


ُبــوا ِبآَياِتَنــا 
َّ

ِذيــَن َكذ
َ
َواّل

ــْن  ــُهْم ِم َسَنـــْسَتْدِرُجــــ
َيْعَلُمــوَن  َل   

ُ
َحْيــث

آيــات  كــه  را  آنــان  و 
مــا را دروغ انگاشــتند، 
خــود  كــه  راهــى  از 
نمى داننــد بــه تدريــج 
خوارشــان مى ســازيم.  

قــرآن كريـم، سوره األعراف 
آيه 182



نویسندگان: 
رحیم ناظریان | مهدی اسدزاده | سهیل محمودی

همکاران:
کرم سادات فاطمی | مهدی مجد | زکریا زرگانی   مطهره کشاورز | ا
 یاسر صدر نژاد | محمد حسین شفیق

عکاس:
 سهراب خان زاده

مدیرهنری:
علیرضا بخشی

با سپاس از دبیرخانه ی جشنواره مستند
و کارکنان محترم خانه مستند انقالب اسالمی

نشانی:
 تهران،خیابان ولی عصر، باالتر از پارک ساعی، جنب بیمارستان
ک ۳ مهرگان  بن بست مهرگان، پال
کد پستی: ۱۵۱۶۷۳۵۶۱۴ تلفن: ۸۸۷۸۳۶۵۰- ۸۸۷۸۳۶۴۵،  

خواننده ی گرامی، تمام شماره های نشریه ی کمان را می توانید از 
سایت زیر دریافت کنید
www.khanemostanad.ir

شـــــــــماره ی  11، دوشـــــــــــنبه ،  15  آبان ماه 1396



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۴



کمان
شماره یازدهم، آبان ماه 1396

۵

فرهاد درودگر  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

خیلـی سـال پیـش وقتی فرهاد درودگـر نوجوون بود، فوتبال تمام زندگیش 
رو  تیم هـای محبوبـش  بـازی  ورزشـی می خریـد،  مرتـب مجله هـای  بـود. 
یکن های محبوبش  دنبال می کرد و حتی گاهی می رفت استادیوم که باز

کنه.  رو تشویق 
طبیعیه که وقتی یه مستندساز عاشق فوتبال باشه، یه وسوسه همیشگی 
کنـه: سـاختن یـه مسـتند در مـورد فوتبـال. امـا اون  تـه مغـزش جـا خـوش 
موضوع هـای مهم تـری بـرای مسـتند سـاختن داشـت؛ مثـًا نمی تونسـت 

کنه.  دفاع مقدس رو با اون همه حقیقِت فراموش شده رها 
که بیشـتر در مورد دفاع مقدس مسـتند می سـاخت و  برای همین هم بود 
وسوسـه ی همیشـگی پرداختـن بـه فوتبـال رو نادیـده می گرفت. تـا این که 
کـه هـم بـه فوتبـال ارتباط پیـدا می کـرد، هم به  کـرد  یـه روز یـه موضـوع پیـدا 

دفاع مقدس.
چی می تونست بهتر از این یاشه؟

واقعًا چی می تونست بهتر از این باشه؟
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مستطیل سبز، 
درگیر جنگ

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، فرهاد درودگر، كارگردان مستند »جام 
در آفسـايد« دربـاره ايـن فیلـم گفـت: مقولـه جنـگ، مقولـه ای اسـت كه برای همـه ايرانیان 
اهمیت دارد و ما بايد از نسل جديدی كه جنگ را نديده، به مخاطبیِن اين حوزه اضافه 
كنیم و با استفاده از ابزارهای مختلفى كه داريم نسل جديد را به حوزه دفاع مقدس نزديک 
نماییم. »جام در آفسـايد« هم داسـتانى اسـت كه در خالل سـال های دفاع مقدس اتفاق 
مى افتد. اين سوژه، زاويه ديد متفاوتى دارد اما با تم دفاع مقدس ساخته شده؛ يعنى يک 

موضوع ورزشى مثل فوتبال با بحث دفاع مقدس آمیخته شده است

فرهاد  درودگر
نویسنده:
سهیل  محمودی
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اسـت  قـرار  کشـوری  وقتـی 
تنهـا  بکنـد  دفـاع  خاکـش  از 
نیسـتند  نظامـی  نیروهـای  و  رزمنـدگان 
کـه از آن کشـور دفـاع می کننـد بلکه همه 
مردم، درگیر جنگ هستند و همه دست 
در دسـت هـم در کنـار نیروهای نظامی از 

کشور دفاع می کنند.
درودگر اضافه کرد: در »جام در آفساید« 
این اتفاق می افتد؛ یعنی یک تیم فوتبال 
یـک  در  تـا  مـی رود  کشـور  از  خـارج  بـه 
مسابقه بین المللی شرکت کند که افراد 
سرشناسی در آن تیم حضور دارند و اولین 
تیمـی اسـت کـه بعـد از پیـروزی انقـاب 
بین المللـی  مسـابقات  بـرای  اسـامی 

