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سفرنامه ای در ایل 
 بختیاری

یادداشتی بر مستند  »رشتال«

نقد
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رحیم ناظریان
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مســــتند »رشــــتال« اثری است که 
در قالــــب یــــک ســــفرنامه، آداب  و 
رســــوم و ویژگی هــــای فرهنگــــی قــــوم 
بختیاری را با گشت وگذار در مناطقی از 
ایران بررســــی می کند. کلمه رشتال به 
معنی باوقار و زیباســــت. مستندســــاز 
و اکیپ تصویربــــرداری با راهپیمایی در 
کوهستان و مراتع و محل اسکان برخی 
از طوایف ایل بختیاری با دیدارهایی که 
با برخــــی افراد دارند به صــــورت پراکنده 
روایــــت را پیــــش می برند. همیــــن امر 
ســــبب شــــده تــــا روایــــت در مســــتند 
»رشــــتال« دچار ســــردرگمی باشــــد. به 
عبارتی مشخص نیســــت که روایت در 
رابطه بــــا یک فرد که پیر زنی ۱۵۰ ســــاله 
اســــت خواهد بود یا خانواده هایی که 
در چادرهای دیگر ســــاکن هســــتند، یا 
موضوع اصلی طبیعــــت و جاذبه هایی 
هست که گروه تصویربرداری به سمت 
آن حرکت می کنند. روایت در مســــتند 
»رشتال« سر راســــت نیست، پراکنده 
اســــت و بــــا کلیشــــه های رایــــج تولید 
 آثار ســــفرنامه ای تولیدشــــده اســــت.

پیرزنی ۱۵۰ ساله با عنوان “عمه زینب” 
بخــــش اعظمی از مســــتند را بــــه خود 

ویژگی هــــای  اســــت.  داده  اختصــــاص 
فرهنگی ایل بختیاری از مستند بررسی 
می شــــود. ویژگی هــــای فرهنگــــی ایــــل 
بختیــــاری از زبان باقی شــــخصیت های 
حاضــــر در مســــتند مــــورد واکاوی قرار 
می گیرد. سلسله مراتب ایل بختیاری، 
طایفه ها و زیرشاخه های آن در مستند 
»رشــــتال« به شکلی مشــــروح توضیح 
داده می شود. در این میان تصور کنید 
اجبــــاری بختیاری ها  اســــکان  موضوع 
و عشــــایر توســــط رضاشــــاه نیــــز بدان 
تأکید شــــود. حتی در چنین روشــــی که 
شیوه ســــفرنامه برای خلق یک روایت 
بــــه کار می رود، بی شــــک مستندســــاز 
بــــا کشــــف یک خــــط مشــــخص روایی 
در بیــــن رویدادهــــای متنوعــــی کــــه در 
خالل یک ســــفر رخ می دهد، دست به 
انتخاب یا پرداختن بر روایتی منسجم 
تالش می کند؛ اما در مستند »رشتال« 
ایــــن اتفــــاق به هیچ عنــــوان نمی افتد. 
مستندساز با اکیپ تصویربرداری اش 
به مناطق بختیاری نشــــین مــــی رود و 
هــــر آنچه را کــــه دارای جذابیت دیداری، 
 
ً
شنیداری است را ضبط می کند و نهایتا
با چینش آن در مرحله تدوین، به ظاهر 

پوستر  فیلم مستند
»رشتال«
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به اثری مستند می رسد. 
مســــــــــتندهای ســـــــــــــفرنامه ای که در 
آن مستندســــاز آزادانــــه خــــود را وقف 
رویدادهای ناشناختۀ پیش رو می کند 
 دارای خط روایی مشــــخص 

ً
نیز نهایتــــا

و یا موضوعی تأکید شــــده اند و جالب 
اینجاســــت که در مســــتند »رشــــتال« 
کــــه  دارد  وجــــود  ســــاله   ۱۵۰ پیرزنــــی 
پتانســــیل بســــیار باالیی برای رسیدن 
به اثــــری قدرتمند را نویــــد می دهد؛ اما 
ایــــن پیــــرزن در این مســــتند در حد و 
اندازه تزیین باقــــی می ماند و به عنوان 
 ســــوژه اصلی مســــتند به کار نمی رود. 
در مســــتند رشــــتال عمه زینب پیرزنی 
بختیــــاری اســــت که به گفتــــه خودش 
و دیگران ۱۵۰ ســــال عمر کرده اســــت. 
او بــــا یک »ســــاز« به عنوان شــــیربها به 

خانــــه بخــــت رفــــت، بچــــه دار نشــــد و 
چندی بعد شــــوهرش را از دســــت داد 
و حــــاال تنهــــا زندگــــی می کنــــد. او انگار 
نمونه کامل یک زن بختیاری است که 
مستندساز نیز به واســــطه نریشن به 
این امر تأکید می کنــــد. پیرزنی که همه 
جنبه هــــای اســــتعاری و محتوایی برای 
حتی شــــرح موضــــوع زنان بختیــــاری را 
دارد اما اینجا درگذر یک سفر به چشم 
فیلم ســــاز می آید و لحظاتی نشســــت 
 با او بخشــــی از فضای اثــــر را پر می کند.

روایت در مســــتند »رشــــتال« بی هیچ 
 
ً
دقیقــــا اســــت  ســــفرنامه ای  شــــکی 

مانند خاطرات کســــی که به منطقه ای 
می رود و بــــا مردم آنجــــا گفتگو می کند 
در  شــــنیده  و  دیــــده  کــــه  را  آنچــــه  و 
کاغذ پیــــاده می کنــــد و به عنــــوان یک 
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در  حــــال  می نمایــــد.  ارائــــه  ســــفرنامه 
مســــتند »رشــــتال« همین ایــــده تنها 
 به شــــکل تصویری اش ارائــــه می گردد.
نمونه هایی در مستند »رشتال« وجود 
 دارد که این مســــئله را ثابــــت می کند:
»در راه بازگشــــت از کــــوه بــــه ســــمت 
جنــــاب  خانــــه  در  را  شــــب  رودخانــــه 
امیرحســــین، عمــــوی حبیب ســــپری 

