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کارگردان:مهدیحیدری

پهلوانهـا نمیمیرنـد جملـ هی قشـنگیه ،ولـی راسـت

نویسنده:مهدیولیزاده

نیسـت .پهلوانهـا هـم میمیرنـد ،وقتـی ما فراموششـون

کنیـم ،وقتـی داستانهاشـون یادمـون بـره ،او نوقتـه کـه دیگـه
پهلوو نها از این دنیا رفتن.
مزار شکستهی
این رو مهدی حیدری وقتی فهمید که چشمش به ِ
پوریای ولی افتاد .سخته دیدن فراموش شدن آدمهای خوب!

ماموریت آقا مهدی بعد از دیدن اون تصویر ،شد زنده نگه داشتن
داستان پهلوو نها .نشون دادن این که هنوزم امثال پوریا زندهاند،
هنـوز هـم پهلوو نهـای پیـری رو داریم که بزرگی می کنن برای یک
شهر.
هنوز هم مردمی رو داریم تو این سرزمین که عشق و دلخوشیشون
فقط چیزی به اسم کشتی باشه و تمام.
ایـن هـا رو مهـدی حیـدری دیـد و میخواسـت مـا هـم ببینیـم و
یادمـون باشـه یـه زمانی مـردم نیکی روی این خـاک زندگی کردن و
کشتی گرفتند که بهشون میگفتن «پهلوون».

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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نگاهی به ورزش پهلوانی و
کشتیباستانیآشیرما
نویسنده:سهیلمحمودی

به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند ،نویسنده و کارگردان مستند «آشیرما» بیان
کرد :این مستند ،بخشی از مستند  6قسمتی و  130دقیقهای با عنوان «اویونالر /بازیها» است.
مهـدی حیـدری افـزود :ایـن مجموعـه مسـتند ،بازیهـای محلـی منطقه آذربایجـان را با هـدف حفظ میراث
فرهنگی و بومی معرفی میکند.
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وی اضافـه کـرد :در ایـن مسـتند ،مـردی چـرم سـاز بـا سـاخت چنـد کمربنـد
پهلوانی در سـال به برگزاری مسـابقه کشـتی «آشـیرما» کمک میکند تا پهلوان
شهر مشخص شود.
وی ادامـه داد :پویـا شـکیبی دسـتیار کارگـردان ،فرهـاد کنعانـی تصویربـردار و وحیـد
معصومی طراح صحنه این مستند هستند.
بـا توجـه بـه ظرفیتهای بسـیار زیاد ورزشـی در شهرسـتان خـوی ،برگزاری جشـنوارهها و
مسابقات کشتی در شهر خوی میتواند در برندسازی این ورزش ،نقش مهمی ایفا کند.
کشـتی آشـیرما سـابقهای بیـش از  150سـال در خـوی داشـته و سـالیان درازی در ایـن
شهرسـتان ،مسـابقات مختلف آشـیرما انجام یافته اسـت؛ مسـابقات بین المللی کشـتی
«آشیرما» در دهه فجر سال جاری در خوی برگزار میشود.
مسـتند «آشـیرما»  7بهمن ماه ،سـاعت  20در برنامه جشـنواره تلویزیونی مستند به روی
آنتن شبکه مستند رفت.

پوسترفیلممستند
«آشیرما»

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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تحلیلیبرمستند«آشیرما»

شر ح رمانتیک ماجرایی
پهلوانی
نویسنده:رحیمناظریان

مقولـه «بیـان» در سینماسـت کـه هنـر
را شـکل میدهـد .آنجایـی کـه هنرمنـد

ـان
برمیگزینـد .در سـینمای مسـتند ،بی ِ
کردن الیههای
موضوع که همان آشکار ِ

پیـدا و پنهـان سـوژه اسـت ،هـم از طر یـق

بـه کمـک ابـزاری کـه در اختیـار دارد و

روایـت و هـم صـدا و تصو یـر و عواملـی

همچنیـن خالقیتـش ،شـیوهای را بـرای

همچـون افـراد حاضـر در فیلم ،فرهنگ،

انتقـال مفاهیمـی کـه در ذهـن پرورانده،

مـکان رویـداد و زاو یـه دیـد فیلمسـاز ،بـه
ِ

8

نشریهیمستندهایتلویزیونی

وقـوع میپیونـدد .بایـد بـه خاطـر داشـت

میانسـال کـه خـود در گذشـته پهلـوان

ابـزار عینـی و ذهنـی ،آن
کـه همـه ایـن ِ
زمـان کارکـرد خواهـد داشـت کـه بـا

بـوده و البتـه کارگاه تولیـد کمربنـد
قهرمانی نیز دارد.

یکدیگر تناسـب و تطابق داشـته باشـد.

فیلـم بـا تولیـد دو کمربنـد توسـط

مفهـوم بیـان و شـیوه بیانـی ،نخسـتین

شـخصیت محـوری آغـاز میشـود.

شـدن
چیـزی اسـت کـه پـس از مواجـه
ِ
فیلمسـاز بـا سـوژه ،بـه ذهـن میرسـد.

راهی شـدنش به مکان مسابقه ،نیمهی
میانـی فیلـم را شـامل میشـود و پایـان

گاه ممکن اسـت شـیوه بیانی در مرحله

آن نیـز بـا بخشهایـی از خـود مسـابقه و

تدویـن تغییـر کنـد یـا حتـی در آخریـن

اعالم نتایج آن همراه اسـت.

رویـداد
لحظـات فیلمبـرداری بـا یـک
ِ
ِ
تـازه ،دسـتخوش دگرگونـی شـود ،امـا

اگـر بگوییـم هیـچ اتفـاق بیانـی
قابـل بررسـی در فیلـم رخ نـداد ،خیلـی

توجهی
آنچـه غیـر قابل انـکار اسـت ،بی
ِ
فیلمسـاز بـدان و یـا عـدم درک صحیـح

موضـوع ،گفتـار متنـی ادیبانـه را بـر

آن خواهد بود.

میگزینـد .گفتـار متنـی کـه شـیوه بیـان

«آشـیرما» در بـاره مراسـمی سـاالنه از
ُ
نوعی کشـتی در شهرسـتان خوی اسـت

آن نیـز بـه هیـچ وجـه بـا فضـای پهلوان ِـی
اثـر مطابقـت ندارد .متنی شـاعرانه که با

کـه قدمتـی دیریـن دارد .ایـن شهرسـتان

بالغت نوشـته شـده و ادیبانه اسـت .به

دفـن «پوریای ولی» نیز
بـه تعبیـری محل ِ

خوب هـر بامداد
طـور مثـال« :بـه عـادت ِ

هسـت و روحیـه پهلوانـی به نوعی ریشـه
در فرهنگشـان دارد .مراسـم کشـتی

آشـیرما همـه سـاله در یـک روز در ایـن
ً
منطقه برگزار میشود و نهایتا دو پهلوان

بـیراه نگفتهایـم! فیلمسـاز بـرای بیـان

آفتـاب همیشـه ،قرار او با
پیـش از طلـوع
ِ
ِ
زالل آب ،سـاییدن پیشـانی عبودیـت
اسـت بر درگاه کردگار».
از سـویی عـدم رعایـت زاو یـه دیـد

بعـد از پیـروزی بـر رقبا معرفی میشـوند؛

صحیـح متـن کـه گاهـی اول شـخص
ِ
اسـت و گاهـی دانـای کل و در بیـن

کاراکتـر محـوری بهـره میبـرد ،مـردی

افعال ماضی و مضارع به تناوب نوسان

امـا فیلمسـاز بـرای شـرح ماجـرا از یـک

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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دارد ،گفتـار متـن را از یکپارچگـی دور

ماضـی بـرای چیـزی که به عینه در حال

میکنـد .بـه طـور مثـال راوی ،گاهـی

دیـدن آن هسـتیم ،بـه نظـر بیمعنـی و

درونیـات کاراکتـر محوریـش را حـدس

ـان گفتار
بیکارکـرد اسـت .این شـکل بی ِ

میزند و شرح میدهد و گاهی همچون
یـک نقـال ،افعالـی را بـه کار میبـرد کـه

ـان
متـن و بیتناسـبی آن در ادامـه بـا بی ِ
نامناسب موضوع درهم میآمیزد و اثر را

انگار ماجرایی که هم اکنون تصاویرش

بیش از پیش به چالش میکشـد.

را مشـاهده میکنیـم ،بـرای زمـان

مسـتند «آشـیرما» میخواهـد اثـری

گذشـته اسـت .در یکـی از صحنههـا

توصیفی باشـد .میخواهـد به مخاطب

پهلـوان میانسـال بـا یـک همـراه در یک

نشـان دهـد کـه در منطقـه خـوی ،یـک
ُ
شـتی منحصـر بـه فـرد ،هـر
مسـابقه ک ِ

خـودروی جیـپ در حـال رفتـن به محل
در میانه راه به مسـابقهاند .در میانـه راه بـه جویبـاری
جویباری میرسند و میرسـند و ایـن گفتـار متـن شـنیده
این گفتار متن شنیده میشـود« :بـا دوسـتان راهـی میشـوند.
میشود« :با دوستان محـل مسـابقه کمـی دورتـر از خـوی در
راهی میشوند .محل دشـتی فـراخ قـرار داشـت و میبایسـت
مسابقه کمی دورتر بـرای رسـیدن بـه آنجـا از دل طبیعـت
از خوی در دشتی نـاب و پا ک و خـدادادی عبور میکردند
فراخ قرار داشت و این برای وی دلپذیرترین مسـیر بود».
علاوه بـر شـرح رمانتیـک ماجرایـی

و میبایست برای

رسیدن به آنجا از دل کـه در حـال دیـدن آن هسـتیم و توضیـح
طبیعت ناب و پا ک واضحـات ،متـن یـاد شـده ،از نظـر

سـال برگزار میشـود و برای شـرح ماجرا،
فیلمسـاز بـه گونـهای عمـل میکنـد
کـه انـگار در حـال ثبـت وقایـع ،بـدون
دسـت کاری اسـت« .بدیهـه سـازی» و
ترغیـب افـراد برای انجام عمل ،آنجایی
ارزشـمند اسـت کـه دسـتور کارگـردان
بـرای انجـام آن فعـل ،بـه چشـم نیایـد
جذابیـت عمـل ،بدیهـه سـازی را
و
ِ
بـه حاشـیه ببـرد .بـه طـور مثـال شـما بـه
عـدهای دختـر جـوان میگوییـد بیاینـد
تـا بـازی دخترانـهای را تـدارک ببیننـد.

