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احمد سید کشمیری  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

سـال 1394. جلسـه نمایـش فیلم هـای احمـد سیدکشـمیری تـو دانشـگاه 
پادوا ایتالیا.

کرد:  کارگردان تو پرسش و پاسخ انتهای جلسه یه ادعا 
ـ میشـه مثـل یـه چریـک فیلـم سـاخت. فیلـم سـاختن، هزینـه اون چنانـی 

نداره. من می تونم با پول یه وعده نهار معمولی یه فیلم بسازم.
کـردن و ایـراد گرفتن. قرار شـد فردا همه  کـردن بـه شـلوغ  دانشـجوها شـروع 
بـا اون همـراه شـن و ببینـن چطـور یه روزه و با کم تریـن هزینه یه فیلم کوتاه 

می سازه.
فـردای اون روز، احمـد سیدکشـمیری دانشـجوها رو برداشـت، رفـت کنـار 
یکی از بناهای قدیمی شهر و یه فیلم کوتاه ساخت. لوازم صحنه رو از یه 
یگر نقش فرعی رو از بین رهگذرها پیدا کرد و حتی  کافه قرض گرفت، باز

کرد. کفش ورزشی یه دانشجو عوض  یگر اصلی رو با  کفش رسمی باز
کـه بـه دانشـجوهای یکـی از پرسـابقه ترین دانشـگاه های  ایـن طـوری بـود 

یش رو نشون داد. جهان، سبک فیلمساز
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ی که  اعتیاد، خطر
همه را تهدید می کند

احمد سیدكشمیری در مستند »چله كشى« داستان سايه سیاه اعتیاد بر زندگى افراد مختلف 
جامعـه را روايـت مى كند.بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلويزیونـى مسـتند، احمـد 
سیدكشمیری، كارگردان مستند »چله كشى« درباره تولید اين مستند گفت: مستند »چله كشى« 
روايت انسـان هایی اسـت كه در دام اعتیاد افتاده اند و در اين مسـتند از نظر روحى بررسـى 
مى شوند. در واقع به دنبال پاسخ اين سوال هستیم كه چه اتفاقى مى افتد كه انسان ها به 
سمت مصرف مواد مخدر سوق داده مى شوند. از طرفى اعتیاد برای اين افراد بهانه ای است 
برای فرار از مسئولیت هایی كه جامعه بر دوش آن ها نهاده است. اين افراد نمى توانند رفتار 

خود را كنترل كنند و نهايتا مجبور مى شوند دوباره به دامن مواد مخدر پناه ببرند.

احمد سید کشمیری
نویسنده:
سهیل  محمودی
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کید بر این که در  سیدکشمیری با تا
این مستند به اعتیاد به مثابه یک 
بیمـاری نـگاه می شـود، اضافه کرد: درسـت 
درمـان  و  پیشـگیری  شـناخت،  کـه  اسـت 
اعتیـاد بسـیار سـخت و پیچیـده اسـت امـا 
با این حال با بینش های جدیدی که اخیرا 
در گروه های ترک اعتیاد تزریق شـده اسـت، 
بـه ایـن نتیجه رسـیده اند کـه می تواننـد مواد 
مخـدر را کنـار بگذارنـد و تبدیـل بـه انسـانی 
سـالم و جدیـد بشـوند و دوبـاره بـه اجتمـاع 

برگردند.
»چله کشـی«  قصـه  قهرمانـان  افـزود:  وی 
خـود  توانسـته اند  کـه  هسـتند  افـراد  همیـن 
را نجـات بدهنـد و از پرتـگاه انحطـاط دور 
کننـد. در ایـن فیلـم چنـد شـخصیت وجود 
کـه وارد فراینـد تـرک اعتیـاد شـده اند و  دارد 
خودشـان بـه ایـن بـاور دارنـد کـه فراینـد تـرک 
اعتیـاد در اصـل، طـول درمـان یـک بیمـاری 

