αλλά καλύτερα». Η επιθυμία 
να είναι θεατής, που τον παρασύρει στην πόλη, τρέφεται από έ
ναν κόσμο εικόνων: τις ομάδες ποδοσφαίρου και τους παίκτες 
που στολίζουν το περίπτερο, την αθλητική εφημερίδα που αγο
ράζει, τις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών που κρέμονται 
στον τοίχο του δωματίου του. Ο Γασέμ θέλει να δει με τα ίδια 
του τα μάτια τις φωτογραφίες να κινούνται· περνώντας μέσα απ’ 
τον καθρέφτη, ν ’ ανακαλύψει από την άλλη μεριά την πραγμα
τικότητα πίσω απ’ τις φωτογραφίες που τον κάνουν να ονειρεύ
εται. Το ταξίδι του Γασέμ, όπως το κινηματογραφεί ο Κιαροστά- 
μι, είναι επίσης η ιστορία ενός μικρού κινηματογραφόφιλου που 
θα μπορούσε, όταν πέφτει το σκοτάδι, να πηγαίνει κρυφά στο 
σινεμά· μόνο που στο τέρμα του ταξιδιού, όταν ο Γασέμ ανακα
λύπτει τη λευκή οθόνη του ονείρου του, θα ξυπνήσει απ’ το 
σκληρό φως της ημέρας που του «καίει» τις επιθυμητές εικόνες. 
Την ώρα του αγώνα, ο Γασέμ μπαίνει στο γήπεδο δύο φορές: την 
πρώτη φορά, φτάνει πολύ νωρίς· τη δεύτερη, πολύ αργά. Έχει 
πληρώσει, λοιπόν, το εισιτήριο για να δει και -ω συμφορά!- δεν 
έχει δει τίποτα· όπως τα παιδιά στο σχολείο που έχουν πληρώσει 
προκαταβολικά για μια φωτογραφία που δε θα αποκτήσουν, έ
στω κι αν ο Κιαροστάμι, σαν καλός παίκτης, βιάζεται, υποστηρί
ζοντας την απάτη του Γ ασέμ, να τους προσφέρει επιτόπου τη 
φωτογραφία την οποία δικαιούνται. Η περιπλάνηση του Γασέμ 
στον περίβολο του γηπέδου, εν αναμονή του αγώνα, είναι η πιο 
όμορφη στιγμή της ταινίας. Το παιδί είναι σε ελεύθερη τροχιά. 
Έχει επιτέλους το εισιτήριο στην τσέπη του, κι ο διπλανός του 
στην εξέδρα τού φυλάει τη θέση. Δεν έχει πια καμιά σκοτούρα. 
Τριγυρίζει, κοιτάζει γύρω του. Τον βλέπουμε ακόμα για μοναδι
κή φορά στην ταινία να χαμογελάει στη θέα των φιλάθλων. Εί
ναι μια εφήμερη στιγμή χάρης όπου ανακαλύπτουμε έναν Γ α
σέμ να πιάνει κουβέντα για το τίποτα, για την ευχαρίστηση και 
μόνο να μιλήσει με τον διπλανό του στο γήπεδο, με τον εργάτη 
στο γυμναστήριο, με το παιδί στην πισίνα, ενώ μέχρι εκείνη τη 
στιγμή τον είχαμε δει να επικοινωνεί με τους άλλους μόνο από 
ενδιαφέρον να πετύχει τον μοναδικό του στόχο: να μαζέψει χρή
ματα για το ταξίδι και τον αγώνα. Είναι όμως και σκληρή στιγ
μή, αφού για χάρη αυτού του ελεύθερου χρόνου χάνει το ματς. 
Το παιδί δεν αποκοιμιέται από δικό του σφάλμα, μολονότι το βα
ραίνει αληθινά η κούραση από το ταξίδι. Πέφτει να κοιμηθεί, ε
πειδή βλέπει τους άλλους να κοιμούνται στη χλόη. Επιθυμεί να 
τους μιμηθεί, να ενωθεί με την ομάδα για να συμπληρώσει τον 
πίνακα. Το υπέροχο πλάνο των κοιμισμένων ανδρών μέσα από 
τα μάτια του Γασέμ είναι το έμβλημα όλης της ταινίας. Μαρτυ
ρεί την επιθυμία του παιδιού να εισχωρήσει στην εικόνα, να γί
νει μέρος της και, με οποιοδήποτε τίμημα, να φωλιάσει στο λί
κνο του πλάνου -  να γίνει πρωταγωνιστής του θεάματος στο οποίο 
είναι θεατής. Μόνο που στον ύπνο του δε βλέπει καθόλου ποδό
σφαιρο, αλλά ονειρεύεται τι τον περιμένει στο χωριό, είτε έχει 
δει είτε δεν έχει δει το ματς.
Η πιο δυνατή σκηνή (αόρατη την πρώτη φορά που βλέπουμε 
την ταινία, πιο όμορφη από ποτέ τη δεύτερη) βρίσκεται ακρι
βώς πριν από την αναχώρηση του Γαοέμ, όταν πέφτει η νύχτα. 
Στο σκοτάδι του δωματίου του κοιτάζει το εισιτήριο του λεω
φορείου, ενώ ο φίλος του, Ακμπάρ, έρχεται να τον αποχαιρετή- 
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να μαζέψει τα χρήματα. Θα ήθελε πολύ να ταξιδέψει, αλλά κα
θώς είναι πιο δειλός απ’ τον Γασέμ, δεν τόλμησε να κάνει το βή
μα. Του εκμυστηρεύεται, λοιπόν, την επιθυμία του: «Θα μου 
διηγηθείς το ματς!» Τι θα κάνει ο Γασέμ στην επιστροφή του; 
Θα πει την αλήθεια; Θα του ομολογήσει ότι έχασε τον αγώνα; 
Όχι. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Γ ασέμ θα του πει ψέματα 
(από το Close-up και μετά ο Κιαροστάμι μάς έχει συνηθίσει σε 
αυτό) για να μη διαψεύσει την προσδοκία του άλλου. Θα του 
διηγηθεί τον αγώνα σαν να τον έχει δει πραγματικά. Ο άλλος, 
ταυτιζόμενος με την αφήγησή του, θα την πιστέψει μέχρι το 
σημείο να ζήσει το ματς δΓ αντιπροσώπου. Αυτό το αποκαλού- 
με ψέμα, υπό τον όρο ότι ξεχνάμε τι αντιπροσωπεύει μια αφήγη
ση: μια ιστορία για να κάνει τον άλλο ευτυχισμένο, να τον πα
ρηγορήσει που δεν έκανε το ταξίδι και, κυρίως, να μη θανατώ
σει τον πόθο του ν ’ ακολουθήσει κι ο ίδιος τα χνάρια του Γ ασέμ 
-  ένα αληθινό ψέμα όπως το εννοεί ο Κιαροστάμι, επειδή, ακό
μα κι αν αποδίδει κάπως αυθαίρετα την πραγματικότητα, ικα
νοποιεί μια πολύ μεγαλύτερη ανάγκη: φροντίζει να τηρηθεί η 
υπόσχεση της ανταλλαγής και να διατηρηθεί μια αληθινή σχέ
ση ανάμεσα σ’ αυτόν που μιλάει και σ’ αυτόν που ακούει. Στον 
Ταξιδιώτη, ο Ακμπάρ είναι το παιδί-θεατής. Αντίθετα, ο Γασέμ, 
που στην αρχή κινείται από έναν πραγματικό πόθο θεατή, με
ταμορφώνεται στη διαδρομή εξαιτίας του άλλου και της αφήγη
σης που ο άλλος περιμένει απ’ αυτόν. Γίνεται σκηνοθέτης χω
ρίς να το ξέρει, ενώ πηγαίνει μόνο για να δει. Στη θέση τής 
πραγματικότητας που απουσιάζει, του αγώνα που έχασε, θα 
πρέπει να φανταστεί τι έγινε πραγματικά για να κατακτήσει 
και να εκφράσει την αλήθεια της πραγματικότητας που διαφεύ
γει. Παρόμοια είναι επίσης η υποχρέωση και η πρόκληση της α
ναπαράστασης που ο Κιαροστάμι επιβάλλει σε κάθε ταινία του, 
ώστε να πραγματοποιηθεί μια γνήσια ανταλλαγή. Ένα ψέμα εί
ναι εξίσου ωραίο με την αφήγηση της πραγματικότητας, εφό
σον συμφωνεί με την αλήθεια του κόσμου τον οποίο υποκαθι- 
στά. Ακόμα κι αν ο Γ ασέμ δεν πέτυχε το στόχο του, η εμπειρία 
της διαδρομής που διένυσε θα του είναι πολύτιμη, για τον ίδιο 
λόγο που το επακόλουθο ψέμα, λογική ανταμοιβή της γκάφας 
του, δίνει και μορφή στην αποτυχία του: τη μορφή μιας αληθι
νής επιτυχίας. Ο σκοπός είναι να υπάρξει συνέχεια, μέσα από 
τον κινηματογράφο. Ο ταξιδιώτης και το Close-up είναι μέχρι 
στιγμής οι ωραιότερες και βαθύτερες ταινίες του Κιαροστάμι. 
Η καθαρά πολύπλοκη αφηγηματική διάταξη της δεύτερης α
ντικατοπτρίζει την προφανή γραμμική απλότητα της πρώτης, 
που είναι το ίδιο γόνιμη. «Όσο διηγούμαστε ιστορίες και υπάρ
χει κάποιος να τις ακούει, μένουμε ζωντανοί» έλεγε ο Serge 
Daney. Η αμοιβαιότητα είναι πραγματική και είναι προς όφε
λος του θεατή του Κιαροστάμι· γιατί το πιο σκληρό για τον Γα
σέμ δεν είναι τόσο να χάσει το ματς όσο να φανταστεί έναν κό
σμο όπου δε θα υπάρχουν πια παιδιά σαν τον Ακμπάρ να του 
ζητήσουν, στην επιστροφή, να τους διηγηθεί αυτό που είδε. Σ’ 
αυτή την αφάνταστη φρικαλεότητα, πηγή μιας ακόμα μεγαλύ
τερης απογοήτευσης, ο κινηματογράφος του Κιαροστάμι, με 
θαυμαστή επιμονή, αρνείται να υποκύψει, προς μεγάλη μας ευ
χαρίστηση.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 493, ΙοάΙιος-Ασγουοτος 1996.
Μετάφραση: Μαριιίνα Πάοσαρη.
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Δ Υ Ο  Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Σ ’ Ε Ν Α  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  (1975)
Ντο ραχ-εχαλ μηαράι-ε γεκ μασ’αλέ

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μ οντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Μορχεζά Ρασχεγκόρ. Ή χος: Τσανγκιζ Σαγιάνχ. Ηθο
ποιοί: Σαΐνχ Γιαραχί Αλαμνχαρί (Νχαρά), Χαμίνχ Γιαραχί Αλα- 
μαρί (Νανχέρ). Παραγωγή: Κανούν. Διάρκεια: 5 λεπχά. 
Έγχρωμη. 35 πιπι. Ιράν.

Ο Ναντέρ και ο Νταρά, εκτός από συμμαθητές, είναι και καλοί φί
λοι. 'Οταν, όμως, ο Νταρά επιστρέφει στον Ναντέρ ένα βιβλίο που 
του το είχε δανειστεί, κι ο δεύτερος ανακαλύπτει πως μια σελίδα 
του είναι ελαφρώς σκισμένη, η φιλία τους δοκιμάζεται. Ανοίγονται 
δύο πιθανές προοπτικές. Η πρώτη είναι ενστικτώδης: ο Ναντέρ 
αντεκδικείται, σκίζοντας το τετράδιο του συμμαθητή του. Ο Νταρά 
απαντά σπάζοντας το μολύβι του Ναντέρ, κι εκείνος καταστρέφει 
την πόρπη της τσάντας του Νταρά -  κι αυτό συνεχίζεται, μέχρι που 
οι δυο τους έρχονται στα χέρια. Στον πίνακα εμφανίζονται τα αντι
κείμενα που καταστράφηκαν στη διάρκεια της φιλονικίας: τετρά
δια, μολύβια, τσάντα, πουκάμισο, καπέλο κ.λπ. Το απόσπασμα τε
λειώνει με δύο κοντινά πλάνα των παιδιών: ο ένας, με το μάτι 
μαυρισμένο · ο άλλος, με το κεφάλι δεμένο με επιδέσμους. Η ταινία 
ξεκινά και πάλι απ’ την αρχή και μας δείχνει για δεύτερη φορά 
την επιστροφή του βιβλίου, αλλά προτείνει και μια δεύτερη λύση. 
Ο Ναντέρ ζητά τη βοήθεια του Νταρά, και μαζί ξανακολλούν την 
σελίδα του βιβλίου, διατηρώντας ακέραιη τη φιλία τους. Οι δυο 
τους, τώρα, μπορούν να γυρίσουν στην αυλή του σχολείου και να 
παίξουν με τους συμμαθητές τους.

Βουβή βία
του Stéphane Bouquet

Πέρα από χο ηθικό και χέλεια παιδαγωγικά μάθημα που περι
γράφει, πέρα από χην εμφάνιση ενός ανχικειμένου που θα δού
με να κυκλοφορεί σχο έργο χου Κιαροσχάμι (χο χεχράδιο χου 
μαθηχή, μέσο χάσο χης γνώσης όσο και χης φιλίας, γιαχί η μια 
προύποθέχει χην άλλη σχο σάμπαν χου σκηνοθέχη), αυχή η μι
κρού μήκους χαινία αξίζει για μια φευγαλέα, αλλά αρκεχά ένχο- 
νη, σκηνοθεχική σχιγμή: χα δυο αγόρια σχέκονχαι ανχιμέχωπα· 
πριν έρθουν σχα χέρια, πιάνονχαι πρώχα απ’ χα υπάρχονχα χου 
ανχιπάλου χους (μια σάκα, ένα χάρακα, ένα παλχό)· είναι χελεί- 
ως απαθή. Τόσο πολύ συγκραχημένη, χόσο απόλυχα βουβή, η 
βία αποκχά χρομερή δύναμη. Ωσχόσο, δε βρίσκεχαι πάνχα μόνο 
εκεί που πισχεύουμε. Κινημαχογραφώνχας σε σχαθερά πλάνα, ο 
σκηνοθέχης πολλαπλασιάζει χα βίαια «πηδήμαχα» χου άξονα, χις 
παραλλαγές σχο μέγεθος χων πλάνων, χα απρόσμενα καδραρί- 
σμαχα, λες και χο μικρόβιο χης βουβής βίας μεχαδίδεχαι σχη 
σκηνοθεσία· λες και η αγριόχηχα δεν ανήκει πια μόνο σχην 
πλευρά χων παιδιών, αλλά και σχην πλευρά αυχών που χα πα
ρακολουθούν· γιαχί ποιος άλλος ενδιαφέρεχαι για χο βλέμμα 
χης κάμερας, αν όχι οι ανχιπρόσωποι χου σχολικού θεσμού και 
χου δημόσιου αισθήμαχος; Από χο σημείο αυχό μέχρι να πούμε 
όχι ο Κιαροσχάμι κινημαχογραφεί επίσης -και μάλισχα, άσχη
μα- χις πραγμαχικές σχέσεις εξουσίας μέσα σχο σχολικό περι
βάλλον, μας χωρίζει μόνο ένα βήμα, που οι επόμενες χαινίες μάς 
δίνουν χο δικαίωμα να χο κάνουμε.

-Cahiers du Cinéma-, τχ. 493, Ιουλιος-Ανγονσκχ; 1995.
Μπάφραοη: Μαριτίνα Πάοοαρη.
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Κ Ι  Ε Γ Ω  Μ Π Ο Ρ Ω  (1975)
Μαν χαμ μιτουνάμ

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Μοσταφά Χαχζί. Κινούμενα σχέδια: Ναφισε' Ριαχί, 
Φαρζανέ Ταγαβι. Ή χος: Χαραγέρ( Μοχαμάνχ Χαγιγί. Μουσι
κή: Νασέρ Τζασέμ Αζάρ. Ηθοποιοί: Καμάλ Ριαχί, Αχμάνχ Κια- 
ροσχάμι. Παραγωγή: Κάνουν. Διάρκεια: 4 λεπχά. Έγχρωμη. 
35πιιη. Ιράν.

Δύο παιδιά βλέπουν στην τηλεόραση, κινούμενα σχέδια, με τυπικές 
συμπεριφορές ζώων: ένα καγκουρό πηδάει, ένα σκουλήκι σέρνε
ται, ένας ποντικός σκάβει, ένα άλογο καλπάζει, ένα ψάρι κολυ
μπάει, μια μαϊμού κρεμιέται από ένα δέντρο. Αφού παρατήρησαν 
τις κινήσεις τους, το ένα απ’ τα παιδιά φωνάζει, σίγουρο ότι είναι 
ικανό να τα μιμηθεί: «Κι εγώ μπορώ». Και πράγματι, σε κάθε κι
νούμενο σχέδιο εναλλάσσεται η εικόνα του παιδιού που, με τη σει
ρά του, πηδάει, σκάβει με τα χέρια, τρέχει γρήγορα, κολυμπάει, 
κρεμιέται από ένα δέντρο. Έτσι, οι εικόνες του βίντεο αντιστοιχούν 
απολύτως στα κινούμενα σχέδια. Όμως, το τελευταίο κινούμενο 
σχέδιο αφήνει τα παιδιά άναυδα: ένα περιστέρι ζυγίζεται στον αέ
ρα κι αρχίζει να πετάει. Αυτή τη φορά, το παιδί δεν προφέρει την 
συνηθισμένη φράση και περιορίζεται να κοιτάζει αμήχανο την τη
λεόραση. Σ ’ εκείνο το σημείο, ξαφνικά, βλέπουμε ένα αεροπλάνο ν ’ 
απογειώνεται...

Απόλυτα αντιπροσωπευτική
του Laurent Roth

Αυτή η μικρού μήκους ταινία είναι απόλυτα αντιπροσωπευτι
κή των εκπαιδευτικών ταινιών που παρήγε το Κάνουν. Εδώ, ο 
Κιαροστάμι ανατρέχει σε μια σχεδόν παβλοφική αντίληψη της 
εκπαίδευσης, εναλλάσσοντας συνεχώς ερεθίσματα και αντιδρά
σεις. Αυτή η τρομερά επαναληπτική αλυσίδα διακόπτεται ευ
τυχώς από την τελική σκηνή.

>·Cahiers du Cinéma», τχ. 493, Ιούλιος-Αύγουστος 1995.
Μετάφραση: Μαριτίνα Πάσσαρη.

Τ Α  Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α  (1976)
Ρανγκχά

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Μοσταφά Χατζί. Ή χος: Τσανγκίζ Σαγιάντ. Μουσι
κή: Νασέρ Τζασέμ Αζάρ. Ηθοποιός: Σαχίν Αμίρ-Αριομάντ. 
Παραγωγή: Κανούν. Διάρκεια: 15 λεπτά. Έγχρωμη. 35πππ. 
Ιράν.

Ο κόσμος είναι γεμάτος χρώματα: αρκεί να κοιτάζει κανείς το ου
ράνιο τόξο, ένα διαμάντι που διαθλά το φως και, μαζί του, όλες τις 
διαβαθμίσεις των χρωμάτων, ή μια κασετίνα με χρωματιστά μολύ
βια για να το διαπιστώσει. Και κάθε χρωματικό στοιχείο μπορεί 
να συνδεθεί με αντικείμενα της καθημερινής ζωής. Για να αποδει- 
χθεί αυτό το αξίωμα και να μπορέσουν τα παιδιά να οικειοποιη- 
θούν τα χρώματα, στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ βλέπουμε ζώα, 
φυτά, λουλούδια, φρούτα, διαφορετικών χρωματισμών: κόκκινο, 
πράσινο, κίτρινο, μπλε, μοβ, πορτοκαλί, άσπρο και μαύρο. Η  επι
λογή των αντικειμένων και οι διαφορετικοί συνδυασμοί ακολου
θούν τη λογική του βασικού χρώματος αναφοράς. Τα χρώματα εί
ναι στενά συνδεδεμένα με τις ανθρώπινες πράξεις και αισθήσεις. 
Αυτό το καταλαβαίνει ένα παιδί, καθώς οι συνήθειες και οι προσ
δοκίες του αλλάζουν με βάση τα χρώματα που συναντά στη διάρ
κεια της ημέρας. Αφού έχουν παρουσιαστεί όλα τα χρώματα, η α
νησυχία του παιδιού εμφανίζεται και πάλι όταν βρίσκεται μπρο
στά σε μια σειρά από κουτιά βερνικιών. Με το πιστόλι του, που ρ ί
χνει μπαλάκια, τα χτυπάει το ένα μετά το άλλο, και τα χρώματα 
εκρήγνυνται. Το άθροισμα όλων των χρωμάτων και όλων των 
εκρήξεων είναι το μαύρο.

Χρωματική φαντασία
του Jean Breschand

Ξέρουμε πόσο ο παιδαγωγικός κινηματογράφος (όπως ολόκλη
ρος ο κινηματογράφος κατά παραγγελίαν) μπορεί να είναι μια 
άχαρη άσκηση, καθώς περιορίζεται σε μια σειρά από υποχρεω
τικούς όρους. Η ίδια η κατασκευή της ταινίας Τα χρώματα δεν 
τη διαφοροποιεί από το διδακτισμό του είδους. Ωστόσο, ακρι
βώς γι’ αυτό μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα τη θέση τού 
Κιαροστάμι σε σχέση με το θεσμό. Αντί να παραμορφώσει την 
παραγγελία με ειρωνεία ή να τη διαστρέφει χωρίς ντροπή, παί
ζει το παιχνίδι της για να καταφέρει να το γυρίσει προς όφελος 
του. Για το σκοπό αυτόν, στηρίζεται σε μια διπλή στρατηγική: 
την οργάνωση μιας απαρίθμησης και την παρεμβολή παρεκ
τροπών μέσα στο ίδιο της το σώμα.
Η ταινία ξεκινά με το πλάνο ενός κουτιού με χρώματα, που εί
ναι τοποθετημένο κατά πλάτος σε άσπρο φόντο, όπου ξεχωρί
ζουν έξι στρογγυλές νερομπογιές: κίτρινη, πορτοκαλιά, κόκκι
νη, κι από κάτω πράσινη, μπλε και μοβ. Ένα πινέλο έρχεται 
και παίρνει λίγο κόκκινο χρώμα. Στο επόμενο πλάνο, το πινέλο 
βυθίζεται σ’ ένα ποτήρι καθαρό νερό, που θολώνει από ένα κόκ
κινο σύννεφο. Από εδώ αρχίζει μια αλληλουχία πλάνων που 
παρουσιάζει -πάντα σε άσπρο φόντο- διάφορα πολύ συνηθισμέ
να αντικείμενα: ένα λουλούδι, ένα ραπανάκι, μια φράουλα, μια174
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μπλούζα, ένα φτυάρι, μια χτένα... Η σειρά υπογραμμίζεται από 
τη φωνή μιας γυναίκας που, αφού έχει αναγγείλει το χρώμα, ο
νομάζει κάθε αντικείμενο, και συνοδεύεται από μια χοροπηδη
χτή μουσικούλα, κάπως αγχωτική (όμως αυτή η εντύπωση 
μπορεί να είναι θέμα γούστου, παρ’ όλο που το ηχητικό ερέθι
σμα είναι προφανές). Όλη η ταινία, λοιπόν, δομείται πάνω 
στην επανάληψη αυτής της βασικής διάταξης: η παλέτα και το 
πινέλο που παίρνει ένα χρώμα και το διαλύει στο ποτήρι με το 
νερό, και, τέλος, η απαρίθμηση των αντικειμένων. Το πλεονέ
κτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι επιτρέπει τους συσχε
τισμούς των χρωμάτων. Έ να μήλο μπορεί να είναι κόκκινο ή 
πράσινο· ένα αυτοκίνητο, μπλε ή πορτοκαλί, κ.λπ. Η μέθοδος 
της χρωματικής παλέτας χρησιμοποιείται εδώ κυριολεκτικά, 
με μια απλότητα που οφείλεται χωρίς αμφιβολία στην εμπειρία 
του Κιαροστάμι ως γραφίστα στη δεκαετία του ’60.
Η ταινία θα μας ενδιέφερε μόνο ως αξιοπερίεργη, αν το σύστημά 
του δε θόλωνε γλιστρώντας σε απρόσμενες παρεκτροπές. Έτσι, 
όταν η απαρίθμηση των κόκκινων αντικειμένων φτάνει στον 
φωτεινό σηματοδότη, διακόπτεται από τη σκηνή ενός παιδιού 
που σε μια διάβαση περιμένει υπομονετικά να διασχίσει το δρό
μο. Μετά περνάει σ’ ένα ράλι με τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινη
τάκια σε μια μικρογραφία πίστας, που εναλλάσσεται με κοντινά 
πλάνα του παιδιού να οδηγεί ένα kart, φορώντας κράνος. Η σκη
νή μακραίνει ανεξήγητα, αφήνεται στην απεριόριστη ευχαρί
στηση της ταχύτητας, ώσπου ένα αυτοκίνητο εκτροχχάζεται και 
αναποδογυρίζει. Όλη η σεκάνς παίρνει ακόμα περισσότερο την 
αίσθηση του ονείρου, όταν ξαναγυρίζουμε στο υπάκουο παιδί 
που, επιτέλους, μόλις ανάψει το πράσινο, περνάει απέναντι... Η 
παιδαγωγική αποστολή της εκμάθησης των χρωμάτων αποκτά 
και μια δεύτερη λειτουργία κοινωνικού χαρακτήρα. Το πιο εκ
πληκτικό είναι ότι αυτή η λειτουργία, η διδασκαλία των παιδιών 
πώς να διασχίζουν το δρόμο, περνά μέσα από μια ονειρική διαδι
κασία που δεν υπακούει σε μια απαγορευτική αντίληψη, αλλά ε
ξασφαλίζει -όχι χωρίς βία- τη φαντασιακή πραγματοποίηση μιας 
γνώσης την οποία οι διατάξεις του νόμου δε θα μπορούσαν να με
ταδώσουν τόσο καλά. Οι παρεκτροπές αυτές μαρτυρούν μια σπά
νια δύναμη έκφρασης που αποδίδεται στον κινηματογράφο και 
στα αφηγηματικά παιχνίδια του: κάτω από τα χρώματα, μέσα α
πό τα αντικείμενα, περνούν υφασμένες η μια μέσα στην άλλη 
κοινωνικές πρακτικές και υλικές ονειροπολήσεις.
Σ’ αυτού του είδους τις εκτροπές θα ξαναγυρίσουμε δύο φορές 
μέσα στην ταινία. Το κεφάλαιο του λευκού συνδέεται με μια σε
κάνς όπου βλέπουμε ένα παιδί να παρακολουθεί το χάρτινο κα- 
ραβάκι του που το έχει αφήσει στο νερό. Τελικά, όταν φτάσου
με στην απόχρωση του μοβ, θα παρέμβει η πιο εκπληκτική 
σκηνή της ταινίας: η δολοφονία των χρωμάτων. Το παιδί πυρο
βολεί μπουκάλες χρωμάτων αραδιασμένες σ’ ένα ράφι. Η μια 
μετά την άλλη εκρήγνυνται, εκτοξεύοντας χρώματα, κατα- 
ατρέφοντας το ίδιο το αντικείμενο της ταινίας. Η σκηνή λει
τουργεί ως μετάβαση στο τελευταίο χρώμα, το μαύρο, που είναι 
η άρνηση όλων των χρωμάτων, αλλά και το απαραίτητο χρώμα 
της εκμάθησης, το χρώμα του μελανιού και του μαυροπίνακα 
με τον οποίο τελειώνει η ταινία.

Κ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ι  Γ Ι Α  Γ Α Μ Ο  ( 1 9 7 6 )
Λεμηάσ-ι μπαράι-ε αρουσί

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτογραφία: Φι-
ρούζ Μαλεκζαντέ, Χομαγιούν Παϊβάρ. Ή χος: Τσανγκίζ Σα- 
γιάντ. Μοντάζ: Μουζά Αφσάρ. Ηθοποιοί: Μοχαμάντ Φαζίχ 
Μοταλέμπ, Μασούντ Ζαντμπεγκλέ, Μεχντί Νεκβί, Ρεζά Χασε- 
μί, Μπαμπάκ Καζεμί, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Ταβακολί, Χασέμ 
Αρκάν. Παραγωγή: Εμπραχίμ Φορουζές για το Κανούν. Διάρ
κεια: 55 λεπτά. Έγχρωμη. 35πππ. Ιράν.

Ο Αλί, ο Χουσεΐν και ο Μαμάντ είναι τρία δεκαηεντάχρονα αγό
ρια που δουλεύουν βοηθοί σε μικρομάγαζα, τα οποία βρίκονται ό
λα στην ίδια αυλή: ο πρώτος δουλεύει σ ’ένα ραφείο· ο δεύτερος, σ’ 
ένα εργαστήριο κοπτοραπτικής· ο τρίτος, σ’ένα καφενείο. Κάποια 
Κυριακή, μια καθωσπρέπει κυρία ζητά από το ράφτη ένα και
νούργιο κοστούμι για το γιο της, Ρεζά, με την ευκαιρία του γάμου 
της αδελφής του. Μόλις ο Χουσεΐν και ο Μαμάντ το μαθαίνουν, 
προσπαθούν να πείσουν τον Αλί να τους δανείσει το κοστούμι. Ο 
πρώτος το θέλει για να κάνει τη φιγούρα του σε μια κοπέλα, κι ο 
δεύτερος για να πάει οε μια παράσταση. Ο Αλί, όμως, είναι ανα
ποφάσιστος: είχε ήδη δανείσει και παλιότερα ένα ρούχο στον Μα
μάντ, κι εκείνος του το επέστρεψε σε μαύρο χάλι. Τελικά, υποκύ
πτει στις πιέσεις του Χουσεΐν, που είναι πιο αξιόπιστος: μπορεί να 
το φορέσει Τετάρτη βράδυ, την προηγούμενη της παράδοσης, με 
τη συμφωνία να μη το λερώσει. Ο Μαμάντ, απ ’ τη μεριά του, ακο
λουθεί άλλη στρατηγική: είναι γραμμένος οε μια σχολή καράτε, 
κάτι που θέλει να κάνει και ο Χουσεΐν, για να γίνει πιο δυνατός. 
Έτσι, μια μέρα, ενώ κάνουν βόλτα με το μηχανάκι, του κάνει την 
εξής πρόταση: να του δανείσει το κοστούμι, με ανταλλαγή μερικά 
μαθήματα καράτε. 'Οταν φτάνει η επίμαχη μέρα, ο Χουσεΐν μπο
ρεί φορέσει το κοστούμι και να προοκαλέοει την κοπέλα να βγουν 
έξω, αλλά θα πρέπει να γυρίσει νωρίς, για να δώσει το κοστούμι 
στον Μαμάντ -  κι έτσι γίνεται. Καθισμένος στην πλατεία, στην 
παράσταση ενός μάγου, ο Μαμάντ προαφέρεται ως εθελοντής για 
κάποιο νούμερο κι ανεβαίνει στη σκηνή. Το επόμενο πρωί, ο ΑΙί 
είναι πολύ ανήσυχος: ο Μαμάντ δεν έχει φανεί, κι ο Χουσεΐν δεν 
ξέρει πού είναι. Όταν πια ο ΑΙί θεωρεί την τιμωρία του δεδομένη, 
εμφανίζεται ο Μαμάντ. Όμως και πάλι η παράδοση τον κοστου
μιού μπλοκάρεται. Εμφανίζεται ο πατέρας τον Μαμάντ που, θυ
μωμένος γιατί ο γιος του δε γύρισε τη νύχτα στο σπίτι, είναι απο
φασισμένος να τον δείρει εκεί, μπροστά οε άλσος. Ο ΑΙί τρέχει να 
βοηθήσει το φίλο του και να του πάρει το ρούχο, αλίά δεν προλα
βαίνει το κακό: αίμα έχει λερώσει το παντελόνι. Όταν καταφθά
νουν ο Ρεζά και η μητέρα του για να παραλάβουν το κοστούμι, ο 
ΑΙί είναι κυριολεκτικά απεγνωσμένος. Προσπαθεί να καθαρίσει 
το λεκέ, αλίά μάταια. Παραιτημένος, περιμένει την τιμωρία, αλ
λά, για καλή του τύχη, ο νεαρός προβάρει μονάχα το σακάκι κι ό
χι το παντελόνι. Ενώ το κοστούμι τυλίγεται για να παραδοθεί, ο 
ράφτης λέει ότι σύντομα ο Ρεζά θα πρέπει να παντρευτεί. Η μητέ
ρα συμφωνεί και εύχεται άλα τ ’ αγόρια κάποια στιγμή να μπορέ
σουν να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους. Αν το οκεφτεί κανείς, 
αυτό ακριβώς συνέβη στους ΑΙί, Χουσεΐν και Μαμάντ.

-Cahiers du Cinéma-, ιχ. 493. ΙοεΑιος-λιχονσιος 1995.
Μετάφραση: Μαριιίνα Πάοοαρη 175
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Η μηχανή όρασης
του Στρατη Βουγιούκα

Το Κοστούμι για γάμο (1976) είναι μια από τις λιγότερο γνωστές 
ταινίες της πλούσιας καριέρας του Κιαροστάμι, πριν από την ό
ψιμη αναγνώριση του παγκοσμίως (μετά δηλαδή την ανακάλυ
ψη του Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, στις αρχές της δεκαε
τίας του ’90).
Στην ίδια διδακτική γραμμή με τις ταινίες που έκανε για το 
Ινστιτούτο για την Πνευματική Ανάπτυξη Παίδων και Εφή
βων, η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Κιαροστάμι παρου
σιάζει (όπως, άλλωστε, οι περισσότερες ταινίες του) πρόσωπα 
διαπνεόμενα από μια έμμονη ιδέα, μια προσωπική εμμονή, η ο
ποία τους επιτρέπει να υπερβούν τον εαυτό τους ανατρέποντας 
τους κυρίαρχους κανόνες, είτε για μια στιγμή είτε στα πλαίσια 
μιας ολόκληρης διαδικασίας συνειδητοποίησης. Κυρίαρχος κα
νόνας εν προκειμένω, ο απαράγραπτος νόμος που ορίζει την τά
ξη των πραγμάτων, είναι αυτός που φέρνει αντιμέτωπους 
πλούσιους και φτωχούς.
Εδώ, όργανο αυτής της υπέρβασης είναι η διαπραγμάτευση. Το 
Κοστούμι για γάμο είναι μια αξεπέραστη ταινία πάνω στο παζά
ρεμα. Προκειμένου να αποσπάσουν αυτό που θέλουν, τα δυο 
παιδιά δε θα διστάσουν να θέσουν σε εφαρμογή όλα τα δυνατά 
μέσα, όλα τα κόλπα που τυχόν γνωρίζουν: διαπραγμάτευση, α
νταλλαγή, εκφοβισμό, ψέμα, απειλή, εκβιασμό... Όλα είναι θε
μιτά προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους: να καταφέρουν 
να βγουν έξω για λίγες ώρες φορώντας ένα δανεικό κοστούμι -  
έτσι, για να δώσουμε έστω για λίγο την εντύπωση ότι μπορού
με να υπερβούμε τους νόμους, ν ’ απαλλαγούμε από το βάρος 
τους.
Ο Μαμάντ θα κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει και να φορέ
σει το περίφημο κοστούμι. Όμως, με το να μη το επιστρέφει 
στην ώρα του, θα παραβιάσει το νόμο που δεν έπρεπε να παρα
βιάσει, και, μοιραία, θα τιμωρηθεί Το ηθικό σύστημα του Κια
ροστάμι, αν και δεν είναι άκαμπτο/αυστηρό (όπως εκείνο των 
θεσμών της χώρας του -  πριν και μετά την επανάσταση), δεν 
παύει να είναι αμείλικτο: όσο κι αν μπορούμε -ή, μάλλον, αν ο
φείλουμε, για να υπάρξουμε- να παραβιάζουμε τους νόμους και 
τις κοινωνικές επιταγές, είναι ανεπίτρεπτο να αθετούμε τις υ
ποσχέσεις μας. Καταλύοντας το συμβόλαιο που τον δένει με τον 
Αλί, ο Μαμάντ βάζει σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά 
και το φίλο του.
Η ταινία διαγράφει σαφείς αντιθέσεις, και η σκηνοθεσία στοι
χειοθετεί μια γεωμετρία του χώρου που, τελικά, είναι αντανά
κλαση της γεωμετρίας εκείνης η οποία φέρνει αντιμέτωπα με
ταξύ τους τα άτομα, τις τάξεις και τα παιδιά προς τους ενήλι
κες.
Το μέσα και το έξω, το πάνω και το κάτω, τα πάντα αντιδια- 
στέλλονται, το ένα διεισδύει μέσα στο άλλο. Οι διακριτοί χώροι 
κάθε καταστήματος επικοινωνούν οπτικά μεταξύ τους. Η ται
νία στο σύνολό της στηρίζεται δομικά πάνω στις δυνατότητες 
της όρασης: να βλέπεις και να σε βλέπουν, να βλέπεις χωρίς να 
σε βλέπουν -  ένας μηχανισμός, που θυμίζει περιέργως τον Σιω
πηλό μάρτυρα του Hitchcock, του σασπένς συμπεριλαμβανομέ
νου. Ο Κιαροστάμι, όπως ο Hitchcock πριν απ’ αυτόν, δίνει μια 
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με τα πολλά της επίπεδα και τα μαγαζιά/κελιά μετατρέπεται σε 
μια μηχανή όρασης που κρύβει και αποκαλύπτει ταυτόχρονα· 
ένα όργανο επιτήρησης κι ένα όπλο απελευθέρωσης· μια εκ
πληκτική μηχανή παραγωγής νοήματος, όπως επίσης και μια 
μηχανή δημιουργίας μυθοπλασίας· ένα εργαστήριο καταστάσε
ων υψηλά κινηματογραφικών.
Ο Κιαροστάμι καταφέρνει να δημιουργήσει, με μια μαεστρική 
σκηνοθεσία, έναν εξαιρετικά πολύπλοκο χώρο ανάδειξης των 
ανθρώπινων σχέσεων. Ο χώρος αυτός θυμίζει τους μηχανι
σμούς σύλληψης (της πραγματικότητας) και γέννησης (μιας α
λήθειας), όπως θα τους σκηνοθετήσει κάποια χρόνια αργότερα. 
Η ταινία θυμίζει πολύ το Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, γυ
ρισμένο μετά από 1 1  περίπου χρόνια, αλλά και, κατά κάποιον 
τρόπο, συνιστά το αντεστραμμένο της είδωλο. Ενώ περιγράφει 
με τον ίδιο τρόπο την κατάκτηση μιας ατομικής ηθικής ευθύ
νης απέναντι στην αυθαιρεσία των νόμων των ενηλίκων, αυτή 
η περιγραφή γίνεται εξ αντιθέτου: η ανευθυνότητα του Μα
μάντ θα τον κάνει να θέσει το φίλο του, Αλί, σε κίνδυνο και να 
δαρεί από τον απηυδησμένο αδελφό του. Παρ’ όλο που ο Μαμάντ 
ξέρει να παραβαίνει τους κανόνες, δεν έχει μάθει ακόμα να ξε
γελά.
Πέρα από το μάθημα ηθικής, ο Κιαροστάμι περιγράφει τρεις νέ
ους ανθρώπους αντιμέτωπους με την αγριότητα του κόσμου. 
Κυρίως, όμως, περιγράφει την Τεχεράνη, μια πόλη που δεν έ
χουμε συνηθίσει να βλέπουμε πριν την επανάσταση, με μακρυ- 
μάλληδες άνδρες και ακάλυπτες γυναίκες.
Εντούτοις, το πιο μεγάλο κατόρθωμα της ταινίας είναι ότι κα
τορθώνει να καταστήσει συγκινητικό τον ανυπόφορο Μαμάντ, 
που θέλει πάση θυσία ν ’ αποκτήσει το κοστούμι, για να προξε
νήσει αίσθηση κάποιο βράδυ, στη σκηνή ενός καμπαρέ, δίπλα 
σ’ έναν μέτριο ταχυδακτυλουργό. Ως προς αυτό διαφέρει από 
το φίλο του, Χοσεΐν (που το θέλει για να βγει με μια κοπέλα). Το 
να φορέσει το κοστούμι, είναι ένας τρόπος γι’ αυτόν να υπερβεί 
την κατάστασή του. Δεν του αρκεί να ξεγελάσει μόνο για μία ώ
ρα- θέλει να γίνει το αντικείμενο θαυμασμού μιας ολόκληρης 
αίθουσας (σαν να ’πρεπε να εξαργυρώσει στον μέγιστο βαθμό 
την προσπάθεια που έχει καταβάλει για ν ’ αποκτήσει το κο
στούμι). Ελπίζει σε κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. Κατατρώγεται α
πό την επιθυμία να γίνει κάποιος άλλος. Όπως ο Σαμπζιάν, ο ή- 
ρωας του Close-up (που θα γίνει η πραγματική του ενσάρκω
ση), έτσι κι ο Μαμάντ θέλει να γίνει σταρ, ώστε να τον αναγνω
ρίζουν -έστω και για ένα βράδυ- σαν μια διασημότητα κι όχι 
σαν ένα σερβιτόρο καβγατζή και ψεύτη.

X. Είδος σωφρονιστικού καταστήματος που επινόησε ένας άγγλος αρχιτέ
κτονας γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα και που στηρίζεται στην ιδέα «ανοι
χτών·· κελιών, οργανωμένων κυκλικά γύρω από έναν πύργο απ’ όπου οι 
κρατούμενοι παρακολουθούνται νυχθημερόν από αόρατους φύλακες. Οι 
κρατούμενοι, ακριβώς επειδή δεν ξέρουν πότε ακριβώς παρακολουθούνται, 
μαθαίνουν σιγά σιγά να αυτοεπιτηρούνται (Michel Foucault, Surveiller et 
Punir, Gallimard, Παρίσι 1975).

Παρίσι, Σεπτέμβριος 2004
Μετάφραση: Κυριακή Χρα.
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Φ Ο Ρ Ο Σ  Τ Ι Μ Η Σ  Σ Τ Ο Υ Σ  Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ Σ  (1977)
Μηοζοργκντάστ-ε μο ’αλέμ

Σκηνοθεοία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμηάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Μοχαμάντ Χαγιγί. Παραγωγή: Κάνουν. Διάρκεια: 
24 λεπτά. Έγχρωμη. 16mm. Ιράν.

Μια φωνή off αφηγείται πόσο δύσκολη, αλλά και, ταυτόχρονα, πό
σο σημαντική από ηθική άποψη είναι η δουλειά του δασκάλου. Αυ
τό επιβεβαιώνεται από πολλές συνεντεύξεις δασκάλων: από τη νε
αρή δασκαλίτσα μέχρι τον ηλικιωμένο δάσκαλο λίγο πριν βγει στη 
σύνταξη, όλοι συμφωνούν ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός και 
καθοριστικός για τη σωστή ανατροφή των παιδιών, έτσι ώστε, όταν 
μεγαλώσουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι και επιτυχημένοι επαγ- 
γελματίες. Συχνά, η πιο μεγάλη ικανοποίηση (κι αυτό ακούγεται 
από πολλούς) οφείλεται απλώς και μόνον στην αναγνώριση του 
έργου τους, που συχνά έρχεται ύστερα από πολύ καιρό· όπως, π.χ., 
στην περίπτωση ενός δασκάλου, ο οποίος, όταν συνάντησε έναν πα
λιό του μαθητή που είχε γίνει στρατηγός, δέχτηκε απ’ αυτόν έναν 
στρατιωτικό χαιρετισμό, χειρονομία τιμής και σεβασμού, ή μιας η
λικιωμένης δασκάλας που συγκινημένη έμαθε ότι μια παλιά της 
μαθήτρια είχε επιλέξει το ίδιο επάγγελμα, έχοντάς την ως πρότυ
πο, ή την περίπτωση κάποιας άλλης που προσκλήθηκε τιμητικά 
στο γάμο μιας μαθήτριάς της. Ανάμεσα στα διάφορα άτομα που 
εμφανίζονται να μιλούν, βλέπουμε κι έναν μουλά, τον μοναδικό 
που υποστηρίζει με πεποίθηση ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι ση
μαντικός για την εκμάθηση των κανόνων του Κορανίου και την α
νύψωση του πνεύματος των παιδιών. Με τις συνεντεύξεις να εναλ
λάσσονται και με τη φωνή off να σχολιάζει και να βάζει διάφορα

θέματα, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τους δασκάλους ενώ διδά
σκουν, και μετά, όταν τα μαθήματα έχουν τελειώσει, τις άδειες αί
θουσες. Μια αιχμηρή ερώτηση τους αναγκάζει να παραδεχθούν ό
τι οι μισθοί δεν είναι ικανοποιητικοί, ότι τα χρήματα δε φτάνουν 
μέχρι το τέλος του μήνα, ότι μονάχα η αναγνώριση του έργου τους 
δεν αρκεί. Η κριτική είναι σχεδόν προφανής, αλλή, ταυτόχρονα, σε 
κάθε δήλωση ακούμε κι ότι η πραγματική ανταμοιβή για τη δου
λειά τους δεν έγκειται μόνο στο χρήμα, αλλά και στην επιτυχία των 
μαθητών τους. Πρέπει να είναι κανείς ερωτευμένος με τη δουλειά 
του και να έχει μια φιλική σχέση με τους μαθητές για να μπορεί να 
συνεχίσει σ’ αυτόν τον δύσκολο δρόμο -  σ’ αυτό καταλήγουν όλοι. 
Ανάμεσα στους πολλούς υπάρχει κι ένας συνταξιούχος καθηγητής 
γαλλικών που αφηγείται τι του έμεινε από την περίοδο της εκπαι
δευτικής του σταδιοδρομίας: ο σεβασμός που συνεχίζουν να έχουν 
γι ’ αυτόν οι συμπολίτες του, η αξία της παραδοσιακής εκπαιδευτι
κής αγωγής που δέχτηκε από παιδί (δείχνει στην κάμερα περήφα
νος τις ουλές στα χέρια του από τις ξυλιές που έφαγε στο σχολείο, 
αν και έχουν περάσει περισσότερα από πενήντα χρόνια), την ικα
νότητά του να μιλά γαλλικά και να απαγγέλλει από μνήμης απο
σπάσματα γαλλικής λογοτεχνίας. Στην τελευταία σκηνή, εμφανίζε
ται καθισμένος σ’ ένα θρανίο της τάξης στην οποία κάποτε δίδα
σκε. Η αίθουσα είναι άδεια και η στιγμή είναι τυλιγμένη σ’ ένα πέ
πλο νοσταλγίας. Μετά, μέσα από ένα παιχνίδι του μοντάζ, εμφανί
ζεται στην τάξη μια νεαρή δασκάλα και, μαζί της, όλοι οι παλιοί 
μαθητές του, που του παραδίδουν τις εργασίες τους. Στο τέλος εμ
φανίζεται μια καρτέλα που λέει ότι η ταινία είναι αφιερωμένη, με 
σεβασμό, σε όλους τους δασκάλους.

Το ιιμόυωιιο ιων (χωκάλων
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Η Α Ν Α Φ Ο Ρ Α  (1977)
Γκοζαρές

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αμπάς Κιαροσχάμι. Φωτογραφία: Αλί
Ρεζά Ζαριντάσχ. Σκηνογραφία: Αχμάνχ Μιρσεκαρί. Ή χος: 
Γιουσέφ Σαχάμπ. Μοντάζ: Μαχχαλάχ Μιρφενχρεσκί. Η θοποι
οί: Κουρός Αφσαρπανά (Μαμάνχ Φιρουζκουί), Σοχρέ Αγνχα- 
σλού (Αζάμ Φιρουζκουί), Μοσχαφά Ταρί, Μεχνχί Μονχαζέρ. 
Παραγωγή: Μπαχμάν Φαρμάν Αρά για χην Εχαιρεία για χην 
Ανάπτυξη χου Ιρανικού Κινηματογράφου. Διάρκεια: 105 λε- 
πχά. Έγχρωμη. 35 mm. Ιράν.

Ο Μαμάντ είναι κατώτερος υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομι
κών. Όπως και οι άλλοι συνάδελφοί του, «λαδώνεται» για να διεκ- 
περαιώνει τις υποθέσεις που φτάνουν στα χέρια του -  και μάλιστα, 
αυτό το παράνομο χρήμα συνηθίζει να το παίζει στον τζόγο και στο 
καζίνο. Γύρω του, όλοι μιλούν μονάχα για λεφτά. Στο καφενείο, 
δύο τύποι συζητούν για πολυτελή, πανάκριβα αυτοκίνητα, ενώ ο 
Μαμάντ κοιτάζει απογοητευμένος το φτωχικό του Fiat που είναι 
παρκαρισμένο απ’ έξω. Αυτό το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι 
το μόνο πράγμα που κατάφερε να αγοράσει απ ’ τη δουλειά του. Στο 
σπίτι, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Η  σχέση με τη γυναίκα του 
είναι προβληματική και φθαρμένη · ο διάλογος ανάμεοά τους, ανύ
παρκτος. Φιλονικούν συνεχώς, η γυναίκα λέει πως δεν αντέχει άλ
λο και θα φύγει, κι εκείνος απαντά στις απειλές της με ξυλοδαρ
μούς, εκτονώνοντας την απόγνωσή του πάνω της. Μια μέρα, πη
γαίνει στη δουλειά και μαθαίνει ότι απολύθηκε, μετά από μια κα
ταγγελία εις βάρος του για χρηματισμό και διαφθορά. Επιστρέφο- 
ντας στο σπίτι, βρίσκει τη γυναίκα του αναίσθητη μετά από μια α
πόπειρα αυτοκτονίας. Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη, και 
στο νοσοκομείο οι γιατροί είναι πολύ απαισιόδοξοι για το αν θα 
καταφέρει να επιβιώσει. Ο άντρας μένει δίπλα της όλη τη νύχτα. 
Το πρωί, όμως, όταν εκείνη ανοίγει τα μάτια της, ο Μαμάντ έχει 
μόλις φύγει. Τον βλέπουμε να βγαίνει από την πύλη, καθαρίζο
ντας τα γυαλιά του, ν ’ ανταλλάσσει μια καλημέρα με το φύλακα 
και ν ' απομακρύνεται. Το φως του πρωινού μπαίνει σιγά οιγά στο 
δωμάτιο του νοσοκομείου όπου βρίσκεται η γυναίκα του...

Δημόσια διάλυση, ιδιωτική κόλαση
του Alberto Elena

Η αναφορά καταγράφει τέσσερις μέρες από χη ζωή ενός ζευγαρι
ού της μεσαίας τάξης στο Ιράν κατά χα τέλη της δεκαετίας τού 
’70· τέσσερις μέρες αποφασιστικές, που ο Κιαροσχάμι μάς τις 
δείχνει χωρίς χην παραμικρή έμφαση. Σ’ αυτά το διάστημα, που 
συμπίπτει με χην κατηγορία για διαφθορά χην οποία προσά
πτουν στον κεντρικό ήρωα, Φιρουζκουί, έναν υπάλληλο χου 
Υπουργείου Οικονομικών, οι σχέσεις χου με χην Αζάμ, χη γυ
ναίκα χου, επιδεινώνονται και καταλήγουν στη βία, ωθώντας 
χη γυναίκα σε απόπειρα αυτοκτονίας. 1 Ευθύς εξαρχής δε φαίνε
ται να υπάρχει λύση στην κρίση χου ζευγαριού, πόσο μάλλον ε
φόσον συγκατοικούν (σ’ ένα σπίτι που μετά βίας καταφέρνουν 
να πληρώνουν το νοίκι του), φροντίζουν ο καθένας με τη σειρά 
του τη μικρή τους κόρη (μόνιμο στοιχείο διαφωνίας) ή δοκιμά
ζουν κατά καιρούς διάφορες προσεγγίσεις που στην ουσία διευ

ρύνουν ακόμα περισσότερο το χάσμα επικοινωνίας. Η μόνη 
σκηνή κρεβατοκάμαρας που περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα στη 
φιλμογραφία του Κιαροσχάμι, είναι τόσο άτολμη όσο και ανα- 
τριχιαστική: «Για να δείξω τη σχέση ανάμεσα στους δύο χαρα
κτήρες -εξηγεί ο σκηνοθέτης- θα έπρεπε να δείξω τα σώματά 
τους, να δείξω ότι μπορούσαν να εκφράσουν τα πάντα εκτός από 
τον έρωτα, κι ότι η πράξη χου έρωτα είχε καταντήσει γι’ αυτούς 
αληθινή τραγωδία» .2 Εκτός απ’ αυτή την επαφή, η μοναδική άλ
λη σωματική επαφή ανάμεσα στο ζευγάρι θα είναι ο άγριος ξυ
λοδαρμός της Αζάμ από τον άντρα της, που εξακολουθεί ακόμα 
και σήμερα να αποτελεί αυθεντική πέτρα σκανδάλου για τις αρ
χές της Ισλαμικής Δημοκρατίας: μια σεκάνς, που αναμφίβολα 
δικαιολογεί στα μάτια τους-περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
αντίρρηση που μπορεί να εγείρει η ταινία- τη συστηματική α
παγόρευση που υφίσταται ακόμα Η αναφορά στο Ιράν.
Ωστόσο, θα ήταν εξαιρετικά υπεραπλουστευτικό να υποβιβάσου
με την ταινία στο ανήσυχο χρονικό ενός ζευγαριού. Ο Κιαροστά- 
μι συγκρούεται μετωπικά με το πρόβλημα της διαφθοράς που, αν 
και της μόδας στον ιρανικό κινηματογράφο της εποχής, δε διευ
κόλυνε τις ταινίες να περάσουν τη λογοκρισία: ενδεικτική είναι 
η απαγόρευση της ταινίας Ηρεμία παρουσία άλλων, μιας πρόσφο
ρης «επίθεσης» του Νασέρ Ταγκβαΐ στο ίδιο θέμα. Στην πραγμα
τικότητα, όμως, με τη σημασία που παίρνει το στοιχείο αυτό 
στην Αναφορά, δεν πρόκειται παρά για μια ψηφίδα στο τεράστιο 
μωσαϊκό του Κιαροσχάμι. Ο σκηνοθέτης δεν ενδιαφέρεται τόσο 
να καταγγείλει τη διαφθορά, όσο να αναδείξει και να εξαρθρώσει 
τους μηχανισμούς που την υποστηρίζουν, να υφάνει ένα πυκνό 
δίχτυ από κενές και άνευ ουσίας κοινωνικές σχέσεις, χωρίς την 
προοπτική κάποιου κοινωνικού η προσωπικού ορίζοντα, ακρι
βώς όπως και η σχέση του ζευγαριού των πρωταγωνιστών: για 
το λόγο αυτόν, Η αναφορά είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ταινία 
απελπισμένη-' μια ταινία, που αναδεικνύει «την κόλαση της ύ
παρξης στην καθημερινή της κοινοτοπία», σύμφωνα με την εξαι
ρετικά εύστοχη έκφραση του Υοιι^θί Μιε^ΐιροιιτ.4 
Απ’ αυτή την άποψη, είναι σχεδόν αδύνατον να μη λάβουμε υπό
ψη μας τις περιστάσεις υπό τις οποίες γυρίστηκε η ταινία- κι όχι 
μόνο τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Κιαροσχάμι, 
αλλά και την επιδείνωση των κοινωνικών εντάσεων, την κατα
στολή της ΣΑΒΑΚ και την επίταση των δραστηριοτήτων της α
ντιπολίτευσης εναντίον του Σάχη, λόγω της ίδρυσης του νέου 
του κόμματος, του Ραστατζίζ ΙΧεζμπ-ε Ραστατζίζ-ε Ιράν (Κόμμα 
της Αναγέννησης του Ιράν) |, του μοναδικού νόμιμου κόμματος. 
Η επιστολή που απηύθυναν στον ανώτατο άρχοντα, τον Ιούνιο 
του 1977, ο Καρίμ Σανγιαμπί, ο Σαχποϋρ Μπαζτιάρ και ο Νταρι- 
ούς Φορουχάρ, γνωστοί και αξιόλογοι αγωνιστές της αντιπολί
τευσης, σημαντικοί ηγέτες εκείνη την εποχή του Δημοκρατικού 
Εθνικού Μετώπου, δε θα μπορούσε να είναι πιο εκφραστική: 
«Από το 1953 |ημερομηνία του πραξικοπήματος εναντίον του 
πρωθυπουργού Μοχαμάντ ΜοσαντέχΙ, το Ιράν ζει σε ατμόσφαι
ρα φόβου και τρόμου. Κάθε αντίσταση συνθλιβεται προτού καν 
εκδηλωθεί, και πνίγεται σε λουτρό αίματος αν καταφέρει να δει 
το φως της ημέρας. Η ανάμνηση της εποχής που μπορούσαμε να 
συζητούμε στο δρόμο, που κυκλοφορούσαν ελεύθερα τα βιβλία, 
που ήταν νόμιμο επί Μοοαντέχ να διαμαρτύρεσαι, με το πέρασμα 
του χρόνου έγινε όνειρο τόσο μακρινό, που αρχίζει να ξεθωριάζει 
στη μνήμη μας. Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, οοοδηποτε
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ασήμαντη, από τη στιγμή που η δικαιοσύνη δεν τη βλέπει με κα
λό μάτι. Ο λαός είναι καταδικασμένος στη σιωπή, δεν του επιτρέ
πεται να κάνει τη φωνή του ν ’ ακουστεί, να εκφράσει τη γνώμη 
του ή, έστω, να προβεί στην παραμικρή διαμαρτυρία. Μία διέξο
δος υπάρχει μόνο: ο παράνομος αγώνας». Ιδρύονται η μία μετά 
την άλλη αρκετές επαγγελματικές ενώσεις και σύλλογοι για την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να συνεπικου
ρήσουν στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των διαφορετικών 
πολιτικών ομάδων της αντιπολίτευσης. Η Ένωση Ιρανών Συγ
γραφέων, επίκεντρο της πολιτικής αντίστασης στον κόσμο τής 
διανόησης, οι δραστηριότητες της οποίας είχαν κηρυχθεί παρά
νομες το 1971, εμφανίζεται ξανά τον Οκτώβριο του 1977 για να 
οργανώσει τις περίφημες Δέκα Βραδιές Ποίησης, που μετατρά
πηκαν σε πολυπληθή συγκέντρωση των δημοκρατικών τμημά
των της ιρανικής κοινωνίας...
Η οεεϊάβηΐοείβ, η «πανούκλα της Δύσης», που κατήγγειλε ο Γία- 
λάλ Αλ-ε Αχμάντ, ένα από τα βασικά στελέχη της Ένωσης Ιρα
νών Συγγραφέων, σ’ ένα γνωστό και μαχητικό βιβλίο που είχε 
κυκλοφορήσει ήδη το μακρινό 1962, εξακολουθούσε να είναι α
ντικείμενο θερμών συζητήσεων, συμποσίων και συνεδρίων, κι έ
νιωθες ακόμα την ειρωνική ηχώ της στον κινηματογράφο και 
την ποίηση της εποχής.5 Ο εκσυγχρονισμός μέχρις εσχάτων στον 
οποίο προέβη ο Σάχης, πέρα από τις επενδύσεις εκατομμυρίων σε 
στρατιωτική τεχνολογία, έφερε ολέθρια αποτελέσματα στον πα
ραδοσιακό κοινωνικό ιστό της χώρας και προκάλεσε βαθύτατη 
δυσαρέσκεια. Η εξαχρείωση μιας ολόκληρης χώρας γίνεται θαυ
μάσια αντιληπτή στην Αναφορά, όπου δεν συναντάμε παρά «μια 
κοινωνία που βουλιάζει ασταμάτητα, κατ’ εικόνα και ομοίωση 
του Φιρουζκουί και της γυναίκας του, όπως την εικονογραφεί 
θαυμάσια η συναισθηματική και σεξουαλική τους αποτυχία» .6 
Στην ταινία δεν υπάρχει η παραμικρή προοπτική για το μέλλον. 
Πυκνή και σκοτεινή, κορυφώνεται με μια ανήσυχη τελική σε- 
κάνς, πνιγμένη σ’ ένα σχεδόν δυσοίωνο φως, όπου βλέπουμε έ
ναν χαμένο Φιρουζκουί να φεύγει ξημερώματα από το νοσοκο
μείο αφού έχει βεβαιωθεί ότι απέτυχε η απόπειρα αυτοκτονίας 
της γυναίκας του. Τίποτα δε θ’ αλλάξει.
Μετά την εκπληκτική του ανάκτηση από το Φεστιβάλ του Λο- 
κάρνο, το 1995, πολλοί κριτικοί υπογράμμισαν την ακραία 
φορμαλιστική εγκράτεια της Αναφοράς, μιας ταινίας που αρνεί- 
ται σχεδόν ολοκληρωτικά έστω και την παραμικρή κίνηση της 
κάμερας, αλλά και δε διστάζει να χρησιμοποιήσει εξεζητημένα 
πλάνα για να υπογραμμίσει καλύτερα την καταπίεση των ηρώ
ων της.7 Όπως επισημαίνει ο Ιεΐ^ίιρουι·, «παρά το μελοδραμα
τικό της περιεχόμενο, μ’ αυτό το κρεσέντο από προσωπικές 
τραγωδίες, Η αναφορά διατηρεί μονίμως έναν τόνο περιγραφι
κής αντικειμενικότητας, έναν ασκητισμό (ανύπαρκτο στον πο
μπώδη εμπορικό ιρανικό κινηματογράφο, αλλά και στην παρα
δοσιακή ρητορική ενός πολιτισμού που δεν καλλιέργησε ποτέ 
την πρόζα ή το ρεαλισμό), μια ψυχρότητα και μια έλλειψη κα
τασκευαστικής έμπνευσης, μια επιθυμία γεωμετρικής πειθαρ
χίας -σχηματικής- στα κάδρα, στην ακρίβεια του μοντάζ, στην 
ερμηνεία, στους διαλόγους και στον ίδιο τον τρόπο της αφήγη
σης της ιστορίας, χωρίς τα οποία δύσκολα θα μπορούσαμε ν’ α
νεχτούμε τη συσσώρευση τόσων προβλημάτων, αλλά και την 
πληκτική της κοινοτοπία».“ Η επίμαχη σεκάνς του συζυγικού 
καβγά δείχνει, καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη, την αυξανόμε-

νη αποκάθαρση του στιλ του Κιαροστάμι και τις πρώτες δοκι
μές με φόρμουλες θα μας συνηθίσει αργότερα και που θα ανα
γνωρίζονται ως το σήμα κατατεθέν του. Η φιλονικία αρχίζει ό
ταν η Αζάμ ετοιμάζει τις βαλίτσες της για να εγκαταλείψει την 
οικογενειακή στέγη, και ο Φιρουζκουί μπαίνει μπροστά στην 
πόρτα για να την εμποδίσει να φύγει. Ύστερα από έντονη πά
λη, η Αζάμ τρέχει και κλείνεται στο δωμάτιό της. Εκείνος την 
κυνηγά και, ήδη μέσα στο δωμάτιο, αρχίζει να τη χτυπάει: η 
πόρτα, ελαφρώς μισάνοιχτη, μόλις μας επιτρέπει να τον βλέ
πουμε. Ακούμε μόνο τις φωνές του και, σε εκφραστικό ηχητικό 
πρώτο πλάνο, το κλάμα -τραυματικό, ανυπόφορο- της μικρής 
Μπενούς, που, όπως κι εμείς, μένει στην τραπεζαρία. . .9

1. Σε μια από χις ελάχιστες περιπτώσεις σ όλη τη φιλμογραφία του Κιαρο
στάμι που χρησιμοποιεί επαγγελματίες ηθοποιούς, το ρόλο της Αζάμ ερμη
νεύει η νεαρή Σοχρέ Αγκντασλού, η οποία μετανάστευσε μετά την επανά
σταση στις Ηνωμε'νες Πολιτείες και μετατράπηκε σε σημαντική φιγούρα 
της ιρανικής κοινότητας της Αμερικής, όπως μας δείχνει η παρέμβασή της 
στην πρόσφατη και εμβληματική ταινία America So Beautiful (Μπαμπάκ 
Σοκριάν, 2001).
2. Δηλώσεις στον Stéphane Goudet («Entretien avec Abbas Kiarostami: Les 
yeux du coeur», σελ. 12.
3. Éric Fournier, «Le rapport», στο: Laurent Roth (επιμ.), Abbas Kiarostami, 
σσ. 106-107.
4. Youssef Ishaghpour, Le réel, face et pile: Le cinéma d’Abbas Kiarostami, 
σελ. 63.
5. Γιαλάλ Αλ-ε Αχμάντ, Gharbzadegi, Τεχεράνη 1962- έκδοση του συγγρα
φέα. Ο νεολογισμός που υπάρχει στον τίτλο του έργου, έγινε αντικείμενο 
πολλαπλών αποδόσεων στις διάφορες δυτικές γλώσσες: εδώ προτιμήσαμε 
την απόδοση του Robert Campbell στην έκδοση: Occidentosis: A Plague 
from the West, Mizan Press, Μπέρκλεϊ 1983.
6. ό.π. 3, σελ. 107.
7. Βλ., π.χ., τις παρατηρήσεις του Bill Krohn («Raison(s) d’un festival», 
«Trafic», τχ. 16, Φθινόπωρο 1995, σσ. 6 και 12).
8. ό.π. 4, σελ. 62.
9. Ο Κιαροστάμι έχει επανειλημμένως εμμείνει στην άρνησή του να δείχνει 
στο θεατή τα πράγματα με διαφανή τρόπο -  και μάλιστα, έχει δηλώσει ότι θα 
του άρεσε να δημιουργήσει στο θεατή την εντύπωση ότι βλέπει ή ακούει ε
ντελώς συμπωματικά, όλως τυχαίως, αυτά που δείχνει η ταινία. Βλ., π.χ., «Α 
Debate with Abbas Kiarostami», σελ. 48.

Abbas Kiarostami, εκδ. Cátedra, Μαδρίτη 2002.
Μετάφραση: Γϊάννης Παπαδάκης.
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Τ Ο  Π Α Λ Α Τ Ι  Τ Ο Υ  Τ Ζ Α Χ Α Ν - Ν Α Μ Α  (1977)
Καχ-ε Τζαχάν-Ναμά

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μ ονχάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Φιρούζ Μαλεκζαντέ. Ή χος: ΤσανγκίζΣαγιάνχ. Ηθο
ποιοί: Μανιτζέ Τορφέ (διευθύντρια των εργασιών), Μανου- 
τσέρ Ανβάρ (η φωνή του αφηγητή). Παραγωγή: Κάνουν. 
Διάρκεια: 30 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 35mm. Ιράν.

Η βασίλισσα Φαρχάντ αποφάσισε να αναπαλαιώσει το παλάτι του 
Τζαχάν-Ναμά, της δυναστείας Κατζαρίγιε, το οποίο για πολλά 
χρόνια είχε εγκαταλειφθεί και ερειπώσει. Το παλάτι ήταν πολύ 
πλούσιο σε διακοσμήσεις δυτικού στιλ, όπως ήταν της μόδας στο 
παρελθόν. Τώρα, αποφασίστηκε να διακοσμηθεί με μοτίβα τής 
περσικής παράδοσης. Για τις τοιχογραφίες επιλέχθηκαν οι καλύ
τεροι ιρανοί παραδοσιακοί μάστορες: σ’ αυτούς εμπιστεύτηκαν το 
καθήκον να αναπαραγάγουν μερικά μοτίβα από τα ανάκτορα του 
Κολεστάν, του Σαμς-ουλ-Εμαρέχ και του Ταλάρ-ε-Αλμάς. Περισ
σότεροι από εκατόν τριάντα, ανάμεσα στους καλύτερους διακοσμη- 
τές, δουλεύουν για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, χωρίς ούτε μία μέρα 
ανάπαυση. Στις δώδεκα ακριβώς, κάθε μεσημέρι, είναι η ώρα τής 
προσευχής. Η δουλειά σταματά και οι εργάτες προσεύχονται. Οι 
εικόνες δείχνουν έναν από τους γηραιότερους τεχνίτες, σιωπηλό, ε
νώ η φωνή off αναρωτιέται τι να σκέφτεται άραγε: Τα χρόνια που 
η δουλειά του ήταν περιζήτητη; Ή  τα χρόνια που αισθανόταν ά
χρηστος αφού κανένας δεν τον καλούαε για δουλειά; Ή  μήπως εί
ναι ανήσυχος γιατί σκέφτεται ότι μπορεί και να πεθάνει πριν το τέ
λος των εργασιών; Ενώ το παλάτι, μέρα με τη μέρα, γίνεται όλο 
και πιο όμορφο, στο εργοτάξιο συγκρούονται δύο διαφορετικοί 
τρόποι σε σχέση με τη διαδικασία των εργασιών: εκείνος της διευ
θύντριας, που θέλει να τηρηθούν οι προθεσμίες, κι εκείνος των τε
χνιτών, οι οποίοι δεν έχουν παρά μόνο ένα κριτήριο: την τελειότη-

τα της δουλειάς τους. Κάθε γωνιά του παλατιού, ακόμα και η πιο 
μακρινή, ακόμα και εκεί όπου δεν πρόκειται ποτέ να πέσει το 
βλέμμα του επισκέπτη, πρέπει να διακοσμηθεί με κάθε σχολαστι
κότητα. Δεν πειράζει αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Η αναπα
λαίωση χρειάζεται υπομονή. Τώρα, είναι πάλι η διευθύντρια που 
σχολιάζει τις τελευταίες φάσεις της δουλειάς: η επιλογή των χρω
μάτων, βασισμένα στην περίοδο Κατζαριγιέ, η χρήση ενός πράσι
νου μάρμαρου που κάνει αντίθεση με το ρουμπινί των τοίχων και, 
στη συνέχεια, η επιλογή των υφασμάτων, των χαλιών, των επί
πλων, των καρεκλών, των λαμπών που φτάνουν κατευθείαν από 
την προσωπική συλλογή της βασίλισσας Φαρχάντ κι ανήκουν στην 
κλασική παράδοση. Μια σειρά από πλάνα-σεκάνς, με την κάμερα 
στο χέρι, δείχνει την αναπαλαίωση ολοκληρωμένη, σαν να επιδιώ
κει να υποκαταστήσει το βλέμμα του επισκέπτη που το βλέπει για 
πρώτη φορά. Η κάμερα μπαίνει στις διάφορες αίθουσες του παλα
τιού, σταματά στις πιο απίθανες λεπτομέρειες, «διαβάζει» τα ποιή
ματα σούφι που είναι γραμμένα, με μια ιδιαίτερη καλλιγραφία, 
στους τοίχους κάποιων δωματίων.

Μια γλυκιά μεταφορά
του Oliuier Joyard

Ενώ θεωρούνταν χαμένο ή μπλοκαρισμένο στο Ιράν, Το παλάτι 
του Τζαχάν Ναμά προβλήθηκε την τελευταία στιγμή στο Φε
στιβάλ της Νάντης. Αυτό το τριαντάλεπτο ντοκιμαντέρ ανή
κει στις κατά παραγγελίαν ταινίες που σκηνοθέτησε ο Κιαρο- 
στάμι τη δεκαετία του ’70. Γυρισμένο μέσα σε πέντε χρόνια 
(1971-1976), παρακολουθεί την αποκατάσταση ενός θησαυρού 
του περσικού πολιτισμού, από τις πρώτες εργασίες μέχρι την 
τελευταία πινελιά. Προφανώς, η «επίσημη» άποψη δεν είναι το 
πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας. Η επιβεβλημένη επωδός 
της συμμαχίας των παραδόσεων με το καινούργιο, σύμβολο της 
βασιλείας του Σάχη, περνάει άνετα σε δεύτερο πλάνο. Άλλωστε, 
τη σφραγίδα ενός μεγάλου κινηματογραφιστή θα τη βρούμε 
αλλού: στα αργά και μεγαλόπρεπα τράβελινγκ που διασχίζουν 
τους άδειους διαδρόμους, θυμίζοντας, άθελά τους, τον Alain 
Resnais- στο ολοφάνερο πάθος που έχει ο Κιαροστάμι για τη 
δουλειά των εργατών, όταν τους κινηματογραφεί να εξασκούν 
την τέχνη τους: παρακολουθεί το παραμικρό ρετουσάρισμα 
μιας παλιάς τοιχογραφίας με μια λεπτομερειακή κίνηση της 
μηχανής ή με ένα γκρο πλάνο των επιδέξιων χεριών. Ιδωμένη 
από την πιο ανθρώπινη σκοπιά της, η ανακαίνιση γίνεται κα
θαρό πρόσχημα και, ταυτόχρονα, μια μοναδική ευκαιρία να 
σκιαγραφηθούν τα πορτρέτα της καθημερινότητας κάποιων 
ανθρώπων. Η μηχανή εξερευνά τα πρόσωπα, τα προσεκτικά 
βλέμματα σε μια λεπτομέρεια, τις στιγμές της ανάπαυλας ή μια 
μικρή, σιωπηλή ομάδα που συγκεντρώνεται γύρω από το κολα
τσιό. Ο Κιαροστάμι βρήκε εκεί μια γλυκιά μεταφορά της δικής 
του εργασίας, του επιμελούς τεχνίτη. Κινηματογράφησε επί
σης τον πατέρα του, που εξασκούσε το επάγγελμα του γυψαδό
ρου (σε παραδοσιακές διακοσμήσεις).

•Cahiers du Cinéma-, ιχ. 509. lavwàpux; 1997 
Μαάφραοη: Mapiriva Πάοοαρη.
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Β Α Φ Ο Ν Τ Α Σ  (1977)
Ρανγκζανί
Επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Πώς να χρησιμοποιούμε τον ελεύ
θερο χρόνο μας (Αζ ουγάτ-ε φαραγάτ χοντ τσεγκουνέ εστεφαντέ κονίμ)

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μονχάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Φιρούζ Μαλεκζαντέ. Ή χος: Τοανγκίζ Σαγιάνχ. Πα
ραγωγή: Κανούν. Διάρκεια: 17 λεπτά. Έγχρωμη. 16 πιπι. 
Ιράν.

Το ντοκιμαντέρ εξηγεί πόσο εύκολο και χρήσιμο είναι να βάψει 
κανείς το σπίτι του ή να επιδιορθώσει τα έπιπλα και τις πόρτες. 
Υπάρχουν στην αγορά τα σύνεργα βαψίματος, αλλά μπορεί κάποι
ος να τα κατασκευάσει και μόνος του. Με βάση αυτή την υπόθεση, 
η ταινία δείχνει τις διάφορες φάσεις του βαψίματος: τη χρήση τού 
γυαλόχαρτου, τη διαδικασία στοκαρίσματος του τοίχου ή μιας πόρ
τας, την κατασκευή του βερνικιού και πώς να το απλώσεις (την κα
τεύθυνση και τη δύναμη που πρέπει να βάλεις στο πινέλο), τον κα
θαρισμό του πινέλου (με νέφτι), τις διαφοροποιήσεις του σε ό,τι α
φορά στο μέγεθος και το υλικό, την προσοχή που πρέπει να δώσει 
κάποιος σε κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας του βαψίματος ενός 
τοίχου ή ενός επίπλου. Για να γίνει πιο ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ 
και για να πειστούν οι νέοι να ενδιαφερθούν γι ’ αυτού του είδους 
τις οικιακές εργασίες, εναλλάσσονται οι εικόνες του βαψίματος με 
εικόνες οικογενειακής ζωής. Τρία νεαρά αγόρια όχι μόνο δε βοη
θούν ποτέ στο σπίτι, αλλά και δεν ξέρουν πώς να περάσουν το χρό
νο τους. Ο πατέρας τους τους αναθέτει την επιδιόρθωση μιας πόρ
τας που είναι μισοδιαλυμένη. Αρχικά, οι δύο από τους τρεις αδελ
φούς φιλοτιμούνται και καταπιάνονται με τη δουλειά. Μετά, αρχί
ζουν να βάφουν κι άλλα αντικείμενα: ένα πλαίσιο, το σωλήνα τού 
νερού, μια καρέκλα κ.λπ. Ενώ ο τρίτος τούς παρακολουθείβαριε- 
στημένος, τα δυο αγόρια έχουν ήδη τελειώσει τη δουλειά με την 
πόρτα, που δείχνει καινούργια. Το χαμόγελό τους δείχνει την ικα
νοποίησή τους για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίηααν τον ελεύθε
ρο χρόνο τους.

Λ Υ Σ Η  (1978)
Ραχ-ε χαλ-ε γεκ

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Φιρούζ Μαλεκζαντέ. Ή χος: Τοανγκίζ Σαγιάντ. Πα
ραγωγή: Κανούν. Διάρκεια: 11 λεπτά. Έγχρωμη. 16πππ. Ιράν.

Ένας νεαρός κάνει οτοστόπ σ’ έναν ορεινό δρόμο με αρκετά μεγάλη 
κυκλοφορία. Έχει δίπλα του μια ρόδα, που θέλει να τη βάλει στη θέ
ση της, στο αυτοκίνητό του που το ’χει αφήσει μερικά χιλιόμετρα πιο 
κάτω. Ζητά βοήθεια από τους οδηγούς που περνούν, αλλά κανείς δε 
σταματά · μονάχα ένα φορτηγάκι, αλλά κι αυτό, μετά από μια σύντο
μη κουβέντα του νεαρού με τον οδηγό του, φεύγει χωρίς να τον πά
ρει. Περιμένοντας, ο νεαρός καπνίζει ένα τσιγάρο, κοιτάζει το χιονι
σμένο τοπίο γύρω του και τα βουνά, ενώ ένα σμήνος πουλιά πετά 
στον ουρανό. Καταλαβαίνει ότι η κατάσταση δεν πρόκειται ν’ αλλά
ξει, κι αποφασίζει να επιστρέφει στο αυτοκίνητο, τσουλώντας τη ρό
δα μπροστά του. Η  ρόδα, πράγματι, «συμφωνεί» με την απόφαση 
του ιδιοκτήτη της: μόλις της δίνει ένα ελαφρό σπρώξιμο, αρχίζει να 
κυλά και να δείχνει σαν να πηγαίνει μόνη της, ακολουθώντας τις 
στροφές του δρόμου. Με τη ρόδα να κυλά λίγο μπροστά του, ο νεαρός 
κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του περνώντας μέσα από ένα τού
νελ και διορθώνοντας πότε πότε την πορεία της πιστής συντρόφου 
του. Όταν τον πλησιάζει κάποιο αυτοκίνητο για να του δώσει βοή
θεια, εκείνος αρνείται κι επιταχύνει το ρυθμό του βαδίσματος του, 
εμφανώς ευχαριστημένος. Η ρόδα έχει σχεδόν αυτονομηθεί, κι ο νε
αρός έχει χρόνο να χτενιστεί και να βγάλει το σακάκι του χωρίς ν ’ α
νακόψει το ρυθμό του. Μ ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς σχεδόν να το κα
ταλάβουν, το παράξενο ζευγάρι φτάνει στον προοορισμό του, και η 
ρόδα, σαν να ’χει μια δική της ζωή, πάει και χώνεται εκεί ακριβώς 
που πρέπει: κάτω από την κίτρινη Όγαπε. Ενώ ο νεαρός την τοπο
θετεί στη θέση της, η κάμερα «οπισθοχωρεί» μ ’ ένα ζουμ και μας α
ποκαλύπτει ένα πολύ όμορφο ορεινό τοπίο.

