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ع سهیلی  |   کارگردان سعید زار
نویسنده:  مهدی اسدزاده

همیشـه هم این طور نیسـت که مستندسـازها از اول خودشـون یه موضوع 
کارگـردان  گاهـی وقت هـا سـاختن یـه مسـتند بـه  خـاص داشـته باشـن. 
کارگـردان  کـه اون  پیشـنهاد می شـه. این جـور وقت هـا فقـط می مونـه ایـن 

کنه.  گذاشته ان، ارتباط برقرار  که جلوی روش  چقدر با موضوعی 
کنـه.  سـعید زارع سـهیلی نمی خواسـت سـاختن »بگـو کجایـی« رو قبـول 
مسـتند پرتـره در مـورد یـه آهنگسـاز، از اون سـوژه هایی نبود که کسـی مثل 

که آورد این بود: اون رو به هیجان بیاره. اما بزرگ ترین شانسی 
آهنگسـاز  اون  آهنگ هـای  گرفـت  تصمیـم  پیشـنهاد  کـردن  رد  از  قبـل 
کودکـی  بـه  رو بشـنوه. دوبـاره شـنیدن آهنگ هـا، هـزاران خاطـره مربـوط 
کـرد. مثـل همـه ایرانی هـا اون هـم بـا اون  و نوجوونـی رو تـو وجـودش زنـده 

آهنگ ها بزرگ شده بود.
کردن سـفارش سـاخت یه مسـتند، سـخت ترین  خب، گاهی وقت ها رد 

کار دنیاست!
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نوستالژی موسیقی ایرانی
به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، سعید زارع سهیلى، كارگردان مستند 
»بگو كجایی« درباره تولید اين مسـتند گفت: »بگو كجایی« از جایی شـروع شـد كه يک 
شركت تجاری، آثار استاد مجید وفادار را خريداری كرده بودند و به عنوان يک كار سفارشى، 
ساخت اين مستند به من پیشنهاد شد. در ابتدا من فقط به شکل يک كار سفارشى و راهى 
بـرای كسـب درآمـد بـه ايـن كار نـگاه مى كردم، بعد ها فهمیدم كه برخى بزرگان موسـیقى 
هنوز در قید حیات هستند كه مجید وفادار را مى شناسند؛ البته خودم هم زياد شناختى روی 

ايشان نداشتم.

ع سهیلی سعید زار
نویسنده:
سهیل  محمودی
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کارگردان مستند »بگو کجایی« 
اضافـه کـرد: وقتی بـرای پژوهش 
مجیـد  شـخصیت  بـا  مسـتند  ایـن 
کـه خیلـی از  وفـادار آشـنا شـدم و دیـدم 
کـه امـروز مـا بـا خـود زمزمـه  آهنگ هایـی 
می کنیم ساخته ایشان است، خیلی به 
ایـن کار عالقه منـد شـدم و نگاهم به این 
موضوع کامال عوض شد. حضور بزرگان 
موسـیقی ایـران را در ایـن مسـتند حـس 
کـه چقـدر شـخصیت  کـردم و فهمیـدم 
مجید وفادار در بین این بزرگان موسیقی 

ایرانی محبوب است.
زارع سـهیلی دربـاره اسـاتید موسـیقی 
حاضـر در فیلمـش توضیـح داد: ما سـراغ 
بزرگانـی رفتیـم مانند اسـتاد فخرالدینی، 
انوشیروان روحانی، استاد شاهین فرهت، 
یوسـف  اسـتاد  لشـکری،  بـزرگ  اسـتاد 
رشـیدی و بزرگانـی چـون اسـتاد امیـن اهلل 

رشـیدی نیـز بـا تیـم مـا بـا کامال همـکاری 
کردنـد. حاصـل ایـن همدلـی مسـتندی 
کـه پرتـره  کـه  کجایـی«  شـد بـه نـام »بگـو 

استاد مجید وفادار است
وفـادار،  پوراندخـت  افـزود: خانـم  وی 
برادرزاده مجید وفادار خیلی به ما کمک 
کردند. متاسفانه آرشیو تصویری از مجید 
وفـادار وجـود نـدارد و مـا فقـط به نت های 
ایشـان دسترسـی داریـم، بـه همیـن دلیل 
ایـن مسـتند به صـورت مصاحبه محـور، 
داسـتان زندگـی مجیـد وفـادار را روایـت 