کردیم.«
یــــا در جــــای دیگــــر می گوید:  »از ســــفر 
قبلی مان به این منطقه برای مســــتند 
تش و چالــــه زمان زیــــادی می گذرد؛ اما 
نه آقای ناصــــری ما را فرامــــوش کردند 
نــــه مــــا محبت هــــای بی دریغشــــان را. 
ایــــن بــــار هــــم نجــــف ناصــــری تمامی 
پذیرفــــت.« جــــان ودل  بــــا  را   گــــروه 
کاماًل مشخص است که لحن نریشن 
کامــــاًل خودمانی با شــــرح جزئیات دید 
و بازدیدهــــا و مســــائلی از ایــــن قبیــــل 
اســــت به عبارتی »رشــــتال« بــــا چنین 
گفتــــار متنی که زبــــان حــــال کل اکیپ 
می خواهــــد  اســــت،  تصویربـــــــــــــرداری 
بگویــــد که مخاطب با گشــــت وگذار ما 
شــــریک اســــت. »رشــــتال« مستندی 
اســــت که در خــــالل یک گشــــت وگذار 

 به اثری تصویری تبدیل شــــده اســــت. 
»رشــــتال«  مســــتند  در  متــــن  گفتــــار 
در برخــــی مــــوارد به شــــدت اضافــــه و 
توضیح دهنده اســــت. تصویر در حال 
نشــــان دادن عمــــه زینــــب در مکانــــی 
زیبا اســــت که البته بســــیار بر تنهایی 
کاراکترش نیز تأکید دارد؛ اما نریشــــن، 
 این گونــــه همه چیــــز را شــــرح می دهد:

»عمه زینب راوی تولد نوزاد خورشــــید 
راوی  زاگــــرس.  دامنه هــــای  در  اســــت 
کودکی ماست در میان کوچ و رمه های 
آرام. زبــــان دختری اســــت اصیــــل که با 
نجابــــت و زیبایــــی اش مــــرد بختیاری 
را عاشــــق می کند. عمــــه زینب خرمنی 
گل بــــه قدمــــت ۱۵۰ ســــال اســــت که 
میان ســــالی و قــــدم زدن کنــــار مردش 
 را هنوز عاشــــقانه بــــه خاطر مــــی آورد.«

در  ســــاله   ۱۵۰ پیرزنــــی  اینکــــه  تصــــور 
دامنه هــــای زیبــــا و چشــــم نواز زاگرس 
و کوهپایه هــــا در قابی زیبــــا راه می رود 
و گفتــــار متــــن همه چیز را خــــراب کند 
به شــــدت ســــخت اســــت، چراکه این 
پیرزن خــــود به  خود به دلیل ســــنش، 
شرایط زندگی اش و حتی چهره به شدت 
تأثیر گزارش می تواند خود، سوژه بسیار 
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قدرتمندی بــــرای خلق اثری اختصاصی 
باشد. گفتار متن هر آنچه را که تصاویر 
از پیــــرزن در دامنه های زاگرس نشــــان 
می دهد همان گونه شرح می دهد. این 
در حالی است که خود تصویر به شدت 
تأثیرگذار اســــت. این نوشــــته باال روی 
تصاویری از عمه زینــــب در دامنه های 
 کوه به شــــدت توضیح دهنده اســــت.

در گفتار متن مستند »رشتال« از لحن 
و نحو متفاوتی در برخی موارد مختلفی 
اســــتفاده می شــــود.  به طورمثال: »آی 
بی بی زینب قلب عاشــــق تو نام اصلی 
وفاداری است. حقا که تنها صاحب خانۀ 
مصطفی بودی. شاهزاده قلبش بودی. 
مردی که اختیار به عشق می دهد عنان 
 خانه اش در دســــت یار با وفا اســــت.« 
گاه ایــــن زبــــان و لحــــن که عاشــــقانه و 
رمانتیک اســــت، بــــه یــــک آن به متن 

پژوهشی تغییر می کند.
  بــــدون هیــــچ وقفــــه ای یــــا حدفاصلی:
»قوم بختیاری در غرب، در جنوب غربی 
از استان لرستان تا اهواز وسعت دارد 
و از نظر تقسیمات استانی ایل بختیاری 
در اســــتان های چهارمحال و بختیاری 
 خوزســــتان لرســــتان پراکنده شــــدند«

در مســــتند »رشــــتال« تا ۲۰ دقیقه اول 
نمی دانیم موضوع مستند کاماًل درباره 
عمه زینب اســــت یا یک ســــفرنامه در 
دامنه هــــای زاگــــرس! امــــا پس ازاینکه 
لحظات طوالنی از مســــتند با پرداختن 
بــــر عمــــه زینــــب پیــــرزن ۱۵۰ ســــاله به 
اتمام می رســــد تازه متوجه می شــــویم 
که عمــــه زینــــب نیــــز بخشــــی از یک 
ماجراجویــــی ســــفرنامه ای اســــت که 
همین امر بــــه کار لطمه می زند. چراکه 
به نــــاگاه حــــال و هوا و ریتم و شــــکل 
 و شــــیوه مســــتند تغییــــر مــــی  کنــــد.
مستند »رشــــتال« با پرداختن بیشتر 
بر همین پیرزن عجیب می توانســــت 
بــــه اثــــری قابل توجه تبدیل شــــود اما 
راهــــی دیگر را دنبــــال نمود تــــا آرام آرام 
از اثــــری متفاوت به اثــــری تلویزیونی با 
معیارهای عامه پســــند تبدیل شــــود. 
ح  خاطــــره گویی، خانوادگی بودن شــــر
روزمرگی و عدم پرداختن بر موضوعی 
مشــــخص همگــــی بــــه اثر لطمــــه زده 
است. گرچه چنین آثاری را می توان در 
زمره آثار بوم شــــناختی به حساب آورد 
اما چنیــــن آثاری نیز هم حتــــی در ارائه 

یک روایت ثبات دارند.

