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ربابه روحی  |   کارگردان
فیلمسازی شـون  بـا  خانواده هاشـون  کـه  هسـتند  یـادی  ز فیلمسـازهای 
کی  مخالف بوده اند. خیلی از فیلمسـازها می تونن داسـتان های وحشتنا
آورده ان.  سرشـون  خانواده شـون  اعضـای  کـه  بالهایـی  از  کنـن  تعریـف 
شـده ان،  قطـع  کـه  رابطه هایـی  شـده ان،  شکسـته   کـه  دوربین هایـی 

که هیچ وقت دیده نشدن و ... . فیلم هایی 
امـا مـورد ربابـه روحـی با همه فیلمسـازها فـرق می کنه. وقتی می خواسـت 
مستندش رو بسازه، همسرش تمام هزینه رو تقبل کرد. پدر و مادر اومدن 
تـو روسـتای محـل فیلمبـرداری چـادر زدن کـه بهـش کمک کرده باشـن، و 

یگر مستندش. دخترهاش شدن دستیار و باز
که همه فیلمسازها دارن  یاهاییه  داشتن یه همچین خانواده ای از اون رو
یـای همـه مستندسـازهای دنیـا  تـو رو کـه  و خـب ... اون مستندسـازی 

زندگی می کنه، خیلی خوشبخته. 
نیست؟!

نویسنده:
 مهدی اسدزاده
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دنیاِی نموِر 
محقِر  بی بی

ربابه روحی در مستند »بی بی« 
زندگی پیرزنی را روايت کرده که 
ده ها سال است از اتاقی کوچک 

در روستایی دور افتاده، بيرون 
نرفته است.

به گزارش روابط عمومی جشنواره 
تلويزیونی مستند، ربابه روحی 
کارگردان مستند کوتاه »بی بی« 

که در فصل سوم جشنواره 
تلويزیونی مستند پذيرفته شده 

است، در باره ساخت اين مستند 
گفت: در يکی از روستاهای 

اطراف اردبيل به صورت اتفاقی 
به قصه ای برخورديم که به نظر 
می رسيد توانایی تبديل شدن به 

يک فيلم را دارد. داستان از اين 
قرار بود که پیرزنی در اين روستا 
زندگی می کرد که هم معلول و 
هم بی سرپرست بود و از همه 

عجيب تر اين که اين پیرزن 
شناسنامه نداشت.

ربابه روحی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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روحـی دربـاره سـوژه مسـتندش 
گفـت: بعـد از مدتـی فهمیـدم 
کـه ایـن پیـرزن تمـام طول عمـر خـود را در 
اتاقی به تنهایی گذرانده است. او هنوز 
آرزوهـا و رویاهای دسـت نیافتـه ای دارد 
کـه مـا در مسـتند »بـی بـی« آن هـا را تـا 
حدی بازسازی کرده ایم. »بی بی« حتی 
کـه بـه دلیـل معلولیـت و  سـال هاسـت 
تنهایـی و فقـر نتوانسـته اسـت بر سـر مزار 

عزیزانش برود.
شناسـنامه  کـرد:  اضافـه  روحـی 
گمشـده اسـت و او  کودکـی  »بی بـی« در 
سال هاسـت کـه حتی سـن خـود را نمی 
داند و هیچ گونه مدارک هویتی ندارد. با 
پیگیری هایی که انجام دادیم فهمیدیم 
او  شناسـنامه  نامعلـوم،  دالیـل  بـه  کـه 
باعنوان فوتی باطل شده است. »بی بی« 
حتـی در ایـن سـال هـا یـک ویلچـر هـم 
نداشته تا بتواند با آن بیرون از خانه تردد 
کنـد. در اصـل همـه ی دنیـای »بـی بی« 
که ارثیه پدری  همین اتاق محقر اسـت 

اوست.
کوتـاه »بی بـی« در  کارگـردان مسـتند 
مورد تاثیر این مسـتند بر زندگی سـوژه ی 
پوستر  فیلم مستندآن گفت: بعد از تولید مسـتند »بی بی« 

»بی بی«
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و آماده شدن فیلم، با همکاری و کمک 
بی بـی  بـرای  توانسـتیم  خیریـن  برخـی 
یـک ویلچـر تهیه کنیـم تا حداقـل بتواند 
بر سـر مـزار عزیـزان خود برود. در کنـار آن، 
باالخـره  و  شـد  انجـام  هایـی  پیگیـری 
سـوژه مسـتند ما در سـن هشتاد و هفت 
سـالگی بـار دیگـر صاحـب شناسـنامه 

شد.
مستند کوتاه »بی بی« که به کارگردانی 
ربابه روحی تهیه شده، با پذیرفته شدن 
تلویزیونـی  جشـنواره  سـوم  فصـل  در 
مستند در تاریخ سوم آبان ساعت 20 در 
قالب برنامه جشنواره تلویزیونی مستند 

روی آنتن شبکه مستند رفته است.
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دارد  داسـتانی  آبـادی،  دولـت 
گـم  متوجـه  پیرمـردی  آن  در  کـه 
شـدن شناسـنامه اش می شـود. جسـتجو 
نتیجه نمی دهد و نهایتًا به اداره ی صدور 
او  شـگفتی،  کمـال  در  رود.  مـی  سـّجل 
دفتـر  مأموِرثبـت،  نـدارد.  پرونـده ای  آنجـا 
رو  و  زیـر  را  نفـوس  بـه  مربـوط  دسـتِک  و 
می کنـد، اّمـا هیـچ نـام و نشـانی از پیرمـرد 
نـوِع  داسـتان،  جـای  همیـن  تـا  نیسـت. 
کافـی  شناسـنامه،  شـدِن  گـم  بـا  برخـورد 