Η χαρά του ρυθμού και της έμπνευσης
του Alain Bergala

Ένα στραπατσαρισμένο κονσερβοκούτι, ένα μπαλόνι, μια ρόδα: 
ο ήρωας του Κιαροστάμι (ενήλικας ή παιδί, το ίδιο είναι) δεν κα
ταφέρνει να ξεπεράσει την κατάθλιψη που απειλεί διαρκώς να 
τον κατακλύσει, παρά μόνο αν επιλέξει ένα αντικείμενο -ακόμα 
και το πιο ασήμαντο- ως ΤΟ αντικείμενο που πρέπει να φροντί
σει και που αρκεί, προσωρινά, να τον κάνει να αισθανθεί πως δεν 
είναι μόνος, εγκαταλειμμένος στον κόσμο- αφού υπάρχει κάτι α
κόμα πιο ανύπαρκτο από τον ίδιο στα μάτια των υπολοίπων και 
που δεν μπορεί ν ’ αποκτήσει κάποια σημασία ή οντότητα παρά 
μόνον μέσα απ’ τη δική του επιλογή και τη φροντίδα του. Αυτός 
που μπορεί ακόμα να διαλέξει ένα αντικείμενο για να το φροντί
ζει, παραμένει κυρίαρχος, κι ας είναι βουτηγμένος στην πιο βα
θιά απόγνωση. Αυτό το μικρό πράγμα, που η αυθαίρετη εκλογή 
του είναι η υπέρτατη απόδειξη αυτής της ανθρώπινης κυριαρ
χίας, τον σώζει από το αίσθημα του ανεκπλήρωτου, της έλλειψης 
της ύπαρξης, από το αίσθημά του πως τον έχουν αποκλείσει από 
κάθε κοινότητα. Αυτό το μικρό αντικείμενο, που γίνεται έμμονη
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ιδέα, ο ήρωας του Κιαροσχάμι το σπρώχνει μπροστά του για ν ’ α
νοίξει, σε πείσμα όλων, ένα δρόμο στον κόσμο. Γίνεται το ουσια
στικό και γελοίο κλειδί του στο διάπλου της πραγματικότητας, 
μια μεταφερόμενη οικειότητα εξαιτίας τού ότι δεν ανήκει σε μια 
πραγματική κοινότητα. Υπάρχει κάτι από τον Κ. του Kafka 
στους ήρωες του Κιαροσχάμι · κυρίως, σ’ αυτή την ηθελημένη 
μυωπία που τους επιτρέπει να εστιάζουν, στο χείλος του γκρε
μού και της καταστροφής, σε μια κοντινή λεπτομέρεια, σε μια ο
θόνη: στον Kafka, μια λεπτομέρεια στο ρούχο του δεσμοφύλακα· 
στον Κιαροσχάμι, ένα κονσερβοκούτι που σέρνεται εδώ κι εκεί. 
Η Αύστι είναι η χαρωπή εκδοχή αυτού του σεναρίου θλίψης και 
σωτηρίας. Κανείς δεν θα μπορούσε να γράψει πιο μινιμαλιστικό 
σενάριο. Ένας νεαρός άντρας, με εμφάνιση δεκαετίας του ’70 
(μακριά μαλλιά, παντελόνι καμπάνα), κάθεται στην άκρη ενός 
πολυσύχναστου δρόμου, με μια ρόδα δίπλα του, και κάνει οτο- 
στόπ -  μάταια. Προσπαθεί να διαπραγματευτεί τη μεταφορά του 
με τους πελάτες του απέναντι συνεργείου, όπου μόλις είχε διορ
θώσει το λάστιχό του -  καμία επιτυχία. Ώ ς εδώ, το μόνο που α- 
κούμε στην ηχητική μπάντα, είναι ο θόρυβος από τα αυτοκίνητα 
και τα φορτηγά που περνούν. Ξεκινάει τότε μια μουσική που κα
τά κάποιο τρόπο προαναγγέλλει (αν δεν προκαλεί κιόλας) την α
πόφασή του να επιστρέφει στο αυτοκίνητό του με τα πόδια, 
σπρώχνοντας τη ρόδα μπροστά του. Η υπόλοιπη ταινία, πολύ ευ
φρόσυνη, είναι η διαδρομή από το γκαράζ στο αυτοκίνητο, μέσα 
σ’ ένα υπέροχο τοπίο από χιονισμένα βουνά, με τούνελ και στρο
φές. Είναι κυρίως η πορεία που ακολουθεί ο ήρωας στη μαγική 
σύνδεσή του με τούτη τη ρόδα, που γρήγορα θ’ αποκτήσει αυτο
νομία και δεν απέχει πολύ από το σκύλο στην ταινία Το ψωμί και 
ο δρόμος. Στο τέλος, από δική της ευφυή πρωτοβουλία θα χωθεί 
στο φτερό της Dyane που την περίμενε στην άκρη του δρόμου. 
Όπως συμβαίνει συχνά στο έργο του Κιαροσχάμι, η ίδια η ται
νία αποτρέπει την έκδηλη ηθικολογία του σεναρίου |iVa υπολο
γίζεις μόνο στις δικές σου δυνάμεις (η μαοϊκή εκδοχή) ή Συν ΑΘη- 
νά και χείρα κίνει (η εκδοχή της λαϊκής σοφίας)] και μας προ
σφέρει μια καθαρά κινηματογραφική εμπειρία της χαράς· ή, πιο 
σωστά, τη χαρά της κινηματογραφικής δημιουργίας. Τι είναι η 
χαρά για τον Κιαροσχάμι; Είναι η στιγμή έπειτα από μια στάση, 
μια αναγκαστική ακινησία όπου δυο κινούμενα σώματα (ένα 
παιδί κι ένα κονσερβοκούτι, ένα παιδί κι ένα μπαλόνι, ένα παι
δί κι ένας σκύλος, ένας άντρας και μια ρόδα) μπλέκουν αρμονι
κά τους ιδιαίτερους ρυθμούς τους που, ωστόσο, ποτέ δε συγ
χρονίζονται απόλυτα. Πρόκειται απλώς για μια στιγμιαία σύν
δεση δύο ρυθμών, παρά τη ριζική ετερότητα των κινούμενων 
σωμάτων. Στα σενάρια του Κιαροσχάμι, όλα συμβαίνουν θαρ
ρείς και οι διάφορες μορφές καλούνται σε μια δεδομένη στιγμή, 
μαγική πάντα, να χρησιμεύσουν ως φορείς σ’ αυτό το ξεκίνημα 
μιας κίνησης που αποτελείται από δύο ρυθμικές γραμμές. 
Μόλις η διάταξη άνθρωπος-ρόδα αρχίζει να λειτουργεί, δεν ξέ
ρουμε πια -όπως στη δημιουργική έμπνευση- ποιος είναι κύ
ριος σε τι, ποιος κατευθύνει την κίνηση, ποιος (ο άνθρωπος ή η 
ρόδα) παρασύρει τον άλλον σ’ αυτόν τον ίλιγγο της ολοκλήρω
σης της πορείας. Η ταινία αυτή αποτελεί για μένα την τέλεια 
μεταφορά της χαράς που συμβαίνει κάποιες φορές οτο μοντάζ, 
όταν, ξαφνικά, έπειτα από εβδομάδες στασιμότητας και αδιεξό
δου, οι λέξεις, τα πλάνα, οι μουσικές βρίσκουν σαν από θαύμα 
την ακριβή θέση τους· όταν επέρχεται τελικά στην ταινία ο

ρυθμός που ψάχνουμε αδέξια τόσο χρόνο- αυτή η μαγική στιγ
μή όπου όλες οι δυσκολίες εξομαλύνονται μες στη χαρά και τη 
δυσπιστία. Αυτή η ρόδα που γυρίζει μόνη της, που διασχίζει 
βουνά και τούνελ, που επιδεικνύει το τοπίο γύρω της, είναι μια 
μπομπίνα πάνω στο τραπέζι του μοντάζ αυτές τις χαρούμενες 
στιγμές. Ο ήρωας δε χρειάζεται να κάνει καμιά προσπάθεια για 
να κατευθύνει την ταινία· αρκεί ένα κροτάλισμα των δακτύ
λων για να στρίψει η ρόδα, που βρίσκει μόνη της την έξοδο του 
τούνελ και τον ξεπερνάει, ενώ, ταυτόχρονα, τον υπακούει. 
Εκείνος μπορεί να φυσήξει τη μύτη του, να χτενίσει τα μαλλιά 
του, της έχει εμπιστοσύνη, αρκεί να την κοιτάξει με την άκρη 
του ματιού: η ρόδα προχωράει αυχοκρατορικά εκεί όπου πρέ
πει. Ο θορυβώδης κόσμος της πεδιάδας απ’ όπου δεν μπορούσε 
να ξεκολλήσει, παραχώρησε τη θέση σ’ έναν κόσμο γεμάτο μου
σικότητα, όπου τίποτα δεν αντιστέκεται στη χαρά του ρυθμού 
και της έμπνευσης. Η ταινία γίνεται μόνη της.

-Cahiers du Cinéma-, τχ. 493, ΙούΧιος-Αύγουσιος 1995.
Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντής.

Λ/iu αηρυοϋόκηιη σχέση
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Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η  Π Ρ Ω Τ Η ,  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η  
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  (1979)
Γαζιε σεκλ-ε αβάλ, γαζιέ οεκλ-ε ντοβόμ

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μονχάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Χουσάνγκ Μπαχαρλού. Ή χος: Τσανγκιζ Σαγιάνχ. 
Παραγωγή: Κανούν. Διάρκεια: 53 λεπτά. Έγχρωμη. 16πππ. 
Ιράν.

Περίπτωση 1. Στην τάξη ενός σχολείου, ενώ ο καθηγητής γράφει 
στον πίνακα, ένας μαθητής κάνει φασαρία. Ο καθηγητής, μη ξέρο
ντας ποιος είναι ο ένοχος, αποφασίζει ν’ αποβάλει και τους επτά 
μαθητές που κάθονται στην τελευταία σειρά: είναι βέβαιος ότι ο 
φταίχτης, αν και οι συμμαθητές του τον καλύπτουν, βρίσκεται α
νάμεσα τους. Ο Κιαροστάμι προβάλλει αυτή τη σκηνή σε κάποιους 
ενήλικες και τους ζητά να σχολιάσουν την κατάσταση. Οι άνθρω
ποι που εμφανίζονται να μιλούν, δεν είναι τυχαίοι: είναι ο Υπουρ
γός Παιδείας, ο Γενικός Γραμματέας του Τουντέχ (του Κομμουνι
στικού Κόμματος που, λίγους μήνες μετά, θα τεθεί εκτός νόμου), ο 
Πρόεδρος της Οργάνωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο εκ
πρόσωπος του Λαϊκού Μετώπου, του Δημοκρατικού Κόμματος 
(που κι αυτό θα διαλυθεί λίγο αργότερα), η διευθύντρια ενός κρα
τικού τηλεοπτικού σταθμού, ο Αρχιεπίσκοπος της Αρμενικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Αρχιραβίνος της εβραϊκής κοινότητας, 
κι ακόμα, γονείς, δάσκαλοι, διανοούμενοι. Οι ερωτήσεις αφορούν 
στη συμπεριφορά του καθηγητή και των μαθητών, την αλληλεγγύη 
των συνομηλίκων και τη σημασία της προδοσίας.
Περίπτωση 2. Οι μαθητές είναι στο διάδρομο. Έχουν αποβληθεί 
για μία εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας, ένας απ’ αυτούς πη
γαίνει στην τάξη και καταγγέλλει τον ένοχο. Όλοι επιστρέφουν στο 
σχολείο, εκτός από τον ένοχο. Στο τέλος, υπάρχει ξανά μια σειρά 
από συνεντεύξεις με τα ίδια άτομα, που μιλούν για το νόημα της 
σκηνής, εκθέτοντας τις σκέψεις τους γι ’ αυτή την παραδειγματική 
τιμωρία.

Μια ταινία που διασταυρώθηκε με την Ιστορία
του Jean-Michel Frodon

Οι περισσότερες ταινίες του Κιαροστάμι είναι αμιγείς κινημα
τογραφικοί μηχανισμοί σύγκρουσης με την πραγματικότητα ή 
ηθικού και κοινωνικού διαλογισμού. Αν η ταινία Περίπτωση 
πρώτη, περίπτωση δεύτερη είχε γυριστεί κάτω από άλλες συνθή
κες, θα ήταν από τις πιο αποτελεσματικές, λόγω της σαφήνειας 
και της απλότητας των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν (τα τε
χνικά εξαρτήματα -κλακέτα, προβολέας- είναι άμεσα ορατά), 
της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας των θεμάτων που ανα- 
κινεί, ξεκινώντας από κάτι που το καλύτερο όνομά του θα ήταν 
μια σχολική περίπτωση». Ωστόσο, στην ταινία συμβαίνει μια 

επιστροφή πραγματικότητας που δεν προβλέπεται από το μηχα
νισμό- επιστροφή, στην οποία ναι μεν ο κινηματογράφος τού 
Κιαροστάμι είναι ανοικτός, όμως εδώ αποκτά τόσο ακραίες δια
στάσεις, ώστε να δημιουργεί παράσιτα στην ίδια την ταινία- ώ
στε να προσδίδει στον τίτλο μιαν άλλη έννοια, ακούσια: αν η 
Περίπτωση πρώτη ήταν το σύστημα της προβληματικής που

θέτει ο σκηνοθέτης, η Περίπτωση δεύτερη θα γεννιόταν από ι
σχυρές ιστορικές παρεμβολές, προερχόμενες από τις συνθήκες 
του γυρίσματος.
Αυτό δεν είναι ορατό εξ αρχής (και ενδεχομένως να μη μπορεί 
να το κατανοήσει απόλυτα ένα μη ιρανικό κοινό χωρίς κάποιες 
ελάχιστες πληροφορίες). Όπως πάντα, ο Κιαροστάμι κινηματο- 
γραφεί τη μικρή εναρκτήρια σκηνή με όσο το δυνατόν πιο ου
δέτερο και αποδραματοποιημένο τρόπο. Και οι πρώτοι ερωτώ- 
μενοι, γονείς των ενδιαφερομένων μαθητών που απαντούν α
ναφορικά με την πειθαρχία και την εργασία σε μια ερώτηση 
σχετική με την ατομική και τη συλλογική ηθική, καθώς και τις 
σχέσεις εξουσίας, δείχνουν την αποτελεσματικότηχα του «μη
χανισμού un’ αριθ. 1» της ταινίας. Και στα δύο μέρη, ανεξάρτη
τα από διαδοχικές παρεμβάσεις, ο μηχανισμός αυτός συνεχίζει 
να λειτουργεί (και να μυθοποιεί), σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προτιμά ο Κιαροστάμι: αυτές που βρίσκουμε σε πολλές ται
νίες του αποκαλούμενες ντοκιμαντέρ. Προσοχή στα πρόσωπα, 
στις στάσεις, στις κινήσεις, εμπιστοσύνη στη διάρκεια, επιμονή 
χωρίς βιαιότητα αλλά αμείλικτη, επιστροφή στον ίδιο ερωτώ- 
μενο για να συγκρίνουμε και να καταλάβουμε καλύτερα. Επι
πλέον, και επειδή οι ερωτήσεις στους ανθρώπους γίνονται στο 
σπίτι τους ή στο γραφείο τους, έχουμε ένα πλεόνασμα πληρο
φοριών που παρέχουν το ντεκόρ και τα αντικείμενα. Έτσι, με 
καθένα από τα γενικά κριτήρια καθίσταται εμφανής μια τερά
στια γκάμα από συμπεριφορές και κοινωνικές αντιδράσεις που 
συσχετίζονται.
Παρ’ όλα αυτά, η ταινία Περίπτωση πρώτη, περίπτωση δεύτερη 
που σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα, 
άρχισε να γυρίζεται στις αρχές Ιανουάριου του 1979. Οι εκπρό
σωποι της εξουσίας που παρουσιάζονταν, ήταν αξιωματούχοι 
του καθεστώτος του Σάχη. Στις 16 Ιανουάριου, ο τελευταίος το 
έσκαγε από το Ιράν στις 11 Φεβρουάριου, ο Χομεϊνί προσγειω
νόταν στην Τεχεράνη. Το υλικό του πρώτου γυρίσματος έχει ε
ξαφανιστεί, το δίχως άλλο για πάντα. Τα άτομα που εμφανίζο
νται στην ταινία, ανήκουν στην πρώτη φάση της μετεπαναστα- 
τικής περιόδου, αυτή την αβέβαιη στιγμή όπου ο ενθουσιασμός 
αναμειγνύεται με τις ακόμα αμφίρροπες μάχες των φατριών. 
Αυτός ο ηλικιωμένος ιερωμένος με την εμφάνιση καλού παιδι
ού που μιλάει σαν ενθουσιώδης σπουδαστής του Μάη του ’6 8  
(για όλα φταίει ο καθηγητής και το εκπαιδευτικό σύστημα), εί
ναι ο Αγιατολάχ Χαλχαλί, ο μελλοντικός Fouquier Tinville' της 
ισλαμικής Δημοκρατίας, που θα στείλει εκατοντάδες αντιφρο- 
νούντες στο θάνατο. Οι γυναίκες αυτές που παρουσιάζονται 
χωρίς χετζάμπ (μαντίλα στο κεφάλι), κάτι εντελώς απαγορευ
μένο δύο χρόνια αργότερα,2 είναι η μία επικεφαλής της εθνικής 
τηλεόρασης και η άλλη υπεύθυνη ενός παιδαγωγικού ινστιτού
του- ανάμεσα σ’ αυτούς που παρεμβαίνουν, ο γενικός γραμμα
τέας του Τουντέχ (του Κομμουνιστικού Κόμματος), ο υπεύθυ
νος για την ένωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο εκπρόσω
πος του Εθνικού Μετώπου (δημοκρατικό κόμμα που, αργότε
ρα, κηρύχθηκε εκτός νόμου), ο επίσκοπος της αρμενικής 
Εκκλησίας, ο ανώτερος αξιωματούχος της εβραϊκής κοινότη
τας. Οι υπουργοί (Εθνικής Παιδείας, Εξωτερικών), δε θα διατη
ρήσουν για πολύ τις θέσεις τους, η μοίρα των περισσότερων 
συγγραφέων, ποιητών, εκπαιδευτών που εμφανίζονται στην ο
θόνη, θα είναι ο θάνατος. Μιλάνε για ελεύθερη βούληση και
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συλλογική ευθύνη, για επιτακτική ανάγκη για εκπαίδευση και 
υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην τιμωρία που 
επιβάλλει ο δάσκαλος, αναζητούν μια μεταφορά της καταπίε
σης του Σάχη που υπέστησαν πολλοί απ’ αυτούς- στην «προδο
σία» του μαρτυριάρη μαθητή, μια εικόνα του συστήματος κα
τάδοσης που είχε θεσπίσει η ΣΑΒΑΚ, η πολιτική αστυνομία του 
παλαιού καθεστώτος. Παρασυρμένοι απ’ την ορμή που δημι
ουργούσαν εκείνες οι στιγμές, γενικεύουν (όχι δικαίως πάντα), 
κάποιες φορές λένε ανοησίες, διαφωνούν και πετούν τη μπάλα 
ο ένας στον άλλον, πάνω απ’ τις κολλήσεις των πλάνων στο 
μοντάζ, που μετατρέπει την ταινία σ’ ένα τεράστιο δημοκρατι
κό φόρουμ. Υπάρχει πολλή ευαισθησία και αρκετός δογματι
σμός στις αντιδράσεις τους, πολλή ελπίδα, καθόλου φόβος. Τού
τη την κατάσταση, οικεία σε όλες οι επαναστάσεις, που δε διαρ- 
κεί και δεν παρουσιάζεται ποτέ, τη συλλαμβάνει ο Κιαροστάμι 
χωρίς να βαραίνει, με την ίδια την κίνηση της σκηνοθεσίας 
του. Αυτό είναι που αποτελεί την ξεχωριστή αξία της ταινίας 
Περίπτωση πρώτη, περίπτωση δεύτερη, κι αυτό είναι που την 
κάνει απόλυτο ταμπού στο Ιράν.

1 .0  περιβόητος δημόσιος κατήγορος της Γαλλικής Επανάστασης. (Σ.τ.Μ.) 
2. Το χετζάμπ θα γίνει υποχρεωτικό σε όλους τους χώρους κατά τη διάρ
κεια του 1980.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 493, Ιούλιος-Αύγουστος 1995.
Μετάφραστι: Γιώργος Καλαμανιής.

Π Ο Ν Ο Δ Ο Ν Τ Ο Σ  (1980)
Νταντάν-ε νταρντ

Σκηνοθεοία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Φιρούζ Μαλεκζαντέ. Κινούμενα σχέδια: Μεχντί Σα- 
μακάρ, Αμπντολάχ Αλιμοράντ. Ή χος: Τσανγκίζ Σαγιάντ. 
Ηθοποιός: Γιασμίντ Παρβιζιάν. Παραγωγή: Κανούν. Διάρ
κεια: 25 λεπτά. Έγχρωμη. 16 mm. Ιράν.

Ο μικρός Μοχαμάντ είναι πολύ καλός μαθητής, βοηθά τη μητέρα 
του στο σπίτι και, γενικά, είναι υποδειγματικό παιδί. Το μόνο πρό
βλημα στη συμπεριφορά του είναι ότι δεν πλένει τα δόντια του πριν 
πέσει για ύπνο. Οι γονείς του του υπενθυμίζουν συνεχώς να προσέ
χει την υγιεινή του στόματος, αλλά μάταια. Εξ άλλου, ο πατέρας 
του γνωρίζει από προσωπική εμπειρία το πρόβλημα, αφού από μ ι
κρός δεν έπλενε κι αυτός τα δόντια του, και τώρα, στα τριάντα του, 
φοράει μασέλα. Ο Μοχαμάντ υποφέρει ήδη από πονόδοντους, κι 
αυτό τον εμποδίζει πολλές φορές να είναι με τους φίλους του και 
να παίζει. Μια μέρα, μάλιστα, φτάνει στο σχολείο με το κεφάλι δε
μένο απ’ τον πονόδοντο, και τις επόμενες μέρες απουσιάζει. Τον 
συναντάμε ξανά σ’ ένα οδοντιατρείο με το στόμα ανοιχτό, μπροστά 
στο γιατρό. Ενώ ακούμε τα κλαψουρίσματα του Μοχαμάντ, σε 
πρώτο πλάνο ο οδοντίατρος μιλά για το πόσο σημαντική είναι η υ
γιεινή της στοματικής κοιλότητας. Στις εξηγήσεις του οδοντιάτρου 
παρεμβάλλονται σύντομα κινούμενα σχέδια, που δείχνουν πώς ε
πενεργεί η τερηδόνα στα δόντια, πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε 
την οδοντόβουρτσα κλπ. Όμως το πιο πειστικό πράγμα, εν προ- 
κειμένω, είναι τα ουρλιαχτά πόνου του Μοχαμάντ. Σύντομα το 
πρόβλημα με τα δόντια του Μοχαμάντ θεραπεύεται, κι έτσι μπορεί 
επιτέλους να παίξει κι αυτός ποδόσφαιρο στην αυλή του σχολείου.
Η τελευταία εικόνα δείχνει μια ωραία μασέλα, πάλλευκη και πε
ντακάθαρη, να τυλίγεται σ’ ένα πακετάκι, και μια φωνή off να υ
πενθυμίζει στο κοινό ότι αυτό θα είναι το δώρο που θα πάρουν όλοι 
όσοι δεν ασχολούνται με την υγιεινή των δοντιών τους.

Χιούμορ και σαδισμός
του Laurent Roth

Χιούμορ και σαδισμός καταφέρνουν να κάνουν αυτό το ντοκι
μαντέρ να παρεκκλίνει ελαφρά από τον υγειονομικό στόχο του.
Στο μυαλό μάς έρχεται o Franju (κυρίως η ταινία του Les 
poussières), κυρίως χάρη στον τρόπο με τον οποίο ο Κιαροστά
μι να αποκαλύπτει τα καταστροφικά αποτελέσματα της μάστι
γας που παρουσιάζει. Στον Πονόδοντο, υπάρχει υπερβολή λόγω 
ρεαλισμού: δίπλα από το ξυπνητήρι και την οικογενειακή φω
τογραφία βρίσκεται θρονιασμένη μια μασέλα που κολυμπάει σ’ 
ένα ποτήρι νερό (είναι το οικόσημο της οικογένειας του Μοχα
μάντ Ρεζά...), και κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον οδο
ντίατρο, το μόνο που απομένει απ’ τον μικρό ασθενή είναι ένα 
πλάνο: τα αθλητικά παπούτσια του Μοχαμάντ που τινάζεται 
απ’ τον πόνο, ενώ οι κραυγές του (off) καλύπτουν τον επίλογο 
ενός σοφού γιατρού που δίνει όλες τις προληπτικές συμβουλές 
για «να αποφευχθεί αυτό».. Αποτελεσματικότητα εγγυημένη.

•Cahiers du Cinéma-, τχ. 493, Ιούλιος-Αύγοιντυς 1995.
Μπάφμαοη: Γιώργος ΚαΑαμαντης 1 8 5

Πονόδοντος



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Μ Ε  Η Χ Ω Ρ Ι Σ  Τ Α Ξ Η  ( 1 9 8 1 )
Mm ταρτίμπ για μηεντονν-ε ταρτίμη

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Ιράζ Σαφαβί. Ειδικά εφέ: Μαχντί Σαμακάρ. Ή χος: 
Τσανγκιζ Σαγιάντ. Παραγωγή: Κανούν. Διάρκεια: 16 λεπτά. 
Έγχρωμη. 35 mm. Ιράν.

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλη είναι η διαφορά 
ανάμεσα σε μια πράξη που γίνεται με τάξη, και μιαν άλλη που γί
νεται μέσα σε αταξία. Ο μόνος τρόπος είναι να βάλεις τη μια απέ
ναντι στην άλλη. Είναι αυτό που θέλει να κάνει τούτο το φιλμάκι, 
δείχνοντας διάφορες καταστάσεις όπου οι ηθοποιοί, στη μια περί
πτωση συμπεριφέρονται με πειθαρχία και τάξη, και στην άλλη ό
χι. Κάθε πλάνο αρχίζει με τη φωνή off του Κιαροστάμι και με την 
κλακέτα όπου είναι γραμμένος ο αριθμός κάθε σκηνής. Η πρώτη 
κατάσταση αφορά μια ομάδα μαθητών που βγαίνει από μια τάξη, 
πρώτα μ ’ έναν τρόπο πειθαρχημένο, και μετά με τρόπο θορυβώδη 
και χαοτικό. Η δεύτερη σκηνή είναι τοποθετημένη στην αυλή ενός 
σχολείου, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται μια μικρή δεξαμενή νε
ρού που τη χρησιμοποιούν τα παιδιά για να ξεδιψάσουν: όταν αυτά 
συναγωνίζονται τρέχοντας για το ποιος θα φτάσει πρώτος, η δεξα
μενή τελικά αναποδογυρίζει από τα σπρωξίματα και το συνωστι
σμό του πλήθους, και το νερό χύνεται· όταν τα παιδιά μπαίνουν 
στην ουρά και περιμένουν τη σειρά τους, σε πολύ λίγο χρόνο κατα
φέρνουν να πιουν όλα και να ξεδιψάσουν. Με τον ίδιο τρόπο, όταν 
έρχεται το λεωφορείο που τους πηγαίνει σπίτι, υπάρχουν δύο τρό
ποι: ή να μπουν στη σειρά και να καθίσουν αμέσως στις θέσεις 
τους, ή ν’ αρχίσουν να σπρώχνονται στην πόρτα για να μπουν. 
Στην πρώτη περίπτωση, το πουλμανάκι ξεκινά σε λιγότερο από έ
να λεπτό, ενώ, στη δεύτερη, ο χρόνος είναι τουλάχιστον ο διπλά
σιος, καθώς επίσης είναι εξασφαλισμένος ο εκνευρισμός όχι μόνο 
του οδηγού, αλλά και του κινηματογραφικού συνεργείου, που αντι
λαμβάνεται ότι σταθερή κάμερα στο συμβάν με μεγαλύτερη διάρ
κεια είναι βέβαιο ότι θα προκαλέαει ανία στο θεατή.
Η επόμενη κατάσταση αφορά την πολιτισμένη ή όχι συμπεριφορά 
των ενηλίκων. Αν, λ.χ., στο φανάρι οι πεζοί περνούν μονάχα με το

πράσινο, και οι οδηγοί σταματούν στο stop, όλα πάνε κανονικά, 
και η κίνηση έχει σταθερή ροή. Αν, αντίθετα, πεζοί και οδηγοί δε 
σέβονται τους κανόνες και θέλουν να περάσουν πάση θυσία πρώ
τοι, προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην είσοδο ενός τού
νελ συμβαίνει το ίδιο: αν τα αυτοκίνητα μπουν στη σειρά, η ροή εί
ναι κανονική, αλλά, αν ορμήξουν να μπουν όλα μαζί, το κόλλημα 
είναι αναπόφευκτο.
Παρ ’ όλα αυτά, είναι αδύνατον να βάλεις τάξη στο χάος, και ο Κια
ροστάμι το αντιλαμβάνεται γρήγορα: ενώ προσπαθεί να κινηματο- 
γραφήσει μια σκηνή σ’ ένα σταυροδρόμι, οι ηθοποιοί του κάνουν 
λάθος κινήσεις και προκαλούν ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Σε 
πρώτη φάση, ο σκηνοθέτης αποφασίζει να μετατρέψει τη σκηνή, α
πό δείγμα τάξης, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, σε σκηνή 
αταξίας, αλλά μετά, βλέποντας τις δυσκολίες, τα παρατάει. Ζητά 
τότε από ένα συνεργάτη του να μιλήσει στον τροχονόμο που ρυθμί
ζει την κυκλοφορία να βάλει μια τάξη στο σταυροδρόμι, αλλά το α
ποτέλεσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο χάος. 'Οταν στη συνέχεια ρωτά 
το βοηθό του πού υπάρχει κάποιο άλλο σημείο στη πόλη όπου θα 
μπορούσαν να γυρίσουν την σκηνή, η απάντηση είναι: «Πουθενά». 
Έχοντας χάσει, λοιπόν, τον έλεγχο της κατάστασης, δεν του μένει 
παρά να παραιτηθεί, λέγοντας: «Στοπ!»

Κλεψύδρα
του Jean-Marc Lalanne

Αυτή η ταινία μικρού μήκους που υποτίθεται άτι υμνεί την τά
ξη, είναι πιθανότατα η αυθαδέστερη και πιο διασκεδαστική από 
τις εκπαιδευτικές ταινίες του Κιαροστάμι για το Κανούν. Η αρ
χική ιδέα είναι σαφής και υπέρτατα παιδαγωγική: να δείξει δια
δοχικά τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνεται στους δημόσιους 
χώρους. Η τάξη ενάντια στην αταξία, το προφανές της λογικής 
ενάντια στην ωμότητα της παρόρμησης, μια ισχυρή κοινωνική 
οργάνωση ενάντια στον παραλογισμό των ατομικών πρωτο
βουλιών και την αναρχία. Αυτός ο απλός δυαδικός όρος τάξη/α- 
ταξία που αμφισβητείται στις σκηνές της καθημερινής ζωής, εί
ναι, το βλέπουμε, ο ακρογωνιαίος λίθος μιας ιδεολογίας, και ο 
λόγος της ταινίας αποκτά αξία δόγματος.
Σπανίως ταινία του Κιαροστάμι θα μοιάζει τόσο με μαθηματική 
εξίσωση ή πείραμα φυσικής. Πρόκειται για την επιβεβαίωση ε
νός κανόνα, και γι’ αυτό πρέπει να επαναληφθεί το πείραμα αρ
κετές φορές και να εξεταστούν όλα τα αποτελέσματα. Βλέπουμε 
καθαρά πόσο άκαμπτη και στείρα θα μπορούσε να είναι η δομή. 
Εδώ δεν υπάρχει κανένας χαρακτήρας που να δώσει λίγη αν
θρωπιά στο μηχανισμό, κανένα σπέρμα διήγησης για να φέρει 
λίγο συναισθηματισμό. Η μοναδική τάξη είναι αυτή ενός λόγου 
που θέλει να τεκμηριώσει τα επιχειρήματά του.
Με τη διαφορά ότι ο Κιαροστάμι είχε την ιδέα να ανατρέψει το 
σύστημά του, φανταζόμενος πως το γύρισμα της ταινίας μολύ- 
νεται σταδιακά από την αταξία που υποτίθεται παχ; παριστάνει.
Ετσι, όσο στην οθόνη εμφανίζονται καταστάσεις αταξίας ίμια 

επεισοδιακή επιβίβαση σε λεωφορείο, ένα τεράστιο μποτιλιάρι
σμά μπροστά σ’ ένα τούνελ, πεζοί που διασχίζουν το δρόμο ένας 
Θεός ξέρει πώς...), στην ηχητική μπάντα σκηνοθέτης και συ
νεργείο αρχίζουν να εκνευρίζονται και να παραπονιούνται πως 
δεν μπορούν πια να ελέγξουν την κατάσταση. Αυτό το ξαφνικό

Χωρίς ιάί,η...
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0  Χ Ο Ρ Ο Σ  ( 1 9 8 2 )
Χαμοορεγιάν

βραχυκύκλωμα προσδίδει στην ταινία μια απρόσμενη ελαφρά
δα και κλονίζει σοβαρά το λόγο. Σαν να ήταν αδύνατον, τελικά, 
να αντισταθεί στην αταξία, η ταινία, στην προσπάθειά της να 
την οργανώσει, μολύνθηκε η ίδια.
Εδώ, ο Κιαροστάμι πειραματίζεται παιγνιωδώς και σε ελάσσονα 
κλίμακα με τις εντυπώσεις της διάλυσης, που θα συστηματο
ποιήσει στη συνέχεια. Αυτές οι παρεμβάσεις των τεχνικών, που 
εκδηλώνουν θορυβωδώς τη δυσαρέσκειά τους εκτός κάδρου, θυ
μίζουν μια σκηνή από το Close-up. Ο Κιαροστάμι επαναπροσ
διορίζει τη δική του σχέση με την εξουσία, πού οδηγείται ως 
σκηνοθέτης και πού υπάρχει πάντα κάτι ζωντανό που αντιστέ
κεται στη δημιουργική βούληση για έλεγχο. Το πιο όμορφο 
κομμάτι της ταινίας είναι σίγουρα η επιβίβαση στο λεωφορείο. 
Οι μαθητές ανεβαίνουν δύο φορές στο σχολικό λεωφορείο: την 
πρώτη, με τάξη· τη δεύτερη, μες στη φασαρία. Γία να δείξει πως 
η αταξία προκαλεί χάσιμο χρόνου, ο Κιαροστάμι παρεμβάλλει έ
ναν time-code στο εσωτερικό των δύο πλάνων. Η ιδέα είναι εύ
γλωττη, γιατί υπογραμμίζει αυτό που έδειχναν οι περισσότερες 
από τις υπόλοιπες ταινίες: τη χρήση του πλάνου-σεκάνς ως ορ
γάνου μέτρησης μιας συγκεκριμένης σχέσης με το χρόνο και το 
χώρο. Τα πιο όμορφα πλάνα σεκάνς του Κιαροστάμι είναι πά
ντα όργανα παρατήρησης του χρόνου τον οποίο χρειάζεται για 
να ολοκληρωθεί μια τροχιά. Κι αν, στη συνέχεια, ο κινηματο
γραφιστής δεν παρεμβάλλει άλλα χρονόμετρα στην εικόνα, τα 
πλάνα του δεν χάνουν αυτόν το χαρακτήρα της κλεψύδρας.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 493, Ιούλιος-Αύγουστος 1995.
Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντης.

Σκηνοθεσία-Μονχάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Σενάριο: Αμπάς 
Κιαροστάμι, από μια ιδέα του Μοχαμάντ Γιαβάντ Καχναμοΐ. 
Φωτογραφία: Αλί Ρεζά Ζαριντάστ. Ή χος: Αχμάντ Ασγκαρί, 
Τσανγκίζ Σαγιάντ. Ηθοποιοί: Γιουσέφ Μογαντάμ, Αλί Ασγκα- 
ρί, Τεϊμούρ και τα παιδιά του Ραστ. Παραγωγή: Κανούν. 
Διάρκεια: 16 λεπτά. Έγχρωμη. 35mm. Ιράν. Βραβεία: Χρυσή 
Πλάκα Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας στο 2ο Διεθνές Κι
νηματογραφικό Φεστιβάλ του Φατζρ, Τεχεράνη 1984.

Ένας άντρας οδηγεί το άλογο με το κάρο του, πολύ γρήγορα, στα 
στενά δρομάκια τον Ραστ. Ένας γηραιός κύριος του φράζει το δρό
μο. Ο οδηγός τού φωνάζει να κάνει στην άκρη, αλλά ο ηλικιωμέ
νος δεν ακούει, γιατί έχει βγάλει τ ’ ακουστικό απ’ τ ’ αφτί του. 
Όταν, κάποια στιγμή, το ξαναβάζει, καταλαβαίνει τι γίνεται, πα
ραμερίζει, και το κάρο περνά. Ο γέρος, αφού ξεκουράζεται για λί
γο, ξαναρχίζει τον αργό του περίπατο. Στην αγορά, αγοράζει ραπα
νάκια, αλλά ο μανάβης φλυαρεί συνεχώς, κι ο γέρος ξαναβγάζει το 
ακουστικό για να μη τον ακούει. Στο σπίτι του, τον ενοχλεί ο Θόρυ
βος από τις εργασίες στο δρόμο, και ο γέρος, χωρίς το ακουστικό 
του, ξαναβυθίζεται ευχαριστημένος στη σιωπή, αφήνοντας ανοιχτή 
την εξώπορτα, για να μπορέσουν να μπουν οι δύο εγγονές του όταν 
γυρίσουν απ ’ το σχολείο. Ενώ είναι απασχολημένος με τις δουλει
ές του σπιτιού, φτάνουν οι εγγονές, αΙΛά βρίσκουν την πόρτα κλει
στή, επειδή κάποιος γείτονας την έκλεισε κατά λάθος. Τα κορίτσια 
πρώτα χτυπούν το κουδούνι, και μετά, αφού ο παππούς δεν ανοί
γει, πηγαίνουν κάτω απ’ το παράθυρο κι αρχίζουν να τον φωνά
ζουν. Ο γέρος καθαρίζει τα ραπανάκια, φτιάχνει ένα τσάι, τακτο
ποιεί το τραπέζι, και κάθε τόσο κοιτάζει το ρολόι. Στο μεταξύ, τα 
κορίτσια έχουν ζητήσει βοήθεια από μερικές συμμαθήτριές τους, 
και τώρα, η ομάδα που φωνάζει τον παππού είναι μεγαλύτερη. 
Εκείνος, μέσα στο σπίτι, καπνίζει ένα τσιγάρο, πίνει λίγο τσάι και 
ξανακοιτάζει το ρολόι. Όταν αρχίζει ν' ανησυχεί για την καθυστέ
ρηση, ξαναβάζει τ ’ ακουστικό και, φυσικά, ακούει αμέσως τις φω
νές που έρχονται απ’ έξω. Βγαίνει στο παράθυρο και, έκπληκτος, 
ανακαλύπτει ένα μικρό πλήθος από μαθήτριες που κραυγάζουν ό
λες μαζί: «Παππού, άνοιξε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα!· Ο παπ
πούς χαμογελάει, διασκεδάζοντας με τη σκηνή.

Τα πρώτα πλάνα της ταινίας Ο χορός μάς πηγαίνουν σε μια κα
τεύθυνση που δε μας επιτρέπει με τίποτα να προβλέψουμε τη 
συνέχεια της αφήγησης. Από το βάθος ενός μικρού δρόμου ξε- 
πετάγεται μια άμαξα, που τη σέρνει ένα άλογο καλπάζοντας: 
σταθερά πλάνα ατενίζουν μετωπικά τη βολίδα, που την πλαι
σιώνουν στενά οι κάθετοι τοίχοι.Σύντομα η βιαιότητα διπλα
σιάζεται όταν η κάμερα αποτραβιέται προς τα πίσω με τράβε- 
λινγκ, επικεντρώνεται στις γάμπες του αλόγου, κι έπειτα πηδά
ει προς το κεφάλι που είναι αιχμαλωτισμένο σε παρωπίδες. Με
σολαβεί τότε ένα πλάνο από την αντίθετη γωνία, που καταγρά
φει την αναγκαστική στάση της άμαξας: δεν υπάρχει χώρος για 187

Διαστάσεις μύθου
του Jean Breschand

Ο χιγκ*; ίων κυμιιοιών
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δύο, κι ο οδηγός της πιέζει για να περάσει, υποχρεώνοντας έναν 
ηλικιωμένο άντρα να κολλήσει στον τοίχο.
Στο εξής, θα μείνουμε στην άσκοπη περιπλάνηση αυτού του ά
ντρα μέσα σε μια πόλη όπου οι δρόμοι είναι γεμάτοι θορύβους... 
όμως ξαναβρίσκουν τη γαλήνη τους όταν εκείνος μηδενίζει τον 
ήχο στ’ ακουστικά του. Αυτή η μηχανική χειρονομία αρκεί για 
να ορίσει συνοπτικά ένα άτομο που κατά διαστήματα οχυρώνε
ται από τον κόσμο, για να ακολουθήσει την πορεία του έτσι ό
πως αυτό θέλει. Κι όταν, αργότερα, ο γέρος επιστρέφει σπίτι 
του, και τα παράθυρα σχηματίζουν κάποια φωτεινά ανοίγματα 
που αφήνουν να μπει ο ήχος απ’ έξω υπό μορφήν ηχητικών πα
ρασίτων που οφείλονται σε κομπρεσέρ, εκείνος δεν θα διστάσει 
ν ’ απομονωθεί ξανά απ’ αυτό το ηχητικό λουτρό. Συνεπώς, δε 
θ’ ακούσει την εγγονή του να χτυπάει την πόρτα όταν γυρίσει 
από το σχολείο. Η σκηνή, λοιπόν, οργανώνεται σε champs- 
contrechamps ανάμεσα σ’ ένα μετωπικό γενικό πλάνο στο εξω
τερικό του σπιτιού όπου μαζεύονται ολοένα και περισσότερα 
παιδιά για να πολιορκήσουν το παράθυρο του παππού στον 
πρώτο όροφο, κι ένα κοντινό του ηλικιωμένου που ασχολείται 
με τις ασημαντότητες της στιγμής μέσα στην ευδαιμονία τής 
βουβής ηχητικής μπάντας· ωσότου τα παιδιά, παρασυρμένα απ’ 
την ορμή τους, σχηματίζουν ένα χορό που οι επίκλησή του, 
βρίσκοντας την προσωδία του συνθήματος, καταφέρνει να δια

περάσει το κέλυφος του γέρου. Το πλονζέ στο μικρό πολύχρω
μο πλήθος διαδέχεται ένα τελευταίο contrechamps: το πρόσωπο 
του άντρα πίσω απ’ το παράθυρο με τους ρόμβους, που εξαφα
νίζεται μ’ ένα fondu σε μαύρο.
Ελάχιστες είναι οι ταινίες που μας θυμίζουν τα πολιτικά στοι
χήματα του ήχου: είτε πρόκειται για την άσκηση της εξουσίας 
μέσα απ’ τη διατάραξη της αντίληψης, είτε για την παραίτηση 
από την κοινότητα με την απομόνωση σ’ έναν γυάλινο πύργο 
ή, τελικά, για την εκδήλωση μιας αντιεξουσίας που φωνάζει 
συνθήματα, κάθε φορά η σχέση με τον κόσμο της πόλης δημι- 
ουργείται μέσω του ήχου. Δε χρειάζεται τόσο ν’ ανοίξουμε τα 
μάτια όσο να τεντώσουμε τ ’ αφτιά και να συνεννοηθούμε, κάτι 
που παραπέμπει σε μια άσκηση τόσο ακοής όσο και ηχητικής 
συμπεριφοράς. Από αυτή την άποψη, Ο χορός παίρνει διαστά
σεις μύθου, και το τελευταίο champs-contrechamps σκηνοθετεί 
το χάσμα γενεών όπου η αντίθεση ανάμεσα σε δύο ακραίες ηλι
κίες της ζωής διπλασιάζεται (βρισκόμαστε στο 1982, τρία χρό
νια μετά την πτώση του Σάχη) από μια πολιτική αντιπαράθεση 
ανάμεσα σε δυο κοινωνικές ομάδες: αυτούς που σχηματίζουν 
μια κοινότητα κι αυτούς που αποσύρονται.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 493, Ιοΰλιος-Ανγονστος 1995.
Μετάφραση: Γιώργος Καλαμανπίς.

Ο ιιαιιιιονς του Χορού
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Σ Υ Μ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  (1983)
Χαμοαχρί

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Φιρούζ Μαλεκζανχέ. Ή χος: Μοχαμάντ Χαγιγί, Τσαν- 
γκι'ζ Σαγιάνχ. Ηθοποιός: Ρεζά Μανσουρί. Παραγωγή: Κά
νουν. Διάρκεια: 49 λεπχά. Έγχρωμη. Ιβπιπι. Ιράν.

Μπροστά σ’ ένα χάρτη που δείχνει το κέντρο της Τεχεράνης, η 
φωνή του αφηγητή εξετάζει τους λόγους για τους οποίους έχει αυ
ξηθεί δραματικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα: απ ’ τη μια μεριά, ο 
πόλεμος και η επανάσταση έσπρωξαν πολλά άτομα να μετακινη
θούν στην πρωτεύουσα με τ ’ αυτοκίνητά τους· από την άλλη, μια 
απόφαση του Δήμου που απαγορεύει την είσοδο των αυτοκινήτων 
στο ιστορικό κέντρο πλην όσων διαμένουν εκεί και όσων έχουν ά
δεια εισόδου. Αυτή η απόφαση, όμως, αντί να λύσει το πρόβλημα, 
μάλλον το επιδείνωσε. Ένας τροχονόμος, λοιπόν, προσπαθεί να 
εμποδίσει την είσοδο των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, αΑ- 
.Ιά το να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο καθήκον είναι πρακτικά αδύ
νατον, επειδή κάθε μέρα τον πλησιάζουν πολλά άτομα και απαι
τούν για διάφορους λόγους να μπουν στο κέντρο. Υπάρχει αυτός 
που κατευθύνεται στο κοντινό νοσοκομείο για μια ορθοπεδική ε
ξέταση ή για να παραλάβει έναν ασθενή ή για να πάει το παιδί του 
για εξέταση ή για να πάρει κάποιες εξετάσεις. Μετά, υπάρχει ε
κείνος που μένει εκεί κοντά, αΑ-Ιά δεν έχει άδεια, ή κάποιος άλλος 
που έχει ένα δικαστήριο, ή εκείνος που επιμένει να περάοει γιατί 
πρέπει να πάει να φορτώσει κάτι κοτόπουλα. Ο τροχονόμος, ζορι
σμένος, προσπαθεί να πείσει τους οδηγούς να πάνε με τα πόδια ή 
να παρκάρουν κάπου εκεί κοντά, αλλά κανένας δεν τον ακούει.

Μερικοί τον προκαλούν, λέγοντάς του να τους δώσει κλήση, και 
προχωρούν σαν να μη συμβαίνει τίποτα, άλλοι μαλώνουν μαζί 
του γιατί κάποιοι περνούν και κάποιοι όχι. Οι συζητήσεις επανα
λαμβάνονται συνεχώς ίδιες, εκατοντάδες αυτοκίνητα τον προσεγ
γίζουν, κι ο τροχονόμος, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα, τους α
φήνει τελικά να περάσουν. Υπάρχουν σκηνές σουρεαλιστικές, ό
πως εκείνη με μια γυναίκα που του δείχνει μια ακτινογραφία, λέ
γοντάς του ότι πρέπει να πάει επειγόντως στο νοσοκομείο, ή ενός 
άντρα που ισχυρίζεται πως είναι συνάδελφός του, για ν ’ αποδει- 
χθεί μετά ότι είναι τελωνειακός. Κάποιοι αντιλαμβάνονται την 
παρουσία του κινηματογραφικού συνεργείου, αλλά ο τροχονόμος 
είναι υπερβολικά απορροφημένος από τη δουλειά του για να δώ
σει σημασία. Στο τέλος της μέρας, απαυδησμένος κι έχοντας χά
σει πια την υπομονή του, εγκαταλείπει, αφού είναι αδύνατον να 
πείσει τους οδηγούς ν ’ αλλάξουν συμπεριφορά. Πέφτει τότε μια 
μουσική υπόκρουση, και το μοντάζ γίνεται πιο σφιχτό, ενώ οι ει
κόνες δείχνουν τον τροχονόμο περικυκλωμένο από ένα πλήθος ο
δηγών. Χωρίς ήχο, η αποστολή του μοιάζει ακόμα πιο μάταιη και 
χωρίς κανένα απολύτως νόημα.

Στα όρια του πειραματικού
του Laurent Roth

Η κυκλοφορία στην Τεχεράνη είναι περίπτωση: ο Κιαροστάμι 
είναι σε θέση να το γνωρίζει πολύ καλά, αφού, όταν ήταν νέος, 
είχε υπάρξει τροχονόμος. Εδώ, εκμεταλλεύεται το κωμικά στοι
χείο της επανάληψης που χαρακτηρίζει αυτού του είδους την 
κατάσταση. Ωστόσο, αυτή η μεσαίου μήκους ταινία, που η 
διάρκεια και η μονοτονία της αγγίζουν τα άρια του πειραματι
κού, ωθεί στα άκρα τις ικανότητες συγκέντρωσης του θεατή. Η 
επιμονή με την οποία ο Κιαροστάμι κίνημα το γραφεί τον τροχο
νόμο, από τον ίδιο άξονα πάντα και από την ίδια γωνία, με τη
λεφακό και με κρυμμένη κάμερα, αποτελεί ένα είδος τερατώ
δους μεταφοράς του κοινωνικού σώματος ως πολέμου.

«Cahiers du Cinéma-, τχ. 493, Ιονλιος-Αύγονοχος 1995.
Μπάφραση: Γιώργος Καλαμαντής.

Φ Ο Β Ο Σ  Κ Α Ι  Υ Π Ο Ψ Ι Α  (1984)
Tape, βα οουεζάν

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι. Παραγωγή: Ρα
διοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Διάρκεια: 
13 επεισόδια των 45 λεπτών. Ιράν.

Η σειρά, προορισμένη να παιχτεί στην κρατική τηλεόραση, απστε- 
λείται από δεκατρία μικρά επεισόδια, στα οποία εναλλάσσονται τα 
οχά\ια κάποιων ατόμων και ενός ψυχολόγου, οι οποίοι συζητούν 
το περιεχόμενο κάποιων σκηνών.
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0 1  Π Ρ Ω Τ Ο Ι  (1985)
Αβαλιχά

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροσχάμι: Φωτο
γραφία: Χομαγιούν Παϊβάρ. Ή χος: Τσανγκίζ Σαγιάντ. Ηθο
ποιοί: Μοχαμάνχ Ντανχράς (διευθυντής), καθηγητές, υπάλλη
λοι και μαθητές της Σχολής Τοχίντ. Παραγωγή: Κανούν. 
Διάρκεια: 79 λεπτά. Έγχρωμη. 16πυη. Ιράν. Βραβεία: Ειδικά 
Βραβείο της Επιτροπής στο 4ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φε
στιβάλ του Φατζρ, Τεχεράνη 1986.

Στην αυλή του σχολείου Τοχίντ, στην Τεχεράνη, οι μαθητές μπαί
νουν στις γραμμές, την πρώτη μέρα των μαθημάτων. Ο Διευθυντής 
τούς καλεί να παρουσιαστούν λέγοντας ο καθένας τ ’ όνομά του. Με
τά τον πρώτο γύρο των ονομάτων, έρχεται η ώρα της γυμναστικής. 
Στο γραφείο του Διευθυντή, τρεις μαθητές είναι έτοιμοι να δεχθούν 
την τιμωρία του, γιατί μόλις έχουν μαλώσει. Η φιλονικία -λένε- ξε
κίνησε από ένα διαγωνισμό φτυσίματος, απ’ το φτύσιμο πέρασαν 
στο ξύλο, κι από κει, στον πετροπόλεμο. Ο Διευθυντής δείχνει κα
τανόηση. Άλλα δυο παιδιά παρουσιάζονται στο Διευθυντή: πιάστη
καν απ’το λαιμό, αλλά θα βγουν απ’το γραφείο συμφιλιωμένα, έ
χοντας δώσει τα χέρια. Έρχεται μια μητέρα να γράψει το παιδί της 
στο σχολείο, αν και η περίοδος των εγγραφών έχει τελειώσει. 'Οταν 
ο Διευθυντής ανακαλύπτει ότι το παιδί είναι επτά χρονών, ζητά α
πό τη μητέρα να του εξηγήσει γιατί δεν το έγραψε την προηγούμενη 
χρονιά. Η γυναίκα έχει έτοιμη μια εξωφρενική δικαιολογία: ότι ο 
σύζυγός της της είπε να πάει στο σχολείο το παιδί ένα χρόνο αργό
τερα, γιατί έτσι θα πήγαινε στο στρατό ένα χρόνο νωρίτερα. Στην 
αυλή, οι μαθητές δυσκολεύονται να μπουν στις γραμμές, κι ο Διευ
θυντής επιβραβεύει όποιον πάει στη σωστή θέση, ενώ ανάμεσά τους 
υπάρχουν και παιδιά με κινητικά προβλήματα. Στο μεταξύ, μέρα 
με τη μέρα, περνούν απ ’ το γραφείο σχεδόν όλοι οι μαθητές. Για τον

έναν ή τον άλλο λόγο, όλοι νιώθουν την ανάγκη της καθοδήγησης. 
Ανάμεσα στα πιο απείθαρχα παιδιά είναι ο Κιαχ, τακτικός θαμώ- 
νας του διευθυντικού γραφείου. Για να τον φοβερίσει, ο Διευθυντής 
αποφασίζει να τον αποβάλει, αφήνοντάς τον για λίγο με το πρόσω
πο στραμμένο προς τον τοίχο, για να σκεφτεί τις αταξίες του. 'Οταν 
ο Κιαχ είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα, ζητάει απ’ το δάσκαλο 
να τον συγχωρέσει. Ο Διευθυντής, πεπεισμένος ότι το αγόρι πήρε το 
μάθημά του, αποφασίζει να καλέσει μόνον τους γονείς. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, ο Διευθυντής δε μένει στις παραινέσεις, αλλά ρίχνει 
και μικρές, παραδειγματικές καμπάνες. Αυτή η ατελείωτη σειρά 
των επισκέψεων στο Διευθυντή σπάει από σκηνές που δείχνουν τα 
παιδιά στην καθημερινή τους σχολική ζωή. Η  κάμερα δεν μπαίνει 
ποτέ μέσα στις τάξεις. Στο τέλος, καταφθάνει ένας πιτσιρίκος κλαί- 
γοντας: θέλει να πάει σπίτι. Λέει ότι η μαμά του τον περιμένει πά
ντα έξω απ’ το σχολείο, αλλά, όταν πήγε στην πόρτα, δεν υπήρχε 
κανείς. Οι μαθητές στην αυλή κάνουν τη γυμναστική τους: κινούν 
με κωμικό τρόπο τ ’ αφτιά τους, ακουμπούν τη μύτη τους, σηκώνουν 
τα χέρια τους ψηλά. Ακόμα κι ο μαθητής με τις πατερίτσες, που αρ
χικά ήταν ακουμπισμένος σε μια γωνιά, μπαίνει κι αυτός στη σειρά 
με τους συμμαθητές του και κάνει τις ασκήσεις. Στο τέλος, όλοι χει
ροκροτούν.

Αυστηρή κατασκευή
του Jean-Marc Lalanne

Τέσσερα χρόνια πριν από το Κατ’ οίκον εργασία, ο Κιαροστάμι 
γυρίζει για το Κανούν αυτό το ντοκιμαντέρ για το πώς μαθαί
νουν τα παιδιά την πειθαρχία στις αρχές της σχολικής ζωής 
τους. Παραδόξως, η ταινία καταγράφει μόνον τα παρεπόμενα α
πό τα μαθήματα: τις επιπλήξεις στο γραφείο του διευθυντή, 
την πρωινή γυμναστική, τη διανομή του κολατσιού, το σχόλα
σμα... Το στοίχημα της ταινίας είναι να δείξει πώς το σχολείο α-

Η πρώιι/ γνωριμία με ιυ σχολείο
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ποτελεί τόπο μάθησης και μετάδοσης αξιών (κυρίως αυτών που 
συνδέονται με τις σχέσεις εξουσίας) από τη στιγμή που εισέρχε
ται κανείς μέχρι εκείνη που βγαίνει -  κατά συνέπεια, εκτός χώ
ρων επίσημης εκπαίδευσης. Η πρώτη σκηνή, πραγματικά υπέ
ροχη, δείχνει τους μαθητές τη μέρα της επανόδου. Έχουν 
σκορπίσει, κινούνται όπως να ’ναι, κοιτάζουν προς όλες τις κα
τευθύνσεις. Έ να χέρι και μια σφυρίχτρα (η κάμερα, στο ύψος 
παιδιού, κινηματογραφεί μόνο τα φετίχ της εξουσίας) υποδει
κνύουν στα παιδιά, τα διατάζουν, τα βάζουν στη σειρά. Όσοι 
διαταράσσουν την αποκατεστημένη τάξη, πρέπει να παρουσια
στούν στο γραφείο του διευθυντή, ενός πραγματικού εκπαιδευ
τικού δικαστή που διεξάγει την έρευνά του πριν αποφασίσει. 
Κάθε διάλογος δείχνει με συναρπαστικό τρόπο πώς η τάξη δια
τηρείται χάρη στην ανάληψη ευθυνών από τα άτομα: κάθε μα
θητής οδηγείται να εξετάσει μόνος του το σφάλμα του και να ο
μολογήσει ευθαρσώς πόσες φορές έχει υποτροπιάσει. Ο διευθυ- 
ντής-δικαστής έχει πρακτικά μαιευτικό ρόλο: βρίσκεται εκεί ώ
στε να επιτρέψει στον ένοχο να βρεθεί ενώπιος ενωπίω με τη 
συνείδησή του, και, με μία εξαίρεση σχεδόν, δεν επιβάλλει ποτέ 
κυρώσεις. Αυτή η μικρή παιδαγωγική ταινία προς χρήση των 
σχολείων (άρα: προορισμένη να μεταδίδει οδηγίες πειθαρχίας) 
προτείνει μια ουτοπική μορφή αυταρχικής διαχείρισης: καθέ
νας θα αναλάμβανε την εξουσία, ο κύριος βρίσκεται εκεί μόνο 
για να προσδώσει ανθρώπινο πρόσωπο σ’ ένα μηχανισμό πει
θαρχίας που είναι ρυθμισμένος στην εντέλεια.
Αυτή η διαδοχή ανακρίσεων θυμίζει έντονα το Délits flagrants 
του Depardon· με τη διαφορά ότι, εκεί, οι σκηνοθετικές επιλογές 
είναι εντελώς αντίθετες. Η κάμερα του Depardon παίρνει τη θέ
ση του γραμματέα δικαστηρίου: κρατιέται σε απόσταση, κινη- 
ματογραφεί και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, περιμένει να μιλή
σει μόνος του ο μηχανισμός. Αντίθετα, ο Κιαροστάμι σπάζει τις 
συνομιλίες σε champs-contrechamps και προσθέτει σκηνοθεσία 
στο τυπικό -  γιατί ολοφάνερα τα παιδιά έχουν στηθεί σε σχέση 
με την κάμερα. Αυτό το θέμα της άποψης, με την πλήρη έννοια 
του όρου, καθιστά τους Πρώτους περίπλοκους και συγκινητι
κούς. Ποια είναι η θέση αυτού που δείχνει σε σχέση μ’ αυτό που 
δείχνει; Που βρίσκεται ο Κιαροστάμι; Τις πιο πολλές φορές, η 
κάμερά του υιοθετεί την άποψη του εκπροσώπου της τάξης, αλ
λά, όταν αποφασίζει να τον δείξει, το κάνει με τον πιο ουδέτερο 
τρόπο: σχεδόν συστηματικά, ο άνθρωπος της εξουσίας παρου
σιάζεται κομματιαστά, δεν είναι παρά το άθροισμα των εργαλεί
ων του (τα δικαιολογητικά που μοιράζει, τα γυαλιά του που δι
πλασιάζουν το κάδρο μέσα στο πλάνο, τα χέρια του που πιάνουν 
τα πρόσωπα των μαθητών). Η ταινία δίνει το ανησυχητικό αί
σθημα πως είναι και η ίδια ένα όργανο εξουσίας, ένας ισχυρός 
κρίκος της αλυσίδας. Κάποια εξαίσια ανοίγματα έρχονται να δώ
σουν μιαν ανάσα σ’ αυτή την κάπως αυστηρή κατασκευή, όπως 
τα πλάνα με τις πλαστικές σακούλες που ίπτανται στο προαύ
λιο, μια στιγμή έλλειψης βαρύτητας όπου η ταινία καταφέρνει 
να δημιουργήσει ένα χώρο ελευθερίας. Το δίχως άλλο, αυτό εί
ναι το μοναδικό αληθινό κομμάτι παιδικότητας σ’ ένα ντοκου
μέντο όπου οι διαδικασίες της εξουσίας εξουδετερώνουν με συ
γκλονιστικό τρόπο κάθε μορφή διαλόγου.

•Cahiers du Cinéma- ,  τχ. 493, /otiXioç-Aiyoïmot; 1995.
Μαάφρααη: Γιώργος Καλαμαντής.

Π Ο Υ  Ε Ι Ν Α Ι  Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι  
Τ Ο Υ  Φ Ι Λ Ο Υ  Μ Ο Υ ;  (1987)
Χανέ-γε ντουοτ κοτζάστ;

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτογραφία:
Φαρχάντ Σαμπά. Σκηνογραφία: Ρεζά Ναμί. Ή χος: Τζαχαν- 
γκιρ Μιρσενκαρί, Ασγάρ Σαχβερντί, Μπερχρούζ Μοαβενιάν. 
Μουσική: Αμίν Αλάχ Χοσεΐν. Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι, 
Νααμέτ Αλάχ Αλιζαντέ. Ηθοποιοί: Μπαμπάκ Αχμαντπούρ 
(Αχμάντ), Αχμάντ Αχμαντπούρ (Μοχαμάντ Ρεζά Νεματζαντέ), 
Ζονταμπάς Ντεφαΐ (ο δάσκαλος), Μοχαμάντ Χοσεΐν Ρουχί (γε· 
ρο-μαραγκός), Ιράν Οτανί (μητέρα), Αγιάτ Ανσαρί (πατέρας), 
Ραφιά Ντιφαΐ (παππούς). Παραγωγή: Αλί Ρεζά Ζαρίν για το 
Κανούν. Διάρκεια: 83 λεπτά. Έγχρωμη. 35ππη. Ιράν. Βρα
βεία: Χρυσή Πλάκα για την Καλύτερη Σκηνοθεσία και Ειδικό 
Βραβείο της Επιτροπής στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φε
στιβάλ του Φατζρ, Τεχεράνη 1987· Χάλκινη Λεοπάρδαλη και 
άλλα πέντε βραβεία στο 42ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Ο Μοχαμάντ Νεματζαντέχ έκανε για πολλοστή φορά την εργασία 
του σ’ ένα φύλλο χαρτί κι όχι στο σχολικό τετράδιο. 'Οταν το παρα- 
δίδει στο δάσκαλο, εκείνος θυμώνει, το σκίζει και τον απειλεί ότι, 
αν το ξανακάνει, θα αποβληθεί. Τα κλάματα και οι ματιές που ρί
χνει στο συμμαθητή του, Αχμάντ, που κάθεται δίπλα του, δεν ωφε
λούν σε τίποτα. Ο δάσκαλος δεν παίρνει πίσω την απειλή του. 
Όταν ο Αχμάντ επιστρέφει στο σπίτι, βοηθά τη μητέρα του στις 
δουλειές του νοικοκυριού. Κάποια στιγμή, ανοίγοντας την τσάντα 
του, ανακαλύπτει πως πήρε κατά λάθος το τετράδιο του Μοχαμάντ. 
Έτσι αποφασίζει να ψάξει να βρει το σπίτι του φίλου του. Το σκά
ει και κατευθύνεται στο Ποστέ, το διπλανό χωριό όπου μένει ο Μο
χαμάντ, χωρίς να ξέρει πού ακριβώς είναι το σπίτι του. Στο Ποστέ 
κανένας δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Όταν, όμως, άλα μοιάζουν 
να έχουν χαθεί, μαθαίνει από κάποιον ότι ο κύριος Νεματζαντέχ 
πήγε στο Κοκέρ για δουλειές. Ο Αχμάντ, λοιπόν, ξαναγυρίζει στο 
χωριό του, κι αφού κάνει στα γρήγορα μια δουλειά για τον παππού 
του, παρατηρεί έναν άγνωστο, μεγαλόσωμο άνδρα που προσπαθεί 
να πουλήσει σε κάποιους μια σιδερένια εξώπορτα. Ο άνδρας, ο ο
ποίος πράγματι ονομάζεται Νεματζαντέχ, δεν του δίνει την παρα
μικρή σημασία. Κάποια στιγμή, ανεβαίνει γρήγορα στο μουλάρι 
του κι επιστρέφει βιαστικός στο Ποστέ, αναγκάζοντας τον Αχμάντ 
να τρέχει ξοπίσω του. Όταν τον προλαβαίνει στο κατώφλι του σπι
τιού του, μαθαίνει δυστυχώς ότι δεν είναι ούτε πατέρας, ούτε θείος 
του φίλου του, αλλά πρόκειται για απλή συνωνυμία. Τελικά ένας 
γέρος ξυλουργός που γνωρίζει άΐο το χωριό προθυμοποιείται να 
συνοδεύσει τον Αχμάντ μέχρι το σπίτι του φίλου του. Στη διάρκεια 
της διαδρομής, ο γέρος τού μιλά για τη γοητεία του επαγγέλματος 
του και του δείχνει τις πόρτες και τα πα()άΟνρα του χωριού που έ
χει κατασκευάσει ο ίδιος. Όταν κοντεύουν να φτάσουν, ο γέρος 
σταματά σ’ ένα σιντριβάνι, κόβει ένα λουλούδι και το χαρίζει στο 
παιδί. Μάλις ο Αχμάντ στρίβει στη γωνιά του δρόμου, αντιλαμβά
νεται ότι βρίσκεται και πάλι μπροστά στο σπίτι του εμπόρου με τον 
οποίο είχε συναντηθεί λίγη ώρα πριν. Απογοητευμένος και αναπο
φάσιστος για να μη στενοχωρήσει τον ηλικιωμένο σύντροφο που 
τον περιμένει κρύβει το τετράδιο κάτω από την μπλούζα του και 
γυρίζει σπίτι του. Την επόμενη, η θέση του Αχμάντ στην τάξη είναι



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

άδεια. Ο Μοχαμάντ, εμφανώς ανήσυχος, έχει σκύψει το κεφάλι κι 
είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Περιμένει αττό στιγμή σε στιγ
μή ττιν οργή του δασκάλου να πέσει πάνω του. Για καλή του τύχη, 
λίγο πριν έρθει η σειρά του, ο Αχμάντ μπαίνει στην τάξη και, χω
ρίς να τον δει κανείς, δίνει το τετράδιο στο συμμαθητή του με γραμ
μένα τα μαθήματά του, βγάζοντάς τον έτσι από τη δύσκολη θέση. 
Οταν ο δάσκαλος ελέγχει τις εργασίες του Μοχαμάντ, μένει ικανο
ποιημένος. Γυρνώντας την τελευταία σελίδα για να βάλει έναν κα
λό βαθμό, εμφανίζεται σαν σελιδοδείκτης το λουλούδι που ο γέρος 
είχε χαρίσει στον Αχμάντ το προηγούμενο βράδυ.

Στον πηγαιμό για την κατοικία
του Laurent Roth

Ο φόρος τιμής που οι τίτλοι αποτίουν στον ιρανό ποιητή Σο- 
χράμπ Σεπεχρί, μας ωθεί ν ’ αντιμετωπίσουμε με περίσκεψη μια 
υπερβολικά ρεαλιστική ερμηνεία τού Πού είναι το σπίτι του φί
λου μου; Διαβάζοντας το ομότιτλο ποίημα της ταινίας, καταλα
βαίνουμε ότι αυτή ιστορία ενός παιδιού σε ρήξη και σε αναζή
τηση συμμάχων θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας μύθος ή 
μια παραβολή:

"Πού είναι η κατοικία του Φίλου;»
'Ηταν αυγή όταν αντήχησε η φωνή του καβαλάρη.
Ο ουρανός σταμάτησε για μια στιγμή, 
ένας διαβάτης χάρισε στη σκοτεινιά της άμμου 
μια φωτεινή αχτίδα που κρατούσε στα χείλη, 
κι ύστερα, δείχνοντας με το δάχτυλο μια λεύκα, είπε:
«Οχι μακριά απ’ αυτό το δέντρο βρίσκεται ένα δασοσκέπαστο 

δρομάκι
πιο πράσινο από το ενύπνιο του Θεού, 
όπου η αγάπη είναι καταγάλανη 
σαν το φτέρωμα της ειλικρίνειας.
Θα φτάσεις στο τέρμα αυτής της αλέας
που θα φανερωθεί στην αντίπερα όχθη της εφηβείας,
κι ύστερα θα στραφείς προς το άνθος της μοναξιάς.
Δυο βήματα πριν από το λουλούδι, θα σταματήσεις 
μπρος στην αιώνια πηγή όπου αναβλύζουν οι μύθοι της γης.
Εκεί, ένας διάφανος τρόμος θα σε καταλάβει: 
μες στην κυματιστή οικειότητα του ιερού χώρου 
θ’ ακούσεις ένα ελαφρύ θρόισμα:
θα δεις ένα παιδί κουρνιασμένο στην κορφή ενός ψηλόλιγνου 

πεύκου
να πασχίζει ν’ αρπάξει τους νεοσσούς απ’τη φωλιά του φωτός, 
και θα το ρωτήσεις:
«Πού είναι η κατοικία του Φίλου;»1

Ο στίχος του ποιήματος είναι «Πού είναι η κατοικία του Φί
λου;» και όχι «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;» (μα ούτε και 
αυτό είναι ακριβώς ο τίτλος που διάλεξε ο Κιαροστάμι). Σε πεί
σμα, λοιπόν, της εσφαλμένης μετάφρασης, θέτουμε το ερώτη
μα: Τελικά, για ποιο Φίλο πρόκειται;
Εκ πρώτης όψεως, ο Αχμάντ και ο Νεματζαντέχ δεν είναι τίπο
τα περισσότερο από συμμαθητές που μοιράζονται το ίδιο θρα- 
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βράδυ είναι απασχολημένοι με τα μαθήματά τους, δεν έχουν τη 
δυνατότητα να παίζουν μαζί. Είναι δηλαδή φίλοι κολλητοί, αλ
λά και μακρινοί- σε σημείο που ο Αχμάντ, ενώ έχει ακούσει την 
αυστηρή προειδοποίηση του κυρίου που απειλεί ν ’ αποβάλει 
τον Νεματζαντέχ (βλέπουμε με πόση παιδαγωγική αποτελε- 
σματικότητα στέφεται το κήρυγμα του δασκάλου), μπερδεύει, 
από αθώο ολίσθημα, το τετράδιό του με το τετράδιο του φίλου 
του και το παίρνει σπίτι του.
Ο Κιαροστάμι αποφασίζει να μη δείξει αυτό το ολίσθημα. Εδώ, 
λοιπόν, βρίσκεται ένα είδος παράλειψης (η αποσιώπηση μιας 
κορυφαίας πράξης που ο αφηγητής αποφασίζει ν ’ αποκρύψει α
πό το θεατή) η οποία μεταφράζει προφανώς την ασυνείδητη 
φύση της ενέργειας του Αχμάντ, αλλά και προσδίδει σ’ αυτό το 
τετράδιο που περισσεύει, το καθεστώς του «χαμένου αντικειμέ
νου». Και εδώ εισέρχεται στη σκηνή ο Φίλος με κεφαλαίο Φ... 
Περισσότερο από το σπίτι του, που εμφανίζεται πένθιμο στο τέ
λος της ταινίας μετά τη μεγάλη αναζήτηση του Αχμάντ, σ’ αυ
τή την αφήγηση της μύησης η ίδια η ύπαρξη του Φίλου τίθεται 
υπό αμφισβήτηση. Όταν πια φτάνει έξω από την πόρτα του Φί
λου, ο Αχμάντ διστάζει, φοβάται, κάνει να γυρίσει πίσω. Μή
πως γνωρίζει ότι το τετράδιο, αυτό το χαμένο αντικείμενο, δεν 
μπορεί να επιστραφεί ως έχει στον παραλήπτη του; Άραγε διαι
σθάνεται μυστικά, όπως επιθυμεί να μας διδάξει ο ποιητής, ότι 
ως παιδί βρίσκεται «δυο βήματα απ’ το άνθος της μοναξιάς» και 
είναι προορισμένο να μη βρει ποτέ την απάντηση στην ερώτη
ση: «Πού είναι η κατοικία του Φίλου;»
Επιστρέφοντας σπίτι του με το τετράδιο του Νεματζαντέχ (κι 
αυτή τη φορά δε βλέπουμε το πέρασμά του από το μονοπάτι σε 
σχήμα Ζ), ο Αχμάντ βγαίνει από μια φαντασιακή σχέση: το τε
τράδιο, το αντικείμενο που ξέχασε ο Νεματζαντέχ, γίνεται το α
ντικείμενο που θα απολέσει ο Αχμάντ. Γράφοντας σ’ αυτό (για 
την ακρίβεια, αντιγράφοντας την εργασία για το σπίτι), γίνεται 
κυρίαρχος του παιχνιδιού των φαινομένων, προς όφελος του. 
Η κοινωνία των ενηλίκων, που στην ταινία δείχνεται να έχει 
παραδοθεί ολοκληρωτικά στον νεκρό αφέντη του υπέρ-εγώ, εί
ναι βολικά έγκλειστη στο φαντασιακό: η επανάληψη του ίδιου 
της αρκεί- γ ι’ αυτό και βρίσκει εύκολα κανείς τη θέση του ε
ντός της. Έτσι κάνει κι ο Αχμάντ (που με τον τρόπο του είναι 
ένας Σαμπζιάν με κοντό παντελόνι) εξαπατώντας το δάσκαλο 
του σχολείου. Το τετράδιο του Νεματζαντέχ είναι πανομοιότυ
πο με του Αχμάντ, εκτός βέβαια από αυτό που σημαίνει το λου
λουδάκι, ενθύμιο της οδύσσειας του Αχμάντ, που ξεράθηκε 
στην αριστερή σελίδα.
Η ταινία τελειώνει στο κατώφλι του συμβολικού. «Δυο βήματα 
πριν απ’ το λουλούδι, θα σταματήσεις μπρος στην αιώνια πηγή 
όπου αναβλύζουν οι μύθοι της γης.» Αυτό που μένει στον 
Αχμάντ, είναι να κατανοήσει ότι το μονοπάτι σε σχήμα Ζ (τα 
παιδιά του χωριού το χάραξαν για τις ανάγκες της ταινίας) που 
ακολούθησε τρεις φορές, δεν οδηγεί πουθενά. Αυτή η γνώση εί
ναι πραγματικά ο καρπός μιας μύησης: το συμβολικό είναι η ε
πιθυμία του τίποτα, η αίσθηση του ανολοκλήρωτου, αυτή κα
θαυτή η επιθυμία. Είναι επίσης η μεσσιανική προσδοκία τού 
Φίλου, που είναι ένα από τα ονόματα του Προφήτη. Ο Σεπεχρί, 
ο εμπνευσμένος ελευθέριος της περσικής ποίησης, ο εσωτερι
κός μυστικιστής, ο αντίπαλος του φαρισαϊκού Ισλάμ, των ιερέ
ων, των ιεροεξεταστών και των λογοκριτών, το γνώριζε καλά.
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Ενσαρκώνοντας με τέτοια φρεσκάδα το γράμμα και το πνεύμα 
του ποιήματος του, ο Κιαροστάμι υπογράφει σίγουρα την πιο ό
μορφη και πιο μυστικιστική ταινία του.

1. «Η Κατοικία» του Σοχράμπ Σεπεχρί (μετάφραση: Νίκος Σαββάτης).

«Cahiers du Cinéma», τχ. 493, Ιονλιος-Αϋγουστος 1995.
Μετάφραση,: Μαριτίνα Πάσσαρη.