خارج از کشور می رود.
آفسـاید«  در  »جـام  مسـتند  کارگـردان 
جـام  گفـت:  فیلمـش  سـوژه  دربـاره 
ملت های آسیا در سال 1980 به میزبانی 
کویـت برگـزار می شـود و تیـم ملـی ایـران با 
مربی گـری آقـای حسـن حبیبـی و بـازی 
ناصـر حجـازی، حسـین فرکـی، محمـد 
پنجعلـی، حمیـد درخشـان و ... در ایـن 
ایـران  تیـم  می کنـد.  شـرکت  مسـابقات 
چـون قهرمـان بامنـازع آسـیا بـوده، همـه 
انتظار داشتند که در این دوره مسابقات 

هـم بتواند موفق ظاهر شـود. در بـازی دوم 
ایران، تلویزیون کویت تصاویری از حمله 
کشـور در  عـراق بـه ایـران و درگیـر شـدن 
جنـگ را پخـش می کنـد و کویت هم که 
میزبان مسابقات بوده، از این داستان به 
عنوان حربه ای برای خراب کردن روحیه 
شـایعات  می کنـد.  اسـتفاده  ایـران  تیـم 
عجیبـی در اردو می پیچـد و بازیکنـان 
همـه درگیـر ایـن خبرهـا می شـوند. سـفیر 
ایـران وارد عمـل می شـود تـا بازیکنـان بـا 
ایران تماس بگیرند و این مشکات حل 
شود .بین دو نیمه ی بازِی دوم، خبری به 
بازیکنـان می رسـد مبنـی بـر ایـن که بـرادِر 
حسـن روشن، شهید شده و او نمی تواند 
بازی کند.  در این شرایط، ما باید کویت 
را می بردیم. »جام در آفساید« روایت حال 
و هـوای تیـم ملـی ایـران در این اثنا اسـت 
کـه تـا پایـان بازی هـای جـام  و اتفاقاتـی 

ملت های سال 1980 می افتد.
مستند »جام در آفساید« به کارگردانی 
فرهـاد درودگـر بـا پذیرفتـه شـدن در فصـل 
سوم جشنواره تلویزیونی مستند در تاریخ 
پانزدهم آبان ماه در قالب برنامه جشنواره 
شـبکه  آنتـن  روی  مسـتند  تلویزیونـی 

مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»جام در آفساید«
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در  حـس  گسـترش  و  بسـط 
مـواردی  دسـت  آن  از  سـینما، 
اسـت کـه به چشـم نمی آید. فیلمـی دیده 
می شـود و همزمـان بـا آن، بـازی بازیگـران، 
روایت و طرح داسـتانی، برش های تدوین 
و کات های چشم گیر، کارگردانی، موضوع 
آسـانی  بـه  نیـز  دسـت  ایـن  از  مـواردی  و 
بـا  همـواره  شـدن  دیـده  می شـوند.  دیـده 
تفسـیر همـراه اسـت. چیـزی کـه بـه چشـم 
راحت تـر  توسـط مخاطـب  قاعدتـًا  بیایـد 

از نادیدنی هـا تأویـل و تفسـیر می شـود. در 
سـینمای مسـتند نیـز اوضـاع همین گونـه 
اسـت. الاقل برای خوانش ابتدایی از یک 
اثر توسـط مخاطب، چه بیننده ای عادی 
و یا کمی حرفه ای تر، نمای ظاهری یک اثر 
با دقت در حافظه ذخیره می شـود و آنگاه 
پـس از اتمـام فیلـم، ذهن شـروع می کند به 

جستجو در الیه های زیرین.
فضـای حسـی اثـر، دیدنـی نیسـت و از 
بایـد حـس شـود.  کـه  اسـمش پیداسـت 

وایتی فوتبالی، از آغاِز  ر
ین جنگ خاورمیانه طوالنی تر

تحلیلی بر مستند »جام در آفساید« ساخته فرهاد درودگر
نویسنده: رحیم ناظریان
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ممکـن اسـت ایـن حـس از طریـق دیـدن 
اینجاسـت  بحـث  امـا  باشـد  شـنیدن  یـا 
کـه گاهـی ایـن فضـای حسـی بـا ندیـدن و 
کـه  نشـنیدن روی می دهـد. بدیـن معنـی 
کـه فیلمسـاز در اثـرش چـه  بایـد ُجسـت 
چیـزی را بـه عمـد نشـان نمی دهـد و یـا بـه 
کجـا از سـکوت  جـای اسـتفاده از صـدا، 
و  ندیـدن  کـه  اینجاسـت  می بـرد؟  بهـره 
اثـر  در  معنایـی  بـاِر  خـود،  مـا،  نشـنیدِن 
می یابد و خود ابزاری برای تفسیر و تحلیل 
خواهد بود. جسـتجوی آنچه فیلم سـاز به 
سرسـختی تاش می کند نشاِن مخاطب 
بیشـتری  نظـر  دقـت  بـه  احتیـاج  ندهـد، 
دارد. در ایـن مقـال بایـد بدانیـم فیلم سـاز 
چـه چیـزی را بـا دندان گـردی و خساسـت 
بـه  چیـزی  چـه  از  و  می دهـد  مـا  تحویـل 

