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کـردن، وقتـی اسـم  فیلـم هـای سـینمایی بـد عادتمـون 
کـوه عضلـه جلـوی چشـممون  قهرمـان رو می شـنویم یـه 
کـه پـرواز می کنـه و مـردم رو از دِل آتیـش نجـات میـده، ولـی  میـاد 
همه ی قهرمان ها که شنل نمی پوشن، بعضی قهرمان ها واقعی اند 
یکـی  ُبتنـی«  »مـرد  نیسـت،  بازوشـون  زور  تـوی  فقـط  قدرتشـون  و 
کنـه زلزلـه نتونـه  کاری  کـه قـدرت اش اینـه  از اون هاسـت، مـردی 

که اسم ایران رو باال برده. کنه. مردی  خونه های مردم رو خراب 
توضیـح اینکـه مـرد ُبتنـی چـه کسـی هسـت بمونـه پای خـود فرهاد 
یش کشف سوژه ها  درودگر، کارگردانی که میگه انگیزه ی فیلم ساز
کـه وجـودش مایه  و ابعادشـونه و حـاال رفتـه سـراغ زندگـی قهرمانـی 
یـه بـرای مـا ایرانی ها. فرهـاد درودگـر، کارگردانیه که تصمیم  افتخار

کنه. گرفته قهرمان ها رو به ما معرفی 

کارگردان: فرهاد درودگر
نویسنده: مهدی اسدزاده
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اسطوره ای به استواری بتن
به گزارش روابط عمومى جشـنواره تلویزیونى مسـتند، فصل چهارم این جشـنواره از روز شـنبه 
23 دی ماه آغاز شـده اسـت. این فصل از نخسـتین جشـنواره تلویزیونى مسـتند با رقابت 45 
فیلم در سه بخش کوتاه، نیمه بلند و بلند، کار خود را آغاز نموده است. آثار این جشنواره در 
قالب برنامه تلویزیونى جشنواره مستند از شبکه مستند سیما به نمایش در مى آیند و و ضمن 
داوری کارشناسى، مردم نیز با رای خود، اثر برگزیده مردمى را انتخاب خواهند کرد. این برنامه 
در روزهـای زوج سـاعت 20 روی آنتـن شـبکه مسـتند مـى رود. اولیـن اثـری کـه در فصـل چهـارم 

جشنواره، نمایش داده شده، مستند »مرد بتنى« است.

نویسنده: سهیل  محمودی
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گفـت: ایـده  کارگـردان مسـتند »مردبتنـی« دربـاره ایـن مسـتند  فرهـاد درودگـر، 
اولیـه »مـرد بتنـی« از مجموعـه »سـرزمین نخبگان« که توسـط شـبکه افق تولید 
شـده بـود، بـه وجـود آمـد. در ایـن برنامـه، نخبـگان ایرانی که شـهرت جهانی دارنـد، معرفی 
می شدند. یکی از این نخبگانی که در جریان تولید مجموعه »سرزمین نخبگان« با ایشان 
آشنا شدیم، پروفسور رمضانیان پور بود که احساس کردم این فرد کار بسیار باارزشی انجام 

می دهد.
درودگر در ادامه توضیح داد: پروفسور رمضانیان پور در عرصه بتن فعالیت می کنند. با 
که موضوع بتن در دنیای امروز دارد و شخصیت منحصر به فرد پروفسور  توجه به اهمیتی 

رمضانیان پور، مستند »مرد بتنی« تولید شد.
وی افـزود: کار کـردن در مـورد افـراد نخبه، بسـیار جذاب اسـت چون با جهان بینی یک 
فـرد نابغـه آشـنا می شـویم و زندگـی او را از نزدیـک می بینیـم. بـا توجـه بـه تخصـص ایشـان 
کشـور مـا زلزله خیـز اسـت؛ علـم ایشـان در حـوزه مقاوم سـازی در  کـه  کـه بتـن اسـت و ایـن 
برابـر زلزلـه بسـیار مفیـد می باشـد. این مسـتند نگاهـی قهرمان گونه و اسـطوره ای به پروفسـور 
رمضانیان پور دارد، چرا که ایشـان در جهان بسـیار شـناخته شـده اسـت و به نوعی قهرمان 

ملی کشور ماست.
مستند »مرد بتنی« به کارگردانی فرهاد درودگر در تاریخ شنبه 23 دی ماه، ساعت 20 در 

قالب برنامه تلویزیونی جشنواره مستند روی آنتن شبکه مستند سیما رفته است.
پوستر  فیلم مستند

»مرد بتنی«
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بیوگرافیـک  قاعدتـًا شـرح  پرتـره،  مسـتند 
امـا می توانـد همـواره  شـخصیت اسـت، 
این گونه نباشد و بر ساحت هایی دیگر از 

انسان نفوذ کند.
مسـتند پرتـره بـه مـواردی از این دسـت 

نیز می پردازد:
آن،  در  فیلمسـاز  شـخصِی  -نـگاه 
اغلب وجود ندارد و همه چیز معطوف بر 

کاراکتر نمونه است.
- الیه های درونی شخصیت، عالوه بر 

بیرون و ظاهرش، نمایان می شود.

تقدیرنامه ای تصویری 
از یک نخبه

تحلیلی بر مستند »مرد بتنی«

نویسنده: رحیم ناظریان
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از  تـازه ای  یـا  و  صحیـح  شـناخت   -
شـخِص نمونـه، ارائـه می کنـد که پیشـتر، 
یا مهجور مانده یا به اشـتباه معرفی شـده 

بود. 
- مخاطب را وادار به همذات پنداری 

با کاراکتر معرفی شده می نماید و ... .
بـر  عـالوه  پرتـره  مسـتند  حـال  ایـن  بـا 
ویژگی های مختص به خود، در سینمای 
مستند همواره با چالش هایی در پذیرش 
ارزش هنـری آن مواجـه اسـت.  یـا حتـی 
امـا ایـن را هـم از یـاد نبریـم کـه اهمیـت آن 
انکارناپذیر است تا جایی که در برخی از 
جشنواره های مستند، بخش جداگانه ای 

را برای این گونه در نظر می گیرند.
ارزش  میـزان  بیـان  بـرای  نـکات  ایـن 
چنین گونه ای اینجا بیان نمی شود، بلکه 
کـه  هـدف، شـرح حالتـی دوگانـه اسـت 
تولیـد مسـتند پرتـره را سـخت می نمایـد. 
حساسـیت ها  در  اصلـی  نکتـه  شـاید 
گزینـه  همـان  مسـتند،  گونـه ی  ایـن  بـر 
بیوگرافیـِک چنیـن آثـاری باشـد. آنجایی 
که مستندسـاز خـود را مقید بـه کاراکتری 
نمونـه می کنـد و در محـدود ه ی تعهـدات 
کـه  و نیازهـای او باقـی می مانـد، آنجایـی 
کاراکتر معرفی شـونده، دسـت و  جذبه ی 

پـای کارگـردان را در آزادی هـای محتوایی 
کارگردانـاِن تـازه  می بنـدد و ایـن امـر بـرای 
کار و یـا کـم تجربه احتمااًل سـمی مهلک 
سـختی  شـرایط،  ایـن  در  بـود،  خواهـد 

چنین گونه ای بیشتر قابل درک است.
کاراکتـِر مـورد بحـث شـدن و  مقیـد بـه 
تحت تأثیر او قرار گرفتن می تواند مستند 
پرتره را تا حد و اندازه های اثری تبلیغی یا 
رپورتـاژ، پاییـن بیـاورد و از ارزش هنـری آن 

بکاهد. 
مسـتند »مـرد بتنـی« اثـری بیوگرافیـک 
و  راه  مهندسـی  مطـرح  چهـره  یـک  از 
سـطح  در  کـه  اسـت  ایـران  سـاختمان 
بیـن المللـی نیـز چهـره ای شـناخته شـده 
کـه از  بـه حسـاب می آیـد. تمامـی آنچـه را 
ویژگی هـای مسـتندی پرتره برشـمردیم در 

این اثر نیز به چشم می خورد.
بـر  اتـکا  بـا  نمونـه  کاراکتـر  معرفـی 
مصاحبـه، عکس هـای خانوادگـی و نقـل 
خاطرات و گفتار متن در طول اثر به چشم 
می آید. برای این معرفی، کارگردان تنها بر 
مصاحبـه ای رو در رو اکتفـا نمی کنـد و بـا 
شخصیتش به خانه ی دوران کودکی اش 
حسـی  هـم  تـا  می کنـد  مراجعـه  نیـز 
نوسـتالژیک را ایجـاد نمایـد و هـم ایـن که 
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فیلـم را بـه ماهیت تصویـری اش نزدیک تر 
کند. 

در طـوِل زمـاِن روایـی مسـتندی کوتـاه، 
کاراکتـر  قبـاِل  در  اطالعـات  از  انبوهـی 
بـه  پـی  در  پـی  نظمـی حسـاب شـده  بـا 
اطالعاتـی  می شـود.  منتقـل  مخاطـب 
از قبیـل دوران نوجوانـی و تصمیـم بـرای 
انتخاب رشـته دانشگاهی، سفر به شیراز 
گرفتـن او از معمـاری  و تحـت تأثیـر قـرار 
آنجـا، اخـذ مـدرک و تصمیـم بـرای ادامـه 
ماجـرای  کشـور،  از  خـارج  در  تحصیـل 

از  بعـد  ایـران،  بـه  او  بازگشـت  و  انقـالب 
از  خـارج  بـه  مجـددش  سـفر  و  انقـالب 
کشـور و ادامـه تحصیـل، آزمایـش بـر روی 
ک ایـران در دانشـگاهی در انگلیـس،  خـا
مـرگ مـادرش، انتخـاب بـه عنـوان رئیـس 
دانشـگاه عمـران، کشـف سـرطان بتـن بـا 
معرفـی  کانـادا،  در  متخصصیـن  کمـک 
مجموعه کارها و پروژه هایی که با کمک 
او در ایران سـاخته شـد، شـرح افتخارات 
معرفـی  او،  بین المللـی  جوایـز  و  داخلـی 
کتاب ها و تألیفاتش و... موارد بسیار زیاد 
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دیگر که همه این ها در زمانی کمتر از سی 
دقیقه به مخاطب منتقل می شود.