Η δικαίωση της επιθυμίας
της Μαρίας Γαβαλά

Στο πρώτο πρώτο πλάνο της ταινίας του Κιαροστάμι Πού είναι 
το σπίτι του φίλου μου;, το κάδρο γεμίζει απ’ την κλειστή πόρτα 
μιας σχολικής τάξης, την οποία «κρούει» η ζωηρή και άναρχη 
-με την έννοια της αταξίας, της σύγχυσης- συναυλία των φω
νών των μαθητών. Τούτο το χαρμόσυνο βουητό -πραγματικό 
μελισσολόι- θα διακοπεί απότομα κι ακαριαία με τον ερχομό 
του δασκάλου. Από το λίγο που βλέπουμε αυτό το πρόσωπο, κα
ταλαβαίνουμε πως δε διαθέτει -ή εμποδίζεται να έχει, για διά
φορους λόγους- το χάρισμα της διδασκαλίας και της εκπαιδευ
τικής επαφής. Μοιάζει περισσότερο με αφέντη-δάσκαλο που εμ
πνέει παγωμάρα και φόβο στους μαθητές. Εκείνο που τον εν
διαφέρει, είναι η ησυχία και η πειθαρχία μέσα στην τάξη. Αυτό 
κυρίως θέλει να διδάξει στους μαθητές του: πώς να είναι υπά
κουοι και πειθαρχημένοι μικροί στρατιώτες. Η μαθητική εργα
σία, έτσι όπως τη ζητά κι έτσι όπως αναγκάζονται να του την 
προσφέρουν τα παιδιά, είναι μια στυγνή, επιβεβλημένη εργα
σία, μια μηχανική αντιγραφή κάποιων εξωτερικών προτύπων. 
Πάνω απ’ τα κεφάλια των μαθητών πλανάται ο εξαναγκασμός. 
Ο έλεγχος των τετραδίων προδίδει τυπολατρία και όχι μέλημα 
για την ουσία αυτού που έχει γραφτεί. Ο δάσκαλος κοιτάζει 
βιαστικά τις διαστάσεις, τις άκρες των γραπτών και όχι το πε
ριεχόμενό τους.
Ο φίλος του Αχμάντ, ο συμμαθητής και διπλανός του στο θρα
νίο, «πιάνεται» να μην έχει κάνει όπως θα έπρεπε, κατά το δά
σκαλο, την εργασία του. Πιθανόν είναι ένας αμελής ή ξεχασιά
ρης, που παρατάει το τετράδιό του δεξιά κι αριστερά. Δείχνει ε
πίσης εξαιρετικά αδέξιος (πέφτει κάτω και λερώνεται), άτυχος 
(αφού θα χάσει ξανά το τετράδιό του, από τυχαίο λάθος αυτή τη 
φορά), αδύναμος στα όρια της αυτοεγκατάλειψης. Στις επιπλή
ξεις του δασκάλου δεν έχει να προβάλει παρά ένα παθητικό 
κλάμα.
Ο Αχμάντ, από την άλλη, δείχνει εντελώς διαφορετικός χαρα
κτήρας. Επιμελής, εργατικός, πρόθυμος, δοτικός, ο μαθητής- 
πρότυπο μέσα στην τάξη. Από την πρώτη στιγμή βλέπουμε πως 
του αρέσει να βοηθά και να φροντίζει τον αδύναμο φίλο του. 
Λίγο λίγο θα σιγουρευτούμε πως ο Αχμάντ είναι ένα παιδί που, 
πάνω απ’ όλα, θέλει να ξέρει τι του γίνεται. Από την πρώτη στιγ
μή που διασταυρώνει το βλέμμα του με το δικό μας, δείχνει πως 
στοχεύει στην αυτονομία του. Εκφράζει -έστω, βουβά, χωρίς 
διαμαρτυρίες- τη δυοαρέσκειά του για τις πράξεις των ενηλί
κων, υπαινιοσόμενος πως κάποιος πρέπει να τους βάλει στη θέ- 
οη τους. Έτσι, πολύ γρήγορα θα πάρει τις αποστάσεις του από 
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ρας του. Ενώ του είναι απαγορευμένο, θα φύγει κρυφά από το 
σπίτι προκειμένου να βρει το φίλο του και να του επιστρέφει 
το τετράδιο που έχει πάρει κατά λάθος. Στο σπίτι του επικρα
τούν: το ίδιο αυταρχικό κλίμα που υπάρχει και στο σχολείο, η ί
δια επιβεβλημένη εργασία, παρόμοιοι εξαναγκασμοί -  κυρίως α
πό τη μητέρα, που σηκώνει τα περισσότερα βάρη εντός της ε
στίας. Ο Αχμάντ θα υπερπηδήσει την απαγόρευση, θα φύγει 
κρυφά, θα διαγράψει ένα θεαματικό ζιγκ-ζαγκ με προορισμό το 
άγνωστο, θα βουτήξει στην καρδιά του γρίφου, θα ξετυλίξει το 
κουβάρι των αποριών του και θα ψάξει να βρει την αλήθεια· έ
στω, κάποια άκρη της. Επειδή ακριβώς ζει και μεγαλώνει μέσα 
σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πρέπει να επισπεύσει τις δια
δικασίες ενηλικίωσής του. Το τροχάδην του μοιάζει με απερι
σκεψία κι ανυπακοή, κι έτσι το βλέπουν οι ενήλικες του περι
βάλλοντος του. Ο Αχμάντ δεν έχει απλώς να διατρέξει ένα λα
βυρινθώδες χωριό, ένα άνυδρο κι ανωφερές τοπίο, αλλά και μια 
ολόκληρη απολιθωμένη κι απολιθωτική κοινωνία. Ο παππούς 
του, εμβληματική φιγούρα που παραπέμπει στο αρτηριοσκλη- 
ρωμένο πνεύμα μιας γενικότερα αντιδραστικής και καταπιε
στικής κοινωνίας, πιστεύει ακράδαντα πως η παιδική ηλικία εί
ναι ένα αναγκαίο κακό, που θέλει διόρθωση, μέσα από εξανα
γκασμούς που στοχεύουν στη συμμόρφωση. Τούτη η πέτρινη 
γέρικη φιγούρα που εκστομίζει μια ακόμα πιο πέτρινη λογόρ
ροια, μια «θυμοσοφία» που θα μπορούσε μόνη της να τσακίσει 
την παιδική αθωότητα, την ενεργητικότητα, τον αυθορμητι
σμό, είναι ένας από τους κύριους θεατές-μάρτυρες της δραπέ
τευσης του Αχμάντ και του ασταμάτητου τρεχαλητού του. Οι 
διασκελισμοί του μικρού αγοριού προς την κατάκτηση της αυ
τονομίας του εκτελούνται στην «αγορά» του χωριού, εκεί όπου 
δηλώνονται περίτρανα οι αφηρημένες γενικότητες, οι συντη
ρητικές πατρογονικές, κοινωνικές αξίες. Μπροστά στα μάτια ε
νός αμείλικτου, προκατειλημμένου κοινού, ο Αχμάντ πρέπει να 
υποστηρίξει πως οι «σωστοί και ενάρετοι» άνθρωποι δε φτιά
χνονται με κηρύγματα και πως η βούληση δεν είναι κάτι που 
μαθαίνεται με την πειθαρχία, τον εξαναγκασμό και την τιμω
ρία. Αδιαφορώντας για τα γέρικα στερεότυπα, καταπατώντας ε
ντολές, αναλαμβάνοντας να μιλήσει εν ονόματι του εαυτού 
του, και κερδίζοντας την ελευθερία των προσωπικών του κινή
σεων, δίνει ένα τέλος στη «συρρικνωμένη» παιδική του ηλικία. 
Αν φανταστούμε πως το Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; απο
τελεί το χρονικό μιας μικρής Οδύσσειας, ο μικρός Αχμάντ θα υ- 
ποδυθεί το ράλο του Τηλέμαχου, τη στιγμή που αποφασίζει να 
παρατήσει το καβούκι του και να εμφανίσει στην «αγορά» τον 
διεκδικητικό του αγώνα. Από άβουλο άθυρμα, που το πηγαινο
φέρνει ο άνεμος της αυταρχικότητας και της τυπολατρίας, γί
νεται ένας ανήσυχος και τολμηρός, πρόωρος έφηβος. Τούτος, 
λοιπόν, ο μικρός Τηλέμαχος -από το ένα χωριό στο άλλο, από 
τον ένα λαβύρινθο στον άλλο- θα σπάσει την παράδοση της νω- 
θρότητας- και μάλιστα, χωρίς την υποκίνηση ή τη στήριξη κά
ποιας θεάς, αφού δεν βρισκόμαστε μέσα σε κάποιο ηρωικό έπος, 
αλλά στην καρδιά ενός κόσμου αντι-ηρώων, απλών, αδύναμων 
και κακοπαθημένων ανθρώπων, όπου το ρόλο της υποκινή- 
τριας θεάς πρέπει να πάρει ο ίδιος ο εαυτός: εδώ, συγκεκριμένα, 
η γενναία κι ολοκάθαρη καρδιά ενός οκτάχρονου παιδιού που 
επιθυμεί να βοηθήσει τον αδύναμο κι άτυχο φίλο του.
Ο μικρός Αχμάντ του Κιαροστάμι καταφέρνει να γίνει οπού-
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δαίο και αλησμόνητο κινηματογραφικό πρόσωπο, γιατί διακιν
δυνεύει να ριχτεί στην περιπέτεια της επιθυμίας του· γιατί δια
κινδυνεύει να ζήσει την επιθυμία του όχι με τον κοινό τρόπο ε
νός άλλου Τομ Σόγερ, ενός απείθαρχου, πεισματάρη πιτσιρί
κου, αλλά με μια πέρα για πέρα νηφάλια αθωότητα και πρωτο
γενή σοφία. Ίσως μετράει δυναμικά η όλη φιγούρα του μικρού 
πρωταγωνιστή· ιδιαιτέρως, τα μάτια του. Ακριβώς μέσα σ’ αυτά 
τα μάτια εκδηλώνεται -από τα πρώτα πλάνα της ταινίας- η 
πραγματική πίστη στην επιθυμία του: επιθυμία για ανθρώπινη 
επικοινωνία, επιθυμία για φιλία, επιθυμία για ζωή. Και η επι
θυμία θα γίνει τόλμη: τόλμη να είναι κανείς ειλικρινής και αυ
θεντικός, έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι της ζωής, υπερβαίνο- 
ντας το αρχικό εμπόδιο του εγωισμού.
Η ανυπακοή, ούτως ή άλλως, είναι ένα χαρακτηριστικό όπλο 
στον αγώνα κάθε παιδιού για να κερδίσει εξουσία. Ο Αχμάντ, 
γρήγορα κι αποτελεσματικά, σταματά να υπακούει σε νόμους 
και εντολές. Είναι ένας οκτάχρονος παραβάτης σε μια κοινωνία 
όπου και οι μεγάλοι -αθρόα- παραβαίνουν το σωστό, τα κίβδη
λα «πιστεύω» τους. Για παράδειγμα: η μητέρα τον προτρέπει ε
πιτακτικά να κάνει τη σχολική εργασία του, αλλά τον διακό
πτει συνεχώς για να τον στέλνει σε θελήματα· ο παππούς κάνει 
απατεωνιά στέλνοντάς τον να βρει τα τσιγάρα που ήδη βρίσκο
νται στην τσέπη του· ο επίμονος σιδεράς σχίζει, με το έτσι θέ
λω, σελίδες από το τετράδιο του συμμαθητή, για να γράψει μια 
πρόχειρη απόδειξη. Η κυριότερη διασάλευση της τάξης από τη 
μεριά των ενηλίκων, η αρχιπαράβαση, γίνεται ακριβώς με την 
αφαίρεση των σελίδων του τετραδίου· γιατί το τετράδιο του 
συμμαθητή, για τον Αχμάντ, δεν αποτελεί απλώς ένα σχολικό- 
μαθητικό ταμπού· είναι ένας πλήρης κώδικας τιμής και ηθικών 
αξιών. Το φυλάει, το κρατάει σφιχτά και το τιμά λες και είναι η 
σημαία της πατρίδας του- μόνο που, στη συγκεκριμένη περί
πτωση, πατρίδα σημαίνει αγάπη και φιλία, αξίες που έχουν να 
κάνουν με τον άνθρωπο και καμιά σχέση με εθνικά σύμβολα 
και υστερική πατριδολατρία. Υψώνοντας περήφανα, λοιπόν, 
αυτό το τετράδιο, ο μικρός Αχμάντ παύει να είναι το παραγκω
νισμένο παιδί που θέλουν οι άλλοι (η μάνα του ασχολείται κυ
ρίως με το νοικοκυριό και το μωρό της, ο πατέρας με το τρανζί
στορ του), ένα παιδί για θελήματα, και γίνεται ένα πρόσωπο 
που φλέγεται από απορίες και, το σπουδαιότερο, τολμά να τις 
εκστομίσει. Οι ερωτήσεις του δε λυγίζουν κάτω από το βάρος 
της λογόρροιας των μεγάλων. Η λεπτή παιδική φωνούλα δεν το 
βάζει κάτω μέσα στο γενικό κοινωνικό πείσμα, την ξεροκεφα- 
λιά των μεγάλων, τη βαβούρα και τη φλυαρία ανθρώπων που 
δείχνουν αγύριστα κεφάλια. Συνεχώς αναρωτιέται και ρωτά: 
«Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;», «Είναι ή δεν είναι αυτό το 
παντελόνι το ρούχο του φίλου μου;», «Πού είναι ο φίλος μου;» 
και, φυσικά, το υπονοούμενο: «Τι τον κάνατε το φίλο μου;» Ο 
μικρός Αχμάντ επιθυμεί να κατανοήσει την αλήθεια των λέξε
ων των ερωτήσεών του- το ακριβές και βαθύτερο νόημά τους, 
αναζητώντας συγχρόνως, βρίσκοντας και συγκροτώντας, τα 
στοιχεία της ταυτότητάς του. Σαφώς και υπάρχει μια μεταφο
ρική διάσταση -από τη μεριά του Κιαροστάμι-, υπαινιγμοί που 
αναφέρονται στον απολυταρχισμό του καθεστώτος και στη λα
βυρινθώδη δυσκαμψία της κοινωνίας της χώρας του. Όμως το 
πείσμα και η επιμονή του μικρού Αχμάντ να διαλευκάνει το 
μυστήριο μιας εξαφάνισης, το μυστήριο της συνεχούς μετατό

πισης του ακριβούς στίγματος (ο φίλος του είναι άφαντος· οι 
συγχωριανοί του είτε δεν τον γνωρίζουν είτε δίνουν λάθος 
πληροφορίες γι αυτόν· ο χώρος όπου βρίσκεται το σπίτι γίνεται 
κάτι σαν κινούμενη άμμος, σαν κομμάτι της ερήμου, ένα ση
μείο οφθαλμαπάτης, αντικατοπτρισμού), το πείσμα του, λοι
πόν, να αποκαλύψει και να διαβάσει τα ιερογλυφικά σημάδια 
που βρίσκει στο δρόμο του, προσδίδει στο όλο εγχείρημα του 
Κιαροστάμι μια οικουμενικότητα, κυρίως στο επίπεδο της αν
θρώπινης ύπαρξης. Και τα ερωτήματα ενός παιδιού, οι απορίες 
ενός ιρανού πολίτη, γίνονται μεγάλα ανθρώπινα ερωτήματα 
και διλήμματα.
Ο Αχμάντ τόλμησε να αναχωρήσει και να επισκεφθεί ένα «αλ
λού», εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα για καινούργιες σχέσεις, 
καινούργιες συναντήσεις, καινούργια δράση· εκεί όπου, πάνω 
απ’ όλα, η πραγματικότητα είναι διαφορετική από την καθημε
ρινή «του» πραγματικότητα, και τα στοιχεία της πραγματικό
τητας (με τη γενική έννοια) μπερδεύονται με τα στοιχεία του ο
νείρου. Σε όλη τη σεκάνς του σούρουπου στο γειτονικό χωριό 
υπάρχει η αίσθηση αυτής της αλληλοδιάχυσης, δυσκολευόμα
στε να διαχωρίσουμε το πραγματικό από το ονειρικό. Το ανα
γκαστικό τέλος της διαδρομής του Αχμάντ μοιάζει με σκοτεινό 
όνειρο παγίδευσης και κλειστοφοβίας. Οδηγημένος από τη σχε
δόν βιβλική φιγούρα του γερο-μαραγκού, του μοναδικού προ
σώπου το οποίο, παρά την ανημπόρια των γηρατειών του, δέχε
ται να γίνει οδηγός και ξεναγός, φτάνει στο υποτιθέμενο σπίτι 
του φίλου, για να διαπιστώσει -άλλη μια φορά- πως κλωθογυ
ρίζει μέσα στο ίδιο, ατέρμονο αδιέξοδο. Το σπίτι δεν είναι του 
φίλου του, αλλά κάποιου άλλου που έχει το ίδιο όνομα με το φί
λο του: κάτι που το ξέρει ήδη. Η ανακύκληση του μυστηρίου, 
ενός γρίφου από συμπτώσεις, συνωνυμίες, μπερδέματα μεταξύ 
ανθρώπων, λάθος πληροφορίες (έτσι που ούτε ο φίλος ούτε το 
σπίτι μπορούν να βρεθούν), συνεχίζεται και ενισχύεται με την 
έλευση του σκοταδιού. Ο Αχμάντ είναι ένας οδοιπόρος που, 
πλησιάζοντας, στο τέλος της μέρας, το αντικείμενο του σκοπού 
του, βλέπει τα πράγματα να έχουν πάρει τελείως διαφορετική 
μορφή απ’ αυτήν που υποψιαζόταν αρχικά. Βρίσκεται ενώπιον 
ενός μοιραίου τέλους. Και έχει επίγνωση αυτού του τέλους, αυ
τού του θανάτου που, όμως, δε σημαίνει αναγκαστικά και το 
τέλος της επιθυμίας του, το τέλος της βούλησής του. Ο Αχμάντ, 
παρά τα οκτώ του χρόνια, δείχνει να συνειδητοποιεί κάποια 
πράγματα. Πέρα από τον πόνο της απώλειας που μας κάνει να 
καταλάβουμε την αξία αυτού που χάθηκε, πέρα από τη θλίψη 
που προξενεί η αποτυχία της πραγματοποίησης ενός σκοπού, υ
πάρχει η βούληση που δε διδάσκεται σε κανένα σχολείο, αλλά 
είναι κάτι εσωτερικό, ενισχυμένο και από τιςεπώδυνες, κοπια
στικές διαδρομές στον έξω κόσμο. Υπάρχει η ανυστερόβουλη α
γάπη, η πράξη πέρα από το εγωιστικό, η καλοσύνη της καρδιάς 
που υπερβαίνει κάθε άλλη αξία, κάθε άλλη τελειότητα. Ο Αχμά
ντ πρέπει να ικανοποιήσει την επιθυμία του, τη βούλησή του· 
διαφορετικά, δεν πρόκειται να βρει τη γαλήνη, θα στραφεί σε 
μια χειρονομία που έχει και συμβολική αξία: θα γράψει ο ίδιος 
την εργασία του φίλου του, κι έτσι θα σιγουρέψει, θα στερεώ
σει βούληση κι επιθυμία: βοήθησε το φίλο του να ανακουφι
στεί, να μην πληγωθεί άλλο.
Υπάρχει μια εξαιρετική σκηνή, όπου η θλίψη για τον χαμένο 
παράδεισο έρχεται να ενισχυθεί από ένα υπέροχο πλάνο καται
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γίδας, φυσική προέκταση της τρικυμίας των ανθρώπινων ψυ
χών. Ο αέρας ανοίγει βίαια την πόρτα, και μπροστά στα θλιμμέ
να, αλλά πάντα διαυγή, μάτια του Αχμάντ αποκαλύπτεται ο 
τρελός χορός των απλωμένων ρούχων: τα πάντα είναι αθύρμα
τα μέσα στη δίνη της ανυπαρξίας, κι αυτό που μετράει κυρίως 
είναι η αστραπή της συνείδησης που μπορεί να διαπεράσει το 
σκοτάδι. Το μικρό φως από την κατάκτηση της αλήθειας (έστω, 
ενός μικρού της μέρους) που κερδήθηκε μέσα απ’ την προσωπι
κή εμπειρία που είναι και η ατομική συνεισφορά στην υπόθεση 
του «ν’ αλλάξει κάτι προς το καλύτερο».
Το τελευταίο μέρος τής τόσο απλής, αλλά και τόσο πλούσιας σε 
περιεχόμενο, τόσο σύνθετης σε ιδέες και συναισθήματα, ταινίας 
του Κιαροστάμι κλείνει μέσα σ’ ένα κλίμα λεπτότατων ισορρο
πιών, μιας εύθραυστης συμφιλίωσης μεταξύ των ανθρώπων. 
Οι δύο ηλικίες, η παιδική και η γεροντική, θα συμπορευτούν 
αρμονικά, εξαιτίας του «καλού δρόμου», της νηφάλιας συντρο
φικότητας ανάμεσα στον Αχμάντ και το γερο-μαραγκό. Ο πρώ
τος θα εμπιστευτεί την πείρα και τις γνώσεις του δεύτερου, κι 
ο δεύτερος θα καμαρώσει τη ζωντάνια και το πείσμα του πρώ
του. Κατ’ επέκταση, η κατάκοπη από τις δουλειές μητέρα θα α- 
ποβάλει τον αυταρχικό της τόνο και θ’ ακουμπήσει στοργικά 
το δίσκο με το φαγητό μπροστά στα πόδια τού επίσης καταπο
νημένου γιου της. Ακόμα και ο δάσκαλος -την άλλη μέρα, στο 
σχολείο- θα είναι πιο ήρεμος, πιο προσηνής, πιο δίκαιος και ε
πιεικής με τους μικρούς μαθητές, και θα κάνει κι αυτός μια 
συμβολική χειρονομία: θ’ ανοίξει το παράθυρο της αίθουσας, 
που στην αρχή της ταινίας το ήθελε ερμητικά κλειστό.
Πάνω απ’ όλα, όμως, ο παραβάτης Αχμάντ θα επιστρέφει στην 
καθημερινότητά του, στον κόσμο του, όπου ισχύει περίτρανα 
το δίκιο του ισχυρότερου. Θα μπει -έστω, καθυστερημένος- 
στη σχολική αίθουσα, υπάκουος και ειλικρινής, ικανοποιώντας 
τη βούληση των μεγάλων, ευθυγραμμιζόμενος με τους κανόνες 
που διέπουν τη ζωή στη μικρή κοινωνία του, αλλά έχοντας ε
πανορθώσει -μυστικά και αδήριτα- το λάθος, έχοντας κλείσει 
τις οπές των παραλείψεων και των παραβάσεων, έχοντας βάλει 
τα πράγματα στη θέση τους.

Αθήνα, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2004

Κ Α Τ ’ Ο Ι Κ Ο Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  (1989)
Μαογ-ε οαμττ

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτο
γραφία: Ιράζ Σαφαβί. Ή χος: Αχμάντ Λογάρι. Μουσική: Μο- 
χαμάντ Ρεζά Αλιγολί. Ηθοποιοί: Οι μαθητές της Σχολής Σαχίντ 
Μασουμί, Αμπάς Κιαροστάμι. Παραγωγή: Αλί Ρεζά Ζαρίν για 
το Κανούν. Διάρκεια: 8 6  λεπτά. Έγχρωμη. 16mm. Ιράν.

Ο Κιαροστάμι και το συνεργείο του κινηματογραφούν μερικά παι
διά που με τη σάκα τους στον ώμο πηγαίνουν σχολείο. Κάποια απ’ 
αυτά, περίεργα, πλησιάζουν την κάμερα και ρωτούν για ποια ταινία 
πρόκειται, ενώ ένας άντρας που δηλώνει παθιασμένος με το σινεμά, 
ρωτά το σκηνοθέτη τι προτίθεται να κάνει. Ο Κιαροστάμι απαντά ό
τι κάνει μια έρευνα προσπαθώντας να ανακαλύψει αν οι δυσκολίες 
που συναντά ο γιος του στην κατ’οίκον εργασία του οφείλονται στο ι
ρανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο μεταξύ, η αυλή του σχολείου γε
μίζει μαθητές που φωνάζουν αντι-ιρακινά συνθήματα, τυπικά για ε
κείνη την περίοδο του πολέμου. Μ ’ ένα απότομο cut μεταφερόμαστε 
στο εσωτερικό μιας σχολικής αίθουσας. Μπροστά από την κάμερα 
περνούν παιδιά που απαντούν σε ένα στερεότυπο ερωτηματολόγιο: 
πόσο δύσκολο τους είναι να διαβάζουν στο σπίτι, αν τα τιμωρούν ή 
τα επιβραβεύουν οι γονείς τους, αν έχουν ελεύθερο χρόνο να δουν κι
νούμενα σχέδια στην τηλεόραση. Σ ’ αυτή την παρέλαση των παιδιών 
μπροστά στην κάμερα υπάρχει κάποιο που αρχίζει να τραγουδά, ε
νώ ένα άλλο αφηγείται τι συμβαίνει στο σπίτι: τις ζήλιες και τις α
ντιπαραθέσεις ανάμεσα στις συζύγους, σε μια πολυγαμική οικογέ
νεια. Ένας γονιός που λέει πως θέλει να γράψει το παιδί του σ’εκεί
νο το σχολείο, επιτίθεται με αποφασιστικότητα στο ιρανικό εκπαι
δευτικό σύστημα. Ένας νέος κύκλος ερωτήσεων αρχίζει · αυτή τη φο
ρά, για το μέλλον. Ένας μαθητής δηλώνει ότι θέλει να γίνει πιλότος 
για να σκοτώσει τον Σαντάμ. Μετά εμφανίζεται ένα παιδί που κλαί
ει και ζητάει τον φίλο του τον Μογιαλέχ. Ο τελευταίος αποκαλύπτει 
ότι το παιδί έχει μόλις φάει ξύλο από τη δασκάλα και φοβάται μή
πως ο σκηνοθέτης το ξαναδείρει! Στην επόμενη συγκέντροχτη, στην 
αυλή, βλέπουμε τα παιδιά να ψάλλουν την καθημερινή τους προσευ
χή στον Αλλάχ χωρίς ήχο. Στο μεταξύ, ο Μογιαλέχ και ο φίλος του 
που έκλαιγε, ζητούν άδεια να φύγουν, με τη δικαιολογία, ο μεν πρώ
τος ότι έχει διάβασμα, ο δε δεύτερος ότι φοβάται μήπως χάσει το μά
θημα των Θρησκευτικών. Τους ξαναβλέπουμε και τους δυο στην αυ
λή να τραγουδούν μ  ’ όλη τους τη δύναμη.

Η αφόρητη αλήθεια της μαρτυρίας
του Hormuz Key

Ο Κιαροστάμι εμπνεύστηκε απο τις δυσκολίες που αντιμετώπι
ζαν στο σχολείο τα ίδια του τα παιδιά, και, σε μια προσπάθεια να 
τα κατανοήσει, γύρισε την ίδια χρονιά ένα ωριαίο ντοκιμαντέρ. 
Η ταινία Κατ’ οίκον εργασία, παραγωγή του Κέντρου για την 
Πνευματική Ανάπτυξη Παίδων και Εφήβων, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί πειραματική ταινία.
Ας έχουμε υπόψη μας πως, μέχρι τότε, ο ιρανικός κινηματο
γράφος δεν είχε εξερευνήσει ποτέ τον παιδικό κόσμο με τόση 
δύναμη. Ωστόσο, ο Κιαροστάμι αρκέοτηκε να «στήσει» μια κά
μερα μέσα οτην τάξη ενός σχολείου και να βάζει τους μικρούς
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μαθητές να παρελαύνουν ο ένας μετά τον άλλον από μπροστά 
της. Αποκαλύπτεται έτσι η καθημερινότητά τους: τα παιδιά αυ
τά υφίστανται συχνά ξυλοδαρμούς, ταπεινώσεις, θύματα κακο
ποίησης μέσα στον πυρήνα της ίδιας της οικογένειας -  κι όλα 
αυτά, χωρίς κάποιον εμφανή λόγο.
Τα περισσότερα απ’ αυτά αγνοούν την έννοια της λέξης «αντα
μοιβή», αλλά όλα γνωρίζουν τι θα πει «τιμωρία», αφού η επί
πληξη αποτελεί την καθημερινή μοίρα τους. Οι απαντήσεις 
που δίνουν στις ηθελημένα κοινότοπες ερωτήσεις του σκηνο
θέτη, είναι τουλάχιστον εύγλωττες: Τι ώρα τελειώνεις τα μα- 
θήματά σου; Βλέπεις τηλεόραση; Σ’ έχουν ενθαρρύνει ποτέ; Σ’ 
έχουν ανταμείψει; Τι είναι τιμωρία; Οι γονείς σου σε χτυπάνε 
στο σπίτι; Με την αλληλουχία τόσων ερωτήσεων, ο Κιαροστάμι 
δείχνει να θέλει να «εξαντλήσει» το θέμα του, ν ’ αποκαλύψει 
καθ’ ολοκληρίαν την επονείδιστη μοίρα του παιδιού, με την ελ
πίδα να μπει ένα τέλος σ’ αυτή την κατάσταση. Επίσης, θα έ
πρεπε οι ενήλικες να διαλύσουν αυτή την αδιάκοπη αλληλου
χία γεγονότων που, σαν αρχαία κατάρα, φυλακίζει τα παιδιά 
στις τιμωρίες που υπέστησαν και οι ίδιοι. 1 
Αν η δικτατορική ιδεολογία που επικρέμαται πάνω από τα παι
διά, έχει εξαφανιστεί εδώ και καιρό από κάποιες κοινωνίες, στο 
σύγχρονο Ιράν παραμένει σκληρά επίκαιρη. Τα βίαια συνθήμα
τα που είναι γραμμένα στους τοίχους ενός δημοτικού σχολείου 
(π.χ. «Κάτω η Ανατολή, κάτω η Δύση, το Ισλάμ θα νικήσει») ή 
αυτά που καλούν τους «ισλαμιστές» μαχητές να εξολοθρεύσουν 
τον Σαντάμ Χουσεΐν, μας πληροφορούν για την έκταση της τρα
γωδίας ενός λαού που έχει χάσει τη διορατικότητά του, και για 
ένα ιρανικό εκπαιδευτικό σύστημα που ελάχιστα ενδιαφέρεται 
να φροντίσει και να συντηρήσει την ευαισθησία των παιδιών. 
Το σύστημα αυτό αδιαφορεί για το ότι η επανάληψη παρόμοιων 
φράσεων με ιδεολογικό χαρακτήρα προξενεί τον κίνδυνο να εξα
φανιστούν εντελώς οι ικανότητες για εφευρετικότητα και δημι
ουργία που αποτελούν χαρακτηριστικό των παιδιών· αδιαφορεί 
για το ότι, έτσι, κάθε παιδί στερείται την παιδική του ηλικία.
Ο Κιαροστάμι μάς οδηγεί να ανακαλύψουμε την εσωτερική λει
τουργία αυτού του επαναστατικού σχολείου που αντιμετωπίζε
ται ως μηχανή παραγωγής αποξένωσης. Η κάμερα δείχνει να ε
ξαφανίζεται πίσω απ’ τη διαπίστωση, κι αυτή είναι όλη η τέχνη 
του Κιαροστάμι: να τοποθετεί την κάμερα στο σωστό σημείο και 
να προσδίδει στο κινηματογραφημένο γεγονός την καλλιτεχνία 
της ευαισθησίας. Η διαπίστωση που εξάγεται από την ταινία, ε- 
πεκτείνεται, δυστυχώς, σε κάθε ιρανικό σχολείο, λύκειο ή πανε
πιστήμιο, εξίσου υποταγμένα στις επαναστατικές προσταγές: οι 
τόποι διάδοσης της γνώσης που ρυθμίζουν την εκπαίδευση, α
ναγκάζονται να συμμορφωθούν με συνθήματα που θυμίζουν 
διαρκώς πως στο Ιράν κάθε μέρα είναι ασόνα (η ημέρα μαρτυρί
ου του Ιμάμη Χουσεΐν) και κάθε τόπος Καρμπάλα (ο τόπος μαρ
τυρίου του Ιμάμη Χουσεΐν). Συνέπεια αυτών των γεγονότων, ό
πως δείχνει το Κατ’ οίκον εργασία, είναι ότι τα περισσότερα παι
διά στο Ιράν, στο μεν σπίτι καταδικάζονται σε υποταγή, στο δε 
σχολείο στερούνται της κατάλληλης εκπαίδευσης.
Πράγματι, οι ιρανοί γονείς είναι αναλφάβητοι σε ποσοστό πάνω 
από 409<. Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που εννοούν να μορ
φώνουν τα παιδιά τους σύμφωνα με αυταρχικούς κανόνες. 
Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, αυτό που μας απο- 
καλύπτει ο Κιαροστάμι, χωρίς να αποτελεί καινοτομία για την

ιρανική κοινωνία, είναι εντελώς πρωτότυπο για την ιστορία 
του ιρανικού κινηματογράφου: για το λαό, η εκπαίδευση έχει 
μετατραπεί σε όργανο υποβάθμισης. Όμως ο νόμος του ενηλί
κων μπορεί κάποιες φορές να φανεί εντελώς αναποτελεσματι
κός μπροστά σ’ αυτόν των παιδιών. Έτσι, ο Κιαροστάμι κινη
ματογράφοι μια συλλογική εκδήλωση στην αυλή όπου, υπό τις 
οδηγίες του διευθυντή, τα παιδιά δέχονται τη διαταγή να ψά
λουν έναν θρησκευτικό ύμνο -  και το κάνουν. Όμως, έπειτα α
πό μερικά λεπτά σταματούν τους θρήνους τους και, με λίγες 
χειρονομίες και κάποια βλέμματα που ανταλλάσσουν, γίνονται 
ξανά παιδιά, σκανδαλιάρικα και αμέριμνα.
Ο Κιαροστάμι αποκάλυψε ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες άσκησαν 
κριτική γι’ αυτή τη σεκάνς κι απαίτησαν από το σκηνοθέτη να 
σβήσει τον ήχο. Κάτι που τους δυσαρέστησε ακόμα περισσότε
ρο, ήταν το γεγονός ότι στην προβολή, οι θεατές, υπό την ακα
ταμάχητη επήρεια μιας εικόνας χωρίς ήχο, ξέσπασαν σε γέλια.2 
Πριν το Κατ’ οίκον εργασία, ο Κιαροστάμι μάς είχε παρουσιάσει 
παιδικούς χαρακτήρες που ήταν προικισμένοι με έντονη προ
σωπικότητα, μοναδικοί, ζωντανοί και αποφασισμένοι όπως ο 
Γασέμ, ο νεαρός ποδοσφαιρόφιλος του Ταξιδιώτη, ή ο Αχμάντ, 
που είναι αποφασισμένος κόντρα σ’ όλες τις αντιξοότητες να 
βρει ξανά το σπίτι του φίλου του. Όμως εδώ, ο Κιαροστάμι μάς 
τοποθετεί ενώπιον της ωμής πραγματικότητας, κινηματογραφώ- 
ντας παρόμοια πρόσωπα -  τσακισμένα, αλλά συγκινητικά- με 
λίγα λόγια, μικρά παιδιά που διψάνε για ανθρώπινη τρυφερό
τητα και κατανόηση. Το βλέμμα τους είναι αυτό που μας απευ
θύνουν όλα τα παιδιά του Ιράν, τα οποία, καίτοι υποχρεωμένα 
να μεγαλώσουν πρόωρα, ικετεύουν τους ενήλικες, στο όνομα 
του σεβασμού για τον πιο αδύνατο, να μη πληγώνουν άλλο την 
ευαισθησία τους και να τα αφήσουν εντέλει να ζήσουν μια παι
δική ηλικία που τους έχουν στερήσει με ψευτοθρησκευτικά 
προσχήματα. Αποδεικνύεται αδύνατον να μείνει κανείς ασυ
γκίνητος στη σχεδόν αφόρητη αλήθεια της μαρτυρίας τους.

1. Βλ. συνέντευξη χου Κιαροστάμι στο περιοδικά «Télérama», τχ. 2194, 
29/1/92. Απόσπασμα: «Télérama: Ό λες οι ταινίες σας μιλάνε για παιδιά. 
Γιατί; Αμπάς Κιαροστάμι: Κάποιος φίλος μου, όταν είδε το Κατ' οίκον εργα
σία, μου είπε πως με είχε αναγνωρίσει σε κάθε παιδί που εμφανιζόταν στην 
ταινία. Του απάντησα πως τον είχα δει κι εγώ μέσα σ’ αυτή την ταινία.
Στην πραγματικότητα, τα πράγματα εξελίσσονται τόσο αργά στο Ιράν, ώστε 
επαναλαμβάνουμε τις ίδιες εμπειρίες και τα ίδια λάθη, από γενιά σε γενιά.
2. ό. π.

Le cinéma iranien, Éditions Karthala, Παρίσι 1999.
Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντης.

Πραγματεία καλής αγωγής προς χρήσιν 
των νέων γενεών
του Στρατή Βουγιοϋκα

«Πιστεύω πολύ στις ιδέες που βρίσκουμε σ’ ένα άλλο θέμα ή μιαν 
άλλη ταινία. Έτσι, το Κατ’ οίκον εργασία προέρχεται από το Που 
είναι το σπίτι του φίλου μου; Στο Κατ ’ οίκον εργασία, τα ίδια τα παι
διά εκφράζουν αυτό που είδαμε στο Που είναι το σπίτι του φίλου 
μου; Και η ιστορία τού Ποϋ είναι το σπίτι του φίλου μου; δείχνει ό
τι αυτό που λένε τα παιδιά στο Κατ’ οίκον εργασία, αληθεύει.» 1
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Τα πάντα σ’ αυτή την οξυδερκή ταινία καταγγέλλουν την αποτυ
χία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που βασίζεται στο δογματι
σμό και την πλύση εγκεφάλου. Μέσα απ’ τα συγκεκριμένα προ
βλήματα της καθημερινότητας των παιδιών ενός σχολείου της Τε
χεράνης, αποκαλύπτεται η λειτουργία μιας ολόκληρης κοινωνίας- 
μιας κοινωνίας, που βασίζεται στον εξαναγκασμό- μιας κοινωνίας, 
που επιβάλλει το σεβασμό σε άκαμπτους κανόνες μέσω ενός εκπαι
δευτικού συστήματος το οποίο, αντί να διαπλάθει άτομα με κριτι
κό και υπεύθυνο πνεύμα, γεννά παιδιά με παρωπίδες, τρομοκρα
τημένα, ανίκανα να σκεφτούν υπό τη διαρκή απειλή της τιμωρίας. 
Η ταινία καταδεικνύει ευφυώς ότι η σπείρα της βίας είναι ένας 
κύκλος χωρίς τέλος: το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα προκαλεί 
την οικογενειακή βία. Μια σταδιακή μετατόπιση συμβαίνει κα
τά τη διάρκεια της ταινίας: αρχικά πιστεύουμε ότι οι δυσκολίες 
των παιδιών οφείλονται σ’ ένα υποβαθμισμένο οικογενειακό 
περιβάλλον (γονείς αναλφάβητοι, ανίκανοι να τα βοηθήσουν 
στα μαθήματά τους), για να διαπιστώσουμε στη συνέχεια ότι α
κόμα και οι γονείς με τις καλύτερες προθέσεις, οι πιο μορφωμέ
νοι, συναντούν τις ίδιες δυσκολίες. Όπως λέει ακριβώς ένας 
απ’ αυτούς, οι γονείς πρώτοι θα έπρεπε να επιμορφωθούν για 
να αντεπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο των μαθημάτων των 
παιδιών τους... Αδιέξοδη κατάσταση, πηγή στερήσεων και θυ
μού. Οι γονείς χτυπούν τα παιδιά τους ακόμα κι όταν (ή κυρίως 
όταν) δεν μπορούν να τα βοηθήσουν.
Παρ’ όλο που συνιστά απελπιστική διαπίστωση για την κατά
σταση της ιρανικής κοινωνίας στα τέλη της δεκαετίας του ’80, 
η ταινία Κατ’οίκον εργασία αφήνει να διαφανεί μια λάμψη ελπί
δας: ενώ κινηματογραφεί την προσευχή στο προαύλιο του σχο
λείου, ο Κιαροστάμι έχει τη λαμπρή ιδέα να αφαιρέσει τον ήχο 
από σεβασμό (όπως λέει) προς τον Προφήτη. Εν μέσω απόλυτης 
σιγής, η θρησκευτική-στρατιωτική κατήχηση υποχωρεί προς ό
φελος της χαρούμενης αναταραχής των παιδιών, που δεν έχουν 
ακόμα αλλοτριωθεί εντελώς. Πέραν της προφανούς ειρωνείας 
που συνιστά το εν λόγω τέχνασμα (η αφαίρεση του ήχου, απλώς 
ενισχύει την εντύπωση αναρχίας που αποκομίζουμε), ο Κιαρο
στάμι, χρησιμοποιώντας τα πιο απλά και διαυγή κινηματογρα
φικά μέσα, αποσκοπεί στην αποκάλυψη μιας αλήθειας κρυμμέ
νης βαθιά μέσα στον πυρήνα του πραγματικού- μιας αλήθειας 
κρυμμένης πίσω απ’ τη συντριπτική παρουσία ενός ιδεολογι
κού λόγου.2 Σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει σχε
διαστεί για να επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπι
κότητας, αλλά, αντιθέτως, για να μετατρέπει τα παιδιά σε παθη
τικούς δέκτες μιας ιδεολογικής δομής που δεν εξελίσσεται, τα 
παιδιά είναι υποχρεωμένα να αναπτύσσουν στρατηγικές αποφυ
γής και απόκρυψης προκειμένου να προστατεύσουν την εσωτε- 
ρικότητά τους. Μέσα στο προαύλιο του σχολείου, κι ενώ λένε 
μηχανικά την προσευχή τους, τα παιδιά διασκεδάζουν ελεύθερα 
και καταφέρνουν να δώσουν την εντύπωση της υποταγής. Γία 
πόσο ακόμα, όμως, προτού η σχολική και κοινωνική μηχανή κα
ταστρέψει τελείως και τον λίγο χώρο ελευθερίας που διαθέτουν; 
Η περίπτωση του τελευταίου ερωτηθένιος παιδιού είναι και η 
πιο οδυνηρή: μόλις μπαίνει στην αίθουσα, μόλις αντικρίζει τον 
άνθρωπο που θα του πάρει τη συνέντευξη, βάζει τα κλάματα 
και ζητά να μείνει με το φίλο του. Μόνο παίρνοντας θάρρος από 
την παρουσία του καλύτερου φίλου του καταφέρνει να προ
στατευτεί από τον τρόμο που του προκαλούν τα μαθήματα, το

σχολείο, ο πατέρας του -  όλα αυτά, συγκεντρωμένα, σε μιαν α
πίστευτη μεταβίβαση, στο πρόσωπο του Κιαροστάμι, θαρρείς 
και είναι ιεροεξεταστής. Όταν, τελικά, ηρεμεί, ο μικρός μαθη
τής δέχεται να απαγγείλει την προσευχή που έμαθε για το μά
θημα των θρησκευτικών: πρόκειται για ένα ποίημα, μια ωδή 
στη Δημιουργία και την ομορφιά της φύσης. Για λίγο, τα χαρα
κτηριστικά του χαλαρώνουν, κι ο φόβος που ήταν αποτυπωμέ
νος σ’ αυτά, εξαφανίζεται. Το παιδί μετατρέπει τον εξαναγκα
σμό σε καταφύγιο, προστατεύεται απ’ το δόγμα με την ποίηση.
Έχει μεταμορφωθεί. Πέφτουν οι τίτλοι τέλους.

«Πιστεύω ότι η δουλειά του καλλιτέχνη συνίσταται στο να θέ
τει τα προβλήματα, αλλά είναι και υποχρέωση του καθενός να 
σκέφτεται τα προβλήματα αυτά. Σε μια χώρα όπως το Ιράν, ο 
κόσμος περιμένει από τους καλλιτέχνες όχι μόνο να εκθέτουν 
τα προβλήματα, αλλά και να βρίσκουν λύσεις. Δεν είναι δου
λειά του καλλιτέχνη να βρίσκει λύσεις.» 3

Το Κατ’ οίκον εργασία δεν είναι ένα συνηθισμένο ντοκιμαντέρ, 
όπως επισημαίνει ο Αμπάς Κιαροστάμι στην αρχή της ταινίας- 
είναι μάλλον ένα φιλμικό δοκίμιο, μια έρευνα κι ένας στοχα
σμός παιδαγωγικού χαρακτήρα. Η ταινία παρουσιάζεται σαν έ
να σύστημα μορφών ικανό να εξαγάγει μια πραγματική αλή
θεια. Λειτουργεί σαν μια λογική απόδειξη, και γι’ αυτό δεν μπο
ρεί να θεωρηθεί ως ένα ντοκιμαντέρ stricto sensu.4 
Ο μηχανισμός αποκαλύπτεται στο θεατή από την αρχή της ται
νίας: γενικό πλάνο που δείχνει το σκηνοθέτη και τους τεχνι
κούς του, αλλεπάλληλα πλάνα πάνω στο φακό της μηχανής, 
contrechamp του Κιαροστάμι, φωτισμένου κόντρα και σχεδόν 
κρυμμένου πίσω από τα σκούρα γυαλιά του... Όταν το πρώτο 
παιδί μπαίνει στο δωμάτιο, ο Κιαροστάμι ζητά να ρυθμίσουν το 
φως (να στρέψουν τη δέσμη φωτός επάνω του, αφήνοντας την 
υπόλοιπη αίθουσα στο ημίφως), και στη συνέχεια ρωτά αν ο ή
χος και η εικόνα είναι έτοιμα. Όταν ολοκληρωθούν οι ετοιμα
σίες (τις οποίες σε οποιαδήποτε άλλη ταινία ο θεατής κανονικά 
δεν μπορεί να δει), η ανάκριση μπορεί ν ’ αρχίσει.
Τα παιδιά -τρομοκρατημένα- εισέρχονται σε μια αίθουσα διαμορ
φωμένη σαν ανακριτικό γραφείο. Καθισμένος πίσω από ένα γρα
φείο, πάντα με τα μαύρα γυαλιά του, ο Κιαροστάμι υποβάλλει ε
ρωτήσεις στα παιδιά, εκτεθειμένα στο εκτυφλωτικό φως ενός προ
βολέα. Κατά έναν διάστροφο τρόπο, σκηνοθετεί τη συνέντευξη 
ανάκριση των παιδιών σαν να ήταν πράκτορας της πολιτικής α
στυνομίας. Με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύει τον μόνιμο φόβο 
τους και συγκεκριμενοποιεί τη σωφρονιστική φύση του σχολείου.
Η ταινία, λοιπόν, αποκτά μια διπλή παιδαγωγική λειτουργία: 
αφ’ ενός καθιστά ορατή μέσα απ’ τα κενά του εκπαιδευτικού 
συστήματος την αποτυχία μιας κοινωνίας- αφ’ ετέρου δείχνει 
ότι ο κινηματογράφος δεν είναι παρά μια δυνατή οπτική γωνία, 
ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση μια πιστή καταγραφή τής 
πραγματικότητας, αλλά ένας μηχανισμός σύνθετος που χρησι
μοποιείται να αναδείξει μια αλήθεια. Ο Κιαροστάμι υποχρεώνει 
το θεατή του να κάνει αυτό ακριβώς που όλη η κοινωνία τον ε
μποδίζει να κάνει: να σκεφτεί μόνος του.

«Δεν υποσχέθηκα ποτέ και σε κανέναν να είμαι σκηνοθέτης 
ντοκιμαντέρ. Η αντικειμενικότητα είναι δικό τους πρόβλημα }99
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όχι δικό μου. Με το ίδιο θέμα, δύο διαφορετικά άτομα θα έκαναν 
δύο διαφορετικά ντοκιμαντέρ. Αισθάνομαι πολύ κοντά στον Αλί 
του Close-up. Σ’ αυτή την ιστορία, ο καθένας θέλει να είναι κά
ποιος άλλος: ο κληρικός θέλει να είναι δικαστής· ο οδηγός ταξί, 
αεροπόρος· ο δημοσιογράφος νομίζει ότι είναι η Oriana Fallad, 
κι ο Μαχμαλμπάφ o ίδιος θέλει να είναι ηθοποιός αντί για σκη
νοθέτης. Μόνο ο Αλί, όμως, παριστάνοντας τον Μαχμαλμπάφ, 
βρίσκει τη δύναμη να κάνει τα πράγματα όπως τα ονειρευόταν. 
Και δεν είναι μόνο μυθομανία. Ο άνθρωπος γενικώς θέλει να εί
ναι άλλος. Και το Κατ’ οίκον εργασία δείχνει ακριβώς πώς η εκ
παίδευση μας κάνει να χάνουμε την προσωπικότητά μας.» 5

Γία τον Κιαροστάμι, η διάκριση μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκι
μαντέρ είναι ελάχιστα δόκιμη: τόσο στη μια όσο και στην άλλη 
περίπτωση, πρόκειται για κινηματογράφο.
Το Κατ’ οίκον εργασία έρχεται, λοιπόν, να επικυρώσει εκ των υ
στέρων μια ιδέα που είχε διατυπωθεί στο Που είναι το σπίτι του 
φίλου μου; Οι δύο ταινίες έχουν για το σκηνοθέτη την ίδια βα
ρύτητα μαρτυρίας, την ίδια παιδαγωγική αξία και, πιθανότατα, 
το ίδιο αισθητικό ενδιαφέρον.
Αυτό που είναι βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι το Κατ’ οίκον εργασία 
και, εν συνεχεία, το Close-up συνιστούν μια τομή στο έργο τού 
Κιαροστάμι- μια τομή, που θα φέρει το κινηματογραφικό μέσο 
στο επίκεντρο της δουλειάς του. Μπορούμε να πούμε ότι πρό
κειται για δυο ταινίες-κλειδιά σε ό,τι αφορά στη δομή και τη 
λειτουργία του έργου του Κιαροστάμι: η μια, από την άποψη 
του ντοκιμαντέρ· η άλλη, από την άποψη της μυθοπλασίας. 
Αυτό που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον στο Κατ’ οίκον εργασία και 
στο Close-up, είναι ότι οι μηχανισμοί καταγραφής της πραγμα
τικότητας στο πρώτο ή μυθοπλαστικής αναπαράστασης στο 
δεύτερο είναι εδώ εντελώς ορατοί και καθιστούν συστηματικά 
προφανές αυτό που στις επόμενες ταινίες δεν εμφανίζεται πια 
παρά μόνο σε καίρια σημεία, ανάγοντας τον κινηματογράφο σε 
μια διάσταση πρωτογενή, καθαρά υλική. Ο Κιαροστάμι έχει κά
τι από τον Brecht: όταν ακριβώς η πίστη μας σ’ αυτό που βλέ
πουμε, και η ταύτιση εικόνας και πραγματικότητας αγγίζουν 
τον μέγιστο βαθμό, ακυρώνει την ψευδαίσθηση της μυθοπλα
σίας (ή του ντοκιμαντέρ) για να μας φέρει ενώπιον του προφα
νούς: αυτό που βλέπουμε, είναι απλώς μια ταινία.
Το Και η ζωή συνεχίζεται, που παρουσιάζεται ως ταινία-έρευνα 
πάνω στις καταστροφές ενός σεισμού, αφήνει να διαφανεί ότι 
πρόκειται για μια μυθοπλασία (ή, ακόμα χειρότερα, για μια εξαρ
χής αναπαράσταση), τη στιγμή ακριβώς που η πίστη του θεατή 
ο αυτό που βλέπει, μεγιστοποιείται. Αντιθέτως, Η γεύση του κε
ρασιού, έργο καθαρής μυθοπλασίας, επικεντρωμένο στην υπαρ
ξιακή αγωνία ενός προσώπου με το οποίο συμπάσχουμε αγωνιω- 
δώς (θα πραγματοποιήσει άραγε το φοβερό του σχέδιο;), διακό
πτεται για να δείξει (σε βίντεο) τα παρασκήνια των γυρισμάτων. 
Αν ο Κιαροστάμι θέτει υπό αμφισβήτηση τη φύση του κινημα
τογραφικού μέσου, επ’ ουδενί το κάνει για να το υποβαθμίσει. 
Απεναντίας, επιδιώκει, στα πλαίσια ενός σωκρατικού διαβήμα
τος, να το αναγάγει οε όργανο μιας αποκάλυψης: η αποκάλυψη 
αυτή φέρνει στο φως όχι ένα επέκεινα του πραγματικού (όπως 
στην περίπτωση του Rossellini), αλλά, δίνοντάς του νέες μορ
φές, αυτό μέσα στο ορατό που αρχικά δεν δινόταν στο βλέμμα.

2 0 0  Η αγωγή μέσω της εικόνας, που συνιοτά συστατικό στοιχείο

του έργου του μέχρι το Κατ’ οίκον εργασία, αντικαθίσταται από 
την αγωγή της εικόνας, η οποία αναγκάζει το θεατή να στοχα
στεί πάνω στο οπτικό υλικό που του παρουσιάζεται, λόγω του 
τρόπου παρουσίασης αυτού του υλικού.
Το ύφος του Κιαροστάμι διαμορφώθηκε πιθανότατα από το 
συνδυασμό της παιδαγωγικής του κλίσης, όπως αυτή αναπτύ
χθηκε στους κόλπους του Ινστιτούτου για την Πνευματική 
Ανάπτυξη Παίδων και Εφήβων (που υπήρξε παραγωγός όλων 
του των ταινιών από το 1970 έως το 1992) και της... λογοκρι
σίας της ίδιας του της χώρας. Αυτή η τελευταία απαγορεύει να 
θίγονται ευθέως τα κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά ζη
τήματα, και υποχρεώνει το σκηνοθέτη (όπως και τους ήρωες 
των ταινιών του) να ελίσσεται διαρκώς για να μιλάει δίχως να 
μιλάει, να δείχνει χωρίς να δείχνει, ενώ οι θεατές υποχρεώνο
νται να βγάζουν μόνοι τους συμπεράσματα που οι ταινίες, κατά 
σύστημα, αφήνουν εκκρεμή.
Φιλοδοξία του σκηνοθέτη (υπέρμετρη και ουτοπική) είναι να ε
πιδιώξει, με μέσο τον κινηματογράφο, να αποκαταστήσει αυτό 
που όλη η οργάνωση της κοινωνίας (μέσα απ’ την εκπαίδευση, 
την εργασία, το δικαστικό σύστημα) απαγορεύει: να μάθει σε 
κάθε άτομο να βλέπει την αλήθεια πέρα απ’ τα φαινόμενα, να 
πηγαίνει ο ίδιος προς τον άλλον, να συνειδητοποιεί το μέγεθος 
των προκαταλήψεων μέσα στις οποίες βρίσκεται εγκλωβισμέ
νος. Κάθε ταινία του Κιαροστάμι φιλοδοξεί να είναι, με τη δια- 
μεσολάβηση της ποίησης, το τεκμήριο μιας ριζικής συνειδητο- 
ποίησης του ατόμου.

1. Κιαροστάμι, από συνέντευξη του στον François Niney («Cahiers du 
Cinéma», τχ. 450, σελ. 16).
2. Εδώ συναντάται με τον Godard του Ici et ailleurs, μιας άλλης σπουδαίας 
κινηματογραφικής ταινίας που στοχάζεται γύρω από τη φύση των εικό
νων.
3. Κιαροστάμι, από συνέντευξη του στους Thierry Jousse και Laurence 
Giavarini («Cahiers du Cinéma», τχ. 461, σελ. 35).
4. Ο Κιαροστάμι, στην αρχή της ταινίας, λέει ότι μπορεί και να πρόκειται 
για μυθοπλασία, δεν ξέρει -  και δεν πρόκειται για «νάζι» εκ μέρους του.
5. ό.π. 1, σελ. 16.

Παρίσι, Σεπτέμβριος 2004 
Μετάφραση: Κυριακή Χρα.
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C L O S E - U P  (1990)
Ναμάι-ε ναζντίκ

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροσχάμι. Φωτο
γραφία: ΑλίΡεζάΖαριντάσχ. 'Ηχος: Μοχαμάντ Χαγιγί, Αχμάντ 
Ασγαρί, Χασάν Ζαχεντί, Τζαχανγκίρ Μιρσενκαρί. Ηθοποιοί: 
Χοσεΐν Αλί Σαμπζιάν, Χασάν Φαραζμάνχ, Αμπολφάζλ Αχανχά, 
Μεχράνχ Αχανχά, Μανουχσε'ρ Αχανχά, Μοχσεν Μαχμαλμπάφ, 
Αμπάς Κιαροσχάμι. Παραγωγή: Αλί Ρεζά Ζαρίν για χο Κανούν. 
Διάρκεια: 90 λεπτά. Έγχρωμη. 35mm. Ιράν. Βραβεία: Ειδικό 
Βραβείο της Επιτροπής στο 8 ο Διεθνε'ς Κινηματογραφικά Φε
στιβάλ του Φατζρ, Τεχεράνη 1990· Αργυρό R στο 3ο Διεθνές Κι
νηματογραφικό Φεστιβάλ του Ρίμινι, 1990· Βραβείο της Έ νω 
σης των Κριτικών του Κεμπέκ στο 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Νέου 
Κινηματογράφου και Βίντεο του Μοντρεάλ, Κεμπέκ 1990· Βρα
βείο Σκηνοθεσίας και άλλα τέσσερα βραβεία στο 5ο Διεθνές Κι
νηματογραφικό Φεστιβάλ της Δουνκέρκης, 1991.

Ένας δημοσιογράφος ονόματι Χασάν Φαραζμάντ, με τη βοήθεια 
δύο αστυνομικών, προετοιμάζεται ν ’ αποκαλύψει έναν απατεώνα 
και, ταυτόχρονα, να κάνει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία 
για την εφημερίδα του. Τουλάχιστον αυτά λέει στον ταξιτζή που 
τον πηγαίνει στο σπίτι των θυμάτων: ένας απατεώνας -αφηγείται- 
που παρίστανε τον διάσημο σκηνοθέτη Μοχοέν Μαχμαλμπάφ, α- 
ποπειράθηκε να πάρει λεφτά από μια ευκατάστατη οικογένεια της 
Τεχεράνης. Ο ταξιτζής τον ακούει σιωπηλός, κι όταν βρίσκουν το 
σπίτι των Αχανχά, τον περιμένει απ’ έξω. Οι αστυνομικοί μπαί
νουν στο σπίτι με το δημοσιογράφο και συλλαμβάνουν τον Σαμπ
ζιάν. Μερικές μέρες αργότερα, ο Κιαροστάμι, off, ζητά να μάθει α
πό κάποιους στρατιώτες τι απέγινε ο Σαμπζιάν και πού βρίσκεται 
η οικία των Αχανχά. Λίγο αργότερα, θέτει ερωτήματα στα μέλη της 
εξαπατημένης οικογένειας. Μετά πηγαίνει να βρει τον Σαμπζιάν 
στη φυλακή. Ο κρατούμενος, ο οποίος αγνοεί πως εκείνη τη στιγ
μή κινηματογραφείται, αποδεικνύεται άτομο με μεγάλη ανθρωπιά 
και απίστευτο πάθος για τον κινηματογράφο. Βεβαιώνει πως δεν 
ήθελε να εξαπατήοει κανέναν, αλλά μονάχα να κυνηγήσει το όνει
ρό του να γίνει σκηνοθέτης, και καταλήγει λέγοντας στο συνομιλη
τή του να κάνει την ιστορία του ταινία. Αίθουσα δικασττιρίου, μερι
κές μέρες μετά. Ο Κιαροστάμι, που έχει πάρει την άδεια να κινη- 
ματογραφήσει τη δίκη, εξηγεί στον Σαμπζιάν (και στους θεατές) με 
ποιο τρόπο θα το κάνει: μια κάμερα θα παίρνει το πρόσωπο του 
Σαμπζιάν οε κοντινό πλάνο, και μια άλλη, την αίθουσα, τα πρό
σωπα των θυμάτων και του δικαστή. Οι δύο πλευρές αφηγούνται 
τα γεγονότα, η καθεμιά από τη δική της οπτική γωνία. Στο μεταξύ, 
ένα φλαομπάκ μας μεταφέρει στην πρώτη συνάντηση του Σαμπ
ζιάν με την οικογένεια Αχανχά. Ο Σαμπζιάν γνωρίζει τη μητέ
ρα ο’ένα λεωφορείο, της συστήνεται ως Μαχμαλμπάφ και της δί
νει κι ένα αυτόγραφο. Επιστρέφουμε στην αίθουσα του δικαστηρί
ου, για να μάθουμε ότι ο ψευδο-Μαχμαλμπάφ παρέουρε οιγά σιγά 
ά\η την οικογένεια ιπη χρηματοδότηση μιας ταινίας που θα γυρι
ζόταν στο σπίτι τους και με πρωταγωνιστή τον έναν απ ' τους γιους, 
ώσπου ο πατέρας κατάλαβε την απάτη. Στο δεύτερο φλαομπάκ, 
βλέπουμε τη σκηνή της ού.Χληψης, α.ΙΛά, αυτή τη φορά, στο εσωτε
ρικό του σπιτιού. Στο δικαστήριο, ο Σαμπζιάν προσπαθεί να εξη
γήσει στο δικαστή (και στον Κιαροστάμι) γιατί έστησε την απάτη.

λέγοντας ότι, παριστάνοντας το σκηνοθέτη, ένιωσε ολοκληρωμένος 
και ξαναβρήκε, ύστερα από πολλά χρόνια, την εμπιστοσύνη στον ε
αυτό του. Στο τέλος της δίκης, έχοντας συνειδητοποιήσει το λάθος 
του, ζητά συγγνώμη από την εξαπατημένη οικογένεια. Οι Αχανχά, 
στην αρχή αρνούνται να τη δεχτούν, αλλά, μετά την παρέμβαση του 
δικαστή και του ίδιου του Κιαροστάμι, έχοντας κατανοήσει την τα
ραγμένη ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Σαμπζιάν, α
ποφασίζουν να τον συγχωρήσουν. Ο κατηγορούμενος αφήνεται ε
λεύθερος. Εξω από τη φυλακή, παρακολουθούμε την πιο συγκινη
τική συνάντηση της ταινίας: αυτήν ανάμεσα στον Σαμπζιάν και τον 
Μαχμαλμπάφ. Οι δυο τους μιλούν αρκετή ώρα, καθώς κατευθύνο- 
νται με μια μοτοσικλέτα στο σπίτι της οικογένειας Αχανχά. 'Οταν 
φτάνουν στο σπίτι, ο Μαχμαλμπάφ λέει στον πατέρα που ανοίγει 
την πόρτα, ότι τώρα ο Σαμπζιάν είναι ένας άλλος άνθρωπος.

Body Double
του Charles Tesson

Στην εποχή μας, σπάνια έχουμε, ως θεατές, τη χαρά να βρούμε 
μια ταινία που, αν και δεν ξέρουμε εκ των προτέρων τίποτα γΓ 
αυτήν, καταφέρνει να κεντρίσει την περιέργειά μας χωρίς να 
την ικανοποιήσει απόλυτα, ωθώντας μας έτσι να ερευνήσουμε 
περαιτέρω γι’ αυτήν. Μάθαμε, λοιπόν, διασταυρώνοντας διάφο
ρες πηγές και σύμφωνα με τους τίτλους της ταινίας (πρέπει ά
ραγε να πιστεύουμε πάντα ό,τι μας λένε;) ότι πρόκειται για μια 
πραγματική είδηση από τις εφημερίδες (ένας άνεργος διεισδύει 
σε μια πλούσια οικογένεια και προσποιείται ότι είναι ένας γνω
στός στο Ιράν κινηματογραφιστής· όταν τον ξεσκεπάζουν, ζη
τούν τη σύλληψή του και του κάνουν μήνυση για απάτη), ότι 
όλοι οι άνθρωποι που εμφανίζονται στην οθόνη υποδύονται 
τους εαυτούς τους, ότι ο Μοχοέν Μαχμαλμπάφ, του οποίου η 
προσωπικότητα κλάπηκε προσωρινά, είναι ένας υπαρκτός κι
νηματογραφιστής που δεν υπέβαλε μήνυση για την κλοπή αυ
τή, ότι είναι αυτός που βλέπουμε στο τέλος της ταινίας μαζί με 
το δράστη της απάτης (εκπληκτική σκηνή) κι ότι είναι όντως ο 
δημιουργός των ταινιών που αναφέρονται (Ο ποδηλάτης, Ο γά
μος των τρισευτυχισμένων). Ο Κιαροστάμι πληροφορήθηκε την 
είδηση μέσω του Τύπου (διαβάζοντας ένα άρθρο που ο συγγρα-
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φέας tou εμφανίζεται στην ταινία) και, παρότι εκείνη την πε
ρίοδο ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα μιας ταινίας σε κά
ποιο σχολείο, πήγε αμέσως στη φυλακή για να συναντήσει και 
να κινηματογραφήσει τον άνθρωπο που κρυβόταν πίσω απ' αυτό 
το γεγονός. Η σκηνή έχει κινηματογραφηθεί με κρυφή κάμερα, 
και βλέπουμε το σκηνοθέτη να προσπαθεί να δελεάσει τον άν
θρωπο, με γυρισμένη την πλάτη στο φακό πίσω από ένα τζάμι, 
και να τον ρωτάει αν δέχεται να κινηματογραφηθεί. Ο Κιαρο- 
στάμι, έχοντας εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του, δεσμεύεται α
πό τη μεριά του να σεβαστεί τους όρους του («Δέχομαι να κινη- 
ματογραφηθώ αν καταφέρετε να εκφράσετε τα βάσανά μου μέ
σα απ’ την ταινία σας» -  μια πρόκληση προς τον κινηματογρά
φο που κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι), και στη συνέχεια ζητά 
(απίστευτο κι όμως αληθινό), μια που έχει στη διάθεσή του ένα 
κινηματογραφικό συνεργείο, να αναβληθεί η ημερομηνία τής 
δίκης για να μπορέσει να την κινηματογραφήσει (βλέπουμε τη 
σκηνή σε αναπαράσταση).
Υπάρχουν, λοιπόν, δύο ταινίες σε μία. Η πρώτη έχει τη μορφή 
ντοκιμαντέρ («βρόμικη» εικόνα, κόκκος) και συνίσταται στην 
αναμετάδοση της δίκης, που κινηματογραφήθηκε με δύο κάμε
ρες, εκ των οποίων η μία σε κοντινό πλάνο (close-up στα αγγλι
κά) και εξ ολοκλήρου προσηλωμένη στον κατηγορούμενο. 1 Στο 
Ιράν, αυτού του είδους οι δίκες διαρκούν μία ώρα. Όμως η συ
γκεκριμένη, λόγω της ταινίας, διήρκεσε δέκα ώρες, γιατί ο κι
νηματογραφιστής δε δίσταζε, όταν υπήρχε παύση, να επιστρέ
φει σ’ ένα σημείο ή να επιμείνει σε κάποια από τις φράσεις που 
είχαν ακουστεί. Το τμήμα αυτό της ταινίας έχει μια τηλεοπτι
κή χροιά και είναι το πιο παρεμβατικό και το πιο κατευθυνόμε- 
νο με την εξής έννοια: ο σκηνοθέτης κατευθύνει τον ηθοποιό 
και θέλει ν ’ ακουστεί η άποψή του, αλλά εφόσον ο ηθοποιός δε
χτεί (πρόκειται για μια σύνθετη σχέση που βρίσκεται στον πυ
ρήνα της ταινίας) να κατευθύνεται ασυνείδητα από το σκηνο
θέτη. Ωστόσο, υποθέτουμε ότι η κινηματογράφηση της δίκης 
είχε κάποια επίδραση στην πραγματική έκβασή της, επηρεάζο
ντας το δικαστή (που διεξήγαγε την ακροαματική διαδικασία 
καλοπροαίρετα και προσεκτικά), αλλά και την οικογένεια: ο μι
κρότερος γιος της οικογένειας συγχωρεί τελικά το δράστη, αν 
και όχι δίχως επιφυλάξεις, αφού αυτός έμεινε, περισσότερο από 
κάθε άλλον, εκτεθειμένος σ’ αυτή την ιστορία (ήταν ο αφελής, 
ο εύπιστος), γιατί, τυφλωμένος απ’ το πάθος του να γίνει ηθο
ποιός, πίστεψε πραγματικά ότι αυτός ο κινηματογραφιστής θα 
του πρόσφερε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ζωής του. Σ’ αυτό 
το σημείο η πτώση είναι σκληρή και η αφύπνιση βίαιη (αυτή 
είναι η ιστορία που αφηγείται η ταινία) γι’ αυτόν που αγαπά με 
πάθος τον κινηματογράφο κι έχει διαλέξει να αφιερωθεί σ’ αυ
τόν. Με εμφανώς πληγωμένη την περηφάνια του και χτυπημέ
νος σε καίριο σημείο, δεν έχει συγχωρέσει το δράστη της απά
της για την πράξη του, κι αν τελικά τον συγχωρεί, διατηρώ
ντας πάντα τις αναστολές του (ακούγεται μια φωνή εκτός πλά
νου απρόσωπη και τρομακτική), το κάνει στο όνομα της κοινω
νικής του κατάστασης (επειδή είναι φτωχός, άνεργος, χωρισμέ
νος)· δηλαδή καταφεύγει στη συμπόνια, κάνοντας μια τελευ
ταία και οδυνηρή προσπάθεια να βάλει τάξη σε μια κοινωνική 
σχέση που διαλύθηκε εξαιτίας μιας σύντομης, από κοινού, κι
νηματογραφικής εμπειρίας. Αντίθετα από τον μικρότερο γιο, ο 
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πανέρχεται για να τον κοιτάξει και να τον κάνει, τελικά, ηθο
ποιό (είναι αυστηρός, όλο ένταση, απότομος, και του έχει εμφα
νώς περάσει η όρεξη να γίνει ηθοποιός: αυτό είναι το δυσοίωνο 
μέλλον που προβλέπει η ταινία, κι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να 
το αναλάβουμε εις διπλούν όσον αφορά στον κινηματογράφο), 
ο κατηγορούμενος, ακόμα κι αν, στις σκηνές που αναπαραστά
θηκαν, περνά από το πρόσωπό του μια απέραντη θλίψη, ένα α
παρηγόρητο πένθος για τον κινηματογράφο (ήθελε μια μέρα να 
γίνει ο σκηνοθέτης μιας ταινίας), νιώθει πιο άνετα κατά τη 
διάρκεια της δίκης του, η οποία ανταποκρίνεται στο αρχικό του 
αίτημα (να εκφράσει δηλαδή τα βάσανά του)· γιατί, έχοντας υ
πάρξει ον της εικόνας (αφού έπαιξε το ρόλο ενός κινηματογρα
φιστή, ενεπλάκη στο παιχνίδι και το πίστεψε), γίνεται τώρα έ
να αμιγές ον του λόγου. Η τάση του να μιλάει για τον εαυτό 
του, συνοψίζοντας τη δουλειά του ως ηθοποιού, την προσπά- 
θειά του να μείνει συγκεντρωμένος στο ρόλο του, την επιμονή 
του να θέλει να σκεφτεί και να αναλύσει την ποιότητα της υπο
κριτικής του (να μετρήσει την εξουσία του και την επιρροή 
του πάνω στους άλλους που, καίτοι τεράστια, κανείς δεν την α- 
ντιλήφθηκε, αφού όλοι πίστεψαν το πρόσωπο που υποδυόταν), 
κάνει το Close-up ένα πολύ σπουδαίο τεκμήριο για την τριαδι
κή σχέση μεταξύ του ηθοποιού, του ρόλου του και του θεατή 
του, και, μια που αυτός είναι ο ρόλος ενός σκηνοθέτη, για τα ί
δια τα θεμέλια του κινηματογράφου- δηλαδή, ότι διάφορα πρό
σωπα -ας μη ξεχνάμε ότι ο κεντρικός χαρακτήρας αυτής της ι
στορίας είναι πάνω απ’ όλα ένας συνηθισμένος θεατής του κινημα
τογράφου, ένας κάπως ιδιόρρυθμος κινηματογραφόφιλος- στηρί
ζονται στον ίδιο σύνδεσμο, στην ίδια επιθυμία για να πειστούν. 
Η δεύτερη ταινία, με όψη πολύ πιο επιτηδευμένη και προσεγ
μένη (εικόνες με οξύτητα, σκηνοθεσία), αποτελείται από μερι
κές σκηνές που κινηματογραφήθηκαν αργότερα, αξιοσημείωτα 
επιλεγμένες και ενσωματωμένες στη συνολική δημιουργία. 
Φτάνουμε με το αυτοκίνητο μέχρι το σπίτι, άνθρωποι μπαινο
βγαίνουν, αλλά η κάμερα δε δρασκελίζει το κατώφλι: πρόκειται 
για ένα απαραβίαστο ιερό, ένα κινηματογραφικό σκηνικό μέσα 
στο οποίο ο άνθρωπός μας (πράγμα που μαθαίνουμε αργότερα) 
είχε φανταστεί ότι θα γύριζε την ταινία του. Η εναρκτήρια 
σκηνή είναι ταυτόχρονα και η σκηνή της σύλληψης, η μόνη 
που κινηματογραφήθηκε δύο φορές, από δύο διαφορετικές ο
πτικές γωνίες: απ’ έξω (με τη φορά με την οποία ο θεατής μπαί
νει στην ταινία) και μετά από μέσα, από την οπτική γωνία τού 
ανθρώπου για τον οποίο γίνεται λόγος -  σκηνή βουβή, κατα
πληκτική, κατά την οποία ο άντρας παρατηρεί σχολαστικά όλα 
τα πηγαινέλα, και τον βλέπουμε να παγιδεύεται σταδιακά από 
τις μετακινήσεις των ανθρώπων (η ταινία που ευελπιστούσε να 
γυρίσει, λέγεται Το σπίτι της αράχνης- πλέκει πρώτα το δίχτυ 
του σκηνοθέτη σ’ εκείνο το μέρος, κι έπειτα αφήνεται να πια
στεί). Η σκηνή κορυφώνεται με το αξέχαστο τέλος εκείνου του 
παράλληλου τράβελινγκ που τον συλλαμβάνει στο βάθος τού 
πλάνου, καθισμένο πλάι στο παράθυρο, περιμένοντας την ώρα 
του (την υπερβατική μοίρα του κινηματογραφιστή) ή ξέροντας 
ότι αυτή έχει ήδη φτάσει (η εγγενής πραγματικότητα του ηθο
ποιού), ακούγοντας ήδη την κλακέτα τέλους του εσωτερικού 
του κινηματογράφου που πέφτει σαν λεπίδα γκιλοτίνας. Τι 
σκέφτεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία ο 
Κιαροοτάμι ξυπνά και πάλι μέσα του μια τρομερή στιγμή τής
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ζωής του, εκείνην του τε'λους των ψευδαισθήσεων του; Σε ποιο 
βαθμό ο άνθρωπος αυτός είναι παρών (ξαναζεί τη σκηνή) όταν 
αναπαριστά τη σύλληψή του, ή απών (αποστασιοποιημένος, θε
ραπευμένος) σε σχέση με αυτό το παράξενο και οδυνηρό κομμά
τι του εαυτού του, μπροστά σ’ αυτό το ξεγύμνωμα της ύπαρξής 
του από την κάμερα; Στο τέλος της ταινίας, επιστρέφουμε στο 
ξεκίνημά της, κινούμαστε με μοτοσικλέτα προς το σπίτι, αλλά 
με δύο πρόσωπα στο κέντρο της ιστορίας: τον κινηματογραφι
στή Μαχμαλμπάφ και τον άλλο του εαυτό. Όταν ο ψευδο-κινη- 
ματογραφιστής (με τη νομική έννοια μόνο) χτυπά το κουδούνι 
κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, σκεφτόμαστε ότι αυτό το 
σπίτι δεν είναι το δικό του, αλλά, σε μια συγκεκριμένη στιγμή 
της ζωής, υπήρξε «το σπίτι του φίλου του» (του γιου, του ηθο
ποιού), το υποθετικό θέατρο ενός κινηματογραφικού ονείρου, 
οριστικά καταβαραθρωμένου, το οποίο η κάμερα του Κιαρο- 
στάμι, σεμνή, αρνούμενη κάθε ιεροσυλία, δεν αποκαλύπτει. 
Ούτε και τώρα δρασκελίζουμε το κατώφλι. Επιδεικνύεται ένας 
αξιοθαύμαστος θρησκευτικός σεβασμός της πίστης του άλλου: 
δε διεισδύουμε ατιμώρητα στο φανταστικό των ανθρώπων και, 
ελλείψει αυτού, μπορούμε μόνο να εστιάσουμε στο χώρο τού 
συμβολικού (ο νόμος, η δίκη, το θέατρο του λόγου).

Η αναπαράσταση αυτή καθαυτή, πέρα από κινηματογραφικό 
είδος (το πασίγνωστο cinéma vérité), έχει και νομική έννοια. 
Εκεί όπου υπήρξε έγκλημα, θα υπάρξει και αναπαράσταση: επι
στρέφουμε στον ίδιο τόπο, ξανακάνουμε τις κινήσεις, κρατάμε 
σημειώσεις, κινηματογραφούμε ψυχρά κάτι από μακριά. Οι 
σκηνές που αναπαριστώνται, έχουν διπλό σημείο εστίασης (α
φορούν τόσο στη δικαιοσύνη όσο και στον κινηματογράφο), κι 
αυτή η απόκλιση είναι και το θέμα της ταινίας· στην περίπτω
ση αυτή, ο κινηματογράφος ενδιαφέρει τη δικαιοσύνη σε σχέση 
με την εξ ορισμού ικανότητά του να κάνει πιστευτά πράγματα 
που εγκαθιστούν (σπουδαία ιδέα αυτής της ταινίας) μια ευθεία 
σχέση δύναμης και καταλήγουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή σχέ
ση εξουσίας (ο κινηματογραφιστής προστάζει, ο ηθοποιός εκτε- 
λεί). Το σενάριο φαίνεται απίθανο (ο κόσμος κυριολεκτικά α
ντιστρέφεται: εξ ου και η μήνυση της οικογένειας) όταν μαθαί
νουμε ότι αυτός που υποδύεται τον κινηματογραφιστή προέρ
χεται από φτωχή οικογένεια, κι ότι εκείνος που δέχεται να παί
ξει στην ταινία, υπό την καθοδήγησή του, είναι μέλος μιας 
πλούσιας οικογένειας. Κατά την έναρξη της δίκης, ο κατηγο
ρούμενος λέει στην κάμερα: «Είστε το κοινό μου». Υπάρχουν 
δύο διαφορετικοί αποδέκτες: εμείς (μέσω της κάμερας και του 
Κιαροστάμι) και ο δικαστής. Το ότι η δράση εκτυλίσσεται στο 
Ιράν, ότι ο δικαστής είναι θρησκευτικός κι ότι η ταινία προκα- 
λεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ταυτόχρονα σύγκρουση σε δύο διαφο
ρετικά συστήματα αξιών (αυτό ενός έθνους κι αυτό του κινη
ματογράφου), δείχνει το κατόρθωμα του Close-up που αφήνει 
το θεατή να διακρίνει σαφώς την πιθανή και τρομακτική απει
λή μιας δίκης, με τη μορφή ιεράς εξέτασης, κατά την οποία ένας 
ηθοποιός του κινηματογράφου θα καταδικαζόταν δημόσια επει
δή μας έκανε να πιστέψουμε, μέσα σε μια ταινία, ότι υπήρξε ο 
χαρακτήρας που υποδυόταν.
Παράξενη ταινία. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για τον τρόπο 
με τον οποίο φτιάχτηκε, τόσο προσπαθούμε να καταλάβουμε, 
μέοα απ’ αυτήν, τη χώρα στην οποία γεννήθηκε (περίεργη ει

κόνα ενός έθνους με ανθρώπους που συγχωρούν και με δικαιο
σύνη που φαίνεται επιεικής), κι όλο και πυκνώνει το μυστήριο, 
λες και αυτή η εξωτερική γνώση, όσο κι αν ενισχύεται, ποτέ 
δεν ολοκληρώνεται. Έτσι, ακόμα κι αν ξέρουμε ότι η σκηνή 
του τέλους, μπροστά στη φυλακή, έχει γυριστεί με κρυφή κά
μερα, ότι ο άνθρωπος δεν ήξερε εκείνη τη στιγμή ότι ο κινημα
τογραφιστής που θαυμάζει, του οποίου είχε, γι’ αυτόν το λόγο, 
κλέψει την ταυτότητα, τον περίμενε στην έξοδο -τρομερή 
στιγμή κατά την οποία, έκπληκτος, ζητά ταπεινά να τον κοιτά
ξει στο πρόσωπο, δεν τα καταφέρνει και πέφτει κλαίγοντας 
στην αγκαλιά του-, υπάρχει τότε μια βλάβη στον ήχο που πα
ρεμποδίζει το γύρισμα της σκηνής. Πρόκειται μήπως για ένα α
τύχημα όπως αυτά στις ταινίες του Rossellini, που πρέπει ευθέ
ως να το αποδώσουμε στις μεγάλες τεχνικές ελλείψεις του ιρα
νικού κινηματογράφου και στα βάσανα των κινηματογραφι
στών (μια που γίνεται πολύς λόγος για βάσανα) ή μήπως πρό
κειται για ένα απλό τέχνασμα που εισάγεται για να δημιουργή
σει απόσταση, με σκοπό να επαναφέρει το θεατή στην πραγμα
τικότητα της κατάστασής του τη στιγμή κατά την οποία το 
δράμα και η συγκίνηση, που κινηματογραφούνται διακριτικά, 
από μακριά, βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους; Το μυστήριο 
και η εκκεντρικότητα που χαρακτηρίζουν την ταινία, οφείλο
νται στο απίθανο μείγμα της σοβαρότητας της διακύβευσης (μι
λά για τα βάσανα των ανθρώπων και τα εκφράζει στην οθόνη 
με όλη τη σοβαρότητα) και της ματαιότητας αυτού του εγχει
ρήματος (δηλαδή το να πιστέψουμε σ’ αυτή την αποστολή), α
φού αδιάκοπα αντιμετωπίζουμε τη γελοιοποίηση και την κενό
τητα του κινηματογράφου ως μέσου έκφρασης.