صورت آرام پرده برداری می کند. 
زوزه  خوشـحالی  از  فـی  »فـی  فیلـم  در 
فراهانـی،  میتـرا  درخشـان  اثـر  می کشـد« 
»بهمن محصص« هنرمند مشهور ایرانی، 
در مـدت زمـان زیـادی از فیلم دربـاره مرگ 
آثـارش.  نابـودی  دربـاره  و  می زنـد  حـرف 
فضای حسی فیلم کاما معطوف به مرگ 
اسـت. محصـص بـا چهـره ای خشـونت 
آمیـز، همـواره خنـدان اسـت. خنده هایی 

گروتسـک.  شـدت  بـه  و  هیسـتریک 
خنده ای با سرفه هایی خش دار! پشت به 
پشـت، با ریه ای مشخصًا متاشی شده، 
سـیگار می کشـد و در خـال فیلـم فقـط از 
زوال سخن می گوید. او آثارش را که بسیار 
هـم باارزش بودند، با دسـت خـودش نابود 
کـرده و حـاال در یک هتل در ایتالیا زندگی 
می کنـد. عکس هـای برخـی از نقاشـی ها 
کـه  را نشـان می دهـد  و مجسـمه هایـش 
و مـرگ  یـاس، ازخودباختگـی  بـوی  اکثـرًا 
فیلـم  ایـن  میانـه  در  کـم  کـم  می دهنـد. 
بـه  محصـص  بهمـن  احـوال  مسـتند، 
وخامت می رود و در یک پان عجیب، او 
در حالی که بیرون قاب قرار دارد کارگردان را 
فرامی خواند تا به کمکش برود. محصص 
کـه در حـال مـرگ اسـت و  اعـام می کنـد 
گرفتـن محصـص، تنهـا  انـگار محـل قـرار 
یکی دو متر با قاب ثابتی که ما شـاهدش 
هسـتیم فاصلـه دارد. امـا میتـرا فراهانی در 
ایـن پـان نفس گیر که ناله های لحظه ی 
تلـخ احتضـاِر محصص را ثبـت می کند؛ 
آخـرش سـر دوربیـن را کمـی نمی چرخانـد 
تا ما نیز شـاهِد مرگ نقاشـی ایرانی باشـیم 
می کردنـد.  مقایسـه  پیکاسـو  بـا  را  او  کـه 
بهمـن محصص در میانه فیلمـی در مورد 

عکس های برخی 
از نقاشی ها و 

مجسمه هایش را 
نشان می دهد که 

 بوی یاس، 
ً
کثرا ا

ازخودباختگی و 
مرگ می دهند.
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کارگـردان بـا وجـودی  خـودش، می میـرد و 
تاشـی  بـود،  حاضـر  مـرگ  لحظـه  در  کـه 
برای نشان دادن آن ندارد. این عدِم نشان 
دادن اصل ماجرا، در کنار فضای کلی اثر 
کـه مقدمـه ای بـرای مفهوم مـرگ بـود، خود 
نوعـی ایجاد فضای حسـی اسـت. چشـم 
مخاطب درگیر چیز دیگری اسـت، درگیر 
خـاء، امـا محتـوا در حـال خلـق اسـت و 
به شـدت تأثیر گذاری اش افزون م شود. به 
عبارتی آنچه نشان داده نشد، اگر به تصویر 
کمتـر  اش  تاثیرگـذاری  قـدرت  می آمـد، 
می شـد و حـاال در غیـاِب تصویـِر مـرگ، 
نیسـتِی مرگ بیش از پیش جلوه می کند. 

خاصه ی کام: مرگ دیدنی نیست!!
فضـای  ایجـاد  در  آفسـاید«  در  »جـام 
حسی، ناِن سوژه جالب و شکل تدوینش 
را می خورد. فیلمی با دو شیوه مصاحبه ی 
رودررو و تصاویر آرشیوی تولید شده. برای 
کـه  اسـت  نیـاز  موضـوع،  ایـن  بهتـِر  درک 