 قـدرت یـا ضعـف چنیـن شـیوه ای در 
شـکل، منـوط بـر محتـوای اثـر نیـز هسـت. 
گونـه مسـتند  کـه از اسـم ایـن  همان طـور 
از  اطالعـات  بیـان  بـر  پرتـره  می آیـد،  بـر 
بـرای  یقینـًا  امـا  دارد؛  کیـد  تأ کاراکتـرش 
ارتقـا از اثـری کامـاًل معرفی نامـه ای به اثری 
بـا مؤلفه هـای سـینمایی، گاهـی ناچار به 
خـروج از قطعیت هایـی هسـتیم کـه گونه 
پرتـره در اختیارمـان می گـذارد. بنابرایـن از 
سـویی بیـاِن حجـم انبوهـی از اطالعـاِت 
مربوط به یک شـخِص حقیقی از کودکی 
کمتـر از سـی دقیقـه  تـا حـال؛ آن هـم در 
گونه مسـتند پرتره یک مزیت  می تواند در 
منظـری  از  امـر  همیـن  امـا  شـود  قلمـداد 
دیگـر یـک ضعـف نیـز بـه شـمار می آیـد. 
کلیشـه های رایـج چنیـن آثـاری محتـوای 
کـه  آنهاسـت  بـودن  تبلیغـی  و  اندرزگـون 
بـه دلیـل شـکل  بتنـی«  »مـرد  در مسـتند 
روایـت و نـگاِه سرشـار از احتـرام فیلمسـاز 
بـر کاراکتـر، ایـن تلقـی از آن کامـاًل مشـهود 

است.
بنابرایـن می تـوان مسـتند »مـرد بتنـی« 
و  تأثیرگـذار  کاراکتـِر  یـک  معرفـی  در  را 

پرداختن بر جنبه هایی متفاوت از زندگی 
قبـول دانسـت.  قابـل  بیوگرافیکـی  اثـر  او، 
تاریخـی  هـم  روایتـش  همزمـان  کـه  اثـری 
کاراکتـرش را  کودکـی تـا اکنـوِن  اسـت و از 
شرح می دهد و پالن به پالن، گذر زمان را 
نیز در اثر شاهدیم و هم این که اثر، حاوی 
روایتی جامع از شخصیتش است. با این 
حـال »مـرد بتنـی« از منظـر سـینمایی اش 
مجالی برای تحلیل ندارد، تنها چیزی که 
اثـر را پررنـگ جلـوه می دهد تأثیری اسـت 
کاراکتر مبتکر و دانشمند روی  که معرفی 
مخاطب می گذارد. به عبارتی فیلم کاماًل 
متکی بر کاراکتِر معرفی شونده است و این 
قابلیـت، خـارج از مؤلفه هـا و ویژگی هـای 
مسـتند پرتـره، بـه شـدت سـاده انگارانـه و 
گونـه ای، یـک  البتـه در چارچـوب چنیـن 

نیاز و امری قابل پذیرش می نماید.

که از اسم  همان طور 
این گونه مستند بر 

می آید، پرتره بر بیان 
کترش  کارا اطالعات از 

 
ً
کید دارد؛ اما یقینا تأ

برای ارتقا از اثری 
 معرفی نامه ای 

ً
کامال

به اثری با مؤلفه های 
سینمایی، گاهی 
ناچار به خروج از 

قطعیت هایی هستیم 
گونه پرتره در  که 

اختیارمان می گذارد.
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خاطرات انقالب در قاب 
دوربین »آقای الفت«

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، فصل چهارم این جشنواره از روز شنبه آغاز 
شده است. این برنامه در روزهای زوج ساعت 20 روی آنتن شبکه مستند مى رود. در هفته اول 
6 مستند در جشنواره نمایش شده اند که 2 مستند اول، به ترتیب »مرد بتنى« و »آقای الفت« 
هستند. احمد صراف یزد درباره مستند »آقای الفت« گفت: »آقای الفت« روایت شخصى به 
نام اکبر الفت است که تنها عکاس باقى مانده انقالب در یزد است. البته االن دیگر کسى یادش 
نیست که الفت کیست و کجاست. بعد از تولید این مستند، یاد آقای الفت احیا شد و کتاب 
عکس هایش به زودی به چاپ مى رسد و به این ترتیب، گنجینه مهمى از عکس های انقالب 

دوباره بازیابی شده است.

نویسنده: سهیل  محمودی

کارگردان:
احمد صراف یزد
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گفـت: آقـای الفـت در دوران پیـش از انقـالب در عکاسـی تئاتـر  وی در ادامـه 
فعالیـت داشـته اسـت. بعـد از ایـن کـه فضـای انقالب پیـش می آید به واسـطه 
همین عکاسـی تئاتر، آقای الفت وارد جریانات مردمی می شـود و تصاویر بسـیار نابی را از 
جریـان انقـالب اسـالمی ثبـت می کنـد که تعـدادی از آن ها برای اولین بار در مسـتند »آقای 

الفت« به نمایش گذاشته شده اند.
کـه بخشـی از تاریـخ ایـن کشـور را بـه بهتریـن  صـراف یـزد توضیـح داد: تنهایـی ایـن فـرد 
کسـی نمی دانـد خیلـی از  کـرده، بـرای مـن بسـیار آزاردهنـده بـود. االن  شـکل ممکـن ثبـت 
گرفته  عکس های زیبایی که در اقصی نقاط یزد از انقالب نصب شده، توسط چه کسی 
شده است. فراموش شدن فردی مانند آقای الفت، بسیار مسئله غم انگیزی است. البته 

پخش این مستند، کمک بسیاری به شناساندن آقای الفت به مردم داشت.
کارگردانـی احمـد صـراف یـزد در تاریـخ شـنبه 23 دی مـاه،  مسـتند »آقـای الفـت« بـه 

ساعت 20:30 در قالب برنامه تلویزیونی مستند روی آنتن شبکه مستند رفته است.
پوستر  فیلم مستند

»آقای الفت«
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برخـی از نظریه پـردازان سـینمای مسـتند، 
مسـتقل  شـیوه ای  جهـت  ایـن  از  را  پرتـره 
کـه احتمـااًل  در مستندسـازی نمی داننـد 
دارای مؤلفه هـای اختصاصـی و منحصـر 
بـه فـرد نیسـت و مستندسـازان بـرای تولیـد 

و  معمـول  شـیوه های  تمـام  از  پرتـره  اثـری 
مشـخص دیگـر بهـره می برنـد و فقـط ایـن 
نکته را مدنظر قرار می دهند که مستند پرتره 
دارای الگوهایی مختلف است. به عبارتی 
مستند پرتره را می توان به شیوه هایی متنوع 
همچون مشاهده ای، توضیحی، شاعرانه، 

استشهاد محلی از یک 
عکاس!

تحلیلی بر مستند »آقای الفت«

نویسنده: رحیم ناظریان
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مشـارکتی، تولید نمود اما آنچه این گونه را 
کیـد  متفـاوت از دیگـر شـیوه ها می کنـد، تأ
فیلمساز بر فردی خاص است که می تواند 
گمنـام یـا سرشـناس باشـد و تمـام زوایـای 
فیلم بدان کاراکتر اشاره دارد. حال باید این 
نکته را نیز در نظر داشت که مستند پرتره به 
دلیـل محدودیتش در حیطـه ی کاراکتری 
مشخص، تا کجا می تواند خالقانه بر سوژه 
اشراف داشته باشد؟ مستند پرتره آنجایی 
کـه صرفـًا بـه معرفـی یـک فـرد می پـردازد و 
دیدگاهی بیوگرافیک و تاریخی دارد از نظر 
محتوایی تفاوتی با نوشتار نخواهد داشت.

دوربیـن، در قبـال ناتوانـی نوشـتار، تـوان 
ارائه پیکره ای کامل از ظاهر و باطن کاراکتر 
دارد. سینما می تواند به واسطه بهره بردن از 
تمام ابزارهای ادبی، موسـیقایی، عکاسی 
و فیلمیـک، از بنـِد تاریـخ نـگاری ِصـرِف 
یک شـخصیت حقیقی، خارج شـود و به 
روانشناسی او نیز دست یابد. فرهاد ورهرام 
جایی گفته بود: »اغلب مستندهای چهره 
نـگار، شـبیه استشـهاد محلـی هسـتند.« 
کـه چنیـن آثـاری  و ایـن بـدان معناسـت 
غالبـًا بـر وجـوه ظاهـری کاراکتـِر نمونه شـان 
کید دارند و اثر، بیشـتر از آن که اسـتقالِل  تأ
مضمونی و درونمایه ای داشته باشد، صرفًا 

یک معرفی نامه از آن فرِد نوعی است.
»آقـای الفـت« مسـتندی چهـره نـگار، از 
فـردی اسـت کـه لحظـات انقـالب ایـران را 
در شـهر یـزد بـا دوربینش ثبت کـرده و حاال 
خـودش جلـوی دوربیـن یـک مستندسـاز 
نشسـته اسـت تا برای یک بار هم که شـده 
دیگـری  دوربیـن  بـرای  سـوژه ای  خـودش 
باشد. همچون اغلب آثاری از این دست، 
»آقـای الفـت« نیـز متکـی بـر تمـام ابزارهـای 
بـا  مصاحبـه  اسـت:  مسـتند  تولیـد  رایـج 
سـوژه، گفتـار متـن توضیحـی و گفتار متن 
اول شخص، استفاده از آرشیو، بازسازی و 

بدیهه سازی و ... .
بنابراین مستند »آقای الفت« به عنوان 
مختلـف  شـیوه های  از  پرتـره  مسـتندی 
تولید مستند بهره می برد تا با همه ابزارهای 
رایـج، کاراکتـرش را معرفی نماید. اما طبق 
مقدمـه ای کـه گفتـه شـد، مستندسـاز جـز 
معـدود مـواردی کـه بـه واسـطه گفتـار متـن 
بـدان نایـل می گـردد، بـا اسـتفاده از دوربین 
و بیانی سینمایی به درون کاراکترش نفوذ 
نمی کنـد و تـا سـرحِد ممکـن سـعی دارد در 
همـان چارچوب تاریخـی و زندگی نامه ای 
باقی بماند. این در حالی است که سوژه ی 
این مستند، قابلیت هایی در زمینه الصاق 
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نگاهـی خالقانـه از سـوی فیلمسـاز را دارد 
آن  از  نشـانه هایی  صحنه هـا  برخـی  در  و 
نیـز قابل مشـاهده اسـت. معرفی عکاسـی 
یـزدی کـه انقـالب ایـران را در قالـب عکس 
و تصویر ثبت کرده و حاال مهم ترین آرشـیو 
آن رویـداد را در اختیـار دارد، شـاید دارای 
جذابیت هایی از منظر تاریخی باشـد، اما 
آنچـه سـوژه را بیـش از اینهـا در چارچـوب 
سینما بااهمیت جلوه می دهد، بازگشت 
او به اتاِق تاریِک خاک گرفته ای است که 
حاال به بهانه تولید این مسـتند، ابـزارآالِت 
چـاپ و ظهـور عکـِس آن بایـد مجـدد راه 
بیفتد. این جاست که دوربین مستندساز 
باید دست از نگاه تاریخی و معرفی نامه ای 
بودنش برمی داشت و این حس نوستالژیک 
و اندوه بار کاراکترش را در قبال اتاِق تاریکی 