مستند »رشتال« تا ۲۰ 
دقیقه اول نمی دانیم 

موضوع مستند کاماًل 
درباره عمه زینب 

است یا یک سفرنامه 
در دامنه های زاگرس! 

اما پس ازاینکه 
لحظات طوالنی از 

مستند با پرداختن بر 
عمه زینب پیرزن ۱۵۰ 

ساله به اتمام می رسد
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سال 79، تعطیالت تابستونی که شروع شد، تو کِل  کشور کتاب های 
درسـی از توی کیف ها بیرون اومد و جاشـون رو لباس های ورزشـی 
و تـوپ فوتبـال و وسـایل کالس هـای تابسـتونی گرفـت. هـر کـس 
برنامه ای برای تعطیالت داشت، مخصوصا پسری به اسم عابدین، 
پسری که صخره نوردی رو دوست داشت. اون تابستون، برنامه ی 
عابدیـن تفریـح نبـود، اون آینـده رو میدیـد، می خواسـت یـه دوربین 
بخره، برای همین رفت سـرکار، سـه ماه تابسـتون که به سـر رسـید، 
همه افسوس تموم شدن تعطیالت رو می خوردن، ولی آقا عابدین 
نـه، اون، دوربینـی کـه مـی خواسـت رو خریـده بـود. خوشـحال بـود، 
حـاال می تونسـت ماجراجویـی هـاش رو با بقیه سـهیم بشـه. هفده 
سال بعد از خرید اون دوربین، عابدین روی صندلی ای نشسته که 
کارگردان هـای هـای زیادی روش نشسـتند، حاال خیلی وقته که اون 

یه فیلم ساز شده.

کارگردان:
عابدین محمدی

نویسنده:
  مهدی ولی زاده
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بی تناسبی عنــــــــــوان و  
موضوعی کلیشه

یادداشتی بر مستند  »سفر به طبیعت«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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طبیعــت«  بــه  »ســفر  مســتند 
مــا  بــه  عنوانــش  کــه  همچنــان 
فیلم ســاز  کــه  اســت  اثــری  می گویــد، 
بــه  توریســتی  تفریحــی  رویکــردی  بــا 
منطقــه ای از کشــور مــی رود کــه در آن 
بــا طبیعــت و زیبایی هــای آن ســروکار 
خواهیم داشت. منطقه نمونه در این 
مســتند مکانی تفریحی ورزشــی است 
همایش هــای  ســاله  آن همــه  در  کــه 
ورزشــی از قبیل صخره نــوردی و برخی 
دیگر از ورزش های مربوط به طبیعت 
مــی  برگــزار  ســلو  و  چتربــازی  مثــل 
شــود. در مســتند »ســفر به طبیعت« 
نماهایی چشم نواز از چشم اندازهای 
 در اســتان کرمانشــاه 

ً
ایــران خصوصــا

بــه  مناطــق  آن  زیبــای  طبیعــت  و 
تصویــر درمی آیــد. منطقــه »چاالبه« در 
حضــور  شــاهد  همه ســاله  کرمانشــاه 
مختلــف  اســتان های  ســنگ نوردان 
کشور و همچنین میزبان گردشگران 

و صخره نوردان خارجی است. 
چاالبــه کرمانشــاه بــه دلیــل داشــتن 
دیواره هــای  و  صخــره  بکــر،  طبیعــت 
مناسب برای سنگ نوردی این ویژگی 
را دارد تــا از ایــن قبیــل جشــنواره های 

کنــد.  میزبانــی  گردشــگری  ورزشــی 
عالوه بــر صخره نــوردی مســابقه های 
دیگــری همچون ســلو در این منطقه 
برگــزار می گــردد که افراد زیــادی را برای 
 گردشــگری بــه ایــن نقطه می کشــاند.
بــه  »ســفر  مســتند  کــه  وجــودی  بــا 
طبیعــت« دربــاره مســافران خارجــی و 
صخره نــوردی  همچــون  ورزش هایــی 
به گونــه ای  روایــت  شــکل  و  اســت 
اســت کــه موضــوع اصلــی مســتند را 
آن  به وضــوح، طبیعــت و جاذبه هــای 
معرفی می کند، اما در بیشــتر لحظات 
مســتند، مستندســاز ســرگرم گفتگو 
بــا مســافران خارجــی اســت کــه بــرای 
ایــن  بــه  یــا صخره نــوردی  گردشــگری 
منطقــه آمدنــد. مصاحبــه و پرســیدن 
گردشــگران  از  تکــراری  ســؤال های 
خارجــی به طورکلــی روایــت و موضــوع 
بحث را در این مستند عوض می کند. 
پاســخ های  یــا  و  ســؤال  تکراری تریــن 
خارجی هــای  از  کــه  شــده ای  قیچــی 
حاضر در این مســتند می توان شنید 
بحث زیبایی های ایران، امنیت ایران، 
برداشــت و معرفــی غلــط رســانه های 
ایــن   از  مــواردی  و  ایــران  از  خارجــی 

پوستر  فیلم مستند
»سفر به طبیعت«
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دســت اســت. بــه عبارتــی در مســتند 
»ســفر بــه طبیعــت« از ابتــدا تــا پایان، 
تمام هم وغم مستندســاز این اســت 
تــا بــا خارجی هــا و گردشــگران گفتگــو 
کنــد تا آن ها پــرده از این راز بردارند که 
ایران کشوری بســیار جذاب و دلپذیر 
و امــن اســت. اصــرار فیلم ســاز بــرای 
بیــان ایــن نکتــه از زبــان خارجی هــای 
حاضر در مســتند این شــبهه را ایجاد 
می کند که مســتند »سفر به طبیعت« 
به ســوی تبلیــغ موضوعــی مــی رود که 
 هیــچ ربطــی به عنوان مســتند 