ساختار اثر بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. 
»جـام درآفسـاید« ماجرایی تلـخ مربوط 
کـه توسـط  بـه ایـران و غـروری ملـی اسـت 
کشور کویت می رفت پایمال شود. فیلم، 
ماجرایـی عجیـب را روایـت می کند. جام 
ملت های فوتبال آسیا، دوره هفتم، سال 
1980. تیـم ملـی ایـران در سـه دوره قبلـی، 
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قهرمان آسیا شده بود و با امید بسیار پا به 
این رقابت ها گذاشـت، اما اتفاقی نادر در 
جهـان فوتبـال رخ می دهد کـه تأثیر زیادی 
بر روحیه تیم ایران می گذارد؛ شروع جنگ 
عـراق بـا ایـران و بمبـاران هوایـی تهـران، آن 
هم درسـت با آغاز رسـمی این مسـابقات. 
در  قهرمانـی  عنـوان  مدافـِع  تیـم  اعضـای 
حالـی بـه زمیـن مسـابقه وارد می شـوند کـه 
اخباِر یک طرفه ی رادیو و تلویزیوِن میزباِن 
مسابقات یعنی کویت، در اقدامی زشت 
تنها پیشروی و به ظاهر شکست جبهه ی 
ایـران در جنـگ را نشـان می دهـد و ایـن 
ک، روحیـه تیـم را متزلـزل  فضـای وحشـتنا
می کند. کار به جایی می رسد که بازیکن 
آبادانـی تیـم ملـی ایـران در نقطـه نظر سـفیر 
ایـن  کـه  می شـود  بیـان  این گونـه  کویـت، 
بـازی  آینـده در تیـم عـراق  بازیکـن هفتـه 
خواهد کرد!! خبر بمباران تهران در حالی 
به بازیکنان ایران که مهماِن کویت بودند 
کـه آنهـا اکثـرًا متأهـل بودنـد و یـا  می رسـد 

این که شهرهایشان بمباران شده بود. 
همـه ایـن روایـِت تلـخ در مسـتند »جام 
و  آن  روایـی  طـرح  واسـطه  بـه  درآفسـاید« 
همچنین تکنیک موازی تدوین، به خوبی 
بیان می شـود. فیلم هنوز به نیمه نرسـیده 

که حسی تلخ، کل فیلم را فرا می گیرد. آن 
چیـزی کـه در مـورد فضـای فیلم بیان شـد 
اینجـا رخ می نمایـد. مصاحبـه هـا کارکـرد 
زمـاِن  و  »اکنـون«  زمـاِن  تلفیـق  و  می یابـد 
کنـار هـم می نشـیند.  »ماضـی« بـه خوبـی 
یـک جملـه از بازیکـن اسـبق تیـم ملـی که 
در زمان حال رو به روی همین مستندساز 
نشسـته اسـت و دربـاره حـس و حـال آن 
هشـداِر  آژیـِر  صـدای  بـا  می گویـد،  زمـان 
بمبـاران هوایـی تهـران در اوایـل جنـگ بـه 
واسـطه تصاویر آرشـیوی، ادغام می شـود و 
آن چنـان تأثیرگـذار جلوه می کنـد که انگار 
مـا خودمـان به عنوان بیننـده، بازیکن تیم 
ملی فوتبال ایران بودیم یا هستیم و حاال در 
غربـت کویـت، که حامی عـراق در جنگ 
اسـت، بایـد در زمیـن مسـابقه، آن هـم در 
نیمـه نهایـی مهم تریـن جـام فوتبال آسـیا، 
با آنان مبارزه کنیم. تدوین بریده بریده که 
بیشـتر برای ایجاد تعلیق و پیشـبرد روایت 
و چفـت و بسـط محتواسـت، در مسـتند 
هـم  و  معنـا  تولیـد  هـم  درآفسـاید«  »جـام 
حسی تلخ را به خوبی بیان می کند. با این 
حـال از دیگـر کارکردهـای تدویـن، تنظیـم 
لحظـات  در  اسـت.  فیلـم  ضرب آهنـگ 
آغازیـن فیلـم کـه مسـتند بـه حـس و حـاِل 

اعضای تیم مدافِع 
عنوان قهرمانی 

در حالی به زمین 
مسابقه وارد 

می شوند که اخباِر 
یک طرفه ی رادیو 

و تلویزیوِن میزباِن 
مسابقات یعنی 

کویت، در اقدامی 
زشت تنها پیشروی 
و به ظاهر شکست 

جبهه ی ایران در 
جنگ را نشان 

می دهد
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زمـان جنـگ و اوضـاع تیـم ملـی در کویـت 
می پردازد، ریتم تنِد حاصل از برش هایی 
پـی در پـی، اضطـراب آور اسـت. درسـت 
در لحظاتـی کـه بازیکنـان سـابق تیـم ملی 
می خواهنـد جملـه ای مهـم را بگوینـد، بـا 
یک قطع به صحنه های آرشـیوی، حسی 
از  نشـان  کـه  می شـود  منتقـل  تـرس آور 
ناپایداری است. تصاویر و تدوین به دلیل 
قطع هـای به جا، مفهـوِم پان هـا را ناپایدار 
جلـوه می دهند که این در راسـتای مفهوم 