که مدت هاسـت اسـتفاده ای از آن نشـده، 
لحظـات  از  یکـی  در  مـی داد.  نشـانمان 
فیلم، سوژه فیلم، نگاتیوی قدیمی و خاک 
گرفتـه را مجـدد چـاپ می کنـد و آن را روی 
کـردِن عکس هـا  بنـد مخصـوِص خشـک 
می توانـد  سـینما  آنچـه  می کنـد.  آویـزان 
در قبـال چنیـن سـوژه ای نشـانمان دهـد، 
احتمااًل در این گونه لحظات نهفته است 
و نـه مصاحبـه و بازسـازی. به عبارتـی اتاِق 
تاریـک عکاس خانـه، مهم تریـن عنصـری 
کـه در چنیـن مسـتندی فیلمسـاز  اسـت 
می توانست بدان بپردازد و تمام آنچه »آقای 
الفـت« بـا زبـان بی زبانـی جلـوی دوربین به 
شـکل خـام بیـان نمـود، همین اتـاق خاک 
گرفته نیز به شکلی تأثیرگذارتر می توانست با 

همراهی دوربین بیان کند.

 انگار تنها خالقیت 
ممکن در مواجهه 
با یک عکاس 
قدیمی، همین 
بازی با عکس ها و 
مکان هایی است 
که او آنجا لحظاتی 
کرده  تاریخی را ثبت 
است. 
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شـکل های  در  الفـت«  »آقـای  مسـتند 
مختلف بیانی اش، بیش از آن که به درون 
کنـد سـعی در تعریـف و  کاراکتـرش نفـوذ 
تمجیـد دارد. بـه طـور مثـال در گفتار متن، 
مثـل  الفـت،  »آقـای  می گویـد:  کـه  آنجـا 
خیلی هـای دیگـر فقـط و فقـط بـه واسـطه 
داشـتن دوربین، چیزایـی رو ضبط نکرد«، 
داِل بر تمجید بی چون و چرا از او و زیر سؤال 
بـردِن قشـری دیگر اسـت که حاال یـا از روی 

عالقه یا تفننی در حال عکاسی بودند. 
در  کلیشـه پردازی ها  ایـن  مصـداق  یـا 
پالن هایی اسـت که فیلمسـاز سـعی کرده 
مـکاِن موجود در عکس هـای قدیمِی آقای 
عکاس را به واسطه تدوین، در کنار مکاِن 
امروزی آن قرار دهد که جدا از انتقال مفهوم 
گذر زمان یا اثبات مستندات، دلیل درونی 
و پنهانی دیگری ندارد و این شکل بازسازی 
به شـدت تکرار شـده و کلیشـه است. این 
که عکاسی را مجاب کنیم عکسی قدیمی 
را بـردارد و مـا را بـه مـکان امـروزی اش ببـرد، 
ساده ترین راه حل برای طراحی یک روایت 
اسـت. یـا بازسـازی در شـکل دیگـرش در 
صـورت  بدیـن  مسـتند،  از  دیگـر  بخشـی 
کـه فیلمسـاز از کاراکتـرش می خواهـد تا به 
مکان هایی که از آنجا تظاهرات انقالبی را 

با دوربینش ثبت کرده، برود و فیگور عکس 
گرفتـن بگیـرد تـا فیلمسـاز در تدویـن، ایـن 
تصاویـِر مربـوط بـه اکنـون را بـا عکس هایی 
از گذشته پیوند بدهد. انگار تنها خالقیت 
ممکن در مواجهه با یک عکاس قدیمی، 
و مکان هایـی  بـا عکس هـا  بـازی  همیـن 
اسـت که او آنجا لحظاتی تاریخی را ثبت 

کرده است. 
همه ی اینها تدارکاتی اسـت در جهت 
در  ایـن  و  کاراکتـر  ایـن  درون  بـه  رسـیدن 
حالـی اسـت که چنین فردی بیـش از این 
کافـی  قابلیـت شـخصیت پـردازی دارد. 
اسـت عکس هـای قدیمـی فقـط بـه مثابه 
گرفتـه  کار  یـادآوری ماجرایـی تاریخـی بـه 
جهـت  در  آنهـا  از  فیلمسـاز  و  نمی شـد 

رسیدن به درونیات کاراکتر بهره می برد. 
بـه  مربـوط  همگـی  کـه  مـوارد  ایـن   
مشـاهده،  قبیـل  از  متفـاوت  شـیوه هایی 
بازسازی، مصاحبه، گفتار متن توضیحی 
اسـت،  آرشـیوی  روش  طـور  همیـن  و 
ُبعـد  همـان  جهـت  در  فقـط  را  فیلمسـاز 
زندگی نامه ای سوژه یاری کرده و وی اثری 
را ارائه نموده که از این منظر، اثری جذاب 
بسـیار مخـدوش  از منظـر سـینمایی  امـا 

می نماید.
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هاشـون  شـغل  چهارچـوب  تـوی  فقـط  رو  آدم هـا  بیایـد 
کنید یـه معلم  تصـور نکنیـم، مثـال شـما می تونیـد تصور 
ادبیـات از پشـت میـز معلمـی در بیـاد و دوربیـن دسـت بگیـره و 
بزنـه بـه دِل طبیعـِت شـهِر شـمالیش و یـک سـال از سـختی ها و 
کـه البه الی زندگی های ماشـینی  خوشـی های مردمـی فیلم بسـازه 

ما فراموش شدن؟
ولـی  می کنـن  اضافـه  مـا  علـم  اندوختـه ی  بـه  خـوب،  معلم هـای 
معلم هـای عالـی بـه مـا زندگـی یـاد میـدن. آقـای شـعبانی یـه معلم 
کالس درس هـم شـوق درس  کـه حتـی خـارج از  عالیـه، معلمـی 
دادن داره، با فیلمش من و شما رو از دنیای خودمون جدا میکنه 
کـه تـوش هنوز زندگی معنا داره. آره آقای شـعبانی  و جایـی می بـره 

فقط یه معلم ادبیات معمولی نیست.

کارگردان: نبی اهلل شعبانی
نویسنده: مهدی اسدزاده
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سفر  سخت
»آجور تا بند« روایتى تصویری از زندگى کوچ نشینان طالش است که نبى اهلل شعبانى آن را جلوی 

دوربین برده است.
شـعبانى، کارگـردان مسـتند »آجـور تـا بنـد« دربـاره ایـن مسـتند گفـت: »آجـور تا بنـد« قصه کوچ 
یک خانواده طالشى است که در چهار مرحله کوچ مى کنند و در هر مرحله ای زوایای مختلف 
زندگـى آنهـا را کـه پـر از مرارت هـا و در عیـن حـال زیبایی هـای زندگـى در کنـار طبیعـت اسـت به 

تصویر کشیده ایم.

نویسنده: سهیل  محمودی
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شـعبانی اضافـه کـرد: قسـمت اول این کـوچ، آجور نـام دارد. آجور به معنای 
منطقه ای اسـت که برای سـکونت در زمسـتان از آن استفاده می شود و نزدیک 
جلگـه و جنـگل اسـت. در ایـن شـرایط، زمیـن پوشـیده از بـرف اسـت و هیـچ علفـی بـرای 
دام هـا وجـود نـدارد، پـس مـردان مجبورند از درختان بسـیار بلند باال بروند و جـان خود را به 
خطر بیندازند تا بتوانند برای دام ها غذا تهیه کنند. این مسیِر کوچ پر است از این اتفاقات 

جذاب که سعی شده در مستند »آجور تا بند« به نمایش گذاشته شود.
مستند »آجورتا بند« به کارگردانی نبی اهلل شعبانی، 25 دی ماه در قالب برنامه تلویزیونی 

جشنواره مستند، ساعت 20 روی آنتن شبکه مستند رفته است.

پوستر  فیلم مستند
»آجور تا بند«
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مستند مردم نگار، ذاتا با پژوهش و مطالعه 
میدانی آمیخته است. به عبارتی نمی توان 
یـک فرهنـگ را بازشناسـی کـرد و از آداب و 
رسوم و روش معاش و شکل زندگی مردمی 
بـدان  از فاصلـه ای دور  امـا  گفـت  سـخن 

نگریست.
بـه  نیـل  بـرای  نـگار  مـردم  مسـتند 
و  تحقیـق  نیازمنـد  سـوژه،  زوایـای  تمـام 

اسـت  نزدیـک  از  موضـوع  کالبدشـکافی 
و گـروه فیلمسـاز پـا بـه پای سـوژه در شـرایط 
عـادی یـا سـخت، بـا آن همراهـی می کنـد 
بررسـی  را  آن  زیسـتی  جنبه هـای  همـه  تـا 
نـگار در  مـردم  نمایـد. غالبـًا مسـتندهای 
دروِن خود به یک انسان شناسی نیز دست 
می یابند و در طوِل مدت مکاشفه شـان در 
گاه تـن به قیـاس آن با  دل فرهنـگ؛ ناخـودآ
دنیاِی روزمره می دهند. اغلب مستندهای 

وهشی به دور از احساسات پژ
تحلیلی بر مستند »آجورتا بند«

نویسنده: رحیم ناظریان
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مـردم نـگار بـه این دلیل سـوژه را برای شـروِع 
آن  در  کـه  می نماینـد  انتخـاب  پژوهـش 
کـه بـا  سـوژه، ابعـادی از زندگـی را می یابنـد 
زندگـی عـادی، معمولـی و روتیـن متفـاوت 
است. فیلمساز، این تازگی و تنوع زیستی 
را بـه عنـوان عنصـری جـذاب، قلمـداد و با 
بـه تصویـر کشـیدِن آن عـالوه بـر تولیـد اثری 
گاه به انسان شناسی نیز  مردم نگار، ناخودآ
ورود می کند. بنابراین تفکیک مردم نگاری 
و انسـان شناسـی در مسـتندهایی بـا ایـن 
رویکرد، تقریبًا امری قطعی نیست و در هر 
کـدام از ایـن دو زاویـه، از هـر نگره، به تناوب 