اسـت تـا شـاخک های تحلیلـی مـان تیـز 
بـه خودمـان بگوییـم چیـزی فراتـر  شـود و 
از یـک مفقـودی سـاده، در ایـن داسـتان، 
پیرمـرد  بـه  ثبـت،  مأمـور  اسـت.  نظـر  َمـِد 
پیشـنهاد مـی دهد که وی شناسـنامه ای 
جدیـد بگیـرد و بـه همیـن خاطـر نامـش، 
را  ِسـجلی اش  اطالعـاِت  و  نشـانی اش 
کنـد  مـی خواهـد؛ اّمـا پیرمـرد مکثـی مـی 
و جوابـی نمـی دهـد. او نـام خـودش را بـه 
کـه  یـاد نمـی آورد. یـک رویـداد رئالیسـتی 

تصاویری از 
تنهایی و ترحم

نویسنده: رحیم ناظریان

نگاهی بر مستند »بی بی« ساخته ربابه روحی
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بـا مفقـود شـدِن شناسـنامه رخ داده، حاال 
در این داستان به اتفاقی ذهنی و شاعرانه 
تبدیـل می شـود. شناسـنامه، در داسـتان 
کـه  چـرا  بـود،  بهانـه  یـک  آبـادی،  دولـت 
پیرمـرد فراتـر از یک کاغذپـاره، چیزی مهم 
کـف  تـر از آن، تحـت عنـوان هویتـش را از 
ـه نیـز او را به 

ّ
داده بـود. در ادامـه، مـردِم محل

خاطر نمی آورند و باقی ماجرا ... ، بنابراین 
ابتدا مفقود شدن شناسنامه، بعد بیاِن از 
یـاد رفتـِن نـام و نشـانش توسـط خـودش، و 
نهایتا فراموش شدن توسط دیگران در این 
داسـتان آرام آرام طـرح مـی شـود تـا اتفاقـی 
سـاده بـه بحرانـی جامعـه شـناختی بـدل 

شود.   
حتمـًا الزم نیسـت بمیریـم تـا دفنمـان 
گاهـی در  کننـد، بلکـه بگوییـم مـرده ایـم؛ 
خودمـان مـی میریـم و گاهـی در گورسـتان 
مـا  و وجـود  انـگار حضـور  ذهـن دیگـران. 
بـا هوّیـت مـا معنـا مـی یابـد. انـگار پیرمـرد 
آبـادی، مـدت هـا پیـش  داسـتاِن دولـت 
مـرده بـود و فقـط یک روز صبـح، این مرگ 
را بـا فقـداِن شناسـنامه اش کـه شـبیه یک 
تلنگر بود، پذیرفت و یا مّطلع شد که مرده 
اسـت؛ چرا که وقتی نام و نشـانت در اداره 
ثبـت احوال نباشـد، از سـویی خـودت نیز 

 الزم نیست 
ً
حتما

بمیریم تا دفنمان 
کنند، بلکه بگوییم 
گاهی در  مرده ایم؛ 
خودمان می میریم 
و گاهی در گورستان 
ذهن دیگران.
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نامت را ندانی و مردم محله ات نیز تو را به 
خاطـر نیاورند، دیگـر این نامش زنده بودن 

نیست.
کاراکتـر بـی بـی در مسـتند »بـی بـی«، 
مـرده اسـت و انـدک تالش مسـتند سـاز به 
عنـواِن منجـی، بـرای تغییـر در وضعیـت 
او، بـی فایـده بـه نظـر مـی رسـد. »بـی بـی« 
بـه دلیـل نقـص در پاهایـش، خانـه نشـین 
اسـت و مـا اطـالع دقیقی از سـنش نداریم 
چـرا کـه خـودش هـم یـادش نمـی آید چند 

ساله است. 
ای  برگـه  نـدارد.  بـی« شناسـنامه  »بـی 
نمادیـن تـا بتـوان او را جـزء زنده ها قلمداد 
کرد اگرچه این قراردادی بسیار بی رحمانه 
ی  شناسـنامه  فقـدان  اگـر  حتـی  اسـت. 
»بـی بـی« را بـه عنوان نشـانه ای بـرای عدم 
بـه  و  کمـی منطقـی  و  نپذیریـم  او،  وجـود 
دور از تعقل سـینمایی، آن را رد کنیم، باز 
هـم فیلـم نشـانه هایـی دارد کـه به روشـنی 
کنـد.  عـدِم وجـود »بـی بـی« را مطـرح مـی 
در جایی از فیلم، میزان سنش از او سوال 
مـی شـود و او سـنش را بـه خاطـر نـدارد. او 
نمـی دانـد چنـد سـاله اسـت و بـا توجـه بـه 
کنـار ایـن مسـئله دیگـر  فضـای فیلـم، از 
گذشـت. هرچقـدر  نمـی تـوان بـه سـادگی 
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فقدان شناسنامه را اتفاق و حادثه بدانیم، 
ندانسـتن سن و سـال، امری بسـیار درونی 
را  بـی« خـودش  و شـخصی اسـت. »بـی 
کجـای تاریـِخ  از خاطـر بـرده و نمـی دانـد 