فعـل
و خدادادی عبور دسـتوری نیـز مشـکل دارد .چنـد ِ
میکردند و این برای «میشـوند» و «داشـت» و «میکردنـد»
وی دلپذیرترین مسیر و «بـود» هیـچ تناسـبی بـا هـم ندارنـد و

ـکان مسـابقه کشـتی،
تـا رسـیدن بـه م ِ

دخترانـی را میبینـد کـه در حـال انجـام

بود ».البتـه انتخـاب زاویـه دانـای کل و افعـال

باز یهای بومی و محلی هستند .گفتار
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اینجـا پهلـوان میانسـال در میانـه راه

متن و شکل فیلمبرداری اصرار میکند

که کل فیلم درباره انواع باز یها بود و نه

کـه ایـن تصاویر ،اتفاقی اسـت اما لباس

فقـط یک نمونه از آن.

منظـم ،زیبـا و تـر و تـازه دخترهـا و شـکل

نکتـه آخـر دربـاره شـیوه بیـان ،شـکل

بـودن آن را بیـان
باز یشـان ،فرمایشـی ِ

روایـت اسـت« .آشـیرما» بـا وجـودی کـه

مـیدارد .به گفتار متن دقت کنیم:

مسـتندی اسـت درباره یک نوع کشتی،

«بـه تماشـای دخترکان شـوخ دیارش

امـا فیلمسـاز در شـکل دهـی بـر روایتـش

و بـازی روح انگیـز و کهنـه آنـان بایسـتد

از معرفـی پهلـوان میانسـال از خانـه تـا

و بـاور کنـد کـه هنـوز در سـرزمین او

محل کار و از محل کار تا محل مسابقه

یادگار یهـای کهـن پـدران و مادرانـش

بهـره میبـرد .ایـن شـکل روایـت و تا کیـد
ً
روی سـفر مـرد ،اساسـا انتخاب درسـتی

ایـن اصـرار بـر واقـع گرایانـه بـودن ایـن

که متناسب با موضوع اثر باشد نیست.
ُ
فیلم در مورد کشتی است اما از نمایش

از فیلـم بیـرون زده اسـت و نکتـه
ً
دیگـر اینکـه اساسـا وجـود ایـن پلان و

سـفر مـرد میانسـال ،برداشـتی کنایی یا
نمادیـن و یـا اسـتعاری نمیتـوان کـرد.

اختصـاص دقایقـی طوالنـی از زمـان

برداشتی که ما را به سوی ریشههای این

فیلـم بـه رویـدادی فرعـی ،هیـچ ربطـی

کشـتی و گـذر زمـان ببـرد .فقـط پهلـوان

بـه عنـوان اثـر و ماجـرای اصلـی نـدارد.

میانسـال از محـل کارش بـه طـرف

درسـت اسـت کـه کلمـه «اویونلار» در

محـل وقـوع مسـابقه مـیرود تـا فیلمسـاز

ابتـدای مسـتند اشـاره بـر باز یهـا دارد،
ً
مسـتند مـورد بحـث
امـا اختصاصـا ایـن
ِ

بـه تعبیـری ،روایتـی را ایجـاد کرده باشـد

زنده است».
بـازی و فرمایشـی نبودنـش بـه شـدت

بـرای مسـابقه یا یک بـازی بومی محلی،

در مـورد انـواع باز یهـا نیسـت و فقـط
ُ
بـه نوعـی کشـتی اشـاره دارد .بنابرایـن

نیسـت .بـه همیـن دلیـل عنـوان فیلـم،

اختصـاص دقایـق طوالنـی بـر شـرح

فقـط در همـان دقایـق انتهایـی و چنـد

قوانیـن بـازی دختـران ،هیـچ دلیـل

پلان مربـوط به مسـابقات ،معنا مییابد

منطقـی نـدارد و تنها زمانی معنا داشـت

و نه سـفر مرد از خانه تا محل مسـابقه!

کـه اساسـا تلفیـق درسـت و یـا منطقـی

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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کارگردان:حجت ُمعینی

کل هیجان وزنهبرداری وقتیه که میبینی یه نفر وزنهای

نویسنده:مهدیولیزاده

رو تنهایـی بـاالی سـر بـرده کـه بلنـد کردنـش کار چنـد

نفره.
حجت معینی ،مستندسـازیه که توی حرفهی خودش سـعی کرد
وزنه برداری کنه .یاعلی گفت و تصمیم گرفت یه مستند رو صفر
تا صد خودش تنها و بیکمک درست کنه.
میگـه اولیـن بار بود کـه همچین تصمیمی میگرفت ،ولی با همه
سختیهایی که این بار دید قراره پای تصمیمش وایسته.
دوسـت داره تـو آینـده ازش بـه عنـوان یـه مستندسـاز تـک نفـره یـاد
کنـن کـه دنبـال سـوژههای کوچیـک و دور از دیـد و فرامـوش شـده
میره.
آرزوی کوچیکـی نیسـت ،بـه ابهـت وزنهبرداریـه کـه تونسـته
یکضرب وزنه رو بکشه باالی سرش.

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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شیر و زمین
نویسنده:سهیلمحمودی

به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند ،حجت معینی کارگردان مستند کوتاه «دن
شیگ» گفت« :دن شیگ» یک واژه محلی به زبان ترکی خراسان است .این مستند با موضوع
تقسیم شیر و زمین در روستایی در خراسان تولید شده است.
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وی افزود :تقسیم شیر در این منطقه با چوب انگور صورت میپذیرد که در این
مستند به جزییات آن اشاره شده است.
معینـی در ادامـه گفـت :اختالفـات پیـش آمـده بـر سـر زمین هـم با طریقهای سـنتی حل
میشـود که از سـالها پیش به یادگار مانده اسـت .در این روش طنابی خاص وجود دارد
که گویای یک واحد اندازهگیری ویژه است.
مسـتند «دن شـیگ»  7بهمـن مـاه ،حوالـی سـاعت  20:30در قالـب برنامـه تلویزیونـی
مستند روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوسترفیلممستند
«دنشیک»

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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تحلیلی بر مستند «دن شیگ»

فرمی برای یک تقسیم ناعادالنه!
نویسنده:رحیمناظریان

دارد .فیلمساز باید همیشه در اطراف سوژه

مسـتندی کـه روایتـی زنـده دارد و ماجـرا

حاضـر باشـد تـا بلکه چیـزی دندانگیـر را از

را در اکنونـش ثبـت میکنـد بـا مسـتندی

کـف ندهـد .حتـی حضـور او در لحظـهی

آثـار به
کـه روایتـی ماضـی را از زبـان آدمهـا یـا ِ

وقوعحادثهیارویداد،ممکناستبرشکل

جـای مانـده از واقعـهای شـرح میدهد ،بنا

تهـای
فیلـم ،اثـر منفـی بگـذارد و جذابی 

مقتضیات سـوژه از تأثیرگذاری بیشتری
بر
ِ

بصـری ،قـاب بنـدی و صـدا را تحـت تاثیـر

برخـوردار اسـت .از سـویی در سـینمای

قـرار دهـد .چـرا کـه دوربی ِـن حـی و حاضـر،

ثبت
مستند،
همزمانیوقوعرخدادبامقوله ِ
ِ
آن ،مشقت و چالش مخصوص به خود را
16
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احتماال تنها یک بار فرصت ثبت ماجرا را
اتفاقات غیر قابل پیش بینی ممکن
دارد و
ِ

اسـت اثـری منفـی بـر پـروژه بگـذارد .بـا ایـن

خطهایـی میسـازند تـا بـا انـدازه گیـری

اغلـب چنین آثـاری ،به این دلیل
حـال در
ِ

شیر ،میزان بده بستانشان را بدانند .مردان

کـه فیلمسـاز ،دل بـر رویدادهـای پیـش رو

روسـتا نیـز مشـاجرهای قدیمـی بـر سـر متـراژ

میبندد و او نقش آنچنانی در وقوع رویداد

زمینهـای زراعیشـان دارنـد و جالـب این

نـدارد ،بحـث زیبایـی شناسـی و شـکل
ً
گیریساختاریسینمایی گاهادر مرحله
ِ
تدویـن بـه سـرانجام میرسـد .نمیگوییـم

که آنها نیز سالهاسـت در تقسـیم مساوی
تنها ابزار این تقسیم ،ابزاری سنتی به اسم

همـهی فراینـد تولیـد ،متکـی بـر تدویـن

«طنـاب» اسـت .آنهـا بـرای تقسـیم مجـدد

اسـت بلکـه در ایـن مرحلـه رویدادهایـی

زمینهایزراعیباطناب کهشکلسنتی

کـه ناگهانـی ثبـت شـدهاند باید شـاکلهای

اندازهگیـری زمیـن اسـت ،چالشـی تمـام

منحصـر بـه فـرد و ویژه بیابند تـا اثر نهایی از

نشدنیراتجربهمیکنند.

نظربیانیو شکلیقابلاعتناباشد.

املا ِک زراعـی بـا یکدیگـر جـدل دارنـد و

بـه عبارتـی مسـتند «دن شـیگ» بـه دو

به عبارتی مستند

«دن شـیگ» مسـتندی اسـت پویـا و
زنـده کـه در لحظـه وقـوع در کنـار سـوژه قـرار

بخشمردانروستاو زناناینآبادیتقسیم
ِ
میشودو در دو رویدادموازیبایکموضوع

زمـان ماضی
دارد و دل بـر روایتـی مبتنـی بـر ِ

واحد ،همزمان روایت میشود .در هر کدام

و زنان این آبادی

از ایـن دو رویـداد کـه ارتباطـی داسـتانی بـا

تقسیم میشود و در

تالشبرپوششهمهمناسباتاجتماعی،

هـم ندارنـد ،تنها همـان بحـث اندازهگیری

دو رویداد موازی با

قومـی مـردم یـک روسـتا نـدارد،
فرهنگـی و ِ

بلکـه فقط یک موضوع مختصر کـه درباره

طرح میشـود .این گونه اسـت که میتوان
ً
مستندرااثری کامالجزئینگرو بیحاشیه

یک موضوع واحد،
همزمان روایت

اندازهگیـری و حسـاب وکتـاب اسـت ،بـه

قلمـداد کـرد .حاشـیه سـاز یهایش تنها بر

میشود .در هر کدام

مرکـزی روایـت ،مـورد توجـه
عنـوان هسـته
ِ

سر همان موضوع مشترک است .فیلمساز

از این دو رویداد که

سعی نمیکند اثری قوم نگارانه که همهی

ارتباطی داستانی با

عادتـی دیریـن ،شـیر دامهایشـان را بـرای

جنب ههای زیستی یک جامعه را توصیف

هم ندارند ،تنها همان

فروش با هم ادغام میکنند و برای حساب

میکنـد ،تولیـد نمایـد .کاری بـه کار

بحث اندازهگیری طرح

و کتـاب از سـاقه درخـت انگـور ،چـوب

ریزهکار یهایاجتماعیو فرهنگیندارد،

میشود.