ویژگی هایی مشترک دیده می شود. 
مستند »آجورتا بند« مستندی مردم نگار 
گیـالن  دربـاره رمـه داراِن طالـش در اسـتان 
است و با توجه به آنچه در این مستند کوتاه 
دریافـت شـد، فیلمسـاز بـا انتخـاِب یـک 
خانواده از رمه داران و همراهی آنان از دامنه 
و دشـت تـا مراتـع باالدسـِت کـوه، عـالوه بـر 
ثبـِت شـکل زندگـی آنـان و مـردم نـگاری، 
اقدام به معرفی فرهنگ و مواردی مختص 

به انسان شناسی نموده است. 
فصـل  چنـد  در  میدانـی  پژوهـش  ایـن 
سال صورت گرفته و فیلمساز یک دوره ی 
یک سـاله از زندگِی دامداراِن این منطقه از 

گیالن را به تصویر می کشد. آنچه به تناوب 
کیـد عوامـل  در ایـن اثـر بـه چشـم می آیـد، تأ
تولید، نه بر شرح سختی های بی شمار یک 
زندگِی کاماًل بدوی، بلکه کاماًل معطوف بر 
نگاهی پژوهش محور است. شاید تفکیک 
ایـن دو حالـت پژوهشـی و احساسـی در 
نـگاه اول بـرای مسـتند »آجورتا بند« خیلی 
جای بحث نداشته باشد اما حقیقت این 
است آنچه این فیلم را قابل تأمل می کند، 
همیـن پافشـاری فیلمسـاز بـر اسـلوب یک 
برداشـت،  ایـن  بـا  اسـت.  پژوهشـی  روِش 
فعال کاری به جنبه های زیبایی شناسانه 
این حالت نداریم و فقط این یگانگی نگاِه 
فیلمسـاز در برخـورد بـا سـوژه را بـه حسـاب 
گاهـی و برنامـه ای از پیـش تعییـن شـده از  آ
جانب او قلمداد می کنیم. چرا که آنچه در 
این مسـتند به وفور یافت می شـود مقایسـه 
گاِه روش زندگی سخت کوهستانی  ناخودآ
با زندگی عادِی روستایی یا شهری، توسط 
مخاطب و بیننده ی اثر است، که احتمااًل 
برانگیـز  ترحـم  بـرای  را  کار  قیـاس،  ایـن 
بـودن همـوار می کنـد. بـه طـور مثال یکـی از 
پالن های نفس گیر »آجورتا بند«، لحظاتی 
است که رمه داران در هوایی بسیار سرد در 
ارتفـاع بیـش از سـی متـری درختـان، بدون 
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هیچ ابزاری برای محافظت، مشغول تهیه 
علوفـه هسـتند. نـه گفتـار متـن و نـه شـکل 
تصویربـرداری و نـه نوع تدویـن، هیچ کدام 
و  ندارنـد  ترحـم  حـس  ایجـاد  بـر  کیـدی  تأ
تمامی ابزاِر مستندساز در خدمت پژوهش 
اسـت. بـرای مستندسـاز در ایـن بخـش، 
تنها نحوه تهیه علوفه در فصول سـرد سـال 
اهمیـت دارد کـه بـه دلیل فقدان آن بـر روی 
خطرنـاک  کاری  بـه  تـن  رمـه داران  زمیـن، 
می دهنـد و از درختانـی مرتفـع بـدون هیچ 
ابـزاری بـاال می رونـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه بـا نگاهـی سـاده و بـه دور از قضـاوت، 
سـهل ترین شـکل بیانـی بـرای چنیـن پالن 
پرخطـری، همـان ترغیـب مخاطـب بـرای 
ایجـاد ترحـم اسـت. امـا اینجـا اصالـت و 
روش فیلمسـاز در »آجورتـا بنـد« ایـن اجـازه 

را بـه او نمی دهد که فضای علمـی اثرش را 
فدای احساسـاتی رقیـق نماید. نمونه های 
متعـددی از ایـن شـکِل نـگاه پژوهشـی در 
کـه هیـچ  مسـتند»آجورتا بنـد« وجـود دارد 
قضاوتی در باب شکل زندگی، امکانات، 
مصائـب و خاصـه نگاهی که رنج را نشـان 
یـک  همچـون  مستندسـاز  نـدارد.  دهـد، 
پژوهشـگر، کاری به خوبی یا بدی، شـادی 
کـوه  یـا رنـج، سـختی و آسـایش ایـن مـردم 
نشـین نـدارد و همـه ی اجـزای فیلـم تنهـا بر 
انتقـال اطالعـات دربـاره مـردم ایـن منطقـه 
کیـد مـی ورزد. البتـه در خـالل شـرح ایـن  تأ
یقیـن سـختی زندگـی  بـه  شـکِل زندگـی، 
رمـه داران توسـط دوربیـن ثبـت می شـود اما 
آنچه از جانب فیلمساز مطرح می شود تنها 

اصالِت تحقیقی مستندساز است.

نمونه های متعددی 
از این شکِل 
نگاه پژوهشی در 
مستند»آجورتا بند« 
که هیچ  وجود دارد 
قضاوتی در باب شکل 
زندگی، امکانات، 
مصائب و خاصه 
که رنج را  نگاهی 
نشان دهد، ندارد. 
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مسـتند »آجورتـا بنـد« بـرای تکمیـل اثـر 
مردم نگارانه و پژوهش محورش، دوربین را 
بـرای ثبـت تصاویری زنـده از زندگی عادی 
رمه داران و گفتارمتن را به عنواِن زباِن گویای 
شـکل  می کنـد.  مشـخص  اثـرش  علمـی 
گفتـار متـن در این اثر به دور از کلیشـه های 
آراسـتگی  بـا  کـه  گفتـار متـن اسـت  رایـِج 
صـدای نریتـور همـراه اسـت. اینجـا عوامل 
تولیـدی، صدایی را برای انتقال اطالعات 
اصطالحـات  توضیـح  و  ماجـرا  شـرح  و 
انتخاب کرده اند که از منظر جنس و لحن 
کلـی  کامـاًل بـا فضـا و حـس و حـال  صـدا 
فیلـم هماهنگـی دارد. صدایـی آماتورگونـه 
که خارج از تخصص های کلیشه شده ی 
گفتار متن، اقدام به خوانش متن می کند و 
از سویی بر اصطالحات و تعابیر به کار رفته 
در متن نیز اشراف دارد. با این حال می توان 
ایـن اثـر را مسـتندی »مـردم نـگار علمـی« 
کـه تنهـا سـعی در شناسـاندن  کـرد  تلقـی 
کـه بـه دور از غوغـای زندگـی  مردمـی دارد 
شهری یا حتی روستایی، شکلی متفاوت 
از زیسـت را تجربـه می کننـد. شـاید همین 
مسـئله »آجورتـا بنـد« را بیـش از آنکـه اثـری 
هنری جلوه دهد در چارچوب آثار علمی-
پژوهشـی نگاه می دارد. مستندی که تمام 

زوایـای زندگـی جامعـه نمونـه اش را بی کـم و 
کاست، بدون نزدیک شدن به روانشناسی 
و درون آدم هایـش نشـان می دهـد.  یکـی از 
دالیل خشـکی و عدم انعطاف اثر، همین 
و  آدم هـا  خـود  خلـوت  از  داشـتن  فاصلـه 
تاکید بر بیرون و اعمال روزمره ی آنهاست. 
گرچه این، به هیچ عنوان عاملی بر انتساب 
ضعـف بـر اثـر نخواهـد بـود امـا بی شـک در 
گرفتـن مخاطـب از اثـر  نزدیکـی یـا فاصلـه 
کـه بـا حـذِف  نقـش دارد و عاملـی اسـت 
همذات پنداری مخاطب و کاراکتر ایجاد 
شده است. به عبارتی با مرور »آجورتا بند« 
این نکته، کامال برجسـته اسـت که از آغاز 
تـا پایـان اثـر، همـذات پنـداری بـا کاراکترها 
کمتـر  دسـت  ایـن  از  آثـاری  نسـبت  بـه 
اعمـال  اینجـا  کـه  چـرا  می گیـرد،  صـورت 
در  آدم هـا  ایـن  زیسـتِی  روزمـره ی  و  عـادی 
راسـتای اهدافـی پژوهشـی اهمیـت دارد و 
نه خودشـان و شـخصیت و درونیات آنها. 
به عبارتی افراد حاضر در اثر، نمونه هایی از 
جامعه ی این منطقه هستند که نقش ابزار 

برای هدفی پژوهشی را ایفا می کنند.
به نظر، این نگاه مستندساز که در طول 
اثر خدشـه ای بر آن وارد نمی شـود، در جای 

خود قابل ستایش است.
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وزی رسان چشم به راه باد ر

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، جواد تقوی کارگردان مستند »چشم به 
راه باد« درباره این مستند گفت: این مستند، قسمتى از مجموعه مستند »آبی صحرا« است که 
مربوط به فرهنگ و اشتغال مردم ترکمن مى باشد. شغل بخشى از مردم ترکمن، صید ماهى 
خاویاری است. وقتى این مستند را شروع کردیم قرار بود آن را با نام »امواج برکت« تولید کنیم 

که به تاثیر امواج دریا بر جمعیت ماهیان و متعاقبا به زندگى مردم مى پرداخت.