ً
اساســا

نــدارد. موضــوع برجســته اثــر در نگاه 
گردشــگری،  طبیعــت،  بحــث  اول، 
طبیعــی  جاذبه هــای  و  صخره نــوردی 
چاالبه کرمانشاه است، اما با شنیدن 
تکراری تریــن  بــه  کــه  خارجی هــا  کالم 
امنیــت  دربــاره  فقــط  ممکــن  شــکل 
موضــوع  به ناچــار  می گوینــد،  ایــران 
طبیعت به حاشــیه می رود. این تضاد 
در عنــوان و موضــوع و محتــوا نــه یک 
کنایــه یــا اســتعاره بلکه یک اشــتباه از 
سوی فیلم ساز است؛ که اگر کنایی به 
موضوع می نگریست می شد از نقص 
آن چشم پوشــی کــرد.  آن قدر موضوع 

پرداخــت  مســتند  در  ایــران،  امنیــت 
می شــود کــه ایــن حــس در مخاطــب 
ایجاد می شــود که شــاهد اثــری درباره 
طبیعــت نیســت بلکه در حــال دیدن 
تبلیغی سیاســی و یا مســتندی است 
کــه فقط بــه ابراز یک عقیده کلیشــه و 
تکــراری می پــردازد. اینکــه کشــورهای 
دیگــر چــه تصــوری نســبت بــه ایــران 
دارنــد و اینکــه رســانه های غربــی چــه 
تصوری نسبت به فرهنگ و جو حاکم 
 هیــچ ربطی به 

ً
بــر ایــران دارنــد اساســا

مستندی ندارد که عنوانش »سفر به 
طبیعت« است.

دیگــر  رســانه های  بــا  ایــده  ایــن  بــه   
ثــار زیــادی  بهتــر می تــوان پرداخــت و آ
را کــه در شــکل و شــمایل آیتم هــای 
تلویزیونی، میان برنامه های کم هزینه 
و دم دســتی در تلویزیــون دیده ایم که 
بــا زبــان توریســت های خارجــی چهــره 
می دهنــد.  نشــان  ایــران  از  مثبــت 
 یــک تبلیــغ 

ً
ایــن مثبــت نگــری دقیقــا

رســانه ای اســت که می خواهد جوابی 
باشــد بــر تبلیغــات رســانه ای خارجــی 
ح  در قبــال بی امنی ایران، بنابراین طر
کــه  مســتندی  در  موضوعــی  چنیــن 
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عنــوان »ســفر بــه طبیعــت« دارد هیچ 
 
ً
شکی باقی نمی گذارد که این اثر صرفا
هدفــی تبلیغــی دارد و دربــاره طبیعت 
نیســت. روشــن اســت که عنوان این 
مســتند ما را آماده دیدن اثری می کند 
که دوشــادوش دوربین مستندساز به 
طبیعتی دلپذیر خواهیم رفت؛ اما بیش 
از ۸۰ درصد مســتند معطوف اســت به 

گردشگران خارجی. 
بــا  به هیچ وجــه  مســتند  ایــن  عنــوان 
فیلم ســاز  کــه  برجســته ای  محتــوای 
نــدارد. مطابقــت  داشــته  نظــر   بــدان 
به دیالوگ ها و کالم برخی از گردشگران 
خارجی که جلوی دوربین مستندســاز 
 نشسته اند و حرف می زنند توجه کنیم:

یــک زن: مــردم ایــران خیلی پشــتیبان 
هســتند. برای همین احساس راحتی 

و اطمینان می کردیم.
ایــران  اومــدم  وقتــی  دیگــر:  زنــی  یــا 
ویــزای من یــک ماهه بود، ولی ســفرم 
اونقــدر خــوب بود کــه تصمیــم گرفتم 
کنــم. تمدیــدش  هفتــه  یــک   بــرای 
خوبــه   

ً
واقعــا ایـــــــــــــران  مــرد:  یــک 

دوســـــــتانه  خیلــی  مــــــــــــردم  چــون 
هســتند. کننــده  کمــک  خیلــی   و 

یــک مرد: می دونید مــا در اروپا دیدگاه 
متفاوتی نســبت به ایــران داریم چون 
می خونیــم.  رو  روزنامه هــا  فقــط   مــا 
و  زیباتریــن  از  یکــی  ایــران  زن:  یــک 
دیدنی ترین کشورهای دنیا است پس 
 بــرای اومــدن بــه ایــران تردیــد نکنید! 
یک زن: مردم ایران بســیار مهمان نواز 
بــه   

ً
واقعــا هســتند  دوســتانه  و 

گردشگرها اهمیت می دهند ایران را از 
دســت ندهید! انگار در مستند »سفر 
بــه طبیعــت« عنوان شــما را بــه چیزی 

دیگر ارجاع می دهد. 
خارجــی  گردشـــــــــــگران  و  خارجـــــی ها 
بــوی  کــه  بــاال  مــوارد  جــز  حرف هایــی 
ندارنــد.  می دهــد،  تمجیــد  و  تعریــف 
کشــورهای  در  ایــران  تصویــر  انــگار 
دیگر آن قدر مخدوش هســت که این 
مستند ســعی دارد آن را ثابت کند و با 
اصــرار هــی بگوید کــه چنین برداشــتی 
غلــط اســت. ســؤال اصلــی این اســت 
چــرا باید مســتندی که اســمش ســفر 
مضمونــی  آن قــدر  اســت  طبیعــت  و 
سیاســی یــا اجتماعی کلیشــه داشــته 
یعنــی  خــودش  موضــوع  کــه  باشــد 

صخره نوردی را فراموش کند؟

عنوان این مستند 
به هیچ وجه با 

محتوای برجسته ای 
که فیلم ساز بدان 

نظر داشته مطابقت 
 ندارد.

به دیالوگ ها و کالم 
برخی از گردشگران 

خارجی که جلوی 
دوربین مستندساز 

نشسته اند و حرف 
 می زنند توجه کنیم:

یک زن: مردم ایران 
خیلی پشتیبان 

هستند. برای همین 
احساس راحتی و 

اطمینان می کردیم.
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برف اونقدر سنگین بود ، که همه ى اهالی می گفتن از خیر این چند 
تا سـکانس بگذر! گیر میکنی! ولی مگه وقتی که مسـتند سـازى رو 

شروع کرد به همین روزا فکر نکرده بود؟!
می گفت درسته که تو دل برف گیر کرد و به سختی نجات اش دادن ، 
ولی همه ی این سختیا به گرفتنِ  اون چند تا سکانس باقی مونده 
می ارزیـد..! اگـه ازش بپرسـید کـه چـرا تـوی مسـتنداش بـه عشـایر 
پرداخته جوابش یه لبخند عمیق روی لباشه. چونکه خودشم یکی 
از همین عشـایر بوده، چی شـیرین تر از اینکه یکی از همین اهالی 

بیاد و داستان خودشونو روایت کنه..؟!