نمیبندد.مستندیبهشدتجزئینگر که

قرار میگیرد .یک روسـتا که زنانش بر طبق

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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«دن شیگ» به دو
بخش مردان روستا
ِ

ً
بلکه همه تمرکزش بر نمایش ابزاری کامال

میبرد .دوربین بر بطن ماجرا حاضر است

سـنتی اسـت و مردمـی کـه ناآ گاهانـه ،این

و هـر آنچـه را کـه در آن رخ میدهـد ،ثبـت

ابزار باعث دردسرشان شده است.

میکند و به دلیل اتخاذ چنین شـیوهای از

دو معیـار اندازهگیـری در «دن شـیگ»

سـوی فیلمسـاز ،حـال بایـد بـرای ارائـه اثری

یعنـی طنـاب و چـوب خـط ،بـه واسـطه

با معیارهای سـینمایی ،در مرحله تدوین

همیشگی اهالی روستا بر سر
مشاجرههای
ِ

به سـاختار اثرش وحدت بدهد و روایت را

مفهوممیزان،خودبهخودفقدانتکنولوژی

با ترتیب پالنها بسـازد .نخسـتین عنصر،

عنوان عنصری رهایی بخش به میان
را به ِ

ـوان
افشـای تدریجـی موضـوع اسـت .عن ِ
اثـر ،سـؤالی محتوایـی در قبـال چیسـتی

که عدالت را زیر سؤال برده معرفی میکند.

و معنـا ایجـاد میکنـد و دقایـق طوالنـی از

عنـوان حاملی
میکشـد و ابـزار سـنتی را بـه
ِ
روایت ،گزینش و ترتیب پالنها به گونهای

فیلـم نیـز هیـچ توضیحـی دربـاره آن وجـود

اسـت کـه ناخـودآ گاه مخاطـب بـه ایـن

نهـای ابتدایـی،
نـدارد .کارگـردان در پال 

روابط سـرد
فکـر فـرو مـیرود کـه تمامـی ایـن ِ

صحنههایـی را جانمایـی میکنـد کـه بـا

و شـبهه برانگیـز مـردم روسـتا بـر سـر تقسـیم

حـذف معنـای «دن شـیگ» ،بـه جـای آن
ِ

داراییهایشـان ،تنهـا با وجود یـک دوربین

مفهـوم انـدازه گیـری و تقسـیم را برجسـته

نقشـه بـرداری و یـک تـرازوی دیجیتـال

مینماید .زنان روسـتایی در اتاقی مشغول

میتواندمرتفع گردد.

تقسـیم شـیر بـا چـوب خطهایـی هسـتند

فیلمسـاز در مرحلـه تدویـن ،روایـت

و چنـد بـار کلمـه «دن شـیگ» توسـط آنـان

اصلیاثرشرامیسازدو باتلفیقدو رویداد

یشـود؛ بـدون آنکـه توضیحـی
اسـتفاده م 

بـه شـکل مـوازی ،یـک مضمـون را پررنـگ

دربـارهاش بدهنـد .ایـن روش بیـان ،تنهـا

میکند.حالبرمیگردیمبهمقدمهابتدایی

یک ایده را به ذهن میرساند که سماجت

و کارکرد ساختار سینمایی و نقش تدوین

ـوان
فیلمسـاز بـر پنهـان سـازی معنـای عن ِ
ً
فیلـم ،حتمـا چیـزی فراتـر از مفهومی عیان

همـان طـور کـه اشـاره شـد «دن شـیگ»

پشت این اصطالح ،مفاهیمی
است و در ِ

در زیباییشناسیمستند«دنشیگ».
ثبـت رویـدادی اکنونـی و زنـده سـود
از ِ
18
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دیگربایدبهچشمبیاید.

هنـوز معنـای «دن شـیگ» را بـه خوبـی
درک نکردهایـم کـه مجـدد فیلـم بـه سـراغ

یشـوند و
بیـان موضـوع از یکدیگـر جـدا م 
ِ

مخاطـب بـا پیشـرفت رویـداد ،هـر لحظـه

مکانـی در اطـراف روسـتا مـیرود و مـردان

معناهایـی جدیـد کشـف میکند .بـه طور

روستایی را در حین مشاجره درباره تقسیم

جدالمردانبرسرتقسیمزمین،
مثالناگاه ِ

زمینهایشان نشان میدهد .اینجا عنصر

قطع می شود به نمایی از چوب خطها در

دیگـری کـه بـرای رسـیدن بـه سـاختاری
سینمایی،ناگاهبرجستهمیشود«،رویداد

محل حضور زنان! کارگردان
یک سطل در ِ

ترسـی از ایـن شـکل تدویـن نـدارد و فقـط

مـوازی» اسـت .فیلمسـاز بـه دلیـل دوری

محتـوای مـد نظـرش را بـا ایـن جداسـازی

جستناز تکنیکهایبازسازیو یابدیهه

برجستهمیکند.معناباتصادمپالنهایی

سـازی صـرف ،مجبـور اسـت سـاختارش
ِ

در دو لوکیشـن مختلف به شـکلی جدید

را پـس از مرحلـه فیلـم بـرداری ،شـکل دهد

و تلفیـق رویدادهایـی مـوازی ،یکـی از

ـود
خلـق میشـود و ایـن گونـه اسـت کـه خ ِ
معنـای عنـوان فیلـم و معنـی عبـارت «دن

تکنیکهـای تدوینـی اسـت کـه در ایـن

شـیگ» درسـت در لحظـات پایانی اسـت

مستند به شدت کارایی دارد .بنابراین او با

کـه بر مال میگـردد .ما در بخشهای پایانی

فن تدوین همچنان بر مفهوم تقسیم و
این ِ

فیلـم متوجـه میشـویم «دن شـیگ» بـه

شکل سنتی آن تأ کید دارد و مردان روستا را
همسوبازناندر بطنچالشی کهبهیکدیگر
شـباهت دارد نشـان میدهد .از عناصری

ـردن
عملـی میگویند کـه زنـان در محول ک ِ
کار تقسیم یا ادغام شیر به یکی از اهالی به
نوبتاهتماممیورزند.

دیگر که در مستند «دن شیگ» در جهت

آخریـن نکتـه همچنـان بـر سـاختار

همیـن وحـدت سـاختاری و ایجـاد روایتی

تأ کیـد دارد .کوتـاه سـخن این که ،مسـتند
َ
«دن شـیگ» بـه اشـکالی سـنتی از تقسـیم

فیلمساز بهروشنیهمهبرداشتهایزمان

میپـردازد .تقسـیم زمیـن و اندازهگیـری و

فیلـم بـرداری را در مرحلـه تدویـن ،فـارغ از

تقسـیم شـیر و «فـرم» فیلـم نیـز بـه دو بخـش

زمانواقعیآن،از نو کنار یکدیگرمیچیند.

تقسـیم شـده اسـت .جـدا جـدا و پاره پـاره و

در فرایند جداسـازی ،سـکانسها به دلیل

خیلیخیلیسنتی!

جـذاب نقـش دارد «جداسـازی» اسـت.
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کارگردان:امیرشکرگزار ناوی

آدمـای عاشـق از عشقشـون خـوب مراقبـت میکنـن و

نویسنده:مهدیولیزاده

آقای شکرگزار به حق ،عاشق طبیعته.

وقتی فهمید با تفنگ نمیتونه جلوی شکارچیها وایسته و نذاره
محیط زیستمون خراب شه ،تصمیم گرفت از یه اسلحهی قویتر
اسـتفاده کنـه ،ایـن شـد کـه دوربیـن بـه دسـت گرفـت و زد بـه دل
طبیعت.
اگـر پـای حرفهـای امیـر شـکرگزار نـاوی بنشـینید ایـن قـدر تـوی
دلش داستان و تصویر داره که سیراب کنه قسمت داستان خواه
گرد داستانگویی مثل ایشون
مغزتون رو .واقعا کی بهتر از طبیعت ِ
میتونه مستندساز شه؟ مرد معرکهای که هیچی نمیتونه جلوی
محیطبان بودنشو بگیره.