می کند.
مستند »بگو کجایی« ساخته سعید 
زارع سـهیلی بـا پذیرفتـه شـدن در فصـل 
سوم جشنواره تلویزیونی مستند در تاریخ 
یکم آذر، سـاعت بیسـت در قالب برنامه 
آنتـن  تلویزیونـی جشـنواره مسـتند روی 

شبکه مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»بگو کجایی«
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»بگـو کجایـی« عنوانـی اسـت بـا 
دو معنـا، یکـی ارجـاع بـر عنـوان 
تصنیفی، سـاخته  ی اسـتاد مجیـد وفادار 
دارد  اشـاره  کنایـی  شـکلی  بـه  دیگـری  و 
بـر مضمـون فیلـم کـه دربـاره فراموشـی این 
کـه در دهه هـای  موزیسـین ایرانـی اسـت 

اوج  اخیـر،  قـرن  شمسـی  چهـل  و  سـی 
فعالیت موسیقایی اش بود. مستند »بگو 
کجایی« معرفی این هنرمند و آهنگساز با 
توسل بر مصاحبه با اساتید در قیِد حیاِت 
از  البتـه بخشـی  و  ایـران اسـت  موسـیقی 
بـا  کوتاهـی  آیتـِم داسـتانی  بـا  مسـتند نیـز 

آثاری مشهور از هنرمندی 
مهجور

ع سهیلی تحلیل مستند »»بگو کجایی«« ساخته سعید زار
نویسنده: رحیم ناظریان
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هدایت یک بازیگر همراه است. 
شـکل  مصاحبـه  از  مسـتند  سـاختار 
گرفتـه و چنـد اسـتاِد موسـیقی، بی هیـچ 
نشسـته اند  دوربیـن  روبـروی  خالقیتـی 
بـه  وفـادار  مجیـد  می گوینـد.  سـوژه  از  و 
معرفـی  نوسـتالژیک  و  ِکرخـت  شـکلی 
می شـود و همـه آنچـه بـه زعـم مستندسـاز 
اسـتاد  کـه  اسـت  ایـن  می دانسـتیم  بایـد 
وفـادار کـه بود و چه آثار معروفی سـاخت و 
امـروزه چقـدر گمنام اسـت. بی شـک این 
همه آن چیزی که سـینمای مسـتند از ما 

می خواهد، نیست. 
مواجهه با کله های سخن گو و نشاندِن 
منفعـل آنهـا جلـوی دوربیـن و تنهـا اکتفـا 
کسـب  جهـت  در  کالمشـان  بـر  نمـودن 
سـینمای  در  امـروزه  نظـر  بـه  اطالعـات، 
مستند منسوخ شده است. سختی و هنِر 
سیمای مستند فقط مشقاِت هماهنگی 
و تعیین وقت برای مصاحبه با اسـاتیدی 
چـون فرهـاد فخرالدینـی، فضـل اهلل تـوکل، 
بـزرگ لشـگری، امیـن اهلل رشـیدی و غیـره 
نیسـت، بلکـه پـس از دیـدار بـا این بـزرگاِن 
کارکـرِد هنـری در  موسـیقی بایـد دیـد چـه 
کـرد. سـؤال  پشـِت آن می تـوان اسـتخراج 
در  اسـت  ممکـن  چگونـه  اینجاسـت، 

فیلمتان فرهاد فخرالدینی که سال ها رهبر 
ارکسـتر ملـی ایـران بـود و از اسـتادان بنـام 
موسیقی ایران است، حضور داشته باشد 
و شـما فقـط از او بـه عنـوان یـک شـاهد آن 
هـم بـه صورت کالمی بهره ببرید؟! این ها 
گـزارش  مسـتند »بگـو کجایـی« را بـه یـک 
تصویری و یک بیوگرافی روزنامه ای تقلیل 