سـخت اسـت. اطرافیـان ایـن افـراد هـم بـه 
نوعـی گرفتـار این بیماری هسـتند. از طرفی 
و  معتادهـا  گریبـان  مخـدر،  مـواد  مصـرف 
خانواده هـای آن هـا را گرفته اسـت و از طرف 
دیگر رفتارهایی که تحت تاثیر مصرف مواد 
از این افراد سر می زند، مخل زندگی خانواده 

آن ها است.
سیدکشمیری تشریح کرد: مخاطب این 
مسـتند، تنها معتادین و خانواده های آن ها 
ایـن  نیسـتند، هرکسـی می توانـد مخاطـب 
فیلـم باشـد چـرا که همـه مـا در معرض خطر 

رفتارهای معتادگونه هستیم.
مسـتند »چله کشـی« به کارگردانی احمد 
بـا پذیرفتـه شـدن در فصـل  سیدکشـمیری 
سـوم جشـنواره تلویزیونـی مسـتند در تاریـخ 
هجدهـم آذرمـاه، سـاعت 19:30 در قالـب 
برنامه تلویزیونی جشنواره مستند روی آنتن 

شبکه مستند می رود.
پوستر  فیلم مستند

»چله کشی«
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دربـاره  کمـی  اسـت  کافـی  تنهـا 
»چله کشـی«  مسـتند  عنـواِن 
کـه  کنیـم. همیـن انتخـاِب عنوانـی  فکـر 
بـه قالی بافـی اشـاره دارد، بـرای مسـتندی 
کـه بـه تمامـی دربـاره اعتیـاد و تـرک اعتیـاد 
است، نکاتی را در خود پنهان دارد. فیلم، 
دو کاراکتـر محـورِی زن و مرد دارد که چند 
رهـا شـده اند  اعتیـاد  دام  از  اسـت  سـالی 

دیگـر  بـه  کمـک  بـرای  تـاش  در  حـاال  و 
معتادانی هستند که در حاِل سپری کردِن 
مراحل طوالنی ترک اعتیاد هسـتند؛ اما به 
کـه ایـن تمـام ماجـرا نیسـت و  نظـر می آیـد 
اتفاقـًا کاراکتـِر دیگری در فیلم حضـور دارد 
که معتاد است و چه بسا از نظر محتوایی، 
بیشتر از هر فرد دیگری نیز اهمیت دارد. دو 
کاراکتر امدادگر، روایت را پیش می برند اما 

ُصَور خیال در اعتیاد به مواد 
مخدر !

نقدی بر مستند چله کشی
نویسنده: رحیم ناظریان
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آن کاراکتِر معتاد که زن نیز هست، معنا را 
در فیلم می سازد.

»چله کشی« بخشی مهم در قالی بافی 
است. آنجایی که بافنده، تارهای فرش را 
کنـار یکدیگـر و به موازات هـم قرار می دهد 
بـرای  بـه عنـوان مقدمـه ای  کارش  ایـن  تـا 
بافـت کامـل فرش باشـد. شـروع مسـتند با 
تصاویری از زنی که پاِی دار قالی نشسته، 
هـم  البتـه  و  اسـت  معتـاد  اسـت.  همـراه 
اکنون دوراِن درمان را سپری می کند و هنوز 
بدنش از سـموم پاک نشـده اسـت. او متن 
و در طـول مسـتند،  را می خوانـد  ترانـه ای 
بـه  گاهـی نیـز تصنیف هـا و ترانه هایـی را 

صوت زمزمه می کند و یا می خواند. 
مستندسـاز هیـچ توضیحـی در طـول 
فیلـم دربـاره عنـواِن »چله کشـی« نمی دهد 
و البتـه همیـن عـدِم توضیـح، بـه شـدت 
بیانـی هنـری اسـت. فیلمسـاز،  مطلـوِب 
کـه  تنهـا ایـن زِن معتـاد را نشـان می دهـد 
قالـی می بافـد و اما این نمی توانـد ارجاعی 
عنـواِن  کـه  چـرا  باشـد  مسـتند  عنـوان  بـر 
کـه  قالی بافـی،  فقـط  نـه  »چله کشـی« 
مرحلـه ای آغازیـن در بافتن قالی اسـت. از 
سویی فیلم در تمام مدت زماِن روایی اش 
کید دارد و آن تعریف  تنها به یک مسئله تأ

