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علی پورطالبی  |   کارگردان
که هنوزه بعضی وقت ها علی پورطالبی به اون اتفاق عجیب و  هنوز هم 
ی اون پشت بوم  که فیلمبردار رو غریب فکر می کنه. به اون روز جمعه ای 
کـه بتونـه تصویـر بهتـری بگیـره و  کاهگلـی مـدام عقـب عقـب رفتـه بـود 
کردن  که قرار بود حواسش بهش باشه، رفته بود دنبال درست  دستیاری 
چیـزی و فیلمبـردار پـرت شـده بـود پاییـن. از اون ارتفـاع چهـار پنـج متری 
کـه ببینـن چـه بالیـی سـرش  یـده بـودن  افتـاده بـود و همـه فریادکشـان دو
اومـده. فیلمبـردار امـا خـراش هـم برنداشـته بـود. صحیح وسـالم اومد باال 

گرفتن. کرد به فیلم  و دوباره شروع 
که هنوزه علی پورطالبی فکر می کنه شهدا هواش رو داشته ان. هنوز هم 

خـب باالخـره فیلمـی کـه اسـمش تـو خـواب بـه کارگردانش الهام می شـه، 
باید با باقی فیلم ها یه فرقی داشته باشه.
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در کنار 
باغبانان انار

علی پورطالبی در مستند خوشه  
انار که در روستای رکن آباد، 

دومين روستای شهيد پرور ايران 
توليد شده است سبک زندگی 

پدران و مادران شهدا را بررسی 
می کند.

به گزارش روابط عمومی 
جشنواره تلوزیونی مستند علی 

پور طالبی کارگردان مستند خوشه  
انار درباره اين مستند گفت:

علی پور طالبی
نویسنده:
سهیل محمودی
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خوشـه ی انـار داسـتان یکـی از 
روستاهای استان یزد است که 
طبـق آمـار بعـد از فردو ، دومین روسـتای 
.روسـتای  اسـت  ایـران  در  پـرور  شـهید 
رکـن آبـاد  فضـای جالبـی بـرای سـاخت 
آثـار هنـری دارد ولـی تـا قبـل از خوشـه ی 
انـار هیـچ اثـری بـا موضـوع ایـن روسـتا و 
کـه چـه عاملـی باعـث  مردمـش و ایـن 
کـه ایـن روسـتا تبدیـل بـه دومیـن  شـده 
روسـتای شـهید پـرور ایـران شـود تولیـد 
نشده بود.در این روستا بیش از شصت 
و پنج شهید مجاهد تربیت شده است 
آبـادی  رکـن  غضنفـر  شـهید  اتفاقـا  کـه 
هـم کـه در حاثـه اسـفبار منا به شـهادت 
رسـیده اسـت یکـی از همیـن شـهدای 

روستای رکن آباد است.
از  هدفـش  توضیـح  در  پورطالبـی 
سـاخت مسـتند خوشـه ی انـار تشـریح 
کـه در بیـن روسـتا هـای  کرد:مـن دیـدم 
متعددی که در یزد وجود دارند هستند 
روسـتاهایی که شـهید ندارند و درسـت 
ای  فاصلـه  بـا  و  روسـتا  کنـار همـان  در 
بسیار اندک روستایی دیگر ده ها شهید 
تربیـت کـرده اسـت.برای مـن این سـوال 
کـه  کـه چـه اتفاقـی مـی افتـد  پوستر فیلمپیـش آمـد 

خوشه انار
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ایـن تفـاوت ها در یک بسـتر جغرافیایی 
مشـترک به وجود می آید که سـعی کردم 
در این مستند این مسئله را بررسی کنم. 
برخـی از مـادران و پـدران شـهدا هم که از 
دنیا رفته بودند و تصویری از ایشان تهیه 
نشـده بـود بـرای مـن دغدغـه ایجـاد کـرد 
کـه ایـن شـهدا را  کـه از مـادران و پدرانـی 

تربیت کرده اند تصویر تهیه کنم.
ایـن  بـه  مـن  کـرد:  اضافـه  پورطالبـی 
نیـت بـه سـمت سـاخت خوشـه ی انـار 
کـه بـه مـردم نشـان بدهـم پـدران و  رفتـم 
تقدیـم  شـهید  تعـداد  ایـن  کـه  مادرانـی 
کسـانی هسـتند و  کـرده انـد چـه  کشـور 
چگونه زندگی کرده اند که از این زندگی 
شـهید تربیـت شـده اسـت.تمرکز مـا در 
این مستند سبک زندگی خانواده های 
ایـن شهداسـت کـه از بسـتر ایـن سـبک 
زندگی چنین فرزندانی تربیت شده اند.