کارگردان:
عبدالخالق

 طاهری 

نویسنده:
حدیثه میثمی
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یخ برف در همدان تار
یادداشتی بر مستند  »برفی که بود«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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در مســتند »برفــی کــه بــود« هــر آن 
چیزی که قرار اســت در رابطه با یک 
شــهر از منظــر بافت شــهری، فرهنگ، 
مناســبات بومی و مواردی ازاین دست 
بیــان گــردد، همگــی بــا تأکید بر بــرف و 
فضایــی برفی بــه نمایــش درمی آید. به 
عبارتی مســتند »برفی که بود« کاماًل در 
یک فضاســازی منحصــر به  فــرد با اتکا 
بــر عنصــر طبیعــی و البتــه جــذاب برف 
بــه روایتــی شســته  و رفتــه می رســد که 
از منظــر جزئی نگــری و عــدم پرداختــن 
به کلی گرایی قابل توجه است. در اغلب 
کــه بــود«  بخش هــای مســتند »برفــی 
شاهد این هستیم که همه چیز با برف 
معنــی می یابــد. معرفــی عیــن القضات 
همدانی، مقبره ابن سینا، نمایش شیر 
سنگی معروف شهر همدان و معرفی 
خیابان هــا و میدان های شــهر، همگی 
در زیــر برفــی بــه نمایــش درمی آیــد کــه 
موضوع اصلی مستند است. به همین 
دلیــل می تــوان به این نکته اشــاره کرد 
کــه مســتند برفی که بــود در قبــال فرم 
و محتــوا و همچنیــن در مــواردی مثل 
بافــت اثــر و اتمســفر کامــاًل هماهنــگ 
و قابل توجــه اســت. بــرف در مســتند 

»برفــی کــه بــود« از جنبه هــای مختلفی 
موردبررســی قرار می گیــرد. به طور مثال 
برخــی از شــهروندان شــهر همــدان بــا 
نگاهی به گذشته و دوران کودکی خود 
تاریخ برف در این شهر را مرور می کنند. 
به عبارتــی روزگاری برفی کــه در همدان 
چیــزی  آن  از  بیشــتر  بســیار  می باریــد 
است که امروزه می بارد و این به عنوان 
نکتــه ای نگران کننده در مســتند برفی 
کــه بــود بدان اشــاره می شــود امــا برای 
رســیدن بــه این نکتــه، مســتند »برفی 
که بود« با شــعار یا کالمی مســتقیم به 
آن نمی رســد. اینجــا خاطــرات ســاده و 
بی پیرایــش آدم هایــی کــه در مســتند 
 حضور دارند این محتوا را بیان می کنند.
عالوه بر بحث تاریخــی و برف، خاطرات 
پنهــان یــا آشــکار برخــی مــردم در ایــن 
مجــدد  گفتگــو،  بــه  واســطه  مســتند 
یادآوری می شــود. آدم هایی میان سال 
از  کــه  خاطراتــی  نقــل  بــا  کهن ســال  و 
را  نکتــه  ایــن  به نوعــی  دارنــد  گذشــته 
یادآور می شــوند که زندگی شــان با برف 
گره خورده است. از کودکی تا پیری آنچه 
در ذهــن افــرادی کــه در ایــن مســتند 
حضــور دارنــد و پررنگ تــر از باقــی موارد 

پوستر  فیلم مستند
»برفی که بود«
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به نظر می رســد بــرف در شــهر همدان 
اســت و ایــن آدم هــا همگــی آنچــه را که 
بیــش از هــر چیــزی بــه خاطــر می آورنــد 
سرمایی طاقت فرساست که تحملش 
به شــدت ســخت بود. انگار برف جزئی 
از زندگــی مــردم همدان شــده اســت و 
نقشــی مهــم در اغلــب خاطــرات آن هــا 
دارد. مستندســاز بــا تأکیــد و توجــه بــر 
بــا الیه هایــی  را  اثــر  ایــن مــورد فضــای 
متعــدد همــراه می کنــد کــه همیــن امر 
ســبب می شــود تــا شــاهد مســتندی 
تک بعدی نباشــیم. به عبارتی مســتند 
»برفی که بود« می توانست یک معضل 
از  غیــر  به گونــه ای  را  کم آبــی  همچــون 
این شــرح دهــد. در آن حالت، موضوع 
اصلــی مســتند کم آبــی بــود و نــه بــرف. 
بــا این وجــود اینجــا نیــز کامــاًل روشــن 
اســت کــه یکــی از دالیل کم آبــی کنونی 
همیــن بــارش کمتر برف در ســال های 
اخیر می تواند باشــد. در مستند »برفی 
کــه بــود« مستندســاز بــا ارجــح نمودن 
 
ً
موضــوع برف، همــان حرفی را کــه غالبا
در حالــت کلیشــه به صورت مســتقیم 
با نریشــن بیان می کننــد، اینجا به زبان 
تصویــر و بــا کالم آدم هایــی کــه خاطــره 

حالــت  در  کنــد.  مــی  بیــان  می گوینــد 
کنونی مســتند »برفی کــه بود« به یقین 
با خالقیت مستندساز دارای یک زاویه 
اســت.  اختصاصــی  و  مشــخص  دیــد 
این مســتند، جهــان را از منظــر برف در 
یــک جغرافیــای مشــخص می نگــرد و 
به واســطه آن فرهنگ همــان منطقه را 
تشــریح می کند. آدم ها را بازمی شناسد 
و در الیه هــای زیریــن اثــرش، نقــد خود 
نســبت به پدیده هــای جغرافیایی را به 

