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شـاید  محتـوا  در  ویرانـی  مفهـوم 
تأثربرانگیـز باشـد، امـا در شـکل، 
نمایـِش  اسـت.  زیبایی شـناختی  امـری 
در  ویـران،  سـوژه  بـر  پرداختـن  یـا  ویرانـی 
خلـق  دسـتمایه  همـواره  هنـر  تاریـخ  کل 
بشـر  اسـت.  بـوده  هنرمنـدان  هنـری  آثـار 
همانطـور کـه می سـازد؛ همزمـان بـه خلـق 
ویرانـی نیـز تن می دهد. بـه عبارتی در یک 
نـگاه فلسـفی شـاید چیـزی تحـت عنـوان 
نابودکـردِن چیـزی دیگـر  بـدوِن  سـاختن، 

میّسـر نباشـد. جهان پیرامون ما سرشـار از 
و  همزمانـی مفاهیمـی در راسـتای خلـق 

ویرانی است. 
اسـت  مسـتندی  هامـون«  »بغـض 
کـه  گزارشـگر  و  نـگار  مـردم  پژوهشـی، 
تمامـی  مـدّون  و  کامـل  شـکلی  بـه 
و  هامـون  دریاچـه  شـدِن  خشـک  دالیـِل 
رویـداد  ایـن  از  آمـده  پیـش  چالش هـای 
کـه یـک  را بررسـی می کنـد. هـر آن چیـزی 
دریاچـه بـزرگ در دل بیابان هـای جنـوب 

یبایی شناسی ویرانی! ز
تحلیل مستند »بغض هامون«

نویسنده: رحیم ناظریان
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شرقی ایران برای بومیان در مفهوم برکت، 
می توانسـت بـه همـراه بیـاورد و فقـدان آن 
می توانست از آنها سلب کند، در مستند 

بدان پرداخته می شود. 
بـر  مّتکـی  بـه شـّدت  »بغـض هامـون« 
تصویر و عاری از روش های ساده انگارانه 
روایـت در خـال  و  مستندسـازی اسـت 
نقِل آدم ها از شرایط و همچنین تصاویری 
که حاوی محتوایی چندگانه اند با ضرب 
آهنگی دلهره آور پیش می رود. موسـیقی، 
ایـن ریتـم را تشـدید می کنـد و تمامـی اثر را 
بـه آیینـه ای تمـام قـد از شـرح ویرانـی بـدل 

می کند. 
دالیـل  بـر  هامـون«  »بغـض  گرچـه 
دریاچـه ی  حاشـیه ی   بومیـاِن  مهاجـرِت 
خشـک شـده هامـون بـه شـهرها و از بیـن 
رفتـن تمامـی شـور و شـوق زندگانـی مـردم 
ایـن دیـار می پـردازد، امـا در روایـات فرعـی 
بی بدیلـش  تصویرسـازی های  در  یـا  و 
بـاِد  نمی بـرد.  یـاد  از  را  ویرانـی  نیـز مفهـوم 
عنـوان  بـه  اثـر  جـای  جـای  در  ویرانگـر 
گـرد و غبـار،  موتیـف حضـور دارد. بـاد و 
مـردم را راهـی بیمارسـتان ها می کنـد، آمـار 
بیمـاری سـل را دوچنـدان کـرده و حتـی بر 
کشـاورزی نیـز  گلخانه هـا و مراکـز  ویرانـی 