Ακόμα κι αν υπάρχει πρόθεση να γελοιοποιηθεί και να αποδυ
ναμωθεί η εξουσία του κινηματογράφου, η ταινία είναι αφ’ ε- 
αυτής μια πολιτική πράξη σε μια χώρα που συνηθίζει να τα 
παίρνει όλα τοις μετρητοίς, κι έχει σοβαρή έλλειψη χιούμορ ό
ταν καλείται να κάνει τη λεπτή διάκριση ανάμεσα «σ’ αυτό που 
πρέπει να πάρει στα σοβαρά και σ’ αυτό που πρέπει να πάρει στ’ 
αστεία» («Είναι απλώς μια ταινία» έλεγε ο πρωταγωνιστής 
της). Μερικές ακόμα πληροφορίες: ο Σαλμάν Ρουσντί δεν είχε 
την ευκαιρία να πει στους δικαστές του ότι δεν έπρεπε να πά
ρουν πολύ στα σοβαρά όσα έλεγε στο βιβλίο του, γιατί, στο κά
τω κάτω, δεν ήταν παρά ένα μυθιστόρημα. Έστω, μα αν ένας 
συγγραφέας δεν πιστεύει ούτε στο ελάχιστο αυτά που λέει, για
τί τα γράφει; Και για το Close-up μπορούμε να πούμε το ίδιο: ό
τι, στο κάτω κάτω, δεν είναι παρά μια ταινία (μας το θυμίζει ο 
τίτλος, η βλάβη στον ήχο, όπως και άλλα ορατά εφέ), αλλά η 
ταινία αυτή δε μας αφήνει στιγμή να ξεχάσουμε -αυτή είναι η 
δύναμή της και το μεγαλείο της- ότι, πάνω από όλα, μέσα σ’ αυ
τό το κοντινό πλάνο έχουμε ένα ανθρώπινο ον, ένα πρόσωπο α
πό σάρκα και οστά που είναι παρόν, ζει πραγματικά μια εμπει
ρία που τον απασχολεί ολοκληρωτικά (αυτή η ταινία είναι 
πράγματι οράΐος της ζωής του, που όντως εκτυλίσσεται μπρο
στά στα μάτια μας) κι ότι μπροστά στην τραγωδία ενός ανθρώ
που που κάθε άλλο παρά γελοίος είναι, είναι δύσκολο να μεί
νουμε αδιάφοροι.
Έχει πολλάκις αναφερθεί -και δικαίως- η ταινία Η αλήθεια και 
το ψέμα του Orson Welles, λόγω του Ιράν και της Oja Kodar. Ο 
συσχετισμός δεν είναι λανθασμένος, αλλά, αν υπήρχε μόνο αυ-



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

τό (δηλαδή η επιδέξια παραπλάνηση, η πονηριά χωρίς ενδοια
σμούς), η ταινία θα ήταν μια άσκηση ύφους που γρήγορα θα 
κούραζε και θα περιοριζόταν να ξυπνήσει την πιραντελική τε
μπελιά που λαγοκοιμάται μέσα μας. Αντίθετα, νιώθω -έχω μια 
ασαφή διαίσθηση που θα προσπαθήσω να αναπτύξω- ότι ο Κια- 
ροστάμι παίρνει πολύ στα σοβαρά το ελαφρά παράλογο σενάριο 
που εξαρχής τον ενώνει με τον άνθρωπο που θέλει να κινημα- 
τογραφήσει (επιθυμεί να εκφράσει τα βάσανά του), και δεν υ
ποτιμά το αίτημά του, λαμβάνοντάς το ως μέρος του ήρεμου 
παραληρήματος του- αντίθετα, μοχθεί να το αποδώσει με τα μέ
σα που διαθέτει -  και μάλιστα, είναι το μόνο που ζητά και περι
μένει από τον κινηματογράφο, και μόνο σ’ αυτό πιστεύει ως κι
νηματογραφιστής. Άλλωστε, δεν είναι ο πρώτος που μιλά για τα 
βάσανα των άλλων. Άλλοι πριν από τον Κιαροστάμι και όχι α
σήμαντοι (όπως ο Dreyer, ο Μιζογκούτσι, ο Rossellini, ακόμα 
και ο Pialat) βρήκαν στο θέμα αυτό ττ\βαθύτερη ανάγκη της τέ
χνης τους και ρίχτηκαν στη δουλειά. Τι δουλειά έχει ο Pialat ε
δώ; Απλούστατα, επειδή, βλέποντας το πρόσωπο του ανθρώ
που, αναλογιζόμαστε άτι η δυστυχία του θα κρατήσει για πά
ντα κι άτι η ταινία, ακόμα κι αν του δίνει μια πραγματική, πρόσ
καιρη βοήθεια (δεν του προσφέρει το ρόλο του σκηνοθέτη, αλ
λά τη δυνατότητα να γίνει ηθοποιός, να ξαναπαίξει και να ερ
μηνεύσει το ρόλο που είχε στην πραγματικότητα, πράγμα που 
δεν είναι ακριβώς το ίδιο), δεν είναι αυτή που θα τον γιατρέψει 
από το πάθος του να είναι ένας άλλος, πράγμα που μόνο ο κινη
ματογράφος μπορεί να το ικανοποιήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, ό
ταν η κάμερα του Κιαροστάμι φτάνει στη φυλακή για να συνα
ντήσει αυτόν τον άνθρωπο, αναλογιζόμαστε για μια στιγμή ότι 
είναι πάρα πολύ αργά, ότι το κακό έχει ήδη γίνει. Η κενότητα 
του κινηματογράφου και η αναγκαιότητά του συνυπάρχουν. 
Δεν υπάρχει λύτρωση σ’ αυτή την ταινία.

Βλέποντας το Close-up, σκέφτηκα επανειλημμένα τον Κλέφτη 
των ποδηλάτων μάλλον γιατί πρόκειται για μια ταινία που στον 
άνθρωπό μας, αν κρίνουμε από τις κινηματογραφικές προτιμή
σεις που εκφράζει κατά τη διάρκεια της δίκης (του αρέσουν οι 
ταινίες που μιλούν για τα βάσανα των ανθρώπων σαν εκείνον, 
που ανασκοπούν τις δυστυχίες ανθρώπων του είδους του), θα 
μπορούσε να του αρέσει· επιπλέον, γιατί η αγαπημένη του ται
νία είναι Ο ποδηλάτης του Μοχσέν Μαχμαλμπάφ. Θυμόμαστε 
ότι στη φυλακή, πέρα απ’ την απαίτησή του, επιφορτίζει τον 
Κιαροστάμι και μ’ ένα μήνυμα που νιώθουμε ότι για εκείνον εί
ναι ζωτικό: Πείτε στον κύριο Μαχμαλμπάφ ότι λατρεύω τον 
Ποδηλάτη του.« Μήνυμα ελήφθη. Ο κλέφτης των ποδηλάτων εί
ναι η ιστορία ενός ανθρώπου για τον οποίο το ποδήλατό του εί
ναι το παν και που, όταν του το στερούν, είναι έτοιμος για όλα, 
είναι έτοιμος να κλέψει ένα άλλο. To Close-up είναι η ιστορία ε
νός ανθρώπου για τον οποίο ο κινηματογράφος είναι το παν (ή
δη από παιδί ονειρευόταν να γίνει σκηνοθέτης κι έπαιζε ότι γύ
ριζε ταινίες) και που, όταν του τον στέρησαν (δεν μπόρεσε να 
γίνει οκηνοθέτης λόγω έλλειψης χρημάτων) κι επειδή δεν διέ
γραψε αυτή του την επιθυμία, είναι έτοιμος για όλα, έτοιμος να 
κλέψει όχι ένα ποδήλατο, αλλά την ταυτότητα του αγαπημένου 
του σκηνοθέτη. Επίσης, κατά τη διάρκεια της δίκης μαθαίνουμε 
ότι του αρέσει πολύ μια παλιά ταινία του Κιαροστάμι, Ο ταξι- 
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την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, είναι κι αυτό έτοιμο για όλα, 
έτοιμο να κλέψει, να πει ψέματα, να εξαπατήσει και να προδώ- 
σει· με δυο λόγια, αυτά είναι όσα ο κεντρικός χαρακτήρας της 
υπό εξέταση ταινίας πραγματοποιεί από αγάπη για τον κινηματο
γράφο -  κι ο μικρότερος γιος μπορεί δίκαια να θεωρεί τον εαυτό 
του εξαπατημένο σε ό,τι αφορά στην επιθυμία του να γίνει ηθο
ποιός. Η ταινία μάς προκαλεί αβυσσαλέο ίλιγγο: αναρωτιόμα
στε, λοιπόν, όταν μαθαίνουμε τη στενή και απόλυτα σαφή σχέ
ση που ενώνει ακατάλυτα αυτόν τον άνθρωπο-θεατή με τα πρό
σωπα που βλέπει στην οθόνη, αν ήταν έτσι και πριν δει την ται
νία ή αν έγινε μετά, αν ο πρωταγωνιστής του Ταξιδιώτη, του α
ποκάλυψε (με την έννοια που δίνει στη λέξη ο Rossellini) κάτι 
για τον εαυτό του.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την αναγνώριση της ταυτότητας, έχου
με κάποιες αμφιβολίες, μια που γίνεται πολύς λόγος για το θέμα 
αυτό στην ταινία- όχι τόσο σε σχέση με την πολυσυζητημένη 
ταύτιση ενός ηθοποιού με το χαρακτήρα που ερμηνεύει, όσο 
απ’ τη μεριά της ταραγμένης σχέσης που διατηρεί ο θεατής με 
ένα από τα πρόσωπα μιας ταινίας. Αν έπρεπε να περιγράφουμε 
όσα αφηγείται το Close-up, θα χρειαζόταν να φανταστούμε για 
μια στιγμή ότι κάποιος (η Εκκλησία για παράδειγμα) έχει υπο
βάλει μήνυση στο χαρακτήρα του Γιοχάνες στην ταινία Ο Λό
γος κι ότι τον κατηγορεί επειδή τόλμησε να προσποιηθεί (ύψι- 
στη απάτη) ότι ήταν ο Χριστός. To Close-up θα μπορούσε να εί
ναι το πιθανό δικαστικό υστερόγραφο του Λόγου λ 
Όταν ο κεντρικός ήρωας του Close-up μιλάει, κατά τη διάρκεια 
της δίκης, για τα βάσανά του, κι ακούγεται να λέει την ακόλου
θη φράση: «Μιλάω για τα βάσανά μου -  δεν είναι θέατρο», μας 
ανακαλεί απότομα στην τάξη. Η ταινία, μέσω της ιστορίας αυ
τού του ανθρώπου, μιλά για ένα πλάσμα που δεν ανέχεται πια 
τον εαυτό του (αυτή είναι η αθεράπευτη δυστυχία του) και ι
κανοποιείται απλώς και μόνον με την ευχαρίστηση που νιώθει 
όντας ένας άλλος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που υποφέρει 
και περιμένει κάτι να συμβεί, γιατί το πάθος που τον έχει κατα
λάβει, περιέχει αξεδιάλυτα χαρά και πόνο.

Μπροστά σ’ όλη αυτή την οδύνη, απ’ τη μεριά του γιου της με
γαλοαστικής οικογένειας υπάρχει μια βαθιά και ουσιαστική 
σύγχυση- όντας κι αυτός άνεργος, μ’ ένα δίπλωμα μηχανικού 
υπό μάλης, καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο ψωμί και τα παι
χνίδια, ανάμεσα στη μοίρα του αδελφού του («Πουλάω ψωμί» 
μας λέει, πριν η μητέρα του, γεμάτη περηφάνια, βιαστεί να τον 
διορθώσει: «Διευθύνει ένα εργοστάσιο αρτοποιίας») κι αυτήν 
που διάλεξε τελικά: τον κινηματογράφο, την υποκριτική. Το 
γεγονός ότι δύο άνθρωποι, δύο ακραίες κοινωνικές τάξεις, μπο
ρούν να συναντηθούν μέσω της κοινής αγάπης τους για τον κι
νηματογράφο, είναι η αξιοσημείωτη ιδέα της ταινίας, στο μέτρο 
που αυτή δεν γεννά μια αμφίβολη εσπεράντο με βάση την απώ
θηση των κοινωνικών διαχωρισμών. Αντίθετα, υπάρχει στο 
Close-up, που μοιάζει με ριμέικ της Νύχτας του Αγίου Ιωάννη, 
μια ορατή ανατροπή ρόλων (ο φτωχός είναι σκηνοθέτης- ο 
πλούσιος, ηθοποιός), που κατά κύριο λόγο συνάγονται και ανα
κατανέμονται από την ίδια τη λειτουργία του κινηματογρά
φου. Κατά τη διάρκεια της ταινίας και σε ανύποπτη στιγμή, ο 
κατηγορούμενος ομολογεί, σε σχέση με τη σύντομη εμπειρία 
του ως κινηματογραφιστή, κάτι που λέει πολλά για την ευχαρί-
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στησή που αντλούσε, και τη μανιακή του επιμονή να είναι ο 
άνθρωπος ενός μόνο ρόλου (ο σκηνοθέτης): «Τους ζητούσα να 
μετατοπίσουν ένα τασάκι, και το έκαναν -  ήταν η πρώτη φορά 
που επέβαλλα την άποψή μου». Αυτό είναι το θαύμα του κινη
ματογράφου, της θέλησης για εξουσία που ξαφνικά δε βρίσκει 
καμία αντίσταση (μαθαίνουμε επίσης ότι η οικογένεια ήταν έ
τοιμη να κόψει τα δέντρα του κήπου της για να μπορέσει να 
γυρίσει εκεί την ταινία του), που είναι σύμφυτη με την εξουσία 
ενός σκηνοθέτη· ο Godard μας εφιστούσε συχνά την προσοχή 
σ’ αυτό το σημείο που στη συγκεκριμένη ταινία παίρνει δια
στάσεις απερίγραπτης εκδίκησης και χαρακτηρίζεται από ένα 
βάθος μνησικακίας νιτσεϊκών συνηχήσεων.
Για όλα αυτά γίνεται λόγος στην ταινία όπως και για πολλά άλ
λα, κυρίως για το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός, υποδυόμενος 
τον κινηματογραφιστή, ανακαλύπτει ότι είναι καλός ηθοποιός 
(οι άλλοι πιστεύουν το πρόσωπο που υποδύεται) σε τέτοιο ση
μείο, ώστε αισθάνεται υποχρεωμένος να συνεχίσει να παίζει το 
ρόλο του για να μη τους απογοητεύσει. Υπάρχει κάτι ακόμα με 
το οποίο θέλω να τελειώσω, σε σχέση με τον επίλογο της ται
νίας, όταν ο άνθρωπος συναντά για πρώτη φορά στη ζωή του 
αυτόν (τον Μοχσέν Μαχμαλμπάφ ) που είχε υπάρξει. Σκεφτό
μαστε, λοιπόν, πράγμα που είχαμε απωθήσει εντελώς, ότι ο άν
θρωπος είναι ένας σωσίας του κινηματογραφιστή κι ότι, αν οι 
άνθρωποι τον πίστεψαν, τον πίστεψαν γιατί του έμοιαζε.3 Ο 
γιος αναφέρεται σ’ αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια της δίκης, 
όταν κατηγορεί τον άνθρωπο ότι έβαψε τα μαλλιά του -  ένας ι
σχυρισμός, που ο άλλος τον διαψεύδει βίαια. Αναφαίνεται, λοι
πόν, ένα καινούργιο ερώτημα, σχετικό με τη μίμηση, άλλο με
γάλο ζήτημα του κινηματογράφου, γιατί αναρωτιόμαστε αν ο 
άνθρωπος του έμοιαζε από πριν ή προσπάθησε να του μοιάσει 
προκειμένου να τον υποδυθεί. Ο Lacan λέει, σχετικά με τον 
Σωσία, ότι «η βασική θέση τού “εγώ” προς την εικόνα του είναι 
αμετακίνητη, όπως και η θέση του κυρίου προς τον υποτακτι
κό του»· κάτι που όντως βρίσκουμε στην ατμόσφαιρα της τελι
κής σκηνής της ταινίας Βασιλιάς για μια νύχια, της πιο ωραίας, 
πιο σκοτεινής, πιο τρομακτικής ταινίας του Scorsese. Ο πραγ
ματικός κινηματογραφιστής είναι εμφανώς ενοχλημένος (και 
εμείς θα ήμαστε, αν μη τι άλλο), αποσβολωμένος, εκμηδενισμέ
νος απ’ αυτόν τον άνθρωπο που ενοικεί το «εγώ» του με περισ
σότερη σιγουριά απ’ ό,τι ο ίδιος. Για να τον καθησυχάσει και να 
τον κάνει να νιώσει άνετα, ο κινηματογραφιστής τού λέει: «Και 
εγώ μερικές φορές βαριέμαι να είμαι ο Μοχσέν Μαχμαλμπάφ », 
σαν να πρόκειται για μια διαθέσιμη θέση. Ωστόσο, βλέπουμε 
κατά τη διάρκεια αυτής της σκηνής ότι ο Μαχμαλμπάφ συμπε- 
ριφέρεται σ’ αυτόν τον άνθρωπο ως σκηνοθέτης. Όταν ο τε
λευταίος σταματά στο δρόμο για να διαλέξει λουλούδια και να 
τα προσφέρει στην οικογένεια που εξαπάτησε, παίρνει ένα κί
τρινο μπουκέτο. Το μπουκέτο αυτό, προφανώς δεν αρέσει στον 
κινηματογραφιστή, που του ζητάει να πάρει ένα άλλο, κόκκι
νο. Ο άνθρωπος δεν απαντά και υπακούει αδιαμαρτύρητα. Εί
ναι ο ηθοποιός του. Επίσης, μπροστά στο σπίτι, πριν μπουν, ο 
Μαχμαλμπάφ σκουπίζει τα δάκρυα του σωσία του όπως θα εξέ
ταζε το μακιγιάζ ενός ηθοποιού πριν από τη λήψη. Η κορύφω
ση της ταινίας βρίσκεται σ’ αυτό το σημείο, στην ίδια πάντα 
σκηνή, κατά την οποία ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στο σπί- 

2 0 β τι, σκύβει στο θυροτηλέφωνο και λέει τ’ όνομά του δύο φορές:

Αλί Σαμπζιάν. Σιωπή. Από την άλλη μεριά, εκτός πεδίου, δεν 
ξέρουμε ποιος βρίσκεται. Ο άνθρωπος, παρά την παρουσία τού 
κινηματογραφιστή πλάι του, έχει το αντανακλαστικό και το 
θράσος να δώσει το ψεύτικο όνομά του («Μαχμαλμπάφ») για να 
γίνει κατανοητός. Ξεσπά αμέσως σε κλάματα, με γυρισμένη 
την πλάτη στο φακό. Ο Μαχμαλμπάφ, πλάι του, σκύβει με τη 
σειρά του στο θυροτηλέφωνο και λέει: «Είμαι ο Μοχσέν Μαχ
μαλμπάφ»· πράγμα που, όσον αφορά στην αλήθεια, από την ά
ποψη του σημαίνοντος και του σημαινομένου, δε σηκώνει κα
μία συζήτηση. Την ίδια στιγμή, όταν ο σκηνοθέτης μιλά με τη 
σειρά του στο θυροτηλέφωνο επειδή ο άλλος δεν μπορεί πια 
(κλαίει), διαβλέπουμε στα λόγια του την επιθυμία του να καλύ
ψει ότι μόλις ακούστηκε, να το αντικαταστήσει την τελευταία 
στιγμή, λόγω της αδυναμίας του, έτσι ώστε ο διάλογος με τους 
ανθρώπους μέσα στο σπίτι να μπορέσει να συνεχιστεί. Μέσα σε 
ένα δευτερόλεπτο, μέσα σε μία μόνο φράση, ο κινηματογραφι
στής έγινε ο σωσίας του άλλου, το διττό του σώμα. Αυτή η στιγ
μή του εκπληκτικού ιλίγγου, όπως και πολλές άλλες, μας δεί
χνει σε ποιο βαθμό η ταινία αναστατώνει και περιπλέκει με μια 
κίνηση αυτό που, βαθιά μέσα μας, σχετίζεται με την αφοσίωση 
προς έναν άλλον άνθρωπο μέσω ενός κόσμου εικόνων.

1. Κατά χη συνάντηση στη φυλακή, ο άντρας προειδοποιεί τον Κιαροστάμι 
άτι υπάρχουν «πράγματα που θέλω να πω, αλλά κανείς δε θέλει να τα πιστέ
ψει». Έτσι κι αυτός του υπόσχεται ότι στη δίκη θα έχει μία κάμερα μόνο για 
εκείνον, σε κοντινό πλάνο, για να μπορέσει να τα πει.
2. Ο Jean Narboni μου επισήμανε (πολύ σωστά) ότι ο κεντρικός ήρωας του 
Close-up είναι ο «αδελφός», ο σωσίας του Προσάντο, του κεντρικού χαρα
κτήρα στην ταινία του Σατιαζίτ Ράι, Τα κλαδιά του δέντρου. Κατά κάποιο 
τρόπο, ο κύκλος έκλεισε.
3. Ο Lacan, σ’ ένα παλιό σεμινάριο (βιβλίο II), αφιερώνει ένα ολόκληρο κε
φάλαιο στο μύθο του Σωσία, εμπνεόμενος από τον Αμφιτρύωνα του Πλού
του και του Μολιέρου. Αυτές οι σελίδες σχετίζονται με το Close-up τόσο πο
λύ όσο και η μελέτη για την παράνοια με μια ταινία όπως το El.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 450, Δεκέμβριος 1991.
Μετάφραση,: Τατιάνα Φραγκοϋλια.

Σόμπαν στεγανό και ρευστό
του Αλέξη Ν. Δερμεντζόγλου

Αυτό που γράφει ο διακεκριμένος συνάδελφος David Thomson, 
πως δηλαδή ο κύριος Κιαροστάμι δείχνει να θέλει να «ξανακερ
δίσει» το πρόσωπο της χώρας του, φαίνεται ιδιαίτερα εύστοχο 
και αποδεικνύεται ιδίως με το Close-up. Αυτή η ταινία, εξ άλ
λου, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο και το συγγενικό στιλ 
του ιρανού δημιουργού με τον ιταλικό νεορεαλισμό. 
Παράλληλα, αχνοφαίνεται -είναι θέμα διαίσθησης και ευαίσθη
των δεκτών- μια γενικότερη συγγένεια με τον ιταλικό κινημα
τογράφο από πολλές πλευρές. Στην αρχή της ταινίας, ο οδηγός 
ταξί παρακολουθεί ένα αεροπλάνο να χάνεται απ’ τα μάτια του. 
Δεν είναι μόνον μια κινηματογραφοφιλική αναφορά στον 
Antonioni (Η νύχτα), αλλά και η παραδοχή της αδυναμίας μας 
ν ’ ακολουθήσουμε μια γραμμή «αλήθειας» που υπερβαίνει το 
βλέμμα και τη φιλοσοφία μας.
Επίσης, η πλαστοπροσωπία μού θυμίζει αρκετά τον Στρατηγό 
Ντέλα Ρόβερε του Rossellini, ενώ η γενικότερη αίσθηση της ται-
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νιας με στέλνει στον Nanni Moretti. Όσο για το cinéma-vérité, 
εδώ ο Thomson είναι ιδιαίτερα αυστηρός όταν γράφει πως αυτά 
τα πράγματα τα έκανε με περισσότερη χάρη και σε άλλες εποχές 
ο Jean-Luc Godard.
Πιστεύω πως απ’ αυτή την αισθητική του ’60 ο κύριος Κιαρο- 
στάμι αντλεί περισσότερο ουμανιστικές πληροφορίες. Θα τολ
μούσα να πω πως, όταν η Anna Karina ρωτάει τον Belmondo (Ο 
τρελός Πιερό): «Σε ποιον απευθύνεσαι;» κι εκείνος απαντά: 
«Στους θεατές που μας παρακολουθούν», έχουμε περισσότερο 
μια εξυπναδίστικη αντίληψη για την ανατροπή της αναπαρά
στασης στον κινηματογράφο. Αντίθετα, ο ιρανός δημιουργός α- 
ξιοποιεί την κινηματογραφική αλήθεια ως ένα πολύπλοκο σύ
στημα αυτογνωσίας και ανθρωπιστικής προσέγγισης.
Το Close-up είναι μια ταινία για τον κινηματογράφο, ιδίως ως 
μέσο ψυχολογικής υποστήριξης, ουμανιστικής στάσης και ψυ
χαγωγικής ανάτασης: τόσο κινηματογραφοφιλικό ώστε να ξε- 
περνιούνται τα όρια, φθάνει στο ζητούμενο κοινωνικό σημείο. 
Η επιδεξιότητα του κυρίου Κιαροστάμι είναι πως, όσο πιο πολύ 
μιλάει για κινηματογράφο, τόσο προσεγγίζει τα ιδιαίτερα προ
βλήματα του Ιράν. Δε συναντάμε εδώ το γοητευτικό, κινημα- 
τογραφοφιλικό, προσωπικό και ναρκισσιστικό, αυτοβιογραφι- 
κό ύφος του Fellini, αλλά ιδίως την προσπάθεια να «σκαναρι- 
στεί» το αντιφατικό πρόσωπο του Ιράν, να δειχθούν οι στρε
βλώσεις του που συνυπάρχουν μέσα στις κοινωνικές τελετές. 
Το Close-up είναι μια δύσκολη, στοχαστική ταινία. Δεν κάνει υ
ποχωρήσεις και παρεκκλίσεις, αλλά ακολουθεί με συνέπεια ένα 
σχέδιο, φθάνοντας σε μια μεγάλη πρωτοτυπία. Οι ήρωες παί
ζουν τους εαυτούς τους, κι ο συνδυασμός ντοκιμαντέρ-μυθο- 
πλασίας είναι ένας αμήχανος χαρακτηρισμός. Για την ακρίβεια, 
το ντοκιμαντέρ συνυπάρχει με τη δημιουργική αναπαράσταση, 
και η όποια μυθοπλασία συνάγεται, αλλά και οδηγεί σε μια νέα 
«πραγματικότητα». Πόσο πραγματική, όμως, είναι αυτή η νέα 
«πραγματικότητα», όταν προήλθε και από «επέμβαση» αναπα- 
ραστατικών εργαλείων, κατά κάποιο τρόπο «κατευθύνθηκε» 
και βιάστηκε; Επ’ αυτού, υπάρχει μια ιδιοφυέστατη λύση από 
τον κύριο Κιαροστάμι. Στο τέλος, ο τυπογράφος ήρωας (και ο 
άνθρωπος με την πλαστοπροσωπία) θα συναντήσει τον διάσημο 
ιρανό σκηνοθέτη τον οποίο υποδυόταν. Για να δούμε λίγο ανα
λυτικά αυτόν το σχεδίασμά της συνάντησης: αφού είναι γνω
στή, αγγίζουμε το σενάριο, τον όχι απόλυτο όρο της ελεύθερης 
αναπαραγωγής της αλήθειας· δηλώνεται εμμέσως πως η κάμε
ρα του συνεργείου τού κυρίου Κιαροστάμι παρακολουθεί· συ
ζητούν πως ο ήχος είναι κακός· βλέπουμε μόνον αμυδρά: Μαχ- 
μαλμπάφ και «ψεύτικος» Μαχμαλμπάφ πάνω στη μοτοσικλέ
τα· φλασάκια, πλάνα μικρής διάρκειας και αντανακλάσεις των 
προσώπων πάνω στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου, όπου, μά
λιστα, το τζάμι στο παρμπρίζ είναι σπασμένο -  καθόλου τυχαί
ες σημάνσεις: οι δύο ήρωες ορίζονται ως τα δύο σημεία απόδρα
σης· επιχειρούν να οργανώσουν τη δική τους σχέση μακριά από 
τον κινηματογράφο (και την αναπαράσταση), αλλά δεν μπο
ρούν ν ’ αποφύγουν την κινηματογραφική και σεναριακή τους 
καταγωγή.
Είναι ένας έξοχος, πολύπλοκος στοχασμός που λειτουργεί και 
ως καίρια ειρωνεία. Ο αληθινός Μαχμαλμπάφ, έμπειρος κα» 
διακεκριμένος σκηνοθέτης, και μαζί ο πλαστός Μαχμαλμπάφ 
θαυμαστής του και, παθιασμένος με τον κινηματογράφο και

την ηθοποιία, απομακρύνονται από την κάμερα για να συνα
ντήσουν αυτό το άλλο, το πέραν, το λεπτό υλικό των ονείρων 
και την ελπίδα που κείται μεταξύ «πραγματικότητας» και κι
νηματογράφου.
Το όμορφο με το Close-up του κυρίου Κιαροστάμι είναι αυτή η 
εκπληκτική ισορροπία και η αλληλουχία, η αντιστοίχισή του: 
θεωρητικός προβληματισμός πάνω στην εικόνα και μετάπλαση 
ή σύνδεσή της με κοινωνικά σημεία. Έτσι κερδίζουμε και τον 
νέο ορισμό του κινηματογραφόφιλου στον οποίο σκύβουμε με 
σεβασμό, μια και δεν είναι καθόλου φορμαλιστικός. Ας τον δού
με -  αξίζει τον κόπο:
1 . Ο κινηματογραφόφιλος βλέπει πολλές ταινίες. 2 . Ο κινημα
τογραφόφιλος αναγνωρίζει στις ταινίες του αγαπημένου του 
σκηνοθέτη πρόσωπα και καταστάσεις που μοιάζουν με τις δικές 
του και κερδίζει λύσεις, παίρνει κουράγιο. 3. Ο κινηματογρα
φόφιλος είναι μια δυνάμει ψυχοπαθητική φιγούρα.
Θα μείνω σ’ αυτή την αποκάλυψη, μια και απ’ αυτήν αντλούμε 
μια γενική και μια ειδική σημασία. Ο τυπογράφος μιλάει ήδη 
για μια ακατανίκητη έλξη, ένα πάθος όχι μόνον γιατί εξακολου
θεί να «παίζει» τον Μαχμαλμπάφ, αλλά και την ακατανίκητη ε
ξάρτηση από την οικογένεια που τον οδηγεί στην απόπειρα να 
«καταλάβει»τους χώρους του σπιτιού της. Εκφράζει την ανά
γκη του για επαφή και κυριαρχία. Η ειδική πληροφορία που 
παίρνουμε, αφορά και στο ίδιο το Ιράν. Ο κύριος Κιαροστάμι, 
στην προσπάθεια να ξαναβρεί το χαμένο πρόσωπο της πατρίδας 
του, αναλύει πως πολλές αρχετυπικές ανάγκες που εκτείνονται 
μέχρι την παθολογία, δεν είναι αποτελέσματα αγωγής ή δυτι
κών αποκλίσεων ή ξένης κουλτούρας. Στην ελληνική πραγμα
τικότητα που δυναστεύεται από την τηλεοπτική «διασημότη- 
τα», γνωρίζουμε καλά το φαινόμενο. Ο τυπογράφος επιθυμεί 
να δηλώνει σκηνοθέτης γιατί γίνεται κυρίαρχος του παιχνιδι
ού, ελκύει σεβασμό και υπακοή. Ασκεί εξουσία, και γι’ αυτό οι 
εξαπατηθέντες είναι αιχμηροί στην εναντίον του καταγγελία. 
Νιώθουν πως αποκαλύφθηκαν οι στρεβλώσεις και οι δικές τους 
επιθυμίες για κινηματογραφική διασημότητα.
Έτσι γίνεται η δουλειά του κυρίου Κιαροστάμι: μία πάνω στον 
θεωρητικό στοχασμό (ρεαλισμός, αλήθεια, «πραγματικότητα», 
εναλλακτικός κόσμος) και μία πάνω στο καλά κρυμμένο κοινω
νικό πρόσωπο. Η ροή ψυχολογικής και ψυχαναλυτικής ερμη
νείας με τις έννοιες της αναπλήρωσης και της υπεραναπλήρω
σης οδηγούν στον ίδιο τον κινηματογράφο ως τέχνη καθαρτή
ρια, λυτρωτική και ουμανιστική.
Το όμορφο σ’ αυτή την τόσο πυκνή ταινία είναι ο ισχυρός δια
λογισμός της σε εξίσου αλληλοκαλυπτόμενα πεδία, που ποτέ το 
ένα δεν υπερβαίνει το άλλο.
Ο Welles (Ο πολίτης Κέι\ και Η αλήθεια και το ψέμα) στοιχειώ
νει στο Close-up. Έχουμε και εδώ την προσπάθεια ανάδειξης 
του πορτρέτου ενός ανθρώπου. To rosebud έχει να κάνει με το 
«Γιατί το έκανε αυτά ο τυπογράφος» και το «Η αλήθεια και το 
ψέμα δεν αφορούν πλαστότητα πινάκων, αλλά, ανθρώπων». 
Παράλληλα, το εντυπωσιακό μ’ αυτή την ιρανική ταινία είναι 
η συνεχής ανασύνθεση της αναπαράστασης και η αναπαράστα
ση της ανασύνθεσης με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να δομείται έ
να στεγανό σύμπαν, όπου ο θεατής σχεδόν αδυνατεί να διακρί
νει τα όριά του. Προτού προλάβει κανείς να τα θαυμάσει, βλέ
πει την κάμερα να «κλέβει» άλλα σημαντικά γεγονότα· για πα-
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ράδειγμα, την απονομή δικαιοσύνης και την αθωωτική απόφα
ση στο δικαστήριο του Ιράν, με την απλότητα, την ε'λλειψη 
γραφειοκρατικών διατυπώσεων και το ανθρωποκεντρικό σύ
στημα.
Παράλληλα, στο δικαστήριο «αλιεύονται» διάφορες εξαιρετικε'ς 
αναφορές που δείχνουν πώς αυτή η τόσο σύνθετη ταινία κατα
φέρνει και γυρίζει συνεχώς πίσω στον κινηματογράφο: όταν ο 
τυπογράφος-κατηγορούμενος ερωτάται γιατί ήθελε να υποδύε
ται το σκηνοθέτη, απαντάει χαρακτηριστικά: «Ακόμα κι όταν 
έπαιζα το σκηνοθέτη, ήμουν... ηθοποιός».
Έτσι πλέκεται το δίπολο του κινηματογράφου. Σκηνοθέτης-η- 
θοποιός, ένας ρόλος στο ίδιο πρόσωπο, στην αναζήτηση ουσίας, 
των προβλημάτων της ζωής (γίνονται συνεχείς αναφορές για 
την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση) και του νοήματος 
των σχέσεων. «Με σέβονται ως πρόσωπο, με υπακούουν ως ο
ντότητα· κατ’ επέκταση, ακυρώνω το πραγματικό, δηλαδή τον 
τόπο των προβλημάτων».
Υπάρχει άλλη ταινία πιο λατρευτική για τον κινηματογράφο;

Και μια ομολογία που αποδεικνύει την αξία του Close-up. Δη
λώνω ευθαρσώς πως δεν είμαι «οπαδός» του κινηματογράφου 
τού κυρίου Κιαροστάμι. Σπανίως, όμως, είδα μια τόσο σοβαρή, 
σύνθετη, χυμώδη, πολυεπίπεδη και στοχαστικά πολλαπλή 
σπουδή-ταινία. Με καθαρά προσωπικό στιλ και κίνητρα τοπικά 
(η αγωνία του για το Ιράν), ο κύριος Κιαροστάμι καταφέρνει 
τελικά να εκπροσωπήσει κάτι πιο διεθνές και μεγάλο.
Και ο κύριος Κιαροστάμι (μαζί με άλλους) είναι ο σύγχρονος 
κινηματογράφος. Δε χωράει αμφιβολία. Οι όποιες ενστάσεις δεν 
έχουν να κάνουν με την αξία της προσφοράς, αλλά με τις προ
σωπικές επιλογές του καθενός.
Αυτό, όμως, δεν έχει σχέση με την αλήθεια που είναι η ρευστή 
φύση του κινηματογράφου τού ιρανού δημιουργού, ο οποίος 
αρνείται την... αλλοτριωμένη πραγματικότητα, την τυποποίη
ση και τα οικεία αφηγηματική μοντέλα του non κορν.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2004
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Κ Α Ι  Η  Ζ Ω Η  Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι  (1992)
Βα ζεντεγκί ενταμέ νταράντ

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μ οντάζ: Αμπάς Κιαροσχάμι. Φωτο
γραφία: Χομαγιούν Παϊβάρ. Σκηνογραφία: Φαρχάντ Με- 
χρανφάρ. Ή χος: Χασάν Τζαχενχί, Μπεχρούζ Αλμπενχινί. 
Μουσική: Κοντσέρτο για δύο κόρνα χου Antonio Vivaldi. Ηθο
ποιοί: Φαρχάνχ Χερανχμάνχ (σκηνοθέχης), Πούγια Παϊβάρ 
(γιος), Χοσεΐν Ρεζαΐ (Χοσεΐν), Φαρζονχε' Φεϊζί, Μοχαράμ Φεϊζί, 
Μπεχρούζ Αλμπενχινί, Ζιγιά Μπαμπαϊ,Μοχαμάνχ Ρεζά Παρβα- 
νέ. Παραγωγή: Αλί Ρεζά Ζαρίν για χο Κανούν. Διάρκεια: 91 
λεπχά. Έγχρωμη. 35mm. Ιράν. Βραβεία: Βραβείο Καλύχερης 
Ταινίας σχο πρόγραμμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» και Βραβείο 
Roberto Rossellini για χο σύνολο χου έργου χού Αμπάς Κιαρο
σχάμι, σχο 45ο Φεσχιβάλ Καννών, 1992· Ειδικά Βραβείο χων 
Κριχικών σχο 17ο Διεθνές Φεσχιβάλ χου Σάο Πάολο, Βραζιλία 
1993· επίσης, επ’ ευκαιρία χης προβολής χης χαινίας, ο Κιαρο
σχάμι χιμήθηκε με ειδικά βραβεία για χο σύνολο χου έργου χου 
σχο 23ο Διεθνές Φεσχιβάλ Τζκρόνι, Ιχαλία 1993, σχο 6ο Διεθνές 
Φεσχιβάλ χου Ρίμινι, Ιχαλία 1993, και σχο 38ο Διεθνές Φεσχι
βάλ χου Βαγιαδολίδ, Ισπανία 1993.

Σ ’ ένα σταθμό διοδίων στον αυτοκινητόδρομο, λίγο έξω από την Τε
χεράνη, επικρατεί μεγάλη σύγχυση και ανησυχία. Μόλις έχει φτάσει 
η είδηση, μέσω ραδιόφωνου, για έναν τρομερό σεισμό στην επαρχία 
Τζιλάν. Ανάμεσα στα πολλά αυτοκίνητα που φεύγουν από την πόλη, 
είναι κι εκείνο του Φαρχάντ που, μαζί με το γιο του, Πούγια, θέλουν 
να πάνε στην περιοχή του σεισμού για να αναζητήσουν τους αδελφούς 
Αχμάντ και Μπαμπάκ Αχμαντπούρ, πρωταγωνιστές της ταινίας 
Πού είναι χο σπίχι χου φίλου μου;. Ο Πούγια προσπαθεί να κοιμη
θεί, ενώ το αυτοκίνητο μπαίνει στο τούνελ. Στην έξοδό του, φαίνεται 
η σεισμόπληκτη περιοχή. Για να μην εμποδίζει τους διαοώστες στο 
δύσκολο έργο τους, ο Φαρχάντ παίρνει έναν επαρχιακό ορεινό δρόμο 
και ρωτά τους ανθρώπους που συναντά αν ξέρουν κάτι για τα παιδιά 
που ψάχνει, αλλά δε μαθαίνει τίποτα. Τους δείχνει ακόμα και την α- 
φίοα της ταινίας, αλΑά μάταια: η τύχη τους παραμένει άγνωστη. Στη 
διάρκεια του ταξιδιού συναντούν και τον κύριο Ρουχί, ο οποίος είχε 
παίξει στην ταινία και τον παίρνουν μαζί τους. Ο άντρας παραπονιέ
ται ότι με το μακιγιάζ στις ταινίες φαίνεται μεγαλύτερος απ ’ ό,τι είναι 
στην παραγματικότητα, όμως νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη για την έ
βδομη τέχνη, γιατί του έσωσε -κυριολεκτικά- τη ζωή: μετά το τέλος 
των γυρισμάτων της ταινίας, αντί να γυρίσει στο παλιό του σπίτι, έ
μεινε ο’ εκείνο που είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες των γυρισμά
των. Το πρώτο κατέρρευοε με το σεισμό· το δεύτερο, όχι. Οταν φτά
νουν ο’ ένα χαψιό, οι δρόμοι πατέρα και γιου χωρίζουν για λίγο. Ο 
μικρός περιπλανιέται στα χαλάσματα, ενώ ο πατέρας συναντά έναν 
νεαρό, τον Χοσεΐν, ο οποίος τους λέει ότι παντρεύτηκε με την κοπέλα 
του την Ταχερέ την επομένη του σεισμού. Ξαναρχίζοντας το ταξίδι 
τους, συναντούν τον Μοχαμάντ, ένα παιδί που είχε παίξει κι αυτό 
στην ταινία, αλλά δεν ξέρει τίποτα για τους Αχμάντ και Μπαμπάκ· α
ντίθετα, τους αφηγείται πώς γλίτωσε το θάνατο από καθαρή τύχη, α
φού το βράδυ του σεισμού δεν ήταν σπίτι, γιατί είχε κατεβεί στην πό
λη για να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Συνεχίζοντας, φτάνουν ο’έ
ναν τόπο όπου rjfouv στηθεί σκηνές για να μείνουν οι σεισμόπληκτοι. 
Εκεί ο Πούγια ανακαλύπτει μια ομάδα παιδιών που προσπαθούν να 
εγκαταστήοουν την κεραία μιας τηλεόρασης για να δουν το παιχνίδι

Αργεντινή-Βραζιλία, και ζητά άδεια από τον πατέρα του για να μείνει 
μαζί τους. Εκείνος συμφωνεί, συνεννοείται με δύο μεγαλύτερα κορί
τσια να τον προσέχουν, και συνεχίζει μόνος την αναζήτηση. Λίγο πιο 
πέρα, συναντά δυο παιδιά που μοιάζουν με τον Μπαμπάκ και τον 
Αχμάντ, αλλά δεν είναι αυτοί. Ο Φαρχάντ συνεχίζει το ταξίδι του 
προς το Κοκέρ, αν και ο δρόμος είναι πρακτικά αδιάβατος. 'Οταν 
φτάνει στη δεύτερη στροφή, η μηχανή του αυτοκινήτου σβήνει. Ένας 
περαστικός ο οποίος κουβαλά μια φιάλη υγραερίου στην πλάτη 
σπρώχνει το αυτοκίνητο που ξαναπαίρνει μπρος. Αφού έχει βοηθή
σει τον Φαρχάντ, ο άντρας συνεχίζει το δρόμο του. Οταν πια είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι ο Φαρχάντ έχει εγκαταλείψει οριστικά την προ- 
σπάθειά του να ανεβεί την ανηφόρα, βλέπουμε το αυτοκίνητο να 
μπαίνει ξανά στο πλάνο, να περνά την πρώτη και τη δεύτερη στροφή, 
να σταματά για λίγο για να επιβιβαστεί ο άντρας με τη φιάλη, και να 
συνεχίζει με μεγάλη ταχύτητα την πορεία του.

Ο Αμπάς Κιαροσχάμι ακολουθεί από χαινία σε χαινία μία και 
μόνη, χην ίδια πάνχα, έμμονη ιδέα: επιδιώκει να ξεσκεπάσει χο 
ψέμα χης εικόνας, για να αποκαλυφθεί καλύχερα η αλήθεια χου 
κινημαχογράφου. Βάσει αυχής χης λογικής, η χελευχαία χου 
χαινία, Και η ζωή συνεχίζεται, που έχει χη μορφή χαξιδιού σχους 
χόπους χου σεισμού σχο Ιράν, αποχελεί μια καχάληξη. Ο άθλος 
συνίσχαχαι σχο να αποδοθεί αυχός ο πολύπλοκος συλλογισμός 
με χρόπο ενχελώς απλό και συνχαρακχικό. Διαπίσχωση: ο Κια
ροσχάμι αποδεικνύει όχι καχαφέρνει να είναι χαυχόχρονα μεγά
λος κινημαχογραφισχής και άγρυπνος πολίχης.

Η πραγμαχικόχηχα σείσχηκε και, με χο σεισμό, πήρε ζωές. Τον 
Ιούνιο χου 1990, ενώ, πολύ μακριά από εκεί, σχην Ιχαλία, εκχυλίσ- 
σεχαι ο αγώνας Βραζιλία - Σκοχία για χο Παγκόσμιο Κύπελλο Πο
δοσφαίρου, χα βόρεια χου Ιράν καχασχρέφονχαι από ένα σεισμό. 
Τρεις μέρες αργόχερα, ένας άνχρας και ο γιος χου φεύγουν μ’ ένα 
καναρίνι ίίεηβιϋΐ 5 σε αναζήχηση χων Μοχαμάνχ Ρεζά και Νεμα- 
χζανχέχ, δηλαδή χων παιδιών που πρωχαγωνισχούσαν σε μια χαι
νία με χον χίχλο Πού είναι το σπίτι του φίλου μου; χην οποία είχε γυ
ρίσει χρία χρόνια νωρίχερα ο Αμπάς Κιαροσχάμι. Το αυχοκίνηχο 
προσπαθεί να προσεγγίσει χα χωριά Ποσχέ και Κοκέρ μέσα απ’ χα 
ερείπια, χα ρήγμαχα και χους αυχοσχέδιους καταυλισμούς: σκοπός 
χους είναι να μάθουν χι απέγιναν χα παιδιά χης χαινίας και αν επέ- 
ζησαν. Κατά χη διάρκεια αυτού χου ταξιδιού, ο Κιαροσχάμι θέτει 
δύο ερωτήματα: Πώς μπορεί να εξιλεωθεί η πραγματικότητα; Απά
ντηση: αναγνωρίζοντας χο λάθος χης κι επιστρέφοντας λίγη απ’ 
χη ζωή που πήρε. Ο κινηματογράφος είναι το ενδεδειγμένο μέσο για 
να οδηγήσει στην εξιλέωση; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή.
Κατ’ αρχάς, ο κινηματογράφος φτάνει πάντα πάρα πολύ αργά. Στο 
ξεκίνημα της ταινίας, η κάμερα στέκεται ακίνητη, με σταθερό κά
δρο, τοποθετημένη στα διόδια του μεγάλου δρόμου που οδηγεί 
στον τόπο της καταστροφής, στραμμένη προς τα αυτοκίνητα που 
παρελαύνουν, στο ύψος των οδηγών που πληρώνουν με το τζάμι 
κατεβασμένο το αντίτιμο για να πάνε να δουν τα ερείπια Η κάμε
ρα περιμένει, σαν απλό όργανο καταγραφής, οαν ένα είδος διοδιών, 
τοποθετημένη στο περιθώριο των εικόνων της ταινίας Περιμένει

Η πραγματικότητα σείστηκε
του Antome de Baecque
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να την αναλάβει κάποιος, μια ιστορία, έτσι ώστε το ανώνυμο ντο
κιμαντέρ και η στεγνή καταγραφή να γίνουν μυθοπλασία. Το κα
ναρίνι Ιίεηαιιΐί καταφθάνει και σταθεροποιείται στο κάδρο. Ένας 
άντρας με ψαρά μαλλιά, λεπτά στρογγυλά γυαλιά και μπλε που
κάμισο, μιλάει για λίγη ώρα με τον υπάλληλο των διοδίων, και η 
κάμερα ξεκινά και πάλι μαζί του. Έφυγε. Δεν ξέρουμε τίποτα γι’ 
αυτόν τον άνθρωπο, δε θα μάθουμε ποτέ τίποτα, ούτε τ’ όνομά 
του, ούτε το επάγγελμά του, ούτε την κοινωνική του τάξη, κι ό
μως έχει αναλάβει τον κινηματογράφο, έχει ιδιοποιηθεί την οπτι
κή γωνία πάνω στην πραγματικότητα, έχει κλέψει την εικόνα για 
να μπορέσει να κοιτάξει την καταστροφή. Αυτός, λοιπόν, θα κοι
τάξει επίμονα τον κόσμο μέχρι να μπορέσει να τον συγχωρέσει. 
Ωστόσο, ο άνθρωπος-κινηματογράφος έχει φτάσει καθυστερημέ
να. Η κάμερα τον περίμενε εδώ και πολλή ώρα, υπερβολικά πολλή, 
μάλλον εδώ και τρεις μέρες, δηλαδή από τη στιγμή που έγινε ο σει
σμός. Γιατί ο κινηματογράφος φτάνει πάντα όταν το κακό έχει γί
νει; Τόση ανάγκη έχει να καταγράφει την οδύνη;

Ο κινηματογράφος, φτάνοντας πάντα καθυστερημένα, μπορεί να 
προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο κακό: δηλαδή να αφηγηθεί ψέμα
τα στους ανθρώπους που υπέφεραν από την πραγματικότητα. Εί
ναι μισητός: συνδυάζει την έλλειψη τεχνασμάτων και την κατα
γραφή πραγματικών δεινών. Ακούμε συχνά κατά τη διάρκεια της 
ταινίας ότι ο κινηματογράφος μεταμορφώνει αυθαίρετα τα σώμα
τα, ότι γερνά τα χαρακτηριστικά, ότι προσθέτει καμπούρες στους 
κανονικούς ανθρώπους, ότι συγκαλύπτει τις ταυτότητες, ότι μας 
ξεγελά με διάφορα τεχνάσματα, απλώς και μόνον για να μας αφη
γηθεί ιστορίες. Τα τεχνάσματα αυτά θα έπρεπε να προκαλέσουν 
μίσος για τον κινηματογράφο: «Ποια είναι αυτή η τέχνη που κά
νει τους ανθρώπους πιο άσχημους απ’ όσο είναι;» Κι όμως, γεν
νιέται έλξη, που αμέσως οδηγεί στην εξής ερώτηση: Γιατί τα δύο 
παιδιά που βγήκαν από την ανωνυμία χάρη σε μια ταινία, είναι 
πιο σημαντικά από τον υπόλοιπο κόσμο; Γιατί η ταινία αναζητά 
ειδικώς αυτά; Ο Κιαροστάμι δε «θέτει επί σκηνής» (κατά τη γνώ
μη του, τα εφέ μιας τέχνης διαρκώς αργοπορημένης και πλαστής 
βυθίζονται σε μια τεχνητή κενότητα), «θέτει ερωτήσεις» για την 
πραγματικότητα, για τον κινηματογράφο και γι’ αυτό που τα ε
νώνει: την αλήθεια. Όπως και ο Σωκράτης δεν ήταν φιλόσοφος 
(δεν κατηύθυνε, δε «σκηνοθετούσε» τις έννοιες), αλλά «εκμαίευε» 
την αλήθεια, οδηγώντας διά της μαιευτικής το συνομιλητή του 
στην αποκάλυψη, έτσι και ο Κιαροστάμι δεν επιβάλλει, δίκην 
θαυματοποιού, έναν κινηματογράφο σύμφωνα με τη δική του ρη
τορική ή την οπτική του, αλλά αφήνει να έρθουν σ’ εκείνον οι ε
ρωτήσεις για να μπορέσει να κοιτάξει καλύτερα τον κόσμο. 
Ακόμα κι αν δεν υπάρχει καθαυτό σκηνοθεσία στις ταινίες τού 
Κιαροστάμι, υπάρχει ένας «μηχανισμός ελέγχου» που βασίζεται 
στις ίδιες τις αδυναμίες του κινηματογράφου: την αναμονή, αφού 
ο κινηματογράφος φτάνει πάντα υπερβολικά αργά, και την κατα- 
γραφή, αφού ο κινηματογράφος απειλείται αδιάκοπα απ’ το τέ
χνασμα. Κατά κάποιον τρόπο, ο μηχανισμός ελέγχου του Κιαρο
στάμι συνίσταται στο να βρίσκεται εν αναμονή των σημείων τής 
πραγματικότητας και να φροντίζει να τα καταγράψει τη στιγμή 
που εμφανίζονται. Έτσι μόνο, με βάοη αυτόν το μηχανισμό, κα
θίσταται δυνατόν ν’ απαντήσουμε στη δεύτερη ερώτηση που θέ
τει η ταινία: ο κινηματογράφος είναι το καλύτερο μέσο για να εξι- 

2 1 () λεωθεί η πραγματικότητα, γιατί επιτρέπει την καταγραφή των

πρώτων σημείων ζωής που αυτή εκπέμπει, αφού σκορπίσει ξαφ
νικά το θάνατο. Μόνο ο κινηματογράφος δεσμεύει τους χαρακτή
ρες του, τους θεατές του και τον ίδιο τον κινηματογραφιστή μέσα 
στο ίδιο ηθικό συμβόλαιο: τους κάνει να πιστέψουν, πέρα από κά
θε αμφιβολία, στα σημεία ζωής που καταγράφονται πάνω στο σε- 
λιλόιντ. Ο Κιαροστάμι παίρνει πολύ στα σοβαρά αυτή την ηθική 
υποχρέωση και τη δύναμη της εικόνας να διασώζει· μπορεί να 
κλέβει κορμιά από την πραγματικότητα, αλλά πρέπει να είναι εξί
σου ικανή να τα προστατεύει και να τα επαναφέρει στη ζωή μετά 
το σεισμό. Η δύναμη της κάμερας να ξαναδίνει ζωή, κάθε άλλο 
παρά υπερβατική και θεία είναι· πατά γερά σε μια νομιμότητα: 
αυτήν του να «αντικρίζεις την πραγματικότητα». Οι εξαιρετικοί 
τίτλοι της ταινίας, που παρεμβάλλονται μετά από δέκα ολόκληρα 
λεπτά, σχετίζονται ακριβώς με αυτές τις αναλαμπές ζωής που, εν 
είδει αποκάλυψης, βγαίνουν απ’ την άψυχη ύλη. Βλέπουμε το 
πρόσωπο ενός παιδιού, το γιο του οδηγού, αποκοιμισμένο στο πί
σω κάθισμα του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο μπαίνει σε μια με
γάλη σήραγγα. Καθώς η αντανάκλαση των φώτων νέον φωτίζει 
σε τακτά διαστήματα το πρόσωπο του παιδιού μέσα στο ημίφως, 
κι ο Κιαροστάμι, όλο επιμονή και πείσμα, κινηματογραφεί απο
κλειστικά και μόνο αυτό, ο θεατής καταλαβαίνει τη δύναμη του 
κινηματογράφου: με την επανάληψη, την αναμονή και την εκ- 
μηδένιση του εγώ (δηλαδή, χάρη στα ίδια τα όπλα της άψυχης ύ
λης), ο κινηματογραφιστής δίνει σημεία ζωής. Αυτό το πρόσωπο, 
που μοιάζει περισσότερο με κάτι αφαιρετικό, σχεδόν με τοπίο, 
σχεδόν με κάτι το εξωανθρώπινο, φαίνεται ακόμα περισσότερο 
ζωντανό, σαν άνθρωπος που αναδύεται από τα ερείπια.
Αυτή ακριβώς η παρουσία είναι το θέμα της ταινίας του Αμπάς 
Κιαροστάμι, το αποκλειστικό του θέμα, τελείως απλό και σαφές, 
απαλλαγμένο από κάθε πρωτοτυπία και μεγαλοστομία, συμπυ
κνωμένο σε μία και μόνη φράση, χωρίς να χρειάζεται να δώσει 
λογαριασμό σε καμία πραγματικότητα επιβεβλημένη από το ε
κτός της ταινίας σάμπαν, ούτε καν στη φύση που είναι το αντι
κείμενο της παρατήρησής του. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό 
να κάνουμε λόγο για το μινιμαλιστικό σενάριο της ταινίας Ταξί
δι σττιν Ιταλία: «Από τη μια μεριά, ένα ζευγάρι· από την άλλη, η 
Ιταλία». Η έλλειψη φαντασίας, τόσο στον Rossellini όσο και στον 
Κιαροστάμι, είναι το ίδιο το θεμέλιο της σύμβασης του κινημα
τογράφου: σκοπός δεν είναι να γεμίσουμε το κενό, να αναπληρώ
σουμε την έλλειψη, αλλά ν’ αποκαταστήσουμε την πυκνότητά 
τους και να «φτάσουμε στην πραγματικότητα»: κοιτώντας, για 
παράδειγμα, πατέρα και γιο να κόβουν απ’ τη γη του Ιράν κομ
μάτια από τίποτα, θραύσματα απ’ τα πάντα. Το πρώτο μέρος τού 
ταξιδιού με το αυτοκίνητο (ο πατέρας μπροστά, ο γιος πίσω, με
ταξύ των διοδίων και της σήραγγας) έχει παγιδευτεί εξ ολοκλή
ρου μέσα στην πυκνότητα του κενού. Μας ωθεί να αναλογιστούμε, 
αν και πρόκειται για διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον και για 
άλλο είδος οχήματος, τον τρόπο με τον οποίο ειαάγεται το κυρίως 
θέμα στο Ταξίδι στην Ιταλία. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια 
σκηνή οδήγησης με δύο συμμετέχοντες, μια στάση στο μέσο, μια 
σκηνή όπου τίποτα δεν συμβαίνει, κατά την οποία μόλις που δί
νονται ελάχιστες πληροφορίες, και μόνο ο μηχανισμός καταγρα
φής τοποθετείται μέσα στην κοινοτοπία των συζητήσεων και 
την καθαρά κατοπτρική επαφή με το γύρω περιβάλλον. Ο Κια
ροστάμι εισάγει, λοιπόν, το θεατή του στη σχέση που θα πρέπει 
να διατηρήσει με την ταινία: η αλήθεια δε θα επιβεβαιωθεί ποτέ
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με σαφήνεια, δε θα διατυπωθεί σε μια συνομιλία επιβεβλημένη 
απ’ το ταλέντο του όποιου σκηνοθέτη, αλλά θα αποκαλυφθεί τυ
χαία, μέσα απ’ τις διαδοχικές στάσεις, μερικές χειρονομίες, κά
ποια πρόσωπα, μερικά μεταβατικά ή αναγεννώμενα ίχνη ζωής. 
Έτσι, η ταινία αυτή, που εξ αρχής θεωρούμε, λόγω της επιτακτι
κής ανάγκης ενός γενεσιουργού αιτίου, ότι πρέπει «κάπου να κα- 
ταλήξει», σαν εφοδιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας, διστάζει α
διάκοπα και, κάθε τόσο, σταματά. Το αγόρι ζητά να σταματήσουν, 
κάνει πιπί, τριγυρίζει, βρίσκει μια ακρίδα μέσα στο χορτάρι. Λίγα 
λεπτά αργότερα, είναι η σειρά του πατέρα να σταματήσει το αυτο
κίνητο· κάνει κι αυτός μια βόλτα, βρίσκει ένα μωρό, κοιτάει μια 
γυναίκα. Κι όλα αυτά γίνονται ακόμα πιο σαφή όταν, αργότερα 
στην ταινία, το αυτοκίνητο κινείται στους δρόμους του βουνού 
από φουρκέτα σε φουρκέτα. Η κάμερα βρίσκεται τοποθετημένη 
μετωπικά σε σχέση με το δρόμο, ο οποίος κινηματογραφείται με 
μια οπτική όχι υποκειμενική, αλλά φειδωλή. Το αυτοκίνητο 
μπαίνει σε μια κλειστή στροφή και, καθώς βγαίνει, η κάμερα απο
προσανατολίζεται: φυσικά ακολουθεί την κίνηση, αλλά κοιτώ
ντας πάντα λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο μακριά, στο πλάι, προς το 
κενό. Ποτέ το βλέμμα δε συγκεντρώνεται στο δρόμο, στην οδήγη
ση (του αυτοκινήτου και της ταινίας). Προκύπτει μια «αλλόκοτη 
σχιζοφρένεια της όρασης» :1 όλα συμβαίνουν θαρρείς και το αυτο
κίνητο ήθελε να φτάσει ώς το τέλος όσο το δυνατόν πιο διακριτι
κά, και η κάμερα, από τη μεριά της, να κινηθεί προς τον κόσμο, ει- 
σάγοντας σε μια ταινία που θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε υ
περβολικά συμπυκνωμένη, μια αίσθηση ελευθερίας. Η ταινία δεν 
προχωρά σαν βέλος προς το στόχο· είναι γεμάτη περιστροφές και 
παρακάμψεις. Παράξενοι διασώστες, χίλιες λεύγες μακριά από τις 
επιχειρήσεις των ελικοπτέρων κομάντο της ανθρωπιστικής μας 
συνείδησης. Η καταστροφή, απλώς δίνει το έναυσμα για να ξεκι
νήσει το ταξίδι: όχι μόνο ο κινηματογράφος φτάνει εξ ορισμού αρ- 
γοπορημένα, αλλά και χρονοτριβεί στο δρόμο, σταματά και κοιτά 
με το πάσο του ό,τι συναντά. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ο 
πατέρας ρωτάει για το δρόμο, λέγοντας κάθε λίγο και λιγάκι: 
«Από δω πάει για το Κοκέρ;», μοιάζει περισσότερο σαν να θέλει να 
πιάσει κουβέντα παρά σαν να ζητά πληροφορίες. Σκοπός δεν είναι 
τόσο να «βρεθεί» το Κοκέρ, να «βρεθούν» τα δύο αγόρια της ται
νίας Πού είναι το σπίτι τον φίλου μου; (άλλωστε, δεν πρόκειται να 
τα βρούμε, κι αν τα συναντήσουμε, μπορεί και να μη σταθούμε), 
όσο να τα «αναζητήσουμε» ή, μάλλον, να μοχθήσουμε γι ’ αυτή την 
αναζήτηση- άρα, να κάνουμε κύκλους, να συλλέξουμε ενδείξεις 
που είναι κι αυτές σημεία ζωής -  κι όχι μόνο της ζωής των δύο 
παιδιών, αλλά και κάθε ατόμου ή κάθε ζώου (μιας ακρίδας για πα
ράδειγμα) που βρίσκονται στις παρυφές της ταινίας. Ο κινηματο
γράφος, όταν δεν κινείται ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ ευθέως 
προς το στόχο του, όταν δεν είναι «σεναριοποιημένος», τοποθετεί 
πλάι πλάι πολλαπλές ενδείξεις ζωής: ένα χέρι που δέχεται χρήμα
τα στα διόδια, ένα χέρι που βάζει Coca Cola στο μπιμπερό ενός μω
ρού, ένα χέρι που ανασύρει ένα χαλί και μια τσαγιέρα κάτω απ’ τα 
ερείπια, ένα χέρι που πλένει τα πιάτα ή τα ασπρόρουχα μέσα σ’ έ
ναν κουβά νερό, ή πρόσωπα: οι άνθρωποι που απαντούν «Δεν ξέ
ρω πού είναι το Κοκέρ», αυτοί που μιλούν για το σεισμό στην αρ
χή του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα Βραζιλία-Σκοτία κι ανα
ρωτιούνται ποιος αραγε να νίκησε, ενώ ταυτόχρονα ομολογούν: 
«Έχασα τον αδελφό μου -  τον πλάκωσε η στέγη του σπιτιού».
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τικότητα για το κακό που έκανε στους ανθρώπους με τους σει
σμούς. Αν και τα παιδιά που αναζητούνται δεν σώζονται, αν και 
τα ίχνη του θανάτου αφθονούν ακόμα σε αριθμό, η θλίψη, που 
εμφανίζεται εδώ κι εκεί, μεταδίδει στην ταινία δείγματα αλή
θειας. Μόνο αυτά έχουν σημασία κι είναι πιο σημαντικά από 
καθετί που λέγεται σχετικά με την καταστροφή· είναι πιο ση
μαντικά ακόμα κι από την επιθυμία να σωθούν μερικοί άνθρω
ποι. Αυτά που πρέπει να διασωθούν, είναι τα σημεία ζωής τής 
πραγματικότητας, καταγράφοντάς τα εν παρόδω. Πώς μπορεί η 
αλήθεια να προκόψει απ’την ταινία; Όταν η κάμερα, εγκαταλεί- 
ποντας τις απαντήσεις που έρχονται απ’ έξω (φανταζόμαστε σ’ 
αυτό το σημείο τον Kouchner2 να βρίσκεται πάνω στα ιρανικά 
ερείπια και να εκφωνεί μια συγκινητική έκκληση στη γαλλική 
γενναιοδωρία μέσω της τηλεοπτικής οθόνης), ξεφεύγει από κά
θε ουσιαστικό έλεγχο, από κάθε προσπάθεια για ανάκαμψη, και 
γίνεται ένα απλό όργανο αποκάλυψης. Έτσι, λοιπόν, κοιτώντας 
συγχωρούμε, εντοπίζοντας τη σωστή οπτική γωνία και τη σω
στή απόσταση, κι ο Κιαροστάμι βρίσκεται συνεχώς σε αναζήτη
ση αυτής της οπτικής. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τα ε
ρείπια, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός: η κάμερα δεν καθυστε
ρεί πάνω τους, δε χώνεται ποτέ εκεί όπου μυρίζει θάνατο, όπως 
συνηθίζει η τηλεόραση, περνάει ακολουθώντας το ρυθμό τού 
αυτοκινήτου, δεν εστιάζει στα μπάζα και τις σωριασμένες πέ
τρες, αλλά στη γραμμή του τοπίου, ακριβώς πίσω απ’ την κα
ταστροφή. Η κάμερα δε φιλοδοξεί να σώσει ζωές, ούτε ν ’ αλλά
ξει την πορεία του ατυχήματος, αλλά έχει την εντιμότητα να 
θέλει να κοιτάξει: να κοιτάξει τα τοπία, να κοιτάξει τη ζωή κι- 
νηματογραφώντας τα ερείπια. Χωρίς να έχει κάποια «αισθητι
κή», παρότι οι ματιές πάνω στη φύση είναι όλο και πιο όμορφες 
όσο το αυτοκίνητο εισχωρεί προς το επίκεντρο του σεισμού, 
μάλλον χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για να εισπράξει μια ομο
λογία: παρά την καταστροφή, τα βουνά του Ιράν παραδέχονται 
την ομορφιά τους· παρά το θάνατο, οι Ιρανοί παραδέχονται ότι 
σκέφτονται τη ζωή και το ποδόσφαιρο.
Πώς να διηγηθεί κανείς μια ιστορία με αφετηρία την πραγματικό
τητα; Αποκτώντας την ομολογία της όχι με τη βία, αλλά με την 
αναμονή και την περίφραση· όχι με την πειθώ και τον κατανα
γκασμό, αλλά με την εμπιστοσύνη, μ’ αυτή την οικειότητα που 
κερδίζεται σιγά σιγά μέσω της εγγύτητας του βλέμματος: η φύ
ση ομολογεί στην εικόνα το λάθος της, το σεισμό της, και, ταυ
τόχρονα, αποκαλύπτει την ομορφιά της. Έτσι, λοιπόν, ο άντρας 
με το μπλε πουκάμισο μπορεί να ξεχάσει τι ήρθε να βρει (τα 
παιδιά που εκτέθηκαν στον κίνδυνο), και καταλήγει στο τελευ
ταίο πλάνο να συγχωνεύεται με το τοπίο που χαρτογραφεί. 
Έχει συγχωρέσει την πραγματικότητα που δεν έπαψε να θρέ
φει το βλέμμα του και που αδιάκοπα του αποδεικνύει ότι η ζωή 
συνεχίζεται.

1. Έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από τον Alain Bergala στην ανάλυσή 
cou για την εναρκτήρια σκηνή ιης ταινίας Ταξίδι στην Ιταλία (εκδόσεις 
Yellow Now, συλλογή «Long métrage», 1990, σελ. 19).
2. Ιδρυτής και πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. (Σ.τ.Μ.)

«Cahiers du Cinéma», τχ. 461, Νοέμβριος 1992.
Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκυνλια.
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Μ Ε Σ Α  Α Π Ο  Τ Ο Υ Σ  Ε Λ Α Ι Ω Ν Ε Σ  (1994)
Ζιρ-ε ντεραχιάν-ε ζεϊτούν

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ-Παραγωγή: Αμπάς Κιαροστά- 
μι. Φωτογραφία: Χοσεΐν Τζαφαριάν, Φαρχάνχ Σαμπά. Ή χος: 
Μαχμούντ Σαμακμπασί, Γιανχολάχ Νατζαφί, Χοσεΐν Μορανχί. 
Μουσική: Αμίρ Φαρσίνχ Ραχιμάν και Domenico Cimarosa 
(Κοντοέρτο για όμποε και βιολί). Ηθοποιοί: Χοσεΐν Ρεζαΐ (Χο- 
σεϊν), Ταχερέ Λανχανιάν (Ταχερέ), Μοχαμάνχ Αλί Κεσαβάρζ 
(σκηνοθε'χης), Φαρχάνχ Χερανχμάνχ (Φαρχάνχ), Ζαρκρε' Σιβά 
(κυρία Σιβά), Μαχμπανού Νχαραμπί, Ζαχρά Νορουζί, Μπαρα- 
σχού Αμπαζί. Διάρκεια: 103 λεπχά. Έγχρωμη. 35mm. Ιράν. 
Βραβεία: Βραβείο Καλύχερης Ταινίας στο 39ο Διεθνές Φεστι
βάλ του Βαγιαδολίδ, Ισπανία 1994· Ειδικά Βραβείο των Κριτι
κών στο 18ο Διεθνές Φεστιβάλ του Σάο Πάολο, Βραζιλία 1994· 
Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο 8 ο Διεθνές Φεστιβάλ της Σιγκα
πούρης, 1995· Χρυσό Ρόδο Καλύτερης Ταινίας στην 13η Κινη
ματογραφική Συνάντηση του Μπέργκαμο, 1995· επίσης, επί τη 
ευκαιρία της προβολής της ταινίας, ο Κιαροστάμι τιμήθηκε με 
το Βραβείο του Ιδρύματος Pier Paolo Pasolini, 1995.

Ένας άντρας με το βλέμμα στραμμένο στο φακό βεβαιώνει πως ο
νομάζεται Κεσαβάρζ και πως έπαιζε το ρόλο του σκτινοθέττι στην 
ταινία Και η ζωή συνεχίζεται. Βρίσκεται στο Κοκέρ αναζητώντας 
μια κοπέλα για κάποιο ρόλο. Ανάμεσα στις πολλές που παρουσιά
ζονται, ο άντρας ξεχωρίζει δύο, που ονομάζονται και οι δυο Ταχε- 
ρέ. Το αυτοκίνητο της κυρίας Σιβά, που είναι διευθύντρια παρα
γωγής, ταξιδεύει σ’ένα δρόμο γεμάτο λακκούβες. Μόλις έχουν πά
ρει με οτοστόπ ένα δάσκαλο που είχε παίξει στο Πού είναι το σπί
τι του φίλου μου;, και κατευθύνονται στο σπίτι της κοπέλας που 
έχει επιλεγεί για το ρόλο. Η κοπέλα είναι ντυμένη με τα καλά της, 
αν και της είχε ζητηθεί να φορά κάτι καθημερινό. Η κυρία Σιβά α
νακοινώνει στην Ταχερέ Λαντανιάν ότι θα επιστρέφουν αργότερα 
για το δοκιμαστικό, και συνεχίζουν για το χώρο των γυρισμάτων. 
Στη διαδρομή, συναντούν τους Αχμάντ και Μπαμπάκ Αχμα- 
ντπούρ, που κι αυτοί πηγαίνουν προς τα κει. Λίγο αργότερα, στο 
αετ, ένας νεαρός ηθοποιός χάνει τα λόγια του παρουσία της κοπέ
λας. Ο Κεοαβάρζ αποφασίζει να τον αντικαταστήσει με τον Χοσεΐν, 
το παιδί για άΐες τις δουλειές του συνεργείου. Όμως, όταν ο Χοσεΐν 
αρχίζει να λέει τα λόγια του, η Ταχερέ, αυτή τη φορά, για κάποιον 
ανεξήγητο λόγο, κλείνεται στον εαυτό της κι αρνείται να παίξει. 
Στο τέίος της μέρας, ο Χοσεΐν εξηγεί στο σκηνοθέτη ότι πριν από 
καιρό την είχε ζητήσει σε γάμο από τους γονείς της, αλλά εκείνοι 
αρνήθηκαν γιατί είναι φτωχός και αναλφάβητος, παρ' όλο που ο ί
διος πιστεύει ότι η κοπέλα ανταποκρίνεται στο αίσθημά του. Από 
εκείνη τη μέρα, όμως, η Ταχερέ έπαψε να του μιλά. Το βράδυ, η 
κυρία Σιβά συμβουλεύει τον Κεσαβάρζ να αντικαταστήσουν τον έ
ναν από τους δύο ηθοποιούς a l lá  ο σκηνοθέτης διαφωνεί. Το επό
μενο πρωί, καθώς ο Χοσεΐν και ο Κεοαβάρζ κατευθύνονται με το 
πουλμανάκι της παραγωγής προς το χώρο των γυρισμάτων, ο Xo- 
υε i ν του εξομολογείται ότι είναι θυμωμένος με την Ταχερέ γιατί 
δεν του απευθύνει το λόγο, και πως δε θεωρεί καθόλου σωστό να 
τους κρατούν χωρισμένους οι κοινωνικές συμβάσεις και οι ταξικές 
διαφορές. Στο γύρισμα παρουσιάζονται και πάλι διάφορα προβλή
ματα, και αναγκάζονται να διακόψουν για πολλοστή φορά. Στα

διαλείμματα ανάμεσα στις λήψεις, ο Χοσεΐν προσπαθεί να πείσει 
την Ταχερέ να τον παντρευτεί, αλλά η κοπέλα διαβάζει ένα βιβλίο 
και μοιάζει να μη του δίνει σημασία. Στο τέλος της μέρας, το φλερτ 
δεν έχει αποδώσει το παραμικρό. Αποθαρρυμένος πια, ο Χοσεΐν δε 
συνοδεύει την κοπέλα μέχρι το σπίτι. Ο Κεσαβάρζ του λέει να μη 
τα παρατήσει. Το αγόρι ξαναβρίσκει το θάρρος του και την ακο
λουθεί στην εξοχή. Κάτω από τους ελαιώνες, οι δυο τους βρίσκο
νται πραγματικά μόνοι, για πρώτη φορά. Περπατούν σ’ ένα ελικο- 
ειδές μονοπάτι, και μετά μπαίνουν μέσα στον ελαιώνα κι απομα
κρύνονται όλο και περισσότερο. Κάποια στιγμή ο Χοσεΐν κάτω από 
το βλέμμα του σκηνοθέτη αρχίζει να τρέχει προς τα πίσω. Ίσως έ
χει αποσπάσει κάποια θετική απάντηση.

Η ταινία του Κιαροστάμι Μέσα από τους ελαιώνες αποκτά νόη
μα μέσα απ’ την αργόσυρτη και λιτή τελευταία σκηνή της, για
τί σ’ αυτήν περιλαμβάνονται όλες οι μορφολογικές πρακτικές. 
Κατ’ αρχάς, ο χώρος δράσης της σκηνοθεσίας περιορίζεται εξ ο
λοκλήρου στην τοποθεσία των γυρισμάτων. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο εκφράζεται η στενή σχέση μεταξύ κινηματογράφου και 
πραγματικότητας, παρόμοια με εκείνην που βλέπουμε κατά τη 
διάρκεια της ταινίας, στα πλάνα όπου η κάμερα, καθώς μεταφέ- 
ρεται με αυτοκίνητο σ’ ένα δρόμο όλο στροφές, μοιάζει κάθε 
στιγμή έτοιμη να ενσωματωθεί στο σκηνικό: κινηματογραφεί 
από υπερβολικά μικρή απόσταση, ώστε είναι αδύνατον να φα
νεί το τοπίο, κι έτσι, το μόνο σχεδόν που μας δείχνει, είναι η α
δηφαγία της- η επικίνδυνη λαιμαργία της συλλαμβάνει μόνο το 
εφήμερο. Έτσι, λοιπόν, στη στοιχειώδη και επεκτατική από
λαυση του βλέμματος που προελαύνει, προστίθεται το συναί
σθημα μιας μάταιης σπουδής. Όμως η τελευταία σκηνή δε 
χρειάζεται καθόλου την αδιάκριτη κινητικότητα της μηχανής 
για ν ’ ακολουθήσει τα πρόσωπα, γι’ αυτό και προϋποθέτει μια 
εξέλιξη της μορφής: έχοντας μόνο δύο εν κινήσει μορφές, το το
πίο αφήνεται σ’ ένα σταθερό και προσηλωμένο βλέμμα.
Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να ανακαλυφθεί αυτή η τοποθε
σία και να σχηματιστεί η εικόνα της δράσης που θα εκτυλισσό- 
ταν σ’ αυτήν; Η αδιάλειπτη ομορφιά της εικόνας, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ταινίας, προϋποθέτει βαθιά γνώση του τόπου, των 
οχημάτων και των χρωμάτων του. Η φωτογραφία είναι αξιο
θαύμαστη, ακριβώς γιατί δε χρησιμοποιεί κανένα εφέ. Όταν 
κάποιος μιλά για την απαράμιλλη φρεσκάδα του αέρα, βλέπου
με (κυριολεκτικά βλέπουμε) τι εννοεί. Φυσικά, ταπεινά στολί
δια συνέβαλαν στην χάρη του τοπίου: κομπάροοι-βοηθοί μετα
φέρουν με κόπο μπροστά στα μάτια όλων γλάστρες με γεράνια 
-  πώς θα ’ταν η πρόσοψη του σπιτιού όπου γίνονται τα γυρί
σματα, χωρίς τη γοητευτική παρουσία τους στο μπαλκόνι; 
Αλλά υπάρχουν κι άλλα.
Η ευαισθησία της σκηνοθεσίας ανακαλύπτει κατά κύριο λόγο 
την αγνότητα ενός κόσμου* πρώτα απ’ όλα, γιατί, από υλική ά
ποψη, πρόκειται για ένα σύμπαν που βρίσκεται στις απαρχές 
του: ο σεισμός μαζί με τη φτώχεια (και δεν πρόκειται για την α
νέχεια που οι ευκατάστατοι επιμένουν να ονομάζουν αποκλει
σμό, σαν να μην υπήρχε χειρότερη δυστυχία από το να μη γίνει

Η επανάληψη ή Η ανταμοιβή της αγάπης
του Alain Masson
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κανείς αποδεκτός στον κύκλο τους) έχει περιορίσει το ανθρώ
πινο στοιχείο στο απολύτως αναγκαίο- κατά δεύτερο λόγο, ο 
σεισμός άλλαξε το διάκοσμο: προσόψεις, δύσβατα μονοπάτια, 
σκηνές, όλα μαζί συνθέτουν μια εύθραυστη, ανάλαφρη και λε
πτεπίλεπτη κατάληψη που μας αφήνει να υποθέσουμε ένα άθι
κτο έδαφος- τέλος, μια που μέσα στην ταινία παρευρισκόμαστε 
στα γυρίσματα μιας άλλης ταινίας, η πραγματικότητα παρου
σιάζεται πάντα πρώτα σ’ εμάς, ελάχιστα πριν κινηματογραφη- 
θεί: αυτή η εντύπωση γίνεται ακόμα πιο έντονη από το γεγονός 
ότι η ταινία που υποτίθεται ότι γυρίζεται (και φέρει τον ίδιο 
τίτλο με την ταινία του Κιαροστάμι), μοιάζει πάρα πολύ με την 
προηγούμενη ταινία του Κιαροστάμι Και η ζωή συνεχίζεται...
Το τελικό πλάνο, στο οποίο υπάρχουν μόνο δύο πρόσωπα, δεί
χνει ένα ξεκίνημα, την προέλευση ενός ζευγαριού και μιας γε
νιάς: για πρώτη φορά η Ταχερέ στέκεται για ν ’ ακούσει τον Χο- 
σεΐν- για πρώτη φορά το αγόρι, αντί να την ακολουθεί επίμονα, 
ικανοποιείται τόσο πολύ απ’ αυτά που ακούει, ώστε επιστρέφει 
τρέχοντος προς τα εμάς. Έτσι, η δομή της σκηνής αντιτάσσει 
το ξέσπασμα στη μονοτονία: ένα μακρύ μονοπάτι όπου ο ένας α
κολουθεί τον άλλον, κοντοστέκεται, παίρνει ανάσα και ξαναρ
χίζει την καταδίωξη, αλλά ξαφνικά, κάπου μακριά, στο βάθος, 
οι δυο τους μιλούν για μια στιγμή, και παρακολουθούμε τη χα
ρούμενη επιστροφή που γίνεται πιο σύντομη χάρη σε μια ελα
φριά παρέκκλιση, γιατί το αγόρι κόβει δρόμο από ένα καλλιερ
γημένο χωράφι. Η κατάληξη αυτή δε μας αφήνει καμία αμφιβο
λία, γιατί η απορύθμιση του μηχανισμού καταγραφής περιλαμ
βάνει ένα καθοριστικό γεγονός που, σε σχέση με τα προηγούμε
να, δεν μπορεί παρά να είναι μια ενθάρρυνση από την κοπέλα 
προς το θαυμαστή της. Η δράση, πρωτογενής και θεμελιακή, α
παντά με αυτόν τον τρόπο στην ανησυχία της κινηματογραφι
κής δημιουργίας που δίνει ζωή στην ταινία από άλλη αφετηρία: 
ο κινηματογραφιστής, που ο Κιαροστάμι σκιαγραφεί στο πρό
σωπο του Κεσαβάρζ, δε θέλει ν ’ αναστατώσει την πραγματικό
τητα, αλλά να συμφιλιώσει τα στοιχεία της- δεν επιθυμεί να τη 
μετατρέψει σε δράμα, αλλά ν’ ανακαλύψει σ’ αυτήν τα σημάδια 
υπαρκτών ιστοριών (αυτός είναι ένας ορισμός του κινηματο
γράφου). Από αρκετή απόσταση, και συχνά με τη μεσολάβηση 
της κυρίας Σιβά, κατευθύνει με γλυκύτητα τους ηθοποιούς 
του, για να τους οδηγήσει σ’ αυτό που οι ίδιοι θέλουν.
Το στήσιμο της τελευταίας σκηνής, έτσι ώστε να ’μαστέ όσο γί
νεται πιο μακριά από τα πρόσωπα για να μην ακούμε τα λόγια 
τους κι ούτε καν να μπορούμε να μαντέψουμε τις κινήσεις 
τους, έρχεται να συνδράμει τη συστολή της Ταχερέ και να βά
λει ένα όριο στην ευφράδεια του Χοσεΐν. Έτσι κατορθώνεται 
να εκφραστεί η οικειότητα. Κι εμείς μπορούμε να μετρήσουμε 
την πρόοδο της γνωριμίας μας με την ταινία, όπως συμβαίνει 
σε κάθε οργανωμένο έργο, απλώς και μόνον συγκρίνοντας αυ
τή τη σκηνή με εκείνην που κλείνει τον πρόλογο: μια συντρο
φιά κοπέλες καλυμμένες με μαντίλες, κάνοντας διάφορες ανε
παίσθητες κινήσεις του σώματος και του κεφαλιού, μας κρύ
βουν εντελώς το πρόσωπό τους και μας αφήνουν να δούμε μόνο 
μια θάλασσα από σκούρα υφάσματα.
Ο Hugo έλεγε ότι η ποίηση είναι «ό,τι ενδόμυχο υπάρχει στα 
πάντα-. Θα μπορούσαμε να δώσουμε τον ίδιο οριομό στον κινη
ματογράφο του Κιαροστάμι, που όντως επιχειρεί να αποκαλύ- 

214 Ψει u<i προσωπικότητες, αλλά χωρίς να τους αφαιρέσει τίποτα.