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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اسبها در زندگی ما
نویسنده:سهیلمحمودی

بـه گـزارش روابـط عمومـی جشـنواره تلویزیونی مسـتند ،امیرشـکرگزار نـاوی ،کارگردان منتخب
فصـل سـوم جشـنواره تلویزیونـی مسـتند دربـاره مسـتند جدیـدش «اسـبهای زندگـی» گفـت:
مستندهایی که من ساختهام به خاطر این که قبال محیطبان بودهام همه درون مایه محیط
زیسـت دارد .در بعضـی از مسـتندها هـم تلاش کـردهام بـه آداب و رسـوم مـردم بومـی و محلی
بپردازم« .اسبهای زندگی» یکی از همین مستندهاست.
22
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شـکرگزار ناوی اضافه کرد :اقوام ایرانی خصوصا مردم تالش با اسـبها خیلی
سـر و کار دارنـد .مـا در مسـتند «اسـبهای زندگـی» اسـبها را کـه در زندگـی
انسان ها شریک هستند به تصویر کشیدیم .بعضی از بومیان تصور دارند اگر به اسبی که
به دنیا آمده ،شـیر بز بدهیم خیلی چاال ک میشـود و معتقدند که بز از نسـل اجنه اسـت و
به همین خاطر در غارهای صخرهای و کوهستانها زندگی می کند؛ بومیان اعتقاد دارند
شیر بز ،اسب آنها را از ترس میرهاند.
وی افـزود :همچنیـن اسـب بـرای مـردم ایـن منطقـه اسـتفادههای فراوانـی دارد ،بار بـری
چ کمـک میکنـد و حتـی افـرادی را کـه مجـروح شـدهاند ،حمـل
میکنـد ،در هنـگام کـو 
میکنـد .سـعی شـده اسـت در مسـتند «اسـبهای زندگـی» ایـن نقـش اسـبها در زندگـی
مردم تالش بررسی شود.
مسـتندهای «اسـبهای زندگی» نهم بهمن ماه ،سـاعت  20در قالب برنامه تلویزیونی
جشنواره مستند روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوسترفیلممستند
«اسبهایزندگی»

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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تحلیلی بر مستند «اسبهای زندگی»

جذابیت و آسیب رویداد
فرعی
نویسنده:رحیمناظریان

یبـرد« .اسـبهای
قابلیتهایـش بهـره م 

رویداد فرعی می تواند در روایت یک فیلم

زندگی» مسـتندی اسـت دارای مضمونی

بـه عنـوان ابـزاری بـرای شـرح محتـوا و ایـده

مشـخص ،امـا بـا اتـکا بـر چنـد رو یـداد

اصلی به کار آید .سینمای مستند تأ کید

فرعی ،تالش میکند آن موضوع را تشریح

ویـژهای بـر موضـوع اصلـی و شـرح و بسـط

کنـد .روایتـی از یـک خانـواده کـوه نشـین

تمام
آن دارد و برای کالبدشکافی سوژه از ِ

و همزیسـتی آنهـا بـا اسبهایشـان .فیلـم
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تلاش دارد ایـن نکتـه را بیـش از هـر چیزی
مردم نمونهاش که
آشـکار کند که
ِ
حیات ِ
در جنـگل و مراتع به دامداری مشـغولند،

وابسـته بـه اسبهایشـان اسـت .عنـوان

آور جنگل است.
«پسـر :تـوی دره ترسـیدم .صداهـای
عجیبمیاومد».
سکانس هول
همان طور که دیدیم کل
ِ

فیلم نیز با اشاره مستقیم بر کلمه «زندگی»

انگیز جنگل ،رویدادی فرعی است که در

این ادعا را تأیید میکند.

ادامهی فیلم دیگر بدان اشارهای نمیشود

مسـتند «اسـبهای
بـا ایـن حـال
ِ
زندگـی» چنـد رویـداد فرعـی را در البـهالی

یگـردد.
و رویـدادی دیگـر جایگزیـن آن م 
سـکانس جنـگل بـا موضـوع القـای ترس،

زندگـی یـک خانـواده بیـرون میکشـد تـا بـا

بـا یـک دیالـوگ مـرد ،رویکـردش تغییـر

اتـکا بـر معناهـای متبـادر از آن ،موضـوع

میکنـد .مـرد در پاسـخ بـه اظهـار نظـر پسـر

اصلـی فیلـم را تفسـیر نماید .به طـور مثال

نوجوان در قبال وحشت میگوید« :اسبی

تاریکـی
رفتـن پسـری نوجـوان بـا اسـب در
ِ
ِ
جنگل مه گرفته و ترس حاصل از صدای
ِ

کـه در کرهگـی شـیر بـز خـورده باشـه از جـن

حیوانـات وحشـی و جـن ،نـه فقـط شـرح

نمیترسه».
منظـور مـرد ایـن اسـت که اسـبی کـه در

موضـوع تـرس ،بلکـه شـرح یـک زندگـی
ِ
است که بدون اسب ممکن نخواهد بود.

یکـرد ،چنین ویژگی در قبـال ترس دارد.
م 

در شرح کامل این سکانس میتوان گفت

بنابراین این سـکانس کـه رویدادی فرعی

فیلمسـاز ،پسـری نوجوان را نشان میدهد

بـا موضـوع تـرس اسـت ،بـا دیالـوگ مـرد،

کـه در جنـگل خوف آور با اسـبی که باری

ماهیتـش تغییـر مـی کنـد و بـه سکانسـی

را حمـل میکنـد پیش مـیرود .آمبیانس،

بـدل میشـود کـه دربـاره موضـوع اصلـی

نـور ،رنـگ و شـکل تدویـن و زاویـه دوربیـن

فیلـم یعنی اسـب و اهمیـت آن در زندگی

در لحظاتـی کوتـاه ،فضایـی تـرس آور

این مردم است.

آن جنگل مخوف ،پسر نوجوان را همراهی

خلـق میکننـد و بیدلیل نیسـت که پسـر

در ادامـه ،رویـدادی دیگـر اتفـاق

نوجـوان پـس از رسـیدن بـه مقصـد ،اولیـن

میافتـد .خبـر میرسـد کـه پـدر خانـواده

حرفهایش درباره وحشت از فضای وهم

مورد حمله خرس قرار گرفته ،پسر با وجود
شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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برف شدید به محل حادثه میرود و پدر را

نمیکنـد .بـه عبارتـی کل ماجـرا در همین

با پایی مصدوم به خانه میآورد .فیلمساز

یشـود .دلیل
رفتـن و بازگشـتن خالصـه م 

در ایـن سـکانس و سـکانسهای دیگـر

این حذف یا بیتوجهی بر موضوع حمله

بیـان رویـداد
بـدون هیـچ گفتـار متنـی بـه ِ

خـرس نیـز ریشـه در وفـاداری فیلمسـاز بـر

میپردازد .نماهایی نزدیک از چشـمهای
اسب ،دوربین متحرک ،برشهای پی در

پـی و زوایـای نامتعـارف ،پالنهایـی پویـا

ـود
موضـوع اصلـی فیلـم دارد .او تنهـا بـر خ ِ
اسـب و نقش او در انتقال مصدوم تأ کید
دارد و نه جزئیات رویداد فرعی.

از رفتـن و بازگشـتن آنهـا تـا محـل حادثـه و

رویـداد پایانـی کـه در فیلـم بـدان

خانـه ایجـاد میکنـد .این در حالی اسـت

یشـود ،کوچ اسـت .خانواده با
پرداخته م 

که فیلمسـاز هیچ اشـارهای بر نحوه حمله

اسبهایشـان بـه مناطـق باالدسـت کـوچ

خـرس ،لحظـه یافتـن پیرمـرد و باقی مـوارد

میکننـد و اینجـا نیز تنها کارکـرد تصاویر،
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نمایش کارآمدی اسبهاست.

حمل هیزم ،حمل مصدوم ،بیان کند اما

موارد فوق در تحلیل نقش رویدادهایی

نمیتوانـد از سکانسـی طوالنـی در داخـل

بسـتر موضـوع اصلـی فیلـم
متفـاوت در
ِ

خانـه و نواختـن موسـیقی توسـط یـک مرد

بیان شـد و اینکه فیلمسـاز با چینش این

و زن بگـذرد .زمـان روایـی مسـتند ،انـدک

رویدادهـا در کنـار هم فقط بر اصل زندگی

اسـت و مجالـی بـرای تحقـق عنوانی بلند

و یـاری موجـودی بـه نـام اسـب در تحقـق

باال همچون «اسب های زندگی» نیست.

آن همـت گمـارده اسـت .نتیجـه این که،

بـا ایـن حـال نبایـد از خاطـر بـرد کـه همیـن

مسـتند «اسـبهای زندگـی» تعابیـری

سـوژه و ایـن موضـوع ،ممکـن بـود بـا زاو یـه

متفاوت از زندگی نیز ارائه میکند .زندگی

دیـدی غیـر از ایـن ،اثر را به شـدت کلیشـه

بـه معنـای امـرار معـاش و تهیـه خـوراک،

و تکـراری کنـد .اینجـا فیلمسـاز بـا لحنی

زندگـی بـه معنـای مقابلـه بـا خطـرات،

شاعرانه ،همیاری اسب و انسان را با چند

نجـات جـان یک فـرد و
زندگـی بـه معنـای
ِ

رویـداد نشـان میدهـد کـه در جـای خـود

. ...

قابـل قبول اسـت ،اما همـان طور که گفته

امـا در جمعبنـدی ایـن سـخن بایـد

شـد کمی کوتاه و مختصر به نظر میرسـد

گفت ،فیلمساز با اتخاذ این روش در خلق

و از نظـر ایـده ،گرچـه یگانـه امـا تک بعدی

روایت و اتکا بر رویدادهایی جداگانه که تا

است.

حـدودی بـه سـاختاری اپیزودیک نزدیک

سـفر کوت ِـاه کوچ
پایـان فیلـم نیـز با پایان ِ

اسـت ،همـهی آنچـه را کـه عنـوان فیلـم

یکیمیشود.پایانی کهبههیچوجه کامل

نشانه میرود ،بیان نمیکند .فیلم از چند

کننده روایت نیسـت .روایت «اسـبهای

رویـداد متفـاوت شـکل گرفتـه ،تـا موضوع

زندگـی» فقـط خـرده رویدادهایی هسـتند

را تشـریح کنـد و البتـه ایـن تشـریح در حد

کـه بـه نتیجـه نمیرسـند و پایـان آن ،هیچ

بیان محتوایی که فقط «توضیح دهنده»

یهـای
ارتباطـی بـا مقدمـه و زمینـه چین 

است باقی میماند .به عبارتی تمام تالش

ابتدایـی روایـت نـدارد و دلیـل ایـن ادعـا

فیلمسـاز ،ایـن اسـت تـا اهمیـت اسـب را

این است با وجود این که فیلمساز سعی

در زندگـی ایـن مـردم بـا نمایـش حمـل بار،

میکنـد در نقـل رویدادهـای فرعـی از
شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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حواشـی بکاهـد و فقـط در راسـتای عنوان

بـاز در تدویـن دارد .امـا همـان نقـد قبلـی

بینابین
فیلم و موضوع حرکت کند اما در
ِ
هر کدام از رویدادها ،لحظاتی طوالنی را به

اینجـا نیـز قابـل بیـان اسـت .عنـوان فیلـم،
هم مجال ماجراجویی را از فیلمساز گرفته

تصاویری اختصاص میدهد که ربطی به

است و هم این که برخی ماجراجوییها را

عنوان و موضوع ندارد .یکی از صحنهها،

بیاعتبار کرده است.