کلی مستند است. 
نکتـه دیگـر در جانمایـی رویدادهایـی 
است که در مستند »جام درآفساید« مطرح 
آغازیـن  پان هـای  مستندسـاز  می شـود. 
بـا برش-هایـی از صحبت هـای  را  فیلـم 
تمامی کاراکترهایش شکل می دهد که در 
آن، تصُور جنگ و یا اساسًا معنی و مفهوم 
جنـگ در ذهـن ایـن افراد، فاش می شـود. 
آنـان هیـچ تصـوری از جنگ نداشـتند. به 
عبارتـی معنـای جنـگ را نمی دانسـتند. 
مستندسـاز به خوبی توانست ناآشنایی و 
نامفهومـی جنگ برای فوتبالیسـت هایی 
چهـارم  پیاپـی  قهرمانـی  بـرای  فقـط  کـه 
پان هـای  در  را  بودنـد  رفتـه  کویـت  بـه 
تـا همیـن جانمایـی،  کنـد  بیـان  آغازیـن 
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زمینه ای باشـد برای تراژیک تر شـدن پایاِن 
مسـتند. آنجایی که تبلیغـات و حمایت 
رسـانه ای میزبـان مسـابقات یعنـی کویت 
کـه بـه راه انداختـه  و جـّو ناجوانمردانـه ای 
بودنـد، در نیمـه نهایـی، گریبان تیـم ایران 
بـر  بـه میزبـان، دو  تیـم ملـی  و  را می گیـرد 
کـه در  یـک می بـازد. ایـن در حالـی اسـت 
توصیفی تراژیک، همه اعضای تیم ملی، 
شـب قبـل از مسـابقه به دلیـل بی اطاعی 
از احوال خانواده هایشان تا صبح بیداری 
کویـت بـا نشـان  کشـیده بودنـد. تلویزیـون 
ایـران  بمبـاران  و  ایرانـی  شـهدای  دادن 
توسـط عـراق از راه رسـانه، تـاش داشـت 
تنهـا رقیب جدی اش یعنـی مدافع عنوان 
قهرمانـی را بـه عجیب ترین شـکل ممکن 
شکسـت دهد. کویـت نهایتـًا در آن جام، 
قهرمان آسیا شد و پس از آن دیگر هیچ گاه 

در فوتبال آسیا عرض اندام نکرد.
حسـاب  عنـواِن  درآفسـاید«  »جـام 
کـه محتوایـش هـم  شـده ای دارد. عنوانـی 
ایـران را مـد نظـر قـرار می دهـد هم کویـت را 
و هـم خـود مسـابقات را. بنابرایـن می تـوان 
از ایـن فیلـم بـه عنـوان نمونـه ای خـوب از 
آثاری یاد کرد که در مدیوم مستند، تنها با 
اتکا بر مصاحبه رودررو و تصاویر آرشـیوی 

کـه غالبـًا خلـق اثـری تأثیرگـذار بـه واسـطه 
آن،  حداقـل بـرای تهیـه کننـده ای با منابع 
محـدود سـخت مـی نمایـد، موفـق بـه این 

امر شد.
 بـا ایـن حـال نبایـد از سـوژه چشـم گیر 
»جـام درآفسـاید« نیـز غافـل شـد. سـوژه ای 
کـه در  کـه همچـون یـک مجـاز از جنگـی 
فوتبـال بیـن دو تیـم می بینیـم در تشـریح 
کلی تـر، تحـت عنـوان جنگـی  رویـدادی 
هشت ساله، بهره می برد. فیلم از قابلیت 
مجازگون استفاده برده و با نمایش جزئی و 
مختصـر از واقعـه ای که شـاید در برابر خوِد 
واقعه اصلی بی ارزش باشد، معنایی کلی 
گیـرو دار  را انتقـال می دهـد. بی شـک در 
آغاز جنگ ایران و عراق، سقوط خرمشهر 
بمبـاران  شـهر،  ایـن  در  خونیـن  مبـارزه  و 
هوایـی تهـران و باقـی شـهرها، پرداختن به 
چیـزی تحت عنـوان فوتبال خیلـی دارای 
بـا  سـینما  امـا  نباشـد،  کـردن  فکـر  ارزش 
مجـاز  صنعـت  از  کـه  اسـتداللی  همیـن 
کل  بـه  جـزء  از  خوبـی  بـه  می توانـد  دارد، 
رجوع کند و ساحتی چند معنایی بسازد. 
آغـاز  از  فوتبالـی  روایتـی  »جـام درآفسـاید« 

طوالنی ترین جنگ خاورمیانه بود.
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علی دستوان گشایش  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

مسـیر رفـت و آمـدش بـه مدرسـه از وسـط محلـه تنورسـازان می گذشـت. 
کـه چهـل پنجـاه تـا  کوچـه ای رد می شـد  کیـف رو دسـتش می گرفـت و از 
کارگاه تنورسازی کوچیک و بزرگ اطرافش بود. گاهی مدت ها می ایستاد 