رخ می کشد.
مســتند »برفــی که بود« می توانســت از 
طریقــه ای علمــی بــه موضوع نــگاه کند 
و دربــاره کم شــدن برف اســتدالل های 
ایــن  در  چراکــه  بیــاورد،  کارشناســی 
مســتند آن چیــزی کــه بیــش از همــه 
موردتوجه قرار دارد در کالم افراد حاضر 
در مســتند، موضــوع کــم شــدن بــرف 
نســبت بــه دهه هــای گذشــته اســت. 
آدم ها از کودکی شان می گویند، روزگاری 
کــه بــرف در مقیــاس بیشــتر می بارید. 
بــا این حــال مســتند »برفــی کــه بــود« 
 علمی نیست 

ً
به هیچ عنوان اثری صرفا

و بــا زاویــه ای خشــک و بــی روح بــه این 
مســئله نــگاه نمی کنــد و در چارچــوب 
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گفتار شهروندان همدانی باقی می ماند. 
همیــن نکتــه ســبب می شــود تا اثــر در 
قالــب هنــری اش حفظ شــود و رویکرد 
 علمی نداشــته باشد. 

ً
 آموزشــی و صرفا

بــود«  کــه  »برفــی  مســتند  در  نریشــن 
مثــال: به طــور  دارد.  ادبــی   رویکــردی 
»در آذرماه چــون آفتاب فروآید، اروند بر 
همدان یکسر سنگینی خود را بیفکند. 

بادهای زمهریری وزیدن گیرد.«
باوجــودی کــه در خالل متــن و تصاویر، 
شــاهد این هســتیم که بــا جغرافیایی 
ادبی-هنــری ســروکار داریــم و در رابطه 
بــا بــرف در شــهری اطالعاتی به دســت 
می آوریم که ابن ســینا و عیــن القضات 
را بــه خود دیده، چنین ادبیاتی در گفتار 
متن بدون کارکرد نیســت و فقط جنبه 
تزئینی یا ادبیاتی ندارد. از سوی دیگر در 
مستند »برفی که بود« برای اثبات برخی 
گفته هــا، ارجاع هایی از برخی کتاب های 
قدیمی بیان می شــود که آنجــا نیز زبان 
ادبــی اســت؛ بنابرایــن بنــا بــه دو دلیل 
فــوق، گفتار متن در مســتند »برفی که 
 بود« با زبانی ادبی قابل پذیرش اســت.
به طورکلــی مســتند »برفــی کــه بــود« از 
نظــر اجرا نیز تــا حــدودی قابل قبول به 

نظــر می رســد. به طــور مثــال دریکــی از 
صحنه های کوتاه مســتند، چهارفصل 
از یــک مــکان و یــک قــاب بــه مخاطب 
نشــان داده می شــود. بهــار، تابســتان، 
پاییــز و زمســتان از مجــرای یــک قــاب 
کــه شــامل چنــد درخــت و کوهســتان 
دور دســت اســت به نمایش درمی آید 
و ایــن نشــان می دهــد که مستندســاز 
حتــی بــرای چند ثانیــه از اثــرش حداقل 
برای ۴ دفعه در ۴ فصل مختلف، زمان 
بــرای ثبــت تصویــر صــرف کــرده اســت 
کــه این خــود نشــان از تأکیــد کارگردان 
کالم.  تــا  اســت  تصویــر  اهمیــت   بــر 
از سوی دیگر در مستند »برفی که بود« 
مستندســاز ســعی می کنــد فضاهــای 
خالی بین گفتار افراد حاضر در مستند 
را بــا تصاویــری از مــردم در بــرف عبــور 
عابــران در زیــر بــرف، کوهســتان برفی، 
بــرف  دلیــل  بــه  کــه  فروشــگاه هایی 
سنگین و سرمای بسیار شدید تعطیل 
دیگــر،  برخــی  نشــینی  خانــه  و  شــدند 
پوشش دهد تا بافت اثر را حفظ نماید. 
وجــود و توجه بر این مــوارد کوچک اما 
مهم است که در ساخت اتمسفر این 

مستند نقش داشته است.

مستند »برفی که 
بود« می توانست 

یک معضل همچون 
کم آبی را به گونه ای 

ح دهد.  غیر از این شر
در آن حالت، موضوع 
اصلی مستند کم آبی 

بود و نه برف. با 
این وجود اینجا نیز 
کاماًل روشن است 

که یکی از دالیل 
کم آبی کنونی همین 

بارش کمتر برف 
در سال های اخیر 

می تواند باشد.
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پژوهشی در باب 
روستای وفس

یادداشتی بر مستند  »زبان مادری«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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دربــاره  مــادری«  »زبــان  مســتند 
یکـــــی  در  اســـــــت  موضـــوعــــــــــی 
بــه  ایــران  عجیــب  روســتاهای  از 
از  برخــی  به زعــم  کــه  «وفــس«.  نــام 
از  یکــی  روســتا  ایــن  کارشناســان 
قدیمی تریــن زبان هــای زنــده جهــان را 

دارد.
 مســتند »زبان مادری« ابتدا با نریشن 
و پرداختــن بــر موضــوع زبــان مــادری 
بحــث  می شــود.  آغــاز  کلــی  به صــورت 
جهانی شــدن و حذف خرده فرهنگ ها 
مــواردی  جهــان  شــدن  یکدســت  و 
است که سبب شده تا برخی از زبان ها 
حیــات  انتهــای  بــه  اخیــر  ســالیان  در 
جهانی شــدن  مبحــث  برســند.  خــود 
و بــه عبارتــی دهکــده جهانــی و فراگیــر 
قــرن  در  بین المللــی  ارتبــاط  شــدن 
اخیــر ســبب شــده تا جهان به ســمت 
شــکل گیری فرهنگی مشــترک حرکت 
کنــد. در ایــن میــان برخــی از کشــورها 
معنــوی  و  فرهنگــی  میــراث  حفــظ  بــا 
خــود کــه زبــان نیــز به عنــوان عنصــری 
فرهنگی شــاملش می شــود، ســعی بر 
آن دارنــد تــا اصالــت فرهنگــی خــود را 
حفــظ کنند؛ امــا در مقیاســی کوچک تر 