اعتیاد به عنواِن یک بیماری است. هیچ 
حاشـیه ای در طول مسـتندی یک ساعته 
خارج از این درون مایه مشاهده نمی کنید. 
موضـوع فیلـم دربـاره اعتیـاد و درون مایه ی 
آن، القای این محتوا است که معتاد بدون 
شعار زدگی های رایج، یقینًا بیماری است 

که توانایی درمان خود را ندارد. 
کـرد اگـر  حـال بایـد بدیـن نکتـه اشـاره 
درون مایـه،  و  موضـوع  ایـن  بـا  مسـتندی 
دارد، چـه  قالی بافـی  راسـتای  در  عنوانـی 
تأویلی از آن می توان داشـت؟ عنوان فیلم 
به قدری زیرکانه است که تنها کسانی که 
گاهی از این اصطاح دارند و یا همچون  آ
نگارنده، مستندهایی در این باره دیده اند 
می توانند به کنه آن پی ببرند. شروع درماِن 
از  زیـادی  تعـداد  بـا  گفتگـو  یـا  و  معتـادان 
و در  کـه اسـیر اعتیـاد شـده اند  آدم هایـی 
فیلم معرفی می شـوند، دقیقًا شـبیه شـروع 
بافت یک قالی است. »چله کشی« دقیقًا 
کاری است با حوصله و صبر زیاد، همان 
کاری که در فیلم برای یک معتاد، حیاتی 
قلمـداد می شـود. »چله کشـی« مرحلـه ای 
اسـت که چله کش، نخ ها را )تار( از باال به 
پاییـن چنـان به مـوازات هم قـرار می دهد و 
کـه آینـده  چنـان بـا دقـت ردیـف می کنـد 
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یک قالی به این مرحله به شدت بستگی 
دارد. حـال بـه نظـر بـا ایـن توضیـح، بیشـتر 
بتـوان عنـوان فیلمـی کـه دربـاره مرحلـه ای 
حسـاس از ترک اعتیاد اسـت را درک کرد. 
آدم هـای معتـاد مثـل چله کشـِی دار قالـی 
دقیقـًا کنـار یکدیگرنـد و اگر نباشـند هیچ 
نتیجه ای نخواهند گرفت. آدم های معتاد 
فیلم باید خأل را پر کنند و به داد هم برسند 
چرا که بارها در مستند بیان می شود هیچ 
پزشـکی نمی تواند یک معتاد را درک کند 
مگـر اینکـه خودش نیز به دام اعتیـاد دچار 
شده باشد و پاک شده باشد. آنچه عنوان 
»چله کشـی« را بـرای فیلمـی در بـاب تـرک 
اعتیـاد مناسـب می کنـد، نحـوه برخـورد با 
موضوع و تطابق معنایی دو عنصر جدا از 
هم اسـت. این که چگونه بتوان دو عنصر 
جـدا از هـم را در طول یک سـاعت روایت، 
بـه یکدیگـر نزدیک کـرد و معنایی واحـد از 

آن استخراج کرد.
فیلم »چله کشـی« سراسـر درباره اعتیاد 
و تـرک اعتیـاد اسـت. یـک زن ومـرد دارنـد 
تمـام سعیشـان را می کننـد تـا همـان طـور 
کـه خودشـان مـواد مخدر را تـرک کردند، به 
آدم هایی شـبیه گذشـته خودشـان کمک 
کنند. اما تمام فیلم بدون اشاره ی مستقیم 

بدیـن گونـه اسـت که بایـد تارهـا را با دقت 
و ظرافـت کنـار هـم قـرار دارد تـا در ادامـه در 
طول ماه ها و شاید سال ها یک قالی بافته 
شـود. کاری زمان بـر که معتادها بـرای ترک 