زندگی اش ایستاده است.
کـه ادعـای مـا   اّمـا نکتـه بعـدی فیلـم 
در عـدم وجـود »بـی بـی« را بیشـتر اثبـات 
از  تـر  دهنـده  تـکان  ای  نکتـه  می کنـد، 
کـه  اسـت  قبلـی  ی  شـده  اشـاره  مـوارد 
مسـتقیمًا بر عـدم هویت یـا معناباختگِی 
هویـت و وجـود، ارتبـاط دارد. در داسـتان 
سـوِم  بخـش  در  پیرمـرد  آبـادی،  دولـت 
ماجرایـش، بـا مردمـی مواجـه مـی شـود کـه 
او را نمی شناسـند یا او را به خاطر ندارند و 
گفتیم که این خود، بخش دیگری از رنگ 

باختـن هویـت بـود. در مسـتند »بـی بـی« 
فیلـم سـاز بـه سـراغ اهالـی روسـتا مـی رود، 
گفتگوهایی شکل می گیرد که محتوایش 
کـه در ایـن نوشـته طـرح  دور از مضمونـی 
شـده اسـت، نیسـت. »بـی بـی« فرامـوش 
شـده اسـت. حتـی همسـایه هـا سـراغش 
گیرنـد و تلـخ تریـن  را سـال بـه سـال نمـی 
از  کـه صدایـی  آنجایـی اسـت  قسـمت، 
پشـِت دوربیـن از زنـی مـی پرسـد کـه آیـا در 
کودکی خاطره مشترکی با »بی بی« یادش 
مانـده تـا روایـت کند، اّما خاطره مشـترکی 
نیـز وجـود نـدارد. کسـی حتـی بـا »بـی بـی« 
کنـد. اگـر  خاطـره ای نیـز نـدارد تـا نقلـش 
کالبـد شـکافی  همـه آنچـه در ایـن فیلـم 
شـد، اعم از نداشـتن شناسنامه، فراموش 
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شـدن توسـط اهالی روسـتا، فقدان خاطره 
 ... و  دیگـران  ذهـن  در  او  از  تصـّوری  یـا 
دلیلـی بـر ادعـای ما نباشـد، الاقـل نزدیک 
به آن است. »بی بی« مرده است، چرا که 
»وجود« در سـاحتی از اندیشـه، وابسـته به 
حضـور دیگـران اسـت. حـاال اگـر ایـن را بـا 
منطِق جهان واقع ببینیم، شاید بیراه گفته 
باشـیم؛ اّمـا وقتـی در جهانـی سـینمایی، 
کالمـی  گزینـش هـای تصویـری و  بـا ایـن 
کیـد هـای فرمالیسـتی بـاز هـم  و بـا ایـن تأ
نشانه ها را عقیم بگذاریم، احتمااًل خوب 
سینما را نشناخته ایم. بی شک »بی بی« 
هـم توسـط خـودش و هـم توسـط دیگـران 
فراموش شـده اسـت و این حضوِر اندِک او 
در آب و دانـه دادن بـه مـرغ هـا و خوابیـدن 

و بیدار شدن و اسیر شدن در یک سیکِل 
تکراری از عادات و اعمال، هرچه اسمش 
»وجودداشـتن«  معنـای  الاقـل  باشـد، 

نمی دهد.
یـا  داشـته  اعتقـاد  زمـان  وجـود  بـه  اگـر 
انـکار  قابـل  غیـر  آنچـه  باشـیم،  نداشـته 
زمـان  مفهـوم  در  انسـان  اسـارت  اسـت، 
داده  کـف  از  را  زمـان  بـی«  »بـی  اسـت. 
اسـت. هـر چقـدر هـم که تالش کنیـم این 
و  کنیـم  توجیـه  را  سـال  و  سـن  فراموشـی 
آن را بـا دالیلـی منطقـی، از قبیـل پیـری و 
بـی توجهی بسـنجیم، بـاز هم نمـی توانیم 
بپذیریـم کـه چنین فـردی چون »بـی بی«، 
ماهیـت خـود را از خاطـر نبـرده و هویتـش 
برایـش رنـگ نباختـه باشـد. زندگـی و گذر 
را در  عمـر و سـن و سـال، مفهمـوم زمـان 
حالت عوامانه اش تداعی می کند. زمان 
چـه وجـود عینـی داشـته باشـد یـا خیـر، در 
حـال حاضـر بـا سـطح دانـش فلسـفی یـا 
کـه  علمـی بشـر، مفهومـی اسـت فریبنـده 
انسـان را در خـود حبـس کرده اسـت. »بی 
بی« سن و سالش دیگر برایش بی اهمیت 
شـده، تاریـخ از دسـتش در رفتـه اسـت و 
آیـا اینهـا چیـزی جـز نشـانه هـای روزمرگـی 
انسانی است که تکرار مکرِر شب و روز او 
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را نابود کرده است؟
امـکان  بـی«  »بـی  بـه  کـه  چیـزی  تنهـا 
هسـتی مـی دهـد، سینماسـت. مسـتند 
ساز می توانست این دایره ی تکرار شونده 
را با سینما از بین ببرد. »بی بی« با جاودانه 
شـدِن در قـاب، بـرای همیشـه از روزمرگـی 
بیـرون مـی آمـد و تغییـری بـاور نکردنـی را 
وارد  هـم  گرچـه حـاال  او  کـرد.  مـی  حـس 
چرخـه ی »چشـم چرانـی« سـینما شـده و 
بارهـا و بارهـا مـرور خواهـد شـد، اّمـا فیلـم 
ساز نیز نتوانست این ُفرصت طالیی برای 
نجـات »بـی بی« از روزمرگی را به خوبی به 