گرچـه بـا تکنیـک تدویـن همـراه اسـت،

فیلمساز در این مستند ،همه چیز را

امـا همچنـان بـه عنـوان مسـتند ،مربـوط

فـدای ایـده اصلـی میکنـد .او یک ایده

رفتن
نیست .پالنی پویا در برف و بوران با ِ
اعضـای خانـواده بـه داخـل خانـه بـه پایان

دارد کـه بایـد تمـام سـویههای فرعـی را
در خدمـت آن در بیـاورد .بـه طـور مثـال

میرسـد .پالنهـای داخلـی ،اختصـاص

سـکانس خـرس و خبـر حملـه حیـوان

دارد بـر یـک دورهمـی خانوادگی و نواختن

وحشـی بـه پـدر از آنجایـی کـه فقـط در

موسـیقی بادی و کوبهای توسـط زن و مرد

محـدوده خـود اسـب و کارآمـدی آن در

لحظاتی که نشان از

روسـتایی کـه دقایقـی طوالنـی را شـامل

چنـان طبیعتـی میمانـد ،از یـک نظـر

میشـود و پلان بعـد کـه دوبـاره حیـاط

بـه سکانسـی نمایشـی بـدل میشـود؛

خالقیت ثبت رویداد
ِ
و گزینش تصاویر و

خانـه را نشـان میدهـد ،نمایانگـر فصـل

چـرا کـه کل سـکانس بـا تصاو یـری از

همچنین دید باز

گرماست .به عبارتی فیلمساز با زیرکی و با

رفتـن و بازگشـتن در جنگل برفی شـکل

در تدوین دارد .اما

ادغام چند پالن ،به شـکلی نامحسـوس،

میگیـرد و انـگار ایـن جزئینگـری،

همان نقد قبلی اینجا

زمسـتان
تغییـر فصـل را نشـان میدهـد.
ِ
سـرد و جنـگل برفـی بـا سکانسـی داخلـی

رویداد را به شـکل فرمایشـی یا بازسازی

نیز قابل بیان است.

شـده ،تنـزل میدهـد .بیشـک چنیـن

عنوان فیلم ،هم

که گرمای جمع خانواده را نشان میدهد،

ماجرایـی میتوانسـت بـا پرداختـی

مجال ماجراجویی

پایـان مییابد و بالفاصله نمـای خارجی،

مفصـل ،بـدل به اثـری تأثیرگذار شـود نه

را از فیلمساز گرفته

فصـل گرماسـت .از ایـن قبیـل صحنههـا

ایـن کـه فقـط بـه دلیـل تأ کید بـر موضوع

است و هم این که

در ایـن مسـتند بـه کـرات دیـده میشـود.

اصلـی ،رویـدادی جـذاب همچـون

برخی ماجراجوییها

خالقیـت ثبـت
لحظاتـی کـه نشـان از
ِ
رویـداد و گزینـش تصاویر و همچنین دید

حملـه خـرس ،فقـط در حـد یـک رفتن و

را بیاعتبار کرده

بازگشـتن خالصه شود.

است.

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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کارگردان:محمدحسنشاهیراویز
نویسنده:مهدیولیزاده

محمدحسـن شـاهی میدونـه مخاطـب امـروز،

کـم حوصلـه اسـت ،دوازده دقیقـه وقـت مـیذاره رو یـه

چیزی و خسته میشه ،میدونه که داستانها دیگه دارن تکراری
میشـن و کار همه شـده کپی از رو یه کپی از رو یه کپی دیگه .برا
همینه که مستند رو خیلی دوست داره.
یشـن،
مسـتندها تکـراری نمیشـن ،چـون زندگیهـا تکـراری نم 
چـون دنیـا تـه نـداره و میشـه از هـر گوشـهاش یـه داسـتان انتخـاب
کـرد بـرای نشـون دادن ،حتـی اگر داسـتانی به سـادگی ماجرای تنور
سـیب زمینـیای باشـه کـه هـر از چنـدی همـهی مـردم یـه روسـتا رو
دور هم جمع میکنه.

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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سنتی به نام «کلوخو»
نویسنده:سهیلمحمودی

بـه گـزارش روابـط عمومـی جشـنواره تلویزیونـی مسـتند ،محمدحسـن شـاهی راویـز ،کارگـردان
مستند «کلوخو» درباره این مستند که با موضوع فرهنگ مردم کرمان تولید شده است ،گفت:
مستند «کلوخو» در رابطه با مراسمی سنتی در روستایی از توابع رفسنجان تولید شده است .این
مراسم که از سالهای بسیار دور به جا مانده است ،در زمان کشت سیب زمینی انجام میشود.
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وی در ادامـه تشـریح کـرد :در طـول فراینـد کشـت سـیب زمینـی ،مـردم ایـن
منطقـه بـا محوریـت کشـاورزی ،مشـارکتهای اجتماعـی زیـادی بـا هـم دارند
کـه میتوانـد اتفاقـات جالبـی را بـه تصویـر بکشـد .یکـی از این رسـوم بسـیار جالـب ،همین
«کلوخـو» اسـت .کشـاورزانی کـه سـیب زمینـی را برداشـت کردهانـد ،کلوخهـا را بـه صـورت
اتاقـک روی هـم میچیننـد و در زیـر آن آتـش روشـن میکننـد .بعـد از ایـن کـه کلـوخ آمـاده
میشود سیب زمینی را داخل این اتاقک میریزند و اتاقک را دفن میکنند.
وی افـزود :در طـول زمانـی کـه سـیب زمینیهـا در حـال پختـن هسـتند ،فرصتـی فراهـم
میشـود که مردم در کنار هم باشـند و مشـکالت مختلف را بررسـی کنند .ازدواج ،آشـتی
دادن اهالی محل ،کمک کردن به نیازمندان محل و غیره ،مباحثی است که در «کلوخو»
بررسی میشود.
مسـتند «کلوخو» نهم بهمن ماه ،سـاعت  20در قالب برنامه تلویزیونی جشـنواره مستند
روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوسترفیلممستند
«کلوخو»

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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تحلیلیبرمستند«کلوخو»

روایتی پرداخت نشده از یک
رسم
نویسنده:رحیمناظریان

تحـت همیـن عنـوان اسـت ،جذابیـت

آنچنـان کـه عنـوان «کلوخـو» سـوال

نـدارد .مسـتندی کوتـاه کـه سـعی کـرده

برانگیـز اسـت و شـوقی بـرای کشـف

اسـت یـک رسـم یـا یـک عـادت بومـی را

آن ایجـاد میکنـد ،خـود مسـتندی کـه

ـوان
بـا افـزودن چنـد عامـل دیگـر ،بـه عن ِ
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پدیـدهای انسـان دوسـتانه معرفـی کنـد.

شکل دهد اما در ترکیب بندی نهایی،

«کلوخـو» یـک اجـاق صحرایـی اسـت

موفـق عمـل ننمـود .بـه عنـوان نمونـه

کـه بـا چیـدن کلوخهـا سـاخته میشـود

بـا توجـه بـه گفتههـای یکـی از اهالـی،

و پـس از شـعلهور شـدن آتـش در زیـر آن

فلسفه ساختن «کلوخو» و پختن سیب

و انداختـن سـیب زمینیهـا در درون

زمینـی ،پـس از کار روزانـه در مزرعـه،

«کلوخـو» ،کلوخهـا را ویـران میکننـد تـا

عـادت نـوع دوسـتی و در
تحقـق همـان
ِ

گرمـای حبـس شـده در اجـاق ،باعـث

کنـار یکدیگـر بـودن قلمـداد شـد .همـه

پختـن مـاده غذایـی شـود .ایـن سـوژه به

سـاله پـس از کار روزانـه و برداشـت

تنهایـی چیـزی بـرای ارائـه نـدارد .یـک

سـیب زمینـی ،هـر روز بـه نوبـت ،یکی از

اجـاق صحرایـی سـاده کـه البتـه در

روسـتاییها اقـدام بـه سـاخت «کلوخـو»

جایـگاه بومـی خـودش دارای اعتبـار

میکنـد و ایـن سـبب میشـود تـا

اسـت ولـی ایـن کـه اینجا به عنـوان یک

اجتماعاتی دوسـتانه شـکل گیرد .حال

سـوژه ،ایـدهای را منتقـل کنـد ،چنیـن

فیلمساز با اتکا بر این ایده ،سعی کرده

نیست!

ماجرایـی نمایشـی را بـه روایـت بیفزایـد

آنچـه کـه میتوانسـته بـه فیلمسـاز
بـرای ارائـه اثـری قابـل توجـه کمـک

تـا بلکـه بتوانـد مفهـوم ضمنـی کلوخـو را
بیشـتر تشریح کند.

کنـد ،پرداخـت سـوژه و یـا زاویـه دیـدی

او آغـاز فیلـم را بـا مشـاجره دو پیرمـرد

متفـاوت بـود که البته در این اثر ،چنین

در قبـال آب زراعـی آغـاز میکنـد .یـک
ً
مشـاجره کاملا بازسـازی شـده کـه از

آنچـه بـه تصویـر در آمـد معرفـی همیـن
اجـاق صحرایـی اسـت و البتـه چنـد

بازی دو مرد پیداست ،به
شکل و حال ِ
صورت فرمایشی است و به هیچ عنوان

حاشـیه مختصـر دربـاره اهالـی و ِکـرد و

طبیعی نیست .این مشاجره خیلی زود

خوردشان.

رها میشود تا در انتهای فیلم از آن بهره

خالقیتـی بـه چشـم نمیخـورد .تمـام

فیلمسـاز سـعی نمـود تـا بـا همیـن

بـرداری گـردد .انتهای فیلـم که «کلوخو»

حاشـیهها ،روایتـی چنـد دقیقـهای را

آمـاده میشـود ،یـک جمـع روسـتایی را
شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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دور آن شـاهدیم کـه ایـن بـار نیـز بسـیار

روایتـش ،تلاش دارد ماجرایـی را نقـل

نمایشـی و تصنعـی در مـورد کـدورت دو
مـرد بـا یکدیگـر حـرف میزننـد و کلوخـو

کنـد و یـک رسـم بومـی را عام ِـل صلـح
معرفـی نمایـد .اینجاسـت کـه زوایـای

را دلیلـی بـر آشـتی و پایان قهـر میدانند.