اعتیاد بدان بسیار محتاجند.
عنـواِن  همیـن  تشـریح  راسـتای  در 
اثـر  محتـوای  بـاب  در  ادامـه  در  مسـتند، 
درون مایـه  و  موتیـف  همچـون  مـواردی  و 
بسـیار  نکتـه ای  گفـت.  خواهیـم  بیشـتر 
حسـاب شـده و بلکـه بسـیار ریزبینانـه در 
کید  ایـن مسـتند وجـود دارد کـه به دلیل تأ
بیـش از انـدازه ی فیلمسـاز نمی تـوان آن را 
امری اتفاقی قلمداد کرد. سال ها پیش در 
مقالـه ای پیرامون اهمیت موتیـف در یک 
اثـر هنـری، مطلبـی می خوانـدم؛ مقالـه ای 
نوشـته »محمد تقـوی« کـه در آن موتیف را 
در اکثـر هنرهـای شـناخته شـده با تعریف 
غربی بررسـی کرده بود و جالب این که در 
آن مقاله، اشـاره ای بر قالی بافی نیز داشـت 
و این که در قالی بافی گرچه عده ای حتی 
آن را هنـر نیـز نمی داننـد، موتیـف به عنوان 
عنصری پایدار در معنابخشی به آن نقش 
اساسـی دارد. موتیـف در قالـی، عنصـری 
بصـری اسـت کـه در یـک ترکیب بنـدی با 
تکـرار شـدن، معنـاِی مورد نظـِر خالـق آن را 
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مشخص و قابل رؤیت می کند. 
اعـم  تکرارشـونده  عنصـری  سـینما  در 
یـا حتـی  از دیالـوگ، ضربـی موسـیقایی، 
یـک شـئ، صـدا، یـا زاویه دوربیـن می تواند 
توضیـح  ایـن  بـا  کنـد.  ایجـاد  موتیـف 
می تـوان این گونه بیان کرد که چله کشـی، 
قالی بافـی، صـدای برخـورد دفه بـر رج های 
فـرش توسـط یـک بافنـده کـه در طـول ایـن 
مستند بارها و بارها تکرار می شود، موتیفی 
نظـم  و  شـکیبایی  و  صبـر  درونمایـه ی  بـر 
افـرادی اسـت کـه با کمک دوستانشـان در 
حال ترک اعتیاد هسـتند. اما نکته بسـیار 
بلکـه  نیسـت.  ایـن  تنهـا  شـده  حسـاب 
توجـه به این مسـئله اسـت که فـرش، خود 
هنری از هنرهای ترسیمی است و عناصر 
تکرارشـونده در آن به شـدت فراوان اسـت. 
یک طرح اسلیمی یا یک نقِش گل در یک 
قالـی، چندیـن بـار در جای جـای آن تکرار 
می شـود. یـک رنـگ در طـول و عـرض یک 
قالـی، بارهـا بـا ریتمـی متناسـب با کلیت 
کار، به کار می رود. قالی، سرشار از موتیف 
اسـت. بی شـک تکـرار چندبـاره یـک ایـده 
در قالب یک نقش در آثار متنوع ترسیمی 
جهـان، بیـش از هـر نمونـه هنـری دیگـری، 
کیـد بر  تنهـا در فـرش ایرانـی اسـت کـه بـا تأ

موتیف شکل می گیرد. 
نکتـه جالـب ایـن اسـت که در مسـتند 
»چله کشـی« با وجـودی که موضوع اعتیاد 
کارگـردان در طـول مسـتند، در هـر  اسـت، 
لحظـه ای کـه حس کـرده باید ضربـه ای به 
مخاطـب بزنـد تـا او را نسـبت بـه موضـوع 
اعتیـاد و همـان مبحـث بیمـاری بودنش، 
گاه نماید، با صدای ضربه های قالی بافی،  آ
کار را انجـام می دهـد. یـک موتیـف  ایـن 
»چله کشـی«،  مسـتند  در  اینجـا  دوگانـه! 
شـانه  ضربه هـای  صـدای  و  قالـی  بافتـن 
قالی بـاف، خـود موتیف تـازه ای برای فیلم 
شـدت  بـه  دوگانـه  کارکـرِد  ایـن  و  اسـت 
زیرکانه و قابل بحث است. انگار در طول 
زمـان روایـی مسـتند، وقتـی مـا حرف هـای 
تلخ یک معتاِد در حال ترک را می شنویم، 
چیزی در حال بافته شـدن اسـت. چرا که 
بعضا در مستندی نزدیک به یک ساعت 
کـه پـر از گفتگـو و دیـدار با معتـاداِن رهایی 
یافتـه یـا در حـال درمـان از اعتیـاد اسـت، 
گاهـی حتـی در یـک دقیقـه اش نیـز چنـد 
بـار ایـن صـدای قالی بافـی یـا نشـانه ای از 
زِن معتـاد قالیبـاف و یـا صـدای »دفـه« را 
شـاهدیم. مستندسـاز عامدانه بـا تاکید بر 
تولیـد فـرش و ارجـاع بـر نقـش و نـگار فـرش 