تأثیـر مسـتقیم دارد. کشـاورز روسـتایی بـه 
گلخانـه اش می آیـد؛ همه چیز با بـاد ویران 
شـده، محصوالت خشک شده اند و گرد 
و غبار بر رویشـان نشسـته اسـت و او فقط 
می گوید: »اینم کشاورزی! اینم محصول! 
از این بهتر نمیشـه!« و در این میان گرچه 
جغرافیـا  جبـر  ناچـاری،  فقـر،  از  اندوهـی 
مسـؤوالن  بی تفاوتـی  همـه  از  مهم تـر  و 
نسـبت بـه یـک سـرزمین، در حـال انتقـال 
بـه مخاطـب اسـت امـا فیلمسـاز در حـال 
شـکار ناب تریـن تصاویر زنده نیز هسـت. 
اسـت.  گیـری  شـکل  حـال  در  زیبایـی 
زیبایی شناسی ویرانی! یا در جایی دیگر، 
دوربیـن در حـال ثبـت جزئیـاِت زندگـِی 
سرشـار از رنِج مردم در هوایی آلوده اسـت 
و همزمـان از آن منظـر، دوربیـن پان هایی 
درخشـان از ایـن رنـج نشـانمان می دهـد و 
امـا مـردی می گوید: »ما حیـران مانده ایم با 

این باد چه کنیم؟!« 
ایـن کام و تصویـر کنایه آمیز در سراسـر 
حالـت  در  شـک  بـی  دارد.  وجـود  فیلـم 
عـادی برخی از مستندسـازان به »ویرانی« 
بـا حالتـی یـأس آور می نگرنـد و ایـن بـدان 
معناسـت کـه آنها تنها بر سـویه محتوایی 
فرامـوش  کـه  را  آنچـه  و  دارنـد  کیـد  تأ آن 

پوستر  فیلم مستند
»بغض هامون«
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می کننـد، شـکل آن و مباحثـی پیرامـون 
زیبایـی شناسـی آن اسـت. تصاویری که 
مکمل نقِل قول های اندک مردماِن حاضر 
کـه یـک  در مسـتند اسـت، نـه فقـط ایـن 
تصویر یا پانی توضیحی در جهِت کامل 
کام باشـند، بلکـه خـوِد تصاویـر  نمـودِن 
دارای ابعاد نشانه شناختی و معنایی اند. 
دو  درخشـان،  پانـی  در  مثـال  طـور  بـه 
مـرد از ویرانـِی محـِل زندگیشـان بـه دلیـل 
خشـک شـدِن آب دریاچه می گوینـد و در 
گفتگویـی کوتـاه از نابودی گاو سیسـتانی 
بـه دلیـل کم آبـی و فقدان علوفـه نیز حرف 
را  گاوهـا  دوربیـن  بافاصلـه  و  می زننـد 
نشـان می دهـد و البتـه همانطـور که گفته 
شـد اینجا فقط تصویری مکمل را شـاهد 
آن  در  ضمنـی  معنایـی  بلکـه  نیسـتیم، 
وجود دارد که عاوه بر این سویه تکمیلی، 
گاوی  اسـت.  سـینمایی  بیانـی  خـود، 
آرام آرام بـه انتهـای قـاب مـی رود و ناپدیـد 
پشـِت  گاو،  شـدِن  ناپدیـد  ایـن  می شـود. 
ک و غبار، به  حصارهـا در هوایـی پـر از خـا
شّدت بصری است و در خدمت محتوا. 
تصویر خود با زبانی گویا، گاوی که می رود 
تـا ناپدیـد شـود را بـا ابـزار َمجـاز در راسـتای 
گفته صاحباِن گاوها پیش به سـوی محو 

شدن، نشان می دهد.
ایـن  مـردِم  بغـِض  هامـون«  »بغـض 
دریاچه خشـک شـده اسـت. عنوان فیلم 
اسـت  آدم هایـی  از  زیرکانـه  کنایـه ای  نیـز 
کـه بی اختیـار هـم به دلیل تغییـراِت آب و 
هوایـی و خشکسـالی بدیـن روز افتاده اند 
کارآمـدی متولیـان امـر و  و هـم بـه دلیـل نا