مختلفی از سـوژه یعنی کلوخو به تصویر

شـکل بیان موضوع توسـط روسـتاییها،

در نمیآید و کل اثر در حد یک توصیف

لحـن و میمیـک چهرهشـان حا کـی از

و یـک بازسـازی یا نمایـش مختصر باقی

نمایشـی بـودن دارد .بنابرایـن فیلمسـاز

میماند.

الصـاق یـک مشـاجره سـاده بیـن دو
بـا
ِ

موسـیقی متـن
از سـویی دیگـر کارکـرد
ِ

ساختن
مصنوعی ،سـعی کرده ماهیت
ِ
کلوخـو را اسـتحکام روابـط افـراد سـا کن

نگاهـی خالقـه اسـت .به طـور مثال یک

روستایی در آغاز فیلم ،آن هم به شکلی

نیـز تنهـا پـر کننـده فضا اسـت و خالی از
ملـودی از موسـیقی نواحـی ،تمـام یـک

روسـتا قلمـداد کنـد ،کـه البتـه از نظـر
ً
ترکیـب رویدادهـا ،شـکل بـازی و نهایتـا

تغییر سـکانس ،یک ملـودی دیگر بدون

پرداخـت ایـده و شـکل روایـت بـه هیـچ

یشـود .این
هیـچ فاصلهای جایگزین م 

عنوان موفق نبوده است.

اسـتفاده ابزاری از موسـیقی گرچه شـاید

سـکانس را پوشـش میدهـد و نـاگاه بـا

ایـن ضعـف را میتـوان بـه فقـدان

حـال و هـوای بومـی و فرهنگـی منطقه را

فیلـم نامـه یـا طـرح منسـوب کرد .بـه این

منتقـل میکنـد امـا از نظـر هنـری ،هیـچ

دلیل که مستند «کلوخو» به دلیل شکل

استقالل محتوایی ندارد.

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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کارگردان:علیخسروی

گاهـی وقـت هـا شـنیدن و تعریـف کـردن داسـتان مثـل

نویسنده:مهدیولیزاده

سـفر تـوی زمـان میمونـه .بـا داسـتانها میتونیـم بـه

گذشته برگردیم و ماجراهایی رو ببینیم که برای ما غریباند.
علی خسـروی با داسـتانهای مشـترک سـه زن توی زمان به عقب
زمـان مقاومـت مـردم خرمشـهر جلـوی ارتـش مجهـز
برگشـت ،بـه ِ

عـراق .بـا داسـتان او نهـا بـه مسـجد جامـع رفـت ،بـه روزهایـی که
مردم عادی برای نگه داشتن شهرشون از جون مایه میذاشتن.
علـی خسـروی و ایـن سـه شـیرزن بـا هـم تـوی زمـان سـفر میکنـن
ُ
هـر سـال پنجـاه و نـه» ،روزی کـه زندگـی هـر
و مـیرن بـه «یکـم ِم ِ
نهـای
سـهی او نهـا تغییـر کـرد ،روز ورودشـون بـه دسـتهی قهرما 
ناشناختهی جنگ هشت ساله.
شما هم میخواید توی زمان سفر کنید؟!

شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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قصه تلخ سقوط خرمشهر
از زبان «این سه زن»
نویسنده:سهیلمحمودی

به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند ،علی خسروی کارگردان مستند «این سه
زن» گفت :مقاومت خرمشهر همیشه برای من موضوع جذابی بوده است .سی و چهار روزی
که شاید هیچ مانندی در تاریخ نداشته باشد .به خاطر این که مردم با دست خالی و با تمام
عشقشان به خرمشهر ،از این شهر دفاع کردند .این بین ،حضور زنان در دفاع از شهر برای من
جذابیتی دوچندان دارد.
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خسـروی اضافه کرد :برای من واقعا عجیب اسـت که چگونه میشـود که سـه
زن جـوان چگونـه بـا این حد از وطن دوسـتی در شـرایطی کـه مردان هم امنیتی
ندارنـد ،میماننـد و از شـهر دفـاع میکننـد .ایـده اولیـه ایـن مسـتند از کتـاب «دا» به دسـت
آمـد ،ولـی خـب شـخصیت اصلـی کتـاب «دا» چنـد روز قبـل از سـقوط خرمشـهر مجـروح
میشـود و از شـهر بیرون میرود ،ولی این سـه زن که در فیلم میبینیم روز سـقوط خرمشـهر
را هم دیدهاند.
وی افزود :این سه زن پنجاه و چند ساله را در این فیلم بردیم به خاطرات سی و چهار
روز مقاومـت خرمشـهر .سـی و چهـار روزی کـه اگـر هـر کشـور دیگـری آن را در تاریـخ خـود
داشت ،دهها فیلم از آن تولید کرده بود ،اما متاسفانه فیلمهایی که ما در مورد این مقاومت
سی و چهار روزه تولید کردهایم به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد.
کارگردان مسـتند «این سـه زن» در ادامه گفت :این سـه زن ،یک ویژگی مشـترک دارند.
یکـی از آنهـا پـر از خاطراتـی اسـت کـه میتوانـد تاریـخ شـفاهی جنـگ را تکمیـل کنـد .او
صحنه کشـتار بیرحمانه مسـجد جامع خرمشـهر را از نزدیک دیده اسـت .هر سـه زن این
فیلـم کـه خانمهـا مـژده عونباشـی ،خانـم صبـاح وطنخـواه و خانـم کشـور نجـار هسـتند،
کسانی هستند که در نقاط بسیار استراتژیک خرمشهر حضور داشتهاند و اتفاقات تلخ آن
روزها را با چشمان خود از نزدیک دیدهاند .آنها حرفهای بسیاری دارند که سعی کردیم
در این فیلم به نمایش بگذاریم.
خسـروی در پایـان گفـت :مـن مطمئنم که این داسـتانها در تاریـخ خواهد ماند .تاریخ
دفـاع مقـدس ،بسـیار مهجـور اسـت و مـن تمام تالش خـود را خواهم کرد که ایـن تاریخ را از
زبان کسانی که آن را از نزدیک لمس کردهاند روایت کنم.
مسـتند «ایـن سـه زن» بـه کارگردانـی علـی خسـروی در حـوزه هنـری تولیـد شـده اسـت و
یازدهم بهمن ماه ،ساعت  20در قالب برنامه تلویزیونی جشنواره مستند روی آنتن شبکه
مستند رفت.
شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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پوسترفیلممستند
«این سه زن»

تحلیلی بر مستند «این سه زن»

روایت تقطیع شدهی
خرمشهر
نویسنده:رحیمناظریان

ارتش عراق مقابله کردند.

«ایـن سـه زن» مسـتندی اسـت مبتنـی

همـه فیلـم بـر مبنـای خاطـره گویـی و

گویـی سـه زن کـه در روزهـای
بـر خاطره ِ

شـرح ماجـرای روزهای آغاز یـن جنگ در

آغازیـن جنـگ در خرمشـهر و روزهـای
ِ
منتهی بر سقوط این شهر در آنجا حضور

داشـتند و پـا بـه پـای نیروهـای مردمـی بـا
42
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اکنون این
خرمشهر است و تنها چیزی که ِ

آدمهـا را مهـم جلـوه میدهـد ،غـم درون ِـی
حاصل از همان خاطرهگوییهاست .به

کشـیدن
عبارتی مستندسـاز با به تصویر
ِ
ایـن خاطـرات ،جـز اینکـه نقـل کننـدهی
خاطـرات باشـد ،هیـچ دورنمایـی را

شود ،یا ایدهای بر آن اضافه گردد و یا این
راویان
کـه حداقـل بـه جـای افسوسـی کـه
ِ
خاطـره در اکنـون میخورنـد ،حداقـل در

بـرای خـود متصـور نبـوده و هیـچ ایـدهای

زمـان حضـور در جلـوی دوربیـن کاری

را پـرورش نـداده اسـت .بـه طـور مثـال

انجام دهند یا عملی را پیش گیرند.

ایـن سـه زن خاطراتشـان را میگوینـد و

زن
در این مسـتند ،تنها کاری که سـه ِ
نمونـه انجـام میدهنـد ،رفتـن بـه محـل

بـه یـاد خرمشـهر و مظلومیتـش گریسـت»

یهـای
خانـهی قبـل از جنـگ ،محـل باز 

ایـدهای دیگـر در اثـر وجـود دارد؟ ایـن سـه

کودکانه ،محل شـهادت یارانشـان ،رفتن

خانـم کـه در روزهـای جنـگ ،از جـان

مـکان نگهداری شـهدا ،محل زخمی
بـه
ِ

میگرینـد ،امـا آیـا جـز ایـن ایـده کـه «بایـد

خـود گذشـته بودنـد و رودرروی نیروهـای
عراقی جنگیدند ،اکنون روبروی دوربین

شـدن خودشـان و مـواردی از ایـن قبیـل
ِ

اسـت .همـه اینهـا در راسـتای همـان

مستندساز ،تنها کاری که از آنها خواسته

خاطـره گویـی و سـاده انـگاری تصویـری

میشـود همیـن بازگویـی خاطـرات تلـخ

و ساده انگاری در خلق رویدادی جدید

است و اشکهای دردناک اکنونشان.

اسـت .شـاید در تحلیـل یـا نقـد یـک اثـر،

سـینمای مسـتند ،تـورق یـک آلبـوم

پیشـنهاد دادن ،امـری اخالقـی بـه نظـر

قدیمـی از جنـگ نیسـت کـه در جمعـی

نرسـد امـا اینجـا بـرای بیـان بهتـر موضـوع

خانوادگـی آن را مـرور کنیـم و اشـک

از درون مسـتند «ایـن سـه زن» مثالـی

بریزیـم .بایـد جـدای ایـن خاطرهگویـی بـا

استخراج میکنیم.