نکته جالب این 
که در مستند  است 

»چله کشی« با 
که موضوع  وجودی 

اعتیاد است، کارگردان 
در طول مستند، در 

هر لحظه ای که حس 
کرده باید ضربه ای 

به مخاطب بزند تا او 
را نسبت به موضوع 

اعتیاد و همان مبحث 
بیماری بودنش، 

گاه نماید، با صدای  آ
ضربه های قالی بافی، 

کار را انجام  این 
می دهد.
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کـه خـود در قالی باقـی موتیـف مـی  ایرانـی 
سازد، آنقدر در مستند تکرار می کند تا این 
تکرار اینجا خود یک موتیف سینمایی را 
شکل دهد. مستندساز این صدا را چنان 
کـه  گسـتره زمانـی فیلـم تکثیـر می کنـد  در 
گاه  وقتـی هربـار بـه گـوش می رسـد ناخـودآ
حـس و حـال بافتـن قالـی بـه ذهـن خطـور 

می کند.
همـان طـور کـه در ابتـدای ایـن تحلیـل 
بدان اشاره شد دوکاراکتر زن و مرد در فیلم، 
سال هاست از بند اعتیاد رهایی یافته اند 
و در ایـن مسـتند از آغـاز تا پایان تاششـان 
برای مداوای معتادان به تصویر می آید، اما 
به نظر شخصیت محوری مستند، همان 
خانم معتاد قالی باف باشد که عنوان فیلم 
و موتیف و متعاقبا درون مایه وموضوع اثر، 
حـول محـور اوسـت. شـاید در نـگاه اول بـا 
کاراکتـر زن  دیـدن ایـن مسـتند، همـان دو 
و مـرد در راس همـه چالش هـای اثـر فـرض 
شـوند امـا اهمیت کاراکتـر خانم قالی باف 
ضربه هایـش  صـدای  فیلـم  طـول  در  کـه 
شـنیده می شـود محتوای اثر را در فرایندی 
تحلیلی قـرار می دهد و وجـود و حضورش 
در تمامـی لحظـات، قابـل تاکیـد و توجـه 

است.