Η ομορφιά της τελικής σκηνής έγκειται στην αρμονία της πλη
ρότητας και της ευαισθησίας. Η μουσική του Cimarosa, που 
ξαφνικά καταλαμβάνεται από χαρά, μας λέει αυτό που δεν μπο
ρούμε ν ’ ακούσουμε, αφήνοντας ταυτόχρονα στους ανθρώπους 
τα μυστικά τους: αυτό το ανυπόκριτο σχόλιο μας κάνει ν ’ ανα- 
λογιστούμε πόσα οφείλει η ζωή στην τέχνη, γιατί, χωρίς αυτήν, 
η κατάληξη, αν και βέβαιη, θα γινόταν αντιληπτή μόνο από τη 
λογική μας. Η μουσική παιανίζει για τις καρδιές μας.
Να κάτι που μας λέει ότι μέσα στην ιστορία υπάρχει μια υπο
ψία τεχνάσματος. Όμως, δε θα μας έκανε εντύπωση η παρου
σίαση των γεγονότων αν δεν υπήρχε κάποια σύγχυση. Οι πο
νηριές του Χοσεΐν είναι αφελείς- η ευφράδειά του, ακούραστη! 
Στην αξιοπρέπεια του ύφους του προστίθενται οι ιδιαιτερότη
τες της διαλέκτου του, που μας φέρνουν γέλιο. Όπως η τελική 
σκηνή περιλαμβάνει μια ερωτική χειρονομία μέσα στην απερα
ντοσύνη ενός τοπίου, έτσι και τα βάσανα και τα τεχνάσματα 
του Χοσεΐν περιβάλλονται από μια αντιφατική υπεραφθονία 
ερμηνειών- το ίδιο και τα κίνητρα της Ταχερέ.
Την επιτυχία, όμως, την καθορίζουν τα στοιχήματα της σκηνο
θεσίας: αν η Ταχερέ γυρνάει τη σελίδα, λέει ο Χοσεΐν, είναι για
τί δεν της είμαι αδιάφορος- αν η τελευταία σκηνή, σκέφτεται ο 
θεατής, δε δικαιολογήσει γιατί διήρκεσε τόσο πολύ... γ ι’ αυτό η 
Ταχερέ πρέπει να σταθεί και ν ’ ακούσει τον Χοσεΐν. Η σημασία 
των πράξεων των προσώπων καθορίζεται από την αφηγηματι
κή δομή του χρόνου και του τόπου.
Η ερωτική σχέση πλέκεται μέσα απ’ τις επαναλήψεις. Ο Κιαρο
στάμι επαναλαμβάνει ακούραστα τις λήψεις που επαναλαμβά
νει ο σκηνοθέτης-ήρωάς του. Δε φοβάται, λοιπόν, μήπως μας 
κουράσει;
Κατ’ αρχάς, οι σκηνές των γυρισμάτων αποκτούν νόημα μέσα 
από τις παύσεις τους: υπάρχουν λέξεις που οι ηθοποιοί δεν μπο
ρούν να πουν για προσωπικούς λόγους. Η δήλωση αυτή, αρνη
τική και ανασταλτική, μας είχε κατά κάποιο τρόπο γίνει γνω
στή ήδη από τις πρώτες προσπάθειες γυρισμάτων, από ένα θο
ρυβώδες off που διακόπτει τα γυρίσματα. Με δυο λόγια, η μυ
θοπλασία δεν κατορθώνει να απομονωθεί από την πραγματικό
τητα. Θέλει, όμως, να το κάνει; Σ’ αυτή την ενοχλητική εισβο
λή από τον έξω κόσμο θ’ απαντήσει, αμέσως πριν από την τελι
κή καταδίωξη, ένα άλλο εκκωφαντικό off που, αυτή τη φορά, 
είναι μέρος της πραγματικότητας μέσα στην πραγματικότητα: 
οι καβγάδες του κινηματογραφικού συνεργείου που καθυστε
ρούν την αναχώρηση, προσφέρουν στον Χοσεΐν την ευκαιρία 
ν ’ ακολουθήσει την αγαπημένη του και να τη συναντήσει. Εί
ναι ευχής έργον κι επακόλουθο της τέχνης: η προσοχή, απο- 
σπώμενη από το αντικείμενό της, δημιουργεί την ευκαιρία που 
οδηγεί στην οριοθέτηση ενός ευνοϊκού εδάφους. Και η μεγάλη 
διάρκεια της τελικής σκηνής εκφράζει τη -σχεδόν θεατρική- 
βεβαιότητα ότι πίσω από το λόφο, μακριά από τους άλΛους, 
παίρνει μορφή ένας τόπος για τον Χοσεΐν και την Ταχερέ. Στο 
μεταξύ, έχουμε μερικά περάσματα κατά τα οποία η κάμερα, που 
βρίσκεται τόση ώρα σταθερή στο πεδίο της δράσης, δίνει την ί
δια προσοχή και στον εκτός κάδρου χώρο -  στην αρχή, ανάμεσα 
στις λήψεις- οτη συνέχεια, κατά τη διάρκειά τους. Ο κινηματο
γράφος, λοιπόν, αυτοπροσδιορίζεται σαν αυξανόμενη ευαισθη
σία, που σταδιακά δίνει περιοοότερη προσοχή σε κάτι που δεν 
ήταν ο αρχικός του οτόχος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χω-



Η Ταχερέ στο Μέσα από τους ελαιώνες

ρίς μια αναλυτική διαφοροποίηση του κόσμου η οποία καθιστά 
εφικτή την ταινία του Κεσαβάρζ και την οποία αντιπροσωπεύ
ει η ταινία του Κιαροστάμι.
Τι σημαίνουν οι επαναλήψεις; Η ίδια η ταυτότητα στροβιλίζε
ται επιδέξια. Αυτές οι λήψεις είναι πράγματι πανομοιότυπες; 
Καθώς τα πλάνα διαδέχονται το ένα το άλλο, θα λέγαμε ότι ο 
Χοσεΐν γίνεται πιο ικανός, ότι κάθε φορά παίρνει το πανί και 
γυαλίζει τα παπούτσια του με μεγαλύτερη απλότητα και τέχνη, 
ότι η κίνηση ταιριάζει όλο και καλύτερα με το σώμα του, που α
φήνεται όλο και περισσότερο στην ευλυγισία τηςχαλαρότητας, 
την υπολογισμένη κομψότητα της κίνησης. Ισως, όμως, να 
μην είναι παρά η ματιά μας που εξοικειώνεται και διαβάζει με 
μεγαλύτερη ευκολία τη δραστική και αποτελεσματική ενότη
τα. Έτσι, τόσο ο θεατής όσο και ο ηθοποιός, χωρίς διαφοροποί
ηση, νιώθουν πιο ανάλαφροι, πράγμα που αποτρέπει την αβε
βαιότητα και μετατρέπει τη μονοτονία σε μουσική παραλλαγή: 
η διακύμανση διεισδύει σε ό,τι ήδη γνωρίζουμε, και η αλλοίω
ση προκαλεί μιαν απροσδιόριστη και ανεξήγητη ευφορία· αυ
τήν που νιώθουμε στην τελευταία σκηνή.
Μέσα απ’ τις επαναλήψεις, οι ηθοποιοί απελευθερώνονται από 
την υποδούλωση στα έθιμα που τους απαγόρευε την τάδε ή τη 
δείνα λέξη· έτσι όπως κι ο σεισμός τούς απελευθέρωσε απ’ το 
βάρος της οικογένειας και των παραδόσεων. Στην τελική σκη
νή, ο Χοσεΐν, ακολουθώντας το μονοπάτι, ποδοπατά μια ολό
κληρη κουλτούρα.
Με το πέρασμα μέσα απ’ τη μυθοπλασία αποκαλύπτεται ο πε
ριορισμός του «εγώ» μέσω της επανάληψης, μέσω αυτής της 
θεωρητικής μίμησης όπου δεν υπάρχει ούτε ψέμα ούτε ομοιό
τητα, αλλά που διαφοροποιείται για ν ’ αναζητήσει μια προοω-

πικότητα πιο συμπαγή ακόμα κι απ’ την ίδια την πραγματικό
τητα (αν η σκηνή κινηματογραφείται σύμφωνα μ’ ένα προκα
θορισμένο πρότυπο, κανένας δεν αμφισβητεί ότι η σκηνή κινη- 
ματογραφείται σωστά)· μ’ άλλα λόγια, το παιχνίδι της αναπα
ράστασης είναι αυτό που επιτρέπει στους χαρακτήρες να προ
χωρήσουν στην ανακάλυψη της προσωπικότητάς τους.
Η απλότητα της πλοκής δεν πρέπει να μας ξεγελάσει. Η ταινία 
περιλαμβάνει δύο διαδοχικές ιστορίες: Θα καταφέρει ο Κεσα
βάρζ να γυρίσει την ταινία του; Θα καταφέρει ο Χοσεΐν να κά
νει την αγαπημένη του να τον ακούσει; Η δεύτερη, σύντομα υ- 
ποκαθιστά την πρώτη· το ίδιο και η τελική σκηνή: το σασπένς 
της έχει να κάνει τόσο με τη διάρκειά της (πόσο θα κρατήσει;) 
όσο και με τις πράξεις των χαρακτήρων.
Δε χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Είναι εμφανές ότι το Μέσα 
από τους ελαιώνες είναι ταυτόχρονα εγκώμιο προς τον κινημα
τογράφο και απόδειξη της δύναμής του. Συνήθως, όταν η κάμε
ρα παρουσιάζεται στην οθόνη, γίνεται για να σατιρίσει ή να κρι
τικάρει. Ο Κιαροστάμι, με μια έντιμη ηρεμία, κάνει ακριβώς το 
αντίθετο: δείχνει ότι ο κινηματογράφος είναι μέρος της πραγμα
τικότητας, ότι ενσαρκώνει, ακόμα και σε μια ξεχασμένη επαρ
χία, τη δυνατότητα για παιχνίδι που δεν υφίσταται χωρίς την ε
πανάληψη. Αυτή η ανθρωπιστική διεκδίκηση, κάθε άλλο παρά 
αθώα είναι: η επινόηση του «εγώ» προϋποθέτει τη μεταβολή ε
νός χαρακτήρα μέσα στην απομόνωση ενός επαναληπτικού 
χρόνου, και η άποψη αυτή αντιτίθεται στην ολοκληρωτική α
παίτηση της τέλειας απλότητας των ηθών και της καθαρότητας.

-Positif·, τχ 408. Φεβ^ιοιάριυς 1995.
Μετάφραση: Τατιάνα ΦραγκονΧια.
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Κινηματογράφος/ζωή/έρωτας
του Θόδωρου Σούρα

Το 1994, ο Κιαροστάμι επισκέφθηκε ένα χωριό, 350 χιλιόμετρα 
βορείως της Τεχεράνης, χτυπημένο από τους σεισμούς, για να 
φτιάξει μια από τις ωραιότερες και διαυγέστερες ταινίες του. 
Γύρισε μια ταινία (θέμα της, το γύρισμα μιας ταινίας μυθοπλα
σίας στο χωριό) με πρωταγωνιστές δύο νεαρούς χωριανούς, έ
ναν ώριμο σκηνοθέτη και τη βοηθό του τελευταίου. Είναι προ
φανές πως ο σκηνοθέτης της μυθοπλασίας εκπροσωπεί τον ίδιο 
τον Κιαροστάμι. Πρώτο θέμα της ταινίας, λοιπόν, ο ίδιος ο κι
νηματογράφος· δεύτερο, η φτωχή και χτυπημένη απ’ τους σει
σμούς κοινότητα, κινηματογραφημένη σχεδόν με ντοκιμαντε- 
ρίστικο τρόπο· τρίτο -και βασικότερο-, ο έρωτας που, παρότι 
γεννιέται σε μιαν απόμακρη επαρχία του Ιράν, παίρνει ακόμα 
μια φορά πανανθρώπινη και αρχετυπική μορφή.
Σ’ ένα γαλήνιο φυσικό περιβάλλον, μετά το ξέσπασμα της φύ
σης, ξεδιπλώνονται τα ερωτικά συναισθήματα, τα σκιρτήματα 
της καρδιάς και τα πάθη, που είναι πολύ δυνατά από τη μία, μα, 
από την άλλη, οικεία και οπωσδήποτε διαχρονικά... Ο Κιαρο
στάμι σκηνοθετεί μια επίμονη και επίπονη ερωτική πολιορκία, 
που κυμαίνεται μεταξύ παράφορης αγάπης, ιδεοληψίας, απελ
πισίας και αγώνα για την κατάκτηση του ερωτικού αντικειμέ
νου. Εξιστορεί, με τον μοναδικά απλό τρόπο του, τον έρωτα ε
νός νεαρού εργάτη για μια ορφανή κοπέλα, την Ταχερέ, με την 
οποία συμπρωταγωνιστεί στην ταινία που γυρίζεται στο χωριό. 
Ο Χοσεϊν είναι ερωτευμένος μαζί της και την έχει ζητήσει σε 
γάμο, προσκρούοντας πάνω στην άρνηση της μητέρας και της 
γιαγιάς της, αλλά και πάνω στη σιωπή της ίδιας. Ο έρωτάς του 
του γίνεται έμμονη ιδέα, κι αρχίζει να κλωθογυρίζει την αγα
πημένη του και να της λέει ερωτόλογα, υποσχόμενος τη μελλο
ντική ευτυχία. Ο ερωτοχτυπημένος νεαρός αποκρούεται συνε
χώς και βιώνει έτσι, ταπεινωμένος και καταφρονεμένος, την 
πίκρα της απόρριψης, την οδύνη της ερωτικής αποτυχίας και 
αποστέρησης. ΓΓ αυτόν ακριβώς το λόγο, θα απαντήσει με ακό
μα μεγαλύτερη ισχυρογνωμοσύνη και με ακλόνητη εμμονή 
στην επιθυμία του.
Η τελευταία εντυπωσιακή σκηνή, με το πανέμορφο γενικό 
πλάνο όπου μέσα στα καταπράσινα χωράφια ο Χοσεΐν κυνηγάει 
την Ταχερέ, μένει για πάντα χαραγμένη στην οπτική μνήμη 
μας. Ο Χοσεΐν την ακολουθεί πάντα πεισματικά και, κάπου πο
λύ μακριά, τη φτάνει. Τους παρακολουθούμε από μακριά συ- 
γκινημένοι μα ανήμποροι να επηρεάσουμε, χωρίς να καταφέ
ρουμε να μάθουμε την κατάληξη της ιστορίας, την τύχη του έ
ρωτά του: Κατάφερε να την πείσει; Κατάφερε να τηςαποσπάσει 
το ναι; Μήπως επιστρέφει άπρακτος κι απογοητευμένος; Οι δυο 
ανθρώπινες φιγούρες ξεχωρίζουν, αμυδρά, σαν δυο ασήμαντες 
κουκκίδες μέσα στην απεραντοσύνη της παντοδύναμης φύσης. 
Ιδιαίτερα σ’ αυτή τη σκηνή, που δεν είναι όμως και η μόνη, ο 
Κιαροστάμι δημιουργεί μια αίσθηση διφορούμενου και μυστη
ρίου, ακριβώς οαν την εντύπωση που αφήνει η ίδια η ζωή.
Ο κεντρικός ήρωας είναι ευαίσθητος, δεκτικός και ανοιχτόμυα
λος, γεμάτος κατανόηση για τα προβλήματα της Ταχερέ. Είναι, 
όμως, φορτικός και ιδεοληπτικός, όπως σχεδόν όλοι οι ανικανο
ποίητοι ερωτευμένοι. Το βασικό μειονέκτημά του (σύμφωνα με 
τους ισχυρισμούς της οικογένειας της νεαρής κοπέλας) είναι το

γεγονός πως είναι φτωχός και αμόρφωτος εργάτης, χωρίς σπίτι. 
Γύρω από τα θέματα της φτώχειας, της μόρφωσης και της ανά
γκης για μια στέγη, ο Χοσεΐν αναπτύσσει, με ευγλωττία και πει
θώ, τη δική του άποψη. Στην ουσία, υποστηρίζει την κινητικό
τητα, την ανάγκη επικοινωνίας και ανταλλαγών μεταξύ των 
διαφορετικών οικονομικών και κοινωνικών τάξεων: οι πλούσι
οι πρέπει να παντρεύονται φτωχούς, και οι αμόρφωτοι μορφω
μένους, με σκοπό τη διακίνηση των αγαθών και τη διάδοση της 
μόρφωσης σε όλη την κοινωνική πυραμίδα.
Παρ’ όλες τις δημοκρατικές ιδέες του για την κοινωνική δια
στρωμάτωση, ο Χοσεΐν δεν επιθυμεί, λόγω του φιλόδοξου έρω
τά του, να συνεχίσει να είναι εργάτης· αντιθέτως, για να μη τον 
υποτιμούν, θέλει να ανέλθει σ’ ένα υψηλότερο και ευγενέστερο 
επίπεδο απασχόλησης, να παραμείνει μόνο ηθοποιός, γι’αυτό 
και αρνείται τις χειρωνακτικές εργασίες. Θα δεχόταν -υπανα
χωρώντας- να συνδυάσει τη χειρωνακτική εργασία με τις 
πνευματικές φιλοδοξίες του, μόνο για να κτίσει το πολυπόθητο 
σπίτι τους που είναι αναγκαίο για να γίνει ο γάμος (σε μια πε
ριοχή, ας μη το ξεχνάμε, όπου λόγω των σεισμών τα σπίτια λεί
πουν).
Η πολιορκία, το φλερτ του Χοσεΐν στηρίζεται στη δυνατότητα 
διαλόγου με το γυναικείο φύλο, με την ποθούμενη γυναίκα. Ο 
διάλογος έχει σχέση με τη δυνατότητα λόγου της νέας ιρανής 
γυναίκας. Στην ταινία (όπως άλλωστε και σ’ όλες τις ιρανικές 
ταινίες) η Ιρανή παρουσιάζεται εγκλωβισμένη, πρώτα πρώτα 
μέσα στη φορεσιά της: τη μαντίλα που τυλίγει το πρόσωπο, και 
το μακρύ σκουρόχρωμο φόρεμα που κρύβει το σώμα. Η πρώτη 
εμφάνιση των κοριτσιών του γυμνασίου είναι εντυπωσιακή: έ
να μεγάλο κοπάδι από μαυροφορεμένες κοπέλες. Από αυτές τις 
συνεσταλμένες γυναίκες, μία θα πάρει την πρωτοβουλία να μι
λήσει και να εκφράσει τα αιτήματά της, κι αυτός είναι ο λόγος 
που ξεχωρίζει από τις άλλες κι επιλέγεται απ’ το σκηνοθέτη.
Το κυριότερο θέμα, λοιπόν, είναι ο γυναικείος λόγος. Η νεαρή 
Ταχερέ, σ’ όλη την ταινία, δε λέει λέξη στον άντρα που της ζη
τά ακατάπαυστα να γίνει γυναίκα του. Δεν έχει λόγο απέναντι 
στους άντρες. Μιλάει μόνο μέσα στο σπίτι της ή με τις άλλες 
γυναίκες (π.χ. με τη γιαγιά της). Ακόμα χειρότερα, οι γυναίκες 
ενός κοντινού χωριού δε λένε ούτε τ’ όνομά τους στους ξένους. 
Η Ταχερέ μιλάει κυρίως στα πλαίσια της ταινίας που γυρίζεται, 
επαναλαμβάνοντας τα λόγια του σεναρίου. Ο λόγος της είναι 
τόσο παρεμποδισμένος, ώστε ο υποψήφιος γαμπρός τής ζητά να 
του πει τις επιθυμίες της και να του τις στείλει με μήνυμα, α
παντώντας του με συμβολικές χειρονομίες και νοήματα (για 
παράδειγμα, αν γυρίσει τη σελίδα του βιβλίου της, αυτό θα ση
μαίνει «ναι, σ’αγαπώ»!) Ουσιαστικά, η κοπέλα έχει λόγο μόνο 
μέσα στη μυθοπλασία που έχει στήσει ο σκηνοθέτης, επαναλαμ
βάνοντας, από λήψη σε λήψη, τα λόγια του ρόλου της (το λόγο 
του σκηνοθέτη). Προσπαθεί, όμως, να εκφραστεί ακόμα και 
διαμέσου αυτού του λόγου: δεν αποκαλεί τον κινηματογραφικό 
της σύζυγο «αγά Χοσεΐν», αλλά σκέτο Χοσεΐν, αρνούμενη μ’ αυ
τόν τον τρόπο στον Χοσεΐν το ρόλο του αφέντη, αλλά και του 
συζύγου.
Η βουβαμάρα της ποθούμενης γυναίκας δίνει τροφή στην ερε
θισμένη ανδρική επιθυμία και φαντασίωση. Οδηγεί σε μεγαλύ
τερη μυθοποίηση της γυναίκας που, έτσι, γίνεται μια άγνωστη, 
μυστηριακή χώρα. Ο Χοσεΐν εξηγεί πως ερωτεύτηκε τρελά την
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Ταχερέ εξαιτίας μιας έντονης ματιάς που αυτή του είχε ρίξει στο 
νεκροταφείο. Το γοητευτικά, αμφιλεγόμενο γυναικείο βλέμμα 
-ελλείψει δυνατότητας λόγου- προκάλεσε άμεσα τον πόθο του 
και γέννησε τον έρωτά του. Το πρόσωπο της σιωπηλής γυναί
κας γίνεται, λοιπόν, η βουβή-εύγλωττη, ζωντανή επιφάνεια, η 
λευκή σελίδα, ο καθρέφτης πάνω στον οποίο ο πόθων άντρας 
προβάλλει την επιθυμία του.
Εξαίρεση στο γεγονός του αποκλεισμού του γυναικείου λόγου 
αποτελεί η δραστήρια και δυναμική βοηθός του σκηνοθέτη. 
Στα σκούρα ντυμένη κι αυτή, αλλά πολύ ενεργητική, έρχεται 
από την πόλη και τον καλλιτεχνικό χώρο, όπου η χειραφέτηση 
έχει κερδίσει σαφέστατα έδαφος.
Ο κοινωνικός χώρος της ιρανικής επαρχίας βρίθει από απαγο
ρεύσεις, παρατηρεί ο Κιαροστάμι. Ακόμα και δίπλα στο χώρο 
του γυρίσματος υπάρχει ένα σχοινί που απαγορεύει τη διέλευ
ση των μαθηχών-θεατών. Δεν μπορούν να παραβιάσουν τα συ
γκεκριμένα όρια. Ο σκηνοθέτης της μυθοπλασίας τούς υπενθυ
μίζει διαρκώς πως, ενώ αυτοί δε δικαιούνται να τα υπερβούν, ο 
ίδιος έχει αυτή την ελευθερία.
Μέσα από την εξιστόρηση, λοιπόν, των συμβάντων ενός κινη
ματογραφικού γυρίσματος, στήνεται το περίπλοκο δέσιμο της 
σχέσης κινηματογράφου/ζωής/έρωτα. Η ταινία, απ’ τη μια αγ
γίζει τα όρια του ντοκιμαντέρ- από την άλλη, είναι κινηματο
γράφος μέσα στον κινηματογράφο. Δείχνει στον αδαή θεατή 
τους μηχανισμούς και τις μεθόδους κατασκευής μιας ταινίας. Ο 
Κιαροστάμι παρουσιάζει το όλο σύστημα αρχίζοντας από την α
ναζήτηση, την εξεύρεση και τη διεύθυνση των ηθοποιών ή, γε
νικότερα, την προετοιμασία του πλάνου, και καταλήγοντας 
στο ίδιο το γύρισμα. Ο θεατής, μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, α
ντιλαμβάνεται τι σημαίνει λήψη, πλάνο, ντεκουπάζ της σκη
νής, τι σημαίνουν κυρίως το εντός και το εκτός κάδρου.
Για παράδειγμα, ο Κιαροστάμι ντεκουπάρει με διαφορετικό 
τρόπο μια ορισμένη σκηνή, τη σκηνή όπου οι δυο νέοι παίζουν 
για το γύρισμα του σκηνοθέτη της μυθοπλασίας: ο Χοσεϊν κα
τεβαίνει απ’ τον πρώτο όροφο στο ισόγειο, φοράει τις κάλτσες 
και τα παπούτσια του, και μιλάει με την υποτιθέμενη σύζυγό 
του που βρίσκεται στον πρώτο. Ο Κιαροστάμι επαναλαμβάνει 
τη σκηνή διαφορετικά, αργότερα, έχοντας την κάμερα σε άλλη 
θέση, στον πρώτο όροφο. Συγκεκριμένα, το πρώτο ντεκουπάζ 
της σκηνής περιλαμβάνει το πλάνο που μας δείχνει το ισόγειο 
του σπιτιού, έτσι ακριβώς όπως το δείχνει στην ταινία του ο 
σκηνοθέτης της κινηματογραφικής ιστορίας, δηλαδή δείχνο
ντας το χώρο με ελλειπτικό, αποσπασματικό τρόπο, και με μέ
ρος του διαλόγου εκτός κάδρου, αφού η ηρωίδα μιλά από τον 
πρώτο όροφο που δε φαίνεται.
Στα επόμενα πλάνα, που περιγράφουν τις επόμενες στιγμές στη 
χρονολογική εξέλιξη της αφήγησης, σ’ έναν δεύτερο τύπο ντε
κουπάζ της σκηνής, ο Κιαροστάμι μάς δείχνει το χώρο που ή
ταν εκτός κάδρου στο πρώτο ντεκουπάζ, δηλαδή τον πρώτο ό
ροφο του σπιτιού, χωρίς να δείχνει το ισόγειο. Βλέπουμε, δηλα
δή, αυτό που ο σκηνοθέτης της φιλμικής ιστορίας άφησε έξω α
πό την αρχική εικόνα του. Το δεύτερο ντεκουπάζ, η δεύτερη ει
κόνα, συμπληρώνει την πρώτη. Δείχνει το χώρο που δε βλέπα
με πριν. Βλέπουμε, όμως, ενώ η αφήγηση προχωρεί, και μιαν 
άλλη πλευρά της πραγματικότητας, μιαν άλλη εκδοχή της: το 
παρασκήνιο της σχέσης των δύο νέων που υπάρχει ανάμεσα

στις λήψεις του σκηνοθέτη της μυθοπλασίας. Η εκδοχή αυτή 
συμπληρώνει την εντύπωση που έχουμε από το πρώτο ντεκου
πάζ, γιατί δείχνει αυτό που πριν ήταν κρυμμένο- δηλαδή, τα γε
γονότα και την αλήθεια της σχέσης των δύο νέων ανάμεσα στις 
λήψεις: ο Χοσεΐν της μιλά, τη φλερτάρει και της ζητά να του α
παντήσει. Ο λόγος του Χοσεΐν συμπληρώνει και διορθώνει με 
νέα, δικά του λόγια, ό,τι έλεγε στο πρώτο πλανάρισμα, στα 
πλαίσια της μυθοπλασίας της ταινίας που γυριζόταν. Ο Χοσεΐν, 
σ’ αυτή τη δεύτερη εικόνα, δηλώνει στην Ταχερέ ότι στην αλη
θινή έγγαμη ζωή του θα είναι καλός σύζυγος και δε θα ζητάει 
απ’ τη γυναίκα του τις κάλτσες και τα παπούτσια του, όπως έ
κανε, από τεμπελιά, ο ήρωας που υποδύεται στην ταινία. 1 
Παρακολουθούμε, δηλαδή, μια νέα πραγματικότητα της σχέ
σης των δύο νέων, πίσω από την πρώτη, την εξωτερική πραγ
ματικότητα της συνεργασίας τους στο γύρισμα. Η κάθε νέα εκ
δοχή της αλήθειας δίνει μεγαλύτερο νοηματικό βάθος στην 
προηγούμενη αλήθεια.
Ο Κιαροστάμι μάς δείχνει πως αυτό που πριν φαινόταν ως ντο
κιμαντέρ,δηλαδή η απεικόνιση ενός γυρίσματος, κρύβει μια ι
στορία: την ιστορία του ζευγαριού. Έχουμε, επομένως, να κά
νουμε με το ντοκιμαντέρ του γυρίσματος μιας μυθοπλασίας. Το 
ντοκιμαντέρ κρύβει τη μυθοπλασία, και η μυθοπλασία το ντο
κουμέντο πάνω στο οποίο βασίζεται.
Η βασική αρχή της αισθητικής της ταινίας εντοπίζεται στη 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον εκτός και στον εντός κάδρου 
χώρο. Η όλη σύλληψη και δυναμική κατασκευή τού εκτός κά
δρου χώρου αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ταινίας που γυρίζει 
ο Κιαροστάμι, πράγμα που ισχύει και για την ταινία που γυρί
ζει ο σκηνοθέτης της μυθοπλασίας. Ο εκτός πλάνου χώρος κα
θορίζει το στιλ της ταινίας κι ενεργοποιείται απ’ τις εκτός κά
δρου φωνές. Πάντα κάτι σημαντικό συμβαίνει εκτός κάδρου.
Μήπως η βουβαμάρα της ηρωίδας δεν υποκρύπτει το γεγονός 
ότι εκείνη μιλά σε κάποιους άλλους χώρους; Ο λόγος oft των 
γυναικών υποδηλώνει τη στέρηση του λόγου, το γεγονός ότι 
μιλάνε κάπου αλλού, έξω από κει που βρίσκονται... Ακόμα και 
το κρυμμένο απ’ τη μαντίλα πρόσωπο της Ιρανής βρίσκεται, 
μ’αυτό το καμουφλάζ, εν μέρει εκτός πεδίου.
Η πρώτη σκηνοθετικά εντυπωσιακή σκηνή, όπου ο Κιαροστά
μι παίζει λειτουργικά με το εντός και το εκτός πεδίου, και το 
λόγο ofT και in, είναι η σκηνή της μετακίνησης της βοηθού τού 
σκηνοθέτη με το αυτοκίνητο που μεταφέρει το δάσκαλο, με τον 
οποίο συνομιλεί off κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σ’ ένα πολύ 
πρωτότυπο πλανάρισμα, έχουμε ένα σχεδόν υποκειμενικό πλά
νο σεκάνς της οδηγού- φυσικά, μέσα από το αυτοκίνητο. Η κά
μερα σαρώνει το χώρο που διασχίζουν, ενώ στ’ αφτιά μας έρχε
ται, για αρκετά λεπτά, ο εκτός κάδρου διάλογος των δύο αν
θρώπων (off), γιατί στην εικόνα δεν εμφανίζεται ούτε η οδηγός, 
ούτε ο συνεπιβάτης (που εμφανίζεται μόνο στο τέλος, όταν α
ποβιβάζεται για να μπει σ’ ένα διερχόμενο λεωφορείο).
Αργότερα, σ’ ένα παρόμοιο σκηνοθετικά πλάνο, όπου οδηγός εί
ναι ξανά η βοηθός του σκηνοθέτη, βλέπουμε, από το μπροστινό 
δεξί παράθυρο του αυτοκινήτου, αυτά που βλέπει η ίδια. Ο ε
κτός κάδρου χώρος τεμαχίζεται περισσότερο και γίνεται δυνα
μικότερος, γιατί ο δεξιός καθρέφτης του αυτοκινήτου συνεισ
φέρει κι αυτός στη θέαση του χώρου. Βλέπουμε μέσα του, εξ α- 
ντανακλάσεως, ένα μέρος του προηγουμένως αόρατου πεδίου, 217
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στο οποίο εμφανίζονται για λίγο και κατόπιν εξαφανίζονται τα 
παιδιά που πλησιάζουν, με τα οποία συνομιλεί off η γυναίκα. Σ’ 
αυτό το εκπληκτικό πλάνο ε'χουμε, ουσιαστικά, δύο μερικές, 
αλλά αλληλοσυμπληρούμενες, θέες του χώρου.
Ο Κιαροστάμι χρησιμοποιεί πολύ το εκτός πεδίου και την κινη
ματογράφηση ενός τμηματικού μέρους του πεδίου (εδώ, π.χ., 
μέσω του καθρέφτη). Έτσι, μας προσφέρει σχεδόν πάντα το μέ
ρος του όλου, μα και λίγες φορές το σύνολο, ως γενικό πλάνο 
της φύσης (όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στο γενικό πλάνο 
της τελικής συνάντησης των δύο νέων μέσα στα χωράφια, που 
περιγράψαμε πιο πάνω). Στην ποιητική του Κιαροστάμι -που 
σφύζει από χυμούς, ζωή, μαγεία και συναισθήματα- η φύση ε
πιβάλλει το σύνολο και το γενικό πλάνο, ενώ, αντίθετα, η ματιά 
του ατόμου προσφέρει τη μερική άποψη του κόσμου.

1. Επίσης, σχα πλαίσια της εξέλιξης της δράσης, ο Κιαροστάμι μάς παρου
σιάζει τη δράση τη σχετική με την επάμενη λήψη του ίδιου πλάνου, κινη- 
ματογραφώντας αυτά που συμβαίνει στον πρώτο άροφο, που προφανώς ή
ταν εκτός κάδρου στις λήψεις του ισογείου που παρακολουθούσαμε προη
γουμένως.

Αθήνα, Αύγουστος 2004

Δ Ε Ι Π Ν Ο  Γ Ι Α  Ε Ν Α Ν  (1995)
Σαμ-ε γεκναφαρέ

Επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Lumière et Compagnie

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτογραφία:
Philippe Poulet. Ηθοποιός: Isabelle Huppert (γυναικεία φωνή 
στο τηλέφωνο). Παραγωγή: Neal Eidestein, Fabienne Servan- 
Schreiber για τη Cinétevé, Igeldo Komunicazioa, La Sept-Arte, 
Le Studio Canal+, Sören Störmose AB. Διάρκεια: 1 λεπτό. 
Ασπρόμαυρη. 35mm. Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Σουηδία.

Η κάμερα δείχνει από πάνω ένα τηγάνι στη φωτιά και, μέσα του, 
βούτυρο να λιώνει. Ακούγεται ένα ραδιόφωνο να παίζει κλασική 
μουσική, και, μετά, το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Στον αυτόμα
το τηλεφωνητή, μια γυναικεία φωνή αφήνει μήνυμα. Η γυναίκα 
ρωτά αν είναι κάποιος στο σπίτι, κι αφού δεν απαντά κανείς, κλεί
νει ένα καινούργιο ραντεβού. Η μηχανή λήψης συνεχίζει να κινη- 
ματογραφεί το τηγάνι: ένα αβγό τηγανίζεται. Η γυναίκα στο τηλέ
φωνο λέει αντίο, και το τηγάνι βγαίνει απ ’ τη φωτιά.

Η Γ Ε Ν Ν Η Σ Η  Τ Ο Υ  Φ Ω Τ Ο Σ  (1997)
Ταβαλόντ-ε νουρ

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι. Φωτογραφία:
Μπαχμάν Κιαροστάμι. Παραγωγή: Waka Film. Διάρκεια: 5 
λεπτά. Έγχρωμη. Beta SP. Ιαπωνία.

«Αρχικά ήταν μια ιδέα ενταγμένη στο σχέδιο Lumière et 
Compagnie, γιατί η γέννηση του φωτός ταυτίζεται μ  ’ εκείνην του 
κινηματογράφου και γιατί ο κινηματογράφος στριφογυρίζει γύρω 
από το φως: χωρίς το φως δε θα υπήρχε κινηματογράφος. Ηθελα, 
λοιπόν, να κάνω έναν παραλληλισμό ανάμεσα στον κινηματογρά
φο και την αυγή. Ομως ήταν πολύ δύσκολο να το γυρίσω με την 
κάμερα Lumière. Για να καταφέρω να κάνω αυτή την ταινία, πή
γαινα με την κάμερα κάθε πρωί, επί τέσσερις μήνες, στο ίδιο μέ
ρος, αναζητώτας την τέλεια αυγή, τη σωστή διαβάθμιση του φωτός 
και με τα σύννεφα να πρέπει να είναι σε μια συγκεκριμένη διάτα
ξη. Δεν ξαναείδα την ταινία, γιατί, αφού τη γύρισα, έχοντας ouLld- 
βει αυτό που ήθελα, την έστειλα στο εργαστήριο για επεξεργασία 
και τέλος. Γι ' αυτό και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο από τα πλάνα 
της ταινίας επέλεξα για να μπει στην αφίσα.»

Α.Κ.
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Η Γ Ε Υ Σ Η  Τ Ο Υ  Κ Ε Ρ Α Σ Ι Ο Υ  (1997)
Ταμ-ε γκιλάς

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Παραγωγή-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστά- 
μι. Φωτογραφία: Χομαγιούν Παϊβάρ. Σκηνογραφία: Χασάν 
Γιεκχαπανά. Ή χος: Τζαχανγκιρ Μιρσενκαρί, Μπαγιε'ρ Σασαν- 
πούρ. Ηθοποιοί: Χομαγιούν Ερσανχί (Μπανχί), Αμπνχόλ Χο- 
σεΐν Μπαγερί (χαριχευχής), Σαφάρ ΑλίΜορανχί (σχραχιώχης), 
Μιρ Χοσεϊν Νουρί (ιεροσπουδαστής), Αφσίν Χορσίνχ Μπαχχαρί 
(εργάχης), Αχμάνχ Ανσαρί (φύλακας χου μουσείου), Χαμίνχ 
Μασουμί (άνχρας σχον χηλεφωνικά θάλαμο), Ελχάμ Ιμαμί (γυ
ναίκα σχο μουσείο), Αχμάνχ Τζαχανγκιρί, Νασρολάχ Αμινί. 
Διάρκεια: 99 λεπχά. Έγχρωμη. 35mm. Ιράν. Βραβεία: Χρυσός 
Φοίνικας σχο 50ό Φεσχιβάλ χων Καννών, 1997. Ανακηρύχθηκε 
Καλύχερη Ταινία χης χρονιάς από χο περιοδικό «Time» (1997), 
Καλύχερη Ξένη Ταινία χου 1998 από χην Ένωση Κριχικών 
χης Βοσχόνης και χην Εθνική Ένωση Αμερικανών Κριχικών.

Ένας άντρας στο τιμόνι ενός τζιπ αναζητεί κάποιον για μια χει
ρωνακτική εργασία, με αδρή αμοιβή. Ο πρώτος που δέχεται να α
νεβεί στο αυτοκίνητο, είναι ένας στρατιώτης που πρέπει να επι
στρέφει στη μονάδα του. Ο οδηγός αρχίζει να κάνει ερωτήσεις στο 
φαντάρο για τη ζωή του. Ο νεαρός, που είναι από πολύ φτωχή οι
κογένεια κουρδικής καταγωγής, απαντά ευγενικά, μέχρι που αντι
λαμβάνεται ότι το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει προς το στρατόπεδο, 
αλλά προς την κορυφή ενός λόφου. Αρχίζει ν’ ανησυχεί, και ζητά 
από τον οδηγό να τον πάει πίσω. Ο άντρας συνεχίζει την πορεία 
του, σταματά σε μια πλαγιά του λόφου όπου βρίσκεται ένα μοναχι
κό δέντρο, και ζητά από τον νεαρό να επιστρέφει εκεί την επόμενη 
μέρα, να τον φωνάζει με τ ’ όνομά του (Μπαντί), κι αν δεν απαντή
σει, να τον θάφει. Ο στρατιώτης, όχι μόνον αρνείται να γίνει νεκρο
θάφτης του επίδοξου αυτόχειρα, αλλά και το σκάει έντρομος. Λίγο 
αργότερα, το όχημα φτάνει ο’ ένα οικοδομικό εργοτάξιο, όπου ο 
φύλακας είναι ένας αφγανός μετανάστης. Αφού φλυαρεί για λίγο 
με το φύλακα, ο Μπαντί συναντά έναν επίσης αφγανό φοιτητή θε
ολογίας και του κάνει την ίδια πρόταση. Ο φοιτητής αρνείται γιατί 
η αυτοκτονία είναι απεχθής στα μάτια του Θεού. Ο Μπαντί ξαναρ
χίζει την περιπλάνησή του. Σταματά και κατεβαίνει σ’ ένα λατο
μείο. Παρατηρεί τη σκιά του να σκεπάζεται από τη σκόνη και τις 
πέτρες. Στη συνέχεια, τον βλέπουμε να συζητά στο αυτοκίνητο με 
τον κύριο Μπαγερί, έναν ηλικιωμένο ταριχευτή στο Μουσείο Φυ
σικής Ιστορίας. Ο συνομιλητής του, αν και είναι ενάντιος στην αυ
τοκτονία, είναι διατεθειμένος να τον βοηθήσει, γιατί πιστεύει στην 
ελεύθερη βούληση του ατόμου. Παρ ’ ό.1α αυτά, προσπαθεί να τον 
μεταπείθει. Του διηγείται ότι κι αυτός, κάποια στιγμή στη ζωή του, 
σκύφτηκε ν ’αυτοκτονήοει, αλλά το μετάνιωοε όταν είδε το ηλιοβα
σίλεμα και δοκίμασε γι ’ άλλη μια φορά τη γεύση του κερασιού και 
των μούρων. Ο Μπαντί περνά τις τελευταίες του ώρες: κοιτάζει το 
ηλιοβασίλεμα, πηγαινοέρχεται μέσα στο σπίτι του. Με ένα ταξί πη
γαίνει στο προκαθορισμένο σημείο. Ενώ περιμένει ν ’ απομακρυν
θεί το ταξί, κάθεται κάτω από το δέντρο και κοιτάζει τη θέα καπνί
ζοντας. Μετά, ξαπλώνει μέσα στον τάφο και βλέπει το φεγγάρι να 
κρύβεται πίοω από βαριά σύννεφα. Αρχίζει να βρέχει.. Σκοτάδι. 
Στον επίλογο, γυρισμένο οε βίντεο, βλέπουμε τον Κιαροοτάμι να τε
λειώνει το γύρισμα.

Ο εκούσιος Θάνατος στο Ιράν
του Farhad Khosrokhaoar

[...] Το θάνατο, ο Μπαντί εννοεί να τον πραγματοποιήσει όπως 
θα εκπλήρωνε κανείς ένα πεπρωμένο, ένα σχέδιο, το μοναδικό το 
οποίο, εφεξής, αποκτά έννοια σε μια χώρα που δείχνει να μη χην 
έχει επηρεάσει η επανάσταση. Στην πραγματικότητα, εκτός από 
μια νεαρή γυναίκα, καλυμμένη με πέπλο, που ζητάει να τη φω
τογραφίσουν φορώντας τη μαντίλα με χο φίλο ή τον άντρα της, 
όλα τα υπόλοιπα φανερώνουν τη δυσβάσχαχτη πλευρά μιας κα
θημερινότητας όπου η έννοια χης ίδιας χης ύπαρξης έχει ισοπε
δωθεί, κι ο καθένας φροντίζει για τον εαυτό του ή για το πρόβλη
μά του να ζήσει σ’ αυτόν τον ερημικό κόσμο όπου χο χώμα, η 
σκόνη, ώς και ο ίδιοι οι διάλογοι, παραπέμπουν στο παράλογο. 
Υποτίθεται πως η επανάσταση θα έφερνε το Νόημα και το Ιερό· 
υποτίθεται πως θ’ άλλαζε εκ βάθρων τη ζωή -  στην πραγματικό
τητα, έκανε το θάνατο κοινοτοπία, πρώτα για τους νέους που κα
τατάχτηκαν εθελοντικά στην Μπασιτζέ (την επαναστατική οργά
νωση που τους δεχόταν και τους έστελνε στο μέτωπο) αναζητώ
ντας τη σωτηρία στο μαρτύριο και τον πόλεμο με το Ιράκ (1980- 
1988), έναν πόλεμο που είχε σχεδόν ένα εκατομμύριο νεκρούς 
και από τις δύο πλευρές, κι ύστερα σ’ έναν παράλογο κόσμο όπου 
το μοναδικό σοβαρό μέλημα είναι η αυτοκτονία. Όταν γνωρί
ζουμε πως στην Τεχεράνη το ποσοστό αυτοκτονιών στους νέους, 
ιδίως μεταξύ των νεαρών κοριτσιών, είναι εξαιρετικά υψηλό, 
πως και οι μεν και οι δε ζουν μια διπλή και εντελώς σχιζοειδή 
ζωή (η μία, κρυφή, όπου καταστρατηγούν τις απαγορεύσεις που 
έχει θεσπίσει το καθεστώς σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ 
και ναρκωτικών, τις βιντεοκασέτες πιο «τολμηρών» ταινιών που 
παράγονται στη Δύση· η άλλη, δημόσια, όπου υποτάσσονται ό
πως όπως στις πουριτανικές διαταγές της εξουσίας ενώ διαφθεί- 
ρουν περιστασιακά τους λειτουργούς της), συνειδητοποιούμε 
πως η ιδέα της αυτοκτονίας μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος σ’ έ
ναν πολίτη που δεν βρίσκει πια νόημα σε μια παντελώς κενή ύ
παρξη. Όμως το ενδιαφέρον της ταινίας έγκειται στη σχολαστι
κή προετοιμασία αυτού του θανάτου- ο κεντρικός ήρωας τον 
βιώνει κυριολεκτικά πολύ πριν από την έλευσή του. Προσπαθεί 
να πείσει τους άλλους να τον σκεπάσουν με λίγες φτυαριές χώ
μα· όχι από θρησκευτική μέριμνα (του λένε πως το Κοράνι απα
γορεύει να βάζεις τέλος μόνος σου στη ζωή σου), αλλά επειδή ε
πιθυμεί να γίνει το αντικείμενο του θανάτου του, αφού δεν μπο
ρεί να γίνει αντικείμενο της ζωής του. Η σκηνοθεσία του θανά
του δεν έχει ιερουργικό χαρακτήρα (δε γίνεται καμία απόπειρα 
προσαρμογής σε κάποιο πρότυπο καθορισμένο εκ των προτέ- 
ρων), αλλά εκφράζει τη θέληση για κυριαρχία του ανθρώπου 
που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί στη ζωή και που αποσκοπεί να 
ολοκληρωθεί στο θάνατο, τον δικό του θάνατο -  τόσο δικό του, ώ
στε ο κόσμος δεν μπορεί να του τον υπεξαιρέσει, κι ούτε η εξου
σία μπορεί να του τον αρνηθεί, αφού ο ίδιος τον οργανώνει, του 
παρέχει ένα πλαίσιο και, κυριολεκτικά, τον δημιουργεί μέσα του. 
Ως προς αυτό, ο θάνατος του Μπάντι συνδέεται με τον αντίστοι
χο πολλών νεαρών οπαδών της Μπασιτζέ για τους οποίους ο θά
νατος ήταν η μοναδική ευκαιρία να δείξουν πως υπάρχουν, πως 
είναι κυρίαρχοι του πεπρωμένου τους, πως κατασκευάζει κανείς 
το θάνατό του επειδή απέτυχε να προσφέρει νόημα στη ζωή του. 
Στο εξής, το ίδιο το άτομο είναι αυτό που χειρίζεται το παράλογο. 219
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και κανείς άλλος θεσμός (ούτε το ισλαμικό κράτος, ούτε η κοινω
νία, η οικογένεια ή οι φίλοι) δεν μπορεί να του στερήσει αυτό το 
αυτεξούσιο. Ο θάνατος μετατρε'πεται σ’ ένα ατομικό πεπρωμένο, 
εκεί όπου το άτομο δεν καταφέρνει να δημιουργηθεί στη ζωή. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Μπαντί είναι έτοιμος να συ
νομιλήσει με τους άλλους σχετικά με την ορθότητα της απόφα
σής του: παραθέτει μια ολόκληρη σειρά από επιχειρήματα για να 
τους πείσει να τον βοηθήσουν, με αντάλλαγμα μεγάλη αμοιβή· η 
συζήτηση γίνεται χωρίς τον παραμικρό δραματικό τόνο· η βού
λησή του είναι ακλόνητη· η όψη του, αποφασισμένη· η φωνή 
του, ουδέτερη, κοφτή- έχει συμβιβαστεί με το πεπρωμένο που ε
πιφυλάσσει στον εαυτό του, κι εννοεί να το βιώσει ως το τέλος. Η 
επανάσταση, το πολιτικό ισλάμ, οι κινητοποιήσεις της δεκαετίας 
του ’80 -  όλα αυτά είναι ανύπαρκτα στο εξής· απομένει μόνο ο 
χλευασμός μιας ισοπεδωμένης ζωής που είναι προορισμένη για 
το παράλογο· το άτομο γίνεται κυρίαρχος στην απώλεια της συ- 
νειδητοποίησης, χωρίς ηρωισμούς ή πάθη -  όλα αυτά σε μια ζο
φερή αποφασιστικότητα που δεν του προσδίδει μεγαλείο ή μιζέ- 
ρια· είναι απλώς ένας άνθρωπος που αποδέχεται συνειδητά το 
σχέδιο της ψυχρής εκμηδένισής του. Η ταινία του Κιαροστάμι 
δεν είναι πολιτική, αν μ’ αυτόν τον όρο εννοούμε την καταγγε
λία ή το εγκώμιο του ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν. Εκ πρώ
της όψεως, μάλιστα, είναι εντελώς α-πολιτική· δε γίνεται ο παρα
μικρός υπαινιγμός για την κατάσταση της γυναίκας, για την ε
λευθερία του λόγου υπό παρακολούθηση, για τη δικαιοσύνη 
κ.λπ. Όμως η ταινία αμφισβητεί τα ιδανικά που εκθειάζει η ι- 
σλαμική εξουσία, με την έννοια ότι δε βρίσκουμε μέσα της κανέ
να στοιχείο αφοσίωσης σε μια ιερή ιδέα, καμιά αναφορά στο Χο- 
μεϊνί, σε όλα όσα καθιστούν την εξουσία μια ξεχωριστή οντότητα 
που γίνεται ιερή μέσα απ’ την ισλαμική αυτονομιμοποίησή της, 
μέσα από τα πλήθη της ένδοξης εποχής της επανάστασης, την ι
σλαμική ουτοπία των νεαρών επαναστατών ή τις μαζικές κινη
τοποιήσεις που αρχικά εκδηλώνονταν αυθόρμητα, αλλά στη συ
νέχεια τις ενορχήστρωνε μια λαϊκίστικη εξουσία. Στην ταινία, η 
μόνη αναφορά στο ισλάμ γίνεται με τη μορφή μιας υπαινικτικής 
και ειρωνικής συζήτησης μ’ έναν νεαρό ιεροσπουδαστή που προ
ορίζεται για μουλάς σε μερικά χρόνια, ο οποίος προσπαθεί, ανα
φορικά με το ισλάμ, να αποτρέψει τον ήρωα της ταινίας από το 
να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του να αυτοκτονήσει. Ο τελευ
ταίος αποκρίνεται ότι δεν έχει ανάγκη τα κηρύγματά του κι ότι, 
όπως και να ’χει, αν τα χρειαζόταν, θα ’χε καταφύγει σε κάποιον 
πιο ικανό από εκείνον. Μ’ άλλα λόγια, καθένας γίνεται κριτής σε 
θρησκευτικά θέματα και δε μεταθέτει σε κάποια άλλη στιγμή τις 
αποφάσεις του σχετικά μ’ αυτό το θέμα, κάτι αντίθετο με το «πι
στεύω» της ισλαμικής εξουσίας, που υποκρίνεται πως χειρίζεται 
τη μοίρα του homo islamicus με το να τον υπερβαίνει, με το να 
του στερεί την κυριαρχία του ως προς το ισλάμ (μ’ άλλα λόγια, 
σε ό,τι αφορά στην κοινωνική, την πολιτική, αν όχι και την ι
διωτική του ύπαρξη), στο όνομα μιας ιδεολογίας που αυτοχαρα- 
κτηρίζεται ως η μοναδική ενσάρκωση του Αγνού. Από την άπο
ψη αυτή (αλλά και από πολλές άλλες), Η γεύση του κερασιού πα
ρουσιάζει αυτή τη μετα-ισλαμική κοινωνία η οποία παραμένει 
κάτω από την κυριαρχία μιας ισλαμικής εξουσίας που δεν αμφι
σβητεί, αλλά και δεν ενσωματώνει, καμία απ’ τις αρχές της, κα
λές ή κακές: όσο λιγότερο την αμφισβητεί κανείς, τόσο περισσό
τερο την αποκλείει από την εσωτερικότητά του, από τις οικογε

νειακές σχέσεις του, από τον ιδιωτικό του κόσμο- η εξουσία δεν 
είναι παρά η σκιά του παρελθόντος της· ο καθένας αποφεύγει 
προσεκτικά να το δει, υποκρίνεται πως δεν υπάρχει, αρνείται να 
τη νομιμοποιήσει χωρίς να επαναστατεί εναντίον της. Βρισκόμα
στε σε μια μετεπαναστατική κοινωνία που δεν πιστεύει πια στην 
επανάσταση κι όπου, εντελώς αντίθετα, ο καθένας ζει τη ζωή του 
ως ένα πεπρωμένο όπου ελέγχει τον τρόπο του θανάτου του: αυ
τό ακριβώς κάνει ο ήρωας της ταινίας· και, υπ’ αυτήν την έν
νοια, πράττει πολιτικό έργο.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 519, Δεκέμβριος 1997.
Μετάφραστι: Γιώργος Καλαμαντης.

Συμπληρώστε τα κενά
του Jonathan Rosenbaum

Θέλω να δίνω στο κοινό μια νύξη τιις σκηνής · τίποτα περισσότερο.
Έτσι και τους δώσεις πολλά, δε θα συνεισφέρουν καθόλου.

Δώσ' τους απλώς μια νύξη και θα τους έχεις δίπλα σου να δουλεύουν.
Έτσι το θέατρο αποκτά νόημα: 

όταν γίνεται μια πράξη του κοινωνικού συνόλου 
O rson Welles, 1938

Το μεγαλύτερο μέρος απ’ ό,τι αποκαλείται νεωτερίζον στην τέχνη 
του κινηματογράφου τα τελευταία πενήντα χρόνια, αρχικά είχε ι
δωθεί από ένα μέρος του κοινού ως βαρετό κι ότι αντιπροσωπεύει 
μιαν απώλεια- συνήθως, επειδή κατά κάποιον τρόπο επαναπροσ
διόρισε τη μορφή και τη λειτουργία της αφήγησης. Όταν ο Jean- 
Luc Godard χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τα jump cuts στο Με 
κομμένη την ανάσα (1959), ορισμένοι θεατές είδαν μιαν απώλεια 
της συνέχειας· κι όταν έβαλε τους ηθοποιούς να εκστομίζουν λο
γοτεχνικά αποσπάσματα που ορισμένες φορές χαλούσαν την αλη
θοφάνεια των χαρακτήρων και της πλοκής, πολλοί σκέφτηκαν ό
τι άνοιγε την πόρτα στο χάος. Την επομένη χρονιά, ο Michelange
lo Antonioni έκανε την εκ πρώτης όψεως κεντρική ηρωίδα τής 
ταινίας Η περιπέτεια να εξαφανιστεί στο ένα τρίτο της ταινίας, 
και ποτέ δεν εξήγησε τι της είχε συμβεί. Το κοινό στις Κάννες ό
που η ταινία έκανε την πρεμιέρα της, ανταποκρίθηκε με οργισμέ
να σφυρίγματα, πιστεύοντας ότι ο βασιλιάς ήταν γυμνός.
Επειδή ο Robert Bresson αρνιόταν να χρησιμοποιήσει ηθοποι
ούς, και δίδασκε τα «μοντέλα» του να υποδύονται χωρίς εκφρά
σεις, του κόλλησαν την ετικέτα του σπεσιαλίστα της πλήξης, ε
νός poseur1 που σκηνοθετούσε άχαρες και επιτηδευμένες δοκι
μασίες. Ο Jacques Tati, που κινηματογραφούσε σχεδόν τα πά
ντα σε μακρινά πλάνα και επικεντρωνόταν πιο πολύ στα της 
καθημερινότητας παρά σε εξαιρετικά γεγονότα, είχε λιγότερες 
δυσκολίες στο να βρει ένα παγκόσμιο κοινό, αν και πολλοί κρι
τικοί τον χαρακτήριζαν επίσης ανιαρό. Όσο για τον Jacques 
Rivette, που έσβησε τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ «καλής» 
και «κακής» υποκριτικής, θεάματος και αφήγησης, πραγματι
κού και κινηματογραφικού χρόνου, γρήγορα έγινε ένα απ’ τα 
συνηθισμένα ανέκδοτα μεταξύ των συντηρητικών σχολιαστών 
που μιλούσαν για τις μακρόσυρτες, βαρετές ταινίες του.1 
Ολοι αυτοί οι καλλιτέχνες, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας 
τους, εξέφρασαν ό,τι ήταν ζωντανό στην εποχή τους και στον 
κόσμο τους. Όμως για να προσφέρουν κάτι νέο, ήταν αναγκαίο
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ν’ απομακρύνουν κάτι άλλο, κάτι οικείο στην αφήγηση μιας ι
στορίας που εμπόδιζε τις νέες οπτικές. Αν οι μέγιστες συμβολές 
στην κινηματογραφική τέχνη των Antonioni, Bresson, Godard, 
Rivette και Tati, καθώς και των Chantal Akerman, Carl Dreyer, 
Χου Χσιάο-χσιέν, Αμπάς Κιαροστάμι, Αντρέι Ταρκόφσκι και 
Bela Tarr, κατά καιρούς έγιναν αντιληπτές ως αφαιρέσεις, αυτά 
συνέβαινε επειδή τείνουμε να κουβαλάμε παλιές συνήθειες όταν 
πάμε στον κινηματογράφο. Είναι απίθανο ν ’ αποκτήσουν υπό
σταση νέες συνήθειες χωρίς κάποιες συγκρούσεις, στη διάρκεια 
των οποίων διαφορετικές μορφές γοητείας και απογοήτευσης θα 
συναγωνίζονται για το ποια θα επικρατήσει. Ορισμένοι θεατές 
δεν ξεπερνούν ποτέ αυτά το στάδιο. Άλλοι, πάλι, θέλουν απλώς 
να συνεχίσουν να πηγαίνουν σινεμά για να ξεχάσουν τη ζωή και 
τα προβλήματά τους (εδώ συμπεριλαμβάνονται όχι λίγοι κριτι
κοί με κύρος και διακεκριμένοι διανοητές), κι έτσι γαντζώνο
νται από τις παλιές τους συνήθειες κι αγνοούν το ζήτημα.
Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός άτι οι ταινίες του 
Αμπάς Κιαροστάμι διχάζουν το κοινά, τόσο στις ΗΠΑ όσο και 
στην πατρίδα του, το Ιράν, αλλά και όπου αλλού προβάλλονται. 
Ακόμα και στη Γαλλία, όπου το έργο του εκτιμήθηκε πιθανώς 
πιο νωρίς από οπουδήποτε αλλού, δύο από τις πρώτες του ται
νίες σημείωσαν εμπορική αποτυχία, αν και οι επόμενες απέκτη
σαν παθιασμένους οπαδούς, κάτι που θυμίζει τη δική μου ανά
μικτη αντίδραση όταν γνώρισα για πρώτη φορά το έργο του το 
1993, στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο. Δεν μπορώ 
πια να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη ταινία του που είδα, όμως 
αυτή που τώρα θεωρώ ανεξιχνίαστη και μυστηριώδη, το Πού 
είναι το σπίτι του φίλον μου;, στην αρχή μού έδωσε την εντύπω
ση επίπεδης και πεζής, μια κωμωδία με μαθητές που επιδιώκει 
να έχει τη γοητεία μιας ελάσσονος ταινίας του Truffaut- στην 
καλύτερη περίπτωση, απλώς συμπαθητική. Και μόνο αφάτου 
είδα το Και η ζωή συνεχίζεται, όλος ο πλούτος της άρχισε να απο- 
καθιστάται. Πρόσφατα έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι άτι αυ
τό που θεωρούσα ως το πιο εξαίσιο που έχει συμβεί στον κινη
ματογράφο εδώ και πολλά χρόνια, οι ταινίες του Κιαροστάμι, σε 
κάποιους φίλους και συναδέλφους δίνει την εντύπωση του βα
ρετού, του κενού, ακόμα και του προβλέψιμου, κι αρκετοί απ’ 
αυτούς μ’ έκαναν να συνειδητοποιήσω άτι δεν μπορεί να θεω
ρείται δεδομένη η αναγνώριση του μεγαλείου του Κιαροστάμι, 
ακόμα και μετά που Η γεύση του κερασιού μοιράστηκε τον Χρυ
σά Φοίνικα στη Κάννες το 1997,:ι Και μερικοί συνάδελφοι που 
συμμερίζονται το δέος μου για τη Γεύση του κερασιού, διαχωρί
ζουν την θέση τους εξαιτίας της καταπληκτικής τελευταίας σε- 
κάνς, την οποία αντιμετωπίζουν ως μια κηλίδα σ’ ένα κατά τα 
άλλα αριστουργηματικό έργο, ενώ εγώ τη βλέπω ως το στοιχείο 
που κάνει αυτή την ταινία ένα αριστούργημα.
Έχω αρχίσει σιγά σιγά να πιστεύω άτι άλες αυτές οι διαφωνίες 
περιστρέφονται κυρίως γύρω από το ζήτημα του γιατί, στις α
φηγήσεις του Κιαροστάμι, πάντα λείπει κάτι που φαίνεται να 
είναι σημαντική πληροφορία. Για παράδειγμα, τμήματα της η
χητικής μπάντας σ’ ορισμένα από τα τελευταία μέρη στις ται
νίες Κατ’ οίκον εργασία και Close-up έχουν εξαφανιστεί (ανοι
κτά στην πρώτη περίπτωση και λάθρα -από ένα τεχνικά ψευ
δοπρόβλημα- στη δεύτερη). Οι προσδοκίες του κοινού για το 
πού πάει η κάμερα (και για το τι βρίσκει), εσκεμμένα περιφρο- 
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Και η ζωή συνεχίζεται. Και κρατιόμαστε τόσο μακριά από κεντρι
κά σημεία της δράσης στις τελικές σκηνές των Και η ζωή συνε
χίζεται και Μέσα από τους ελαιώνες, ώστε πρέπει να φανταστού
με μέρος αυτών που διαδραματίζονται -  τόσο ως προς τον ήχο 
όσο και ως προς την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, εξαναγκαζόμα
στε να συμπληρώσουμε τα κενά όσο πιο καλά μπορούμε -  μια 
δραστηριότητα, που δεν είναι απλώς μέρος της τεχνικής του 
Κιαροστάμι, αλλά και του θέματος που πραγματεύεται. Με την 
πιο κυριολεκτική και σχεδόν τετριμμένη έννοια, εμείς είμαστε 
αυτό που πραγματεύονται οι ταινίες του Κιαροστάμι. Στη Γεύ
ση του κερασιού, οι παραλείψεις στην αφήγηση είναι ακόμα πιο 
δραστικές και πιο βασικές. Για να εξηγήσω γιατί, προτίθεμαι να 
συζητήσω καθετί που έχει σημασία σ’ αυτή την ταινία, συμπε
ριλαμβανομένου και του τέλους.

Ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας θέλει ν ’ αυτοκτονήσει, και 
δε γνωρίζουμε γιατί. Μετά από μια μέρα περισυλλογής και προ
ετοιμασίας, δε γνωρίζουμε ούτε αν θα πετύχει. Θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κάποιος (κι ορισμένοι συνάδελφοί μου το έχουν ι
σχυριστεί) ότι ο Κιαροστάμι παραλείπει τέτοιου είδους πληρο
φορίες γιατί δεν έχει τίποτα να πει. Θα το αντικρούσω, επειδή ο 
Κιαροστάμι μιλάει μ’ εμάς και μέσα από μας, μας προσκαλεί να 
συμμετάσχουμε σε μια συλλογική, κοινή αφήγηση, και θα πρέ
πει να μοιραστούμε μέρος του φόρτου της αναζήτησης του αν η 
ταινία λέει οτιδήποτε. Αν δεν θέλουμε να παίξουμε μέσα και μα
ζί με τις κωμωδίες του, όπως είναι οι ταινίες Πού είναι το σπίτι 
του φίλου μου; και Μέσα από τους ελαιώνες, ας μη περιμένουμε ό
τι θα διασκεδάσουμε. Αν δεν θέλουμε να στοχαστούμε για τον 
δικό μας θάνατο ή για ενδεχόμενες αυτοκτονίες αγνώστων και 
για το πώς εμείς θα ανταποκρινόμασταν στις εκκλήσεις τους, 
τότε Η γεύση του κερασιού δεν έχει να μας πει απολύτως τίποτα. 
Ο ήρωας της Γεύσης του κερασιού είναι ένας πενηντάρης ονόμα- 
τι Μπαντί, ο οποίος περιφέρεται με το αυτοκίνητο στα περίχω
ρα της Τεχεράνης, αναζητώντας κάποιον που είναι διατεθειμέ
νος να τον θάψει αν τα καταφέρει ν ’ αυτοκτονήσει (σχεδιάζει 
να καταπιεί υπνωτικά χάπια) ή, αν αποτύχει, να τον βγάλει από 
το λάκκο. Στη διάρκεια ενός απογεύματος, παίρνει τρεις επιβά
τες και ζητά από τον καθένα να εκτελέσει αυτή τη δουλειά με 
το αζημίωτο: έναν νεαρό κούρδο στρατιώτη, έναν αφγανό ιερο
σπουδαστή που είναι λίγο πιο μεγάλος στην ηλικία, κι έναν 
τούρκο ταριχευτή που είναι ακόμα μεγαλύτερος. Ο στρατιώτης 
το σκάει τρομαγμένος, ο ιεροσπουδαστής προσπαθεί να τον πεί
σει να μην αυτοκτονήσει, κι ο ταριχευτής, παρ’ όλο που κι αυ
τός επιχειρεί να του αλλάξει γνώμη, δέχεται τελικά, γιατί χρει
άζεται τα χρήματα για να φροντίσει το άρρωστο παιδί του. Το έ
δαφος που η Range Rover του Μπαντί συνεχώς διατρέχει, είναι 
ξερό, γεμάτο σκόνη, άσχημες κατασκευές και θορυβώδεις εκ
σκαφείς, ενώ ο τόπος που έχει επιλέξει για την ταφή του, σχετι
κά ήσυχος, παρθένος και ακατοίκητος. Κανονίζουν, να έρθει 
την αυγή ο ταριχευτής στην προκαθορισμένη πλαγιά του λό
φου, να φωνάξει το όνομα του Μπαντί δύο φορές, να ρίξει δύο 
πέτρες στην τρύπα για να σιγουρευτεί ότι δεν κοιμάται, και με
τά, αν δεν υπάρξει καμιά απάντηση, να ρίξει με το φτυάρι χώμα 
πάνω στο σώμα του και να πάρει τα χρήματα που θα έχει αφή
σει ο Μπαντί στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
Αργότερα, το ίδιο βράδυ, ο Μπαντί βγαίνει απ’ το διαμέρισμά
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του, οδηγεί στο σκοτάδι προς το καθορισμένο σημείο και ξαπλώ
νει μέσα στο λάκκο. Ακούμε ήχους κεραυνών, τη βροχή και γα
βγίσματα αδέσποτων σκύλων, και μετά η οθόνη γίνεται ολόκλη
ρη μαύρη. Στον επίλογο βλέπουμε τον Κιαροστάμι στην ίδια το
ποθεσία, στο φως της ημέρας, με το κινηματογραφικά του συνερ
γείο να κινηματογραφεί στρατιώτες που τρέχουν και τραγου
δούν κάτω στην κοιλάδα. Ο Χομαγιούν Ερσαντί, ο ηθοποιός που 
παίζει τον Μπαντί, ανάβει και δίνει στο Κιαροστάμι ένα τσιγάρο, 
λίγο πριν ανακοινώσει ο Κιαροστάμι άτι η λήψη ολοκληρώθηκε 
κι είναι έτοιμοι να ηχογραφήσουν «χώρο». Το πλάνο μένει για λί
γο σταθερό στον άνεμο που κουνάει τα ολάνθιστα δένδρα, στους 
στρατιώτες και στους κινηματογραφιστές που χαλαρώνουν 
στην πλαγιά του λόφου ανάμεσα στις λήψεις, κι ύστερα η κάμε
ρα στρέφεται προς ένα αυτοκίνητο που κινείται σε απόσταση. 
Υπό τους ήχους της ορχηστρικης εκδοχής του «St. James 
Infirmary» του Louis Armstrong, πέφτουν οι τίτλοι του τέλους.

Το τέλος της ταινίας, τελείως διαφορετικό απ’ ό,τι έχει προηγη- 
θεί, είναι γυρισμένο σε βίντεο, και σ’ αυτό οφείλεται εν μέρει το 
ξάφνιασμα που προκαλεί. Όταν ο Κιαροστάμι ήρθε στο Σικάγο 
πριν τρεις μήνες για να παρουσιάσει την ταινία, μια από τις 
πρώτες ερωτήσεις που δέχθηκε, αφορούσε ακριβώς αυτό: γιατί 
επέλεξε να κινηματογραφήσει το τέλος με διαφορετικού είδους 
φιλμ. Ανέμενα άτι θα απαντούσε ότι μόνο η άγρια υφή της ει
κόνας του βίντεο είναι αυτή που κάνει την εικόνα να δείχνει 
διαφορετική. Όμως ο Κιαροστάμι προτίμησε ν ’ απαντήσει 
στην ερώτηση σαν να δεχόταν ως σωστή την άποψη του ερω- 
τώντος για τη διαφορετικότητα του φιλμ.
Ίσως η αιτία βρίσκεται σε μια δήλωση που έκανε πριν τρία χρό
νια σ’ ένα συνέδριο στο Παρίσι: «Πιστεύω σ’ έναν κινηματογρά
φο που δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερο χρόνο 
στο θεατή του· σ’ έναν κινηματογράφο ημιτελή, ανολοκλήρωτο, 
που συμπληρώνεται από το δημιουργικό πνεύμα του θεατή, έ
τσι ώστε, ξαφνικά, αντί για μία, να έχουμε εκατοντάδες ταινίες». 
Μιλώντας με τον Κιαροστάμι το επόμενο πρωινό, ανακάλυψα ό
τι το εννοούσε απόλυτα αυτό που είχε πει· έτσι, θεωρούσε απο
λύτως νόμιμο το να θεωρήσει κανείς ότι το τέλος της ταινίας Η 
γεύοη του κερασιού έχει γυριστεί με διαφορετικού τύπου φιλμ. 
Τα ίδια φαίνεται να πιστεύει και για τις σχετικές με την ταινία 
αναληθείς φήμες που άρχισαν να κυκλοφορούν μετά το γύρι
σμά της, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν στο πώς 
πραγματεύεται το θέμα της αυτοκτονίας. Έπρεπε να περιμένει 
σχεδόν ένα χρόνο για να έρθει ξανά η άνοιξη και να μπορέσει να 
γυρίσει το τέλος της ταινίας, κι αυτή η καθυστέρηση προκάλε- 
σε σειρά εικασιών στον Τύπο. Η ταινία έφτασε στις Κάννες 
προς το τέλος του φεστιβάλ, κι αφού στο μεταξύ είχαν κυκλο
φορήσει φήμες σύμφωνα με τις οποίες μπορεί και να μη προ
βαλλόταν καθόλου, επειδή οι ισλαμικοί νόμοι απαγόρευαν την 
αυτοκτονία κι ο Κιαροστάμι είχε προβλήματα με την ιρανική 
κυβέρνηση -  φήμες, που αποδείχθηκαν αληθινές κατά το ήμι- 
συ. Επειδή ένας νόμος απαγόρευε πρεμιέρες ιρανικών ταινιών 
πριν από την προβολή τους σ’ ένα ιρανικό φεστιβάλ (ο νόμος 
καταργήθηκε με αφορμή αυτή την περίπτωση), ο Κιαροστάμι 
είχε πρόβλημα να φέρει την ταινία στις Κάννες, αλλά αυτό το 
πρόβλημα δεν είχε να κάνει με το θέμα της αυτοκτονίας.
Αυτό δεν απέτρεψε τη «New York Times» και αρκετούς κριτι

κούς να γράψουν ότι η άφιξη της ταινίας στις Κάννες αντιπρο
σώπευε ένα θρίαμβο ενάντια στην ιρανική λογοκρισία. (Αν κά
ποιος θέλει να δει τον Κιαροστάμι σαν ήρωα της αντίστασης κα
τά του ισλαμικού κράτους, θα μπορούσε να επικαλεστεί τη δυσ
φορία που προκαλεί η δημοτικότητά του στη Δύση, καθώς και 
το γεγονός ότι οι ταινίες του εστιάζουν στη φτώχεια, κάτι που 
τον εξανάγκασε να μοντάρει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας// 
γεύση του κερασιού τη νύχτα, τη μοναδική ώρα που είχε διαθέσι
μη μουβιόλα). Όταν ανέφερα στον Κιαροστάμι τα αναληθή δη
μοσιεύματα, μου είπε: «Εδώ που τα λέμε, μ’ αρέσει να έχω τέτοι
ες ερμηνείες στις συζητήσεις και στο διάλογο γύρω από τις ται
νίες μου... Όταν μια τέτοια ερμηνεία βρίσκεται στα χέρια των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, ποιος μπορεί να την ελέγξει; Ορι
σμένες φορές, μάλιστα, θέλουν να παρερμηνεύουν». Του απά
ντησα: «Ίσως αυτό συμβαίνει πιο συχνά με τις ταινίες σας, επει
δή απουσιάζουν κομμάτια απ’ την αφήγηση. Αντί το κοινό να 
συμπληρώνει αυτά τα άδεια διαστήματα, τα συμπληρώνουν οι 
δημοσιογράφοι και οι δημοσιοσχεσίτες». «Σε κάθε περίπτωση» 
μου απάντησε, «είναι προτιμότερο να σε εξαπατούν αυτοί παρά 
οι σκηνοθέτες. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο το κοινό να σκε- 
φτεί γι’ αυτά τα κενά και να βρει τις δικές του λύσεις».

Ο Κιαροστάμι γράφει τα σενάρια, παράγει, σκηνοθετεί και μον
τάρει μόνος του τις ταινίες του. Όμως, όπως ανακάλυψα στη 
διάρκεια της συζήτησής μας, καμιά από τις πρόσφατες ταινίες 
του δε γυρίστηκε πάνω σε γραμμένο σενάριο. Οι διάλογοι των 
ταινιών προέκυπταν μετά από πολυήμερες συνεργασίες τού 
Κιαροστάμι με τους ερασιτέχνες ηθοποιούς του (αν και κανέ
νας απ’ αυτούς δεν είχε μια καθαρή αίσθηση για την ταινία στο 
σύνολό της), κι έτσι σε πολλά επίπεδα υπήρξε σ’ έναν μεγάλο 
βαθμό χειραγώγηση.
Το μεγαλύτερο μέρος των διαλόγων στην Γεύοη του κερασιού 
διεξάγεται μεταξύ του Μπαντί και των τριών επιβατών, αλλά οι 
ηθοποιοί δεν συναντήθηκαν μεταξύ τους στα γυρίσματα εκτός 
από τον Ερσαντί και τον Αμπντόλ Χοσείν Μπαγερί που υπο
δύεται τον τούρκο ταριχευτή (οι δυο τους έχουν και μιαν άλλη, 
σύντομη σκηνή έξω από το μουσείο όπου εργάζεται ο ταριχευ
τής). Ο Κιαροστάμι κινηματογράφησε τον κάθε ηθοποιό ξεχω
ριστά (ορισμένες φορές χωρίς να είναι παρόν κάποιο από τα μέ
λη του συνεργείου), καθισμένος στη θέση του επιβάτη όταν ο
δηγούσε ο Ερσαντί, ή οδηγώντας αυτός μ’ επιβάτη έναν απ' 
τους άλλους ηθοποιούς. Όπως ένας μυθιστοριογράφος ενοικεί 
σε κάθε χαρακτήρα του, έτσι και ο Κιαροστάμι «έπαιξε» εκτός 
οθόνης καθένα απ’ αυτά τα πρόσωπα, εκμαιεύοντας τον επί της 
οθόνης διάλογο και τις αντιδράσεις από τους ηθοποιούς μέσα α
πό μια σειρά τεχνάσματα. Μου είπε πως, όταν ήθελε να «βγά
λει» έκπληξη απ’ τον ηθοποιό που έπαιζε τον κούρδο στρατιώ
τη, άρχισε να του μιλάει τσέχικα. «Μιαν άλλη φορά, όταν ήθε
λα να δείχνει φοβισμένος, έβαλα ένα όπλο στο ντουλαιιάκι τού 
αυτοκινήτου και του ζήτησα να το ανοίξει για να πάρει μια σο
κολάτα.» Υπάρχει διχογνωμία σχετικά με τέτοιες μεθόδους που 
έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα του Κιαροστάμι ως ενός 
«ταπεινού» ανθρωπιστή (μ’ άλλα λόγια, εξ αίματος αδελφού 
του Vittorio De Sica ή του Σατιαζίτ Ράι, δύο άλλων μεσοαστών 
σκηνοθετών που δούλεψαν με εξαθλιωμένους ηθοποιούς), αν 
και σπεύδω να συμπληρώσω ότι ένα μεγάλου μήκους γαλλικό
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ντοκιμαντέρ για τον Κιαροστάμι4 δείχνει πολλούς από τους 
πρώην ηθοποιούς του να τον χαιρετούν με εμφανή σεβασμό και 
αγάπη. Στη Γεύση του κερασιού, ένα καθαρό -καίτοι απροσχε
δίαστο- αποτέλεσμα της δουλειάς του μ’ έναν έναν ηθοποιό ξε
χωριστά, είναι η δημιουργία μιας ισχυρής αίσθησης μοναξιάς 
που διατρέχει την ταινία απ’ άκρου εις άκρον (πριν την ανα
κουφιστική συντροφικότητα του επιλόγου), ανεξάρτητα απ’ το 
αν ο Μπαντί είναι μόνος ή με κάποιον άλλο. Ωστόσο, η εμμονή 
του Κιαροστάμι να τοποθετήσει αυτή την ταινία αποκλειστικά 
σε εξωτερικούς χώρους, τόσο ως προς το τι αχούμε όσο και ως 
προς το τι βλέπουμε, αρνούμενος να μπει στο μουσείο ή στο δια
μέρισμα του Μπαντί κι αφήνοντας τα παράθυρα της Range 
Rover του Μπαντί ολάνοιχτα, κάμπτουν αυτή την αίσθηση μο
ναξιάς με μια εξίσου δυνατή και συνεχή αίσθηση συν-ύπαρξης 
μέσα στον κόσμο. Κατά συνέπεια, αν και η ταινία εκτυλίσσεται 
στον πιο ιδιωτικό χώρο που μπορούμε να φανταστούμε (τις σκο
τεινές γωνιές της συνείδησης ενός ατόμου που αποχαιρετά τη 
ζωή), συλλαμβάνει αυτή τη ζωή σχεδόν αποκλειστικά με όρους 
δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Αυτό τοποθετεί τους θεατές 
στο ίδιο υπαρξιακό επίπεδο με τον ήρωα, να στοχάζονται για τις 
προσδοκίες του δικού τους μοναχικού θανάτου στον δημόσιο 
χώρο ενός κινηματογράφου. Επίσης τους τοποθετεί στο ίδιο ε
πίπεδο με καθέναν απ’ τους επιβάτες, να στοχάζονται πάνω στο 
ζήτημα για το πώς αυτοί θ’ ανταποκρίνονταν σε μια τέτοια πα
ράκληση από έναν άγνωστο.