دولت. 
ک آغاز می شـود.  فیلم با اندوهی هولنا
خـوِش  روزگار  از  انـگار  کـه  ویـران  مـردی 
گذشته اش هیچ اثری باقی نمانده و خود 
گرسـنگی،  رنـج  فقـط  نـه  خانـواده اش  و 
بلکه رنِج از کف دادن تماِم آسایش شـان 
اولیـن  همـان  در  می شـوند،  متحمـل  را 
مسـتند  در  شـده  بیـان  جملـه ی  و  کام 
می گویـد: »من دیگه نمی تونم حرف بزنم، 
دلـم می لـرزه.« و بـر روی بیابـاِن حاصـل از 
خشکِی دریاچه همچنان صداِی رؤیایی 
آب و دریا می آید. هنوز حرفی زده نشده و 
هنـوز دهانی برای شـرح انـدوه باز نگردیده 
بزنـد.  نمی توانـد حـرف  مـرد می گویـد  کـه 
انـگار مستندسـاز می دانـد حـرف و حرف 
و حـرف، دیگـر جـز لرزاندن دل مـا و دل آن 
سیستانی بیچاره سودی ندارد. اینجا همه 
چیز به رؤیا بدل شـده اسـت، بدون اینکه 
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مستندسـاز برای رسیدن به محتوا دست 
به دامن نریشن و مستقیم گویی های رایِج 
آماتورگونه شود. مستندساز در همان چند 
پان آغازین تکلیفش را با ما و با صنعِت 
کنایه روشن می کند. مرد تکیده و ناامید، 
همچـون بیاباِن خشـک هامـون همچنان 

در مغزش صدای آب جریان دارد. 
گونی مسـتند »بغض هامون« فقط  رؤیا
خاصـه  دیـداری  مختصـِر  بیـاِن  ایـن  در 
نیـز  فیلـم  پـاِن  اولیـن  بلکـه  نمی شـود، 
ارجاعـی هوشـمندانه بـر این رؤیاسـت. به 
را در  کودکانـی  مـا  آغـاز مسـتند،  محـض 
فضـای آزاد و در تاریکـی شـب می بینیـم 
که روی پرده ای کوچک در حال تماشای 
فیلمی از هامون هستند. فیلمی قدیمی از 
روزگار حیاِت هامون! این پان، به شّدت 
رئالیسـتی اسـت و به شـّدت واقع گرایانه. 
و  پروژکتـور  ویدئـو  از  فیلمبـرداری  شـکل 
پرده ای سینمایی که در محیطی بیابانی 
قـرار دارد و شـکل فیلمبـرداری از کودکانی 
که در حال تماشای شکوه هامون هستند، 
به گونه ای است که شائبه تمثیلی بودنش 
نـگاه  همیـن  می بـازد.  رنـگ  شـّدت  بـه 
پـاِن  ایـن  رئالیسـتی سـبب شـده اسـت 
عجیب و غریب به واقع بسیار مورد قبول 

مسـتند  تولیـِد  گـروه  انـگار  باشـد.  بـاور  و 
بـرای کـودکان بومـی که احتمااًل هامـوِن پر 
آب را هیـچ وقـت ندیده انـد، سـورپرایزی 
دارد و ایـن بـه نظـر امـری طبیعـی اسـت. 
امـا ُبعـد سـینمایی ایـن پـان، فراتـر از یک 
غافلگیری معمولی است. تصاویِر جنب 
مشـاهده ی  حیـن  در  کـودکان  جـوش  و 
هاموِن سابق به گونه ای رؤیای آنان است. 
آنها احتمااًل تنها از پدران و بزرگ ترهاشان 
توصیـِف هامونـی پـر از آب را شـنیده اند و 
بی شک آن دریاچه ی بزرگ حاال برایشان 
رؤیایـی دسـت نیافتنـی اسـت و فیلـم بـا 
نمایش رؤیا بر پرده ای در تاریکی دقیقا در 
دِل هامـون خشـک شـده، آغـاز می شـود. 
بـه نظـر ایـن توصیفـی شـاعرانه از هامـون و 
یکـی  اسـت.  متفـاوت  رؤیـای  دو  تلفیـق 
رؤیای کودکان از دریاچه هامون و دیگری 
رؤیـای از بیـن رفتـِن هامـون. در ایـن پـاِن 
عجیب بر گوِر هامون، تصویری فیلمیک 
از خود هامون در روزگاِر پرآبی اش می تواند 
محتوایـی بسـیار تأثیرگذار باشـد؛ و سـؤال 
اینجاست: اینجا چه کسی رؤیا می بیند؟ 
هیچوقـت  کـه  کودکانـی  یـا  مـرده  هامـوِن 