حسـاب  اثـری  »چله کشـی«  مسـتند 
شـده و بـا درایـت اسـت. موضـوع تلفیـق 
گفتیـم  آنچـه از قالی بافـی و تـرک اعتیـاد 
بی شـک در جهـان سـینما امـری اتفاقـی 
قلمداد نمی شـود. مشـابه این ریزبینی که 
کمـی دهشـتناک تر از مـوارد دیگـر  بـه نظـر 
اتمسـفر  اسـت، پرداخـت حسـاب شـده 
»چله کشـی« اسـت. مستندسـاز می دانـد 
چـه  دارای  پرداختـه  بـدان  کـه  سـوژه ای 
بـرای  زمینه هایـی  چـه  و  هوایـی  و  حـال 
دیـداری  و  بصـری  مـوارد  از  فراتـر  ابعـادی 
گاهـی از پتانسـیل  اسـت. مستندسـاز بـا آ
و  انتخـاب  بـه  دسـت  سـوژه،  قابلیـت  و 
کنـار هـم  چینـش پان هایـی متضـاد در 
زده اسـت تـا بدیـن وسـیله فـارغ از آنچـه به 
ظاهر دیده می شود، در بطن اثر نیز مواردی 
بـرای حـس شـدن بـه وجـود بیـاورد. او بـا 
گاهـی در انتخـاب مـکاِن فیلمبـرداری و  آ
گزینـش نهایـی در تدویـن، فضـاِی مردانـه 
و زنانـه را بـا یـک ویژگـی منحصـر بـه فـرد و 
قابـل سـتایش از یکدیگـر تفکیـک نمـوده 
گفـت فضـاِی  اسـت. بـه جـرأت می تـوان 
کیـد شـده بـر زنـان  غالـب صحنه هـای تأ
یـأس،  انـدوه،  از  معتـاد، فضایـی سرشـار 
فضایـی  شـدگی،  پنهـان  سـردرگریبانی، 
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برعکـس  و  اسـت  از رخـوت  پـر  و  سـاکن 
بیشـتر صحنه های جمعی مـرداِن معتاد، 
فضایـی شـاد همـراه با موزیـک، خوانـدن و 
رقـص اسـت. ایـن تفکیـک، جـدای ایـن 
مسـئله که نمایـش رقص بـرای زنان مقدور 
گاهانه و فکر شـده اسـت.  نیسـت، کامًا آ
اتمسـفر حاکـم بـر تصاویـر مربـوط بـه زنـان 
کامـًا در حـال و هوایـی ناامیدانـه  معتـاد، 
قرار دارد و بر عکس پان های مردانه کامًا 
ایـن  بـه تصویـر می آیـد.  در فضایـی شـاد 
تفکیک و البته ادغام دو فضاِی شـادمانه 
و غمنـاک عـاوه بـر تحـت تأثیـر قـرار دادن 
اتمسـفر کلی اثـر، در ایجـاد ریتم در کلیت 
مسـتند نقـش به سـزایی دارد. گرچـه از نظر 
محتوایی نیز این مسئله قابل بحث است 
و می توان این گونه برداشت کرد که جامعه 
زنـاِن معتـاد بـه دلیل مناسـبات فرهنگی و 
چالش هـای آن، بی شـک رنـج بیشـتری را 
متحمل می شوند؛ چرا که قاعدتًا نوع نگاه 
بـه زن در جامعـه ایـران بـه دلیـل مباحـث 
مذهبی و رسوم، بسیار متفاوت با فرهنگ 
کشورهاسـت و طـرز برخـورد بـا زنـان  سـایر 
کـه مسـتند  معتـاد آن هـم در جغرافیایـی 
بـدان می پـردازد بسـیار متفـاوت با نـگاه به 
مـردان معتـاد اسـت. بـه عبارتـی اتمسـفر 

فیلـم در تفکیـک فضـای شـاد و غمنـاک 
ایـن نکته را بـدون هیچ توضیح اضافه ای 
کـه بـر خـاف فرهنـگ  قابـل درک می کنـد 
صدمـاِت  بـر  عـاوه  زنـان  اعتیـاد  رایـج، 
جسمی، آسیب های جبران ناپذیر روحی 
را نیـز دوچنـدان برایشـان ارمغـان مـی آورد. 
مستندسـاز بـدون حتـی یـک خـط گفتـار 
متـن و یـا زیرنویـس و یـا حتـی بـدون اینکـه 
بخواهد این رنج و صدمه دو چنداِن روحِی 
زنان را به شـکلی نخ نما نشـان دهد و یا به 
زبان بیاورد، با رویه ای پنهان آن را به تصویر 
کافـی  ایـن موضـوع  بـرای درک  می کشـد. 
پـان رقـِص سرخوشـانه مـردان  اسـت دو 
معتاد را در کنار تنهایی همه زنان معتادی 
را  چهره شـان  و  نشسـته اند  صفـی  در  کـه 
بـا روسـری و دسـت پوشـانده اند، مقایسـه 