Η δραματική πλοκή στις περισσότερες ταινίες του Κιαροστάμι 
είναι απεικόνιση μιας απλής ιδέας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφα
νές στις υπέροχες διδακτικές μικρού μήκους ταινίες για παιδιά 
όπως το Δύο λύσεις σ’ ένα πρόβλημα ή το Με ή χωρίς τάξη, αλλά 
και στις όμοιες με παραβολές ιστορίες των περισσότερων μυθο
πλασιών του μεγάλου μήκους. Σε ταινίες τόσο διαφορετικές με
ταξύ τους όσο Ο ταξιδιώτης, το Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, 
το Και η ζωή συνεχίζεται, το Μέσα από τους ελαιώνες ή το Η γεύ
ση του κερασιού (ακόμα και στο Άσπρο μπαλόνι του Τζαφάρ Πα- 
ναχί, όπου ο Κιαροστάμι «έγραψε» το σενάριο χωρίς πάλι να 
πιάσει μολύβι, αλλά αφηγούμενος τη δράση σ’ ένα μαγνητόφω
νο), βρίσκουμε σταθερά έναν κεντρικό ήρωα που χαρακτηρίζε
ται απ’ την εμμονή για να πετύχει κάποια αποστολή, κι έχει α
νάγκη βοήθειας από τους άλλους που απαντούν με κατάπληξη, 
αδιαφορία ή μιας μορφής συμπαράσταση. Κάθε αποστολή εμπε
ριέχει κι ένα στοιχείο «τρέλας», και η επιμονή του ήρωα συνή
θως αντιμετωπίζεται με κωμικούς όρους. Στη Γεύση του κερασι
ού, όμως, όπου η αποστολή είναι η αυτοεξάλειψη του ήρωα, αν 
εξαιρέσεις κάποιες ατάκες του τούρκου ταριχευτή, η κωμωδία 
είναι πιο διακριτική, κι ο τόνος, ασυνήθιστα μελαγχολικός.
Η δράση πριν τον επίλογο είναι περιορισμένη σε μία μέρα κι έ
να βράδυ· σιγά σιγά, όμως, αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα 
έρχεται να αντιπροσωπεύσει το διάστημα μιας ολόκληρης ζω
ής, καθώς οι επιβάτες του Μπαντί αντιπροσωπεύουν τα τρία 
διαδοχικά στάδια αυτής της ζωής. (Εξίσου αντιπροσωπευτικά 
είναι και τα επαγγέλματα τους, ενώ οι εθνικότητές τους, καθώς 
και το κομμάτι του Armstrong στο τέλος, συμβάλλουν στο να 
γίνει κατανοητό πόσο πολυπολιτισμική και διεθνής είναι αυτή 
η ιρανική ταινία.) Λίγες ταινίες είναι πιο προσηλωμένες στο 
σπαρακτικό πέρασμα του χρόνου και στο αργό σβήσιμο του

φωτός της ημέρας· έτσι, οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας 
καθώς η ημέρα προχωρά (οι εργάτες που χαρούμενοι βγάζουν 
το αυτοκίνητο του Μπαντί έξω απ’ το χαντάκι, ο εκσκαφέας 
που αδειάζει χώμα και πέτρες, η ουρά των καυσαερίων που α
φήνει πίσω του ένα αεροπλάνο, ένα φευγαλέο στιγμιότυπο με 
κάποιους μαθητές που τρέχουν γύρω από ένα φορτηγό) συσσω
ρεύονται σαν μικρά σήματα και εκφάνσεις μιας ύπαρξης που 
πρόκειται να εξαφανιστεί.
Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κοσμικό γενικό πλάνο αυτό που 
χρησιμοποιεί ο Κιαροστάμι δίκην υπογραφής και με κωμικό-φι- 
λοσοφικό αποτέλεσμα στην τελευταία σκηνή του Και η ζωή συνε
χίζεται και του Μέσα από τους ελαιώνες, όπου η απόστασή μας απ’ 
τους χαρακτήρες κι απ’ το τι λένε, μετατρέπει τη μοίρα τους σε 
αφηρημένο παζλ, σε κενά που πρέπει να συμπληρωθούν από τη 
διαίσθηση και την επινοητικότητά μας. Η γεύση του κερασιού, 
καθ’ όλη τη διάρκειά της, είναι γεμάτη με πλάνα αυτού του εί
δους, συμπεριλαμβανομένων των μακρινών πλάνων από ψηλά του 
αυτοκινήτου του Μπαντί καθώς κινείται στους λόφους, ενώ συ
νήθως συζητά μ’ έναν επιβάτη, αλλά ο ήχος του διαλόγου τους πα
ραμένει πάντα στο προσκήνιο, φέρνοντας στο νου τα δίκην γενι
κών πλάνων καρέ σε βιβλία κόμικς που συνοδεύονται από φού
σκες με διαλόγους. Όπως η συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου 
χώρου ή το συχνό καδράρισμα του τοπίου μέσα απ’ τα παράθυρα 
του αυτοκινήτου, έτσι κι αυτός ο συνδυασμός απόστασης με εγ
γύτητα είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο ο Κιαροστάμι προσ
δίδει τεράστιο βάρος στις πιο απλές καθημερινές στιγμές.

Καθώς συζητάει με το στρατιώτη, κάποια στιγμή ο Μπαντί λεει: 
«Διασκέδασα όταν υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία. 
Ήταν η καλύτερη εποχή της ζωής μου. Εκεί γνώρισα τους πιο 
κοντινούς μου φίλους· ειδικότερα, τους πρώτους έξι μήνες». Θυ
μάται να σηκώνεται στις 4 η ώρα τα πρωί, να γυαλίζει τις μπότες 
του, να πηγαίνει σε ασκήσεις με τον ταγματάρχη που τους έβαζε 
να μετρούν, κι αρχίζει να μετρά μ’ έναν τρυφερό ψίθυρο. Είναι 
ό,τι πλησιέστερο έχουμε στην ταινία σε μια προσωπική εξομολό
γηση, ενώ, αργότερα, στον επίλογο, βλέπουμε και τους στρατιώ
τες να μετρούν. Ένας φανός φίλος με πληροφόρησε ότι μια από 
τις λέξεις στο τραγούδι τους είναι «επανάσταση»...

Συζητώντας με τον ιεροσπουδαστή, ο οποίος δεν εγκρίνει το 
σχέδιο αυτοκτονίας για θρησκευτικούς λόγους, ο Μπαντί λέει 
πως, όταν είσαι δυστυχής, πληγώνεις τους άλλους, και το να 
πληγώνεις τους άλλους είναι αμάρτημα. Είναι το εγγύτερο στο 
οποίο φτάνει για να αιτιολογήσει την απόφασή του να δώσει έ
να τέλος στη ζωή του.

Στη συζήτηση του Μπαντί με τον ταριχευτή (που ο Κιαροστά
μι την παρουσιάζει in medias res,s παραλείποντας το πώς γνω
ρίστηκαν και το πώς ξεκίνησε η συζήτησή τους), ο ταριχευτής 
είναι αυτός που μιλά περισσότερο, εξηγώντας πόσο κοντά έ
φτασε στο ν ’ αυτοκτονήσει ο ίδιος το 1960, μετά από έναν κα
βγά με τη γυναίκα του. Αποφασισμένος να κρεμαστεί, κουβά
λησε ένα σκοινί σε μια φυτεία με μουριές, αλλά, πριν μπορέσει 
να ολοκληρώσει την πράξη του, αποφάσισε να δοκιμάσει ένα 
μούρο, και μετά άλλο ένα κι άλλο ένα. Κοίταξε τη θέα, άκουσε 
τις φωνές των παιδιών κι αποφάσισε να ζήσει. Λίγο αργότερα,
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θα ρωτήσει τον Μπαντί: «Θέλεις στ’ αλήθεια να εγκαταλείψεις 
τη γεύση του κερασιού;»

Παρ’ όλα όσα είπα προηγουμένως για τον Antonioni και τον 
Tati, τους δύο σκηνοθέτες που το έργο του Κιαροστάμι μού θυ
μίζει περισσότερο, Η γεύση τον κερασιού έχει μεγαλύτερη σχέση 
με τη γεύση των κερασιών απ’ ό,τι με τη γεύση του κινηματο
γράφου. Δεν έχω γνωρίσει άλλο σκηνοθέτη που να δηλώνει λι
γότερο κινηματογραφόφιλος από τον Κιαροστάμι. Αν και η 
σκηνοθεσία επανέρχεται ως θέμα σ’ όλο το έργο του, αυτό έχει 
μάλλον να κάνει με τη σχέση του ως σκηνοθέτη με τον κόσμο 
παρά με τον κινηματογράφο per se.6
Η ιστορία του Ιράν δε συμφωνεί ακριβώς με την ιστορία τής 
Δύσης, όσο κι αν πασχίζουμε να δημιουργήσουμε σημεία επα
φής και σύγκλισης. Εν προκειμένω, η κατάσταση του Δυτικού 
κόσμου στα μέσα του αιώνα, που αντανακλάται στους νεωτερι
σμούς των Bresson, Tati, Godard, Rivette και Antonioni, δεν 
μπορεί να συμφωνήσει ακριβώς με την κατάσταση του πλανή
τη στο τέλος του αιώνα που αντανακλάται στους νεωτερισμούς 
του Κιαροστάμι και των άλλων. Στο βαθμό που Η γεύση τον κε
ρασιού είναι μια απάντηση μάλλον στη δεκαετία του ’90 παρά 
στην ιστορία του κινηματογράφου, έχει περισσότερα κοινά με 
τις ταινίες Αντίο, Νότε, Αντίο του Χου Χσιάο-Χσιέν και Σεζάν 
των Jean-Marie Straub και Danielle Huillet (άλλες δύο πρό
σφατες ταινίες για την εξάλειψη του τοπίου στα περίχωρα του 
άστεως) απ’ ό,τι με την Περιπέτεια ή το Playtime που επίσης α
σχολούνται με την απώλεια των αξιών και την επαναδιαπραγ
μάτευση του δημόσιου χώρου. Οι αφηγηματικές εκθλίψεις τού 
Κιαροστάμι και η αίσθηση του περάσματος του χρόνου μού θυ
μίζουν αυτές τις ταινίες μόνο γιατί αυτές είναι μέρος του κό
σμου μου και του λεξιλογίου μου για να τον κατανοήσω.
Ένας φίλος που μετά από υπόδειξή μου δανείστηκε τη βιντεο
κασέτα τού Και η ζωή συνεχίζεται, μου είπε ότι του άρεσε όλη, ε
κτός από το γεγονός ότι η ταινία «αρνείται» ν ’ αποκαλύψει αν ο 
ήρωας έφερε σε πέρας την αποστολή του. Αυτή η αποστολή 
(του ίδιου του Κιαροστάμι πριν κάνει την ταινία) ήταν η ανα
ζήτηση στα χωριά του βόρειου Ιράν, προκειμένου να μάθει αν 
τα δύο παιδιά που ήταν οι κεντρικοί ηθοποιοί στο Πού είναι το 
σπίτι τον φίλου μου; είχαν επιβιώσει από τον ισχυρό σεισμό. Σε 
μια συνέντευξή του, ο Κιαροστάμι εξήγησε ότι η επιθυμία του 
να βρει τα παιδιά ήταν καθαρά προσωπική, και το να τη μετα
τρέψει σε ταινία θα ήταν κάτι συναισθηματικό (και μπορεί να 
έκανε την ταινία του επιτυχία στο Ιράν, αλλά θα πρόδιδε τις 
προθέσεις του): «Δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι πάνω από 20 χι
λιάδες παιδιά σκοτώθηκαν σ’ εκείνον το σεισμό. Οι δύο ήρωές 
μου θα μπορούσαν να βρίσκονται μεταξύ τους». Η δέσμευσή 
του, μ’ άλλα λόγια, ήταν απέναντι στη ζωή κι όχι στις προστα
γές του εμπορικού κινηματογράφου ή στα γεγονότα της δικής 
του ζωής. Ένας συνάδελφος που βρίσκει τη Γεύση του κερασιού 
«οδυνηρά βαρετή», έχει αντιρρήσεις: για το ότι δε γνωρίζουμε 
τίποτα για τον Μπαντί, για τις παραπλανητικές νύξεις τού Κια
ροστάμι ότι ο Μπαντί μπορεί να είναι ένας ομοφυλόφιλος που 
ψάχνει για σεξ, και για την πολυχρησιμοποιημένη «στρατηγι
κή αποστασιοποίησης», σύμφωνα με την οποία, στο τέλος, μας 
υπενθυμίζεται ότι βλέπουμε μια ταινία. Από την οπτική της ι
στορίας του εμπορικού κινηματογράφου, και οι τρεις αντιρρή

σεις του είναι βάσιμες. Όμως ο Κιαροστάμι δεν ενδιαφέρεται 
καθόλου να συμμορφωθεί προς αυτή την οπτική, και ξέροντας 
τι είναι ικανός να κάνει, δεν βρίσκω κάποιο λόγο γιατί θα έπρε
πε να ενδιαφέρεται.
Αν ο Κιαροστάμι ήθελε να δώσουμε έμφαση μόνο στις αυτοκτο- 
νικές παρορμήσεις του Μπαντί, θα μπορούσε να μας έλεγε πε
ρισσότερα γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Όμως αυτό θα ερχόταν σε α
ντίθεση με την επιθυμία του να δώσουμε επίσης έμφαση στους 
τρεις επιβάτες του Μπαντί, οι οποίοι, όπως κι εμείς, ελάχιστα 
γνωρίζουν γι’ αυτόν τον άγνωστο -  η ταινία ασχολείται τόσο με 
το δίλημμά τους όσο και με το δικό του. Το ενδεχόμενο ο Μπα
ντί να κάνει βόλτες προς αναζήτηση σεξ υπάρχει, στη σκηνή 
που απευθύνεται από το αυτοκίνητο σ’ έναν απ’ τους πρώτους 
πεζούς (που απειλεί να τον χτυπήσει στο πρόσωπο)· το αν αυτή 
είναι όντως η πρόθεση του Μπαντί είναι λιγότερο καθαρό, αλλά 
έχουμε να κάνουμε μ’ έναν άνθρωπο τόσο βαθιά βυθισμένο στη 
θλίψη του και τόσο αποξενωμένο από τους άλλους, ώστε η ερώ
τηση είναι ακαδημαϊκή.
Το πιο σημαντικό για το χαρούμενο φινάλε είναι ότι αποτελεί το 
ακριβώς αντίθετο του «εφέ της αποστασιοποίησης». Μας προ- 
σκαλεί στο εργαστήριο απ’ όπου ξεπήδησε η ταινία, και μας το
ποθετεί σε μια ισότιμη θέση με το σκηνοθέτη, μέσα σ’ ένα πνεύ
μα συλλογικής ευφορίας, απελευθερώνοντάς μας από την κατα
πιεστική μοναξιά και το σκοτάδι του Μπαντί, μόνου στον τάφο 
του. Γυρνώντας προς τους στρατιώτες, μάς υπενθυμίζει την ευ
τυχέστερη περίοδο στη ζωή του Μπαντί, κι ένα δένδρο ολάνθι
στο μας υπενθυμίζει την αποκαλυπτική στιγμή που έζησε ο 
τούρκος ταριχευτής, αν και οι στρατιώτες ταυτόχρονα υποδει
κνύουν τους πολέμους που έκαναν πρόσφυγες τον κούρδο στρα
τιώτη και τον αφγανό ιεροσπουδαστή, και το δένδρο είναι ο τό
πος όπου ο Τούρκος παραλίγο να απαγχονιζόταν. Ο Κιαροστάμι 
αναπαριστά τη ζωή σ’ όλη την πλούσια πολυπλοκότητά της, ε
πανακαθορίζοντας στοιχεία από τα προηγηθέντα ασυνήθιστα 80 
λεπτά της ταινίας τώρα σε βίντεο, για να ξεκαθαρίσει τι είναι 
πραγματικό και τι επινόηση. (Ο «στρατός» είναι υπό τις διαταγές 
του Κιαροστάμι, αλλά ο Ερσαντί -ένας αρχιτέκτονας φίλος τού 
σκηνοθέτη στην αληθινή ζωή- είναι αυτός που δίνει στον Κια
ροστάμι ένα τσιγάρο.) Πέρα από μια επιβεβαίωση ότι Η γεύση του 
κερασιού είναι «μόνο» μια ταινία, αυτό το όμορφο τέλος λέει, με
ταξύ άλλων, κι ότι «δεν είναι παρά» μια ταινία. Και δε χρειάζεται 
να θυμηθούμε τους στίχους του «St. James Infirmary» για να 
μάθουμε ότι ο θάνατος μας περιμένει στη γωνία.

Κάτι ακόμα για το τέλος της ταινίας. Τον περασμένο Νοέμβριο, 
αφού είχα ακούσει φήμες ότι ο Κιαροστάμι το αφαίρεσε από τη 
βερσιόν που προβαλλόταν στην Ιταλία, και φοβούμενος μήπως 
κάνει το ίδιο και στις ΗΠΑ, του έγραψα ένα πανικόβλητο γράμ
μα, ικετεύοντάς τον να το ξανασκεφτεί. Είχα υπόψη μου το νέο 
μοντάζ του The Apostle1 και του Waco: The Rules of Engagement 
που έγινε μετά από τις κριτικές στον εξειδικευμένο Τύπο. Βρι
σκόμουν σε συναγερμό επειδή ορισμένοι ευφυείς αμερικανοί 
και ιρανοί κριτικοί μού είχαν πει ότι Η γεύση του κερασιού θα 
«βελτιωνόταν» καλλιτεχνικά και εμπορικά αν αφαιρούνταν το 
βίντεο του τέλους. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είναι δυνα
τόν, κριτικοί που έχουν δει μια ταινία μία ή δύο φορές, να γίνο
νται τελικοί κριτές έργων που οι σκηνοθέτες έχουν αφιερώσει
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σ’ αυχά ολόκληρα χρόνια- και παρ’ όλο που αυτοί δεν ήταν οι ί
διοι κριτικοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι το Η ζωή, συνεχίζεται θα ή
ταν πολύ καλύτερο αν τα παιδιά-ηθοποιοί εμφανίζονταν στο τέ- 
λος, σκε'φτηκα ότι είχα να κάνω με την ίδια ενοχλητική νοο
τροπία.
Δύο με'ρες αργότερα, ο Κιαροσχάμι μού ε'στειλε ένα fax, βεβαιώ- 
νοντάς με όχι το τέλος δεν επρόκειτο να κοπεί πουθενά αλλού ε
κτός από μερικά σινεμά στην Ιταλία όπου πρόβαλλε τις δύο 
βερσιόν σαν παιχνίδι-πείραμα και διαφημιστικό τρικ, ως έναν 
τρόπο για να δει τις διαφορετικές αντιδράσεις του κοινού. 
(Παρ’ όλο που η βερσιόν χωρίς το τέλος πήγε καλύτερα στη 
σφυγμομέτρηση, ο ίδιος δεν είχε καμία πρόθεση να την προβά
λει πουθενά αλλού.) Ή ταν ακόμα μια αναληθής κιαροσταμική 
φήμη: αυτή τη φορά δημιουργήθηκε από μια παραβολή που συν
έθετα στο μυαλό μου συμπληρώνοντας το χαμένο κομμάτι τής 
ταινίας, και γ ι’ ακόμα μια φορά ο Κιαροσχάμι έδειχνε να απο
λαμβάνει τα αποτελέσματα.

1. Γαλλικά στο πρωτότυπο: φιγουρατζης. (Σ.τ.Μ.)
2. Ο συγγραφέας αναφέρεται σ’ ένα αμετάφραστο στην ελληνική γλώσσα 
λογοπαίγνιο που έχει σχέση με την ακουστική στην αγγλική γλώσσα του ε
πώνυμου Rivette, της παρόμοιας ηχητικά αγγλικής λέξης rivet (καθηλώνω) 
και της αντίθετής της, unriveting (βαρετός). (Σ.τ.Μ.)
3. Η ταινία με την οποία μοιράστηκε τον Χρυσό Φοίνικα, ήταν Το χέλι του 
Σοχέι Ιμαμουρα. (Σ.τ.Μ.)
4. Τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του Jean-Pierre Limosin με τον τίτλο Abbas 
Kiarostami, Vérités et songes ( 1994), στη γνωστή σειρά της γαλλικής τηλεό
ρασης Cinéma de notre temps.
5. Λατινικά στο κείμενο: από το μέσο της ιστορίας. (Σ.τ.Μ.)
6. Λατινικά στο κείμενο: καθ’ αυτό. (Σ.τ.Μ.)
7. Ταινία του Robert Duvall (1997). (Σ.τ.Μ.)
8. Ταινία του William Gazecki (1997). (Σ.τ.Μ.)

-The Chicago Reader-, 29 ΜαΙου 1998. 
Μετάφραση: Δημήτρης Μπάμηας.

Μέγισχον μάθημα: θάνατος-ζω ή
του Γιάννη Μηακογιαννόπουλου

Με την απλή, κι όμως «σοφή» και βαθιά και λυρική, δημιουρ
γία του Η γεύση του κερασιού, ο Αμπάς Κιαροσχάμι κέρδισε τον 
Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 1997- έναν τίτλο, που 
του άξιζε από καιρό.
Ο ιρανός σκηνοθέτης, μοιάζει, όπως πάντα, να κινηματογραφεί 
το «πραγματικό», σχεδόν σαν ντοκιμαντερίστας. Στοιχειώδης ο 
μύθος: ένας μεσήλικας με αυτοκίνητο προσπαθεί να πείσει διαδο
χικά τρία πρόσωπα να τον βοηθήσουν έμμεσα να πεθάνει: να δια
πιστώσουν την αυτοκτονία του και να τον θάψουν συμβολικά. 
Λοιπόν, μια επαναλαμβανόμενη διαδρομή με το Range Rover, 
οε τοπίο «αυχμηρό»· ένα απατηλό road movie- τελικά, όμως, 
μια παραπλανητικά απλοϊκή παραβολή για την ανθρώπινη μοί
ρα, όπως πάντα στον Κιαροστάμι που, αφανώς, αποδεσμεύει έ
να αβυσσαλέο υπόστρωμα, μια «τρομερή» εσωτερική ποιητική 
διάσταση.
Δε γνωρίζουμε τίποτα. Βρισκόμαστε ήδη μέσα στο αυτοκίνητο. 
Ο προφανώς εύπορος, καλλιεργημένος αστός (ήδη ο Κιαροστά
μι) έχει «ψωνίσει» έναν νεαρότατο στρατιώτη, με την υπόσχε-

ση να τον μεταφέρει ώς το στρατόπεδό του. Του ζητάει επίμονα 
κάτι, με αντάλλαγμα σοβαρό χρηματικό ποσό. Η υπόνοια της ο- 
μοφυλοφυλίας πλανιέται στον αέρα... Είκοσι λεπτά αργότερα, 
ενώ το αυτοκίνητο τρέχει σε χωματόδρομους φιδωτούς και έ
ρημους, ο άντρας, ο κύριος Μπαντί, σταματάει και φανερώνει 
κάτι: σε μια πλαγιά, όπου στέκει μοναχό ένα δεντράκι, δείχνει 
μια τρύπα (που δεν τη βλέπουμε ποτέ).
Εκεί θα ξαπλώσει, μέσα στη νύχτα, αφού θα έχει καταπιεί ένα 
κουτί υπνωτικά χάπια για να πεθάνει. Και θέλει έναν άνθρωπο 
να του φωνάξει, το άλλο πρωί. Αν απαντήσει, να τον βοηθήσει 
να βγει. Ειδάλλως, να του ρίξει είκοσι φτυαριές χώμα.
Αυτό είν’ όλο: η άκρα απελπισία, η αυτοκτονία και η συμβολι
κή ταφή από ανθρώπινο χέρι. Να μη πάει μονάχος, να μη τον 
φάνε τα όρνια. Η πράξη της Αντιγόνης. Δε μαθαίνουμε τίποτ’ 
άλλο -  ούτε ποιος είναι, ούτε γιατί αυτοκτονεί... Η ρητορική 
του εξαντλείται στο να πείσει τον άλλον: πρώτα, το στρατιωτά
κι, που είναι Κούρδος- ύστερα ένα φοιτητή θρησκευτικού σεμι
ναρίου, Αφγανό- τέλος, ένα φύλακα μουσείου-ταριχευτή, Τούρ
κο. Όλοι ξένοι, μέτοικοι στο Ιράν. Μόνο ο ήρωας μοιάζει ντό
πιος. Γιατί; Από τους ξένους ζητάει βοήθεια για το θάνατο, ή 
λόγους για να ζήσει. Ο Κιαροσχάμι μιλάει με το στόμα του 
Μπαντί, όσο και με την υπόσταση των άλλων- που αρνούνται: 
ο στρατιώτης «δραπετεύει», ο σεμιναρίστας επικαλείται τη 
θρησκεία, ο γέρος μιλάει για τη γεύση της ζωής, τη γλύκα των 
μούρων.
Άλλο παράξενο: ποτέ ο Μπαντί και ο συνομιλητής του δε βρί
σκονται μαζί μέσα στο πλάνο -  από δω, από κει. Ο Κιαροσχάμι 
-συμβολικά και στις δύο θέσεις, αποξενωμένες- περνάει συνε
χώς με λανθασμένα «ρεκόρ» και επιστρέφει στα γενικά πλάνα, 
του αυτοκινήτου, που πηγαινοέρχεται συνεχώς, στο ίδιο σκλη
ρό τοπίο. Διάσταση του «εγώ» και του άλλου, διάσταση-σύγ- 
κρουση του «εγώ» και του κόσμου. Πουθενά η συνύπαρξη, η 
σύνθεση- ενώ στα χάσματα του σεισμού και στις εκατόμβες των 
θυμάτων (στις προηγούμενες ταινίες του) άνθιζε επίμονα η ζωή. 
Ελαιώνες δεν υπάρχουν εδώ. Μακριά, στρατώνες κι ασκήσεις, 
και μπροστά στον Μπαντί, γύρω απ’ τον Μπαντί, στη μέση της 
ταινίας, ο κύκλος της κόλασης. Εκσκαφείς, μπουλντόζες και ι
μάντες μεταφοράς μετακινούν συνεχούς χώμα, σηκώνουν κυ
κλωτικά σύννεφα σκόνης, τον τυλίγουν. Ώ ς και τη σκιά του 
σκεπάζει αιφνίδια ένας σωρός χώμα. Πού η αληθινή ταφή;
Η προϋπόθεση του θανάτου τού Μπαντί (άρα και της πραγμά- 
τωσης του «μύθου») είναι να πειστεί κάποιος να του συμπαρα
σταθεί- να πιστέψει στο θάνατό του. Ο τούρκος γέρος, που σκο
τώνει και ταριχεύει τα ζωντανά πουλιά, είναι ο νέος άξονας. Αυ
τός δέχεται την πρόταση, αλλά παίρνει το λόγο και μιλάει αντί 
για τον Μπαντί. Ύστερα το σκοτάδι. Κι ύστερα το εύρημα του 
τέλους.
Ο Κιαροσχάμι «κράτησε» όλους τους ρόλους: και τη ματιά στον 
κόσμο «μπέρδεψε», και όρισε το πραγματικό και το μύθο με μι
κρότερη ζωτική και κινηματογραφική ποικιλομορφία-παιχνίδι 
από άλλοτε (έχασε κάτι), αλλά με αναμφισβήτητη οξύτητα.
Μας έκανε πάλι να αισθανθούμε ότι ο κινηματογράφος είναι 
βλέμμα-πάλη με τον κόσμο και λόγος-γραφή- όχι γκάτζετ για 
χάνους.

•Η Καθημερινή-, 16 Ιανοναρίον 1998. 227
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0  Α Ν Ε Μ Ο Σ  Θ Α  Μ Α Σ  Π Α Ρ Ε Ι  (1999)
Μτιαάντ μα-ρα χοχάντ μπορντ

Σκηνοθεσία-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροσχάμι. Σενάριο: Αμπάς 
Κιαροστάμι, από μια ιδέα χου Μαχμούντ Αϊντίν. Φωτογρα
φία: Μαχμούντ Καλαρί. Σκηνογραφία: Χασάν Γιεκχαπανά. 
Ή χος: Τζαχανγκίρ Μιρσενκαρί, Μπαγιέρ Σασανπούρ. Μουσι
κή: Πεϊμάν Γιαζνχανιάν. Ηθοποιοί: Μπεχζάνχ Νχουρανί 
(Μπεχζάνχ), Φαρζάνχ Σοχραμπί (Φαρζάνχ), Μασούνχ Μανσου- 
ρί, Μασούμε Σαλιμί, Μπαχμάν Γομπανχί, Νογρέ Ασανχί, Αλί 
Ρεζά Νανχερί, Ρουσάν Καράν Ελμί. Παραγωγή: Αμπάς Κιαρο
σχάμι και Marin Karmitz (ΜΚ2 Productions). Διάρκεια: 118 
λεπχά. Έγχρωμη. 35mm. Ιράν, Γαλλία. Βραβεία: Μεγάλο Βρα
βεία χης Επιχροπής σχο Φεσχιβάλ Βενεχίας, 1999· Βραβείο Κα- 
λύχερης Ταινίας σχο 7ο Φεσχιβάλ Δημιουργών χου Βελιγραδι
ού, 2 0 0 0 - επίσης, επί χη ευκαιρία χης προβολής χης χαινίας, ο 
Κιαροσχάμι χιμήθηκε με Ειδικά Βραβείο σχο 40ό Διεθνές Φε
σχιβάλ Κινημαχογράφου Θεσσαλονίκης και σχο 18ο Διεθνές 
Φεσχιβάλ χης Κωνσχανχινούπολης, 1999· επίσης χιμήθηκε με 
χο Βραβείο Ακίρα Κουροσάουα σχο 43ο Διεθνές Κινημαχογρα- 
φικό Φεσχιβάλ χου Σαν Φρανσίσκο, 2000.

Ένα τζιπάκι κατευθύνεται στο Σια Νταρέχ, ένα χωριουδάκι κά
που στο Ιρανικό Κουρδιστάν. Το ταξίδι είναι μακρινό και δύσκο
λο. Όταν φτάνουν στον προορισμό τους, οι ταξιδιώτες λένε στον μ ι
κρό Φαρζάντ που τους περιμένει, αν ερωτηθεί για την παρουσία 
τους, να πει ότι ψάχνουν κάποιον χαμένο θησαυρό. Στις μέρες που 
ακολουθουν, ο Φαρζάντ γίνεται ο μεσολαβητής ανάμεσα στον 
Μπεχζάντ (τον επικεφαλής της ομάδας) και τους κατοίκους τού 
χωριού. Το παιδί τού πηγαίνει κάθε μέρα το πρωινό, τον συνοδεύ
ει όταν πηγαίνει βόλτα εκεί γύρω, και τον ενημερώνει για την πο
ρεία της υγείας της γιαγιάς του, που είναι ετοιμοθάνατη και όλοι 
περιμένουν να «φύγει», από τη μια μέρα στην άλλη. Κάθε πληρο
φορία που παίρνει ο Μπεχζάντ, πρέπει να τη μεταφέρει κάπου 
στην Τεχεράνη. Όμως το κινητό του τηλέφωνο έχει σήμα μόνο στο 
λόφο πάνω απ’ το χωριό, όπου βρίσκεται και το νεκροταφείο. Εκεί 
συνομιλεί μ ’ έναν άνθρωπο που σκάβει μια βαθιά τρύπα στο χώμα 
χωρίς να τον βλέπει ποτέ. Ο Μπεχζάντ του εξομολογείται ότι περι
μένει ανυπόμονα το τέλος της ετοιμοθάνατης γριάς. Κάποια στιγ
μή, αποκαλύπτεται ο σκοπός της παρουσίας του Μπεχζάντ και της 
ομάδας του στο χωριό. Θέλουν να καταγράψουν μια παραδοσιακή 
κηδεία, την τελετουργία του πένθους και το μοιρολόι των γυναι
κών. Όμως αυτή η στιγμή μοιάζει μακρινή, λόγω της συνεχούς 
βελτίωσης της υγείας της άρρωστης. Κάποια μέρα, αναζητώντας 
λίγο γάλα, ο Μπεχζάντ γνωρίζεται με τη φίλη του ανθρώπου που 
σκάβει στο λόφο. Καθώς εκείνη αρμέγει την αγελάδα, ο Μπεχζάντ 
της απαγγέλλει ένα ποίημα της ποιήτριας Φορούγ Φαροχζάντ, έ
νας στίχος του οποίου δίνει και τον τίτλο στην ταινία. Ένα πρωί, ο 
Μπεχζάντ ανακαλύπτει πως ένας όγκος από χώμα έχει πλακώσει 
τον άνθρωπο που σκάβει. Τρέχει στο χωριό για βοήθεια, ψάχνει 
τους συντρόφους του (οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί) και παραχωρεί 
το τζιπ για να μεταφέρουν τον πληγωμένο άντρα στο πιο κοντινό 
νοσοκομείο. Έχονιας μείνει μόνος στην κορυφή του λόφου, ζητά 
από έναν ηλικιωμένο που περνά μ ’ ένα μηχανάκι, να τον πάρει 

228 μαΟ του. Ο άντρας είναι γιατρός. Καθώς επισκέπτονται μαζί την

άρρωστη γυναίκα και μετά πηγαίνουν στο νοσοκομείο, για να πά
ρουν πίσω το τζιπ, ο Μπεχζάντ, για πρώτη φορά μαγεύεται από 
την ομορφιά του τόπου. Ο γερο-γιατρός απαγγέλλει ποιήματα και 
του λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κυνηγά τη στιγμή, να ζει μέρα 
με τη μέρα, να απολαμβάνει την ομορφιά της φύσης και να μην 
περιμένει την άλλη ζωή. Πέφτει η νύχτα, κι αμέσως μετά, έρχεται 
το φως της χαραυγής. Ενώ περνά μια πομπή από γυναίκες (πιθα
νώς η νεκρώσιμη ακολουθία που τόσο πολύ την περίμενε) ο Μπεχ
ζάντ βγάζει μόνον μερικές φωτογραφίες και φεύγει. Το καταμεσή
μερο πλένει το αυτοκίνητο, παίρνει ένα κόκαλο που του είχε χαρί
σει ο άνθρωπος που έσκαβε, και το πετά στο ρυάκι...

Ηθική και μεταφυσική τυφλότητα
του Kent Jones

Μια μεγάλη μερίδα χης παγκόσμιας κριχικής θεωρεί όχι ο 
Αμπάς Κιαροσχάμι είναι ο άρχονχας χης δεκαετίας χου ’90. Για 
χους θεαχές που δεν έχουν ακόμη εκχεθεί σχο φοβερό χαλένχο 
χου, Ο άνεμος θα μας πάρει αποχελεί μιαν αρκεχά καλή, αν και 
κάπως μεθυσχική, αφεχηρία. Αν και η ιδέα όχι ο δημιουργός ε
πιχειρεί μια μεγαλειώδη θεμαχική ανακεφαλαίωση σχη μέση 
χης σχαδιοδρομίας χου μπορεί να δείχνει λίγο απωθηχική, εδώ 
έχουμε να κάνουμε μ’ έναν αληθινά μεγαλοφυή κινημαχογρα- 
φισχή. Ο Κιαροσχάμι έχει χην οξύχερη δυναχή αίσθηση οπχι- 
κοηχηχικών συνδυασμών όχαν συσχεχίζει μια νχοκιμανχερί- 
σχικη απεικόνιση κάποιου κουρδικού ορεινού χωριού, χριγυρι- 
σμένου από έναν εύφορο σιχοβολώνα, με χο ποιηχικά χαρτο
γραφημένο ψυχογράφημα ενός τηλεοπτικού παραγωγού, ο ο
ποίος σκέφτεται με τους επείγοντες, ψηφιακούς ρυθμούς τής 
πόλης. Οι ηχητικές μπάνχες των ταινιών χου μπορεί να είναι 
«χαμηλής» τεχνολογίας, αλλά είναι εξίσου επιμελώς σχεδιασμέ
νες και ενορχηστρωμένες με οποιαδήποτε κατασκευή τού 
Oliver Stone και χο ίδιο σχτγκινηχικές με τις αντίστοιχες ηχητι
κές χειροτεχνίες xou Bresson (επίσης, είναι πολύ λιγότερο α- 
ντιστικτικές, πιο πανούργα «ψιλοκοσκινισμένες» και ενταγμέ- 
νες σχη δράση). Πράγματι, πρέπει να κοιτάζουμε και ν ’ αφου- 
γκραζόμασχε προσεκτικά για ν ’ αντιληφθούμε πόσο περίτεχνο 
είναι χο ηχητικό κολάζ που ακούμε· πόσο προσεκτικά μετατο- 
νίζονται χο κελάηδημα των πουλιών, τα κακαρίσματα των που
λερικών, χα γαβγίσματα των σκυλιών και χο φύσημα χου ανέ
μου μέσα απ’ χο χορτάρι- με πόση λεπτότητα και φροντίδα όλα 
αυτά ταξινομούνται και μοντάροντας για να κάνουν όσο χο δυ
νατόν πιο αισθητή χη σαγηνευτική, μυστηριώδη παρουσία τού 
φυσικού κόσμου- ή να προσέξουμε χο γεγονός όχι μια σκληρή, 
γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα (σταθερό μοτίβο στον Κιαρο
σχάμι) που πληροφορεί ήρεμα τον ήρωα για χα τοπικά έθιμα, ε
νώ αυτός ξυρίζεται στην άλλη άκρη χης αυλής, ακούγεται σαν 
να μιλάει από χο διπλανό δωμάτιο.
Εδώ ο Κιαροσχάμι κατορθώνει να ενεργοποιήσει πολλαπλά επί
πεδα. Περιορισμένη σε μια γυμνή ραχοκοκαλιά, η δραματουρ
γία είναι εξαιρετικά απλή. Ο τηλεοπτικός παραγωγός Μπεχζά
νχ φτάνει μαζί με χο συνεργείο χου σ’ ένα απομακρυσμένο ορει
νό χωριό όπου, όπως τον έχει πληροφορήσει κάποιος φίλος από 
χην Τεχεράνη, πρόκειται να γίνει μια μυστική τελετή αυτοα- 
κρωτηριασμού, αμέσως μετά τον επικείμενο θάνατο μιας γυ-
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ναίκας εκατό ετών. Δυο βδομάδες περνούν κι η αναμονή συνε
χίζεται, ενώ το συνεργείο χάνει την υπομονή του και η οικογέ
νεια του Μπεχζάντ εξοργίζεται μαζί του, επειδή δεν γυρίζει 
στην Τεχεράνη για να πενθήσει έναν δικά του συγγενή.
Η δράση, λοιπόν, αποτελείται από τις σχοινοτενείς διαδρομές 
του πρωταγωνιστή ανάμεσα στους χωρικούς και το συναρπα
στικό, χρυσαφένιο τοπίο τους. Στη διάρκειά τους, ο Μπεχζάντ 
υπηρετείται από τον ανιψιό του φίλου του, Χασεμί, τον εντε- 
κάχρονο Φαρζάντ, με τον οποίο προσπαθεί απρόθυμα να δημι
ουργήσει κάποια σχέση. Επιπλέον, βασανίζεται από συνεχή τη
λεφωνήματα. Μόλις χτυπήσει το κινητό του, ο Μπεχζάντ πα
ρατάει ό,τι κάνει, διασχίζει σαν τρελός όλο το χωριό (θυμίζο
ντας καρτούν του Chuck Jones), πηδάει στο αυτοκίνητο 
(«Όποιος κι αν είστε, μείνετε στη γραμμή! Ανεβαίνω σε ψηλό
τερο σημείο!» είναι το αγαπημένο του «τροπάρι» όταν οδηγεί) 
κι ακολουθεί τον ίδιο δρόμο ως το νεκροταφείο, στην κορυφή ε
νός κοντινού βουνού, όπου κάποιος, ονόματι Γιουσέφ, σκάβει 
ένα λάκκο για να εγκαταστήσει κάτι σχετικό με τις «τηλεπικοι
νωνίες» που μπορεί να συνδέεται με το γύρισμα, αλλά μπορεί 
και όχι.
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο όλο αυτό σερβίρεται (σε μικρές 
μερίδες και συχνά άτακτα), είναι αλλόκοτος, αγγίζει σχεδόν τη 
διαστροφή. Ο Μπεχζάντ παρουσιάζει τον εαυτό του και τους 
συνεργάτες του ως « μηχανικούς», κι εμείς συμπεραίνουμε ότι 
βρίσκεται εκεί για να κινηματογραφήσει κάτι και τι ακριβώς 
είναι αυτό, μόνο μέσα από αποσπασματικές, αδέσποτες πληρο
φορίες ή μισόλογα. Ό χι μόνο δε βλέπουμε ποτέ τα μηχανήματα, 
αλλά δε βλέπουμε και κανέναν απ’ το συνεργείο -  ούτε έναν. 
Ακούμε μόνο τις φωνές τους, off, από ένα άλλο δωμάτιο ή α
πλώς εκτός κάδρου. Ούτε και τον Γιουσέφ τον βλέπουμε ποτέ- 
τον ακούμε μόνο να τραγουδάει ή να φτυαρίζει, και φυσικά 
βλέπουμε το ανθρώπινο μηριαίο οστό που έχει ξεθάψει και το 
πετάει στον αέρα για να το πιάσει ο Μπεχζάντ. Ο Κιαροστάμι α
πομονώνει τον ήρωά του -σαν φιγούρα σ’ ένα τοπίο και σαν ε
πιτομή της ανθρώπινης βιασύνης-, τον δείχνει να στύβει το πε
λώριο μυαλό του πασχίζοντας μάταια να επιταχύνει το χρόνο. 
Όπως στη Ροζέτα των Αδελφών Dardenne, άλλη μια πρόσφατη 
ταινία που εφαρμόζει την ίδια στρατηγική (απομονώνει το κε
ντρικό πρόσωπό της και προσηλώνεται σ’ αυτό), έτσι κι εδώ δη- 
μιουργείται η εντύπωση μιας αίσθησης ηθικής ή μεταφυσικής 
τυφλότητας. Όμως, στο Ο άνεμος θα μας ηάρει, αυτή η τυφλό
τητα γεννιέται από την πιο αφηρημένη ιδέα μιας κίβδηλης σύγ
χρονης αστικής συνείδησης.
Η ταινία, λοιπόν, μας δίνει -με πολύ διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι 
Η γεύση τον κερασιού- το πνευματικό ταξίδι ενός ανθρώπου που 
δε συνειδητοποιεί απόλυτα ότι πραγματοποιεί ένα πνευματικό 
ταξίδι παρά μόνο το τελευταίο λεπτό: όταν πια, ύστερα από μια 
ξαφνική έκρηξη οργής που την πυροδοτεί η παρατεινόμενη 
«εξορία» και καταλήγει στην απόλυτη αποξένωσή του από τον 
Φαρζάντ και την εγκατάλειψή του από το συνεργείο του, ανα
γκάζεται να συνεγείρει ένα γιατρό κι όλους τους εργάτες τής 
περιοχής για να βοηθήσουν στη διάσωση του Γιουσέφ που έχει 
καταπλακωθεί από μια κατολίσθηση. Η πίεση του τοπίου, που 
καταγράφεται έμμονα κι απ’ την εικόνα (αυτή είναι σίγουρα η 
πιο ωραία εικαστικά ταινία του Κιαροστάμι) και τον ήχο, κα
θώς κι απ’ τον βραδύ ρυθμό της καθημερινής ζωής που είναι

εναρμονισμένος με τη φύση, τελικά αναγκάζει τον κεντρικό ή- 
ρωα να «υποχωρήσει», όπως το έδαφος γύρω από τον δύσμοιρο 
Γιουσέφ. Χρειάζεται μια πολύ λεπτή ποιητική αίσθηση για να 
χάσεις τόσο πολύ χρόνο απομονώνοντας τον ψιλόλιγνο ήρωά 
σου, και ν ’ αφήσεις τόσο πολλά αόρατα ή εκτός κάδρου (όπως, 
στην κεντρική ποιητική σκηνή της ταινίας, το πρόσωπο της α
γαπημένης του Γιουσέφ όταν η κοπέλα αρμέγει την αγελάδα 
στο σκοτάδι, ενώ ο Μπεχζάντ απαγγέλλει το ποίημα της Φο- 
ρούγ Φαροχζάντ που έδωσε τον τίτλο στην ταινία), επειδή αυτό 
είναι το δράμα ενός πολύ αληθοφανούς, καθημερινού ανθρώ
που της πόλης που έρχεται απ’ έξω, τεμαχίζει το περιβάλλον 
για να το εντάξει σ’ έναν διανοητικό χάρτη (η βία της δράσης 
μεταδίδεται μέσα από τα έντονα χαρακτηριστικά του ηθοποιού 
και την άγρια συγκέντρωση του βλέμματός του) και εστιάζει σε 
κάτι που δεν έχει συμβεί και μάλλον δεν πρόκειται να συμβεί 
στα περιορισμένα χρονικά περιθώριά του.
Η ταινία είναι ακόμα μία μεγαλειώδης τοπιογραφία, που παρα- 
δίδεται στο θεατή μέσα απ’ τις χαρακτηριστικές επαναλήψεις 
και τα πολυπερπατημένα, ελικοειδή μονοπάτια του Κιαροστά
μι. Αρκετοί θα έχουν την τάση να εκλάβουν το Ο άνεμος θα μας 
πάρει ως ανακεφαλαίωση, αφού περιέχει στοιχεία όλων των άλ
λων ταινιών του δημιουργού- ή ως σύντροφο της Γεύσης του 
κερασιού, αφού δίνει μια ηχηρά καταφατική απάντηση στο ε
ρώτημα που η προηγούμενη ταινία άφηνε αναπάντητο («Προ
τίμησε το παρόν!» αναφωνεί ο γιατρός καθώς χάνεται με τον 
Μπεχζάντ πάνω στο μηχανάκι του, μέσα στα χρυσά στάχυα 
που κυματίζουν). Ωστόσο, θέτει κι ένα βασανιστικό ερώτημα: 
μήπως η αισθητική του Κιαροστάμι γίνεται τόσο στενά καθορι
σμένη όσο εκείνη του Antonioni στα μέσα της δεκαετίας του ’60 
ή του Wenders στις αρχές της δεκαετίας του ’80; Γιατί, όσο συ
ναρπαστική κι αν είναι, η ταινία δείχνει κάπως βολεμένη, ένα 
έργο αυτοαναφορικότητας μάλλον παρά αυτοανακάλυψης.

•Film Comment», τόμ. 36, ιχ. 2, Μάρτιος-Αηρίλιος 2000.
Μετάφραση: Νίκος Σαββάτης.

Η θεώρηση του Κιαροστάμι πως «αυτό που συμβαίνει στην 
πραγματική ζωή, είναι πιο σημαντικό από τον κινηματογρά
φο» ,1 αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στην πραγ
ματικότητα, και εξηγεί το ερευνητικό πνεύμα που διαπνέει τον 
κινηματογράφο του. Οι ταινίες του εντάσσονται στο πλαίσιο 
του μετεπανασταπκού ιρανικού κινηματογράφου και σκια
γραφούν τη διακειμενική λειτουργία του κινηματογραφικού 
λόγου στο Ιράν, όπου παράγεται ένα σώμα κοινωνικά ευαισθη
τοποιημένων ταινιών, που λειτουργούν ως παραβολές του κα
θημερινού ηθικού λόγου. Ο ιρανικός κινηματογράφος συγκρο
τεί ένα λόγο με την τεχνική έννοια του όρου. Πρόκειται για ένα 
λόγο που είναι διακειμενικός και, ταυτόχρονα, ηθικός- αποτε
λεί δηλαδή πηγή αλληγορικών παραβολών. Ο λόγος αυτός εν
σωματώνει ένα στιλ και μια σκηνοθεσία που θα μπορούσε να ο
νομαστεί «μετατραυματικός ρεαλισμός», και αντλεί από τον 
προγενέστερο ιταλικό νεορεαλισμό και τον ανατολικοευρωπαϊ-

Ψηλαφώντας την ανθρωπολογία
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κό υπερρεαλισμό. Το στιλ αυτό επικεντρώνεται στην καθημε
ρινότητα, στα προβλήματα της κοινωνίας και στους προβλημα
τικούς πολιτισμικούς κώδικες που κληρονομήθηκαν από το 
παρελθόν,* μεταφέροντας στην οθόνη αφηγήσεις και ερμηνείες, 
τρόπους αντίληψης και συμπεριφοράς, μέσα από τις οποίες οι 
Ιρανοί σκέφτονται και προσεγγίζουν την ζωή τους. Παράλλη
λα, ο Κιαροστάμι συντηρεί τους δεσμούς του με την καλλιτε
χνική και τη φιλοσοφική παράδοση της χώρας του, καθιστώ
ντας τα έργα του προϊόντα του σύγχρονου ιρανικού πολιτι
σμού. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τον κινηματογράφο του 
«χώρο εξωτερίκευσης των πολιτισμικών προτύπων και διαδι
κασιών, έτσι ώστε η κοινωνία να μπορεί να βλέπει και να στο
χάζεται τον εαυτό της» ,3 με συνέπεια οι ταινίες του να προσφέ- 
ρονται για εθνογραφική χρήση και ανθρωπολογική «μετάφρα
ση».

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΛΛΟ»
Η ιδέα για την ταινία 0 άνεμος θα μας πάρει προέρχεται από μια 
ιστορία που άκουσε ο Κιαροστάμι αναφορικά με μια ομάδα ατό
μων που ήθελαν να κάνουν ένα ρεπορτάζ γύρω από ένα νεκρι
κό τελετουργικό. Βασιζόμενος στην ιδέα της ιστορίας και στη- 
ριζόμενος σ’ αυτά που είδε και βίωσε από το χώρο των γυρισμά
των,4 φτιάχνει μια στοχαστική ταινία γύρω απ’ τη συνάντηση 
δύο διαφορετικών κόσμων, καθώς και για τα αποτελέσματα αυ
τής της επαφής με τον «Άλλο».
Ο Μπεχζάντ και οι συνεργάτες του φτάνουν σ’ ένα απομονωμέ
νο χωριό στο Κουρδικό Ιράν, με σκοπό να καταγράψουν ένα νε
κρικό τελετουργικό. Χωρίς να βλέπουμε ποτέ τους συντρόφους 
του, ο Κιαροστάμι ακολουθεί τον Μπεχζάντ, έναν δυνάμει αν
θρωπολόγο, άρτι αφιχθέντα στο ερευνητικό του πεδίο. Ο Μπεχ
ζάντ, όμως, δε διαθέτει ούτε στοιχειώδη γνώση για την κοινό
τητα που επισκέπτεται, ούτε είναι ηθικά προετοιμασμένος για 
μια συνάντηση με τον «Άλλο». Βρίσκεται εκεί διεκπεραιωτικά, 
χωρίς να επιθυμεί (όπως ο ανθρωπολόγος) να κατανοήσει τον 
«Άλλο», παρά μόνο να πάρει απ’ αυτόν εκείνο που τον ενδιαφέ
ρει. Ο Μπεχζάντ συμπεριφέρεται οπορτουνιστικά και αλαζονι- 
κά, αδιαφορεί για τους κατοίκους και τα προβλήματά τους, τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες τους, και, ως επιφανής επισκέπτης, 
εκμεταλλεύεται τη φιλοξενία τους. Αν και προσπαθεί να επι
κοινωνήσει και να σχηματίσει δεσμούς με τους ντόπιους, κάνο
ντας συνεχώς ερωτήσεις και παρατηρώντας την καθημερινή 
τους ζωή στο χωριό, δε δείχνει διατεθειμένος ή ικανός να τους 
γνωρίσει πραγματικά -  κι αυτό, γιατί μαζί του κουβαλά τις 
προκαταλήψεις του, την αστική συνείδηση και τη νοοτροπία 
της προέλευσής του, είναι εγωιστής και συμφεροντολόγος. 
Μοιραία, λοιπόν, δε θα καταφέρει ούτε να εγκλιματιστεί στους 
ρυθμούς του χωριού, ούτε να ανταποκριθεί στην ανιδιοτελή 
φιλία του Φαρζάντ. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται απο
κλειστικά στο θάνατο της κυρίας Μαλέκ, και, σιγά σιγά, καθώς 
εκείνη δεν αποβιώνει, μετατρέπεται σε εμμονή. Ο Μπεχζάντ, ό
μως, ανήμπορος να δράσει ή να επιταχύνει το χρόνο, πέφτει σε 
αδράνεια, γίνεται νευρικός, αποξενώνεται. Πότε διαχυτικός πό
τε απόμακρος και επιφυλακτικός, δείχνει να περνά μια εσωτε
ρική κρίση.
Παρά την αδυναμία του να προσαρμοστεί ο’ αυτό το ξένο περι- 
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τα του χωριού δεν τον αφήνει ανεπηρέαστο. Αντίθετα, τον φέρ
νει αντιμέτωπο με τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο α
ντιλαμβάνεται τη ζωή, οδηγώντας τον σε μια μεθοριακή κατά
σταση υπαρξιακής αναθεώρησης, στο κατώφλι μιας νέας πνευ
ματικής και ηθικής συνείδησης. Έτσι, μετανιώνει για τη συμ
περιφορά του στον Φαρζάντ, αρχίζει να παρακολουθεί με θαυ
μασμό τη φύση, και εμπλέκεται στη ζωή των ανθρώπων που 
παρατηρεί, συμμετέχοντας στη διάσωση του Γιουσέφ και οδη
γώντας το γιατρό στην υπερήλικη γυναίκα. Στο τέλος, αδιαφο
ρώντας για το τελετουργικό, αποχωρεί τη μέρα του θανάτου 
της.5
Η αναθεώρηση της συμπεριφοράς του Μπεχζάντ αποτελεί α
πόρροια μιας εσωτερικής αλλαγής, και σε μεγάλο βαθμό οφείλε
ται στη συνάντησή του με τον γιατρό του χωριού, ο οποίος θα 
συντελέσει αποφασιστικά στον πνευματικό του επαναπροσανα- 
τολισμό, κάνοντάς τον να δει τη ζωή μ’ άλλο μάτι. Μέχρι τώρα, 
η εμμονή του Μπεχζάντ να καταγράψει το τελετουργικό, ένα 
εν αναμονή γεγονός, «κυνηγώντας» το χρόνο, δεν του επέτρεπε 
να απολαμβάνει τις στιγμές που βίωνε στο χωριό, ούτε και να ε
πικοινωνεί πραγματικά με τους αυτόχθονες. Ο γιατρός, εκφρα
στής μιας διαμετρικά αντίθετης άποψης για τη ζωή, ενσαρκώ
νει το πνεύμα της ποίησης του Ομάρ Καγιάμ: απολαμβάνει το 
παρόν, χαρούμενος που δεν έχει ειδικότητα κι έτσι δεν περιορί
ζεται ως γιατρός, ή που δεν τον έχει ανάγκη το χωριό και μπο
ρεί ν ’ αδράχνει τη ζωή και να παρατηρεί τη φύση. Ο γιατρός, 
ως δάσκαλος, απαντά στις υπαρξιακές ανησυχίες και αμφιβο
λίες του Μπεχζάντ, καταφεύγοντας στην ποίηση, μιλώντας 
του για την ομορφιά της ύπαρξης, τον προσωρινό χαρακτήρα 
και τη μοναδικότητα της ζωής, την ανάγκη να αδράχνεις την 
κάθε της στιγμή. Αντικρούει τα προβλήματά του με μια θετική 
θεώρηση των πραγμάτων, «απελευθερώνοντάς τον από την εμ
μονή του θανάτου και του πόνου για χάρη της απόλαυσης της 
στιγμής» .6 Κι όταν ο Μπεχζάντ αναρωτιέται αν ο άλλος κόσμος 
είναι καλύτερος, εκείνος του απαντά μέσα από ένα τετράστιχο 
του Καγιάμ, συνοψίζοντας το γήινο πνεύμα του ποιητή:
Μου λένε πως ο Παράδεισος με τα ουρί είναι μαγευτικός,
Όμως εγώ λέω πως ο χυμός του αμπελιού είναι μαγευτικός. 
Προτιμά το παρόν από αυτές τις υπέροχες υποσχέσεις -  
Ακόμα και ο μακρινός ήχος ενός ταμπούρλου ακούγεται μελωδικός. 
Ο Μπεχζάντ θα εγκαταλείψει το χωριό χωρίς να πραγματοποι
ήσει το σκοπό του. Θα μυηθεί, όμως, σε μιαν άλλη διάσταση της 
ζωής, η οποία θα τον βοηθήσει να κατανοήσει και να αισθανθεί 
τις αξίες των κατοίκων, και να επανατοποθετηθεί ως άνθρω
πος. Ο θησαυρός που αναζητούσαν, όπως «ειρωνικά» φάνηκε 
να είπε στην αρχή στον Φαρζάντ, αποδεικνύεται να έχει τη 
μορφή πνευματικής αφύπνισης και νέου προσανατολισμού, α
ποτέλεσμα μιας γόνιμης επαφής με τον «Άλλο».

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ»
Αν η ταινία μπορεί να προσεγγιστεί ως ένα σχόλιο για την επι
τόπια ανθρωπολογική έρευνα (εφιστώντας την προσοχή σ’ αυ
τά που πρέπει ν ’ αποφύγει ένας πραγματικός ανθρωπολόγος, 
και θέτοντας το ζήτημα του αναστοχασμού1), το εθνογραφικό 
της περιεχόμενο μας είναι περισσότερο χρήσιμο, τόσο για όοα 
μας λέει για τη συγκεκριμένη κοινότητα, όσο και για τον τρόπο 
με τον οποίο μας τα εκφράζει.
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Η ταινία μάς μεταφέρει σε μια περιοχή άγνωστη -τόσο για τους 
ίδιους τους Ιρανούς" όσο και για μας, τους Δυτικούς-, φέρνο
ντας σε επαφή δύο διαφορετικούς κόσμους: το ιρανικό κέντρο 
(μέσα από τον πρωτευουσιάνο Μπεχζάντ) με την κουρδική του 
περιφέρεια (το χωριό): πρόκειται για μια παραδοσιακή απομο
νωμένη κοινότητα, με διαφορετική γλώσσα και κώδικες, που ε
πιβιώνει σε πλήρη αρμονία με τη φύση, απέχοντας ακόμα απ’ 
τις ανέσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, και ως εκ τούτου «εξω
τική», ακόμα και για τους Ιρανούς. Ο Κιαροστάμι, χωρίς να προ
σπαθεί να κάνει μια εθνογραφική ταινία (αφού ούτε ανθρωπο
λόγος είναι, ούτε εστιάζει ή προσεγγίζει σε βάθος την τοπική 
κοινωνία), καταγράφει, μ’ ένα ύφος που πολλές φορές θυμίζει 
ντοκιμαντέρ, τη συνάντηση δύο κόσμων, παρέχοντάς μας συνά
μα στοιχεία που φωτίζουν την πραγματικότητα του «Άλλου». 
Έτσι, η ταινία σφύζει από την καθημερινή ζωή του χωριού, δεί- 
χνοντάς μας τη διαφορετική αντίληψη ζωής που χαρακτηρίζει 
τους αυτόχθονες απ’ τους ανθρώπους της πόλης, τον τρόπο με 
τον οποίο προσεγγίζουν τη ζωή, την καθημερινότητα, τις αξίες, 
τους ρυθμούς και τις συνήθειές τους, τα θέματα που τους απα
σχολούν, τις συνθήκες διαβίωσης, τη χωροταξική διάταξη του 
χωριού. Βλέπουμε τη δημόσια ζωή μιας κοινότητας που είναι 
αυτάρκης, περήφανη και αξιοπρεπής, αλληλέγγυα, που διαπνέ- 
εται από έντονη θρησκευτική-φιλοσοφική-ποιητική παράδοση 
και πατριαρχική δομή, με τη γυναίκα να βρίσκεται στο περιθώ
ριο, και τον έρωτα ν ’ αποτελεί ταμπού. Και βέβαια, μαθαίνουμε 
απ’ το δάσκαλο του χωριού για τη νεκρική τελετουργική παρά
δοση στην οποία οφείλεται η έλευση του Μπεχζάντ. Πρόκειται 
για ένα αρχαίο θρηνητικό τελετουργικό, κατά το οποίο οι γυ
ναίκες της κοινότητας, θέλοντας να επιδείξουν τη συμμετοχή 
τους, τον μεγάλο τους πόνο και σεβασμό για τον νεκρό, ξύνουν 
με βίαιο τρόπο τα πρόσωπά τους, δημιουργώντας τους ουλές, 
κάτι που τουςαποφέρει μεγαλύτερο κοινωνικό γόητρο.
Ο τρόπος με τον οποίο ο δάσκαλος του χωριού μιλά στον Μπεχ
ζάντ για το τελετουργικό, υπονοεί μιαν αυτόχθονη πολιτισμική 
κριτική για την εν λόγω πρακτική: περιγράφει την εμπειρία τής 
μητέρας του, η οποία σημάδεψε το πρόσωπό της δύο φορές, πεν
θώντας συγγενείς του αφεντικού του άντρα της, λέγοντάς του: 
«Κάτι τέτοιο μπορεί να σε ενδιαφέρει· εμένα, όχι». Ο διαφορετι
κός τρόπος προσέγγισης του τελετουργικού μεταξύ τού (αυτό
χθονο) δασκάλου και του (αστού) Μπεχζάντ αποτελεί ένα σχόλιο 
πάνω στους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των εθίμων: 
για τον Μπεχζάντ, το έθιμο προσεγγίζεται ως φολκλόρ και κατα
γράφεται ως θέαμα για κατανάλωση. Αντίθετα, για τον αυτόχθο
νο, συνιστά ένα βίαιο και τραυματικό έθιμο που παραπέμπει σε 
μια βιωμένα σκληρή και πατριαρχική πραγματικότητα με την ο
ποία διαφωνεί Σύμφωνα με τη Μϋΐνβγ, η θέση του δασκάλου 
εμπεριέχει την υπόνοια πως αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να 

κινηματογραφούνται, καθώς δεν είναι απαραίτητο να δει κάποι
ος για να καταλάβει».“ Πράγματι, μια τέτοια αντιμετώπιση αφο
ρά μάλλον εκείνον που εισβάλλει κατά τρόπο «τουριστικό» σε 
μια πολιτισμική πρακτική, όπως ο Μπεχζάντ, μεταφέροντας μια 
λογική ξένη προς εκείνην που κατέχουν οι πενθούντες ή και άλ
λοι ουμμετέχοντες παρατηρητές κατά την τελετουργία, παρά 
τον ανθρωπολόγο, που οφείλει να αναγνωρίζει την οργάνωση, 
την κανονικότητα και τη οημαοία στα κοινωνικά φαινόμενα 
που δεν ανήκουν στον δικό του, κοινωνικό κόσμο.1"

Κριτική, όμως, ασκεί κι ο ίδιος ο Κιαροστάμι, καθώς θίγει την 
περιθωριακή θέση της γυναίκας στην ιρανική μουσουλμανική 
κοινωνία. Η θέση της στον κοινωνικό ιστό περιγράφεται στον 
Μπεχζάντ απ’ τη γυναίκα που σερβίρει στο καφενείο: «Το πρωί 
δουλεύουν, το απόγευμα σερβίρουν, το βράδυ “δουλεύουν”» 
(υπονοώντας το σεξ). Αυτή η παραδοσιακή πατριαρχική αντί
ληψη του συζύγου της, που θεωρεί το σερβίρισμα ως υποχρέω
ση της γυναίκας απέναντι στον άντρα και αντιλαμβάνεται την 
τρίτη «δουλειά» βαριά σαν βουνό, που, αν δεν την κάνει, κινδυ
νεύει να ατιμαστεί (προσδίδοντας στη γυναίκα ένα καθεστώς 
κατώτερης και υποτακτικής ύπαρξης που στηρίζεται στη σε
ξουαλική διαφορά), αμφισβητείται απ’ τη γυναίκα του που, έ
τσι, εκφράζει μια καθαρά πολιτική θέση.
Η κοινωνική και πολιτική καταπίεση των γυναικών στο Ιράν 
γενικότερα αποδίδεται από τον Κιαροστάμι μέσα απ’ τη μετα
φορά του σκοταδιού. Πρόκειται για τη σκηνή όπου η νεαρή Ζει- 
νάμπ αρμέγει μια αγελάδα για να δώσει γάλα στον Μπεχζάντ 
μέσα σ’ ένα σκοτεινό και κλειστοφοβικό κελάρι. Αν και ο Μπεχ
ζάντ της ζητά να φωτίσει με τη λάμπα το πρόσωπό της για να 
τη δει, εκείνη δεν του το φανερώνει, παραμένοντας στο σκοτά
δι -  μη αναγνωρίσιμη, απρόσωπη, πολιτικά ανύπαρκτη. Καθώς 
είναι καθισμένη με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα, βλέ
πουμε τα δάχτυλά της ν ’ αρμέγουν την αγελάδα, και τον Μπεχ
ζάντ να τη φλερτάρει, απαγγέλλοντάς της στίχους της επιφα
νούς ιρανής ποιήτριας Φορούγ Φαροχζάντ. «Το δώρο», ένα ποί
ημα που, αν και υπαινίσσεται τις συνθήκες περιορισμού των 
γυναικών, διαπνέεται από ελπίδα, διαδέχεται το «Ο άνεμος θα 
μας πάρει», που εκφράζει μια προσμονή υπέρβασης κι έναν έν
τονο ερωτικό πόθο. Αυτή η προσφυγή στην αισθησιακή φεμινι
στική ποίηση της Φαροχζάντ εικονογραφεί τη σφύζουσα ερω
τική ατμόσφαιρα της σκηνής, «αναζητώντας τις διαδρομές των 
καταπιεσμένων επιθυμιών στην ιρανική κοινωνία και προσπα
θώντας να βρει τον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος θα 
γίνει διαμεσολαβητής τους και θα τις κατευθύνει».“ Παράλλη
λα, συνδέει το πνεύμα της σύγχρονης ιρανικής ποιητικής πα
ράδοσης με εκείνο της κλασικής (Ομάρ Καγιάμ), υποστηρίζο
ντας έτσι τη φιλοσοφική θέση της ταινίας του: την προσωρινό
τητα της ζωής και την αναγκαιότητα του ανθρώπου να αδράξει 
τις χαρές της όσο είναι ακόμα ζωντανός.
Ο Κιαροστάμι στοχάζεται πάνω στη ζωή και το θάνατο, συνδέ
οντας και αντιπαραθέτοντας όψεις τους, κι εκφράζοντας έτσι 
τον αέναο κύκλο της ζωής. Η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν, 
εναλλάσσονται, είναι ένα. Η ομορφιά και η σπουδαιότητα της 
ζωής αναδεικνύονται μέσα απ’ τον καραδοκούντα θάνατο. 
Στην τελική σκηνή της ταινίας, ο Μπεχζάντ ρίχνει στο τρεχού
μενο νερό του ποταμού το κόκαλο που του είχε δώσει ο Γιου- 
σέφ, υποδηλώνοντας όχι μόνο τη ζωή που συνεχίζεται, αλλά 
και το μετασχηματισμό όλων των πραγμάτων σε σκόνη, '2 συνι- 
στώντας ένα ακόμα μοτίβο της ποίησης του Καγιάμ που χρησι
μοποιείται συνειδητά και με σαφήνεια από τον Κιαροστάμι. 13 
Οι χαρές της ζωής τεκμηριώνονται και οπτικά μέσα απ’ τις ποι
ητικές φωτογραφικές συνθέσεις του Κιαροστάμι, οι οποίες μέ
σα από νωχελικά πλάνα συλλαμβάνουν τη γαλήνη του χωριού 
κι αναδεικνύουν την απαράμιλλη ομορφιά της ψύοης και το ω
χροκίτρινο τοπίο της περιοχής. Έτσι, οτον Άνεμο..., η χρήση 
του τοπίου υπερβαίνει το κινηματογραφικό θέαμα, καθώς απο
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κτά συμβολικό χαρακτήρα (οι χαρακτήρες αναφέρονται στο το
πίο) και μας μεταφε'ρει μια γιορταστική επιβεβαίωση της ζωής 
(ιδιαίτερα στο τέλος, όπου η φύση επιβάλλεται κι αγκαλιάζει το 
γιατρό και τον Μπεχζάντ καθώς διασχίζουν τους αγρούς πάνω 
στο μηχανάκι), που αποδίδει το ποιητικό-φιλοσοφικό-θρησκευ- 
τικό πνεύμα του σκηνοθέτη.
Σύμφωνα με τον Fischer, «στον ιρανικό κινηματογράφο έχουν 
παραμείνει ίχνη των κυρίαρχων αφηγήσεων του παραδοσια
κού ηθικού λόγου, όπως για παράδειγμα της Καρμπάλα, που 
εκφράζει την κυρίαρχη ρητορική του αυτισμού. Οι αφηγήσεις 
αυτές δεν έρχονται συνήθως στο προσκήνιο, αλλά παρέχουν το 
υπόβαθρο, τα συμφραζόμενα» .14 Στην περίπτωση, όμως, του 
Ανεμου..., οι αφηγήσεις αυτές έρχονται στο προσκήνιο μέσα από 
την ποίηση, τη φιλοσοφία και το σουφισμό -  τη μυστικιστική 
πλευρά της ισλαμικής θρησκείας.
Η επιστράτευση της ποίησης δεν παραπέμπει μόνο στην πλού
σια ποιητική παράδοση της χώρας, αλλά και στην ευρεία καθη
μερινή της χρήση απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας 
ως μέσου επικοινωνίας και πλαισίου αναφοράς, 15 αναδεικνύο- 
ντας την ξεχωριστή θέση και το ρόλο που διαδραματίζει στην ι
ρανική κοινωνία. Μέσα απ’ αυτήν αναδύεται μια παράδοση βα
θύτερης εσωτερικής σκέψης, που εκφράζει θρησκευτικούς και 
φιλοσοφικούς προβληματισμούς. Χαρακτηριστική είναι η εισα
γωγική σκηνή της ταινίας, όταν ο Μπεχζάντ με τους συνεργά
τες του αναζητούν σημάδια στο δρόμο που θα τους οδηγήσουν 
στο χωριό, και καταφεύγουν στους στίχους του Σοχράμπ Σεπε- 
χρί, ενός σύγχρονου ιρανού μύστη ποιητή («πίσω από αυτό το 
δέντρο είναι ένας δρόμος πιο πράσινος από το όνειρο του θε
ού»16). Η αναφορά αυτή παραπέμπει στη θρησκευτική και φι
λοσοφική παράδοση του σουφισμού όπως έχει εκφραστεί από 
τους Αβικένα και Σοχραβαρντί, στις «Αποκαλυπτικές αφηγή
σεις» των οποίων κυριαρχεί το μοτίβο του ταξιδιού ή της ανα
ζήτησης17 -  ένα μοτίβο, που χαρακτηρίζει τόσο τον Άνεμο... όσο 
και άλλες ταινίες του Κιαροστάμι.
Οι θρησκευτικές αλληγορίες δεν υπάρχουν μόνο στους στίχους 
των ποιημάτων, αλλά και στη χωρική δυναμική της ταινίας, η 
οποία είναι διάχυτα συμβολική. 18 Θρησκευτικές αναφορές, ό
μως, υπάρχουν και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, όπως, 
π.χ., στους χαιρετισμούς που ανταλλάσσουν, ή στην εκπαίδευ
ση των μαθητών. Σύμφωνα με τον Elena, η απάντηση που δί
νει ο Μπεχζάντ στο ερώτημα «Τι συμβαίνει την Ημέρα της Κρί- 
σεως;» («Οι κακοί πάνε στον Παράδεισο και οι καλοί στην Κό
λαση»), εμπεριέχει μια γενικότερη αμφισβήτηση για όλα τα εί
δη αλήθειας που προτείνονται, απέναντι στα οποία, ο Κιαρο
στάμι έχει δείξει σε κάθε ευκαιρία την καχυποψία του.1*
Αν και η ταινία επ’ ουδενί αποτελεί οπτική εθνογραφία, εντού
τοις, ο τρόπος με τον οποίο ο Κιαροστάμι διαχειρίζεται το μέσο, 
διαποτίζεται από μια σειρά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κι
νηματογραφική εθνογραφική καταγραφή. Οι αναφορές που 
προέρχονται από τη λεπτομερή παρατήρηση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και σχέσεων, η απουσία δραματικού γεγονότος, 
η οικονομία στη φόρμα, η διακριτική παρουσία της κάμερας, οι 
μακρινές λήψεις, η αποφυγή κοντινών πλάνων και δραματι
κών γωνιών λήψης, η χρήση πραγματικού χρόνου, το αντιπρο
σωπευτικό μοντάζ, η εξερεύνηση του χώρου ανάμεσα στις συ
ζητήσεις των ανθρώπων, καθώς και του φυσικού τους περι

βάλλοντος, η απουσία μουσικής υπόκρουσης και η έμφαση σε 
πραγματικούς ήχους, η χρήση ερασιτεχνών ηθοποιών (που κα
λούνται ν ’ αυτοσχεδιάσουν τα λόγια τους και να παίξουν τους 
εαυτούς τους), η αποστασιοποιημένη παρουσίαση των χαρα
κτήρων, η έλλειψη σεναρίου, είναι στοιχεία που αποτελούν μέ
ρος της μεθοδολογίας η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή 
εθνογραφικών ταινιών.
Η αντίληψη του Κιαροστάμι για έναν «ημιτελή κινηματογράφο» 
που εκφράζεται με ταινίες δίχως ιστορία, στηρίζεται στην πεποί
θησή του πως «μια ιστορία χρειάζεται κι αυτή κενά, όπως ένα 
σταυρόλεξο, που το ακροατήριο πρέπει να τα συμπληρώσει ή να 
τα ανακαλύψει, όπως ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ σ’ ένα θρίλερ».* 
Είναι σαφές πως μια τέτοια προσέγγιση αποσκοπεί στην ενεργη
τική συμμετοχή του θεατή21 και της φαντασίας του, φέρνοντας 
στο προσκήνιο το ζήτημα της ερμηνείας. Εδώ, ο θεατής, ιδιαίτε
ρα ο μη Ιρανός, θα πρέπει να αποκωδικοποιήσει τις γεμάτες ση
μασία λεπτομέρειες της επιφάνειας, προκειμένου να ερμηνεύσει 
το νόημα και τη σημασία αυτών που παρακολουθεί· κάτι που, 
για όσους δεν γνωρίζουν την ιρανική κουλτούρα ή το διακειμε
νικό έργο του Κιαροστάμι, ενέχει δυσκολίες ως προς το βαθύτερο 
πολιτισμικό νόημα της ταινίας. Το κενό αυτό οφείλει να το κα
λύψει η ανθρωπολογία, μεταφράζοντας τους διαφορετικούς πο
λιτισμικούς κώδικες μεταξύ των διαφορετικών κοινωνιών.
Στην περίπτωση του Ανέμου..., η πληροφόρηση για τους χαρα
κτήρες και τις καταστάσεις μάς δίνεται ελλειπτικά, χωρίς πε
ραιτέρω εξήγηση, μέσα από λεπτομέρειες με λανθάνουσα σημα
σία και δράση εκτός οθόνης, στρέφοντας έτσι την προσοχή μας 
σ’ αυτά που συμβαίνουν έξω από το κάδρο της ταινίας. Αυτού 
του είδους η αφήγηση, που έχει ως στόχο ν ’ αναγκάσει το θεα
τή να συμπληρώσει τα κενά, παραπέμπει και στη δουλειά τού 
ανθρωπολόγου, ο οποίος καταφεύγει σε σκόρπιες απόψεις και 
κουβέντες, απομονωμένα γεγονότα και περιστατικά, χειρονο
μίες και συμπεριφορές, προκειμένου να ερμηνεύσει και να συν
θέσει το παζλ μιας κοινότητας, πριν καταλήξει σε μια συνολική 
θεώρηση γι’ αυτήν.
Ο άνεμος θα μας πάρει συνιστά μια ταινία που βρίθει εθνογρα
φικού πλούτου, τόσο ως προϊόν του σύγχρονου ιρανικού πολι
τισμού με διακειμενική αξία όσο και ως περιεχόμενο. Ταυτό
χρονα, θίγει (εμμέσως πλην σαφώς) ζητήματα που αφορούν 
στην επιτόπια έρευνα, τα προβλήματα και τις επενέργειές της 
στον ερευνητή, τον τρόπο σύναξης συμπερασμάτων, ενώ, χάρη 
στη σκηνοθετική ανησυχία του Κιαροστάμι, προσεγγίζει μερι
κές απ’ τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον εθνογραφικό 
κινηματογράφο, δημιουργώντας μια βάση για την υπέρβαση 
των ανταγωνιστικών συστημάτων αντίληψης της επιστήμης 
και της τέχνης. Επιπλέον, η ενασχόληση του Κιαροστάμι με θέ
ματα που άπτονται διαπολιτισμικού και πολυπολιτισμικού πε
ριεχομένου, και η πραγμάτευση των πολιτισμικών διαδικα
σιών ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο, καθιστούν την ται
νία έναν τόπο επαφής και επικοινωνίας μεταξύ του «δικού μας» 
και του «άλλου», συνεισφέροντας αποφασιστικά στην ανθρω- 
πολογική γνώση.
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κράτους να χρησιμοποιήσει τον κινηματογράφο με σκοπό τη δημιουργία 
του νέου ανθρώπου» και να ιιροωθήοει την κοινωνική στράτευση των θε
ατών, καθώς τα νοήματα που ιιαράγονται από το κοινό δεν είναι μονοσήμα
ντα ιΔημήτρης Κερκινός, Κινήμαιογγιάφος και κοινωνία στην Κούβα, Διδα
κτορική διατριβή, 2003, σελ. 193).

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004

234

A B C  A F R I C A  (2001)

Σκηνοθεσία-Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι. Σενάριο: Αμπάς 
Κιαροστάμι, από μια ιδέα του Ραμίν Ραφιραομέ. Φωτογραφία: 
Σεϊφολάχ Σαμαντιάν. Ή χος: Μοχαμάντ Ρεζά Ντελπάκ. Μου
σική: Michael Olatunji. Ηθοποιοί: Παιδιά που μεγαλώνουν 
στα κοινόβια των ορφανών από το AIDS στην Ουγκάντα, Αμπάς 
Κιαροστάμι, Ραμίν Ραφιραομέ, Σεϊφολάχ Σαμαντιάν. Παραγω
γή: Αμπάς Κιαροστάμι και Marin Karmitz (ΜΚ2  Productions). 
Διάρκεια: 84 λεπτά. Έγχρωμη. DV. Ιράν, Γαλλία.

Μάρτιος 2000. Ο Αμπάς Κιαροστάμι δέχεται την πρόταση τον 
Ifad (Διεθνές Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη) να γυρίσει μια 
ταινία για λογαριασμό του Uweso (Οργανισμός για τη Βοήθεια και 
την Υποστήριξη των Ορφανών Παιδιών της Ουγκάντας). Πρώτα ο 
εμφύλιος πόλεμος και μετά το AIDS κατάντησαν την Ουγκάντα τη 
χώρα με τα περισσότερα ορφανά παιδιά σ ’ όλο τον κόσμο. Τα προ
γράμματα βοήθειας του Uweso οργανώνονται γύρω από μικρές ο
μάδες και κοινότητες που προσπαθούν να γίνουν οικονομικά αυ- 
τάρκεις. Ο Κιαροστάμι με το φίλο και συνεργάτη του, Σεϊφολάχ 
Σαμαντιάν, καταγράφουν με ψηφιακές κάμερες το πέρασμά τους 
από τις κοινότητες των γυναικών που μεγαλώνουν τα ορφανά, από 
δρόμους φτωχών παραγκουπό.λέων, από υπαίθρια σχολεία, από 
πολύχρωμα αλλύ βρώμικα παζάρια και από νοσοκομεία, όπου το 
πτώμα ενός κοριτσιού που πεθαίνει από AIDS μεταφέρεται μέσα 
ο’ ένα χαρτόκουτο. Παντού τα παιδιά υποδέχονται το συνεργείο με 
ενθουσιασμό, τραγούδι και χορό. Η ενέργειά τους δίνει στο σκηνο
θέτη και τους συνεργάτες του την ώθηση να ξεπεράσουν τις δυσκο
λίες, τις διακοπές ρεύματος, τη δυστυχία που καταγράφουν. Στο 
τέλος συναντούν ένα ζευγάρι Αυστριακών που υιοθετούν ένα κορι
τσάκι. Οι γυναίκες τούς αποχαιρετούν τραγουδώντας και χορεύο
ντας. Το αεροπλάνο μεταφέρει στην Ευρώπη τους Αυστριακούς, 
και το κοριτσάκι πετά πάνω από τα σύννεφα...