اجرا برساند. 
تنهـا  سـاز  فیلـم  بـی«  »بـی  مسـتند  در 
نقش یک منجی را بازی کرد. او همچون 
کـه  را همـان طـور  کـه منظـره ای  نقاشـی 
کشـد، پرتـره ای از »بـی بـی«  هسـت مـی 
اش  واقعـی  نمونـه  بـا  خیلـی  کـه  کشـید 
بکنیـد، شـما  را  نـدارد. تصـورش  تفـاوت 
کـه  باشـید  داشـته  اختیـار  در  کاراکتـری 
هویتـش و وجـودش دچـار تردیـد شـده و 
آنـگاه فیلمـی بسـازید دربـاره ی واقعیـاِت 
موجـود. واقعیت، وقتـی در جایش، یعنی 
خـود هسـتی، بهتر از آنچـه ما در هنر خلق 
مـی کنیـم، وجود دارد، دیگـر چه نیازی به 
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خلق دوباره ی آن؟
کارگردان مستند »بی بی« تنها به ترّحم 
اکتفا کرد و خالقیت او تنها در ِگرو نگاهی 
دلسـوزانه بـه کاراکتـری قدرتمند، خالصه 
شـد. »بـی بـی« نیـازی بـه ترّحـم نداشـت و 
ندارد، مگر اینکه شما بیایید و مجبورش 
کنیـد تـا در گورسـتان، روی قبـر مـادرش به 
از  یکـی  در  کنـد.  زاری  تصنعـی  شـکلی 
پـالن هـای درخشـاِن فیلـم از بـرادرزاده ی 
»بـی بـی« بـه دلیـل سـهل انـگاری در عدم 
شـود.  مـی  سـوال  شناسـنامه،  پیگیـری 
ابتـدا تصـور می کنیم این مـرد به دلیل بی 
توجهی به »بی بی« قرار اسـت توبیخ شـود 
اما مرد، خود درمانده تر از »بی بی« است. 
مرد گریه می کند و می گوید چشم هایش 
دیگـر نمـی بینـد و محتـاج کمـک دولـت 
بیـروِن  از  بـی«  »بـی  صـدای  اّمـا  اسـت!! 
قـاب بـا صالبـت به گوش می رسـد: »گریه 

نکن!!!«
»بی بی« محتاج ترّحم نیست. اما می 
کنیـد. مثـاًل در حیـن  کمـک  توانیـد بـه او 
تولیـد مسـتند، برایـش شناسـنامه بگیرید 
یـا برایـش ویلچر تهّیه کنید؛ اّما حقیقتش 
ایـن اسـت، ایـن هـا در وظایـف فیلـم سـاز 
نمـی گنجـد. منظور عـدم انجـاِم ایـن امور 

خیرخواهانـه نیسـت؛ بلکـه امـری اسـت 
خـارج از حیطـه ی سـینمایی اش و ایـن 
کـه  کنـد  حـس را در مخاطـب ایجـاد مـی 
یـک  نـه  سـازد  مـی  امدادگـر  یـک  را  فیلـم 
مبتکـر هنـری! فیلـم، محصـوِل دریافتـی 
هنرمندانـه از جانـب کسـی اسـت کـه می 
خواهـد جهـان واقعـی را از صافـی ذهنـش 
عبور دهد و محصولی متفاوت از آنچه در 

هستی وجود دارد، ارائه نماید.
»بی بـی«،  مسـتند  اصلـی  ضعـف 
کارگـردان  ناتوانـی هویـت بخشـی توسـط 
بـه شـخصیت اصلـی فیلـم اسـت. مگـر 
نـه اینکـه سـوژه ی اصلـی، دچـار بحـران 
نشـان  بنابرایـن  اسـت؟  شـده  هویـت 
دادن ایـن بحـران یـا دادن یـک راهـکار یـا 
تشـریح آن، تنها با تهیه ی شناسـنامه ای 
جدید توسـط عوامل تولیِد همین مسـتند 
میّسـر نمی شـود. بـه عبارتـی همـه ی آنچه 
شـدن  فرامـوش  تنهایـی،  عنـوان  تحـت 
و  خـود  کـردن  فرامـوش  دیگـران،  توسـط 
بی تفـاوت شـدن نسـبت بـه هسـتی خود، 
در شـخصیت »بی بی« دیدیم، با تالشـی 
انسان دوستانه و غیرسینمایی، در قالب 
تهیه یک شناسنامه حل و فصل نخواهد 

شد... .   
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محسن علیدادی  |   کارگردان
کارگردان  وقتی شخصیت های اصلی یک مستند، پدربزرگ و مادربزرگ 

باشند، فیلم ساختن خیلی پیچیده می شه. 
کـه اون هـا نوه شـون رو بـه عنـوان یـه فیلمسـاز جـدی  کـرد  کار می شـه  چـی 
که رفتارشون جلوی دوربین خیلی تصنعی  کرد  کار می شه  بگیرن؟ چی 

نشه؟ 
ایـن بـزرگ تریـن چالـش محسـن علیـدادی برای سـاختن مسـتندش بود. 
کـم پونـزده سـاله فیلـم می سـازه، همیشـه یـه راهـی  کـه دسـت  کسـی  امـا 
گفـت  کـردن این طـور مشـکل ها داره. بـه پدربـزرگ و مادربـزرگ  بـرای حـل 
کارهـای خاصـی رو انجـام بـدن؛ دیالـوگ هـای خاصـی رو هـم بگـن. اونها 
فکر می کردن دارن یه فیلم بازی می کنن با فیلمنامه مشخص. در حالی 
که نوه شون داشت فیلم اصلی رو تو فواصل استراحت می ساخت، وقتی 