کارگاه تنورسازی خیره می شد. کارگرها و استادکارهای  کردن  کار  و به 
گشـایش، یـه بچـه مدرسـه ای بـا  سـال ها بعـد، وقتـی دیگـه علـی دسـتوان 
کارگاه هایـی  یـاد  بـه  نبـود،  قهـوه ای  کیـف چرمـی  و  کسـتری  روپـوش خا
گـم شـده بودنـد. چـرا جـز  گوشـه ای از خاطـرات بچگـی اش  کـه  می افتـاد 
یکی دو تا، بقیه شـون تعطیل شـده بودن؟ چرا مردم دیگه به تنور احتیاج 
گـرم نـون تـازه تـو  کـه بـه ایـن چیزهـا فکـر می کـرد، عطـر  نداشـتن؟ و هـر بـار 
روسـتای  دودگرفتـه ی  تنورهـای  از  محـوی  تصویـر  می پیچیـد.  بینـی ش 

پدری و ....
که آدم رو وادار می کنه مستند بسازه... . همین چیزهاست 
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م عطر نان گر
بـه گـزارش روابـط عمومى جشـنواره تلويزیونى مسـتند، على دسـتوان گشـايش، كارگـردان 
مستند كوتاه »نان« در باره اين مستند گفت: من از زمان كودكى وقتى از محله تنورسازان 
رد مى شدم، تالش افراد اين محله برای ساخت تنور، بسیار برايم جذاب بود. محله ای بود 
در ارومیه كه چیزی حدود چهل يا پنجاه كارگاه تنورسازی در آن بود، ولى متاسفانه به مرور 
زمان اين كارگاه ها تعطیل شدند. در كنار اين ها بحث نان سنتى هم بحث مهمى است كه 

با پیشرفت صنعت و كنار رفتن تنورهای سنتى، دستخوش تحوالت بسیاری شده است.

علی دستوان گشایش
نویسنده:
سهیل  محمودی
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کـرد:  گشـایش اضافـه  دسـتوان 
بعضـی از سـوژه های اجتماعی 
به نظرم برای مردم بسیار جذاب هستند 
و مـردم می خواهنـد بداننـد کـه بعضـی از 
کارهـا چگونه انجـام می شـود، همان طور 

که برای فیلم ساز هم جذابیت دارد. 
نان سنتی، دیگر وجود ندارد و آن بوی 
نان که در کودکی در کوچه های روستایی 
می پیچیـد هم دیگر وجود نـدارد و چقدر 
خوب است که دوباره آن فضا احیا شود 
و برگردد، هم از نظر حفظ فرهنگ گذشته 
و هـم از نظـر حفـظ سـامتی بایـد رونـد 

جدیدی ایجاد بشود.
کارگردان مسـتند »نان« در مورد روایت 

گفـت: مـا در ایـن مسـتند بـه  داسـتانش 
بعضـی از روسـتاها هـم می رویـم کـه هنوز 
نان های سنتی پخته و مصرف می شود. 
تنور و نان سنتی را در ارتباط و وابستگی 
بـا هـم می بینیـم. سـاخت و اسـتفاده از 
تنور را می بینیم که هم شغل است و هم 

وسیله ای برای پخت بهتر نان.
کارگردانـی  کوتـاه »نـان« بـه  مسـتند 
شـده  تولیـد  گشـایش،  دسـتوان  علـی 
بـا پذیرفتـه شـدن در سـومین  اسـت و 
فصـل جشـنواره تلویزیونـی مسـتند در 
یخ پانزدهم آبان ماه در قالب برنامه  تار
شـبکه  آنتـن  ی  رو مسـتند  جشـنواره 

مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»نان«
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مفهومـی  سـینما،  در  فـرم 
در  آنچـه  اسـت.  متافیزیکـی 
سـینما بـا فیزیـک سـر و کار دارد را می توان 
تکنیـک نامیـد. به طور مثـال در یک فیلم 
نمونـه، دوربیـن در تمامی پان ها روی سـر 
آنچـه محصـول  و  دارد  قـرار  کاراکتـر  یـک 
ایـن زاویـه نشـان  از  کامـًا  نهایـی اسـت، 
در  تکنیکـی  عملـی  ایـن  می شـود.  داده 

جهـت ایجـاد فـرم فیلم اسـت. تکنیک با 
تکنولوژی سر و کار دارد اما فرم با استفاده 
از ابـزار سـینما و تکنیـک، امـری خاقانـه 
ایجـاد می کنـد. بنابراین با توجه بـه افتراق 
می تـوان  نظریه پـردازان  از  بسـیاری  آرای 
ادعا کرد فرِم یک اثر، قالبی است منحصر 
بـه خـود آن، بـرای اطاِق عنواِن هنـر بدان! 
فرم در سینما تنها پرداختن به جنبه های 