Το έγκλημα δεν έχει τίποτα να δηλώσει
του Louis Seguin

Όταν ο Αμπάς Κιαροστάμι, προσκεκλημένος από κάποια γυναι
κεία ΜΚΟ να γυρίσει μια ταινία με θέμα τα ορφανά του AIDS, ξε
κίνησε για την Ουγκάντα, είχε μόνο μια αμυδρη ιδέα τού τι τον 
περίμενε εκεί, και η ταινία του είναι η αφήγηση της μαθητείας 
του. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ABC Africa στην κυριολεξία, το 
αλφάβητο μιας άγνωστης περιοχής, ένα σκαρίφημα, ένα άδειο κα- 
λούπι. Όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο, δε βλέπουμε τίποτα: 
ούτε ερείπια, ούτε ομαδικούς τάφους στο άπλετο φως. Η χώρα ό
που η αρρώστια έχει προκαλέσει δύο εκατομμύρια θύματα κι οι ο- 
ροθετικοί υπολογίζονται σ’ άλλα τόσα, αδειάζει διακριτικά. Οι 
γιαγιάδες έχουν αναλάβει να μεγαλώσουν τα εγγόνια τους, γιατί 
όλοι οι ενήλικοι της οικογένειας, ανδρες και γυναίκες, έχουν πε- 
θάνει. Τα μόνα ίχνη, τα μόνα σημάδια, είναι από τη μια μεριά οι 
γιγαντοαφίσες που διαφημίζουν προφυλακτικά, κι από την άλλη, 
όποτε κάποιο ταξί προσπερνάει μια ιεραποστολή, η υπενθύμιση ό
τι η αντισύλληψη απαγορεύεται από τις Καθολικές θρησκευτικές 
αρχές. Η καταστροφή πολλαπλασιάζεται επί δύο.
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Το ABC Africa δίνει δύο συμπαρομαρτούντα μαθήματα. Η συμ
φορά που έχουν πυροδοτήσει οι νεοαποικιοκράτες, εξάγοντας 
τον ιό από τα «backrooms» όπου ξεδίνουν οι αφέντες του δυτι
κού πολιτισμού, ώς το σκλαβοπάζαρο της τοπικής πορνείας, δεν 
έχει διαφύγει απο το άγρυπνο βλέμμα του οικονομικού φιλελευ
θερισμού. Αν οι τριπλές φαρμακευτικές αγωγές είναι μακράν 
πολύ ακριβές για να συνταγογραφηθούν σε φτωχούς νέγρους, 
αυτά δεν εμποδίζει τους εμπόρους του λατέξ να τους πλασάρουν 
μερικές καπότες. Οι μόνοι τους ανταγωνιστές είναι οι ιεραπό
στολοι, που απαγορεύουν στο ποίμνιά τους να τις χρησιμοποιεί, 
καταδικάζοντάς το σε θάνατο για τις σαρκικές επιθυμίες του. Σε 
ό,τι αφορά στη «σωστή χρήση της αρρώστιας», ο Ιωάννης-Παύ- 
λος Β' δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον Μπιν Λάντεν. Οι άπι
στοι πρέπει να πεθάνουν για να εδραιωθεί το μεγαλείο του Θεού. 
Δε χρειάζεται καν να εκπαιδευτούν αεροπειρατές-καμικάζι που 
θα συντρίψουν αεροπλάνα πάνω στους άπιστους. Οι άθεοι πε
θαίνουν μόνοι τους, εκεί όπου έχουν ασελγήσει.
«Το ίδιο πνεύμα» θα επαναλάμβανε ο Hölderlin, αν εξαιρέσουμε 
το γεγονός ότι, σε σχέση με τον προστατευόμενο των Ταλι- 
μπάν, ο προκαθήμενος της Ρώμης προηγείται κατά πολλά στά
δια στην τέχνη της εκμηδένισης των σωμάτων για τη σωτηρία 
των ψυχών. Η επίδειξη, γιατί εδώ πρόκειται ακριβώς για μια 
ρητορική «demonstratio», μια έκθεση όπου τα πράγματα και τα 
γεγονότα αφήνονται να μιλήσουν, γίνεται σχεδόν δυσβάστα- 
χτη όταν το συνεργείο επισκέπτεται νοσοκομεία όπου αργοπε
θαίνουν τα μολυσμένα παιδιά -  από τα βυζανιάρικα στην αγκα
λιά της μάνας τους, ώς το χαμίνι που απλώνει το χέρι εκλιπα
ρώντας με βραχνά βογκητά μια ανέφικτη βοήθεια. Ο Εξολο
θρευτής Άγγελος αρκούνταν στα πρωτότοκο. Ο Ηρώδης, ο ε
λεώ Ρωμαίων βασιλεύς των Ιουδαίων, ήταν πρωτόπειρος όταν 
διέτασσε τη σφαγή των «Αθώων». Η μητέρα Εκκλησία μας, ως 
«κατασκευάστρια αγγέλων», δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Στο 
τέλος της ταινίας, η υιοθεσία ενός μωρού (στο μπλουζάκι του 
γράφεται ο τίτλος της ταινίας) από ένα νεαρό ζευγάρι Αυστρια
κών και η αναχώρηση των τριών τους για την Ευρώπη βγά
ζουν από την περιπέτεια ένα κωμικοτραγικό δίδαγμα. Άραγε το 
κοριτσάκι που απογειώνεται με τους θετούς γονείς του, θα εί
ναι το μοναδικό παιδί που θα επιζήσει από μια νέα μορφή προ- 
σχεδιασμένης σφαγής, μια γενοκτονία που δεν έχει καν την α
νάγκη να κρυφτεί, και εκτίθεται στο φακό οποιοσδήποτε κάμε
ρας; Το έγκλημα εδώ δεν έχει τίποτα να δηλώσει και τίποτα να 
κρύψει. Οχυρώνεται πίσω από τη μοιραία προφάνειά του. 
Όπως στο Και η ζωή συνεχίζεται, έτσι κι εδώ, ο Αμπάς Κιαρο- 
στάμι ταξιδεύει. Η ταινία αρχίζει και τελειώνει στο αεροδρόμιο 
της Καμπάλας, με μια προσγείωση και μια απογείωση, και συ
νεχίζεται με αυτοκίνητο, από πόλη σε πόλη. Η ψηφιακή κάμε
ρα είναι ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο για όλα τα εδάφη, που επι
τρέπει στο σκηνοθέτη να τρυπώνει παντού και να παρατηρεί. 
Η χώρα δεν είναι καθημαγμένη. Τα ίχνη του εμφυλίου πολέ
μου σβήνουν σιγά σιγά. Δεν υπάρχουν γκρεμισμένοι τοίχοι, 
ούτε πίνακες σχισμένοι από ρωγμές. Ο θάνατος δεν είναι πια 
στις προθήκες, αλλά στα ενδότερα. Είναι σχεδόν αφηρημένος. 
Διαφεύγει. Του αρκεί ν ’ αφήνει κενά που θα καταμετρηθούν, 
απουσίες που θα απογραψούν κατά εκατομμύρια, όταν αθροίζε
ται ο αδιάκοπα αυξανόμενος, συνολικός αριθμός των νεκρών 
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πει να ταυτοποιηθούν σε κάποια φωτογραφία. Ο θάνατος δια
λύεται μέσα στην καθημερινότητα. Οι ίδιες οι νεκρικές τελετές 
περιορίζονται στον πιο κοινότοπο μινιμαλισμό. Εδώ, ο εθνολό
γος του Ο άνεμος θα μας πάρει δεν έχει τίποτα να δει: ούτε τύμ
βους, ούτε τελετουργίες. Το πτώμα κάποιου μικρού κοριτσιού 
μεταφέρεται στη σχάρα ενός ποδηλάτου, αδέξια πακεταρισμένο 
σ’ ένα κουρελιασμένο χαρτοκιβώτιο. Το σχίσιμο έχει αλλάξει 
καθεστώς. Δεν κόβει πλέον μια χρωματιστή ζωγραφιά που υπο
τίθεται ότι απεικονίζει ένα πρότυπο, έναν άνθρωπο ικανοποιη
μένο απ’ τη ζωή του· αποκρύβει το θάνατο.
Το ίδιο το πτώμα προδίδεται. Δεν είναι ούτε αντικείμενο φό
βου, ούτε υποκείμενο μιας τελετουργίας. Η επιδημία το έχει α- 
παλείψει. Έχει γίνει μη κινηματογραφήσιμο. Ο Αμπάς Κιαρο- 
στάμι χτυπάει μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια. Κινηματογραφεί το 
κενό και, με μια παράξενη και θαυμαστή αντιστροφή, καταγρά
φει επίσης τη ζωή, που κι εδώ συνεχίζεται. Οι γυναίκες που 
του ζήτησαν να γυρίσει μια ταινία στην πατρίδα τους, την Ου
γκάντα, έχουν οργανωθεί για να επιβιώσουν και να βοηθήσουν 
άλλες γυναίκες να επιζήσουν. Τους διδάσκουν τον τρόπο, π.χ., 
πώς να διαχειριστούν έναν προϋπολογισμό, να εφεύρουν μια 
οικονομία για να παλέψουν με κάτι, που αποτελεί άλλη μια 
συμφορά της παγκοσμιοποίησης: μια δυστυχία που επέφεραν η 
παντοδυναμία της αγοράς και όσοι την αποφασίζουν. Γι’ αυτό 
πρέπει να ξαναπιάσουν τη διαχείριση από την αρχαϊκή της ρί
ζα, να ξαναφέρουν την οικονομία στην ετυμολογία της, στη 
διαχείριση του σπιτιού, στο νοικοκυριό, όπου κάθε σελίνι απο
ταμιεύεται και κατατίθεται στην Τράπεζα. Πρέπει να μάθουν 
από την αρχή τι σημαίνει είσπραξη και τι δαπάνη. Το ABC 
Africa είναι μια ταινία για την καταγωγή του ισολογισμού.
Η εξοικονόμηση διπλασιάζεται με την εκπαίδευση, με την εκ
μάθηση της ίδιας της ζωής, που δεν είναι δεδομένη, αλλά ξανα
κερδίζεται βήμα προς βήμα ενάντια στην αόρατη παρουσία της 
πανδημίας. Μια σπαρακτική αισιοδοξία διατρέχει το ABC 
Africa. Γνωρίζουμε πόσο ο σκηνοθέτης του Πού είναι το σπίτι 
του φίλου μου; αγαπά τα παιδιά. Μ’ αυτά άρχισε να κάνει ται
νίες, κι εδώ δείχνει, χωρίς επιδερμική λύπηση, ότι δεν τα ξεχνά. 
Εσωτερικοί μαθητές με κίτρινες πλαστικές ποδιές ή χαμίνια 
του δρόμου συρρέουν, στοιβάζονται γύρω του και, κυρίως, 
τραγουδούν. Κι εδώ ακόμα ο Κιαροστάμι επιστρέφει στην ου
σία, στην απαρχή, στην αφετηρία και σ’ ό,τι έκλεψαν από τους 
Αφρικανούς πετώντας τους σ’ αντάλλαγμα την αρρώστια, τη 
δυστυχία και το θάνατο. Στους χώρους της ταινίας δεν υπάρχει 
ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε υψηλή τεχνολογία, και κανείς δεν καυ
χιέται ότι ξέρει να παίζει το πικάπ του. Βλέπουμε μόνο γυναι
κείες χορωδίες και παιδιά να ξαναδημιουργούν ό,τι τα μηχανή
ματα και τα ηλεκτρονικά τους άρπαξαν για να το κατασπατα
λήσουν: το σουίνγκ, το ρυθμό. Ο Αμπάς Κιαροστάμι είναι σκη
νοθέτης της ερήμου, εδαφών όπου οι κάτοικοι χώνονται και 
κρύβονται. Η ελπίδα στις ταινίες του δεν είναι μία από τις τρεις 
βασικές αρετές της θεολογίας· είναι ό,τι εξακολουθεί να κολυ
μπάει κόντρα στην απουσία, κόντρα στην απελπισία, ό,τι αρπά
ζεται απ’ αυτό που επιπλέει ακόμα στα δύσοσμα και ταραγμένα 
ύδατα του Κατακλυσμού.

»La Quinzaine Littéraire«, 7 Νοεμβρίου 2001.
Μετάφραοιι: Νίκος Σαββάιης.
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ΔΕΚΑ (2002)
Ten

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φωτογραφία-Μοντάζ: Αμπάς Κιαρο- 
στάμι. Μουσική: Walking in the air του Howard Blake. Ηθο
ποιοί: Mavid Ακμπαρί (μητέρα), Αμίν Μαχέρ (γιος), Καμράν 
Αντλ, Ρογιά Αραμπσαχί, Αμενέ Μοραντί, Μαντανά Σαρμπάφ. 
Παραγωγή: Αμπάς Κιαροστάμι και Marin Karmitz (ΜΚ2 
Productions). Διάρκεια: 91 λεπτά. Έγχρωμη. DV. Ιράν, Γαλλία.

Ένα αγόρι, ο Αμίν, κατηγορεί τη μητέρα του, Μανιά, που τον πη
γαίνει με το αυτοκίνητο στην πισίνα, ότι είναι εγωίστρια και ανεύ
θυνη επειδή χώρισε τον πατέρα του -κατηγορώντας τον στο δικα
στήριο ως τοξικομανή- για να ξαναπαντρευτεί. Μάταια η γυναίκα 
προσπαθεί να δικαιολογηθεί: το αγόρι αρνείται ακόμα και να την 
ακούσει. 'Οταν φτάνουν στην πισίνα και το αγόρι κατεβαίνει από 
το αυτοκίνητο, βλέπουμε για πρώτη φορά το πρόσωπο της μητέ
ρας: είναι νέα, όμορφη, με σκούρα γυαλιά κι άσπρη μαντίλα στο 
κεφάλι. Στην επόμενη σκηνή, πάντα μέσα στο όχημα (όπως και ό
λες οι υπόλοιπες της ταινίας), η οδηγός συζητά με την αδελφή της 
που εκφράζει τις ανησυχίες της για τη συμπεριφορά του ανιψιού. 
Κατά τη γνώμη της είναι αυθάδης, νευρικός, δεσποτικός, τραυμα
τισμένος από το διαζύγιο, και νιώθει παραμελημένος από τους γο
νείς του. Οι επόμενες συναντήσεις της Μανιά είναι όλες με γυναί
κες: μεμιά ηλικιωμένη θρησκευόμενη, η οποία μετά το θάνατο του 
συζύγου της, έχει βρει καταφύγιο στη θρησκεία · με μια πόρνη συμ
φιλιωμένη με το επάγγελμά της· με μια κοπέλα που έχει αποκτή
σει τη συνήθεια της προσευχής, επειδή ο άντρας που αγαπάει, συ
νεχώς καθυστερεί το γάμο τους. Σε μια δεύτερη συνάντηση με το 
γιο της που είναι κρυωμένος, η Μανιά μαθαίνει για τη ζωή του με 
τον πατέρα του. Αργότερα, στη διαδρομή προς κάποιο εστιατόριο, 
τη βλέπουμε να προσπαθεί να παρηγορήσει μια φίλη της που ο ά
ντρας της την εγκατέλειψε μετά από εφτά χρόνια. Η τρίτη συνά
ντηση με το γιο ξεκινάει πιο ήρεμα. Σχεδόν αστειευόμενη, η Μανιά 
θίγει την πιθανότητα να ξαναπαντρευτεί ο πατέρας του Αμίν. Κα
ταλήγουν πάλι να τσακωθούν, επειδή το παιδί την κατηγορεί ότι ή
ταν κακή μητέρα και νοικοκυρά. Η Μανιά ξανασυναντά την κοπέ
λα που έχει χωρίσει με τον αρραβωνιαστικό της κι έχει ξυρίσει το 
κεφάλι της. Όταν ένα δάκρυ κυλά στο μάγουλό της, η οδηγός για 
πρώτη φορά απλώνει το χέρι της και την αγγίζει. Η τελευταία συ
νάντηση της Μανιά είναι με το γιο της. Για μία ακόμη φορά τον 
παραλαμβάνει από το σπίτι του πατέρα του για να τον πάει στη 
γιαγιά του.

Drive, he sa id 1
του Geoff Andrew*

To Δέκα αποτελείται από δέκα κεφάλαια ή σκηνές που εισά- 
γονται, αντίστοιχα, από τους αριθμούς από το δέκα μέχρι το έ
να (με γραφικά που θυμίζουν την αντίστροφη μέτρηση του ο
δηγού της ταινίας) και διαδραματίζονται μέσα σ’ ένα αυτοκίνη
το που διασχίζει τη σύγχρονη Τεχεράνη. Η ψηφιακή κάμερα ή, 
μάλλον, οι ψηφιακές κάμερες, στερεωμένες στο καπό (ή περι- 
σταοιακά, καταπώς φαίνεται, στο ταμπλό), με μία μόνο -σύντο
μη, αλλά αξιοσημείωτη- εξαίρεση, είναι στραμμένες προς τη θέ

ση είτε του οδηγού είτε του συνοδηγού, ανεξάρτητα από το αν 
κάθεται κανείς στην εκάστοτε θέση και ανεξάρτητα από το ποιος 
μιλάει. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κίνηση της κάμερας...
Αφού η αφήγηση μοιάζει να είναι δομημένη τυχαία, κι αφού 
ό,τι βλέπουμε και ακούμε είναι απόλυτα αληθοφανές, θα ήταν 
εύκολο να πιστέψουμε πως το Δέκα είναι ένα πρόχειρο και ασή
μαντο ντοκιμαντέρ. Θυμηθείτε, όμως, πως ο Κιαροστάμι επι
στρέφει συνεχώς σ’ αυτή την απατηλά ασταθή, αλλά πολύ 
πλούσια, έρημη χώρα μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. 
Ακόμα και στο ντοκιμαντέρ ABC Africa, μια σεκάνς που εκτυ
λίσσεται σχεδόν απόλυτα στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια μιας 
διακοπής ρεύματος ο’ ένα ξενοδοχείο, σκηνοθετήθηκε και ερ
μηνεύτηκε από τον αόρατο σκηνοθέτη και τον οπερατέρ του. 
(Ούτως ειπείν, αυτό το μικρό δραματικό εύρημα -που επινοή
θηκε για να θίξει ένα φιλοσοφικό ζήτημα- όντως προήλθε από 
την πραγματικότητα, αφού διακοπές ρεύματος συνέβαιναν ε
κεί κάθε βράδυ.) Το Δέκα είναι απλώς η πιο εκλεπτυσμένη από 
μια σειρά εισβολές στη χώρα της φαινομενολογικής και αφηγη
ματικής αμφισημίας που περιλάμβαναν το Close-up, το Και η 
ζωή συνεχίζεται και το Μέσα από τους ελαιώνες.
Η οδηγός και οι επιβάτες του αυτοκινήτου που «παίζουν», επι- 
λέχθηκαν κυρίως μετά από οντισιόν στις οποίες ο Κιαροστάμι 
ζήτησε από καθημερινούς ανθρώπους να μιλήσουν για τη ζωή 
τους. Αφού επέλεξε τους ερμηνευτές του, άρχισε να συζητά ε- 
κτενώς μαζί τους, κι αποφάσισε τι ήθελε τα πρόσωπα να συζη
τούν στη διάρκεια κάθε διαδρομής -  μερικές φορές, το θέμα ή
ταν ελαστικό- άλλες, αυστηρά καθορισμένο. (Βλέποντας την 
ταινία, είναι αδύνατον να διακρίνει κανείς ποια είναι τα επεισό
δια που σχεδιάστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια, παρ’ όλο που η 
συμβολή της πόρνης-που δεν είναι πόρνη στην πραγματικότη
τα- ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη, όπως ίσως ήταν, καθώς 
μπορεί να υποψιαστεί κανείς, και εκείνη του Αμίν.) Αντίθετα 
με τη Γεύση του κερασιού, όπου, στη διάρκεια των γυρισμάτων, 
παρότι φαίνεται στην τελική κόπια, οι ηθοποιοί απευθύνονταν 
στον Κιαροστάμι και στην κάμερά του χωρίς να είναι ποτέ μαζί 
στο αυτοκίνητο, εδώ, στα γυρίσματα του Δέκα, σπάνια ο σκη
νοθέτης ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Η τελική ταινία είναι το α
ποτέλεσμα εκτενούς προετοιμασίας και συζήτησης, και ενός ε
ξίσου εκτενούς μοντάζ (η ενενηντάλεπτη ταινία μονταρίστηκε 
από υλικό διάρκειας περίπου 23 ωρών).
[..·]
Γιατί τέτοιες μέθοδοι; Εν μέρει επειδή, όπως παρατηρεί η Laura 
Mulvey, τον Κιαροστάμι πάντα τον απασχολούσε η εξερεύνηση 
«της λεπτής γραμμής ανάμεσα στη χίμαιρα και την πραγματι
κότητα, που είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό του κινημα
τογράφου». Αλλά δεν μπορεί να μη νιώσει κανείς πως υπάρ
χουν κι άλλα πράγματα που συμβαίνουν στο Δέκα και συνδέο
νται σαφώς με την ανακάλυψη και τη μεταστροφή του Κιαρο
στάμι προς την ψηφιακή κάμερα. Ο «ρεαλισμός» (περισσότερο 
απ’ ό,τι η πραγματικότητα) που βλέπουμε στο Δέκα είναι αδια
νόητος χωρίς τη νέα τεχνολογία: πριν γίνει ψηφιακή, οποιαδή
ποτε κάμερα θα ήταν πολύ ευδιάκριτη (ως προς το μέγεθος και 
τη θέση της στο καπό του αυτοκινήτου), αλλά και πολύ αδιά
κριτη (γιατί θα αποσπούσε την προσοχή των ηθοποιών και θα 
τους προκαλούσε αμηχανία.). Εδώ, η Μανιά Ακμπαρί και οι συν
επιβάτες της δείχνουν να έχουν ξεχάσει την ύπαρξη της κάμε-
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ρας, και γι’ αυτό όλα δείχνουν τόσο αληθινά: η αναμέτρηση με
ταξύ μητέρας και γιου έχει μια εξαιρετικά οξεία αυθεντικότη
τα. Ο Κιαροστάμι έχει δηλώσει την επιθυμία του να κάνει τη 
σκηνοθεσία (με τη συνήθη έννοια του όρου) να εξαφανιστεί -  
αλλά γιατί; Πιθανώς για να ταυτιστούν οι «ηθοποιοί» του τόσο 
πολύ με τους ρόλους τους (που συχνά αναπτύσσονται σε σχέση 
με δικές τους εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα), ώστε τίποτα 
να μην αποσπά το θεατή από το πιο σημαντικό πράγμα στη ται
νία του: τα άτομα στην οθόνη (ή και εκτός οθόνης, όπως συμ
βαίνει συχνά εδώ). Αυτή η απόλυτη απλότητα και ευθύτητα 
κάνουν την ταινία προσιτή και βαθιά συγκινητική: η προσοχή 
μας δεν αποσπάται ποτέ από μια δεξιοτεχνική κίνηση της κάμε
ρας, από μια συγκλονιστική μουσική υπόκρουση, από εντυπω
σιακά τεχνάσματα του μοντάζ. Παίρνεις ό,τι βλέπεις κι ό,τι α- 
κούς... μόνο που, καμιά φορά, επειδή πρόκειται για τον Κιαρο
στάμι, αυτό που παίρνεις, είναι κάτι άλλο.
Σε ένα επίπεδο, η ταινία πραγματεύεται το τι μπορεί και τι δεν 
μπορεί να απεικονιστεί, να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας ή συ
ζήτησης σύμφωνα με τους αυστηρούς κώδικες της κινηματο
γραφικής συμπεριφοράς που έχουν επιβληθεί από τη μετεπανα- 
στατική κυβέρνηση του Ιράν. Το Δέκα, εντέλει, αφορά πρώτι
στος (αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος για μια τόσο 
πολύπλευρη ταινία) στη ζωή και το καθεστώς των γυναικών 
στη σύγχρονη Τεχεράνη. Παρ’ όλο που, στη συνέντευξη Τύπου 
στο Φεστιβάλ Καννών, ο Κιαροστάμι δήλωσε πως δεν υπήρξαν 
ενστάσεις εναντίον της ταινίας του όταν την υπέβαλε για έγκρι
ση από τις Αρχές, η ταινία, που συχνά γίνεται προκλητικά εικο
νοκλαστική, δεν επετράπη να προβληθεί στο Ιράν. Όταν ο Αμίν 
παραπονιέται λέγοντας ότι η μητέρα του κατηγόρησε άδικα τον 
πατέρα του πως είναι ναρκομανής, εκείνη απαντά πως «οι σάπι
οι νόμοι αυτής της κοινωνίας δε δίνουν δικαιώματα στις γυναί
κες» και πως ο εθισμός και ο ξυλοδαρμός είναι οι μόνες αιτίες 
που μπορεί να επικαλεστεί μια γυναίκα για να ζητήσει διαζύγιο. 
Αργότερα, η συζήτησή της με την πόρνη είναι αφοπλιστικά ει
λικρινής. Η κοπέλα δε διστάζει να παραδεχτεί πως απολαμβάνει 
το σεξ, υποστηρίζει πως δεν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό 
που κάνουν οι παντρεμένες (αν εξαιρέσουμε τη φράση: «Εσύ εί
σαι ηλίθια, εγώ είμαι έξυπνη») κι επιστρέφει στη νύχτα για να 
πουλήσει την πραμάτεια της. (Ο Κιαροστάμι περιέλαβε ένα και 
μοναδικό, σύντομο εξωτερικό πλάνο μιας γυναίκας που κάνει 
πεζοδρόμιο, για να αποδείξει πόσο γρήγορα την πλευρίζει ένας 
από τους πολλούς επίδοξους πελάτες στην Τεχεράνη.) Η Ακμπα- 
ρί λέει στη φίλη της που κλαίει με αναφιλητά, πως οι άντρες εί
ναι επιπόλαιοι και δεν αξίζουν δεκάρα, πως «οι γυναίκες χρειά
ζονται ή μεγάλο κώλο ή μεγάλα βυζιά -  αυτό αρέσει στους ά
ντρες», και επικρίνει το γιο της και τον πρώην άντρα της ότι ζη
τούν μόνο υπάκουες γυναίκες που μαγειρεύουν και καθαρίζουν 
αντί για όμορφες, έξυπνες, δημιουργικές επαγγελματίες που ξέ
ρουν τι θέλουν. Όμως η πιο ανατρεπτική στιγμή είναι όταν εί
ναι η άλλη της φίλη αφήνει τη μαντίλα να πέσει, αποκαλύπτο
ντας ένα κοντοκουρεμένο κεφάλι: μια αναπάντεχη και βαθιά 
συγκινητική σκηνή, η ομορφιά και η σημασία της οποίας υπο
γραμμίζονται όταν η Ακμπαρί τής λέει ν ’ αφήσει το κεφάλι της 
να αναπνεύοει, και την κολακεύει για το πόσο πιο όμορφη είναι 
τώρα. (Επειδή στον Κιαροστάμι αρέσουν τα καθημερινά θαύμα- 

238 τα, έχει, φυσικά, δίκιο). Ο ισλαμικός κώδικας, ο οποίος ουσια

στικά αντιμετωπίζει το κοινό σαν να βρίσκεται στον ίδιο γεω
γραφικό χώρο με τους χαρακτήρες στην οθόνη, απαγορεύει στις 
γυναίκες που παίζουν στις ιρανικές ταινίες να εμφανιστούν χω
ρίς τη μαντίλα. Αυτή η σκηνή, όχι μόνο σπάει τον κανόνα, αλλά 
το κάνει και μέσα σ’ ένα συγκείμενο που αναγνωρίζει και αποδέ
χεται τη γυναικεία σεξουαλική επιθυμία, δίνει φωνή στην κρι
τική των άδικων νόμων διαζυγίου και υποδηλώνει πως πολλοί 
άντρες (μεταξύ αυτών και ο ήδη βαθιά φαλλοκράτης μικρός που 
χρησιμεύει ως ο πιο ορατός εκπρόσωπός τους στην ταινία) είναι 
υποκριτές, επιπόλαιοι, οπισθοδρομικοί σοβινιστές του τύπου 
«άντε να πλύνεις κάνα πιάτο».
Ταυτόχρονα, όμως, ο Κιαροστάμι, πιστός στη φόρμα, είναι και 
παιχνιδιάρης, ακόμη και κατεργάρης, στην αντίδρασή του απέ
ναντι στο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να δειχτεί. Το γεγονός ότι 
δεν δείχνει ποτέ την πόρνη στη θέση του συνοδηγού, υποδηλώ
νει πως πρόκειται μάλλον για αληθινή τροτέζα. Στην πραγματι
κότητα, οι πόρνες που πέρασαν από οντισιόν, ήταν απρόθυμες 
να χρησιμοποιήσουν τον ευθύ, χυδαίο τρόπο ομιλίας που εκεί
νος ζητούσε για τη σκηνή, κι έτσι αναγκάστηκε να βρει κάποιαν 
άλλη να παίξει το ρόλο. Αντίστοιχα (και όλως περιέργως, στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, ελάχιστα δείχνει την ευσεβή ηλικιωμέ
νη που προσεύχεται τρεις φορές την ημέρα. Δεν τη δείχνει από 
σεβασμό; Ή  μήπως θέλει να υποδηλώσει διακριτικά πως αυτές 
οι δύο γυναίκες-σύμβολα των δύο παραδοσιακά αντίθετων πό
λων της θρησκευτικής και της κοσμικής θηλυκότητας- παρου
σιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον για ό,τι έχουν κοινό παρά για 
όσα τις χωρίζουν; Ενώ η ταινία έχει σίγουρα να κάνει με το κα
θεστώς και την κατάσταση των γυναικών στην Τεχεράνη, δεν 
υποδηλώνει ούτε μία φορά ότι κάποια από τις έξι γυναίκες που 
σε διαφορετικές στιγμές επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, είναι αντι
προσωπευτικό δείγμα του γένους ή της εθνικότητάς της.
Τόσο στη χαρακτηρολογία κάθε προσώπου όσο και στον τρόπο 
με τον οποίον δομεί την ταινία, ο Κιαροστάμι προσπαθεί με κά
θε τρόπο να μην υπεραπλουστεύει. Στο πρώτο επεισόδιο, για 
παράδειγμα, η μητέρα του Αμίν, που βρίσκεται εκτός κάδρου, 
ηχεί μάλλον σαν μια στρυφνή, εριστική γυναίκα, αλλά, καθώς 
προχωρεί η ταινία, αναγκαζόμαστε να αναθεωρήσουμε όχι μόνο 
αυτή την πρώτη εντύπωση, αλλά και πολλές άλλες που ακο
λουθούν. Μόλις τη βλέπουμε, εκπλησσόμαστε από τα νιάτα 
της, την ομορφιά της και τα κομψά της ρούχα. Αργότερα, ενώ 
το περιφρονητικό χαμόγελο με το οποίο αντιμετωπίζει τη συμ
βουλή της γριάς ν ’ αρχίσει να προσεύχεται, δείχνει ακριβώς αυ
τό που ο καθένας θα περίμενε από αυτή τη σοφιστικέ, σχετικά 
καλοβαλμένη, ανοιχτόμυαλη ζωντοχήρα, της οποίας τα παρά
πονα για τους κακούς οδηγούς και τους ζητιάνους υποδηλώ
νουν ενδεχομένως και μια κάποια αυταρέσκεια, μαθαίνουμε 
πως έχει αρχίσει ν ’ ακολουθεί αυτή τη συμβουλή. Μπορεί να εί
ναι δυνατή, αλλά αναζητά τη γαλήνη. Καθώς η ταινία ερευνά 
τον τρόπο με τον οποίο η θρησκεία, ο νόμος, ο γάμος, η μητρό
τητα, το σεξ και τα χρήματα επηρεάζουν τη ζωή μιας γυναίκας, 
η προσφυγή σε στερεότυπα αποφεύγεται αποφασιστικά. Η σκη
νή με την πόρνη, αντίθετα με τις προηγούμενες της, διαδραμα
τίζεται νύχτα, πράγμα που μπορεί να υποδηλώνει πως απομο
νώνεται ως ηθικά διαφορετική, αν και όχι μόνο δεν αντιμετω
πίζεται ποτέ με κριτικό πνεύμα, αλλά και υποστηρίζει ισχυρά 
την πρακτική σοφία αυτής της επαγγελματικής επιλογής. Νύ-
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χία  εμφανίζεται και η εγκαταλειμμένη γυναίκα του κεφαλαίου 
4, πράγμα που δημιουργεί μια οπτική σύνδεση με την πόρνη, η 
οποία, όπως θα θυμηθούμε αργότερα, εκμυστηρεύτηκε σε πως 
και η ίδια κάποτε είχε ερωτευτεί σφόδρα έναν άντρα που την ε- 
γκατέλειψε. Για να γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα, 
στο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται από την Ακμπαρί για 
ν ’ ανακουφίσει τη φίλη της που κλαίει με λυγμούς, επαναλαμ
βάνονται πολλά από τα συναισθήματα που εκστόμισε η πόρνη 
στο προηγούμενο επεισόδιο. Το κεφάλαιο 4, επομένως, λειτουρ
γεί με πολλούς τρόπους: ως πορτρέτο μιας πρόσφατα εγκατα
λειμμένης γυναίκας, το οποίο, μέσα από λεπτές νύξεις στην 
πορνεία, αντικατοπτρίζει προς τα πίσω το παρελθόν της πόρ
νης, και προς τα εμπρός, αυτό που εικάζουμε πως μπορεί να 
συμβεί στη φίλη της Ακμπαρί, αν δεν καταφέρει να υπερβεί 
την εξάρτησή της από τους άνδρες· ως ένα ακόμα βήμα προς 
την όλο και μεγαλύτερη αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση της 
Ακμπαρί- ως μία ακόμα ιστορία για τον εγωισμό και την αφε- 
ρεγγυότητα των ανδρών· και ως σκηνή που ερευνά τις διαφο
ρετικές αντιδράσεις στην εγκατάλειψη: μέσα από τη φίλη τής 
Ακμπαρί, μέσα από την πόρνη και μέσα από την επιβάτιδα των 
κεφαλαίων 6  και 2 , που η αφαίρεση της μαντίλας της, η κυριο
λεκτική και μεταφορική «αποκάλυψη» της ταινίας, είναι η 
δραματική, ηθική και συναισθηματική κλιμάκωση του Δέκα. 
Όλα αυτά εντάξει, αν υποθέσουμε ότι ο Κιαροοτάμι μπαίνει 
στον κόπο να δημιουργήσει μια συμβατική κλιμάκωση, κάτι

που, όμως, δεν ισχύει. Καθώς ενδιαφέρεται λιγότερο να αποδώ
σει τις συνήθεις συγκρούσεις και τις συνήθεις καταλήξεις, και 
περισσότερο να ζωγραφίσει ένα ξεκάθαρο ασπρόμαυρο πορτρέ
το της ιρανής γυναίκας, τελειώνει την ταινία με κάτι που ίσως 
κάποιοι θεωρήσουν μια περιέργως ατελέσφορη νότα, με την 
Ακμπαρί απλώς να συμφωνεί, χωρίς αντιρρήσεις, σε άλλη μία 
απαίτηση του γιου της: να τον πάει κατευθείαν στη γιαγιά του. 
Δεν πρόκειται τόσο για κατακλείδα όσο για την παραδοχή πως 
η ζωή συνεχίζεται -  τόσο για μας όσο και για τους ήρωες. Δεν 
είδαμε μία, ολοκληρωμένη, αυτοτελή ιστορία, αλλά αποσπά
σματα από πολλές «ιστορίες» (παρ’ όλο που αυτή η λέξη παραεί
ναι ισχυρή για να περιγράφει αυτό που συμβαίνει εδώ), οι οποί
ες ρίχνουν φως η μία στην άλλη με περίεργους, εύστοχους τρό
πους, κι εμείς απλώς καλούμαστε να τις κάνουμε ό,τι θέλουμε. 
Στην ουσία, το Δέκα αφήνει τη συγκλονιστική εντύπωση ενός 
καλλιτέχνη που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο είδος κι
νηματογράφου -  σε πείσμα όσων στις Κάννες τον κατηγόρησαν 
ότι έχει βαλτώσει.
Ως προς αυτό, οι επικριτές μπορεί και να έχουν κάποιο δίκιο. Τα 
πρώτα 15 λεπτά του Δέκα βρίσκουν την κάμερα να παρακολου
θεί αποκλειστικά ένα παιδί. Η συμπάθεια του Κιαροοτάμι για τα 
παιδιά είναι γνωστή τοις πάσι. Μετά, είναι το αυτοκίνητο και η 
διαδρομή, οικεία στοιχεία από πολλές προγενέστερες ταινίες 
του. θα μπορούσε να πρόκειται για ένα δημιουργό που αυτάρε
σκα κάνει την ίδια ταινία ξανά και ξανά; Α\λά ο Κιαροοτάμι έχει
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να κάνει ταινία μεγάλου μήκους με παιδί σε πρωταγωνιστικά 
ρόλο από την εποχή της Κατ’οίκον εργασίας (1989). Εξ άλλου, ο 
Αμίν, παρά τα μεγάλα του μάτια, την αγάπη του για τα κινούμε
να σχέδια, τα όνειρά του για ένα αυτοκίνητο που πετάει, και άλ
λα παιδιάστικα χαρακτηριστικά, αποτυπώνεται στη μνήμη μας 
κυρίως ως υπόδειγμα της αναμφισβήτητης ανδρικής καταπίε
σης σε εμβρυϊκή μορφή. Αλλά και το αυτοκίνητο και το ταξίδι 
χρησιμοποιούνται διαφορετικά. Το όχημα (η χρήση του οποίου 
προήλθε από την αρχική ιδέα της ταινίας, την ιστορία μιας ψυ
χιάτρου που αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό της 
ως γραφείο στη διάρκεια μιας μπερδεμένης υπόθεσης διαζυγίου) 
είναι κυρίως ένα μέσο για να έρθει η Ακμπαρί σε στενή επαφή με 
μια ποικιλία ανθρώπων και για να περιοριστούν οι συζητήσεις 
στη διάρκεια σύντομων, αστικών διαδρομών, οι οποίες, κάτω α
πό την παρακολούθηση της κάμερας που είναι στραμμένη προς 
τους επιβάτες, αποδεικνύονται πολύ λιγότερο θεαματικές απ’ τα 
τοπία των προηγούμενων ταινιών του. Η εστίαση γίνεται στα 
πρόσωπα από την αρχή ώς το τέλος, και το γεγονός πως χρησι
μοποιεί μόνο δύο γωνίες λήψης, ουσιαστικά απομονώνει τους ή- 
ρωες στο κάδρο. Μπορεί ν ’ ακούμε τους συνομιλητές τους, αλλά 
η οδηγός και οι επιβάτες δεν αγγίζονται, με δύο εξαιρέσεις: πρώ
τον, όταν η Ακμπαρί αγγίζει το μέτωπο του Αμίν που έχει πυρε
τό, για να δει την αγάπη που του προσφέρει να απορρίπτεται ό
ταν εκείνος αρνείται ακόμα και ν ’ αναγνωρίσει τη μητρική της 
ανησυχία- και δεύτερον, πιο αξιομνημόνευτο, όταν η φίλη τής 
Ακμπαρί αφαιρεί τη μαντίλα της, και βλέπουμε το χέρι της οδη
γού να μπαίνει στα δεξιά του κάδρου για να σκουπίσει τα δά- 
κρυά της και να της προσφέρει ανακούφιση και υποστήριξη. Εί
ναι σαν να μας λέει ο Κιαροστάμι πως οι κανόνες -κοινωνικοί ή 
αυτοεπιβεβλημένοι, κινηματογραφικοί ή ιδεολογικοί- μπορούν 
και πρέπει να διαρρηγνύονται όταν οι ανθρώπινες ανάγκες και 
η ευτυχία βρίσκονται σε κίνδυνο: άλλο ένα παράδειγμα της φόρ
μας που αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο και ενώνεται με αυτό. 
Πρόκειται, λοιπόν, για τον παλιό, καλό Κιαροστάμι; Ναι, επει
δή κάποια από τα οικεία του θέματα, οι σχηματικές του επιλο
γές (επανάληψη, παρομοίωση, ανατροπή, αντιστροφή κ.λπ.), η 
αμφισημία, η εξεταστική αποτύπωση της πραγματικότητας και 
ο αντισυναισθηματικός, βαθύς ανθρωπισμός είναι ολοφάνερα. 
Όχι, επειδή καλύπτει ένα νέο πεδίο (καμία από της προηγούμε
νες ταινίες του δεν έχει επικεντρωθεί στη γυναίκα -  μια παρά
λειψη για την οποία κατηγορήθηκε από ορισμένους κύκλους) 
και επειδή ωθεί τη στιλιστική του αυτοσυγκράτηση σε ακόμα 
μεγαλύτερες ακρότητες απ’ ό,τι μέχρι σήμερα. Στο Δέκα, οι αντι
φάσεις είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσες, τα παράδοξα πηγαίνουν 
πιο βαθιά. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπάρχει μεγάλη 
απλότητα στην ταινία, αλλά και μεγάλη εκλέπτυνση- μεγάλη 
περιπλοκότητα, αλλά και μεγάλη σαφήνεια- μεγάλη ποικιλο- 
μορφία, αλλά και μεγάλη συνοχή. Στο μεταξύ, οι μυθοπλασίες, 
τα μυστικά και τα ψέματα, είναι βασικό μέρος της στρατηγικής 
του για να προσπαθήσει να προσεγγίσει την αλήθεια. Ύστερα 
είναι κι αυτή η αξιοσημείωτη και από πολλές απόψεις απόλυτα 
επιτυχής απόφαση να προσπαθήσει να αφαιρέσει τη συμβατική 
«σκηνοθεσία» από την εξίσωση, όχι μόνο δουλεύοντας χωρίς 
σενάριο και σε όσο το δυνατόν στενότερη συνεργασία με τους 
«ηθοποιούς» του, αλλά και απουσιάζοντας ο ίδιος από το οκηνι- 
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μπροστά σε δύο εντελώς στατικές κάμερες. Μόνο στο τελικό 
στάδιο ασκεί πραγματικά τον έλεγχό του πάνω σε ό,τι ήδη κα- 
ταγράφηκε από τις κάμερες και τα μικρόφωνα.
Κατά μία έννοια, αυτό είναι μια λογική εξέλιξη μεγάλου μέρους 
της προγενέστερης δουλειάς του, όπου γεγονότα και χαρακτή
ρες εκτός οθόνης ήταν τόσο σημαντικά όσο και εκείνα που εμ
φανίζονταν επί της οθόνης. Εδώ, όπως οι άνδρες που για πάρα 
πολύ χρόνο κυριαρχούσαν στις ζωές των γυναικών της ται
νίας, έτσι φαίνεται ν ’ απουσιάζει κι ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Κι ό
μως, ακριβώς όπως το αγόρι που ψάχνει ο σκηνοθέτης στο Και 
ri ζωή συνεχίζεται ή η άρρωστη γριά στο Ο άνεμος θα μας πάρει 
που δεν τους βλέπουμε ποτέ, έτσι κι ο Κιαροστάμι παραμένει με 
την απουσία του μια παρουσία που στοιχειώνει όλη τη ταινία. 
Αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή η Ακμπαρί, με τα μαύρα της 
γυαλιά, τη συνήθειά της να ρωτά τους συνεπιβάτες της για τις 
ζωές τους, και το ρόλο της ως οδηγού-καθοδηγητή, μπορεί να 
θεωρηθεί, σε ένα επίπεδο, σαν ένα ακόμα απ’ τα πολλά υποκα
τάστατα του σκηνοθέτη, αλλά και γιατί διαισθανόμαστε πως 
κανένας άλλος δε θα μπορούσε ποτέ να έχει κάνει το Δέκα, και 
κανένας άλλος δε θα είχε προσπαθήσει ποτέ. (Ομοίως, οι φωτο
γραφίες των τοπίων του, σπάνια δείχνουν ανθρώπους και, γυ
ρισμένες χωρίς φίλτρα ή τεχνικά κόλπα, μπορεί να φαίνονται 
πως είναι μόνο άμεσες αναπαραστάσεις της φύσης. Όμως το α
κριβές τους κάδρο, πάντα προδίδει την παρουσία του δημιουρ
γού τους και την πολύ συγκεκριμένη ματιά του.)
Ενώ τα πάντα σχετικά με το Δέκα φαίνονται απλά, τίποτα δεν 
είναι απλό. Ο Krzysztof Kieslowski κάποτε μου μίλησε για την 
αγάπη του απέναντι σ’ αυτήν που θεωρούσε την πιο προσωπι
κή του ταινία, την Τρία χρώματα: Κόκκινο·. «Είναι λίγο σαν ε
κείνες τις διαφημίσεις για αυτοκίνητα που βλέπεις στην τηλεό
ραση: δείχνει τόσο μικρή -δεν υπάρχει δράση- αλλά είναι τόσο 
μεγάλη στο εσωτερικό της... Υπάρχουν τόσο πολλά επίπεδα 
που, αν θέλεις, μπορείς να βρεις εκεί...» Το ίδιο, ίσως, μπορεί να 
πει κανείς για το Δέκα, άλλο ένα κρίσιμο βήμα σε μια καριέρα 
που έχει συνδυάσει τον ανθρωπισμό, τον ορθολογισμό, το μυ- 
στικισμό, το μοντερνισμό, το μεταμοντερνισμό, το κοινωνικό- 
πολιτικό σχόλιο, το ρεαλισμό και την ποίηση σ’ ένα μοναδικό α
ποτέλεσμα. Αντίθετα από πάρα πολλές ταινίες που γίνονται σή
μερα, δεν έχει καμία σχέση με εντυπωσιακές τεχνικές, μόδες, 
σταρ, μεγάλους προϋπολογισμούς, ειδικά εφέ, αυτοπροβολή ή 
εμπορικές ευκαιρίες, αλλά τις καλύτερες σχέσεις με μια πρακτι
κή που στοχεύει σε μια ήρεμη και γεμάτη συμπόνια ενατένιση 
-και εξύμνηση- της αβεβαιότητας της καθημερινής ζωής.
Ισως, ο ήσυχος μινιμαλισμός του Κιαροστάμι οδηγεί, περισσό

τερο από οτιδήποτε άλλο υπάρχει τώρα στις οθόνες μας, στην 
πιο βαθιά ικανοποιητική κατεύθυνση που μπορεί να πάρει ο κι
νηματογράφος στο ταξίδι του προς το μέλλον.

1. Τύλος μιας ταινίας cult, πρώτης σκηνοθετικής απόπειρας του Jack Nichol
son (1970). (Σ.τ.Μ.)
2. Αρχισυντάκτης κινηματογράφου του περιοδικού «Time Out London- και 
διοργανωτής της Εθνικής Κινηματογραφικής Αίθουσας του Λονδίνου. Εί
ναι επίσης συγγραφέας πολλών βιβλίων για τον κινηματογράφο, και σήμε
ρα γράφει μια μελέτη για το Δέκα, για τη σειρά BFI Modern Classics.

«Sight and Sound-, ιόμ. 12, τχ. 10, Οκτώβριος 2002.
Μετάφραοιι:Κατερίνα ΖαμηέΧη.
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Γεφυρώ νονχας το χάσμα:
Τράβελινγκ στο λαβύρινθο των συναισθημάτων
του Δημήτρη Μηάμπα

Έχοντας παρακολουθήσει μια γεμάτη εντάσεις συζήτηση σχε
τικά με το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου, ανάμεσα σε μια 
οδηγό αυτοκινήτου και μια πόρνη, ο θεατής βρίσκεται προ εκ- 
πλήξεως: βλέπει σ’ ένα μακρινό πλάνο την πόρνη, η οποία μό
λις έχει εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να αναζητά πελάτες στην 
παρακείμενη λεωφόρο. Είναι βράδυ, ο φωτισμός δεν είναι ιδιαί
τερα καλός, και η φιγούρα της μόλις που διακρίνεται στο μισο
σκόταδο, όταν ένα αυτοκίνητο σταματά και η πόρνη μπαίνει 
μέσα. Αυτό το μικρό επεισόδιο είναι μια σκοτεινή εξαίρεση στη 
λουσμένη από το φως του ήλιου ταινία του Αμπάς Κιαροστάμι: 
το μοναδικό εξωτερικό πλάνο (και το μοναδικό υποκειμενικό), 
η στιγμή κατά την οποία ο κλειστός, συμπαγής χώρος της δρα
ματικής πλοκής καταρρέει και η πραγματικότητα εισβάλλει ορ
μητικά.
Το Δέκα, ίσως η πιο θεατρική στη δομή της ταινία του ιρανου 
σκηνοθέτη, κυριαρχείται από κεντρομόλες δυνάμεις που παρα
σύρουν στο πέρασμά τους πρόσωπα και συναισθήματα, περι- 
κλείοντάς τα (ή, μάλλον, εγκλείοντάς τα) στο αποστειρωμένο ε
σωτερικό ενός αυτοκινήτου. Αν και στο παρελθόν ο σκηνοθέ
της είχε υπαινιχθεί τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος 
-κυρίως στις ταινίες Η γεύση τον κερασιού και ABC Africa,' αν 
και εκεί η οπτική γωνία ήταν προς τα έξω-, σ’ αυτή την ταινία 
είναι που προεκτείνει στα ακρότατα όριά της την οπτική μέσα 
από την οποία τον αντιμετωπίζει: ως έναν προνομιούχο τόπο 
για ενδοσκόπηση, όπου εκμυστηρεύσεις μπορούν να δουν το 
φως, όπου συγκαλυμμένα συναισθήματα μπορούν να αποκαλυ
φθούν. Απογυμνωμένη από κάθε μορφή επιτήδευσης, η σκηνο
θεσία απομονώνει μέσα σ’ αυτόν τον στενό χώρο το ανθρώπινο 
πρόσωπο και την ανθρώπινη φωνή στην πιο καθαρή τους μορ
φή .2 Εδώ κινηματογραφουνται οι μικρές λεπτομέρειες των προ
σώπων, οι λεπτές αποχρώσεις των συναισθημάτων, οι μετέωρες 
χειρονομίες. Η στενότητα, η εξ ανάγκης εγγύτητα όσων βρί
σκονται μέσα σ’ αυτόν, έχει κάποιες προφανείς και αναπόφευ
κτες συνέπειες: ο λόγος γίνεται εξομολογητικός και βαθύτατα 
συναισθηματικός· εντάσεις από την καθημερινή ζωή που συνή
θως διατυπώνονται υπαινικτικά, εδώ εκφράζονται με σφοδρό- 
τητα και βιαιότητα· προϋπάρχουσες ανισορροπίες στις σχέσεις 
επιτείνονται και οξύνονται. Ο χώρος αυτός προστατεύει από τη 
διάχυση, ενώ διογκώνει και διαστέλλει το χαοτικό και ανοικο- 
νόμητο σύμπαν των συναισθημάτων: εδώ, ο πόνος της εγκατά
λειψης εμφανίζεται γυμνός και ογκώδης- η θλίψη της ύπαρξης, 
αμείλικτη και άτεγκτη.
Το κεντρικό πρόσωπο, η οδηγός, εκπληρώνει έναν διπλό ρόλο, 
κάτι που καθορίζει και τον διττό χαρακτήρα της αφήγησης. 
Κατ’ αρχάς, υπάρχει ως ένας εξομολόγος, ένας προνομιακός θε- 
ατής-ακροατής στον οποίο απευθύνονται οι εξομολογήσεις 
των επιβατών δηλαδή, ένα πρόσωπο μη εμπλεκόμενο στις α
φηγήσεις, που καθοδηγεί θέτοντας ερωτήσεις και καθορίζο
ντας την κατεύθυνση, το χαρακτήρα και την ένταση του λό
γου που εκφέρεται. Η ηρωίδα, λόγω των συζητήσεων που διε
ξάγει και των συναντήσεων που έχει, εμβαπτίζεται σε διαφορε
τικές συναισθηματικές καταστάσεις: οργή και θυμός, θλίψη,

πόνος και συμπάθεια, έκπληξη και αποστροφή. Παράλληλα, 
και πάντα μέσα στα πλαίσια του ρόλου της, καλείται συχνά εί
τε να απευθύνει έναν παρηγορητικό λόγο, είτε να συνεισφέρει 
με τη δική της εμπειρία στην απεικόνιση του συναισθηματι
κού τοπίου.
Όμως, αν οι συναντήσεις της με τις άλλες γυναίκες καταγρά
φουν τους συναισθηματικούς απόηχους δραμάτων που οι θεα
τές δε βλέπουν ποτέ, οι σκηνές των συγκρούσεων με το γιο της 
είναι ο πραγματικός (real-time) χρόνος ενός δράματος. Αναφε
ρόμαστε στην προβληματική και ταραγμένη σχέση της οδηγού 
με το γιο της, θέατρο της οποίας αποτελεί ο περίκλειστος χώρος 
του αυτοκινήτου: αυτή η σχέση θα ξεκινήσει με την οδηγό να 
κρατά μιαν απόσταση ασφαλείας από τον εξομολογούμενο 
(γιος), την οποία, όμως, γρήγορα θα παραβιάσει. Η ηρωίδα παύ
ει να είναι η ακροάτρια, και αποκτά μορφή και λόγο, εμπλέκε
ται προσωπικά στο πρόβλημα, και σε καμία περίπτωση δεν απο
τελεί τη λύση του (όπως συμβαίνει με κάθε εξομολογητή) -  γί
νεται η ίδια το πρόβλημα, κι ο θεατής γίνεται ο εξομολόγος 
της. 1 Είναι ένα αληθινό δραματικό πρόσωπο: κατά τη διάρκεια 
των συζητήσεων με το γιο της, λόγω της θέσης της και της ι- 
διάζουσας στάσης ζωής (ανεξάρτητη γυναίκα, μητέρα και οδη- 
γός-εξομολόγος), διχάζεται: συμπάσχει και πάσχει, υφίσταται 
τον πόνο λόγω των πράξεων των άλλων (του γιου της), προκα- 
λεί τον πόνο στους άλλους (στο γιο της), ενώ, ταυτόχρονα, α
κριβώς λόγω της ιδιότητάς της ως μητέρας, προσπαθεί να τον 
απαλύνει. Αυτός ο δεύτερος ρόλος της ηρωίδας είναι πολύ με
γαλύτερης βαρύτητας από το ρόλο της ως οδηγού-εξομολόγου, 
επειδή της προσδίδει ένα συναισθηματικό background, ανα
γκαίο για τη λειτουργία της ως εξομολόγου.
Ακριβώς λόγω αυτής της διττής υπόστασης που συνυπάρχει 
στο πρόσωπο της ηρωίδας, μπορούμε ν ’ αναγνωρίσουμε δύο ό
ψεις στην ταινία. Η πρώτη -η οδηγός ως εξομολογητής- συνι- 
στάται από τις διαφορετικές όψεις της γυναικείας εμπειρίας 
στο Ιράν σήμερα, όπως εκτίθεται μέσα από τις προσωπικές αφη
γήσεις των επιβατών: η σεξουαλικότητα, η μητρότητα, η σχέση 
με το Θείο, ο κόσμος των συναισθημάτων. Λόγω της λιτότητας, 
της αχνής δραματικής πλοκής και της ολοκληρωτικής απου
σίας του σκηνοθέτη (όλη η σκηνοθετική επέμβαση εξαντλείται 
σε δύο πλάνα που παρουσιάζουν οδηγό και επιβάτη*), αυτή η ό
ψη της ταινίας παρουσιάζει το ύφος ενός τοκ-σόου των διαφό
ρων οπτικών πάνω στο φύλο. Είναι προφανές ότι, για τη θεο
κρατική κοινωνία του Ιράν, όπου η γυναίκα έχει εξοριστεί από 
τον δημόσιο χώρο, ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ που εκθέτει σε δη
μόσια θέα μια μαρτυρία για τη γυναίκα, μπορεί να υπάρξει σ’ έ
να χώρο που είναι κατά κύριο λόγο ιδιωτικός και σέβεται τις ε
πιταγές και τα ήθη του καθεστώτος, αλλά και, ταυτόχρονα, δη
μόσιος· πιο συγκεκριμένα, ένας ιδιωτ ικός χώρος που περιφέρε
ται αενάως);) μέσα στον δημόσιο.
Ωστόσο, το γεγονός ότι όλες οι εξομολογήσεις συμβαίνουν στο 
εσωτερικό ενός αυτοκινήτου (ένας χώρος κοινός σ’ όλη τη Γη, 
οικείος σε κάθε θεατή) έχει και κάποιες άλλες, όχι ευκαταφρό
νητες, συνέπειες. Εντέλει, αυτό το «ντοκιμαντερίστικο- μέρος 
της ταινίας υπερβαίνει κάθε εθνικότητα και πολιτισμική ιδιαι
τερότητα: γίνεται η παρουσίαση των διαφορετικών όψεων της 
γυναικείας ψυχής -  και όχι μόνο στο Ιράν, αφού η αποκοπή α
πό τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο και το περίκλειστο του
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χώρου προσδίδει στα πρόσωπα αυτά και τις φωνές τους μια οι- 
κουμενικάτητα. Υπ’ αυτήν τη λογική, το τσαντάρ και η μαντί
λα που καλύπτει το κεφάλι, μοναδικό ίχνος που τοποθετεί με 
βιαιότητα αυτές τις γυναίκες μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο κοινω
νικό πλαίσιο, επέχει θέσει μεταφοράς: οι περιορισμοί που δέχε
ται η γυναίκα στην έκφρασή της, ένα εμπόδιο που αποτρέπει 
την πλήρη αποκάλυψη της γυναικείας ψυχής.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, και η οδηγός, παρά τον υποβαθμισμέ
νο ρόλο της σ’ αυτό το μέρος ως ακροάτριας-θεατή, αποκτά 
μιαν άλλη, πολύ σημαντική, θέση: εξομολογείται σ’ αυτό το 
τοκ-σόου την εμπειρία της ως σύγχρονης γυναίκας και ως μη
τέρας. Η μονοφωνία της οδηγού είναι απαραίτητη σ’ αυτή τη 
γυναικεία χορωδία: ενσωματώνεται, περιπλέκεται, εμπλέκεται 
και διαπλέκεται με την κυρίαρχη γυναικεία πολυφωνία που 
χαρακτηρίζει την ταινία.
Παράλληλα, άμως, αυτός ο δεύτερος ρόλος της ηρωίδας (η οδη
γός εξομολογούμενη) προκαλεί τον κεντρικό μυθοπλαστικό ι
στό της ταινίας. Μέσα από τα επεισόδια όπου η ηρωίδα συναντά 
το γιο της (και την αδελφή της), μορφοποιείται η δομή ενός οι
κογενειακού δράματος. Υπάρχει στην ταινία μια αχνή αφηγη
ματική γραμμή, τυπική ενός χολιγουντιανού μελοδράματος 
τύπου Κράμερ εναντίον Κράμερ, για τους θεατές που θα δώσουν 
βαρύτητα σ’ αυτήν: μια μητέρα εγκαταλείπει τη συζυγική ε
στία και διεκδικεί την αφοσίωση του γιου της. Ωστόσο, οι στρα
τηγικές αφήγησης και η εκ προθέσεως ελλιπής πληροφόρηση 
που προσφέρει ο σκηνοθέτης, αποδραματοποιούν τη σύγκρου
ση, επιτρέποντάς του να εστιάσει σ’ αυτό που τον ενδιαφέρει: 
στα πρόσωπα, τα συναισθήματα και το λόγο τους. Η σκηνοθετι- 
κή στρατηγική όπου το πλάνο ενός προσώπου διαδέχεται πλά
νο του άλλου (και ποτέ τα δύο πρόσωπα δεν παρουσιάζονται 
μαζί), στα επεισόδια όπου επιβάτης είναι ο μικρός Αμίν, προσδί
δει στη συζήτηση το χαρακτήρα μιας αντιπαράθεσης, καταγρά
φοντας παράλληλα ένα χάσμα, μιαν απόσταση. Σ’ αυτό το μέρος 
της αφήγησης, η ηρωίδα εμπλέκεται προσωπικά (διεκδικεί το 
δικαίωμα τόσο στη μητρότητα όσο και στην ανεξαρτησία), και 
οι συγκρούσεις της με το γιο της (περί του ρόλου μιας μητέρας) 
έρχονται να εμπλουτίσουν την προηγούμενη όψη της ταινίας 
και, εντέλει, να ενσωματωθούν σ’ αυτήν: ο ντοκιμαντερίστικος 
χαρακτήρας της πρώτης προσφέρει τη βάση πάνω στην οποία 
αναπτύσσεται ο ισχυρός δραματικός πυρήνας της ταινίας: είναι 
ο αγώνας μιας γυναίκας που αναζητά απεγνωσμένα την αγάπη 
του γιου της, που προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα.
Αυτό, όμως, είναι το τμήμα του οικογενειακού δράματος που 
μάς υποδεικνύει και μια άλλη, κρυφή πλευρά της ταινίας. Το 
ζητούμενο της ταινίας εν μέρει μόνο είναι η ανασύσταση της 
σχέσης μητέρας-γιου, μιας σχέσης που διαταράχθηκε λόγω του 
διαζυγίου. Παρά την περίσσεια λόγου μεταξύ της οδηγού και 
του γιου της καθώς αναζητούν ισορροπίες, υπάρχει πάντα κάτι 
άρρητο, κάτι μη λεχθέν: η απροκάλυπτη εχθρότητα και οι ε
ντάσεις στη συζήτηση μοιάζουν να προέρχονται από μιαν ά
γνωστη και εν πολλοίς αδιόρατη ενδοχώρα: αυτήν των συναι
σθημάτων. Εδώ, καμιά λογική δεν υπάρχει, και τα επιχειρήμα
τα είναι άχρηστα. Στο πρόσωπο του Αμίν δε συναντάμε τον εκ
πρόσωπο του ανδρικού φύλου (όπως κάποιες κριτικές ισχυρί
ζονται), αλλά ένα τρομαγμένο, πανικόβλητο παιδί που ζει μια 
ζωή μοιρασμένη ανάμεσα οε δύο ανθρώπους και σε δύο χώρους:

ένα παιδί που αναζητά ισορροπίες, που διεκδικεί τη μητρική α
γάπη.
Αντίστοιχα, η οδηγός είναι μια μητέρα η οποία αναζητά την α
γάπη του γιου της και αγωνιά μπροστά σ’ ένα παιδί που μεγα
λώνει και που δεν μπορεί να το κατανοήσει. Με την εξαίρεση 
της πόρνης και της ηλικιωμένης, δύο προσώπων που ποτέ δε 
βλέπουμε τη μορφή τους και που χαρακτηρίζονται από ευστά
θεια και βεβαιότητα για τη ζωή, όλα τα άλλα γυναικεία πρόσω
πα της ταινίας ζουν σ’ ένα ασαφές και ασταθές συναισθηματικό 
τοπίο: πέρα από τη διαταραγμένη σχέση μητέρας-γιου, υπάρχει 
η εγκατάλειψη και το φάσμα της μοναξιάς που ταλανίζει τις φί
λες της οδηγού. Η ηρωίδα, λοιπόν, ο γιος της, αλλά και οι υπό
λοιπες επιβάτιδες ζουν στο ρευστό και αδιαμόρφωτο σύμπαν 
των συναισθημάτων.5
Η ταινία θα μπορούσε να ιδωθεί και ως μια απόπειρα απεικόνι
σης μιας αδιόρατης διαδικασίας που αφορά όχι μόνο στην οδη
γό, αλλά και στο γιο της και τις φίλες της. Η δραματική πλοκή 
του Δέκα (μιας ταινίας δρόμου στην οποία ποτέ δε βλέπουμε το 
δρόμο), έγκλειστη μέσα σ’ ένα εν κινήσει όχημα, αναπτύσσεται 
υπό το καθεστώς αστάθειας και διαρκούς ρευστότητας: κίνηση 
αδιάκοπη, φόντο που διαρκώς αλλάζει, ήχοι και θόρυβοι του 
δρόμου που βρίσκονται πάντα στο πίσω μέρος των φωνών -  η 
ταινία αυτή δε διαθέτει ούτε ένα δευτερόλεπτο σιωπή(!)· κατ’ α
ναλογίαν, τα πρόσωπα σ’ αυτήν δε διαθέτουν ούτε μία στιγμή 
ηρεμίας. Το κύριο θέμα, λοιπόν, και σ’ αυτή την ταινία τού 
Κιαροστάμι είναι πώς καλύπτουμε το χάσμα, πώς συνδιαλεγό
μαστε με τον πόνο, τις απορίες της ύπαρξης, τη συνεχώς μετα
βαλλόμενη τάξη των πραγμάτων, τις δυσκολίες της επικοινω
νίας. Όλες οι γυναικείες φωνές δεν είναι παρά παραλλαγές στο 
ίδιο θέμα- και η φωνή της ηρωίδας, η κεντρική γύρω από την ο
ποία κτίζεται η πολυφωνία της ταινίας: Είναι μια φωνή αγω
νίας για την ανάγκη συναισθηματικής επαφής, που αντανακλά 
και ενσωματώνει τους απόηχους των άλλων φωνών.
Έτσι, το Δέκα γίνεται μια ταινία για την αναζήτηση ισορροπίας, 
για την ανασύσταση της συναισθηματικής επικοινωνίας, για 
την ανεύρεση ενός σημείου αναφοράς μέσα στο χάος του αστι
κού ιστού, ενός σταθερού χώρου όπου οι τρεις γυναίκες (και ο 
γιος της οδηγού) μπορούν να υπάρξουν. Αυτό που προτείνει η 
ταινία, υπάρχει σ’ όλες τις ταινίες του σκηνοθέτη με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο (κυρίως σε πρόσφατες, όπως Η γεύση τον κερα
σιού): καθώς η ζωή είναι σκληρή, η επικοινωνία δύσκολη και ο 
πόνος συχνά βαρύς, μάνον ο πυρετός του λόγου και η έξαψη 
της συζήτησης μπορούν να δώσουν τη λύση. Όταν ένας άν
θρωπος πλησιάζει τον άλλον, μέσα απ’ την πληθωρική εκφορά 
του λόγου, την ακώλυτη έκφραση του συναισθήματος, την ε
πικοινωνία και τη συζήτηση, μόνο τότε υπάρχει η δυνατότητα 
να ελαφρυνθεί ο πόνος και να απαλλαγεί το ανθρώπινο πρόσω
πο από το στίγμα της λύπης.” Το εν κινήσει αυτοκίνητο στην 
ταινία είναι μια μεταφορά για την αέναη ροή της ζωής, πάντα 
γεμάτης πόνο, κόπο και βάσανο· μια απεικόνιση του ρέοντος 
χρόνου. Ο λόγος μέσα σ’ αυτόν το χώρο δεν είναι παρά ο εσωτε
ρικός λόγος των προσώπων, εκφράζει τις απορίες της συνείδη
σης μπροστά στο περίπλοκο του κόσμου. Αυτός ο λόγος μπορεί 
να οδηγήσει σε κάποιου είδους αυτογνωσία, στην αντιμετώπι
ση της αλήθειας, στην ομολογία: «Το πιο δύσκολο είναι να πα
ραδεχτείς ότι είναι δύσκολο», ακούγεται στους διαλόγους. Οι α-
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χελείωχες διαδρομές μέσα σχην πόλη δεν είναι παρά δολιχοδρο- 
μίες σχο αχανές χοπίο χων συναισθημάχων, ένα μακρύ χράβε- 
λινγκ σχον εσωχερικό λαβύρινθο χης ύπαρξης- διαρκούν δε μέ- 
χρις όχου η ψυχή βρει χην ηρεμία χης.
Οι προνομιούχες σχιγμές χης χαινίας είναι όχαν η οδηγός ή οι ε- 
πιβάχες μένουν μόνοι σχο αυχοκίνηχο. Όχαν ο αχός καχαλα- 
γιάζει και χα συνχρίμμια ξεπροβάλλουν, χόχε η σιωπή αποκχά 
ένα βάρος, και η πάλη με χις σκέψεις είναι αγωνιώδης. Τόχε εί
ναι η αποκαλυπχική σχιγμή, όχαν κάποιο από χα πρόσωπα, ρά
κος απ’ χις συγκινήσεις, φθάνει σε κάποιου είδους αυχογνωσία. 
Όχαν, λοιπόν, η νεαρή γυναίκα αποφασίζει να ελευθερώσει χη 
μανχήλα και ν ’ αποκαλύψει χο ξυρισμένο χης κεφάλι,7 χόχε σ’ 
αυχή χη εικόνα αναγνωρίζουμε μια χειρονομία που αποπνέει 
καχάφαση ζωής- χα εμπόδια αίρονχαι, και η ψυχή εμφανίζεχαι 
γυμνή σε δημόσια θέα. Διακρίνουμε σχο πρόσωπό χης μια σχω- 
ικόχηχα (όχι μοιρολαχρία), χην αποδοχή χου πόνου ως συσχαχι- 
κού μέρους χης ζωής. Δεν υπάρχει κάποια επαναφορά χης χά- 
ξης μεχά από χη διασάλευσή χης- ανχίθεχα, υπάρχει μια αποδο
χή χης κίνησης χης ζωής και χων αναχαράξεών χης.
Γι’ αυχό και σχο χελευχαίο επεισόδιο ο μικρός γιος χης οδηγού 
δείχνει απροσδόκηχα ήρεμος...

1. Και όχι μόνο. Στο αφιερωμένο στον ίδιο ντοκιμαντέρ Cinéma de notre 
temps: Abbas Kiarostami, vérités et songes του Jean-Pierre Limosin, ο Αμπάς 
Κιαροστάμι επιλέγει να απευθυνθεί στο φακό κατά ένα μεγάλο μέρος ενώ ο
δηγεί, κατευθυνόμενος προς τους τόπους και τα πρόσωπα της ταινίας Πού 
είναι το σπίτι τον φίλου μου; Μ’ έναν ανάλογο τρόπο, και στο ντοκιμαντέρ 10 
on Ten, την πιο χειροποίητη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου και 
το πιο αποκαλυπτικό και ιδιαίτερο στη μορφή «making of...», χρησιμοποιεί 
τον εσωτερικό χώρο ενός αυτοκινήτου ως χώρο διδασκαλίας, για να εξομο
λογηθεί τα της ταινίας και των ταινιών του.
2. Η ταινία Δέκα διαθέτει μόνο έναν -μακρινό- συγγενή στην ιστορία του 
κινηματογράφου: το επεισόδιο Η ανθρώπινη φωνή στην ταινία Amore 
(1948) του Roberto Rossellini.
3 . 0  τρόπος με τον οποίο συστήνεται στο θεατή, είναι ενδεικτικός της σημα
σίας της: στο πρώτο επεισόδιο, επί 16 λεπτά δεν εμφανίζεται η μορφή της, ε
νώ ακούγεται η φωνή της σε μια γεμάτη εντάσεις συζήτηση με το γιο της- 
μια φωνή, που ο θεατής καλείται να την «ντύσει» μέσω της φαντασίας του, 
εμπλεκόμενος έτσι στα της δραματικής πλοκής. Παράλληλα, αυτός ο κα
βγάς μητέρας-γιου είναι το πιο έντονα δραματικό επεισόδιο, και οι απόηχοί 
του διαρκούν μέχρι τέλους.
4. Ο σκηνοθέτης έχει εξαπατήσει το θεατή: ενώ η ταινία φαίνεται να αποτε- 
λείται μόνο από δύο πλάνα με σταθερή γωνία λήψης, στην πραγματικότητα 
έχουμε ένα συνεχές τράβελινγκ όπου ποτέ δεν απεικονίζεται ο εξωτερικός 
περιβάλλων χώρος -  μόνο ο εσωτερικός.
5. Γι’ αυτό αυτές οι γυναίκες βρίσκονται πολύ κοντά με τους άνδρες των 
ταινιών του Κιαροστάμι, όπως τον Μπαντί στη Γεύση του κερασιού.
6. Ο συνεχής λόγος στο Και η ζωή συνεχίζεται αποτελεί τη διαδικασία που θα 
οδηγήσει στην ερωτική ένωση.
7. Αν τα μαλλιά αποτελούν πρόβλημα (για το ιολαμικό θεοκρατικό καθε
στώς), τότε το ξυρισμένο κεφάλι αποτελεί όχι μόνο μια λύση, αλλά και μια 
χειρονομία αντίστασης. Στο κιαροσταμικό σύμπαν, μια απλή χειρονομία εί
ναι συνήθως η λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα, όσο περίπλοκο κι αν είναι.

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2004

Συλλογή χαινιών μικρού μήκους, γνωσχή και με χον χίχλο ερ
γασίας The Lagoon and the Moon (Untitled 1,II,111,IV,V). Mia 
χαινία χου Αμπάς Κιαροσχάμι με συνεργάχες χούς:' Αλί Ρεζά 
Ριαχί, Φαρχάνχ Χονχαβερνχί, Τζαφάρ Παναχί, Πεϊμάν Γιαζ- 
νχανιάν, Μπαχμάν Κιαροσχάμι, Αλί Ρεζά Σοχζανουρί. Παρα
γωγός: Marin Karmitz. Συμπαραγωγή: ΜΚ2&ΝΗΚ. Διάρ
κεια: 75 λεπχά. Έγχρωμη. DV. Γαλλία, Ιράν.

1. Ο Κιαροστάμι παρουσιάζει τις τελευταίες του ταινίες ως συλλογικά έργα, 
και στους τίτλους αναφέρει μόνο τα ονόματα των συνεργατών, χωρίς να 
προσδιορίζει τις ιδιότητά; τους.

1. Η κάμερα συντροφεύει ένα κομμάτι ξύλου με το οποίο παίξουν 
τα κύματα στην παραλία. 2. Διαβάτες κάνουν τον περίπατό τους 
στην προκυμαία. Οι πιο ηλικιωμένοι σταματούν, κοιτούν τα κύμα
τα και απομακρύνονται. Ύστερα κανείς πια δεν περνά. Μένει μό
νο η θάλασσα και τα κύματα που σπάνε στην άμμο. 3. Σε μια χει
μωνιάτικη παραλία, μορφές δυσδιάκριτες. Μια αγέλη σκύλων. 
Μια ιστορία αγάπης. 4. Πάπιες διασχίζουν το πλάνο με πολύ Θό
ρυβο, πρώτα από τη μια κατεύθυνση, ύστερα από την άλ\η. 5. Μια 
θάλασσα. Νύχτα, το φεγγάρι στο νερό. Βατράχια. Η συναυλία των 
νυχτερινών θορύβων. Ύστερα η καταιγίδα, και στο τέλος, η αυγή.

«Σχη διάρκεια πολλών συνενχεύξεων σχεχικά με χο Δέκα, εξή
γησα σε όποιον με ρωχούσε όχι η χαινία είχε δύο πλάνα και έ
ναν και μοναδικό φακό- καχά συνέπεια, δύο οπχικές γωνίες και 
ένα φακό. Σχην ερώχηση χι χαινία σκόπευα να γυρίσω μεχά απ’ 
αυχήν, απάνχησα, κάνονχας πλάκα: μια χαινία με μία μονάχα ο- 
πχική γωνία. Το είπα έχσι γ ι’ ασχείο, γιαχί ήμουν πεπεισμένος 
όχι με το Δέκα είχα φχάσει σ’ ένα αδιέξοδο, χχυπώνχας χο κεφά
λι μου σχον χοίχο. Πέρσι, ενώ βρισκόμουν σ’ ένα σπίχι σχο βό
ρειο Ιράν, γράφονχας ένα σενάριο, μου συνέβη κάχι χο ιδιαίτε
ρο. Είχα χην ψηφιακή κάμερα και γύριζα ένα βίνχεο γύρω από 
ένα κομμάχι ξύλο. Ήμασχε σε μια ακχή μισού χιλιομέχρου και 
ανχιλήφθηκα πως σ’ εκείνον χο χώρο συνέβαιναν κάποια πράγ- 
μαχα φαινομενικώς ασήμανχα που, όμως, αν χα παρατηρούσε 
κανείς όσο χρόνο χρειαζόταν, αντανακλούσαν εναν ολόκληρο 
κόσμο. Αυχή η μέθοδος δουλειάς είναι χαρακτηριστική χης ψη
φιακής κάμερας, η οποία μας επιτρέπει, με την εύκολη χρήση 
της και την αμεσόχηχά της, να συλλάβουμε στιγμές και να κά
νουμε ταινίες που δεν είναι κατασκευασμένες, αλλά, κατά κά
ποιο τρόπο, «αλιευμένες»: τα πράγματα υπάρχουν, και με την 
ψηφιακή χα ψαρεύεις. Για μένα, αυτή η εμπειρία είναι η αρχή 
μιας διαδικασίας. Αν καταφέρουμε να σταθούμε σ’ ένα μέρος 
και να συγκεντρωθούμε πάνω σε κάτι, είναι σίγουρο ότι θ’ ανα- 
καλύψουμε παρά πολλά πράγματα που είναι ανεξέλεγκτα, με 
την έννοια όχι δεν μπορούν να σκηνοθετηθούν. Αυτόςο τρόπος 
δουλειάς μπορεί να σε οδηγάσει σχην ποίηση ή σχη ζωγραφική 
και να σε απελευθερώσει απ’ την αφήγηση και τη σκηνοθεσία- 
όχι ότι εξαφανίζεται ο δημιουργός, αλλά με την έννοια ότι δεν 
υπάρχει mise en scène. Η ιδέα κάθε επεισοδίου γεννιέται μέσα 
απ’ χη δουλειά χην ίδια. Όχαν, π.χ., γύριζα τη σκηνή με το ξύ
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λο, η ιδέα ήρθε την ίδια εκείνη στιγμή που συνέβαιναν τα 
πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για το βίντεο με τα σκυλιά. Στο ε
σωτερικό της παρατήρησης αρχίζει να γεννιέται εκείνο που 
συμβαίνει. Μέχρι ν ’αρχίσω να γυρίζω εκείνη τη σκηνή, σκε
φτόμουν πάντα τα σκυλιά σε σχέση με τους ανθρώπους και πο
τέ σε σχέση με τα άλλα σκυλιά. Γι’ αυτά πίστευα άτι τα σκυλιά 
κουνούσαν την ουρά τους στους ανθρώπους: για να πάρουν 
κάτι απ’ αυτούς. Ενώ γύριζα, είδα μια ερωτική έλξη ανάμεσα 
στα σκυλιά, τα οποία δεν ήξεραν πως τα παρατηρούσα. Για μέ
να, αυτή είναι μια ταινία για τον έρωτα -  η μοναδική που έχω 
δει. Ποτέ πριν δεν είχα παρατηρήσει τόσο καλά τις ισορροπίες 
στο εσωτερικά μιας ομάδας σκυλιών. Δεν μπορώ να πω άτι δη
μιούργησα αυτή την ταινία, αλλά μονάχα ότι τη γύρισα, άτι ζω
γράφισα την ιστορία- σαν να πούμε πως απήγγειλα ένα ποίημα, 
το οποίο, όμως, είχε ήδη γραφτεί. Δε δημιούργησα την ταινία, 
αλλά ήμουν εκεί, έτοιμος να παρατηρήσω και να κατανοήσω. Η 
ταινία είναι η ανακάλυψη εκείνου που υπάρχει στη φύση. Δεν 
μπορούσα ποτέ να φανταστώ πως η σχέση ανάμεσα στο φεγγά
ρι και στα βατράχια μπορεί να είναι τόσο πλούσια και τόσο σύν
θετη. Υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ τους. Δε φανταζόμουν άτι 
τα βατράχια κάθονται και κοιτάζουν το φεγγάρι. Αντιθέτως, ε
δώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι όχι μόνο το κοιτάζουν, αλλά κι ότι 
υπάρχει σχέση ανάμεσά τους. Κι έπειτα, τα βατράχια έχουν μια 
συγκεκριμένη μουσική νότα και τραγουδούν πάνω σ’ αυτή τη 
νότα. Είναι όπως σε μια συναυλία: πρώτα αρχίζει με τη φωνή 
της σοπράνο, μετά γίνεται ντουέτο, μετά τρίο, και στη συνέχεια 
μια ολόκληρη ορχήστρα, μια χορωδία -  κι όλο αυτό σχετίζεται 
με το φεγγάρι: το τραγούδι αλλάζει ανάλογα με το αν το φεγγά
ρι έχει βγει, αν είναι κρυμμένο από τα σύννεφα ή αν δεν έχει 
βγει καθόλου. Αποκάλυψη. Μετά, αποφάσισα να προσθέσω 
μουσική, για να δείξω ότι η ταινία ολοκληρώνεται. Όμως κι 
αυτή η μουσική που έβαλα, δεν είναι ακριβώς μια μουσική σύν
θεση. Το κυνηγετικό κόρνο δεν είναι μελωδικό, σταδιακά μετα
μορφώνεται σ’ έναν ατμοσφαιρικό ήχο, και στο τέλος μοιάζει 
σαν να τραγουδά ένας βάτραχος.