که اونها خودشون بودن!
بـار  اولیـن  بـرای  امشـب  مـا،  مادربـزرگ قصـه  و  پدربـزرگ  وقتـی  احتمـااًل 

کنه. که شگفت زده شون  یادی هست  فیلم شون رو ببینن؛ چیزهای ز
نویسنده:

 مهدی اسدزاده



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱۸

داستان 
وابستگی و 

سالخوردگی
مستند »دغدغه های يک زوج 

کهنسال«، ساخته محسن عليدادی 
با نگاهی جديد، وابستگی های 
روزمره انسان ها و نتيجه آن در 

کهنسالی آن ها را بررسی می کند. 
به گزارش روابط عمومی جشنواره 

تلويزیونی مستند، محسن عليدادی 
کارگردان مستند »دغدغه های يک 

زوج کهنسال« درباره اين مستند 
گفت: ايده ساخت اين مستند 
جایی شکل گرفت که من می 

خواستم از مادربزرگ و پدربزرگم 
فيلم يادگاری بگيرم. وقتی به 
سراغ آن ها رفتم که اين کار را 

انجام دهم متوجه شدم که اين 
دو نفر با هم حرفشان شده و با 

هم قهر کرده اند. اين دعوا بر سر 
فروش يک گاو است که مادربزرگ 

اصرار دارد که شوهرش اين گاو 
را بفروشد چرا که آن ها ديگر 

قادر به نگهداری و مراقبت از اين 
گاو نيستند، ولی پدربزرگ شديدا 
مخالف فروش گاو است. اينجا 
حس کردم که اين نه تنها يک 

فيلم يادگاری که حتی می تواند 
يک داستان جذاب باشد.

محسن علیدادی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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علیـدادی اضافـه کـرد: ایـن دعـوا و 
موضوِع آن به نوعی دغدغه ی همه 
ما آدم هاست که در گذر عمر به چیزهایی 
وابسته می شویم و مخصوصا در کهنسالی، 
داشتن یا نداشتن آن دغدغه ی ما می شود. 
شخصیت های مستند »دغدغه های یک 
کهنسـال« از ابتـدای زندگـی مشـترک  زوج 
خـود دامـداری کـرده انـد و تعـداد زیـادی دام 
داشـته انـد ولـی حـاال وضعیتشـان جـوری 
شـده اسـت کـه حتـی یـک گاو را هـم نمـی 
توانند نگهداری کنند. همزیستی انسـان و 
حیوان، یک نوع وابستگی ایجاد می کند که 
در کهنسالی حاال دغدغه یک زوج کهنسال 
شده است. وقتی قرار است حیوانی که این 
زوج کهنسال با آن خو گرفته اند فروخته شود 
این داستان، یک افسردگی در آن ها به وجود 
می آورد. داستان با این وابستگی شروع می 
شود و افسردگی خاصی را نمایش می دهد 
که نتیجه یک نوع عالقه و وابستگی است.
مسـتند »دغدغه هـای یک زوج کهنسـال« 
ساخته محسن علیدادی با پذیرفته شدن 
در فصل سوم جشنواره تلویزیونی مستند در 
روز چهارشـنبه سـوم آبان در برنامه جشنواره 
تلویزیونی مستند روی آنتن شبکه مستند 

پوستر  فیلم مستندخواهد رفت.
»دغدغه ها یک زوج 

کهنسال«
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دغدغه هایی برای
 یک گاو سرکش

تحلیلی بر فیلم »دغدغه های یک زوج کهنسال« ساخته محسن علیدادی

در  وقتـی  کیارسـتمی  عبـاس 
کلـوزآپ،  سـکانس دادگاه فیلـم 
نقـش  هـم  حّضـار،  و  قاضـی  حضـور  در 
وکیـل بـرای »سـبزیان« و هم نقـش بازپرس 
و مدعـی العمـوم را در دو حالـت مهربانانه 
کـرد، تنهـا داشـت  و سـنگدالنه ایفـا مـی 

ماجرایـی  از  هنرمندانـه  بازنمایـی  بـه 
کـرد، نـه یـک بیوگرافـی  واقعـی توجـه مـی 
ترحـم برانگیـز از یـک متهـم. سـواالت او از 
»سـبزیان« در آن فضـای تلـخ، هـم حکـم 
یـاری رسـانی بـه فـردی داشـت کـه عاشـق 
سـینما بـود، و هـم اینکـه بـه شـکل زیرکانه  نویسنده: رحیم ناظریان
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ای لجبازانـه و سـختگیرانه بـه چشـم مـی 
آمد. کیارستمی سواالتی می پرسید که به 
کی نیز خطور  ذهن قاضی و خانواده ی شا
کـرد، چراکـه بـه زعـم او هنـر، فراتـر از  نمـی 
ترحم برانگیزی یا تبلیغ و توصیِف ِصرف 
اسـت و سـبزیان ایـن گونـه بود کـه در فیلم 

کلوزآپ به حاشیه رفت.
عبـارت »کلـوزآپ، نمـای بسـته« اشـاره 
بـه همـان دوربینـی اسـت که در جلسـه ی 
و  بـود  کیارسـتمی  بـه  مختـص  دادگاه، 
بـه دلیـل اهمیـت  بـه سـینما و  مختـص 
مضمـون، عنـوان فیلـم نیـز از آن برداشـت 

کـه  سـینما ارجـح اسـت  شـد. مـی بینیـم 
نـه سـبزیان. سـبزیان هـر چقـدر کـه عنصر 
کلیـدی فیلم باشـد و هرچقـدر، خوِد فیلم 
در حـال بازنمایـِی بـی واسـطه ی جهـان 
باشـد، اگر حتی عنوان مستندداسـتانی را 
برازنـده فیلـم بدانند، باز هم سـبزیان، یک 
در  خـودش  نقـش  بازیگـر  اسـت.  بازیگـر 
کلوزآپ و کیارستمی نیز صرفًا یک خاطره 
نویس نیست بلکه فیلمسازی است که به 
تغییر جهان در اثرش مشغول شده است.