می دهد. 
مثـال  را  حاتمـی  علـی  »دلشـدگان« 
گرچـه فیلمـی داسـتانی اسـت  می زنیـم، 
بـا  توانـد  مـی  سـینمایی اش  منظـر  از  امـا 
»بگـو کجایـی« مقایسـه شـود و ایـن قیاس 
کـه ایـن  نیـز بی ربـط نیسـت چـرا  خیلـی 
مثال تنها در جهت بعد سـینمایی دو اثر 
مطرح می شود و کارکرد اتمسفر در سینما. 
»دلشدگان« فیلمی درباره موسیقی ایرانی 
است. کل فیلم به بهانه های مختلف و با 
زیرکـی بـر نوازندگی و فرهنـگ دوران قاجار 
اشـاره دارد و مهم تـر از همـه، از آنجایی که 
فیلم درباره هنر است، در جای جای آن از 
هنرهای مختلف بهره می برد. لوکیشن ها 
همگـی یـا بـا معمـاری و مجسمه سـازی 
همراه است و یا با موسیقی و نقاشی. پالن 
پایانی فیلم، نقاشی است، یک کشتی که 
اسیر طوفان شده و صفحه های موسیقی 
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در ساحل ریخته اند یا در سکانس تاالری 
کـه خواننـده ایرانـی، عاشـق شـاهزاده ترک 
می شـود و آنجا نیز تابلوی نقاشـی، رویداد 
اصلـی را شـکل می دهـد. منظـور از ایـن 
مثـال، شـرح هم صدایـی فـرم و محتـوای 

دلشدگان است. 
شـما مجبوریـد هم داسـتان بـا موضـوع 
فضـای  می کنیـد،  ارائـه  کـه  مضمونـی  و 
نمی تـوان  بدهیـد.  رو  و  رنـگ  را  اثرتـان 
فیلمـی دربـاره موسـیقی ایـران سـاخت و 
از فرهـاد فخرالدینـی تنهـا بـه عنـوان یـک 
ایـن  نهایتـا  و  بـرد  بهـره  سـخن گو  شـاهِد 

انتظار را هم داشت که مخاطب، تطابقی 
بیـن فضـا و محتـوا و فـرم اثرتـان بیابـد. در 
»فهرسـت«  نمایـش  تمرین هـای  از  یکـی 
بـه کارگردانـی رضـا ثروتـی، چکناواریان به 
عنواِن مهمان حضور پیدا کرد. در حالت 
کلیشـه در چنیـن دعوت هایـی، مهمـان 
کـه اساسـا چهـره اسـت می آیـد و تمریـن را 
می بینـد و نهایتـًا چنـد جملـه ای تعریـف 
و یـا نقـد می کنـد  و مـی رود، امـا در تمریـن 
»فهرسـت« شـاهد ایـن بـودم که کارگـردان 
را  او  می خواهـد.  عمـل  چکناواریـان  از 
عماًل وارد تمرین می کند. داستان نمایش 
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»فهرسـت« ماجراهـای یـک رهبـر ارکسـتر 
اسـت کـه دیگـر شـوقی بـرای رهبری نـدارد 
و آنجـا نوازنـدگان می آینـد تـا او را ترغیـب 
به رهبری کنند و در این تمرین، یک رهبر 
ارکسـتر معـروف ایرانـی به نـام چکناواریان 
حاضـر بـود. کارگردان نمایش بـه او گفت: 
امـا  بودیـد،  ارکسـتر  رهبـر  سـال ها  »شـما 
حـاال از شـما می خواهـم اینجـا بایسـتید 
گـت را در دسـت بگیریـد امـا حرکتـی  و با
نوازنـدگان  می خواهـم  کـه  چـرا  نکنیـد؛ 
)بازیگران فهرست( شما را رهبری کنند.« 
رهبـر  اسـتایل  و  می ایسـتد  چکناواریـان 
ارکسـتر می گیـرد و بازیگـران ملودی هایـی 
را زمزمـه می کننـد. چکناواریـان در آغـاز، 
بی حرکـت بـود امـا وقتـی آرام آرام ملـودِی 
بازیگران به ریتمی گوش نواز رسید و به اوج 
نزدیـک شـد، او دسـت هایش بی اختیـار 
دسـتش  در  گـت  با و  آمـد  در  حرکـت  بـه 
بی اختیار تکان می خورد. او سعی می کرد 
کارگـردان، حرکتـی نکنـد و  طبـق دسـتور 

البته خودش را کنترل می کرد. 
گفـت: »در  چکناواریـان بعـد از تمریـن 
طـول تمرین وقتی مجبـورم کردید حرکتی 
دسـت  مـن  بـه  مـرگ  احسـاس  نکنـم، 
بودنـد،  بسـته  را  دسـت هایم  انـگار  داد! 