نویسنده: سهیل  محمودی

کارگردان:
جواد تقوی



2۷شماره سی و یکم، بهمن ماه 1396

پوستر  فیلم مستند
»چشم به راه باد«

وی افـزود: بـا تحقیقـات بیشـتر متوجـه شـدیم نـه تنها دیگـر مثل سـابق، امواج، 
برکـت بـه زندگـی صیادان نمی بخشـند بلکه حاال ماهیان خاویاری به شـدت 
کـم شـده اند و صیـادان بایـد چشـم بـه راه باد باشـند تا امـواج را ایجاد و ماهیان را به سـاحل 

نزدیک کند تا آنها بتوانند صید کنند و به زندگی ادامه بدهند.
تقوی در ادامه اضافه کرد: عواملی مانند صید خارج از فصل، قاچاق ماهیان خاویاری 
در سنین پایین و عواملی دیگر وجود دارد که ذخیره ماهیان خاویاری دریای خزر را شدیدا 
که چشم به راه  در معرض تهدید قرار داده است. این مستند، شرح حال صیادانی است 

یا بیرون بیاورند. باد هستند تا صید را آسان کند و بتوانند روزی خود را از در
مسـتند »چشـم بـه راه بـاد« 25 ام دی مـاه سـاعت 20:30 در قالـب برنامـه تلویزیونـی 

جشنواره مستند روی آنتن شبکه مستند رفته است.
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گاهـی  مشـاهده گر،  مسـتندهای  در 
رفتـار  چنـان  شـاهد،  نقـش  در  دوربیـن 
او  حضـور  از  سـوژه  انـگار  کـه  می کنـد 
کـه در چنیـن  یـا ایـن  بی اطـالع اسـت و 
مسـتندهایی سـوژه، رفتـارش را با حضوِر 
دوربین تنظیم می کند که انگار دوربینی 
را نمی بینـد.  قـرار دارد  او  اطـراف  کـه در 
ایـن شـیوه مستندسـازی می توانـد البتـه 

بـا شـیوه های دیگـر نیـز ترکیـب شـود. بـه 
طـور مثـال دوربینـی مشـاهده گر می تواند 
در قبـاِل بدیهه سـازی، چنیـن نقشـی را 
کـه دوربیـن  مجـدد ایفـا نمایـد و یـا ایـن 
کـه  بـا تصاویـری شـاعرانه، همـان انـدازه 
خود را پنهان می کند با قاب بندِی دقیق 
رخ  بـه  را  خـود  حضـور  شـده،  رعایـت  و 

بکشد.
روش  از  بـاد«  راه  بـه  »چشـم  مسـتند   

توصیفی شاعرانه از رنج!
تحلیلی بر مستند »چشم به راه باد«

نویسنده: رحیم ناظریان
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ترکیـب شـیوه ها بهـره می بـرد. مسـتندی 
کـه در چنـد فصـل سـال، زندگـی  کوتـاه 
رنج آلود چند ماهیگیر ماهیان خاویاری 
را در استان گلستان به تصویر می کشد. از 
یک سـو ساختار روایی اثر، شکل حضور 
ماهیگیـران جلـوی دوربیـن و مـکان قـرار 
گرفتن دوربین، مشـاهده گر بودِن مسـتند 
را تأییـد می کنـد و از سـوی دیگـر، کل اثـر 
مملو از قاب هایی حساب شـده و دقیق 
با نکته سنجی هایی تنظیم شده است. 
گونه ای  به عبارتی فیلم سعی می کند به 
نشان دهد که انگار در حاِل ثبِت زندگی 
عادی ماهیگیران است و این که آنها در 
کـه مشـغول  برخـی از صحنه هـا و زمانـی 
کار روزانه هسـتند، انگار حضور دوربین 
را حـس نمی کننـد. اما از سـویی دیگر آن 
قاب هـای میلیمتـری و دقیـق بـا چنیـن 
رویه ای منافات دارد. دوربینی که برخی 
زمانـی  صـرف  مسـتلزم  قاب هایـش  از 
بصـری  کیفیـت  چنیـن  بـرای  طوالنـی 
مشـاهده گر  می توانـد  چگونـه  اسـت، 
یـداِد  باشـد و بـر حسـب اتفـاق، تمـام رو

کرده باشد؟ پیرامونش را ثبت 
البته طرِح این سؤال، دلیلی بر ایراد یا 
نقص نیست، بلکه می خواهیم از خالل 

این دوگانگی، به نتیجه ای برسیم.
نمی توان مستند »چشم به راه باد« را از 
منظری کلی، مستندی شاعرانه قلمداد 
کرد اما شـاخصه های چنین شـیوه ای در 
آن وجود دارد. در مسـتندهای شـاعرانه، 
دوربیـن تنها بر محتوایی روایی معطوف 
نیست بلکه در حِد نیاز یا حتی بیشتر از 
گاهـی روایـت را رهـا می کنـد  ایـن مقـدار، 
تصاویـر  واسـطه ی  بـه  فضاسـازی  بـر  و 
می پـردازد. بـه عبارتـی ممکـن اسـت در 
مسـتندی شـاعرانه، دوربیـن بـه ثبـت آن 
روایـت  راسـتای  در  کـه  بپـردازد  چیـزی 
مسـتند  در  اینجـا  و  نباشـد  اثـر  خطـی 
کامـال  گرچـه روایـت،  »چشـم بـه راه بـاد« 
مشـخص و مرتـب اسـت امـا قاب هـای 

کم نیست. کار،  کل  شاعرانه نیز در 
درخشـان  قابـی  بـا  مسـتند  شـروع 
و  اسـت  همـراه  گرفتـه  مـه  یایـی  در از 
خانـه ای  از  دقیـق  کادری  بـا  تصاویـری 
را  قـاب  ایـن  جذابیـت  یـا،  در دل  در 
نیـز  فیلـم  طـول  در  می کنـد.  دوچنـدان 
بـرای فضاسـازی، دوربیـن، بازیگوشـانه 
هر آنچه را که به فضا مربوط باشـد شـکار 
می کند. همچون گرازی که در ساحل به 
دنبال غذاست، ماهیگیری که در فصل 
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بیـکاری در حیـن ترمیـم تـور ماهیگیری، 
بـا نخ هـا از روی تفنـن بـازی می کنـد، یـا 
قابی زیبا از مهتاب در چارچوب پنجره؛ 
حتـی  و  چهره هـا  از  نزدیـک  نماهایـی 
از  فراتـر  همگـی  چشـم ها،  از  اینسـرت 
روایـت اصلـی مسـتند، بـر جذابیت های 

شاعرانه ی تصویر نیز حکایت دارند.
سـؤال  همـان  بـه  برمی گردیـم  حـال   

کـه  کـه مناسـبت فیلمـی  ابتدایـی، ایـن 
از یک سـو تالش دارد مشـاهده گر باشـد و 
کـه انگار در حال  گونـه ای رفتار نماید  بـه 
بازسـازی  از  فـارغ  واقعـی،  ثبـت جهانـی 
یـا حتـی بدیهه سـازی اسـت و از سـویی 
مـا  کـه  اسـت  شـاعرانه  چنـان  آن  دیگـر 
را حـس  همـواره سـاختار غیرواقعـی اش 

می کنیم، چیست؟
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یـک تضـاد دلنشـین در مسـتند  ایـن 
»چشـم بـه راه بـاد« اسـت و جمع بنـدی 
قابـل  پایانـی،  پالن هـای  در  تضـاد  ایـن 
مشـاهده اسـت. در پایـان ایـن مسـتند، 
کـه بـه دلیل  ماهیگیـراِن خسـته و ناامیـد 
کم، روزگار سـختی را می گذرانند،  صیِد 
و  انـد  خوابیـده  دریایی شـان  اتاقـک  در 
البه الی قاب هایی از نمایِش جسم های 
از  ُبرش هایـی  رفته شـان،  خـواب  بـه 
دیـده  یـاری  خاو ماهـی  صیـد  لحظـاِت 
می شـود. تغییـر رنِگ جزئـی این تصاویر، 
کامـاًل  ماهیگیـران،  خـواِب  البـه الی  در 
دسـت بردن فیلمسـاز در واقعیت اسـت 
واضـح،  شـکلی  بـه  فیلـم  پایـان  در  او  و 
جـا  یـا  رو جـای  بـه  را  مسـتند  تصاویـری 
یـا  می زنـد. انـگار ماهیگیـران در حـال رو
انگشـت های  حرکـت  و  هسـتند  دیـدن 
حرکـت  از  تصویـری  بـا  خفتـه  ماهیگیـر 
شـده،  صیـد  ماهـی  یـک  آبشـش های 
گـون  کـه رویا گونـه ای ادغـام می شـود  بـه 
کاماًل باورپذیر جلوه  بودن این صحنه ها 
در  نخسـتین  تضـاِد  بنابرایـن  می کنـد. 
که بدان اشـاره شـد، اینجا  شـکل روایت 
کـه سـعی بـر  کارکـرد می یابـد. مسـتندی 
مشاهده گر بودن دارد، به عمد با تصاویر 

و قاب هایی دقیق، روایت را پیش می برد 
گونـی بـه پایان  و نهایتـًا بـا شـاعرانگِی رویا
می رسـد. قاعدتًا دوربین در مستندهای 
قـاب  یـک  بـرای  فرصتـی  مشـاهده گر، 
کالسیک و حساب شده ندارد اما اینجا 
فضاسازی پابه پای روایت پیش می رود. 
گـوِن پایانـی  از سـویی دیگـر پـالن رویا
تفسـیر  قابـل  نیـز  بـه دو حالـت متفـاوت 
در  کـه  ماهیگیـران  اینکـه  یکـی  اسـت. 
شـدن  کـم  از  بارهـا  و  بارهـا  فیلـم  طـول 
بـار  چندیـن  و  زدنـد  حـرف  یـا  در ماهـی 
ایـن  بـا  برگشـتند،  یـا  از در دسـت خالـی 
خـواب  در  فقـط  انـگار  پایانـی،  یـای  رو
بایـد بـه دنبـال صیـد بگردنـد. ایـن یـک 
کـه  اسـت  چیـزی  آن  بـه  نزدیـک  تأویـل 
فیلـم بـه مـا ارائـه می کند و از سـویی دیگر 
کـه ایـن ماهیگیـران در طـول  از آنجایـی 
یـا  فیلـم، بارهـا و بارهـا از عشقشـان بـه در
گـوِن  رویا گفتنـد، تصاویـر  و ماهیگیـری 
کـه آنها  پایانـی، بیانگـر ایـن مفهوم اسـت 
شغلشـان  از  فـارغ  نیـز  خـواب  در  حتـی 
نیستند و عشق به شغلشان را در خواب 
نیز ادامه می دهند. هر دو تأویل یاد شده 
با زمینه چینی که فیلمساز در طول فیلم 

می کند، قابل تأیید است.