هامونی پر آب را ندیده اند؟
امـا نکتـه تأثیرگـذار دیگـر ایـن مسـتند، 

مستندساز زاویه ای 
متفاوت را برای 

پرداختن بر جنبه های 
فاجعه انتخاب 

می کند. موضوع 
مستند، دریاچه 

خشک شده هامون 
است و مستندساز با 
که روایات  وجود این 
و محتویاِت به ظاهر 
فرعی متعددی را در 
اثرش می پردازد، اما 

حساب شده همه 
آنها را به خدمِت 
موضوع اصلی در 

می آورد.
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اسـت.  دیـد  زاویـه ی  در  آشـنازدایی 
بـرای  را  متفـاوت  زاویـه ای  مستندسـاز 
پرداختـن بـر جنبه هـای فاجعـه انتخـاب 
می کند. موضوع مستند، دریاچه خشک 
شـده هامون اسـت و مستندسـاز بـا وجود 
ظاهـر  بـه  محتویـاِت  و  روایـات  کـه  ایـن 
می پـردازد،  اثـرش  در  را  متعـددی  فرعـی 
امـا حسـاب شـده همـه آنهـا را بـه خدمِت 
موضـوع اصلـی در مـی آورد. بـه طـور مثـال 
قاچـاق سـوخت بیـن افغانسـتان و ایـران 
در منطقـه مـورد اشـاره ی مسـتند، موضوع 
دزدی و زیاد شدن دزدها در منطقه، مردن 
گاوهای نژاد خاص سیستان، از بین رفتن 
صنایـع دسـتی و بومـی منطقـه، بیـکارِی 
مفرط مرداِن حاشیه دریاچه خشک شده 
و نهایتـًا موضـوع عجیـِب احـداث دیـوار 
مـرزی بین ایران و افغانسـتان. تمامی این 
مـوارد و البتـه چنـد مـورد دیگـر که بـا دقت 
در فیلـم بـدان پرداختـه می شـود، همگـی 
بـا تحلیـل فیلم سـاز و همـان پـان آغازین 
و موضـوع اصلـی مسـتند یعنـی خشـکی 
می تـوان  بنابرایـن  اسـت.  مربـوط  هامـون 
گفت مستندساز برای پرداختن بر موضوع 
اصلـی، »اخـاق« را کنـار گذاشـته و فقـط 
آنچه به خشکی هامون ارتباط دارد را مورد 