تهیـه  بـه  انـار  ی  خوشـه  مسـتند 
کارگردانـی علـی پـور طالبـی  کنندگـی و 
در پنجـاه دقیقـه تولیـد شـده اسـت و بـا 
پذیرفته شدن در سومین فصل جشنواره 
تلوزیونی مستند در روز دوشنبه بیست 
و چهـارم مهـر از شـبکه مسـتند نمایـش 

داده شد.
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مسـتندی  انـار«  »خوشـۀ 
اسـت.  جسـتجوگر  و  توصیفـی 
مستندساز با در دست داشتن یک عکس 
دسـته جمعی قدیمی از دانش آموزان یک 
مدرسـه، بـه روسـتای رکـن آبـاد، جایـی کـه 
عکس سالها پیش در آن ثبت شد، می آید 
تـا به جسـتجوی نام هـا و هویت صاحبان 

عکس در زمان حال پردازد.
از  توجـه  قابـل  مسـتندی  انـار«  »خوشـۀ 
کـه  منظـر اصالـت سـینمایی اسـت، چـرا 
توانسـته بـا اتـکا بـر زبـان تصویـر و پرهیـز از 
مسـلط«،  »صـدای  اضافه گویی هـای 

پوششی کامل از محتوا و فرم داشته باشد. 
»خوشۀ انار« با تصویر، روایت را پیش می برد 
و در اغلب صحنه ها کامل بودن محتوای 
بصـری، عـدم وجـود هرگونه صدایی شـرح 
کنـد. بـه طـور مثـال  دهنـده را توجیـه مـی 
هـای  میـوه  فیلـم،  آغازیـن  هـای  پـالن  در 
تـازه رسـیدۀ انـار نشـان داده مـی شـود و در 
پالن های پایانی فیلم، درختان انار با غنچه 
های تازه گل داده، حکایت گذر سال و ماه 
را بدون هیچ توضیِح اضافه شرح می دهد.
پور طالبی با تکنیک افشای تدریجی، 
خصوصا در ده دقیقۀ ابتدایی فیلم، بسیار 

انار، اما خون است...1 

نویسنده: رحیم ناظریان

1.   فدریکو گارسیا لورکا. 
شعر در انار

یادداشتی بر مستند »خوشۀ انار«، ساخته علی پور طالبی
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سـخت بـه مخاطـب اطالعـات می دهـد. 
مسـتند ۵۰  ایـن  در  بررسـی  مـورد  موضـوع 
دقیقـه ای، آرام آرام پـرده بـرداری مـی شـود و 
مستندساز قبل از رسیدن به اصل موضوع، 
بـا دقـت نظـر، جغرافیـا، فرهنـگ و مـکان 

رویداد را معرفی می کند.
دوربین بی آنکه به نریشن احتیاج داشته 
باشـد کامـل و وافـی بـه گفتگـو بـا مخاطب 
می نشـیند. همین بس که بدانیم هشـت 
دقیقـۀ ابتدایـی فیلـم، هیـچ دیالوگـی رد و 
بدل نمی شـود اما ماجرا در حال پیشـرفت 
اسـت. جانمایـی پـالن هـا بـا رویدادهـای 
توصیفیشـان، به گونه ای چینش شده اند 
کـه فقـدان نریتـور بـه هیچ عنـوان احسـاس 

نمی شود.
رویـداد مسـتند، دربـاره ۶۴ شـهید رکـن 
کـه  اسـت  میبـد  شهرسـتان  توابـع  از  آبـاد 
تصویرشـان در عکـس قدیمـی و یـادگاری 
امـا  شـده،  ثبـت  آموزیشـان  دانـش  دوران 
مستندساز فقط هدفی در راستای کشف 
بودنـد،  محصـل  روزگاری  کـه  شـهدایی 
ندارد. چراکه فیلم با ضربآهنگ و شـتابی 
حساب شده عالوه بر رویداد اصلی، حال 
مـادران  و  پـدران  کـه  و هـوای سـالمندانی 
همان شـهدا هسـتند را به تصویر می کشـد 
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کید بر رنج سـالخوردگی  و عـالوه بـر آن، با  تأ
و مشـقات زندگـِی روسـتایی، جـای خالـی 