نان پختن، نان بودن
تحلیلی بر مستند »نان« ساخته علی دستوان گشایش

نویسنده: رحیم ناظریان
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تصویـر،  نـور،  صـدا،  قبیـل  از  تکنیکـی 
تدویـن، جلوه هـای ویـژه و غیـره نیسـت؛ 
بلکه شیوه روایی نیز بخشی از فرم فیلم را 
تشکیل می دهد. تصورش را بکنید تولید 
کوزه گـری بـه ده  کارگاه  مسـتندی از یـک 
کارگـردان مختلـف سـپرده شـود. عـاوه بـر 
کارگـردان  نـگاه متفـاوِت محتوایـِی هـر ده 
مضمون هـای  پرداخـت  و  موضـوع  بـه 
متفـاوت، آنچـه آثار هنری هـر ده کارگردان 
را از هـم متمایـز می کنـد فـرم آن هاسـت و 
بدیهی است هر اثر هنری، صاحب فرمی 
در راسـتای محتـوای خود اسـت و ممکن 
اسـت در فراینـد تولید، فـرم و محتوا تنیده 
در یکدیگـر شـکل بگیرنـد و تنهـا در مقوله 
تحلیل اثر بتوان با تفکیک آنها، راهی برای 

کالبد شکافی آن گشود.
دربـاره  کوتـاه  فیلمـی  »نـان«  مسـتند 
مراحـل  آن،  در  و  اسـت  بومـی  صنایـع 
سـنتی  نان پـزی  تنـور  کاربـرد  و  سـاخت 
در روسـتایی از توابـع ارومیـه را بـه تصویـر 
می کشـد. عـاوه بـر تولیـد نـان، ایـن تنورها 
بازمانـده ی نسـِل تنورسـازان  بـه زعـم سـه 
نیـز دارد  کاربـردی پزشـکی  ایـن منطقـه، 
که به این نکته نیز در مسـتند اشـاره شـده 
است. اما مضمون فیلم در راستای همان 

دسـتِی  صنایـع  نابـودی  تکـرارِی  ایـده ی 
بومـی و محلـی اسـت. به عبارتـی فراموش 
شدِن یک حرفه سنتی، انگار کلیشه ترین 
مضمونـی اسـت کـه در مواجهـه بـا چنیـن 
موضوعاتی به ذهن خطور می کند. شـاید 
از  مسـتند  اثـری  خلـق  بـرای  ایـده  اولیـن 
تدریجـی  نابـودی  همـان  ِحَرفـی،  چنیـن 
آنها در جامعه مدرن باشد. در فیلم »نان« 
برای بسـط این ایده، اشـاراتی بر دایر شدِن 
نانوایی هـای مـدرن در روسـتا می شـود تـا 
بلکه فراموشی این صنایع دستی را بیشتر 

به مخاطب تفهیم کند.
 اغلب مستندهای تلویزیونی که برای 
معرفـی ایـن صنایـع تولیـد می شـود همـه 
هم و غمشـان بر زوال این هنرهای دسـتی 
و یـا صنایـع اسـت و آنچـه در ایـن حالـت 
مـورد غفلـت قـرار می گیـرد، بررسـی علـل 
ایـن زوال و جسـت و جـوی دالیلـی اسـت 
کـف  کـه ایـن مشـاغل، جایـگاه خـود را از 
داده انـد. تنهـا اشـاراتی مختصر بـه رویداد 
و افسـوس خـوردن از عـدم توجـه متولیـان 
بـه آنهـا بـه دلیل کلیشـه ای که بدان اشـاره 
شـد، فرم روایی مسـتند را از ارزش و اعتبار 

می اندازد.
عناصـر  روایـت،  مهـم  مقولـه  از  فـارغ 

در فیلم »نان« برای 
بسط این ایده، 
اشاراتی بر دایر 

شدِن نانوایی های 
مدرن در روستا 

می شود تا بلکه 
فراموشی این 

صنایع دستی را 
بیشتر به مخاطب 

تفهیم کند.
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دیگـری را نیـز می تـوان دسـتمایه نقـِد فـرم 
اثـر قـرار داد. تصاویـر و تدویـن و چگونگـی 
قرار گرفتن پان ها در کنار هم نیز می تواند 
بـه فـرم اثـر شـخصیت بدهـد. در مسـتند 
»نـان« فیلـم بـا پختـن نان محلـی زنـی آغاز 
می شـود و در ادامه، گفتگوها و تصاویری 
از تنورسـازاِن روسـتا و مراحل سـاخت تنور 
نمایـش داده می شـود. نهایتـًا فیلـم دوبـاره 
بـا تصاویـری از نـان پختـِن زنـان روسـتایی 
کـه در آغـاز فیلـم نیز شـاهدش بودیـم پایان 