یعنی خرده فرهنگ های یک کشــور که 
بــه نظــر حفاظــت از آن کمــی ســخت تر 
بــه نظــر می رســد. به طــور مثــال ایــران 
اقــوام  کــه  اســت  پهنــاور  کشــوری 
مختلفی دارد. از شمال تا جنوب شرق 
و غــرب قومیت هایــی را می بینیــم کــه 
هــر کــدام برای خــود فرهنگــی مختص 
بــه خوددارنــد که زبــان نیز یکــی از این 
ویژگی هــای فرهنگــی اســت. عــالوه بــر 
این، گویش های به شدت متنوعی نیز 
در ایــران وجــود دارد و مســتند »زبــان 
مــادری« بــه یکی از ایــن زبان های کهن 

ایران می پردازد.
در همان آغاز مســتند شــاهدیم که بر 
روی یک دیوار که پر از ضبط صوت های 
قدیمــی اســت، صداهــای ضبط شــده 
بومــی شــنیده می شــود.  زبان هــای  از 
پخــش،  دســتگاه های  ایــن  هم زمــان 
نوار ضبط شــده ای را پخــش می کنند و 
فضا پر می شود از لهجه ها و گویش ها 
و زبان هــای مختلــف ایرانی. بــه عبارتی 
بــه  کــه  ضبط صوت هــا  ایــن  نمایــش 
شکلی از پیش تعیین شده روی دیوار 
ج  قرارگرفته انــد کنایــه ای اســت از خــار
شــدن زبان هــا و گویش هــای بومــی از 
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چرخه زبان های زنده.
باوجــود موضــوع و عنــوان کلی اثــر، اما 
مســتند »زبــان مــادری« در اجــرا عــالوه 
بــر پژوهش در قبال روســتای وفس و 
زبــان آرکائیک آن و ویژگی های فرهنگی 
بــه  آن،  تبارشناســی  و  روســتا  ایــن 
مصاحبه با کارشناســان زبان شناســی 
ایــن،  بــر  عــالوه  مــی آورد.  روی  نیــز 
گفتگویی مجازی با محققان خارجی که 
در رابطه با تات ها و زبان های باســتانی 
ایــران تحقیق کرده اند در این مســتند 
به صــورت اورجینال وجــود دارد. اغلب 
مصاحبه هــا در مســتند زبان مــادری و 
گفتگــو بــا کارشناســان زبان شناســی، 
شســته ورفته  کامــاًل  و  اســتودیویی 
کارشناســی  بــا  مثــال  به طــور  اســت. 
مدیــر  و  زبان شناســی  متخصــص  کــه 
گــروه زبان هــا و گویش هــای ایــران در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی است 
در چنــد جــای مســتند بنا بــه محتوای 
چنیــن  می شــود.  اســتفاده  اش  کالم 
بــدون  اســتودیویی  مصاحبه هــای 
هیــچ وقفــه ای برداشــت مــا از اثــر را به 
 قصد 

ً
سمتی می برد که فیلم ساز صرفا

بیــان محتوایــش را به سرراســت ترین 

آثــاری  شــکل ممکــن دارد. در چنیــن 
انتقــال اطالعــات به مخاطــب اهمیت 
بخــش  نهایی تریــن  در  فــرم  و  دارد 
تولیــد یعنــی تدویــن تنهــا بــا چینــش 
بخش هــای مرتبــط بــا هــم در مســتند 
وقتــی  مثــال  به طــور  می گــردد.  ارائــه 
کارشناس زبان شناسی می گوید »زبان 
یــک ملــت آیینــه تمــام نمــای فرهنگ 
آن ملــت اســت و اگــر کســی بخواهــد 
فرهنــگ یــک ملــت را بشناســد بایــد 
ایــن  بی شــک  بشناســد«  را  آن  زبــان 
این گونــه  بــه  اطالعــات  بیــان  شــکل 
مستقیم، مســتند را از حالت و ریخت 
می انــدازد و آن را شــبیه متنــی علمــی 
می کنــد که فقط با تصویــری تک بعدی 
از مصاحبه شــونده تلفیق شده و جای 
هیچ گونــه تفســیری باقــی نمی گــذارد. 
آنچــه در چنین آثاری درنهایت اهمیت 
می یابد افزون شدن اطالعات مخاطب 
در قبال یک پدیده یا موضوعی اســت 
که پیش تر به آن آگاهی نداشته است.

بــه  روایــت  آن  در  کــه  مســتندهایی   
می گیــرد  شــکل  مصاحبــه   واســطه 
مصاحبــه  خــالل  در  نیــز  پژوهــش  و 
بخــش  می دهــد،  روی  کارشــناس  بــا 
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را  تولیــد  از  قبــل  پژوهــِش  از  اعظمــی 
مصاحبه هــای  همیــن  در  می تــوان 
روتیــن و پیش پا افتاده جســتجو کرد. 
اینجا مصاحبه شــونده نــه فردی عادی 
بلکه یک کارشــناس علمی اســت و در 
این میان بی شــک اثــری تولید خواهد 
شــد که ســویه علمــی و پژوهشــی اش 
قابل بحث اســت و نه نوع نگاه و زاویه 
دید مستندســاز و یا ســویه هنــری اثر! 
بــر  فیلم ســاز  قضــاوت  از  غ  فــار حتــی 
ســوژه، در بحث شــکل نیــز این قبیل 
آثــار تنها در جانمایی صحنه ها تالشــی 
بــرای روایت ســازی منســجم دارند و از 
نظر فرم نمی توان چالشــی جدید و تازه 

را متصور بود.
فیلم ســاز  مــادری«  »زبــان  مســتند  در 
بــرای اینکــه بتوانــد پژوهشــی کامــل و 
تصویری از زبان روستای وفس داشته 
باشــد از اغلب منابع اســتفاده می کند 
کــه ایــن امر از نظر علمی و پژوهشــی و 
علــوم انســانی جای تقدیــر دارد. به طور 
مثال از منظــر تاریخی نیز همه جوانب 
موضــوع بررســی می گــردد. از جــالل آل 
احمــد و دربــاره تــات نشــین ها و زبــان 
آن هــا از کتــاب این نویســنده در رابطه 