مستندی که سعی 
بر مشاهده گر بودن 

دارد، به عمد با 
تصاویر و قاب هایی 

دقیق، روایت را پیش 
 با 

ً
می برد و نهایتا

گونی  شاعرانگِی رویا
به پایان می رسد.
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یـم  گاهـی وقـت هـا تـو مسـیر هـای سـختی قـدم می ذار
که پاهامون خسـته میشـه و به سـرمون میزنه مسیر رو ول 
کنیـم و بی خیـال همـه چیـز بشـیم. حسـین الهامی پور هـم مثل ما 
ی یکـی از  از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت، وقتـی بـرای تحقیـق رو
که  سـوژه هایی که در موردشـون شـنیده بود راهی منطقه ای میشه 
ماشین رو نبوده و رسیدن به سوژه رو سخت می کرده، ته دلش به 

بی خیال شدِن ساخت این پروژه فکر می کنه.
ولـی پاهـاش برگشـتن رو قبـول نمی کنـه، هـر قـدم، قـدم بعـدی رو 
بـراش میـاره تـا آخـر بـه سـوژه می رسـن. انگار خـدا پیرمـرد رو خیلی 
کـه  دوسـت داشـته، آقـای الهامـی پـور وقتـی پیرمـردی رو می بینـه 
گـوش، بـدون چشـم، بـدون  تـوی یـه منطقـه ی دور افتـاده، بـدون 
کـه تـوی اون  زبـون زندگـی می کنـه می فهمـه تـک تـک قدم هایـی 
بـرای  نـه  رو  فیلـم  کـه  میفهمـه  داشـته،  ارزششـو  گذاشـته  مسـیر 
خـودش کـه بـرای اون پیرمـرد بایـد بسـازه. حاال حسـین الهامی پور 
که هیچ وقت دنیا  با مستنِد »فریاد در چال« رسانه ی آدمی شده 

حرف هاش رو نشنیده بوده.

کارگردان: حسین الهامی پور
نویسنده: مهدی اسدزاده

  فیلم مستند»فریاد در چال«
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60 سال تنهایی!
بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلویزیونـى مسـتند، حسـین الهامى پـور، کارگـردان مسـتند 
»فریـاد در چـال« دربـاره ایـن مسـتند گفـت: »فریـاد در چـال« روایـت پیرمـردی اسـت کـه مدت 
شصت سال است در یک روستای بدون سکنه در یک منطقه صعب العبور، تنها زندگى مى کند؛ 

این پیرمرد ناشنوا است و قادر به تکلم نمى باشد.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»فریاد در چال«

الهامی پـور توضیـح داد: محلـی کـه ایـن پیرمـرد زندگـی می کنـد در اصـل، یـک 
روسـتای خیلـی بـزرگ و آبـاد بـوده، امـا کـم کم مـردم مهاجـرت کرده انـد. پیرمرد 
کـه داشـته  تی  کودکـی از دسـت داده، بـه خاطـر مشـکال کـه پـدر و مـادر خـود را در  قصـه مـا 
نتوانسـته از روسـتا مهاجـرت کنـد. در حـال حاضـر این پیرمرد حدود صد سـال سـن دارد و 

به سختی زندگی می کند.
وی اضافـه کـرد: تولیـد ایـن فیلـم تقریبـا یـک سـال طـول کشـید و مـا تمـام تـالش خـود را 
که بتوانیم  کردیم که یک سـال از زندگی این پیرمرد را به تصویر بکشـیم و هدف ما این بود 

کمکی به این پیرمرد کرده باشیم که بتواند بهتر از این وضعیت زندگی کند.
مسـتند »فریـاد در چـال« 27 دی مـاه 96، سـاعت بیسـت بـه روی آنتـن شـبکه مسـتند 

رفته است.
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نیـز  روایـت  شـکل  سـاده ترین  حتـی 
پیچیدگی های مختص به خود را دارد. 
چگونگـی روایِت ماجرایی سـاده، نقش 
اثـر و  ی محتوایـی  تأثیرگـذار بسـزایی در 
جذابیت هـای فرمی خواهد داشـت. در 

یخ سـینما،  اغلب آثار مسـتنِد مطرح تار
زمینه چینی هـای  بـا  کوتـاه،  یـدادی  رو
گسـترده  و  پیچیـده  اثـری  بـه  تألیفـی 
تبدیـل شـده اسـت و این تغییـر، تنها به 
دلیـل شـکل و سـاختار روایـت آن ماجرا 
گاهی شما روایتی  توسـط مؤلف اسـت. 

کمی کمتر از صدسال تنهایی
تحلیلی بر مستند »فریاد در چال«

نویسنده: رحیم ناظریان
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که در  یدادی در نظر می گیرید  را برای رو
هـر حالـت  از  بیشـتر  تعلیـق،  آن عنصـر 
نیـز  گاهـی  و  می آیـد  چشـم  بـه  دیگـری 
روایـت  شـکِل  انتخـاب  یـا  و  تغییـر  بـا 
دیگری، اثرتان را خالی از تعلیق و فقط 
خواهیـد  متکـی  حـوادث،  و  یـداد  رو بـر 
کنیـم فیلمـی  کـرد. بـه طـور مثـال تصـور 
بـا افشـای راز اصلـِی خـود در پالن هـای 
پایـان  تـا  آنـگاه  باشـد،  همـراه  آغازیـن 
فیلـم، آنچـه جذابیـت خواهـد داشـت، 
یـا  برخـورد  چگونگـی  بلکـه  راز،  آن  نـه 
تشـریح چرایی هـای آن خواهـد بـود و در 
گـر خالـق اثـر در طـول  حالتـی متفـاوت ا
یجی  اجرای اثرش، تکنیک افشـای تدر
را برگزیـد آنـگاه می تـوان بر عنصـر تعلیق 

کرد.  کید  تأ
کـه  اسـت  فیلمـی  چـال«  در  »فریـاد 
یـه دیـد فیلمسـاز  نکتـه اصلـی اش در زاو
و شـکل روایـی آن نهفتـه اسـت. شـکِل 
یدادی واقعی در این مسـتند،  روایـِت رو
آن  از  متفـاوت  خوانش هـای  بـه  را  اثـر 
بـا  را  کار  ماحصـل  و  می دهـد  سـوق 
می سـازد.  همـراه  مختلـف  تأویل هـای 
یسـِت  ز ماجـرای  چـال«  در  »فریـاد 
کوهسـتان اسـت  کـر و الل در  پیرمـردی 

کـه سال هاسـت دور از مـردم و اجتمـاع 
جالـب  و  می کنـد  زندگـی  تنهایـی  بـه 
کـه در ذهـن دیگـران و مـردم  اینجاسـت 
افسـانه  بـه  تبدیـل  کوهسـتان،  پاییـِن 
ی در قبال  شـده و یـا ایـن که افسانه سـاز
اسـت.  گرفتـه  شـکل  او  شـخصیت 
و  می داننـد  اجنـه  بـا  مرتبـط  را  او  مـردم 
نمی کننـد.  تصـور  عـادی  انسـانی  را  او 
دسـتی ترین  دم  سـوژه ای،  چنیـن  بـرای 
حالـِت روایت، مراجعه به محل صعب 
کوهسـتان و دیـدار بـا او و  زندگـی اش در 
بـود.  خواهـد  زندگـی اش  کالبدشـکافی 
امـا در مسـتند »فریـاد در چـال« زندگـی 
بـه  ایـن شـخصیت عجیـب،  ولـی اهلل، 

همین سـادگی روایت نمی شود. 
آغـاز  فیلـم  راز  ی  افشاسـاز بـا  فیلـم 
زمـاِن  از  اعظمـی  بخـش  تـا  و  می شـود 
ی ادامه دارد.  روایـی اثر، این آشکارسـاز
یداد و برای  فیلمساز برای روایِت این رو
کتِر نمونـه اش )یعنی  کارا روایـِت زندگـی 
البتـه  و  تعلیـق  عنصـر  دو  از  اهلل(  ولـی 
غافلگیـری بهـره می بـرد و می دانیـم دل 
کمـال بـه عنصـر تعلیق،  سـپردِن تمـام و 
یـت اثـر 

ّ
کل ممکـن اسـت چالشـی بـرای 

و  آن  دیـدِن  بـار  یـک  بـا  و  نمایـد  ایجـاد 
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تعلیـق،  شـدِن  بی اثـر  و  راز  رمزگشـایی 
لطـف  از  خالـی  فیلـم  مجـدد  بازبینـی 
گاهی بـه داد فیلم هایی  گـردد. امـا آنچه 
می گیرنـد،  شـکل  تعلیـق  عنصـر  بـا  کـه 
اسـت.  غافلگیـری  عنصـر  می رسـد، 
کـه بعـد از رمزگشـایی از راز  اینجاسـت 
عنصـر  تعلیـق،  چیسـتِی  برمالشـدِن  و 
پیشـین  عنصـر  جانشـیِن  غافلگیـری، 
می شـود و به عبارتی روایت به سـرانجام 
کار در مسـتند  می رسـد. امـا ایـن سـاز و 

»فریاد در چال« چگونه اسـت؟ 
چیـزی  هـر  از  پیـش  مسـتند  ایـن  در 
وجـود  از  پـرده  متـن،  گفتـار  واسـطه  بـه 
کوهسـتان های  در  عجیـب  انسـانی 
در  و  می شـود  برداشـته  زنجـان  طـارم 
ادامـه بـا تکنیـک مصاحبـه، از اهالـی و 
کامـاًل شـفاف،  مـردم منطقـه، بـه شـکل 
نشـیِن  عزلـت  پیرمـرد  آن  از  اطالعاتـی 
مخاطـب  بـه  کوهسـتان  دل  در  ناشـنوا 
فیلـم  از  نیمـی  از  بیـش  می گـردد.  ارائـه 
ایـن اظهـار نظرهـا اختصـاص دارد.  بـه 
چندیـن  و  زنبـوردار  دامـدار،  کشـاورز، 
از  هـول آور  شـکلی  بـه  دیگـر  شـخص 
کـه در مکانـی  پیرمـردی حـرف می زننـد 
کوهسـتان،  دل  در  صعب العبـور 

می زنـد.  فریـاد  دره ای  در  شـب ها 
اجنـه،  بـه  عجیـب  پیرمـرد  آن  انتسـاب 
اوج این اظهارنظرهاسـت. مشـخصات 
ظاهـری، نقص جسـمی، محـل زندگی، 
مشـخصات جغرافیایـی مـکان زندگـی 
پاییـن  اهالـی  توسـط  نمونـه،  کتـر  کارا
کوهسـتان شـرح داده می شـود و جالـب 
بـه  کـه  آدم هـا  ایـن  کثـر  ا کـه  اینجاسـت 
کتِر  کارا عنوان شاهد انتخاب شده اند، 
اینجاسـت  ندیده انـد!  را  فیلـم  غایـب 
عنصـر  بـه  پرداختـن  روایـت،  شـکل  کـه 
که از ابتدای فیلم در  تعلیق اسـت، چرا 
البه الی مصاحبه ها با شاهدان، عوامل 
محـل  بـه  شـدن  نزدیـک  حـال  در  فیلـم 
زندگـی پیرمـرد عجیـب هسـتند و مـا نیز 
چشـم انتظـار دیـدن او هسـتیم. نیمـه ی 
ابتدایـی فیلـم، تنهـا بـر ایـن اظهارنظرهـا 
اختصـاص دارد و البته نریشـن نیز مزید 
تأییـد  بـا  متـن  گفتـار  و  اسـت  بـر علـت 
مـی دارد  آن  بـر  را  مـا  نظرهـا  اظهـار  ایـن 
زودی  بـه  را  عجیـب  بسـیار  انسـانی  کـه 
بـا اجنـه سـر و  کـه  خواهیـم دیـد. فـردی 
کار دارد و حـدودًا شـصت سـال اسـت 
کمترین آذوقه  کوهستان، با  تنها در دل 

و امکانات، زنده مانده اسـت.
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بـه  و  مـی رود  پیـش  آرام  آرام  دوربیـن 
کنار  مقصد می رسـد و ما پیرمردی را در 
کـه همچـون  خانـه ای سـنگی می بینیـم 
بی هیـچ  زمیـن  ی  رو انسـان های  همـه 
ی بـه نظـاره مـا مشـغول  چیـز شـگفت آور
و  می رسـد  پایـان  بـه  تعلیـق  اسـت. 