انتقـام  مـن  از  داشـتند  نوازنده هـا  انـگار 
می گرفتنـد.« انفعاِل یک مهمـان، خود به 
نمایشـی بداهه تبدیل شـد. حـاال چگونه 
می تـوان پذیرفـت، در اثـری هنـری، شـما 
چندیـن اسـتاد موسـیقی ایرانـی دعـوت و 
فقط شـبیه کتاب تاریخ تورقشـان کنید؟ 
نهایِت امر این است که بپذیریم فیلم ساز، 
قصد تولید هنری نداشته و فقط بیاِن سر 
راسِت یک محتوا در قبال زوال یا فراموشِی 

یک هنرمند را نشانه رفته است. 
کـه البتـه از نـکات مثبـت  نکتـه دیگـر 
»بگـو کجایی« اسـت، همین مفهـوم زوال 
است. شاید در نگاه اول در برابر این کلمه 
موضع گیری شود و آن را کلمه ای مناسب 
امـا  اثـر نداننـد،  بـرای آدم هـای حاضـر در 
بـه  بـار  چندیـن  کجایـی«  »بگـو  مسـتند 
اشـکال مختلف، مفهوم زوال را نشانمان 
کیـد  تأ بارهـا  مسـتند  ایـن  در  می دهـد. 
مـی شـود کـه اسـتاد وفادار بـه آن میـزان که 
شایسـته اش بـود، شـناخته نشـده اسـت. 
اساسـًا نّیـت تولیـد این مسـتند نیز همین 
عامـل اسـت. یعنـی معرفـی و در معـرِض 
کـه  کسـی  دادِن  قـرار  بیشـتر  شـناخِت 
یحتمل از ذهِن اکثریت مردم و مخاطبان 
رفته اسـت. فراموشـی شـاید به دلیل ذاِت 

نکته دیگر که البته 
از نکات مثبت »بگو 

کجایی« است، همین 
مفهوم زوال است. 

شاید در نگاه اول 
کلمه  در برابر این 

موضع گیری شود و 
کلمه ای مناسب  آن را 

برای آدم های حاضر 
در اثر ندانند، اما 

مستند »بگو کجایی« 
چندین بار به اشکال 
مختلف، مفهوم زوال 

را نشانمان می دهد.
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کـه  اسـتاد وفـادار را در  خـود هنـری باشـد 
کثـرًا  بکگرانـِد آن قـرار می دهـد و عـوام، ا
توجهـی بـر خالـق یـک تصنیـف مشـهور 
ندارند و غالبًا خواننده ی آن تصنیف در 
مرکـز توجـه قـرار می گیـرد. جالـب ایـن کـه 
فیلم در راستای همین مفهوم زوال به این 
موضوع نیز به شـکلی سربسـته می پردازد 
معروف ترنـد.  او  خـود  از  وفـادار  آثـار  کـه 
و  تصانیـف  بیشـتر  امـروز  نسـل  اغلـب 
ملودی ها را از بر هسـتند، ولی نمی دانند 
وفـادار کیسـت. اثـر موسـیقایی در فراینـد 
رشـد و تکثیـرش از نسـلی بـه نسـلی دیگر 
همچنـان پویـا و در دسـترس، امـا خالـق 
آن همچنـان در حـال زوال، و دلیل تولید 
مستند »بگو کجایی« نیز دقیقًا پرداختن 
اسـتاد  حتـی  اسـت.  زوال  همیـن  بـه 
فخرالدینـی در جایـی از فیلـم مـی گویـد: 
در  پـدرش  مـزار  سـر  بـر  اتفاقـی  روز  »یـک 
بهشـت زهـرا متوجـه می شـود مـزار اسـتاد 
وفـادار نیـز در همـان نزدیکی اسـت.« این 
کیدی بر فراموش شدِن وفادار است  نیز تأ
کـه مثـاًل حتـی موزیسـین های مشـهور نیـز 