فرزندان را در پس زمینۀ اثر به رخ می کشد.
به قدری افشای تدریجی وقایع، به نرمی 
پیـش مـی رود و نفـر بـه نفـر، هویـت دانـش 
آمـوزان فـاش مـی شـود و از سـویی همزمـان 
تصویـر  بـه  آنهـا  والدیـن  سـخت  مشـاغل 
کشـیده مـی شـود، که هم می تـوان رضایت 
از مفهـوم شـهادِت فرزنـد را در ذهن والدیِن 
از رمق افتاده از کاِر سـخت، دید و هم رنِج 
دست تنهایی و فقدان فرزند را. به عبارتی 
فیلـم بـا تاکید بـر کار روزانۀ سـخت والدین 
و همزمـان بـا تاکیـد بـر عـدم حضـور فرزنـد 
ذکـور، رنجـی دوگانـه را بـه واسـطۀ تدویـن، 
نمایش می دهد. مستند از نیمه می گذرد 
و نرم نرمک هویت دانش آموزان در عکِس 

قدیمی، نفر به نفر افشا می شود.
مستندساز در شکل بخشیدن به طرح 
و همچنیـن در فرآینـد تدویـن، سـعی کرده 
روایـت را بـا اتـکا بـر جلـوه هـای فرمـی پیـش 
ببـرد. گرچه روایت زندگی چند خانـواده در 
فیلـم وجـود دارد امـا در تدویـن، پالنهایـی 
که از نظر موضوع، اشـتراکاتی دارند در کنار 
هم قرار گرفته اند. به طور مثال در سلسـله 
پالن هایی درخشـان، گریۀ تمامی والدین 
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مسـن حاضـر در فیلـم، در یـادآوری فرزنـد 
کـدام در زمـان  کـه هـر  شـهید شـده شـان، 
شـده،  تصوربـرداری  جداگانـه  مکانـی  و 
در فراینـد تدویـن، پشـت سـر هـم مـی آیـد. 
از سـویی کارگـردان بـه یکبـاره بـا قطـع یـک 
بـا مضمـون خـاص خـود، و نشـان  پـالن، 
دادن پـالن هایـی بـا مضامینـی متفـاوت، 
بـه واسـطۀ تصـادِم مضامیِن متفـاوت، هم 
معناهایی جدید تولید می کند و هم اینکه 
فیلـم را از یکنواختـی بیـرون مـی کشـد.  بـه 
طـور مثـال در یکـی از صحنـه هـای بسـیار 
تلخ، مادر یک شهید، به یاد دوران کودکی 
فرزندش می افتد، آنجایی که به دلیل فقر، 
نتوانسته بود تقاضای خرید شیر، از جانب 
او را عملی کند و حاال این خاطره به عنوان 
بازنمـودی تلـخ، همچنان بعد سـال ها، در 
ذهـن مـادر باقـی مانـده. این پـالن، ناگاه به 

تصاویری از کار روزانۀ مردی دیگر در جای 
دیگر از روسـتا، وصل می شـود. یا کار روزانۀ 
پیرمردی ناتوان که از درد مفاصل می نالد، 
بـه صحنه ای دیگـر در جایی و زمانی دیگر 
می پیوندد. این ها ضرباهنگ فیلم را شکل 
می دهد و از نظر بصری به پویایی آن کمک 

می کند.
»خوشـۀ انار« فیلمـی تاویل پذیر اسـت. 
برخـی  از  متنـوع  معناهایـی  می تـوان 
در  مثـال  طـور  بـه  داشـت.  صحنه هایـش 
لحظات پایانی فیلم شاهد یک تصویر آشنا 
هستیم که پیش تر، در ابتدای فیلم نیز دیده 
بودیم. دسـتی در نمایی بسـته، گلوله ها را 
در خشاب می گذارد و تفنگی را مسلح می 
کننـد. ایـن دو پالن، به دلیل نوع جانمایی 
قبـال  در  مستندسـاز  عقیـدۀ  و  نـگاه  آن، 
جنـگ را نشـان مـی دهـد. گرچـه مـی تـوان 