غافلگیری جایگزین آن می شـود. 
سـال،  شـصت  کـه  پیرمـردی 
ایـن  برف گیـر  و  سـخت  زمسـتان های 
کـرده  سـپری  را  کوهسـتان  از  نقطـه 
در  را  خـود  عمـر  از  اعظمـی  بخـش  و 
سـویی  از  و  گذرانـده  مطلـق  تنهایـی 
قـدرت تکلم و شـنوایی نیـز ندارد، آنگاه 
می خوانـد،  نمـاز  و  می گیـرد  وضـو  کـه 
خرافاتـی  مـردم  اشـتباه  تصـورات  تمـام 
پایین دسـت و یا شـاید تصورات اشتباه 

ذهن ما را به ُسـخره می گیرد. 
آنچـه اینجـا اهمیـت می یابـد، شـکل 
روایـت اسـت. بی شـک ماجـرای سـاده 
امـا عجیـب زندگـی یـک پیرمـرد در دل 
اسـت  روایـت  شـکل  ایـن  بـا  کوهسـتان 
هنـری  بیـان  از  جدیـد  ابعـادی  بـه  کـه 
فیلمسـاز  می دهـد.  ماهیـت  تغییـر 
بـر  عـالوه  روایتـی  چنیـن  انتخـاب  بـا 
واقعـی  کتـر  کارا یـک  تشـریح  و  معرفـی 

نـوع  همزمـان،  خـاص،  یـداد  رو یـک  و 
برخـورد، خرافه پرسـتی و قضـاوت مـردم 
بی اطـالع را نیـز بـه چالش می کشـد. این 
را  خـود  بهتـر  زمانـی  اشـتباه،  قضـاوت 
کـه می بینیـم پیرمـرد عـالوه  می نمایانـد 
کارهـای روزمـره اش و خـورد و  بـر انجـام 
کـی سـاده و داشـتن خانـه ای محقر  خورا
و البتـه مرتـب، پـرورش زنبـور عسـل نیـز 
چیـزی  و  می کنـد  نیـز  ی  بـاغ دار دارد. 
او شـکل می گیـرد.  از  از تصورمـان  فراتـر 
جـای  بـه  مـا  کـه  اینجاسـت  پارادوکـس 
و  ببینیـم  را  عجیـب  آدمـی  کـه  ایـن 
متحیـر شـویم، بـا دیـدن زندگـی عـادی و 
ک پیرمـرد  دوسـت داشـتنی و البتـه درنـا

متعجب می شویم.
فیلـم  تقارنـی در دو بخـش  بنابرایـن   
یکـی  می گیـرد.  شـکل  روایـت  ایـن  بـا 
کـه  اسـت  مردمـی  اشـتباه  تصـورات 
را  مـا  نادانسـته پیرمـرد مهربـان داسـتان 
کردنـد و یـا او را بـه جـن  دیوانـه خطـاب 
ن  نسبت دادند، و دیگری رفتن به اندرو
کـه توانسـته از آدم هـا  شـخصیتی اسـت 
کنـد و تنهایـی را بـر اجتماع ترجیح  فـرار 
دهد. فیلم با این روایت حسـاب شـده، 
کـه  کـرد  خواهـد  ایجـاد  را  تلقـی  ایـن 
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کـه در نیمـه ابتدایـی اثـر، این  آدم هایـی 
کردنـد  گونـه سـاده لوحانه از انسـانی یـاد 
بـه هـر چیـزی منتسـب نمودنـد،  را  او  و 
کوهسـتان  کوچ او بر تنهایی  یقینا دلیل 
بودنـد. بـه عبارتـی پیرمـرد خـود می دانـد 
کار دارد و ایـن  بـا چـه جامعـه ای سـر و 
تنهایـی خودخواسـته اش دلیلی جز فرار 
از جهـان و جامعـه نـدارد. اینهـا همگـی 

یداد  محصول این روایت فیلمسـاز از رو
است.

می توانسـت  آنچـه  نظـر  بـه  حـال   
تاثیرگذارتـر  را  اثـر  ایـن  پیـش  از  بیـش 
صحنه هایـی  بیشـتِر  پرداخـت  نمایـد، 
حـرکات  آن  در  کـه  باشـد  می توانسـت 
بـر اعجابمـان می افـزود.  و رفتـار پیرمـرد 
صحنه هایـی همچـون نمـاز خواندنـش 
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بیشـتر  کیـد  تا یـا  نامفهـوم  اصواتـی  بـا 
توضیـح  حـذف  و  نامه نویسـی اش  بـر 
که  گفتـار متـن. یادمـان نـرود  واضحـات 
زندگـی  بـه  جهـان  از  فـارغ  پیرمـرد،  ایـن 
یستنش  ساده اش می پردازد و در طول ز
تغییـرات  جهـان  محیـط،  ایـن  در 
یـادی بـه خـود دیـده اسـت. یقینـا اینها  ز
ابعـادی پیچیـده و الیه هایـی تـو در تـو از 
که با وجود صحت  شـخصیتی هستند 

عقل به جهان پشـت کرده اسـت.
»فریاد در چال«، عنوان بسیار خوبی 
دارد. فریادی که هم بر فریادهای دوگانه 
پیرمـرد اشـاره دارد و هـم فریـادی اسـت 
کمک مردم و مسـئولین به  برای امداد و 
کـه به زعم مردم  گانـه، از ایـن نظـر  او. دو 
گفتگو  کوهسـتان، فریـاد پیرمـرد،  پاییـن 
آنجایـی  تـا  امـا  می شـود  تعبیـر  اجنـه  بـا 
کـرد،  کـه از خـود فیلـم می تـوان برداشـت 
ی  متـوار بـرای  احتمـاال  فریادهـا  ایـن 

یکـی  در  اسـت.  بـوده  حیوانـات  کـردن 
اطـراف  بـه  چوبـی  بـا  او  صحنه هـا  از 
و  مـی رود  مسـکونی اش  محوطـه ی 
را  حیوانـات  احتمـاال  فریادهایـی  بـا 

ی می کند.  متوار
در ایـن میـان عـالوه بـر جذابیت های 
روایی »فریاد در چال«، همچنان عنصر 
گفتار  آسـیب رسـان بـه اثـر، نـوع و شـکل 
و  آشـنا  صدایـی  بـا  نریتـور  اسـت.  متـن 
بـه شـدت تکنیکـی، هیـچ سـنخیتی بـا 
مضمـون و فضـای فیلـم نـدارد. لحـن و 
که  گفتار متن  گوینده ی  جنـس صدای 
بـه شـدت شسـته و رفتـه اسـت و بیشـتر 
می آیـد  علمی-پژوهشـی  ی  آثـار کاِر  بـه 
تـا مسـتندی دربـاره پیرمـردی عجیـب، 
بـا آدم هایـی بومـی و  کنـار مصاحبـه  در 
با لهجه هایی دلنشین و مطابق با حال 
ن زده  کامـاًل از فیلـم بیـرو و هـوای فیلـم، 

است.

بــر جذابیت هــای روایــی »فریــاد در چــال«،  در ایــن میــان عــالوه 
گفتــار متــن  نــوع و شــکل  اثــر،  بــه  همچنــان عنصــر آســیب رســان 
اســت. نریتــور بــا صدایــی آشــنا و بــه شــدت تکنیکــی، هیــچ ســنخیتی 

بــا مضمــون و فضــای فیلــم نــدارد.
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حمید صادق پور وقتی شـنید اطراف »َبردَاسـکن« غول 
پیدا شـده حتـی یـه لحظـه ام درنـگ نکـرد، می دونسـت 
کنـه، دوربیـن و وسـایل اش رو برداشـت و  کار  دلـش می خـواد چـه 

رفت شکار غول.
کـه چقـدر شـیفته ی  وقتـی پـای حـرف هـاش بشـینید می فهمیـد 
کـه داسـتان هـا کجـا بـه دنیـا میان.  داسـتانه و چقـدر بـراش مهمـه 
اون رفـت بـه محـل تولـد یکی از بهترین داسـتان هایی که شـنیده 
ی شخصیش رو بگیره، تا ببینه غوِل مردِم  کنجکاو بود تا ِپی این 

کدوم یکی از ترس هاشون بیرون پریده. اون روستا از دل 

کارگردان: حمید صادق پور
نویسنده: مهدی اسدزاده

  فیلم مستند »هول«
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غولی که مردم را 
ترسانده بود 

حمیـد صادق پـور، کارگـردان مسـتند »هـول« دربـاره تولیـد ایـن مسـتند گفـت: در سـفری کـه بـه 
شهرسـتان بردسـکن داشـتم از مردم شـنیدم که در یکى از روسـتاها »غول« پیدا شـده و کنجکاو 
شـدم که چه اتفاقاتى افتاده که مردم به این نتیجه رسـیده اند. مسـتند »هول« روایت همین 

کنجکاوی در ترس توهم آلود مردم آن روستاست.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»هول«

وی افـزود: البتـه مـا فقـط ایـن قصـه را جسـت و جو کرده ایم و جـواب قاطعی در 
پایان نمی دهیم که این داستان حقیقت داشته است یا نه. بیشتر تالش شده 
تـا نـوع مواجهـه آدم هـا با این موضوع بررسـی شـود. این تـرس وهم آلود در ذهن هـر کدام از ما 
که حاال این قصه را شکل داده است و ما در این مستند پای صحبت مردمی  وجود دارد 