ـان
سـوژه برخـوردی متفـاوت داشـت .زم ِ
گذشـته ،زمانـی سـپری شـده و از دسـت

نمـای فیلـم جهـت تصویـر
کلیشـه و نـخ ِ

خالل تکاپوی
در یکی از صحنهها در
ِ

رفتـه اسـت کـه نقـل میشـود و تنهـا یـک
روایت خاطره گون است ،سوژهای است
ِ

کردن خاطرات ،یکی از ز نها به نزدیکی
ِ

یـک کارخانـه تولیـد بسـتنی مـیرود و

کـه بـا ایـن شـکل عریانـش اصال مناسـب

میگویـد ایـن جـا در زمان جنگ ،مکانی

تولید مستند نیست مگر اینکه پرداخت

بـود کـه شـهدا را بـه آنجـا میآوردنـد .بـه
شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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عبارتـی دوربیـن ،یـک کارخانـه متـروک

بسـتنی سـازی متروک که در زمان جنگ

بستنیسـازی را نشـان میدهـد کـه در
ً
زمـان جنـگ احتماال به دلیل سرمایشـی

تبدیل به سردخانه شهدا شده بود ،حتی
بیـان جملـهاش نیز تأثیرگـذار خواهد بود؛

مـکان خوبـی بـرای
بودنـش میتوانسـته
ِ

چـه برسـد بـه ایـن کـه دوربیـن سـینما بـا

حفـظ موقـت شـهدا باشـد .اگـر مسـتند

ـگاه اسـتعار یاش بـه درون آن بـرود و
ن ِ

ایـن ایـده را پرورش میداد که با جسـتجو

آنچـه را کـه خاطـرات نمیتواننـد بـا کالم

در درون ایـن کارخانـه بـا اتـکا بـر بیانـی

بیـان کننـد بـا تصویـر شـرح دهـد .بـا ذکـر

تصویـری ،خاطرات زن را تفسـیر میکرد،

ایـن نمونـه ،بایـد گفـت مسـتند «این سـه

آن وقـت میتوانسـتیم بگوییـم فیلمسـاز
فقـط متکـی بـر کاراکترهایـش نبـوده و

کالم همان
زن» تنهـا متکـی بـر گفت ههـا و ِ

سه زن باقی ماند و در اکنون ،عملی را به

بیـان سـینمایی کاری
خـودش نیـز بـرای ِ
ً
از پیـش بـرده اسـت .یقینـا یـک کارخانـه

سرانجام نرساند.
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علاوه بـر فقـدان ایـده پـردازی و عـدم

پرداخـت سـوژه ،فیلـم از نظـر سـاختار

«ایـن سـه زن» آغـازش بـا پایانـش

بیانـی و تکنیکهـای تولیـد نیـز دسـت

خلال
هیـچ فرقـی نـدارد .فیلـم نـاگاه در
ِ
شـرح خاطـرات ،پایـان مییابـد و ایـن در

تدویـن کـه رویدادهایی مـوازی را در کنار

حالـی اسـت کـه میشـد روایـت را جوری

زن
کالم سه ِ
یکدیگر میچیند و از خالل ِ
کالم مرتبط
نمونهاش برشهایی کوتاه از ِ

پیـش بـرد کـه بـا یـک طـرح مقدماتـی و یـا

بـه دامـان کلیشـهها شـده اسـت .یـک

بـا هـم را جـدا و در کنـار هـم میچینـد.

ماقبل
فیلمنامـه ،شـرح آن چنـد هفتـهی
ِ
سـقوط خرمشهر توسـط این افراد شیواتر و
ِ
قابل درکتر بیان گردد.

جـای رویـداد مـوازی باشـد؛ چـرا کـه در

عنـوان فیلـم نیـز آنچنـان مناسـبتی بـا

مسـتند «ایـن سـه زن» هیـچ رویـدادی

محتـوای فیلـم نـدارد .نـه از ایـن جهـت

مـوازی را شـاهد نیسـتیم و بیـش از همـه

کـه سـه زن در مسـتند حضـور دارنـد و

گفتـار مـوازی را میشـنویم .برشهـای

ایـن یقینـا عنـوان را توجیه میکنـد ،بلکه

کودکـی هـر سـه زن در
کوتـاه از خاطـرات
ِ

عنـوان «ایـن سـه زن»
بـه ایـن دلیـل کـه
ِ

هـم جانمایـی میشـود و در ادامـه ،شـرح

فتـح خرمشـهر میکشـاند .ایـن در حالـی

ماجرای روزهای آغاز جنگ نیز با همین

اسـت کـه زنـان زیـادی آنجـا شـهید و یـا

روش تدویـن میگـردد .بـه عبارتـی فرمـی

زن
اسـیر شـدند و یـا همچـون همیـن سـه ِ
حاضـر در مسـتند ماجراجوییهایـی

شدت تکرار شده و ساده انگارانه است.

داشتند .شاید اگر عنوان فیلم ،این معنا

فرمـی کـه اولیـن و ابتداییتریـن حالـت

زن نمونه ،از
را منتقل میکرد که فقط سه ِ

«گفتـار مـوازی» شـاید بهتریـن عنـوان بـه

ابتـدای مسـتند بـا ریتمـی تنـد و در کنـار

که برای فیلم در نظر گرفته شده ،فرمی به

ذهـن را بـه سـمت سـه زن کلیـدی دوران

ممکن برای تدوین اثری است که در آن،
چنـد کاراکتـر از موضوعی واحد و خاص

زنان جنگ شهری خرمشهر
خیل تمامی ِ
اینجـا انتخـاب شـدهاند ،مـی شـد آن را

سـخن میگوینـد و بـا برشهـای مـوازی،
محتـوای کالمشـان در کنـار یکدیگـر

عنوان
پذیرفـت اما در حالـت کنونی این
ِ
پـر طمطـراق ،همـه حـق مطلـب را ادا

جانمایی میشود.

نمیکند.
شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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«این سه زن» آغازش
با پایانش هیچ فرقی
ندارد .فیلم نا گاه در
خالل شرح خاطرات،
ِ
پایان مییابد و این
در حالی است که
میشد روایت را
جوری پیش برد که با
یک طرح مقدماتی و
یا فیلمنامه ،شرح آن
ماقبل
چند هفتهی
ِ
سقوط خرمشهر
ِ
توسط این افراد
شیواتر و قابل درکتر
بیان گردد.
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کارگردان:میثمصبوحی

زندگـی همیشـه شـاد نیسـت و حقیقت ،گاهـی وقتها

نویسنده:مهدیولیزاده

خیلـی تلخـه .اینهـا رو مستندسـازی کـه روی موضـوع

«زندگی» کار میکنه خیلی خوب میدونه.
جنگ یکی از چیزهاییه که زندگیها رو نابود میکنه و مستندساز
َ
ما مجبوره با غم تصاویر کنار بیاد و حقیقت رو از زیر گ ِرد َمرگی که
جنگ روی صورت آدمها نشونده ،بیرون بکشه و به ما نشون بده.
مـا هـم بایـد مثـل میثـم صبوحی قبـول کنیم که بعضـی تلخیهای
زندگـی رو نمیشـه بـا یـه لیـوان آب ،سـریع قـورت داد و گاهـی مزهی
شـیرین زندگـی تـا سـالها ممکنـه تـوک زبـون بعضی آدمها نشـینه.
فهـای
پـس بیایـد چشـمهامون رو نبندیـم ،بیایـد بشـینیم پـای حر 
مستندسازی که تصمیم گرفته زندگیها رو جوری که االن هست
نشون ما بده ،نه جوری که فکر میکنیم باید باشن.
ِ
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مرثیهای برای زنان حلب در
مستند«گیسوانحلب»
نویسنده:سهیلمحمودی

به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند ،میثم صبوحی کارگردان مستند «گیسوان
حلب» که در بخش جایزه شـهید آوینی شـانزدهمین جشـنواره حقیقت ،نامزد دریافت جایزه
شده بود گفت :وقتی در جریان جنگ سوریه ،مستندسازان ایرانی توانستند وارد مناطق جنگی
شوند من هم برای تولید فیلم به سوریه رفتم .البته رویکرد من در تولید فیلم ،ساختن یک فیلم
جنگی و عملیاتی نبود؛ بلکه میخواسـتم از حاشـیه جنگ و ویرانی شـهرهای سـوریه مسـتندی
بسازم.
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صبوحـی اضافـه کـرد :بـه طـور معمـول در جنگهـا طیفـی کـه بیشـتر از همـه
آسـیب میبیننـد زنـان و کـودکان هسـتند .بـرای پیـدا کـردن سـوژه هـم به سـراغ
همین طیف رفتیم و سوژههایی که پیدا کردیم عمدتا در همین فضا بودند .سوژه اصلی
«گیسـوان حلـب» ز نهـا و دختـران آواره هسـتند .در ایـن فیلم به طـور خاص پای صحبت
سه نفر از خانمهای سوری مینشینیم که دو نفر از آنها در یک مجموعهای تحت عنوان
کارخانه آب کار میکنند.
وی افزود :کارخانه آب ،یک سـیلوی گندم بوده اسـت که در زمان جنگ متروکه شـده
و االن نیروهای ایرانی آنجا را تبدیل به کارخانهای کردهاند که خانمها میتوانند در آنجا
کار کننـد .در ایـن کارخانـه همـهی کارکنـان ،خانـم هسـتند و نکتـه جالـب اینجاسـت که
خیلی از آنها همسـر یکی از مسـلحین هسـتند و هنوز دارند با دولت سـوریه میجنگند.
آنها در کارخانه کار میکنند و در یک اردوگاه در کنار کارخانه زندگی میکنند.
صبوحـی در مـورد شـخصیتهای «گیسـوان حلـب» توضیح داد :یکـی از آنها خانمی
اسـت کـه زندگـی خـود را از دسـت داده و دیگـری دختـری اسـت کـه در ابتـدای نوجوانـی
خود با موضوع جنگ روبه رو شـده ،جنگی که برای سـن او خیلی زود اسـت .نفر دیگر هم
دختـری اسـت کـه علیرغـم همـه مصیبتهایـی کـه بـر سـرش آمـده هنـوز امیدوار اسـت و
آرزوهای زیبایی دارد که میخواهد بعد از جنگ به آن برسد.
کارگـردان مسـتند «گیسـوان حلـب» در پایـان گفـت :فضـای سـوریهی درگیـر جنـگ ،پـر
اسـت از تضادهـا و تناقضهـا .ایـن کارخانـه ،آب معدنـی تامیـن میکنـد کـه رزمندههـا در
زنان کسانی بسته بندی میکنند که دارند
خطوط نبرد استفاده کنند و این آب معدنی را ِ
بـا رزمنـدگان مقاومـت میجنگنـد .در حلـب کمتـر خانـوادهای وجـود دارد کـه مـردی از آن
کشته نشده باشد .خانوادهها را ز نها و بچهها تشکیل میدهند و گاهی پیران و معلوالن؛
به همین خاطر این کارخانه و اردوگاه ،مختص زنان است.
مسـتند «گیسـوان حلب» به کارگردانی میثم صبوحی در خانه مسـتند انقالب اسلامی
تولیـد شـده اسـت و یازدهـم بهمـن مـاه ،سـاعت  20در قالـب برنامـه تلویزیونـی جشـنواره
مستند روی آنتن شبکه مستند رفت.
شماره سی و سوم ،بهمن ماه1396
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پوسترفیلممستند
«گیسوانحلب»