می تـوان  مقدمـه،  ایـن  ادامـه ی  در 
فیلمسازان مطرحی را نام برد که در مدیوم 
مسـتنِد چهـره نـگار یـا مسـتند داسـتانی، 
اصـل را تولیـد اثـری هنـری مـی داننـد و نـه 
معرفـی یـک کاراکتـر واقعـی در قالـب یـک 
شرح حال. به طور مثال فرشاد فداییان در 
»گیسو« یا پرویز کیمیاوی در »باغ سنگی« 
فیلـم  همچـون  جدیدتـر  هـای  نمونـه  یـا 
»مـن مـی خوام شـاه بشـم« سـاخته مهدی 
سـاخته  میرقنبـر«  »پرزیدنـت  یـا  گنجـی، 
نمونه هـا  ایـن  تمـام  در  محمـد شـیروانی. 
قربانـِی  انسـانی،  کاراکتـر  یـا  اصلـی  سـوژه 
تولید اثری فیلمیک می شـود و سـینما در 
حالتـی معلـق در واقعیـِت جهـاِن بیـرون 
و ذهـِن خـالِق فیلمسـاز شـکل مـی گیـرد. 
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بـه عبارتـی فیلمسـاز بـا طـرد ترّحـم و بـرای 
رسـیدن بـه خالـص ترین و بـی پیرایه تریِن 
کاراکتـر اصلـی، خـود بـه عنـوان  درونیـاِت 
محرک، آن چنان به سوژه نزدیک می شود 
که بتواند خصوصی ترین لحظات زندگی 
کنـد.  ثبـت  دروغ  و  اغـراق  بـدون  را  آنـان 
نقـش  هنرمنـد  شـک  بـی  روش،  ایـن  در 
کـه آرام آرام در جهـت نیـل  سـارقی را دارد 
بـه اهـداف خـود و متقاعـد نمـودن سـوژه، 
بـا دادن اطمینـان، بـه او نزدیـک می شـود و 
اما در نهایت محصول خروجی، بیوگرافی 
کـه  نیسـت بلکـه رویـدادی هنـری اسـت 
حتـی گاهـی ربطی بـه کاراکتر واقعی فیلم 

ندارد.
زوج  یـک  هـای  »دغدغـه  فیلـم  در 
کهنسـال« همـه چیـز دربـاره دغدغـه هـای 
مختصر پیرمرد و پیرزنی روسـتایی است. 
دغدغـه اصلـی ایـن اسـت: آن هـا توانایـی 
نیـز  گاو  و  ندارنـد  را  گاوشـان  دوشـیدن 
جـز  چـاره ای  کـه  اسـت  سـرکش  آنچنـان 
فروشـش باقـی نمانده. باقـی دغدغه های 
این زوج کهنسال نیز اینهاست: وابستگی 
پیرمـرد بـه گاو، ناتوانـی پیرزن در دوشـیدن 
لبنیـات  نداشـتن  از  پیـرزن  نگرانـی  گاو، 
خانگی در صورت فروش گاو، ترس پیرمرد 

دغدغه اصلی 
این است: آن ها 
توانایی دوشیدن 
گاوشان را ندارند 
گاو نیز آنچنان  و 
سرکش است 
که چاره ای جز 
فروشش باقی 
نمانده.
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از فروش گاو و خانه نشین شدن. 
منسـجم  و  سرراسـت  روایتـی  فیلـم 
و  پیـرزن  زندگـی  حواشـی  حـذف  دارد. 
پیرمرد به مرکزیت گاوی سـرکش به همراه 
عنوانـی حماسـی، فیلـم را بـه اثـری قابـل 
کـرده اسـت. فیلـم برشـی از  توجـه تبدیـل 
کـه انـگار  زندگـی زوجـی سـالخورده اسـت 
بـه پایـان ماجرایـی طوالنـی از معیشتشـان 
رسـیده انـد و فیلمسـاز بـه همین بخـش از 
زندگی خصوصی شان اکتفا می کند، نه 

رخدادهایی خارج از آن.
کـه لگـد مـی زنـد«، ایـن علـِت  »گاوی 
کهنسـال  زوج  ایـن  دغدغه هـای  تمـام 
و  اسـت  باشـکوه  فیلـم،  عنـواِن  اسـت. 
مضمـون فیلـم، بسـیار مینـی مالیسـتی و 
بـه ظاهـر بـی اهمیـت. حـذف حواشـی و 
کید بر موضوعی به ظاهر پیش پا افتاده  تأ
-همچـون چموشـی یـک حیـوان که البته 
برای این زوج به شدت با اهمّیت است- 
در کنار عنوان بلندپروازانه فیلم، بر سویه ی 
زیبایـی شـناختی اثر، تأثیر مسـتقیم دارد. 
ایـن کـه فـارغ از نامالیمـات جهـاِن بیـرون، 
در  اسـت،  آشـوب  و  غوغـا  از  سرشـار  کـه 
دغدغـه  تمامـی  زوجـی  دنـج،  گوشـه ای 
شـان، ناسـازگاری گاوی در دوشیدن شیر 
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باشد، به شدت در فیلم باورپذیر و دوست 
داشتنی به تصویر کشیده شده است.