شاید او را فراموش کرده باشند.
کـه  کیـد بـر مفهـوم زوال بـا وجـودی  تأ
کلیت  موضوع فیلم، موسـیقی اسـت در 

اثـر و سـاختار روایـی آن نیز مشـهود اسـت 
گاهانه بر این عنصر  و بـه نظر، کارگـردان آ
کید داشـته اسـت. اسـتفاده از اسـاتید  تأ
قدیمی و مسـِن موسیقی به عنوان شاهد 
کـه  ابـزاری  بـر  کارگـردان  توجـه  عـدم  و 
کنـد،  کمرنـگ  را  فیلـم  کهنگـی  حالـت 
تمـاِم  کـه  می کنـد  پررنـگ  را  ادعـا  ایـن 
مفهـوم  بـر  هوشـمندانه  شـکل  بـه  فیلـم 
زمـان  غبـار  تداعی کننـده  کـه  کهنگـی 
اسـت، اشـاره دارد. حتـی رادیویـی که به 
واسـطه آن یکـی از مصاحبه هـای صوتـی 
وفـادار  اسـتاد  دربـاره  روحانـی  انوشـیروان 
پخش می شـود نیز کهنه و بسـیار قدیمی 
هسـتند  ابـزاری  اینهـا  بی شـک  اسـت. 
یـک  جایـگاه  در  حداقـل  می تواننـد  کـه 
کیـد  شـئ، کمـی نـو و تـازه باشـند امـا بـا تأ
کارگـردان در جهت مضمون فیلم، کهنه 
تمـام  فیلمسـاز،  رفته انـد.  رو  و  رنـگ  و 
بـه  را  بـرای معرفـی اسـتاد وفـادار  ابـزارش 
گونه ای گلچین کرده است که همه چیز 
رنـگ گـذر زمان بیابـد. او از عناصری که 
نشـاِن امـروزی بـودن داشـته باشـد، پرهیز 
می کنـد و ایـن شـکل از روایـت و شـکل 
معرفـی سـوژه و عناصـر موجـود در فیلـم 
کنـاِر شـخصیت خـود اسـتاد وفـادار،  در 
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نهایتـًا دلیلی بر هماهنگی بخشـی از فرم 
و محتوای مستند »بگو کجایی« است. 

مصاحبـه  بـا  گرچـه  کجایـی«  »بگـو 
شـکل می گیـرد امـا یـک بازیگـر نیـز دارد. 
کاالهـای قدیمـی می خـرد، در  کـه  مـردی 
گریختـه نشـان داده  طـول فیلـم جسـته و 
پایـان فیلـم متوجـه  نهایتـًا در  و  می شـود 
می شـویم این سـکانس، داسـتانی اسـت 
مسـتند  بـه  و  شـده  تولیـد  گانـه  جدا کـه 
مسـتند  پایـان  در  اسـت.  شـده  الحـاق 
کـه پسـری، نایلونـی  شـاهد ایـن هسـتیم 
او  بـه  را  قدیمـی  نوارکاسـت های  از  پـر 
می دهـد و پولـی دریافت می کنـد. مرد به 
کاسـت ها را  داخـل حجـره اش مـی رود و 
زیـر و رو می کنـد و کاسـت عاشـقانه های 
بـا  آنهاسـت.  بیـن  در  قضـا  از  نیـز  وفـادار 
عقـب و جلـو بـردِن نوار، ما چند تصنیف 
بسیار مشهور وفادار را می شنویم. به نظر، 
ایـن پایـان بنـدی بـه شـدت بـدی باشـد. 
گر در  شـاید این سـکانس کاماًل نمایشـی ا
کارایـی  آغـاز مسـتند نشـان داده می شـد 
ایـن  از  بعـد  بـه عبارتـی  بهتـری داشـت. 
کل زماِن فیلم، شـاهدان و اسـاتید  که در 
زیادی نشسـتند و اسـتاد وفادار را معرفی 
در  مـردی  وقتـی  فیلـم  پایـان  در  و  کردنـد 