»خوشۀ انار« 
فیلمی است 
دربارۀ جستجوی 
شهدایی که 
در یک عکس 
قدیمی، تبدیل به 
خاطره ای از یاد 
رفته شده اند.
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به صراحت تفکر قطعِی فیلمساز را در این 
پالِن نمادین، تشخیص داد، اما همچنان 
عنصـر تاویـل، کارکـرد خـود را از کـف نمـی 
دهد و می توان اینگونه برداشت کرد که قرار 
گرفتن گلوله ها، نگاه استعاری مستندساز 
و عقیده وی بر آمادگی همیشگی مردم رکن 
آباد در جنگی احتمالی خواهد بود. با این 
خوانش، سویۀ ضدجنگ، تا حدودی کم 
رنگ می شود و مستند در القای این تفکر 
اسـت کـه علـی رغـم رنـج و اندوه بی شـمار 
مـردم رکـن آبـاد، آنهـا همچنـان مشـتاق بـه 

مبارزه احتمالِی پیش رو هستند.
دربـارۀ  اسـت  فیلمـی  انـار«  »خوشـۀ 
کـه در یـک عکـس  جسـتجوی شـهدایی 
قدیمـی، تبدیـل بـه خاطـره ای از یـاد رفتـه 
شـده انـد. ایـن غبـار زمـان، عکـس سـیاه و 
سـفید را از رنـگ و رو انداختـه، همانطوری 

که مادر شهیدی با بیماری قند، در بدترین 
گذارند. یا پدر  شرایط ممکن، روزگار می 
افتـاده  شـماره  بـه  نفسـش  کـه  شـهیدی 
کلمـه ای جـز  گفتـن،  و ناتـوان از سـخن 
کنـد.  بیـان  توانـد  نمـی  را  شـکرگذاری 
مصایب مردم رکن آباد اندک نیست و از 
کارافتادگـی و تنهایـی، روزگار را برایشـان 
کـرده. امـا فیلـم بـا پالنهایـی بـی  سـخت 
کارهـای روزمـره، رنـگ و لعـاب  شـمار از 
مـداوم  چرخـش  هـا،  میـوه  گیاهـان، 
آسیاب گندم و چرخ دنده های دستگاه 
نشـان  در  سـعی  مکانیکـی،  کوچـک 
دادن روح زندگـی دارد. بـه شـکل موکـد، 
فیلـم،  پایـان  و  آغـاز  از  طوالنـی  دقایقـی 
رکـن  در  زندگـی  روح  و  زندگـی  و  کار  بـه 
آبـاد اختصـاص دارد و اما تنها میانۀ فیلم 
کالبدشـکافی خاطـرات  کـه دربـاره  اسـت 
شهدای بیشمار این روستاست. آنچه که 
پیداسـت هنِر تدوین، فیلم را از مسـتندی 
صرفا گزارشـی، به اثری مشـاهده گر تبدیل 
کـرده اسـت. آغـاز و پایـان فیلـم، کـه تنها به 
پالنهایـی در سـتایش زندگـی اختصـاص 
دارد، انگار پالنهای میانی و ماجرای شهدا 
و جسـتجوی آن عکـس قدیمـی را در هاله 

ای از امنیت قرار داده است.



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی
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شـما می توانیـد بعـد از تماشـای هـر قسـمت امتیـاز خـود را از یـک تـا پنج سـتاره از طریق سـامانه 
کد فیلم  به همراه عدد ستاره مورد نظر ارسال نمائید. پیامکی 3000081 با زدن 

کانال اطالع رسانی جشنواره به آدرس festmostanad@  و یا وبسایت  ضمنًا می توانید از طریق 
کنید. جشنواره به آدرس www.festmostanad.ir  در این نظر سنجی شرکت 

روزهای زوج | ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند

بازپخش ساعت ۲۴:۰۰

فصل سوم نخستین جشنواره مستند

کد فیلم »خوشۀ انار« برای رشکت
A2  :در مسابقه پیامکی