می نشینیم که فکر می کنند واقعا در روستا غول پیدا شده است.
مستند »هول« به کارگردانی حمید صادق پور، 27 دی ماه 96 در قالب برنامه تلویزیونی 

جشنواره مستند، ساعت 20 روی آنتن شبکه مستند رفته است.
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برای 
خلق فضای یک اثر سینمایی، فیلمساز 
فقط متکی بر مکان وقوع رویداد نیسـت 
گرچه در شکل  و یا زمان فیلمبرداری نیز 
کلـی اثـر نقـش دارد، امـا  دهـی بـر فضـای 
کـه هنرمنـد  همـه ی آن نیسـت. آنجایـی 

سـوژه  جهـاِن  بـر  خـود  نـگاه  دریچـه  از 
می نگـرد، می توان گفت اسـتقالِل فکری 
و ایده پردازی، او را به سـمت فضاسـازی 
گـر  کـرده اسـت. بـه طـور مثـال ا هدایـت 
شما مستندی در جنگل های آمازون نیز 
بسـازید، نمی توانیـد تنها بـر محیط اکتفا 

وستایی که می ترسد ر
تحلیلی بر مستند »هول«

نویسنده: رحیم ناظریان
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کنیـد تا به واسـطه فضـاِی جغرافیایی آن 
منطقـه، فضـای اثـر خـود را شـکل دهید. 
کـه تمـام عناصـر فیلـم در خدمـت  آنـگاه 
حضـور  می تـوان  باشـد،  فضاسـازی 
فیلمسـاز را بـه عنـواِن خالـق اثـر، هـم در 
بحـث محتـوا و هم در فرم احسـاس کرد. 
فیلمساز فضای اثرش را به واسطه شکل 
تصویـر و فـرم، رنـگ، قـاب بندی، شـکل 
روایـت، صـدا و موسـیقی، ترکیب بنـدی 
یتـم و عوامـل متعـدد دیگـر می سـازد.  و ر
بـه طـور مثـال در فیلـم »هفـت« اثـر دیویـد 
در  فیلـم  صحنه هـای  اغلـب  فینچـر، 
تاریکـی و در مکان هـای بسـته می گـذرد 
و قتل هایـی رازآلـود توسـط پلیس کشـف 
می شـود. امـا آنجایی کـه هم پلیس و هم 
حقیقـت  منتظرنـد  همزمـان  مخاطـب، 
شـود،  فـاش  زنجیـره ای  جنایـاِت  ایـن 
گاه لوکیشن به مکانی بیابانی و آفتابی  نا
تغییـر می کنـد و دو سـوی ماجـرا، یعنـی 
در  را  مالقاتشـان  قـرار  پلیـس،  و  قاتـل 
چنین مکانی می گذارند. اینجاسـت که 
فیلمسـاز بـا انتخـاب صحیـح لوکیشـن، 
بـه فضاسـازی اثـرش کمـک می کنـد. اما 
گـر در ایـن لوکیشـن، دوربیـن بـا زاویـه ای  ا
حقیقـت،  افشـای  حیـن  در  خـاص 

انعکاس نور خورشید را نشان دهد، دیگر 
فقط لوکیشن نیست که چنین نقشی در 
فضاسـازی دارد، بلکـه زاویـه دوربیـن نیـز 
بـه عنـوان عامـِل ثانویـه در این امـر دخیل 

است. 
با این مثال درباره تشـریح فضاسـازی 
و اهمیـت آن در سـینما، بـه شـرح فیلـم 
هـر  از  بیـش  »هـول«  یـم.  می پرداز »هـول« 
کید دارد. موضوع  چیزی بر فضاسازی تأ
آن  در  کـه  اسـت  روسـتایی  دربـاره  فیلـم 
بـا  ناشـناخته  موجـودی  حضـور  شـایعه 
را  مردمـش  زندگـی  عجیـب،  هیکلـی 
سال هاسـت تحت تأثیر قرار داده است؛ 
ایـن  اهالـی  از  نفـر  چندیـن  نظـِر  حتـی 
منطقه که با چشم های خود، این موجود 
ناشـناخته را دیده اند و نشـانه هایی از آن 
ارائـه می کننـد نیـز با یکدیگر تطابـق دارد. 
بنابراین اولین کلمه ای که با شنیدن و یا 
مواجه شـدن با چنیـن موضوعی به ذهن 
بـا دیـدن  خطـور می کنـد »تـرس« اسـت. 
کوتـاه، آنچـه اسـباب هراِس  ایـن مسـتند 
مـا را بـه عنـوان مخاطـب ایجـاد می کنـد، 
و  الخلقـه  عجیـب  موجـود  خـوِد  یکـی 
ترسـی اسـت که از شنیدِن چنین خبری 
به ما منتقل می شود و دیگری ترسی توأم 
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کنـون و آینـده ی  کـه از ا بـا نگرانـی اسـت 
بـا  کـه  آبـادی  ایـن  آدم هـای  نامشـخص 
چنیـن موجـودی درگیرنـد، بـه مـا انتقـال 

می یابد.
کـه  اسـت  »مـکان«  عنصـر  اینجـا  تـا 
حـال  و  داده  شـکل  را  اثـر  کلـی  فضـای 
نوبـت فیلـم سـاز اسـت تـا زاویـه دیـدش و 
کاری اش را مشـخص نمایـد. در  سـبک 
و  موسـیقی  هماهنگـی  »هـول«  مسـتند 
کاری می کنـد تـا  زاویـه دوربیـن و رنـگ، 
تصویـری بسـیار معمولـی و سـاده از یـک 
کـه در حالـت عـادی  بـز بـر روی یـک تپـه 
فقـط یـک تصویر معمولی اسـت، تبدیل 
بـه تصویـری هـول آور شـود؛ یـا موسـیقی، 
زاویـه دوربیـن و اسـتایل آن و همیـن طـور 

ورود  یکدیگـر،  کنـار  در  صحنه آرایـی، 
خانـه ی  نشـیمِن  اتـاِق  بـه  پیـرزن  یـک 
می سـازد.  ک  هولنـا را  روسـتایی اش 
تصاویر به شدت ساده هستند. هیچ گاه 
گام هـای آهسـته یـک پیـرزن در خانه اش 
و نشسـتنش نمی توانـد در حالـت عـادی 
اینجـا  امـا  باشـد.  تأثیـری داشـته  چنیـن 
در »هـول« صحنه آرایـی و صـدای خـش 
قدیمـی،  کوچـک  تلویزیـون  یـک  خـش 
قـرار می دهـد  تأثیـر  را تحـت  پیـرزن  ورود 
و آنچـه مـا بـه عنـوان فضاسـازی قلمـداد 

کردیم، اینجا رخ می نمایاند.
فیلـم  گـذاری  صدا و  تدویـن  حتـی 
ایـن فضاسـازی  نیـز در خدمـت  »هـول« 
اهالـی  از  افـرادی  مثـال  طـور  بـه  اسـت. 
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دربـاره  کـردن  صحبـت  حـال  در  روسـتا 
البـه الی  در  ناشـناخته اند،  غـوِل  آن 
خنده هایـی  هول آورشـان،  حرف هـای 
گهـان صـدای زوزه ای از  هـم دارنـد، امـا نا
کـه  دوردسـت شـنیده می شـود و پیرزنـی 
برمی گردانـد.  صـدا  سـمت  بـه  را  سـرش 
کات هـای  و  گـذاری  صدا شـکل  ایـن 
یتـم فیلـم را بـرای نیـل بـدان  پـی در پـی، ر
هراِس کلی و فضاسازی نهایی، هدایت 
می کنـد؛ یـا اسـتفاده از صداهای محیط 
بـه  کـه  قنـات  چـاه  چـرخ  صـدای  مثـل 
تـا  می شـود  برجسـته  نامتعـارف  شـکلی 
ایجـاد تـرس نمایـد. مصاحبـه در قنـات 
نیـز مـوردی دیگـر اسـت! فضایـی بسـته و 
هـول آور، مکانـی  دیواره هایـی  بـا  تاریـک 
نامتعـارف بـرای پرسـش و پاسـخ عوامـل 
و  تاریکـی  روستاسـت.  اهالـی  بـا  فیلـم 
انعـکاس صـدای ایـن مـکان نیـز بـه نحـو 
کی اش  مطلوب بر فضای کلی اثر و هولنا

تأثیر گذاشته است.
تکنیک هـای  بـا  نیـز  فیلـم  انتهـای 
کامپیوتـری، حرکت ابرها و سایه هایشـان 
بر روی دامنه کوه ها دستکاری می شود تا 
ک  این تصاویر، تداعی گِر سـایه ای ترسـنا

باشدکه بر کل روستا یورش می آورد.

بنابرایـن بـا آنچـه در آنالیـز ایـن اثـر بـه 
را  آن  اتـکای  نقطـه  می تـوان  آمـد  دسـت 
زاویه ی دید فیلمسـاز برای بسـط موضوع 
از منظـر فـرم دانسـت. فیلمسـاز با عناصر 
کـه مـکان و سـوژه در  تکنیکـی، آنچـه را 
اختیـارش قـرار داده، بـه شـکل مطلوبـی 
می کنـد  تبدیـل  فیلمیـک  پدیـده ای  بـه 
موضـوع،  ارائـه  بـرای  راه  ایـن  در  البتـه  و 
سعی بر بی طرفی نیز دارد. فیلمساز تمام 
وجـود  مخالـف  و  موافـق  اسـتدالل های 
کنار هـم می گذارد  چنیـن موجـودی را در 
تـا مخاطـب خـود را غـرق در جهـان اثـر و 

جهان واقعی کند. 
در پایـان بـه روایـت پیرزنـی از مشـاهده 
غول می پردازیم تا از نظر متنی نیز هراس 
کنیـم:  لمـس  بیشـتر  را  آن  در  موجـود 
»چشماش به رنگ قرمز بود. نگاه که کرد 
انـگار کـه خـون ریختـه باشـن تـوش! قرمـز 
رنـگ بـود. از قبرسـتان آمد. تقریبـا 7 یا ۸ 
متر از ما فاصله داشت. همین طور که دو 
زانویش را به زمین زد، روبه روی ما شـروع 

کرد به نالیدن!«
در  هوایـی  و  حـال  چنیـن  بی شـک 
که اشـاره  کلی اثر را بدانچه  متن، فضای 

کردیم سوق می دهد... .
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