بیـن کاسـت های قدیمـی که قرار بـود دور 
ریختـه شـود، بـه دنبـال چیـزی می گـردد، 
یقینـًا مـا خیلـی زود حـدس می زنیم یکی 
کاسـت ها مربـوط بـه وفـادار باشـد.  از آن 
بـودن،  فرمایشـی  مـا  پیش بینـِی  همیـن 
ساختگی بودن و شعارزدگی پایان بندی 
گرچـه خـود نوارکاسـت  را تاییـد می کنـد. 
گذشـته  موسـیقی  ادوات  بـه  مربـوط  کـه 
اسـت، اینجـا اسـتعاره ای از خـود وفـادار 
بـر  کـه همچنـان در زوال مانـده و  اسـت 
کسـی او را بشناسـد  حسـب اتفاق شـاید 
در حالی که کاماًل با آثار او آشنایی دارد و 

ساخته هایش را بارها شنیده است.
کـه  کجایـی« مسـتندی اسـت   »بگـو 
هماهنگـی  و  روایـت  بـر  شـکل دهی  در 
فـرم و محتـوا تـا حدودی قابـل قبول عمل 
می کنـد امـا از ابزارهایـش بـه درسـتی بهره 
نمی بـرد. دلیـل اصلی کرختی فیلم نیز با 
ایـن نقـد قابـل بیان اسـت کـه گرچه فیلم 
درباره موسـیقی اسـت، اما روح موسـیقی 
در آن جریـان نـدارد و گزارش وار موسـیقی 
را شرح می دهد. فیلم در خلق اتمسفری 
نشـان  را  هنرمنـدی  مانـدن  مهجـور  کـه 
کـه  بدهـد، موفـق امـا در خلـق اتمسـفری 

متعلق به موسیقی باشد، ناتوان است. 
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وایت تالش برای آینده  ر
کودکان بختیاری

به گزارش روابط عمومى جشـنواره تلويزیونى مسـتند، آرمان قلى پور دشـتکى، كارگردان 
مستند »امید من« درباره تولید اين مستند گفت: مستند »امید من« روايت حمل قطعات 
يك مدرسه پیش ساخته توسط اهالى روستای دهدلى منطقه ديناران استان چهارمحال و 

بختیاری است. 

آرمان قلی پور دشتکی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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بـودن  العبـور  صعـب  دلیـل  بـه 
جـاده  نداشـتن  و  منطقـه 
دسترسـي، مـردم بـرای فراهم شـدن لـوازم 
تحصیل فرزندان خود مجبورند قطعات 
ایـن مدرسـه پیـش سـاخته را در مسـیری 
که بسیار صعب العبور است در چندین 
سـاعت و طـی فراینـدی طاقـت فرسـا بـه 
وسیله چهارپایان حمل کنند و به محل 

مورد نظر برسانند.
قلـی پـور در بـاره هدفـش از سـاخت 
ایـن مسـتند گفت: مـن شـخصا در مورد 
سـوژه های بومی سـرزمین های بختیاری 
مسـتندهای  در  و  دارم  دغدغـه  ایـران 
گونـه  کـه سـاخته ام هـم بـه ایـن  دیگـری 

نوعـی  را  ایـن  و  پرداختـه ام  موضوعـات 
وظیفه و تکلیف می دانم.

کـرد: مسـتند »امیـد مـن«  وی اضافـه 
نیـز عالوه پرداختـن به زحمت زیادي که 
مردم برای فراهم شدن مقدمات تحصیل 
فرزندانشـان  کشـیدند، بـه معرفي انسـان 
شـناختي از مـردم و نـوع پوشـش، گویـش 
و مـواردي دیگـر از فرهنـگ غنـي و سـاده 

زیستي مردم بختیاري پرداخته است.
مستند »امید من« با پذیرفته شدن در 
فصل سوم جشنواره تلویزیونی مستند در 
تاریخ یکم آذر، سـاعت بیسـت در قالب 
برنامه تلویزیونی جشنواره مستند به روی 