می یابد. 
این فرم از بیان، هم به دلیل کلیشه ای 
بـودن و هـم به دلیل فقدان تکنیـک روایِی 
راه  بی مقدمـه،  جـذاب،  حداقـل  یـا  تـازه 
بـه  منتـج  کـه  را  اثـر  سـاختاری  تحلیـل 

تاویل هایی تازه شـود می بندد. به عبارتی 
مستند »نان« به تصاویری مختصر، فقط 
در جهت معرفی یک حرفه بسنده می کند 
سـنتی  صنعتـی  از  کوتـاه  گـزارِش  یـک  و 
کـه در آن تنهـا اشـاره ای بـر زوال آن  اسـت 
می شـود. البتـه بـرای ایـن گـزارِش مختصر 
از تکنیک هـای تصویربـرداری و تدویـن و 
نور بهره برده شـده اسـت، اما آنچه که باید 
اثر را به جایگاه هنری اش برسـاند فراموش 
شـدِن نـوآوری و جذابیـت فـرم اسـت. بـه 
طـور مثـال زاویـه دوربیـن در دو صحنـه از 
اتـاِق پخـت نـان اسـت و  کـه یکـی  فیلـم 
دیگری کارگاه تولید تنور، به گونه ای است 
کـه در جلوی تصویر، یـک المِپ کم رمق، 
عمـق میـدان را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. 
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در بکگرانـد در یـک صحنـه، شـاهد زن و 
پخت نان و در صحنه دیگر، شاهد تاش 
مـرد و سـاخت تنـور بـا خشـت یـا مراحـل 
اولیـه کارش هسـتیم. در هـر دو صحنـه ی 
یـاد شـده، المـپ جلـوی تصویـر قـراردارد و 
ایـن تصویـر بـه واسـطه زاویـه اش بـه عنـوان 
کـه بـا فـرم به  انـدک لحظـاِت فیلـم اسـت 
محتوایـی  می کنـد.  اقـدام  محتـوا  بیـاِن 
کارگاه هایـی  کـه بیانگـر آخریـن رمـق نـور 
بـه  یـا  فراموشـی اند و  حـال  در  کـه  اسـت 
سـپرده  فراموشـی  و  خاموشـی  بـه  زودی 

می شوند. 
اما در این مستند کوتاه اشاراتی بر دیگر 
تنـور، جـداِی منظـور اصلـی،  کاربردهـای 
یعنـی نـان پختـن نیـز شـده اسـت. بـه طـور 
مثـال، خرید این تنورها هم به عنـوان اثری 
تزیینـی و هـم بـه عنوان ابـزاری بـرای درمان 
و فیزیوتراپـی. از کارکردهـای دیگـر این تنور 
در گذشـته نیز به مخفی شـدِن دختران در 
هنگام جنگ در فیلم اشاره می شود. تمام 
موارد یاد شده تنها به صورت گذرا و آن هم 
در خـال گفتگـو بـا یکـی از صنعـت کاران 
کیـدی بـر دالیل یا  بیـان می شـود و هیـچ تأ
جنب های دیگر آن در فیلم روی نمی دهد. 
این گذر سریع از چنین موضوعات فرعی، 

مسـتند را تـک بعـدی می کنـد و الیه هایی 
که در بطن چنین سـوژه ای نهفته اسـت را 

پنهان می دارد. 
نکتـه بعـدی که هـم تأویل پذیر اسـت و 
هـم شایسـته بـود با پرداخت بیشـتر، بـه بار 
محتوایی فیلـم کمک نماید، عنوان فیلم 
است. کلمه نان در ظاهر امر به خود نان در 
معنای عامش به عنوان یک ماده خوردنی 
اشـاره دارد و این گونـه می تـوان ایـن نـام را 
تحلیل نمود که مستند با کلمه نان اشاره 
بر نان پختن با تنوری دارد که سوژه اصلی 
فیلـم اسـت. اما اگر سـویه اسـتعاری نـان را 
در نظـر بگیریـم و از آن معنایـی جانشـین 
یعنـی رزق و روزی را اسـتنباط نماییـم، در 
آن هنـگام مفهـوم ایـن عنـوان بـه برداشـت 
و  شـود  مـی  بـدل  دیگـری  معنایـِی 
جایگزیـن معنـاِی رایج اول خواهد شـد. 
توانـد  مـی  »نـان«  کلمـه  دوم  حالـت  در 
کار و حرفـه و تاشـی  بـر خـوِد  اشـاره ای 
تهیـه  بـرای  صنعت گـر  مـرد  کـه  باشـد 
»روزی« تـن بـه آن می دهـد. ایـن معنـاِی 
جانشـین، گرچـه دارای الیـه ای معنایـی 
اسـت امـا در خـود فیلـم بـه دلیـل عـدم 
پرداخـت بـه معنـای ضمنـی اش، عقیم 

مانده و کارکرد محتوایی ندارد.
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