واکاوی قـرار می دهـد. حاال چـرا اخاق؟! 
و البتـه منظـور بی اخاقـی نیسـت، بلکـه 
کارگـردان بـر چالش هـای موضـوِع  کیـد  تأ
بـه  نسـبت  او  دیـد  زاویـه  و  اصلـی اش 
موضـوع، اثـر را تا آنجا پیـش می برد که وی 
توجهـی بـر سیاسـت، اصـوِل مرزنشـینی، 
اخـاِق معـاش و غیـره نـدارد. البتـه نـگاه 
اخاقی، به نظر، وظیفه هنرمند نیست و او 
اگر عکاس جنگ نیز باشد، قبل از اینکه 
فـرد زخمـِی در حال مرگـی را نجات دهد، 
باید سـاعتی برای عکس و زاویه مناسـب 
کـه  اینجاسـت  بگـذارد.  وقـت  عکسـش 
و در  بـه حاشـیه مـی رود  اخـاِق عامیانـه 
در  مفهـوم  ایـن  هامـون«  »بغـض  مسـتند 
قالب پرداختن بر قاچاق گازوئیل و افزایش 
دزدها و گروگانگیری نشـان داده می شود. 
در بخشـی از ایـن فیلـم، مستندسـاز فـارغ 
از زشـتی و نکوهـِش قاچـاِق سـوخت، در 
گفتگـو بـا یـک قاچاقچـی، تنهـا بر هسـتی 
کیـد دارد. بـه عبارتی او  خـوِد قاچاقچـی تأ
بـدوِن توجـه بر نگاهی اخاقـی، این نکته 
را بااهمیـت جلـوه می دهـد که بـا احداث 
مـرز و دیـوار مـرزی بین ایران و افغانسـتان، 
حاشیه نشیناِن هامون که پس از خشک 
شدِن دریاچه رو به شغِل قاچاق سوخت 
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آورده بودنـد، حـاال بیـکار شـده اند و روزگار 
سختی از منظر معاش را تجربه می کنند. 
دیـد  زاویـه ی  ایـن  هنـری،  نـگاِه  منظـر  از 
فیلم سـاز بـه نظـر بسـیار مطلـوب اسـت. 
او کاری بـه امـر سیاسـی یـا اخاقـِی ماجـرا 
نـدارد و تنهـا حـوِل محـور موضـوِع خـودش 
یعنی تاالِب هامون و مردمانش و رنج آنها 
می چرخـد. مستندسـاز بی پیرایـه و بدون 
توجه بر تبعات منفِی چنین زاویه دیدی، 
گونـه ای تصاویـر و گفتگـوی مربـوط بـه  بـه 
قاچـاق  از  مرزبان هـا  و  دولـت  جلوگیـری 
سـوخت را در مسـتند جانمایی می کند و 
کیـد را بـر روی آن قاچاقچـی  بـه شـکلی تأ
سابق می گذارد که انگار این افراد، قربانِی 
مرزِکشـی و دیوارهای مرزی هسـتند. برای 
نابـودی  یـا  هامـون  نابـودی  مستندسـاز، 
صنایع دستی یا نابودی صیادی یا نابودی 
گاوهـا و مـزارع هیچ فرقـی با نابودی زندگی 
از  فـارغ  نـدارد.  سـوخت  قاچاقچی هـای 
بـه  دیـد  زاویـه  ایـن  ماجـرا،  اخاقـِی  نـگاه 
شـدت هنرمندانـه اسـت. مستندسـاز از 
کید  بین کراهِت قاچاقچی و گرسنگی، تأ
را بـر گرسـنگی قاچاقچی می گـذارد نه کاِر 