آنتن شبکه مستند خواهد رفت. 
پوستر  فیلم مستند

»امید من«
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نـگار  مـردم  مسـتندهای  اغلـب 
حتی اگر سـوژه ای اختصاصی از 
جغرافیای محروم را شرح دهند، همچنان 
بر ارائه تصویری از شمایل فرهنگی و آداب 
کیـد دارنـد. در حالـِت  و رسـوِم آن ناحیـه تأ
دارای  نـگار،  مـردم  مسـتندهای  مرسـوم، 
مضامینی از قبیل روش زندگی، معیشت، 

فرهنـگ و دیدنی هایـی از شـکِل زیسـِت 
مردمی هستند که خاصه به شکل بدوی 
و ابتدایـی زندگی می کننـد. اما امروزه تنها 
پرداختن بر این عنصر خام، دیگر جذابیت 
بـه همیـن  اسـت.  داده  از دسـت  را  خـود 
دلیل مسـتند »امید من«، با اشـراف بر این 
کـه پیش تـر در بـاب مـردم نـگاری اسـتان 

مدرسه رنج!
تحلیل مستند »امید من« ساخته آرمان قلی پور دشتکی

نویسنده: رحیم ناظریان
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چهارمحـال و بختیـاری آثـاری چشـمگیر 
گونـه مسـتند خلـق شـده اسـت، تنهـا  در 
سـطور  شـده  یـاد  مـوارد  بـر  را  خـود  کیـد  تأ
پیـش نمی گذارد، بلکه ماجرایـی را روایت 
می کنـد و همیـن سـوژه ی اختصاصـی در 
کنار پرداختن جسته وگریخته به فرهنِگ 
مـردِم مـورد اشـاره در ایـن مسـتند، اثـر را تـا 
حدودی قابل توجه و جذاب نموده است. 
فیلم در مدت زمان ۱۳ دقیقه تمامًا درباره 
کیـد  گروهـی از مـردان بـا تأ حرکـت و سـفر 
دوربین بر روی چهارپایاِن باربر، به سـمِت 
کوه هاسـت. بـه  نقطـه ای دیگـر، آن سـوی 
طور مثال در قابی درخشـان از فیلم، برای 
عبـور از رودخانـه ای، تنهـا پاهـای یـک مرد 
کیـد اصلـی بـر روی  در قـاب قـرار دارد و تأ
چهارپایی است که با ترس به آب می زند 
و از رودخانـه عبـور می کنـد. فیلـم سـفری 
کوهسـتانی بـه مکانـی پاییـن  از روسـتایی 
دسـت بـرای حمـل بـار اسـت. نکتـه مـورد 
توجـه و قابـل تحسـین در »امیـد مـن« عدم 
رونمایی کارگردان از هدِف سـفر یا مقصد 
مردان با این همه حیواِن باربر تا پالن پایانی 
اسـت. بـه عبارتی تـا پالن پایانـی نمی توان 
دلیِل این رنج سفر را متوجه شد و فیلم ساز 
پایایـی  حفـِظ  بـرای  کاری  پنهـان  ایـن  از 