گرچه »دغدغه های یک زوج کهنسال« 
حکایـت وابسـتگی زوجـی سـالخورده بـه 
حیوانی اهلی است، اّما فیلمساز در مدت 
کاراکترپـردازی  سـاعت،  یـک  از  کمتـر 
بسـیار  موضـوع  دارد.  ای  شـده  حسـاب 
ساده ی فیلم، جانمایی رویدادها، شکل 
اوج و فرود روایت، بیان تصمیم کاراکترها، 
اعمالشـان و دیالوگ هـای آنهـا، عـالوه بـر 
ترسـیم روایتی سرراسـت، از منظری دیگر، 
کاراکترهایـی بـا ابعـادی پیچیـده تـر را در 
گاوش  بـه  پیرمـرد  کنـد.  مـی  خلـق  خـود 
وابسـتگی شـدیدی دارد و همین مسـئله، 
در  اسـت.  کـرده  سـخت  را  گاو  فـروش 
سکانسی تاثیرگذار، او به نّیت فروش گاو، 
به یک قصابی می رود. اّما با وجود فضایی 
که پر از تصاویر ساییدن چاقوها، سِر بریده 
خی گوشت، نمایش تکراری 

ّ
ی گاو، سـال

و جمـالت قصـاب  گاو  آویـزان  الشـه ی 
در  اسـت،  پیرمـرد  گاِو  کشـتن  ی  دربـاره 
بـار،  و خشـونت  بغرنـج  چنیـن محیطـی 
خـوِد پیرمـرد، تنهـا بـه قصـد فـروش گاوش 
بـه  آن  سـپردن  بلکـه  سـالخی،  بـرای  نـه 
کـه مـی خواهـد آن را پـروار  کسـی  دسـت 

کنـد، منتظردریافـت راهنمایی اسـت. در 
ایـن سـکانس، تضـاد حاصل از خشـونت 
محیـط و نّیـت پیرمـرد، بیـش از هرچیـزی 
درونّیـات او را شـرح مـی دهـد و او طبـق 
پیـش بینـی، در انتهـای این سـکانس می 
بـرای  را  گاَوش  نیسـت  حاضـر  کـه  گویـد 

خی بفروشد.
ّ

سال
پـردازی  کاراکتـر  اهمیـت  در 
کیـد  »دغدغه هـای یـک زوج کهنسـال« تأ
کارگـردان بـر پیرزن و ناتوانی او در تیمار گاو 
نیز قابل توجه است. پیرزن از آغاز تا کمی 
گاو بـه شـکلی آرام امـا بـا  قبـل تـر از فـروِش 
کیـدش بـر فـروش  دلیـل، ناتوانـی خـود و تأ
گاو را با قاطعیت بیان می کند. گاو هر آن 
ممکن اسـت آسـیب جّدی به پیرزن وارد 
گاو دالیـل  کنـد و البتـه اصـرار او برفـروش 
اقتصادی نیز دارد. به زعم او، دخل و خرج 
و نگهداری یک راس گاو، منطقی نیست 
و توجیه اقتصادی ندارد. اّما همین پیرزن 
در جایـی دیگـر در پالنی درخشـان با زاویه 
شـعف  و  شـور  از  نشـان  کـه  دوربینـی  ی 
کـه  او دارد، چنـان چاقـو بـر پنیـر مـی کشـد 
انـگار هیچ اصراری بر فروش گاو نداشـت 
و نهایتًا لحظه ی تراژیک فیلم برای پیرزن، 
گاو اسـت. ناتوانـی او در  لحظـه ی فـروش 
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نگهداری از حیوان از یک سو و دغدغه ی 
فردی اش در قبال فقدان لبنیات از سویی 
دیگر، تضاد شخصیتی کاراکتر او را نشانه 
پـردازی  شـخصیت  از  بخشـی  کـه  رفتـه 
کاراکتـری درمانـده  بـرای خلـق  فیلمسـاز 

است.
سینما امروزه پدیده ای نوستالژیک نیز 
به حساب می آید. ارجاع به جهاِن واقعی 
و پدیـده هـای پیرامونـی و سـوژه هـای بکر، 
در پاییـن تریـن سـطح یـک اجتمـاع و یـا 
یک روستای دور افتاده و نداشتن نگاهی 
کلی گرایانه بر سوژه، از یک سو، جذابیتی 
سینمایی است و از سویی دیگر چه کسی 
کـه حداقـل در سـینمای خودمـان  اسـت 
وابستگی مردی به گاوش را ببیند و به یاد 

»گاو« مهرجویی نیافتد؟ 
دینـی  ادای  خـود  درون  در  سـینما 
و  مضامیـن  دارد.  خـودش  بـر  همیشـگی 
گاهـی  نـو، همـواره در ناخودآ رخدادهـای 
سـینمایی، مـا را بـه تاریـخ آن سـوق مـی 
دهـد. اینجـا پیرمـرد، همـان ابتـدای فیلـم 
قـراردادش را مـی بنـدد و از وابسـتگی بـه 
تـا  کافیسـت  همیـن  و  گویـد  مـی  گاوش 
گاه مـا، »مـش حسـن« را بـه یادمان  ناخـودآ
بیـاورد. اینجـا، پیرمـرد مـی گویـد هرجا که 