Σε ό,τι αφορά τις δύο τελευταίες δουλειές, η μία ονομάζεται Τα
ξιδιώτες: υπάρχει η θάλασσα, που είναι πιο παλιά από το αν
θρώπινο είδος, και μετά κάποιοι άνθρωποι που βαδίζουν δίπλα 
της· οι γηραιότεροι σταματούν για λίγο και την κοιτάζουν, και 
μετά, όταν φεύγουν κι αυτοί, δεν υπάρχει πια κανείς, παρά μό
νο η θάλασσα και πάλι.
Η άλλη μιλά για μια δωδεκάχρονη κοπελίτσα που θέλει να πάει 
να κολυμπήσει ντυμένη.»

Α.Κ.

Η παντοδυναμία του κινηματογράφου
του Alain Bergala

Ο Κιαροστάμι άρχισε να γυρίζει ταινίες σχετικά αργά, και απέ
κτησε διεθνή αναγνώριση ιιολύ αργότερα· τόσο σεμνό και δια
κριτικό ήταν το ξεκίνημά του στον κινηματογράφο, τόσο μα
κριά από τα κινηματογραφικά πρότυπα και τα κριτήρια των 
φεστιβάλ. Η διεθνής φήμη έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή ενός 
κινηματογραφιστή (που στην πατρίδα του βρίσκεται υπό συνε

χή έλεγχο και περιορισμό) και του δίνει τη δυνατότητα να ξε- 
φύγει από τη φτώχεια της παραγωγής, τη λογοκρισία, τις ηθι
κές και πολιτικές πιέσεις, ιδίως όταν η Γαλλία -  πιο συγκεκρι
μένα, ο παραγωγός Marin Karmitz- δίνει σε κάποιον σαν τον 
Κιαροστάμι πρόσβαση σε άφθονη ελευθερία παραγωγής και τη 
δυνατότητα να μην εξαρτάται από το Ιράν. Άλλοι κινηματο
γραφιστές, ανεξάρτητα από χρονική περίοδο και χώρα, παρα
σύρθηκαν από αυτόν τον «ξαφνικό πλουτισμό των φτωχών 
σκηνοθετών» κι εγκατέλειψαν τις χώρες τους (όπως και τις δυ
σκολίες που αντιμετώπιζαν για να δημιουργήσουν σ’ αυτές) 
για ν ’ απολαύσουν επιτέλους την ελευθερία και να έχουν στη 
διάθεσή τους δημιουργικά μέσα πιο ταιριαστά με τις φιλοδοξίες 
τους. Ο Αμπάς Κιαροστάμι είχε τη σοφία να μην ενδώσει ποτέ 
σ’ αυτές τις σειρήνες· διατήρησε την πεποίθηση ότι δεν ήταν α
παραίτητο να εγκαταλείψει τη χώρα και τον πολιτισμό στα ο
ποία στηριζόταν η ανάγκη του και η επιθυμία του για δημιουρ
γία, και μπόρεσε να χρησιμοποιήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή 
εγκράτεια τα μέσα παραγωγής που του προσφέρονταν. Σήμερα, 
ο Κιαροστάμι λοξοδρομεί για ακόμα μία φορά από την απόλυτη 
δημιουργική του ελευθερία. Στα εξήντα του, παραιτείται με α
πίστευτη λεπτότητα από όποια ευκολία θα μπορούσε να έχει 
για να κάνει ταινίες άνετα, σε σχέση με το συνεργείο, τα υλικά, 
τα μέσα, για να κινηματογραφήσει με πλήρη ελευθερία, μόνος, 
χωρίς κανένα περιορισμό στην παραγωγή, με μια ψηφιακή κά
μερα και πολλή προσοχή και υπομονή, ταινίες σαν τις πέντε 
που μόλις συγκέντρωσε υπό τον μινιμαλιστικό τίτλο Πέντε.
Οι πέντε ταινίες μικρού μήκους που μας παρουσιάζει σήμερα, υ
ποθέτω ότι θα υπήρξαν αντικείμενο αργής και αμείλικτης διήθη
σης, με αφετηρία μια καινούργια κινηματογραφική εμπειρία που ο 
Κιαροστάμι εφαρμόζει εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια. Εξηγού
μαι: ό,τι βλέπουμε σε λιγότερο από μιάμιση ώρα προβολή, δεν έχει 
να κάνει με τη σαφή απόφαση ενός διανοούμενου καλλιτέχνη- α
ντίθετα, αντιπροσωπεύει αδιαμφισβήτητα τη χρονοβόρα και αργή 
ανακάλυψη ενός εργαλείου, μιας οπτικής και αναρίθμητων ωρών 
περιπλάνησης, αναμονής, αποτυχιών, επαναλήψεων, απογοητεύ
σεων, ανησυχίας, ζωηρών ελπίδων και πίστης στον κινηματογρά
φο χωρίς ιστορία (και με τις δύο έννοιες του όρου: ο κινηματογρά
φος πριν από την ιστορία του κινηματογράφου και ο κινηματο
γράφος χωρίς να χρειάζεται να επινοηθεί μια ιστορία, ακόμα κι αν, 
μέσα σ’ αυτόν τον κινηματογράφο, προκντττουν ιστορίες).
Είναι δύσκολο να περιγράφει με δυο λόγια η ιδιαίτερα αποκαλυ
πτική και, ταυτόχρονα, ικανοποιητική εμπειρία που συνιστά σή
μερα (δεν μπορώ να φανταστώ τι αποτέλεσμα θα είχε υπό συνθή
κες άγχους στο Φεστιβάλ των Καννών) η έκθεσή μας στην ται
νία· γιατί, κατά βάθος, περί αυτού πρόκειται: να γίνει ο θεατής η 
ευαίσθητη και έξυπνη επιφάνεια προβολής αυτών των ταινιών. 
Και λέω «έξυπνη», γιατί σκοπός τους δεν είναι να προσκαλέσουν 
τον θεατή σε μια αδιάφορη και ανώδυνη εμπειρία με μικρό δια
νοητικό κόστος. Η ταινία αυτή προκαλεί έντονη διανοητική 
δραστηριότητα γύρω από τη σχέση του κινηματογράφου και του 
κόσμου. Και μάλλον σ’ αυτήν βρίσκεται η πιο συμπυκνωμένη 
και καθαρή μορφή της μεγάλης και μοναδικής αντίθεσης του κι
νηματογράφου τού Κιαροστάμι. Οπως όλοι οι μεγάλοι κινημα
τογραφιστές, έτσι και ο Κιαροστάμι έχει βρει μια νέα, δική του ι
σορροπία ανάμεσα στα θεμελιώδη και «αντιφατικά» ονομαζόμε
να αξιώματα του κινηματογράφου. Υπάρχει αδιαμφισβήτητα μια



Από το πρώτο μέρος του Πέντε

μέθοδος Κιαροσχάμι, ένα μίγμα ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας 
(που μας ήταν άγνωστο πριν απ’ αυτόν), διαφάνειας και μηχανι
σμού ελέγχου, καταγραφής της πραγματικότητας χωρίς επεξερ
γασία και διανοητικού κινηματογράφου, πραγματικότητας και 
σύλληψης, ρεαλισμού και φαντασίας, φυσικού και μεταφυσι
κού, παράδοσης και πρωτοπορίας, Δύσης και Ανατολής.
Σπάνια νιώθουμε απέναντι στην οθόνη τόσο έντονα όσο βλέπο
ντας αυτές τις πέντε ταινίες μικρού μήκους, το συναίσθημα ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα κομμάτι και μια στιγμή του κό
σμου που έγιναν ορατά χάρη στη δύναμη των τεχνασμάτων 
μιας μηχανής που καδράρει, νετάρει, ρυθμίζει το φως και επε
ξεργάζεται τον ήχο. Αυτές οι ταινίες αποδεικνύουν ολοφάνερα 
ότι ο κινηματογράφος του Κιαροστάμι δεν είναι αυτός της α
πλής καταγραφής, της επιφάνειας, όπου τα πράγματα και η 
πραγματικότητα αυτοαποκαλύπτονται. Το αίσθημα της πραγ
ματικότητας (διάβαζε: της υπερρεαλιστικής πραγματικότητας) 
που αποδεσμεύεται απ’ αυτή την ταινία, είναι ακόμα πιο έντο
νο, γιατί ούτε για μια στιγμή ο Κιαροστάμι δε μας αφήνει να ξε- 
χάσουμε ότι η ισχύς της παρέμβασης που του δίνει ο κινηματο
γράφος πάνω στην πραγματικότητα, είναι αυτή που του επι
τρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να μας ευαισθητοποιήσει. Με 
αυτή την ταινία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να είμαστε 
«δυνάμει κινηματογραφιστές», όπως έλεγε ο Renoir, για να 
δούμε πραγματικά όοα το πιθανότερο δε θα βλέπαμε χωρίς αυ
τό το μάτι-κινηματογράφο: ένα ξύλο που χωρίζεται στα δύο, α
ποκτά νόημα, μετατρέπεται σε συναίσθημα και ιστορία, μόνο α
φού πάρουμε την απόφαση να μείνει το ένα κομμάτι του μέσα 
στο κάδρο (αφού η απόσταση ανάμεσά τους είναι υπερβολικά 
μεγάλη για να κρατήσουμε και τα δύο μέσα στην εικόνα), ν ’ α-

φήσουμε το άλλο να βγει εκτός πλάνου και να το ξεχάσουμε μέ
χρι να εισβάλει και πάλι, αυτεξουσίως, όπως θα επέστρεφε κα
νείς με νοσταλγία για ν ’ ανακτήσει την χαμένη ενότητα. Το ί
διο κάνουν όλοι οι σεναριογράφοι που αφήνουν ν ’ απουσιάσει 
ένα πρόσωπο για μερικές σκηνές της ταινίας, πριν το κάνουν 
να επιστρέφει, φορτωμένο με αυτήν ακριβώς την απουσία. Το 
ίδιο κάνουν και όλοι οι κινηματογραφιστές μυθοπλασίας που 
παίζει μ’ ένα πρόσωπο εκτός κάδρου. Με δυο λόγια, αυτή είναι 
η ισχύς του φανταστικού στον κινηματογράφο.
Υπάρχει στις πέντε αυτές ταινίες, έτσι όπως μας παρουσιάζο
νται και τις αντιλαμβανόμαστε, τόσο τέχνασμα και κινηματο
γράφος όσο και ακατέργαστη πραγματικότητα. Ο ήχος έχει εξ 
ολοκλήρου υποστεί επεξεργασία εκ των υστέρων, όπως και ο 
Hitchcock είχε ξαναεπινοήσει το ηχητικό περιβάλλον στα Που
λιά, το φως οφείλεται τόσο στους χειρισμούς του διαφράγματος 
και στο post-production όσο και στον καλό θεό, η ίδια η εικόνα 
αποσυνθέτει την πραγματικότητα για να την ξανασυναρμολο- 
γήσει καλύτερα σύμφωνα με τα σχέδια του κινηματογραφιστή, 
του Κιαροστάμι, που λέει με άψογη σαφήνεια στο 10 για το Δέ
κα: «Σε ό,τι αφορά στην αισθητική του κινηματογράφου, πι
στεύω ότι το πρώτο βήμα είναι να αποσυντεθεί η πραγματικό
τητα. Κατά την εφαρμογή χωρίζουμε τα αντικείμενα και, διευ
θετώντας τα ξανά, αποκτούμε ένα νέο προϊόν, διαφορετικό από 
την τρέχουσα πραγματικότητα». Το Πέντε είναι η πεμπτουσία 
τής δύναμης του κινηματογράφου, σε ό,τι αφορά τόσο στην α
ποκάλυψη της πραγματικότητας όσο και στην κατεργασία της.

•Cahiers du Cinéma·, τχ 590, Maux: 2004.
Μηάφραοη: Τατιάνα Φραγκονλια. 245
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10 ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΑ (2003)
W on Ten

Συνεργάτες: Χομαγιούν Παϊβάρ, Καμγιάρ Μινουκανχέ, Μαζ- 
ντάκ Σεπανλού, Μπαχμάν Κιαροστάμι. Παραγωγή: Marin 
Karmitz (ΜΚ2 Productions). Διάρκεια: 83 λεπτά. Έγχρωμη. 
DV. Γαλλία, Ιράν.

Ο Αμπάς Κιαροστάμι επισκέπτεται με το αυτοκίνητό του το χώρο 
της τελευταίας σκηνής της Γεύσης του κερασιού. Οδηγώντας σε ε
ξοχικούς δρόμους, σχολιάζει τις πρόσφατες ταινίες του και παρα- 
δίδει ένα μάθημα για τον κινηματογράφο σε δέκα ενότητες: Εισα
γωγή, Η μηχανή, Το θέμα, Το σενάριο, Το ρεπεράζ, Η μουσική, Ο 
ηθοποιός, Τα αντικείμενα, Ο σκηνοθέτης, Το τελευταίο μάθημα.

Ο Κιαροστάμι οδηγεί ξανά
του François Bégaudeau

Εναρκτήρια προβολή του προγράμματος [του Φεστιβάλ Καν- 
νών 2004] «Ένα κάποιο βλέμμα», το 10 για το Δέκα είναι κάτι 
περισσότερο από μάθημα κινηματογράφου· είναι μια σκηνοθε
σία του καλλιτέχνη ως διακυβεύματος του έργου του, αρκετά 
διεστραμμένη και πλούσια σε υπαινιγμούς.
«Οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο καλοί όσο στην πραγματική ζωή 
τους. [...] Υπάρχει όλος αυτός ο τεχνικός εξοπλισμός: φώτα, 
τράβελινγκ, γερανός, που εμποδίζουν την ερμηνεία τους ν ’ αγ
γίξει τη φυσικότητα. [...] Με πόση ευκολία η “σκηνοθεσία” εξα
φανίστηκε ενστικτωδώς και ασυνειδήτως...» Λόγια σταχυολο- 
γημένα ατάκτως από το κεφάλαιο 2  αυτού του σχολίου για το 
Δέκα σε δέκα μέρη, που εύλογα τιτλοφορείται 10 για το Δέκα. 
Ωστόσο, αυτά τα λόγια υφαίνουν ένα συλλογισμό με συνοχή, ί
σως και κάποια περιττολογία που, εν τέλει, σκιαγραφεί το τέ
λος της σκηνοθεσίας σε πρώτο επίπεδο και, σε δεύτερο, την υ
ποχώρηση του επαγγελματία σκηνοθέτη. Τι κατεργάζεται ο ι- 
ρανός ταχυδακτυλουργός εδώ και αρκετό καιρό; Την ίδια του 
την εξαφάνιση.
Ο μονόλογος του Κιαροστάμι, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική 
ραχοκοκαλιά του 10 για το Δέκα, μας υπενθυμίζει τα προηγού
μενα επεισόδια αυτής της αργής έκθλιψης. Λόγω κάποιου προ
βλήματος στην εκτύπωση, για το τέλος της Γεύσης του κερασιού 
ο σκηνοθέτης αναγκάστηκε να καταφύγει αρχικά στη βιντεο
κάμερα κι ύστερα στην ψηφιακή κάμερα, η χρήση της οποίας 
στο ABC Africa δεν ήταν προαποφασισμένη όπως στο Δέκα.
Ετσι έπεσε το φράγμα των 35mm και καταργήθηκε η διαχωρι- 

οτική γραμμή ανάμεσα στον κινηματογραφιστή και τους ηθο
ποιούς, η οποία, όπως κρίνει ο δημιουργός, σκοτώνει την αλή
θεια. Μη έχοντας πια ενώπιον τους το οπλοστάσιο της παραδο
σιακής κινηματογράφησης, οι ηθοποιοί του Δέκα είναι περισσό
τερο ο εαυτός τους, λέει ουσιαστικά ο Κιαροστάμι. Επιπλέον, έ
χουν γλιτώσει από τη μετωπική αντιπαράθεσή τους με το σκη
νοθέτη, που στο εξής υποχωρεί πίσω απ’ τα καθίσματα του αυ
τοκινήτου, συντροφεύοντάς τους στην προσπάθειά τους από 
τη δική τους πλευρά.
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θέση του οδηγού, δηλαδή των ηρώων των ταινιών Και η ζωή συ
νεχίζεται, Η γεύση του κερασιού και Δέκα. Κρατάει το τιμόνι ενός 
αυτοκινήτου, παρόμοιου με το στέισιον βάγκον της Γεύσης του 
κερασιού, κι ακολουθεί τους ίδιους φιδίσιους δρόμους, κατευθύ- 
νοντας τη μηχανή να καταγράψει το περιβάλλον από τις ίδιες α
ντίστροφες γωνίες, αρχίζοντας από τον -σκεπασμένο σήμερα- 
λάκκο όπου τότε επιθυμούσε να χωθεί ο αυτόχειρας οδηγός. 
Έχοντας περάσει μέσα στο πλάνο, ο Κιαροστάμι ξαναπαίζει κυ
ρίως το Δέκα, απευθύνοντας στη μηχανή το μάθημά του, που 
χωρίζεται δασκαλίστικα σε δέκα κεφάλαια: 1. Εισαγωγή, 2. Η μη
χανή..., 7. Ο ηθοποιός..., [...] 10. Τελευταίο μάθημα. Την πρώτη 
φορά που παρεμβάλλεται ένα απόσπασμα από το Δέκα, η ψευδαί
σθηση λειτουργεί για λίγο, κι ο θεατής πιστεύει ότι το πλάνο 
μιας συνεπιβάτιδας της ανατρεπτικής πρωταγωνίστριάς του εί
ναι το αληθινό contrechamp του Αμπάς στο τιμόνι· ότι αυτή κι ε
κείνος βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο, στην ίδια ταινία. Εκ των 
υστέρων, ο τίτλος Δέκα δεν ορίζει πλέον μια ταινία που γυρίστη
κε το 2 0 0 2 , αλλά μια μόνιμη έκθεση, ένα χώρο παιχνιδιού όπου ο 
καθένας μπορεί να βρει θέση, μια λειτουργία που μπορεί να ανα- 
παράγεται εσαεί, όπου το 10 για το Δέκα μπορεί να διαδεχθεί ένα 
10 για το 10 για το Δέκα. Στην ταινία αυτή ακολουθούμε τη 
«σύγχρονη», καθοδική πορεία ενός μάστορα κινηματογραφιστή 
που εδώ και κάποιο καιρό πολλαπλασιάζεται (ή μήπως διαιρεί
ται;) σε διάφορες δραστηριότητες, όπως η φωτογραφία και οι βί- 
ντεο-εγκαταστάσεις. Εκτός από την υπόσταση του δημιουργού, 
αυτή η γλυκιά, αλλά σίγουρη, εργασία της καταστροφής διερευ
νά επίσης την ετερογένεια του κινηματογράφου σε σχέση με τις 
άλλες οπτικές τέχνες (βλ. «Cahiers du Cinéma», τχ. 584).
Κι όμως...
Κι όμως, αφού έχει καδράρει την τρύπα-τάφο της Γεύσης του 
κερασιού, η μηχανή σηκώνει το ρύγχος της και εστιάζει σε μια 
μποτιλιαρισμένη αρτηρία της Τεχεράνης στο βάθος. Σχόλιο off: 
αυτή τη στιγμή, σε καθένα απ’ αυτά τα αυτοκίνητα εξελίσσεται 
ένα Δέκα. Κι εγώ, ο Κιαροστάμι, δε βρίσκομαι εκεί· μ’ άλλα λό
για, η ταινία είναι πάντα εκεί όπου εγώ απουσιάζω· ή, τέλος, 
μάταια ο κινηματογραφιστής θα διεκδικήσει μια θέση μέσα 
τους: οι ταινίες του ακολουθούν πάντοτε δρόμους έξω απ’ αυ
τόν. Σ’ αυτό το σημείο αποκαθίσταται μια κλασική διανομή χώ
ρου και ρόλων. Είναι μια στιγμή ανώδυνη που, ωστόσο, παρου
σιάζει τα συμπτώματα μιας νέας αντίληψης της θεωρίας τού 
δημιουργού και φέρνει στο φως, εξ ου και η αμφίβολη αξία της, 
το πόσο, όταν ο λόγος περί εξαφάνισης του δημιουργού διατυ
πώνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, αποτελεί έναν 
εποχιακό μετασχηματισμό της μορφής την οποία επιδιώκει να 
εξοβελίσει. Αλλιώς, για ποιο λόγο ο Κιαροστάμι θ’ αναλάμβανε 
ο ίδιος ένα λόγο κριτικού τύπου; Γιατί θα φρόντιζε να εξαγγεί
λει, αυτοπροσώπως και υπό το φως των προβολέων, κάτι που 
προφανώς αποτελεί γεγονός μη αναστρέψιμο;
Κατά βάθος, το 10 για το Δέκα θα μπορούσε να είναι επεισόδιο 
της σειράς «Σκηνοθέτες του καιρού μας» ,1 εξαιτίας της διάτα
ξης του υλικού του, αλλά και του ότι πολλοί από τους ισχυρι
σμούς του ξαναπροβάλλουν τις ανατρεπτικές θέσεις που έχουν 
ταυτιστεί με το δημιουργό: κόντρα στον αμερικανικό κινημα
τογράφο, στο κεφάλαιο, στις ταινίες που παραμένουν σιδεροδέ- 
ομιες της αφήγησης κ.λπ. Εδώ, ο Κιαροστάμι, σαν ψάρι στο νε
ρό, υπερβάλλει τη θέση ταυ ιός το σημείο να αυτοανακηρυχθεί
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10 για to Δέκα' Ο Κιαροοτάμι επιστρέφει στο χώρο της Γεύοης ιου κερασιού

«•συγγραφέας». Ιδού ο λόγος για χον οποίο, όχι παράδοξα, μια 
ταινία που αναγγέλλει την καθαίρεση του σκηνοθέτη, εν τέλει 
τον εγκαθιστώ σε περίοπτη θέση. Από μια μεριά, η αυτοκατάρ
γηση του σκηνοθέτη ή του δημιουργού σύμφωνα με την κινη
ματογραφική αντίληψη του όρου αποσκοπεί στην (ανα)γέννη- 
ση του δημιουργού με την παραδοσιακή έννοια του όρου- δη
λαδή του καλλιτέχνη. Δηλώσεις, μέρος δεύτερον: «Το να σβή
σουμε τη σκηνοθεσία και το σκηνοθέτη, δε σημαίνει με τίποτα 
να σβήσουμε το δημιουργό. [...] Μπορούμε τώρα να θεωρήσου
με ότι η σκηνοθεσία μιας ταινίας δεν είναι τόσο διαφορετική α
πό τη συγγραφή ενός βιβλίου ή την πραγματοποίηση ενός γλυ
πτού ή ενός πίνακα. [...] Η ψηφιακή κάμερα είναι μια στερεή, 
σοβαρή και πολύτιμη πρόσκληση στο δημιουργό να επιστρέφει 
στο προκείμενο».
Να μας ανησυχήσει αυτή η μεταστροφή; Να φοβηθούμε μήπως 
ο μεγάλος Αμπάς χάνεται; Η θέαση του 10 για το Δέκα αναδει

κνύει ασυζητητί την ταινία εις βάρος του σχολίου της. Με μο
νότονες εικόνες και μονόχορδο ήχο που, επιπλέον, έχει εκφυλι
στεί από μια παράλογη μετάφραση σε voice over, το σχόλιο συ
ναρπάζει μόνο όταν εισάγει αποσπάσματα της προηγούμενης 
ταινίας: την κομμένη σκηνή όπου η επιβάτις με το ξυρισμένο 
κεφάλι τραγουδάει, την εικόνα της αδελφής τής οδηγού που 
χαμογελάει όταν τραντάζεται το αυτοκίνητο από μια λακκού
βα, τον τρομερό γιο που η εκπληκτική εκφραστικότητά του α
ποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο όταν ο Κιαροοτάμι σβήνει 
πειραματικά τον ήχο της σκηνής· και την ηρωίδα, το ίδιο επι
βλητική σήμερα όπως και το 2 0 0 2 , να κάνει παρατηρήσεις στον 
οδηγό ενός αυτοκινήτου εκτός πεδίου. Η τήρηση αυτής της ιε
ραρχίας προσδίδει μεγαλύτερο Κύρος στον αποσπασματικό και 
απότομο λόγο των ηθοποιών σε σχέση με τον πιο αδύναμο λόγο 
του σκηνοθέτη τους. Πάνω σ’ αυτή τη βάση μπορούμε να υπο
θέσουμε ότι ο Κιαροοτάμι εφαρμόζει ο ίδιος το σχήμα του αρι-
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στουργήματός του, για ν’ αποδείξει, διά της εις άτοπον απαγω
γής, άτι, αντίθετα με ό,τι διακηρύσσει, έργο υπάρχει μόνον ό
ταν το «εγώ» του καλλιτέχνη φιμώνεται, προς χάριν του μυθο- 
πλαστικού κειμένου που εκφέρουν οι ηθοποιοί.
Συνολικά, η σωστή απόσταση έχει διατηρηθεί. Ο Κιαροστάμι 
παιδαγωγός και ο Κιαροστάμι κινηματογραφιστής δεν αλληλο- 
συγκρούονται πλέον. Όταν, στην αρχή, ο ομιλητικός οδηγός 
κοιτάζει το φακό, τα μαύρα γυαλιά του δείχνουν μόνο τη μισή 
μηχανή. Η αντανάκλαση σε βάθος έχει κενά. Όταν σταθεροποι
είται, ανοίγει μια νεκρή γωνία, που τεμαχίζει εκ νέου το χώρο. 
Το μέσα έχει ένα έξω· το πεδίο, ένα εκτός πεδίου. Εδώ ακριβώς 
παρεισφρέει το ενδεχόμενο ότι από το ψεύτικο θα γεννηθεί έ
νας λόγος που επιδιώκει το αληθινό ή το διεκδικεί ως απώτερη 
αιτία του κινηματογραφικού εγχειρήματος. Εκτός απ’ την επι
τομή του νατουραλισμού, ποια άλλα θέματα θίγονται επιλεκτι
κά; Τα αμφιλεγόμενα· εκείνα που διασπείρουν μια οσμή κακο- 
πιστίας στην «εστία». Ο Κιαροστάμι διηγείται ότι το Δέκα γεν
νήθηκε από μια ιστορία που είχε διαβάσει στην εφημερίδα: μια 
ψυχαναλύτρια που της είχε αφαιρεθεί η άδεια, αποφάσισε να 
δέχεται τους ασθενείς στο αυτοκίνητό της. Αλλά μια ψυχανα- 
λύτρια είναι σχεδόν βουβός ρόλος, πράγμα που δημιουργεί σε- 
ναριακό και δραματουργικό πρόβλημα. Κατά συνέπεια, επειδή 
η οδηγός έπρεπε να μιλά, η ταινία πήρε τη μορφή που ξέρουμε. 
Πληροφόρηση ή παραπληροφόρηση; Χωρίς αμφιβολία, εδώ έ
χουμε και τις δύο μαζί, άρρηκτα δεμένες από ένα λόγο που επι- 
μορφώνει, μυθοποιεί, αποστομώνει- ένα λόγο, που εξακολουθεί 
ακόμα κι όταν, έχοντας σταματήσει το αυτοκίνητο, ο Κιαρο
στάμι πετάει ένα τελικό συμπέρασμα, κατεβαίνει, δηλώνει ότι 
θα γυρίσει την κάμερα, εξαφανίζεται απ’ τ’ αριστερά του κά
δρου, τον ακούμε off να κατουράει, κι ύστερα να λέει ότι θέλει 
να μας δείξει κάτι που του θυμίζει ένα χάι-κου- το οποίο στη 
συνέχεια απαγγέλλει, αφού πρώτα έχει ξεβιδώσει την κάμερα α
πό το αυτοκίνητο για να τη στρέψει προς ένα δέντρο κι ύστερα 
στο χώμα, όπου με ζουμ ανακαλύπτει μια αποικία μυρμηγκιών

να κουβαλούν τροφές. Άραγε ο κινηματογραφιστής είδε αυτό 
το θύλακο ζωής εκείνη τη στιγμή, όπως ισχυρίζεται, ή είχε 
προβλέψει να σταματήσει ακριβώς σ’ αυτό το σημείο για να κα- 
δράρει τα έντομα; Η ερώτηση θα μείνει ανοιχτή, κι αυτός ακρι
βώς είναι ο καλύτερος Κιαροστάμι: ένας λεπταίσθητος χειρι
στής, ένα μείγμα αφέλειας και πονηριάς που μ’ αυτή την τελευ
ταία σκηνοθεσία σφραγίζει με τη μεγάλη υπογραφή του ένα έρ
γο το οποίο, υποτίθεται, στερείται δημιουργού.

1. Χωρίς να θέλω να ειρωνευτώ το εξαιρετικό επεισόδιο της σειράς που α
φιέρωσε στον Κιαροστάμι ο Jean-Pierre Limosin.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 590, Μάιος 2004.
Μετάφραση: Μαριτίνα Πάασαρη.

Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α  (2004)
Tickets

Σενάριο -  Σκηνοθεσία: Ermanno Olmi, Αμπάς Κιαροστάμι, 
Ken Loach. Φωτογραφία: Fabio Olmi, Μαχμούντ Καλαρί, 
Chris Menges. Ηθοποιοί: Valeria Bruni Tedeschi, Carlo delle 
Piane, Filippo Trojano, Martin Compston, William Ruane, 
Gary Maitland. Παραγωγοί: Domenico Procacci, Carlo 
Cresto-Dina, Μπαμπάκ Καριμί, Rebecca O’ Brien.

Στη διαδρομή του τρένου ανάμεσα στη Ρώμη και το Κιοϋζι της 
Τοοκάνης, κάποιοι επιβάτες, ο καθένας με τα προβλήματα, τα 
άγχη και τις ελπίδες του, συναντιούνται για πρώτη φορά. Ο Olmi 
σκηνοθέτησε το πρώτο μέρος της διαδρομής, ο Κιαροστάμι το 
μεσαίο και ο Loach το τελευταίο. Η ταινία βρίσκεται στην τεχνι
κή επεξεργασία και θα είναι έτοιμη το 2005.

Ο Αμιιάς Κιαροαιάμι, ο Ermanno Olmi και υ Ken Loach σπς Κάνχες
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T E N  M I N U T E S  O L D E R  -  
Δ Ε Κ Α  Λ Ε Π Τ Α  Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο  (2001)

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Β Ι Ν Τ Ε Ο  

S L E E P E R S  -  Κ Ο Ι Μ Ω Μ Ε Ν Ο Ι  (2001)

Παραγωγή: Αμπάς Κιαροστάμι, Marin Karmitz (ΜΚ2 
Productions), Catherine Tieck (Galerie de France) για την 49η 
Μπιενάλε της Βενετίας. Διάρκεια: 98 λεπτά. Έγχρωμη, DV.

Ενενήντα οκτώ λεπτά από τη ζωή ενός νεαρού ζευγαριού, κινημα- 
τογραφημένο από πάνω, την ώρα που κοιμάται. Σε ένα και μονα
δικό πλάνο σεκάνς, βλέπουμε τις κινήσεις των σωμάτων στη διάρ
κεια του ύπνου, τις αλλαγές στάσής, όταν στικώνονται για να πάνε 
στο μπάνιο, μια γουλιά νερό απ’ το μπουκάλι, ττιν απόπειρα να 
σκεπάσουν τ ’ αφτιά τους για να μην ακούν τους θορύβους που έρ
χονται απ’ το δρόμο. Στο μεταξύ, έξω απ’ το δωμάτιο η ζωή είναι 
υπερβολικά θορυβώδης ή, τουλάχιστον, αυτό μας λέει η ηχητική 
μπάντα: άνθρωποι που περπατούν, θόρυβοι από εργασίες που γί
νονται στο δρόμο, ήχοι από αυτοκίνητα που περνούν.

«Το Sleepers είναι μια δυνατότητα, ένα δώρο που μου έκανε η 
ψηφιακή κάμερα για να μπορώ να βλέπω. Χωρίς την ψηφιακή, 
αυτή η ταινία δε θα μπορούσε να γίνει. Ξέρω ότι ο Andy Warhol 
γύρισε μια ταινία είκοσι τεσσάρων ωρών με θέμα έναν κοιμώ- 
μενο άνθρωπο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν οι σημερινές βι
ντεοκάμερες και δεν ξέρω πώς τα κατάφερε· πιθανόν να κατα
σκεύασε μια ειδική κινηματογραφική κάμερα. Μου έχει τύχει 
να δω ανθρώπους να κοιμούνται, αλλά το να είσαι παρών στον 
ύπνο ενός ζευγαριού, να συμμετέχεις σ’ αυτή τη ζωή, να είσαι 
εκεί στη διάρκεια μιας ολόκληρης νύχτας, αυτό είναι κάτι εντε
λώς μοναδικό- γιατί ή κοιμόμαστε και κάποιος μας βλέπει, ή το 
άλλο άτομο κοιμάται δίπλα μας κι εμείς το παρατηρούμε. Το να 
μπορείς να δεις και τα δύο άτομα σε μια τέτοια κατάσταση, να 
μπεις στην πιο απόκρυφη οικειότητά τους, αυτό προϋποθέτει 
ένα βλέμμα πολύ ιδιαίτερο.»

A. Κ.

Παραγωγή: Αμπάς Κιαροστάμι. Διάρκεια: 10 λεπτά. Έγχρω
μη. ον.

«Η ιδέα γεννήθηκε από μια παραγγελία μιας αγγλικής εταιρείας 
παραγωγής. Βασίστηκα σ’ ένα ποίημα που λέει: “Μετρώντας α
νάποδα, ο θάνατός μου άρχισε ακριβώς τη μέρα που γεννήθη
κα”. Εμείς σκεφτόμαστε συνήθως πως η τραγωδία των γηρατει
ών αρχίζει όταν τα μαλλιά μας γίνονται άσπρα. Αντίθετα, το μω
ρό αρχίζει και γερνάει απ’ τη στγμή που γεννιέται. Συνεπώς, 
στην πραγματικότητα, όλοι βαδίζουμε προς το θάνατο: άλλος 
περνώντας απ’ τα γηρατειά και άλλος όχι. Κι ακόμα, αυτά τα δέ
κα λεπτά γήρανσης θα μπορούσαμε να τα εντοπίσουμε καλύτε
ρα σ’ ένα νεογέννητο. Γι’ αυτόν το λόγο επέλεξα το μωρό. Όταν, 
λοιπόν, ύστερα από δέκα λεπτά ξυπνήσει και κλάψει, σκέφτηκα 
πως ασυνείδητα γνωρίζει ότι έχει χάσει δέκα λεπτά από τη ζωή 
του. Κι εγώ επίσης, κάθε φορά που βλέπω αυτό το ταινιάκι, α
ντιλαμβάνομαι ότι στη διάρκεια της προβολής έχω γεράσει δέκα 
λεπτά· το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε θεατή που το βλέπει. Έτσι, 
λοιπόν, όποιος δει αυτή την ταινία, θα βρει μέσα της το εξής μή
νυμα: “Έχεις γεράσει κατά δέκα λεπτά”. Και πρόκειται για 
πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι η μοναδική ταινία στην οποία υ
πήρξα απολύτως πιστός στο θέμα που μου παρήγγειλαν. Παρ’ ό
λα αυτά, ο εντολέας θεώρησε πως δεν είχα εργαστεί γι’ αυτή την 
ταινία, και την απέρριψε. Η ταινία δεν προβλήθηκε ποτέ. Χρο
νολογικά, μπορούμε να την καταχωρίσουμε στο 2 0 0 1 ...».

Α. Κ.

To Sleepers (2002), που γυρίστηκε για να παρουσιαστεί στην 
49η Μπιενάλε της Βενετίας, αποτελείται από την παρουσίαση 
σε loop ενός σταθερού πλάνου διάρκειας ενενήντα οκτώ λε
πτών, τραβηγμένου από κάμερα τοποθετημένη ψηλά, σε θέση 
απόλυτα πλονζέ. Παρουσιάζει ένα ζευγάρι να κοιμάται στο κρε
βάτι τους, και η δράση συνοψίζεται στις διακριτικές, αλλά κα
νονικές, κινήσεις τους (αλλαγή θέσης, χειρονομίες για να σκε- 249

Ο ύπνος των εικόνων
του Joiio Nisa
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παστούν και να ξεσκεπαστούν, διακοπή του ύπνου για να πι
ουν νερό ή ν ’ ανάψουν ένα τσιγάρο). Ένας σταθερός φωτισμός, 
που αντιστοιχεί στις πρώτες ώρες της ημέρας, πέφτει πλαγίως 
στο κρεβάτι, διαγράφοντας όλες τις πτυχές και τον όγκο των 
σεντονιών, ενώ οι ήχοι από τις κινήσεις των δύο σωμάτων συ
νοδεύονται από τους εξωτερικούς θορύβους (κίνηση αυτοκινή
των, σκυλιά που γαβγίζουν, έργα στο δρόμο), η ένταση των ο
ποίων διαρκώς αυξάνεται, ώσπου γίνεται αρκετά ενοχλητική. 
Η εικόνα προβάλλεται σε πραγματικές διαστάσεις, από πάνω 
προς τα κάτω, κατευθείαν από το ταβάνι σε μια επίπεδη εξέδρα 
στο δάπεδο μιας σκοτεινής αίθουσας (κατασκευασμένης σαν ο
μοίωμα υπνοδωματίου), έτσι ώστε η γωνία προβολής να συμπί
πτει με τη γωνία λήψης, και οι διαστάσεις του κρεβατιού με 
την επιφάνεια που χρησιμεύει σαν οθόνη, γύρω από την οποία 
μπορούν να κινούνται ελεύθερα οι επισκέπτες.
To Ten Minutes Older (2001), γυρισμένο αρχικά από τον Κια- 
ροστάμι για να συμπεριληφθεί σε μια ομότιτλη συλλογική ται
νία με θέμα το πέρασμα του χρόνου (αλλά τελικά απορρίφθη- 
κε), στηρίχτηκε με τη σειρά του σ’ ένα ποίημα που λέει ότι η α
ντίστροφη μέτρηση για το θάνατο αρχίζει την ίδια την ημέρα 
της γέννησης, και δείχνει σε ένα και μοναδικό πλάνο τον ύπνο, 
το ξύπνημα και το κλάμα ενός νεογέννητου (γερνώντας έτσι 
κατά δέκα λεπτά στη διάρκεια της ταινίας, όπως και καθένας α
πό τους θεατές). Σε loop όπως και το Sleepers, προβάλλεται κι 
αυτό κάθετα σε μια λευκή οθόνη στο πάτωμα, δίνοντας την ε
ντύπωση ενός κρεβατιού όπου αναπαύεται το μωρό, περιτριγυ
ρισμένο από τους εξωτερικούς θορύβους.
Αυτά τα δύο έργα, μέσα από τη φαινομενική τους απλότητα λό
γω της φύσης των πλάνων που είναι συνεχή, της σταθεροποιη
μένης κάμερας, της σχετικής ακινησίας των σωμάτων και της 
προβολής των εικόνων σε οριζόντιες επιφάνειες τοποθετημένες 
απευθείας στο πάτωμα, επιτρέποντας έτσι στους επισκέπτες να 
κυκλοφορούν γύρω τους, είναι εντελώς υποδειγματικά ως 
προς μία από τις βασικές όψεις αυτής της μετάβασης από τον 
κινηματογράφο στην εγκατάσταση.
Σ’ ένα κείμενο προφητικό σχετικά με τα όσα επρόκειτο να συμ
βούν τα επόμενα χρόνια, γραμμένο λίγο πριν μπει η δεκαετία 
του ’90,' ο Serge Daney αναφέρεται στην αλυσίδα ασύνδετων 
εικόνων στο Ici et ailleurs ( 1974) του Jean-Luc Godard και στην 
κυριολεκτική παρέλασή τους μπροστά στην κάμερα για να δεί
ξουν την εξαφάνιση της κίνησης στον κινηματογράφο, παρου- 
σιάζοντάς τες όχι σαν τεχνολογικό τέχνασμα, αλλά σαν διαφο
ρετικό τρόπο μετάβασης από ένα στοιχείο σ’ ένα άλλο, έχοντας 
κατά νου την αναστροφή του παραδοσιακού ρόλου του θεατή, 
που θα περιφέρεται όλο και πιο πολύ γύρω από εικόνες όλο και 
πιο ακίνητες και απομονωμένες.
Πράγματι, αν ο μοντέρνος κινηματογράφος επεξεργάστηκε πολύ 
τον κατακερματισμό του μοντάζ (τείνοντας προς την αυτονόμη
ση των διαφορετικών στοιχείων που αποτελούν κάθε ταινία) και 
τη διαστολή της χρονικής εμπειρίας (μέσω της επιβολής ενός 
ρυθμού υπνωτικού, που τον χαρακτηρίζει η βραδύτητα ή η σχε
δόν απουοία γεγονότων), η εγκατάσταση ως μέσο, εξαλείφοντας 
τους εγγενείς περιορισμούς της αναγκαστικής γωνίας θέαοης, 
λόγω της θέοης του θεατή στον κινηματογράφο στην αντίθετη 
μεριά από ιην προβαλλόμενη ταινία, (ραίνεται να οδηγεί εντελώς 
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εικόνων, η επεξεργασία των οποίων γινόταν προηγουμένως στο 
εσωτερικό του κινηματογραφικού μηχανισμού.
Επιλέγοντας επίσης τον ύπνο σαν αποκλειστικό οπτικό της θέ
μα, μια ταινία όπως ο Ύπνος (1963) του Andy Warhol μπορεί 
σαφέστατα να θεωρηθεί ότι έδειξε πρώτη αυτή τη μεταβίβαση 
της κινητικότητας ανάμεσα στις εικόνες και τους θεατές τους, 
παρ’ όλο που δε στηρίζεται, όπως συχνά περιγράφεται, στη συ
νεχή παρουσίαση ενός σώματος που κοιμάται σε ένα πλάνο-σε- 
κάνς διάρκειας έξι ωρών, αλλά στην επανάληψη (σε ελαφρό ρε
λαντί που δίνει την εντύπωση loop) διαφορετικών πλάνων που 
έχουν τραβηχτεί διάφορες νύχτες, πολλές φορές στη συνέχεια 
(ένα από τα πιο γνωστά πλάνα της ταινίας, όπου βλέπουμε τον 
John Giorno από τη μέση και πάνω, ξαπλωμένο στο πλάι, εμφα
νίζεται είκοσι φορές συνέχεια επί ογδόντα λεπτά περίπου). Επί
σης, η ταινία δεν προοριζόταν για να τη δεις στο σύνολό της, 
αλλά υπέθετε ότι θα έμπαινες κατά τη διάρκεια της προβολής ή 
ότι θα εγκατέλειπες την αίθουσα προτού ολοκληρωθεί, ίσως 
για να επιστρέφεις αργότερα.
Ωστόσο, το Empire (1964), μια άλλη ταινία του Warhol, με με
γάλα σταθερά πλάνα διάρκειας μιας μπομπίνας το καθένα, γυ
ρισμένα διαδοχικά στη διάρκεια μιας νύχτας, από το σούρουπο 
ώς το ξημέρωμα, τείνει περισσότερο προς την ιδέα της συνεχό
μενης και πρακτικά ακίνητης χρονικής παρουσίας, για την ο
ποία δήλωσε σχετικά ο Bill Viola (ο οποίος, με τις πιο πρόσφατες 
δουλειές του, που τις χαρακτηρίζει η παρουσίαση κινήσεων σε 
εξαιρετικά αργό ρυθμό, επικέντρωσε επίσης μερικές από τις 
προηγούμενες εγκαταστάσεις του σε εικόνες σωμάτων που κοι
μούνται2): «Οι επτά ώρες του Empire State Building του Andy 
Warhol είναι ένα σπουδαίο έργο, το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα 
από τον καθένα μας. [...] Έστω και αν δεν παρακολουθήσουμε 
και τις επτά ώρες, το έργο δεν παύει να υπάρχει. [...] Είναι δύ
σκολο να το παρακολουθήσεις όλο, αλλά το έργο υπάρχει, και η 
χρονική του ύπαρξη είναι πραγματικότητα χειροπιαστή και 
αυταπόδεικτη» .3
Μπροστά σ’ αυτά τα έργα, που σαφέστατα προεξοφλούν τη με
τατροπή του θεατή σε επισκέπτη, οι δύο εγκαταστάσεις του 
Κιαροστάμι (ιδίως το Sleepers, λόγω της μεγαλύτερης διάρκει
ας και του εύρους του), καθώς μεταβάλλουν τον συνήθη χώρο 
θέαοης των εικόνων και τους προσδίδουν έναν σχεδόν γλυπτι
κό χαρακτήρα, αποδεικνύουν έκδηλα ότι ο συνδυασμός μιας εν
δεχόμενης αέναης διάρκειας με την κατάργηση της απόστασης 
ανάμεσα στο θεατή και την εικόνα, καθώς και η μετάβαση από 
την αίθουσα κινηματογράφου σε εκθεσιακούς χώρους, επιφέ
ρουν μια παράδοξη εξαφάνιση της χρονικής εμπειρίας, η οποία 
διαμορφώνεται, αναγκαστικά λιγότερο πυκνή πλέον, ανάλογα 
με τον τρόπο με τον οποίο καθένας τοποθετείται απέναντι της. 
Στα πλαίσια μιας τόσο πολυσχιδούς δραστηριότητας όπως αυτή 
του Κιαροστάμι (με σημαντική θητεία στη ζωγραφική, την ποίη
ση, τη φωτογραφία και, πιο πρόσφατα, τη θεατρική σκηνοθεσία), 
το Sleepers και το Ten Minutes Older έχουν κυρίως σχέση με τα 
άλλα έργα του σε ψηφιακή μορφή: το ντοκιμαντέρ ABC Africa, 
με στοχασμούς για τη δουλειά του- χοΔέκα, την κατ’ εξοχήν ται- 
νία-μηχανισμό, γυρισμένη αποκλειστικά με την κάμερα σε δυο 
προκαθορισμένες θέσεις, χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη επέμ
βαση· το Πέντε με τις πέντε μικρού μήκους ταινίες, καθεμία απ’ 
τις οποίες αποτελείται από ένα μοναδικό πλάνο διάρκειας μεταξύ
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τριών και τριάντα λεπτών που καταγράφει μικρά οπτικά γεγονό
τα), κι αποτελούν άλα μαζί ένα σύνολο έργων που δηλώνουν την 
αυξανόμενη εξάλειψη του δημιουργού1 και την ανάδειξη ενός χώ
ρου ελευθερίας, σκοπίμως απομακρυσμένου απ’ τους περιορι
σμούς μιας συμβατικής κινηματογραφικής παραγωγής.5.
[...]
Οι δύο εγκαταστάσεις του Αμπάς Κιαροστάμι εμφανίζονται έ
τσι σε απόλυτη σύμπνοια με μια νέα του αντίληψη για την 
πρακτική του κινηματογράφου, σύμφωνα με την οποία ο κινη
ματογράφος έχει πάψει πια να περιορίζεται αναγκαστικά στο υ
λικό του φιλμ και να απευθύνεται στον αποκλειστικό χώρο τής 
κινηματογραφικής αίθουσας, ενσωματώνοντας έτσι το σύνολο 
των δυνατοτήτων που του προσφέρει η χρήση των ψηφιακών 
μέσων, ιδίως αυτών που του επιτρέπουν να ξεφεύγει απ’ τους 
περιορισμούς της αφήγησης, συνεχίζοντας, καμιά φορά στα ό
ρια της δημιουργίας πραγματικών μηχανισμών επαγρύπνησης, 
την καταγραφή μιας κάποιας μορφής «μη στατικής ακινησίας» 
που τοποθετείται κάπου ανάμεσα στον κινηματογράφο και τη 
φωτογραφία, κι έχει περισσότερη σχέση με τη δόνηση παρά με 
την κίνηση υπό τη συνήθη της έννοια.

1. «Du défilement au défilé», «La Recherche photographique», ιχ . 7, 1989.
2. Όπως οι εγκαταστάσεις Threshold και The Sleepers, αμφότερες του 1992.
3. Clayton Campbell, Bill Viola, «The Domain of the Human Condition», «Flash 
Art», τχ. 229, Μάρτιος-Απρίλιος 2003 (η πλήρης συνέντευξη βρίσκεται απο
κλειστικά στο www.flashartonline.com/issues229/international/viola.asp)
4 .0  Κιαροστάμι έχει δηλώσει διάφορες φορές άτι προτιμά τις ταινίες όπου ο 
ρόλος του είναι λιγότερο σημαντικός, δεδομένου ότι το Ten Minutes Older 
απορρίφθηκε από τους άγγλους παραγωγούς που είχαν κάνει την παραγγε
λία, καθώς δεν αναγνώριζαν την παραμικρή συμμετοχή του στην ταινία 
που τους είχε υποβάλει.
5. «Με το ψηφιακό βίντεο εξαφανίστηκε ο φόβος. Αν δεν μας αρέσει το απο
τέλεσμα, μπορούμε να το σβήσουμε χωρίς την παραμικρή συνέπεια. Μπο
ρούμε έτσι να επιστρέφουμε στην ουσία -τον κινηματογράφο- χωρίς οικο
νομικά βάρη και περιορισμούς. Είναι μια καταπληκτική ελευθερία. Νομίζω 
ότι δε θα ξαναγυρίσω ποτέ ταινία σε φιλμ 35mm» (Αμπάς Κιαροστάμι, συνέ
ντευξη Τύπου στη Μασσαλία, 28 Ιουνίου 2001, όπως παρατίθεται από τον 
Bernard Deboliel στο «À la vie, à la mort -  ABC Africa d’Abbas Kiarostami, 
«L’image, le monde», τχ. 2, Φθινόπωρο 2001, σελ. 106).

Abbas Kiarostami (επιμ. Neva Cerantola, Simona Fina), 
εκδ. Cinemateca Portuguesa, Λισαβόνα 2004.

Μετάφραση: Γιάννης Πατιαδάκης.
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Παράσταση (στο Teatro India της Ρώμης, τον Ιούλιο του 
2003) του ομότιτλου παραδοσιακού, οπτικού, θρησκευτικού 
δράματος, που αφηγείται τη δολοφονία του Χουσεΐν, εγγονού 
του προφήτη Μωάμεθ, το 680 μ.Χ. Παράλληλα με τα δρώμενα, 
ο Κιαροστάμι πρόβαλλε, σε γιγαντοοθόνες πάνω από το πίσω 
μέρος της σκηνής, κοντινά πλάνα θεατών της ίδιας παράστα
σης, κινηματογραφημένα στο Ιράν.

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Οι περίπατοι στη φύση είναι για μένα μια απέραντη απόλαυση, 
όχι μόνο γιατί ικανοποιούν τη βοτανολογική μου περιέργεια, 
αλλά και, κυρίως, γιατί είναι μια ανεξάντλητη πηγή εικόνων: 
μοτίβα, μορφές, περιγράμματα, σκιές. Η πρόκληση που ξυπνά 
βουβή μέσα μου, κάθε φορά που περνώ την πύλη ενός πάρκου 
ή ενός κήπου, ή κάθε φορά που μπαίνω σ’ ένα δάσος ή σ’ ένα πε
ριβόλι, ή όποτε ταξιδεύω μέσα σε απέραντα και ασυνήθιστα το
πία, είναι να δω το αόρατο.
Σ’ έναν εξαίσιο κήπο ενός νησιού στη λιμνοθάλασσα της Βενε
τίας, μου δόθηκε η εντελώς απρόσμενη ευκαιρία να μοιραστώ 
αυτά τα συναισθήματα μ’ έναν στοχαστικό κύριο που περπα
τούσε αντίθετα μ’ εμένα σ’ ένα απ’ τα πιο ερημικά δρομάκια. Το 
ενδιαφέρον που νιώσαμε ότι υπήρχε εκατέρωθεν απέναντι 
στον περιβάλλοντα χώρο, μας έκανε να σταματήσουμε και να 
μιλήσουμε για το μεγάλο ζήτημα: τη φύση -  μια συζήτηση που, 
σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, συνεχίζεται ακόμα.
Αν την εποχή εκείνη είχα δει έστω και μία ταινία αυτού του 
σκηνοθέτη που μόλις και ήξερα τ ’ όνομά του, θα θεωρούσα ήδη 
δεδομένο το θέμα εκείνης της πρώτης μας συζήτησης.
Ήξερα τα πάντα για τον Ταρκόφσκι, τον Bergman, τον Fassbin
der, τον Kieslowski, ακόμα και για τους Coen ή τον Kluge, αλλά 
οι επιλεκτικές κινηματογραφικές διαδρομές μου δε μου είχαν α
κόμα γνωρίσει τις ταινίες του. Μετά από πλήθος συζητήσεις για 
το πώς μπορούμε να ορίσουμε την ομορφιά με λέξεις και εικόνες, 
ή να εκφράσουμε την αγάπη για τη φύση ή τα προσωπικά συναι
σθήματα, έμαθα σιγά σιγά, συλλαμβάνοντας ή παρατηρώντας λε
πτομέρειες, ότι ο Αμπάς Κιαροστάμι είναι επίσης φωτογράφος 
και ποιητής, κι ότι η φύση αποτελεί πάντα μέρος της καλλιτε
χνικής έκφρασής του.
Τότε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όλοι εκείνοι οι λόφοι, τα 
δέντρα και οι ουρανοί της φαντασίας μου θα αποθανατίζονταν 
από την κινηματογραφική κάμερα και τη φωτογραφική μηχα
νή του.
Βλέποντας στη συνέχεια τις ταινίες του, τη μια πίσω απ’ την 
άλλη, σ’ ένα αφιέρωμα στο Παρίσι, και εντρυφώντας ταυτόχρο
να στη δύναμη των εικόνων και των συναισθημάτων (για ν ’ α
ναφερθώ στη Riefenstahl και, για μία ακόμα φορά, στον Kluge), 
άρχισα την προσωπική μου ανάγνωση των ταινιών του Κιαρο
στάμι σε μια διττή πορεία αναγνώρισης και ανακάλυψης, απαλ
λαγμένης ολοκληρωτικά από τα όσα είχαν γραφτεί, έστω κι αν 
αργότερα καταβρόχθισα τα περισσότερα δημοσιεύματα μέσα σε 
λίγους μήνες, προκειμένου να προετοιμαστώ για μία από τις ω
ραιότερες προκλήσεις που αντιμετώπισα στη ζωή μου: τη δια
νομή τού Μέοα από τους ελαιώνες στην Ιταλία.
Στο μεταξύ, μου δόθηκε συχνά η ευκαιρία να συνοδέψω ή ν ’ α
κολουθήσω τον Κιαροστάμι στις περιπλανήσεις του, όχι μόνο 
στην Ιταλία, αλλά και στο Ιράν. Θα θυμάμαι για πάντα έναν πε
ρίπατο δύο περίπου ωρών βόρεια της Τεχεράνης, με τον άνεμο 
που φυσούσε και τους λόφους που με τις σκιές τους έδιναν ένα 
από τα πιο γνωστά κινηματογραφικά πλάνα του Κιαροστάμι, ή 251
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έναν περίπατο στην περιοχή του Βιτέρμπο, όταν, βλέποντας έ
να τοπίο με θάμνους, μου είπε: «Δεν αρκεί το ωραίο τοπίο. Θα 
πρέπει πάντα ν’ αναζητείς ένα γραφιστικά κίνητρο πριν πατή
σεις το κουμπί. Αλλιώς, κινδυνεύεις να βγάλεις την αναμνηστι
κή φωτογραφία μιας εκδρομής». Η επιλογή του ήταν άψογη, 
και το αποτέλεσμα, ένα μαγεμένο δάσος.
Τα κάδρα του Κιαροστάμι, που συνοψίζονται απόλυτα στις λέ
ξεις των ποιημάτων του, είναι πάντα ουσιαστικά, ποτέ φτωχά 
και μονίμως μελετημένα ώς την τελευταία λεπτομέρεια. Πολ
λές απ’ τις φωτογραφίες του είναι το αποτέλεσμα αναρίθμητων 
ταξιδιών στα ίδια μέρη, σε διαφορετικές εποχές ανά τα χρόνια. 
Η φωτογραφία είναι μια στιγμή απολύτως φευγαλέα, αλλά ο 
Κιαροστάμι, με υπομονή, πεισματικά θα έλεγα, περιμένει, ανα
ζητά, επιστρέφει, μέχρις ότου το μάτι του δει αυτό που υποβάλ
λει ή απαιτεί η καρδιά του.
Πριν ένα-δυο χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, μου έλεγε ότι μέσα σε 
λίγες ώρες είχε καταναλώσει δεκάδες ρολά φιλμ, επιστρέφοντας 
μονίμως στο ίδιο κατάστημα να αγοράσει άλλα δύο, άλλα τρία, 
μέχρις ότου τα εξάντλησε όλα. Αλλά «την» φωτογραφία που έ
νιωθε, χωρίς να τη βλέπει, δεν κατάφερε να τη βρει· όχι εκείνη 
τη μέρα τουλάχιστον.
Σε μια έκθεση στην Μπολόνια πριν από μερικούς μήνες, ο Κια
ροστάμι εκτίμησε ιδιαιτέρως κάτι που είπα για να περιγράφω 
την καλλιτεχνική του πορεία. Δε θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, 
γιατί δε μιλώ ποτέ από χειρογράφου, αλλά μίλησα γι’ αυτά που 
θεωρώ σημαντικά και επαναλαμβανόμενα θέματα της τέχνης 
του: την αγάπη για τη φύση και το ενδιαφέρον του για τη δια
δικασία της ανάπτυξης -  φύση, που περιλαμβάνει και την αν
θρώπινη· ανάπτυξης, που περιλαμβάνει και την ψυχολογική. 
Την επομένη, στο τρένο, με ρώτησε τι ακριβώς είχα πει, γιατί, 
ενόσω άκουγε τη μετάφραση, του είχε έρθει μια ιδέα: δεν το ’χε 
ποτέ σκεφτεί συνειδητά, αλλά η σύνοψή μου ανταποκρινόταν 
απόλυτα στα συναισθήματά του -  για εκείνη τη στιγμή, τουλά
χιστον.
Ο Κιαροστάμι μάς υπενθυμίζει μονίμως ότι τα πάντα υπάρχουν 
σ’ εκείνη τη στιγμή». «Μα είχες πει, είχες γράψει...» όλα αυτά 

είναι σχόλια που συχνά μπορούμε να του απευθύνουμε, αλλά 
είναι εντελώς μάταια. Ισως σήμερα τα λόγια μου να μη του έ
φερναν στο μυαλό την ίδια έντονη ιδέα. Δεν ξέρω. Ευτυχώς, ζω 
κι εγώ τις στιγμές αυθόρμητα, και η μορφή με την οποία προσ
διορίζω τα πράγματα, μεταβάλλεται συνεχώς.
Εν πόση περιπτώσει, δε χρησιμεύει στην περίπτωση του Κια
ροστάμι να αναφέρουμε ονόματα-σταθμούς, είτε Ιταλών, είτε 
Αμερικανών, από τον Giacomelli ώς τον Adams, για να ενδώσω 
στον πειρασμό.
Η φωτογραφική πορεία του είναι εντελώς προσωπική και συν
δέεται με την προσωπική του ανάγκη να παγιώσει τη στιγμή 
για να τη μοιραστεί με τον άλλον, όπως επαναλαμβάνει κάθε 
φορά που τον ρωτούν από πού πηγάζει η ανάγκη του να φωτο
γραφίζει.
Ο σκηνοθέτης Κιαροστάμι, ο άνθρωπος που δαμάζει το βλέμμα 
μέσα απ’ το οποίο πραγματοποιεί ατιμωρητί μια παραποίηση 
της αλήθειας για να φτάσει σε μια πιο αποτελεσματική κινημα
τογραφική εικόνα η σε μια ερμηνεία του χώρου πληοιέοτερη 
προς τη δική του «σκηνογραφία», όταν φωτογραφίζει, αντίθε- 
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αφήνεται να καθοδηγηθεί από τη φύση, αλλά, στη συνέχεια, 
στυλώνει το βλέμμα του σε μια εικόνα που ίσως βλέπει μόνο 
αυτός.
Το τοπία είναι μια σταθερά όλων των φωτογραφιών του Αμπάς 
Κιαροστάμι, και η φωτογραφία του, περισσότερο από την απει
κόνιση ενός χώρου, είναι μάλλον ένας εσωτερικός στοχασμός, 
μια σκέψη, ένα ποίημα.
Ο Κιαροστάμι έχει πει συχνά ότι το φωτογραφικό ιδίωμα δεν έ
χει ανάγκη από λέξεις -  στην περίπτωσή του, ούτε από λεζά
ντες. Ο Κιαροστάμι δεν αποκαλύπτει ποτέ τα δεδομένα, ούτε 
τον τόπο όπου τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες του. Η στιγμή υ
πάρχει στο βλέμμα του και αναβιώνει στο βλέμμα του θεατή 
αυτών των εικόνων. Ο επισκέπτης παρακινείται να δημιουργή
σει μια δική του διαδρομή, μέσα απ’ τα τοπία, τους δρόμους, κά
τω απ’ τα δέντρα, και, ελεύθερος από τυχόν ενδείξεις, να τα ερ
μηνεύσει όπως θέλει.
Στο Τορίνο, την πόλη όπου γεννήθηκα, ένα φθινοπωρινό από
γευμα που ο Κιαροστάμι θυμόταν τα βουνά πάνω απ’ την Τεχε
ράνη, μου ήρθε η ιδέα να φέρω τον Κιαροστάμι με όλο του το 
έργο στο Τορίνο. Ήταν μια πρόκληση ν ’ ανακαλύψεις όλο τον 
Κιαροστάμι κατά δύο έννοιες: όχι μόνο αυτό που μπορείς να 
δεις από τον ίδιο, αλλά και ν ’ ανακαλύψεις αυτό το οποίο βλέπει 
σε χώρους που μας είναι γνώριμοι· να μελετήσεις όλο του το 
έργο για να διακρίνεις καλύτερα τις αναλογίες και τις διαφο
ρές... και πόσοι δεν έπεσαν στην παγίδα των ομοιοτήτων και 
των παραλληλισμών! Από τη μια, η καθημερινότητα και η κα- 
θολικότητα· από την άλλη, ο εξωτισμός και η ασυμβατότητα... 
Όπως ήδη είπαμε, η πραγματικότητα του Κιαροστάμι είναι κο
ντινή με την πραγματικότητα, αλλά δε συγχέεται ποτέ μαζί 
της! Και η εκδήλωση Στους δρόμους του Κιαροστάμι -  Κινηματο- 
γράφος, φωτογραφία, βίντεο, ποίηση που πραγματοποιήθηκε 
στο Τορίνο το Σεπτέμβριο του 2003, ήταν γι’ αυτόν (αλλά μπο
ρεί και να μην ήταν), όπως γράψαμε o Alberto Barbera κι εγώ 
στην εισαγωγή της σχετικής έκδοσης, «...η ευκαιρία να βάλει 
τάξη στα συρτάρια του, ένα μικρό βήμα πίσω ή στο πλάι (η 
μνήμη δεν έχει κατευθύνσεις) για να μπορέσει να ξαναδεί ορι
σμένα έργα του, να ξαναεπισκεφθεί το παρελθόν του ή ν ’ απε
λευθερωθεί μια για πάντα απ’ αυτό. Οι χαμαιλέοντες, ως γνω
στόν, δε μένουν ποτέ στην ίδια πέτρα ή στο ίδιο κλαδί». 
Ασφαλώς, δε σκοπεύω να πω ότι ξέρω καλύτερα τον Κιαροστά
μι απ’ ό,τι τον ίδιο μου τον εαυτό! Αυτό δεν διευκολύνει το κα
θήκον να γράψω ή να συνεχίσω ν’ ασχολούμαι με την τέχνη 
του Κιαροστάμι. Το βέβαιο είναι ότι η περιπέτεια Κιαροστάμι 
δεν τελείωσε. Κανένας δεν ξέρει τι πράγματι προετοιμάζει για 
το μέλλον, μας έχει πει πλήθος σχέδιά του, αλλά ανάμεσα στα 
λόγια και στην πράξη, υπάρχει... πολύ χιόνι! Θα το δούμε στο 
τέλος του χειμώνα.

Δημοσιεύτη,κε οε ημώσι μομφή σιο Abbas Kiarostami, Cinemateca 
Portuguesa -  Museu do Cinema, Λισαβόνα 2004.

Μειάφμαοη: Έφη Καλλιφαιίύ'η.
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Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (1979)
Ζανγκ-ε νταρς ζανγκ-ε ταφρί
του Ιράζ Καριμί (Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι).

Ο ΟΔΗΓΟΣ (1980)
Ραναντέ
του Νασέρ Ζεράατί (Σενάριο και Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι).

ΕΓΩ, ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ (1985)
Χοντάμ, μαν χοντάμ
του Εμπραχίμ Φορουζε'ς (Διάλογοι και Μοντάζ: Αμπάς Κια
ροστάμι).

Ο Αμηάυ. Κιαμυσιάμι οιυ Λιμάνι [?/<,■ Θεσσαλονίκης, ιο 1999. 
Φωι.: 11α γγέΧης-Άγγιλος Ρασοιάς

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ (1985)
Νεχκά
του Εμπραχίμ Φορουζε'ς (Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι).

ΣΤΙΓΜΕΣ (1985)
Λαχζεχά
του Ιράζ Καριμί (Μοντάζ: Αμπάς Κιαροστάμι).

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ (1986)
Κελίντ
του Εμπραχίμ Φορουζές (Σενάριο και Μοντάζ: Αμπάς Κιαρο
στάμι).

ΑΓΡΙΑ ΚΡΙΝΑ (1989)
Ζανμτταγεχά-γε βαχσί
του Εμπραχίμ Φορουζές (Σενάριο και Μοντάζ: Αμπάς Κιαρο
στάμι).

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΞΗΣ (1989)
Σε τοεχρέ αζ γεκ μομπσέρ
του Χασάν Αγά Καριμί (Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι).

ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΜΠΑΛΟΝΙ (1995)
Μπαντκονάκ-ε Σεφίντ
του Τζαφάρ Παναχί (Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι).

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ (1995)
Σαφάρ
του Αλί Ρεζά Ραϊσιάν (Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι).

ΡΕΠΕΡΑΖ (1995)
Repérages
[Επεισόδιο της σπονδυλωτής ταινίας Σχετικά με τη Νίκαια, η συ
νεχεία 04 propos de Nice, la suite) που σκηνοθέτησαν οι 
Catherine Breillat, Κώστας Γαβράς, Claire Denis, Raymond 
Depardon, Πάβελ Λουνγκίν, Raúl Ruiz και Παρβίζ Κιμιαβί (Σε
νάριο: Αμπάς Κιαροστάμι για τον τελευταίο).]

Η ΙΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ (1999)
Μπιντ βα μτταντ
του Μοχαμάντ-Αλί Ταλεμπί (Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι).

ΝΑ ΕΧΕΙΣ Ή  ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ (2001)
Νταστάν βα νανταστάν
της Νικί Καριμί (Παραγωγή: Αμπάς Κιαροστάμι).

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (2002)
1στγκάχ-ε ματροόκ
του Αλί Ρεζά Ραϊσιάν (Πρωτότυπη ιστορία: Αμπάς Κιαροστά
μι).

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΦΙ (2003)
Ταλά-γε οορχ
του Τζαφάρ Παναχί (Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι).
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ (Σαφάρ μπε ντιγιάρ- 
ε μοσαφέρ, 1993) του Μπαχμάν Κιαροστάμι, Ιράν, 28 λεπτά.

ΑΜΠΑΣ ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ -  ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ
(Abbas Kiarostami -  Vérités et songes, 1994) του Jean-Pierre 
Limosin, Γαλλία, 52 λεπτά.

H ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ TOY C L O SE -U P  (Il giorno 
della prima di Close-up, 1996) του Nanni Moretti, Ιταλία, 7 λε
πτά.

ΓΚΡΟ ΠΛΑΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (Close-up Long Shot, 
1996) των Μαχμούντ Σοκρολαχί και Μοσλε'μ Μανσουρί, Γαλ- 
λία-Ιράν, 44 λεπτά.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ταχρ, 1997) του Μπαχμάν Κιαροστάμι, Ιράν, 46 
λεπτά.

Ο ΑΜΠΑΣ ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ ΣΤΟ ΠΑΛΕΡΜΟ (Abbas 
Kiarostami a Palermo, 1997) του Νοσράτ ΠαναχίΝετζάντ, Ιτα
λία, 45 λεπτά.

ΝΑ ΓΥΡΙΖΕΙΣ ΠΑΝΤΑ, ΑΜΠΑΣ (Volte sempre, Abbas,
1999) των Renata de Almeida και Leon Cackoff, Βραζιλία, 6 λε
πτά.

MIA ΕΒΔΟΜΑΔΑ ME TON ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ (A Week With 
Kiarostami, 1999) του Μοχάρα Γιούτζι, Ιαπωνία, 90 λεπτά.

Ο ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ ΣΕ ΓΚΡΟ ΠΛΑΝΟ (Close-up Kiarostami,
2000) του Μαχμούντ Μπεχραζνιά, Ιράν, 42 λεπτά.

ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ 101 (Kiarostami 101, 2000) του Τζαμσίντ 
Ακραμί, Ιράν, 20 λεπτά.

ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ 101. ΜΕΡΟΣ 2ο: Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
(Kiarostami 101. Part II: The Photographer, 2002) του Τζαμσί
ντ Ακραμί, Ιράν, 32 λεπτά.

ΑΜΠΑΣ ΚΙΑΡΟΣΤΑΜΙ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Abbas 
Kiarostami: The Art of Living, 2003) των Pat Collins και 
Fergus Daly, Ιρλανδία, 52 λεπτά.

ΟΑμηάι; Κκψοσιάμι mo Λιμάνι ιηι; θϋΌοαλυνίκης, ιο 1999 Φωι.: Βαγγέλης-Αγγτλοι; Ραοοιά¡ς.
255
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Α. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αβικένας, 47, 48, 53, 233 
Αβικένας και η ουτοπική, εξιστόρηση, Ο, 47 
Αγελάδα, Η, 138 
Άγρια κρίνα, 254 
Αϊζενσιάιν Σεργκέι, 103 
Ακμπαρί Μανιά, 237-239 
Αλ-ε Α χμάνι Γιαλάλ, 180 
Αλήθεια και το ψέμα, Η, 203, 207 
Αληθινή ιστορία, 37 
Αναφορά, Η, 26, 143, 144, 179, 180 
Αμπάς Κιαροστάμι -  Αλήθειες και όνειρα, 255 
Αμπάς Κιαροστάμι: Η  τέχνη της ζωής, 255 
Αμπάς Κιαροστάμι στο Παλέρμο, Ο, 255 
Άνεμος θα μας πάρει, Ο, 10, 16, 24, 25, 31, 33, 

37, 40, 41, 43, 46, 48, 50-53, 71, 74, 85, 99, 
105, 114, 157, 158, 228-234, 236, 240 

Άνθρωπος του Φωτός στον ιρανικό σουφισμό, Ο, 
47

Αντίο, Νότε, Αντίο, 226 
Αραράτ, 132 
Αριστοτέλης, 65 
Ασλάνι Μοχαμάντ Ρεζά, 138 
Άσπρο μπαλόνι. Το, 224, 254 
Αστάρι Φαρχάντ, 137 
Ατάρ Φαρίντ Ουντίν, 19

Βασιλιάς για μ ια νύχτα, 206 
Βάφοντας, 144, 182 
Βερτόφ Τζίγκα, 103 
Βλέμμα, Το, 254 
Βολταίρος, 107 
Γαβράς Κώστας, 254

Γάμος των τρισευτυχισμένων, Ο, 201 
Γέννηση τον φωτός, Η, 34, 218 
Γερμανία έτος μηδέν, 168 
Γεύση του κερασιού, Η, 8, 11, 14-16, 18, 31, 33, 

36-40, 44-46, 50, 63, 92, 100, 119, 140, 155, 
157, 159, 164, 165, 200, 219-227, 229, 237, 
241, 242, 246, 247 

Γιασίν Λεβ, 121, 122 
Γιεκταπανάχ Χασάν, 35 
Γκαμπέχ, 158 
Γκαφαρί Φαρόκ, 25 
Γκόγκολ Νικολαι. 26 
Γκολπαριάν Σοχρέ, 109 
Γκρο πλάνο Γενικό πλάνο, 255 
Γυναίκα της άμμον, Η, 44

Δείπνο για έναν, 155, 218 
Δέκα, 8, 11, 19, 33-35, 76. 105, 111, 130, 160- 

162, 237-243, 246, 250 
10 για το Δέκα, 19, 245-248

Δέκα λεπτά μεγαλύτερο, βλ.: Ten Minutes Older 
Διάλειμμα, To, 25, 26, 55, 90, 119, 139, 144,

167, 168
Δίκη, Η  (του Kafka), 87
Δύο λύσεις για ένα πρόβλημα, 26, 55, 141, 173, 224
2001, Η  Οδύσσεια του Διαστήματος, 44

Εγκαταλελειμμένος σταθμός, 254 
Εγώ, εγώ ο ίδιος, 254 
Εϊπίδης Δημήτρης, 8 
Εισιτήρια, 248
Εμπειρία Η, 12, 25, 26, 65, 119, 140, 169, 170 
Ένας καταδικασμένος σε θάνατο δραπέτευσε, 56 
Ερσαντί Χομαγιούν, 14, 223, 226

Ζαρι'ν Αλί Ρεζά, 150

Ηρεμία παρουσία άλλων, 179

Ιερόσυλος ήρωας, Ο, 87 
Ιτιά και ο άνεμος, Η, 254 
Ιωάννης Παύλος Β', Πάπας, 236

Καγιάμ Ομάρ, 15, 42, 51, 52, 158, 230, 232 
Και η ζωή συνεχίζεται, 11, 13, 14, 16, 17, 28, 29, 

31-33, 38, 46, 53, 55, 59, 64, 72, 76-80, 82-84, 
88, 91, 93, 98, 101, 103, 107, 109, 119, 121, 
122, 131, 135, 151, 153, 154, 208-214, 222, 
224, 226, 236, 237, 240, 246 

Καλαρί Μαχμούντ, 158 
Καριμί Ιράζ, 35 
Καριμί Μπαμπάκ, 132 
Κατ’ οίκον εργασία, 19, 26, 28, 56, 63, 85-89, 

148-150, 190, 196-200, 222, 240 
Κεσαβάρζ Μοχαμάντ Αλί, 14, 84, 213-215 
Κιαροστάμι 101, 255
Κιαροστάμι 101. Μέρος 2ο: Ο φωτογράφος, 255 
Κιαροστάμι σε γκρο πλάνο, Ο, 255 
Κι εγώ μπορώ, 26, 142, 174 
Κιμιαβί Παρβίζ, 138, 158, 254 
Κλειδί, Το, 254
Κλέφτης των ποδηλάτων, Ο, 30, 204
Κοιμώμενοι, βλ.: Sleepers
Κόκκινο χρυσάφι, 35, 254
Κοντσέρτο για άρπα (του Boccherini), 123
Κοστούμι για γάμο, 12, 26, 58, 117, 142, 143,

175, 176
Κουροοάουα Ακίρα, 13, 30, 109-113 
Κοχενταρί Αμπάς, 137 
Κράμερ εναντίον Κράμερ, 242 
Κύκλος, Ο, 161

Λουνγκίν Πάβελ, 254 
Λόγος, Ο, 204
Λύση, 23, 26, 59. 93, 182, 183

Μαντανιάγιο, 13, 109, 113 
Μαχαίρι στο νερό. Το, 44 
Μαχμαλμπάφ Μοχοέν, 30, 38, 66-72, 131, 150, 

151, 158, 200, 201, 204, 206, 207

Με ή χωρίς τάξη, 12, 26, 55, 145, 186, 187, 224 
Με κομμένη την ανάσα, 220 
Μέρα ανεξαρτησίας, 103 
Μέρα της πρεμιέρας του Close-up, Η, 255 
Μέσα από τους ελαιώνες, 8, 11, 13, 14, 31-33, 

38, 46, 49, 55-60, 72, 74, 75, 78, 80, 84, 87, 
89, 92, 105, 131, 153-155, 170, 213-218, 222, 
224, 237, 251

Μεχρτζούι Νταριούς, 25, 38, 138 
Μια εβδομάδα με τον Κιαροστάμι, 255 
Μιζογκούτσι Κένζι, 87, 204 
Μογγόλοι, Οι, 138
Μόνος με τους μόνους: Δημιουργική φαντασία 

στο σουφισμό του Ιμπν Αραμπί, 47 
Μοσαντέχ Μοχαμάντ, 179 
Μπαγερί Αμπντόλ Χοσεΐν, 223 
Μπαζτιάρ Σαχπούρ, 179 
Μπεϊζάι Μπαχράμ, 25, 38, 43, 138, 140

Να γυρίζεις πάντα, Αμπάς, 255 
Να έχεις ή να μην έχεις, 254 
Ναντερί Αμίρ, 25, 138, 140 
Νασρ Σεγιέντ Χοσεΐν, 47 
Ντοντεακαντέν, 113 
Νταϊέ Αλί, 121 
Νταραμπί Χασάν, 120 
Ντιμπά Φαράχ, 144 
Ντουρανί Μπεχζάντ, 40 
Νύχτα, Η, 206 
Νύχτα του κυνηγού, Η, 30

Οδηγός, Ο, 254 
8'Δ, 137
Ολατούντζι Μπαμπατούντε, 18

Π, όπως πελαργός, 138
Παίβάρ Χομαγιούν, 16
Παιδιά του Τόκιο, Τα, 30
Παλάτι του Τζαχάν-Ναμά, Το, 144, 181
Παναχί Τζαφάρ, 35, 131, 161
Παραμχανοά Γιογκανανιά, 52
Πέντε, 8, 243-245, 250
Περιπέτεια, Η, 220, 226
Περίπτωση πρώτη, περίπτωση δεύτερη, 27, 144,

184, 185
Πέρσι στο Μαρίενμπαντ, 44 
Περσικά γράμματα, 60 
Περαόνα, 44 
Πλάτων, 48, 51 
Πλωτίνος, 48
Πνευματικό σώμα και Ουράνια Γη: Από το ζωρο- 

αατρικό Ιράν στο σιιτικό Ιράν, 47 
Ποδηλάτης. Ο, 69, 201, 204 
Πόλεμος των άστρων. Ο, 160 
Πολίτης Κέιν, Ο, 207 
Πονόδοντος, 26, 145, 185 
Πορτοφολάς, Ο, 56
Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, 11-13, 17, 20,

21, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 42, 44, 45, 55, 57.
59, 72, 74, 77-81. 83, 85, 86, 91, 92, 100, 101, 257
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109, 111, 113, 117, 118, 129, 131, 147, 148, 
151, 176, 191-196, 198, 209, 222, 224, 226, 
236

Πουλιά, Τα, 245
Πρώτοι, Οι, 26, 59, 146, 190, 191 
Πύργος, O (rou Kafka), 85

Ράι Σαχιαζίχ, 109, 223 
Ραφί Χασάν, 120 
Ρεπεράζ, 254
Ρουμί Τζαλαλαλνιίν, 14, 16, 52, 102 
Ρουσντί Σαλμάν, 203

Σαλές Σοχράμπ Σχίντ, 25
Σαμανχιάν Σεϊφολάχ, 159, 160, 234
Σανγιαμπι Καρίμ, 179
Σάχης, 55, 143, 144, 179-181, 184, 188
Σαχίν Γιοΰσεφ, 38
Σεζάν, 226
Σεπεχρί Σοχράμπ, 17, 42, 193, 233 
Σιρνχέλ Καμράν, 25 
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