روایـت بهـره می بـرد و البتـه بـه دلیـل زمـان 
کوتـاِه روایـی فیلـم، بـه نظـر ایـن تکنیـک به 
شکل صحیحی به کار گرفته شده است. 
مردهـای  اسـت.  کوتـاه  فیلـم،  ماجـرای 
روسـتا بـا چهارپایـان، راهـی ده سـاعته از 
روستایشـان تـا محلـی دور را چندیـن بـار 
یـک  سـاخت  مصالـح  تـا  می کننـد  طـی 
مدرسه را به روستا بیاورند و با سرهم کردن 
بـرای تحصیـل  تـازه و پاکیـزه  آن، مکانـی 
دانش آموزان روستایی که تعداد خانوارش 
انگشـت شمار است و با فاصله ای بسیار 
دور از مرکز شهرسـتان واقع شـده، بسـازند. 
همیـن رویـداِد کوتـاه، مسـتند را ویـژه کرده 
مـردم  بـر  فیلم سـاز  کیـد  تأ تنهـا  و  اسـت 
نگاری جغرافیایی نیست. مردم شناسی 
)اتنولـوژی( و مـردم نـگاری )اتنوگرافـی( دو 
اصطالحی است که از نظر نوع نگاه بر مردم 
با یکدیگر تفاوت هایی دارد و مردم نگاری 
بر توصیف شـیوه زندگی یا ثبـت رویدادی 
در جوامعی است که ظاهرًا بدویاند. »امید 
مـن« نیـز اثری مردم نگار اسـت و دلیل این 
اسـت  رویـدادی  ضبـط  و  ثبـت  اطـالق، 
در روسـتایی دورافتـاده کـه به دلیل همین 
دور افتادگـی و فقـدان جـاده ی ماشـین رو 
و مواردی از این دسـت، سـوژه فیلم شـکل 
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گرفته اسـت.در مسـتند »امید مـن« خبری 
کالمـی  مسـتقیم  روایـت  و  وقایـع  شـرح  از 
و  بـار تمـام جنبه هـای توصیـف  نیسـت. 
شـرح سـوژه را تصویـر بـه دوش می-کشـد. 
سوژه نیز روایت یک مدرسه سازی عجیب 
است که با مشقت انجام می گیرد. بنابراین 
کلیشـه ی رایـج در چنیـن آثـار مسـتندی، 
اینجا در فیلم »امید من« به حاشیه می رود 
چنیـن  بـر  تکـراری  نـگاه  از  فراتـر  چیـزی  و 
جغرافیایی به وقوع می پیوندد. با این حال 
در همین زماِن روایی کوتاه نیز، شیوه زندگی 
و آنچه اصالت گونه »مردم نگاری« است، 
به شکل زیرکانه ای در بکگراند و در حاشیه 
همـه  می آیـد.  تصویـر  بـه  اصلـی  روایـت 
کوهسـتانی  کـردن راهـی  زمـان فیلـم، طـی 
توسـط مـردان روسـتا اسـت؛ امـا نـان پختن 
و صحنـه ای درخشـان از الالیـی یک زن بر 
گهـواره یـک نـوزاد و خوانـدن ترانـه ای بسـیار 
ایـن  را می سـازد.  دلنشـین، فضـای فیلـم 
تصاویـر حاشـیه ای به شـکل بریده بریـده و 
کوتـاه در دل روایـت اصلـی کـه همـان سـفر 
مـردان اسـت، گنجانـده می شـود. در یکی 
از صحنه هـا، مستندسـاز بـا وجـود پنهـان 
تصویـر،  پوشـیده گویی  و  محتـوا  مانـدِن 
همچنان بر اصول خود در عدم استفاده از 

گفتاِر متن یا زیرنویس و یا هر گونه توضیح 
نمایـی  در  و  می کنـد  پافشـاری  اضافـه 
درخشـان در البـه الی تصاویـِر سـفِر مـردان 
در کوهسـتان، زنان روسـتا را نشان می دهد 
کارهـای روزانـه  کـه خودشـان بـرای انجـام 
روسـتا در حـال حمـل بـار و هیـزم هسـتند و 
کـه حضـور  کنایـه ای اسـت از مردانـی  ایـن 
کـه بـرای سـاخت  ندارنـد و یـا چهارپایانـی 
مدرسـه بـه کار گرفتـه شـده انـد و اینجـا زن 
هـا مشـقتی دوچنـدان را تجربـه می کننـد. 
شـاید در نـگاه اول، چنیـن برداشـتی از این 
تصویر غلط و یا دور از انتظار باشد اما وقتی 
روایـِت  ناگهـان  ای  دقیقـه  فیلمـی ۱۳  در 
اصلـی کـه همـان سـفر مـردان اسـت، قطـع 
و بـرای ثانیه هایـی زنـان را در آن حالـت یـاد 
شده نشان می دهد، چه تأویلی می توان از 

تصویر داشت؟
»امیـد مـن« مسـتندی اسـت کـه روایتی 
از  مردمـی دورمانـده  رنـج  و  دارد  تصویـری 
امکانات را از پشت تزییناتی بصری بدون 
اغـراق و شـعار نشـان مـی دهـد و صد البته 
و  تنـد  انتقـادی  خـود  بی پیرایگـی  همیـن 
گزنـده اسـت بـر مسـئوالن از فرامـوش شـدن 
گرفتـه  نادیـده  نیازهایـش  کـه  روسـتایی 

می شود.
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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 
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