تحلیلی بر مستند «گیسوان حلب»

ایده ای پر یشان همچون
گیسوان زنان آواره
نویسنده:رحیمناظریان

«گیسـوان حلـب» هـم نمایـش ویرانـی
بناهـای شـهر حلـب اسـت و هـم ویرانـی

یسـازد و قبـل از گفتگوهـای
اپیزودیـک م 
جداگانه با این سه زن ،به عنوان مقدمه،
خود شهر حلب را معرفی میکند.
ِ

آدمهایش! مستند با تمرکز بر یک کارخانه

بهـای زیبـا از
نماهـای درخشـان و قا 

کوچک بسته بندی آب معدنی
یا کارگاه
ِ

زشـتی جنـگ ،ابتـدای مسـتند را شـکل

و انتخاب سـه زن از کارگران آنجا ،روایتی

میدهـد و گفتـار متـن نیـز که زبـان گویای
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خـود عوامـل فیلـم اسـت ،در نقـش یـک
ِ

بـا کلمـه «قصـه» همـراه اسـت و البتـه

مسـافر ،بـه شـرح ویرانیهـا و رنـج حلـب

میدانیم که این رنج بزرگ در قالب قصه

میپـردازد .انتهـای ایـن مقدمـه ،با معرفی

نمیگنجد.

یـک سـولهی غلات کـه اکنـون تبدیـل

بـا مـرور سـواالتی کـه از پشـت دوربیـن،

بـه کارگاهـی کوچـک بـرای بسـته بنـدی

توسـط عوامل تولید مسـتند از این سـه زن

آب معدنـی شـده پایـان مییابـد .زنـان و

پرسـیده میشـود و با مرور پاسـخهای این

دخترانـی کـه در ایـن کارگاه کار میکننـد
از خانـواده آوارگانـی هسـتند کـه همـان

زنـان جنـگ زده ،این سـوال بـرای ما پیش
ِ

میآید که چرا اغلب مستندسازان ایرانی

نزدیکیها در یک اردوگاه زندگی میکنند

که به عراق و سـوریه میروند تا از داعش و

ـرادران بسـیاری از
و همسـران ،پـدران و ب ِ

جنایاتش فیلم بسـازند ،فقط محو ویرانی

ایـن زنان ،مخالفان مسـلحی هسـتند که

و شـرح رنج انسـانهای بازمانده از جنگ

هنـوز هـم در حـال جنـگ با دولـت مرکزی

میشـوند؟ نمونـه ایرانـی مسـتند «روایـت

سـوریهاند .بیـان چنیـن نکتـهای ایـن

فتح» به عنوان اثری درخشان از آن جهت

حـدس را ایجـاد میکند که انگار مسـتند

هنـوز یـاد میشـود کـه آنجا فیلمسـاز فقط

«گیسـوان حلـب» درباره مخالفانی اسـت
که خانوادهشان همچنان تحت حمایت

عیـان جنـگ یعنـی
نظـر ِ
بـر همـان نقطـه ِ
«ویرانی» تمرکز ندارد؛ بلکه سـعی میکند

دولت بشـار اسـد قرار دارند و گرچه مردان

هـم از نظـر مضمـون و هـم ایـده پـردازی،

درحـال جنـگ بـا دولتنـد امـا دولـت از

طرحی مکمل بر موضوع جنگ بنا نهد.

خانوادههایشـان حمایـت میکنـد .امـا در

اما در «گیسوان حلب» همهی مستند،

ادامه ،فیلم وارد روایتی جداگانه از سه زن

شـرح ایـن نکتـه اسـت کـه «داعـش و یـران

یشـود .روایت سـه ِزن نمونه با
رنج دیده م 

کرد!» این گزاره را بیشک نه فقط ما ،بلکه

عناوینی همچون «قصه اول ،ام یوسـف»

تمام دنیا درک کرده است .حال شاید این

«قصه دوم ،طحانی» و «قصه سوم ،صفا»

سوال مطرح شود چنین مستندهایی که

همـراه اسـت و آنهـا بـه نقـل خاطـرات و

فقـط شـرح ویرانیاند ،میخواهنـد ابزاری

عنـوان هـر بخـش
عقایدشـان میپردازنـد.
ِ

بـرای نمایـش چگونگـی و آثـار ویرانـی
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جـواب ایـن سـوال نیـز بایـد
باشـند؛ امـا در
ِ

گفـت شـرح چگونگـی ویرانـی را نیـز پیش

مجـدد همـان تصاو یـری اسـت کـه در
ذهنمان نقش بسته بود!

از این بارها و بارها از رسانههای مختلف

حرفهای زن های حاضر در مستند،

دیدهایـم .اخبـار تلویزیـون ایران شـبانه روز

حول این موضوع است که آنها در گذشته

هم خبر ویرانیهای داعش را اطالع رسانی

زندگـی آرام و خوبـی داشـتند و داعـش آن

میکنـد و هـم ایـن کـه چگونگی ویرانـی را

را ویـران کـرد .همسـر ،پـدر و برادرانشـان در

نشان میدهد .بماند که فضای مجازی پا

کنارشان بودند و حاال نیستند و در خالل

را فراتر نهاده و حتی نمایش سرهای بریده
و سـوزاندن زنده زنده اسـرا توسط داعش را

زنان راوی ،اشک میریزند و از
این نقلها ِ
رنج میگویند .سـوال اینجاسـت که فقط

نیز منتشر میکند .حال با این زمینهی پر

ـون ایـن آد مهـا چـه سـودی
شـرح
رنـج اکن ِ
ِ
دارد؟ یـک اطلاع رسـانی بـرای کمـک

مسـتند و مستندسـازی هسـتیم کـه در
ً
حلـب بـه دنبـال سـوژه میگـردد و نهایتـا

اسـت؟ آیـا وقتـی فیلمـی از ویرانـی جنگ
میبینیـم انتظـار دار یـم به مردمـش خوش

ساختمانهای ویران را نشانمان میدهد

گذشته باشد که فیلمساز از پشت دوربین

و با سـه زن نیز گفتگو میکند و سـواالتش

فقـط سـواالتی سـاده و ابتدایـی از افـراد

و پیمـان از فجایـع داعش ،شـاهد دوربین
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میپرسد؟

روحی خوبی برخوردار نیست:

بـه طـور مثـال« :قبلا زندگیـت چگونـه

«نظـرت در مـورد مـرگ چیـه؟ مـرگ

بـود؟» یـا «هـم اکنـون شـرایط زندگیتـان

چگونه است؟ برای انسان خوبه یا نه؟»

چگونه است؟»
آیـا حضـور دوربیـن در این همه ویرانی

دختـر سـتمدیده
شـرایط کنونـی
نـه
ِ
ِ
ایجـاب میکنـد کـه چنیـن سـوال

نزدیـک چنیـن حجـم
و مـرگ و مشـاهده
ِ

فلسـفی از او پرسـیده شـود و نـه فضـای

گسـتردهای از نابـودی ،فقـط مکالمـهای

فیلـم ،چنیـن مجالـی میدهـد .دختـر،

تکراری از مردمی است که لحظات وقوع

بیاختیـار اشـک میریـزد و البتـه در

سوال
این ویرانی را به چشم دیدهاند؟ این ِ
عوامـل پشـت دوربیـن ،از ِزن نمونـه را مرور

پاسـخ ،طلـب مـرگ میکنـد .سادیس ِـم
سوال ،هیچ ر بطی به گفتار متن و فضای

میکنیم:

«بـه نظـرت ِکـی میتونه زندگیتون مثل
سابق بشه؟»

احساسـی اثـر نـدارد .سـوالی درباره مـرگ از
دخترکی گرسـنه نه احساسـیگری ،بلکه
سادیسـتی جلـوه میکنـد .منظـور ایـن

شـاید کنایـهای مختصـر در سـوال

نیسـت کـه فیلمسـاز از عمـد این سـوال را

وجـود داشـته باشـد کـه مـا را بـه جهانیـان

پرسیده تا او را آزار دهد ،بلکه میخواهیم

شاید مستندساز

و سـازمانهای بین المللی ارجاع دهد،

بگوییـم ایـن سـوال مناسـبتی بـا موضـوع

توانسته باشد عمق

امـا زنـی کـه در حـال زندگـی در جهنـم

نـدارد و فقـط آزاردهنـده بـه نظـر میرسـد

فاجعه بناها و شهر

اسـت بـه چنیـن سـوالی چـه جوابـی

کـه حاکـی از عدم اتخـاذ طرح و برنامه و یا

حلب را در تصاویر

میتوانـد بدهـد؟ حتـی اگر این سـواالت

ایدهای برای کل اثر است.

نشان دهد اما برای

حذف میشد و با تکنیکهای تدوین،

شـاید مستندسـاز توانسـته باشـد

پاسـخها پشـت سـر هـم قـرار میگرفـت،

عمـق فاجعـه بناهـا و شـهر حلـب را در

فاجعهی روانی

ایـن سـاده انـگاری در سـواالت کمتـر بـه

تصاویـر نشـان دهـد امـا بـرای نشـان دادن

جنگ در نهاد سه

چشم میآمد.

عمـق فاجعـهی روانـی جنـگ در نهـاد

کارا کترش ،راهی

سـه کاراکتـرش ،راهـی درسـت را انتخاب

درست را انتخاب

نکرده است.

نکرده است.

یـا سـوالی دیگـر از دختـر نوجوانـی
کـه پـدرش در زنـدان اسـت و از حالـت
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نشان دادن عمق
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