غیرقانونی او.
و  شـده  کار  تدویـن  دیگـر،  نکتـه 

برنامه ریـزی شـده »بغـض هامـون« اسـت. 
تدویـن در خدمت بیـاِن محتوایی جدید 
اسـت. مستندسـاز  متنـوع  قاب هایـی  از 
کار  تدویـن را بـا نگـرش سـینمایی اش بـه 
برده و سعی بر آن داشته تا آنچه تداوم معنا 
می نامیم را با اتکا بر چینش تصاویر ایجاد 
کاربـرد تصاویـر  نمایـد. بـه طـور مثـال نـوع 
آرشیوی یا تصاویر مربوط به مستندهایی 
از دیگران، تنها برای استناد نیست و نشان 
دادِن هامـوِن پـر آب در تصاویـر فیلم هـای 
مستندسـازان پیشـین، فقـط بـرای ایجـاد 
حس نوستالژیک و یا یادآوری گذشته ای 
باشکوه در مخاطب به کار نمی رود؛ بلکه 
ایـن پان هـا بعضـًا بـرای تلفیـق بـا تصاویر 
کار  اورجینـال و خلـق معنایـی جدیـد بـه 
مـی رود. ایـن نهایـت بهره از آرشـیو اسـت و 
ساده انگارِی یک استناِد صرف را ندارد. 
برای نمونه تصاویری از مستند »پلپاسی« 
را در مسـتند »بغـض هامـون« می بینیـم. 
آدم هایـی در حال نواختن موسـیقی بومی 
و پایکوبی اند. شادی بی حدی در تصاویر 
و آدم ها وجود دارد. آدم هایی از فاصله ای 
و  خانه هـا  بـام  و  برجک هـا  روی  بـر  دورتـر 
از پشـِت دیوارهـا بـه تماشـای ایـن مراسـم 
اسـتنادی  تصاویـر  گاه  نـا امـا  مشـغولند. 
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می شـود.  ادغـام  اورجینـال  تصاویـر  بـا 
ایـن ادغـام از آنجایـی نامشـخص و غیـر 
کـه مستندسـاز بـا  قابـل تشـخیص اسـت 
در  کـه  آدم هایـی  خیـره ی  نـگاه  زیرکـی، 
مستنِد »پلپاسی« حضور دارند را با نگاه 
خیـره آدم های خـودش پیوند می دهد. آن 
آدم هـا در حـال دیـدِن شـادی اند امـا ایـن 
آدم هـا در »بغـض هامـون« در همان مکاِن 
حـال  در  بام هـا  و  دیوارهـا  فـراز  از  مشـابه 
دیـدِن ویرانی انـد. بـدون اینکـه موسـیقی 
گاه یـک قفـل بـر دری نشـان  قطـع شـود نـا
داده می شـود و پـس از آن نماهـای مربـوط 
به خوِد مستند »بغض هامون« و آدم های 
ناظر، پخش می شود. کسانی که همچنان 
نظاره گرند و همان کاری را می کنند که در 
تصاویر مربوط به مستندی دیگر شاهدش 
بودیـم، امـا اکنـون محتـوای مشاهداتشـان 
تغییر کرده اسـت. مستندسـاز تنها شکِل 
را  ماهیـت  امـا  را حفـظ می کنـد  تصاویـر 
تغییـر می دهـد و معنایـی جدیـد از تلفیق 

دو پاِن جداگانه شکل می گیرد. 
نکته پایانی، نقد صریح فیلم بر متولیاِن 
خشـک شـدن هامون اسـت. مستندسـاز 
دالیل محیطی زیادی را بررسی می کند اما 
از غفلـت دولـت نیـز فـارغ نمی مانـد. فیلم 

تمـام موضوعـات فرعـی در تبییـن دالیـل 
را بررسـی می کنـد  خشـک شـدن هامـون 
ظرافـت  بـا  داسـتانی  فیلمـی  همچـون  و 
اثـر جمـع می کنـد.  بنـدی  پایـان  در  را  آن 
همچون فیلمی داستانی که جمع بندی 
تمـاِم  سرنوشـت  کـردِن  جمـع  و  نهایـی 
رویدادهـای فرعـی بـه شـّدت کار سـختی 
می نمایـد و سـهل انـگارِی کوچکـی تمـاِم 
نابـودی  بـه  را  آغازیـن  پردازی هـای  ایـده 
گاهانـه  آ می کشـاند، اینجـا مستندسـاز 
دلیلـی  البتـه  و  کلـی  نقـدی  بـا  را  پایـان 
قاطـع جمـع بنـدی می کنـد. آب هامـون 
بـه مخـازن ذخیـره آب »چـاه نیمه«هـا در 
زابـل سـرازیر می شـود و ایـن ادغـاِم جمـع 
بنـدِی روایـت، اوج گیـری ماجرای فیلم و 
کـه باید  اوِج بحـران و فاجعـه اسـت. آبـی 
هامـون را زنـده نـگاه دارد، در مخـزِن یـک 
و نیـم میلیـارد متـر مکعبـی زابـل ذخیـره 
نقـد  ایـن  عمـد،  بـه  فیلمسـاز  می شـود. 
فیلـم  پایـان  در  را  سـازی  شـفاف  ایـن  و 
بنـدی  پایـان  هـم  تـا  می کنـد  جانمایـی 
از  کـه  ایـن  هـم  و  دارد  را محفـوظ  روایـی 
منظر تعلیق، درست در آخرین لحظات 
فیلم، مخاطب را از دلیل اصلی خشکی 

هامون باخبر نماید.
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