گاو خیلـی زود برمی گـردد.  بـرود بـه خاطـر 
کاری که »مش حسن« در فیلم مهرجویی 
گاوش یـک روز را بـه  نکـرد و بـی توجـه بـه 
اختصـاص  دیگـر  جایـی  در  دیگـر  کاری 
داد. »بینامتنیـت« کار خـود را خواهد کرد 
و یقینا می دانیم که مولفان در بینامتنیت 
گاهانه ورود  به تاثیرپذیری از آثار پیشین، آ
گاه پا در جهان یکدیگر  نمی کنند و ناخودآ
»بینامتنیـت«  عبارتـی  بـه  گذارنـد.  مـی 
اشتراکات آثار هنری است که بدون قصد 
اثـر  مولـف، در لحظـه ی خلـق  گاهـی  آ و 

هنری، در اثری تازه دوباره طرح می شود. 
آغازیـِن »دغدغـه هـای  پـالن  بـا چنـد 
یـک زوج کهنسـال« و اعـالم وابسـتگی بـه 
گاو توسـط کاراکترهـای محـوری، بـا توجه 
بـه سـابقه ی ایـن موضوع و درونمایـه ی آن 
در سینمای بومی، پذیرش این وابستگی 
توسط مخاطب به مراتب آسان تر خواهد 
بود و البته با دورنمای نوستالژیک از چنین 
ایـن حـس منتقـل  گاه  سـوژه ای، ناخـودآ
کـه انـگار همچـون »مش حسـن«  می شـود 
اینجـا نیـز فرجـام وابسـتگی عاطفـِی یـک 
انسـان بـه گاوش، نتیجـه ای خوشـایند در 
پی نخواهد داشت. تفاوت، تنها در شکل 
دلبسـتگی اسـت. آنجـا بـه شـکل قطعی، 
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نمـی دانیـم گاو بـرای چه مرد؟ بلـوری ها؟ 
یا شـاید بابت دوری مش حسـن، گاو دق 
کـرد و مـرد!! بـه نظرم این احتمالی عاقالنه 
تر است. اگر بحث هر دو فیلم، دلبستگی 
بـه گاو اسـت، بـی شـک در اثـر مهرجویـی 
ایـن دلبسـتگی دو سـویه بـود و کامـال ایـن 
عالقه ی دو طرفه به شکلی مشهود نشان 
گاِو  داده شد اما اینجا در فیلم علیدادی، 
سرکش آنقدر در طغیانش سرسختی کرد 
که نهایت به زور از طویله بیرونش کشیدند 
و از پیرمرد جدایش کردند. یک دلبستگی 
یک طرفه. پیرمرد حتی گاو را به قصاب ها 

نیز نفروخت.
نکتـه دیگـر ایـن کـه بـی شـک مـی تـوان 
گزینـش تصاویـر و  کـرد فیلمسـاز بـا  ادعـا 
گسـترش  در  سـعی  تدویـن،  در  ابتـکار 
انسـانی  ی  سـوژه  از  پـردازی  شـخصیت 
اسـت.  داشـته  نیـز  حیوانـی  ی  سـوژه  بـه 
جانمایـی پـالن هایـی بـا ایـن رویکـرد، در 
مخاطـب  بـه  مختلـف،  زمانـی  فواصـل 
مجـاِل فرامـوش کـردِن کنـش اصلـی فیلـم 
را نمـی دهـد. بـه عبارتـی خـوِد گاو در ایـن 
و  شـده  واقـع  توجـه  مرکـز  در  گاهـی  فیلـم 
هرچند ذهن ما درگیر دغدغه های کنونِی 
کهنسـال اسـت، امـا در البـالی  ایـن زوج 

آن، همـواره از گاوی کـه تمـّرد کرده و حتی 
اجازه ی دوشیدن شیرش را هم نمی دهد،  
خشـمگین اسـت و مـی ترسـد. تأییـد این 
ادّعـا بـه پالن هایی برمی گـردد که دوربین 
حضـور  بـدون  گاو،  از  هایـی  کلـوزآپ  بـا 
پیرمرد در طویله، حیوان را با نگاهی خیره 
کید  بـر لنـز نشـان مـی دهـد و ایـن بیانگـر تأ
کارگردان بر کاراکتری حیوانی است و فیلم 
این فرصت را به ما می دهد تا با تغییر زاویه 
گاو را در مرکـز  دیـد از دو زوج سـالخورده، 
توجـه قـرار دهیـم. گاوی سـرکش، کـه بعـد 

از فروش باقی گاوها، سر ناسازگاری دارد.
فیلـم عـالوه بـر تعابیـر یـاد شـده و تاویـل 
گاهـی از پیـر شـدن زوجـی  هـا، لحظـه ی آ
گاهـی«  کلمـه »آ کهنسـال نیـز هسـت. بـه 
کنیـم. همـه چیـز دارد مثـل  بیشـتر توجـه 
همیشـه در حالـت عـادی اش پیـش مـی 
گاو سـابق اسـت و  گاو همـان  رود. یقینـا 
محیط و شرایط نیز تغییری نکرده اند. فیلم 
گاهی  برشی از زندگی آنهاست که در آن، آ
گاه  از ناتوانـی و بـه تعبیـری پیـر شـدن، به نا
آشـکار می شـود. گاو، تنها وسیله ای برای 
گاهی است و در سکانس تلخ  لمس این آ
پایانی، پیرمرد برای بیان بیشتر این اندوه، 

دوباره به طویله خالی برمی گردد.  
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