کنید.
و ظرفیـت  نکتـه دیگـر، جایـگاه  امـا  و 
اسـت.  »چله کشـی«  مسـتند  در  دوربیـن 
دوربینی بی تاب که حتی از کنار تابلوهای 
نقاشی نیز بی تفاوت نمی گذرد. دوربینی 
که حاشیه هایی همچون صفحه مشبک 
یک پنکه را ابزاری برای برداشت تصاویری 
کـه در مرحلـه تدویـن، دیگـر  قـرار می دهـد 
کـردن چهـره برخـی  نیـازی بـه شـطرنجی 
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حیـن  در  کـه  دوربینـی  نباشـد.  آدم هـا 
نقاشـی  تصویـر  مـرد،  یـک  بـا  مصاحبـه 
کـودک در موبایـل را نشـان می دهـد  یـک 
یـا چند قـاب عکس و چراغ نفتی برایش 
اهمیـت  سـخنگو  چهره هـای  از  بیـش 
دارد. به عبارتی دوربین در همان لحظه 
فیلمبرداری بر وظیفه خود در قباِل حریم 
خصوصـی واقـف اسـت و نمی گـذارد در 
مراحل بعدی تولید با حذف و تعدیل ها 

کامپیوتری بکشد.  کارش به تزیینات 
تصویـر  یـک  شـرح  و  پایانـی  نکتـه 
گفتـه شـد، زنـی  کـه  دوگانـه! همـان طـور 
کـه معتـاد اسـت و دوره ترک را  قالی بـاف 
کتـری مهم  کارا سـپری می کنـد به عنـوان 
در طـول فیلـم، خـودش، شـعرخوانی اش 
از  جایـی  در  دارد.  حضـور  کارش  و 
از  بـا مـردی تکیـده  گفتگـو  از  فیلـم پـس 
گاه چهـره او در یـک قـاب  اعتیـاد، بـه نـا
بـا چهـره آن زن ادغـام می شـود. تصویـر 
کنـار  در  معتـاد  مـرد  آن  و  قالی بـاف  زِن 
دلیـل  بـه  تنهـا   )multiple image( هـم 
اسـت.  درک  قابـل  مشـترک  موضوعـی 
گرفتـن تصویـر چهـره یـک  کنـار هـم قـرار 
کـه در دو مـکاِن مختلـف  زن و یـک مـرد 
حضـور دارنـد، سرنوشـِت هـر دو در قبـال 

بـه  کـه  اینجاسـت  و  اسـت  فرزندانشـان 
کـه روِح قالی بافـی  نظـرم آن تـار و پـودی 
در کل فیلـم بـه مخاطـب منتقل می کند 
و باید کامل کننده یکدیگر باشند تا قالی 
دو  از  دوگانـه  اتصـال  ایـن  بـا  شـود  بافتـه 
چهـره جـواب می دهد. شـاید بـه تعبیری 
خانواده هـای یـک زن معتـاد یـا یـک مـرد 
بـرای درمـان  معتـاد، اصلـی انکارناپذیـر 
باشند. آنچه فیلم درباره بیماری اعتیاد 
کـرد درمانـش نیـاز بـه ابـزاری دارد و  بیـان 
یکـی از آن ابزارهـا خانـواده معتـاد اسـت. 
دردی  پذیـر،  تأویـل  قابـی  در  فیلمسـاز 
مشـترک را در وجـود یـک زن و یـک مـرد با 
ایـن همنشـینی بیـان می کنـد. دردی کـه 
کلمـه می تـوان آن را تنهایـِی هـر  در یـک 
کتـر قلمـداد کـرد. هـر دوی آن ها از  دو کارا
خانواده شـان به دلیل اعتیـاد دور ماندند 
و مستندسـاز می دانـد کجـای نمایش، از 
یک تکنیک قدیمی سـینما که مختص 
کاسـیک نیز هسـت اسـتفاده  سـینمای 
تدوینگـر  یـا  او  کـه  ایـن  جالـب  و  کنـد 
در  را  تصویـر  اینجـا  بایـد  کـه  می داننـد 
فرمت سـیاه و سـفیدش نشانمان دهند. 
چیزی که هم از نظر بیان سینمایی و هم 

از نظر شکل، کاسیک باشد.



کمان
شماره بیست و پنجم، آذر ماه 1396

۱۵
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