بــا اســتان مرکــزی، دوره هــای تاریخــی، 
شــرایط  و  زبــان  ایــن  ورود  چگونگــی 
جغرافیایــی کــه ســبب شــد ایــن زبــان 
کمتــر مورد تاراج قرار بگیرد، ارجاع داده 
مــی شــود کــه همگــی در این مســتند 

بدان اشاره می شود.
بخش اعظمی از مستند نیز اختصاص 
دارد به دوربینی سیال که در بین اهالی 
روســتا می چرخــد تــا گزینه هایــی بــرای 
مصاحبه  بیــدا کندو یا برداشــت هایی 
نمایــد.  ضبــط  روزمره شــان  زندگــی  از 
برخــی از ســاکنین این روســتا خاطرات 
در  و  می کننــد  مــرور  را  خــود  قدیمــی 
خــالل آن در بــاب فرهنــگ و رســومی 
همچــون عروســی و مراســم آیینــی که 
 
ً
در گذشــته اتفــاق می افتــاده و بعضــا

امروزه نیز همچنان در این روســتا اجرا 
می شــود گفتگــو می کنند. نکتــه ای که 
می تــوان در رابطــه با عنوان فیلم گفت 
این اســت که کل مســتند دربــاره زبان 
وفســی اســت اما عنوان فیلــم عنوانی 
کامــاًل کلــی اســت؛ چــرا کــه ایــن عنوان 
مخاطــب را یــاد محتوایی می انــدازد که 
دربــاره چیســتی زبــان مــادری اســت و 
این محتوا هیچ ربطی به یک زبان کهن 
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ایرانــِی مشــخص آن هــم در مســتندی 
 در حال پژوهش در باب 

ً
که اختصاصــا

یک زبــان باســتانی در روســتای وفــس 
است، ندارد. بیشــتر، این عنوان یعنی 
اثــری  بــرای  می توانــد  مــادری«  »زبــان 
نام گــذاری شــود کــه همچون نریشــن 
به صــورت  مســتند،  همیــن  ابتدایــی 
کلــی در باب زبان مــادری اطالعات ارائه 
دهد؛ اما می توان گفت مســتند »زبان 
زبــان  شــکل،  جزئی تریــن  بــه  مــادری« 
روستای وفس را کالبدشکافی می کند. 
اینجاســت که می توان ادعا کرد عنوان 
کلــی این مســتند بــه محتوای ایــن اثر 
هیــچ ارتباطی ندارد. بــه عبارتی با دیدن 
ایــن عنــوان، مقولــه ای کلــی بــه ذهــن 
 
ً
مخاطب خطور می کنــد و نه اختصاصا

روستای وفس!
 نکته دیگر این است که مستند »زبان 
مادری« در طول روایت خود با وجودی 
کــه بــه موضوع خــود وفــادار می ماند و 
همچنان در بــاب »زبان« اطالعاتی ارائه 
 به اثری بوم شناختی 

ً
می دهد، اما بعضا

مثــال  به طــور  می شــود.  تبدیــل  نیــز 
دریکی از صحنه ها مستندساز لحظات 
طوالنــی را به تعزیــه اختصاص می دهد 

و این هــا مــواردی اســت کــه روایــت را 
دچــار آشــفتگی می کنــد. بــه عبارتــی ما 
بوم شــناختی  مســتندی  نمی دانیــم 
می بینیــم یــا اثــری علمی، پژوهشــی در 
بــاب زبان. در بخشــی از مســتند »زبان 
مادری« نریشــن در باب تعزیه، مطالبی 
تشــریحی و توضیح دهنــده می گویــد و 
تصاویــر نیز مراســم تعزیه در روســتا را 
نشــان می دهد: »وفســی هــا همچون 
هــر آزاده ای حســین را دوســت دارنــد و 
در تعزیــت او تعزیــه برپــا می دارند. تعزیه 
از مهم تریــن مراســم آیینی اســت کــه از 
گذشــته دور تــا ایــن وقــت هنوز هــم در 
وفــس بــا عشــق و بامحبــت و با اشــک 
برگــزار می شــود. هنــوز وفســی ها حلقه 
می زنند...« چنین تأکیدی بر تعزیه به نظر 
بی ارتباط با موضوع زبان شناسی در این 
اثر است. به طورکلی مستند زبان مادری 
به دلیل استفاده مستقیم از کارشناس 
و پژوهشــگر در اغلــب صحنه هــا بــرای 
رسیدن به روایت و پژوهش، با موضوع 
ســاده انگارانه برخــورد می کند؛ امــا ازنظر 
انتخاب موضوع و بحث پژوهشی و نگاه 
کاماًل علمــی اثری مفید برای تلویزیون و 

البته آموزنده است.

مستند »زبان مادری« 
در طول روایت خود با 

وجودی که به موضوع 
خود وفادار می ماند 

و همچنان در باب 
»زبان« اطالعاتی ارائه 
 به 

ً
می دهد، اما بعضا

اثری بوم شناختی نیز 
تبدیل می شود.
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چهارشـنبه سـوری فقـط ترقـه و انفجار نیسـت. توی مناطقـی از این 
سرزمین، چهارشنبه سوری اون روز از ساله که باید یه آرزو کرد، و اون 

آرزو رو به دست درختی سپرد که کارش برآورده کردن آرزوهاست.
خیلـی سـال قبـل، دختـری چشـم هـاش رو بسـت و آرزو کـرد فیلـم 
سـاز بشـه، درخت آرزو رو روی دیوار کشـید و منتظر موند. سـال ها 
بعد اون دختر کوچولو یه کارگردان شد، کارگردانی که حاال می خواد 
دینش رو به اون درخت ادا کنه، فیلمسازی که نمیخواد بذاره اون 
رسـم قشـنگ فراموش بشـه. کسـی که میخواد اون درخت اینقدر 

زنده بمونه که آرزوی همه ی بچه ها رو برآورده کنه.

کارگردان:
عبدالخالق

 طاهری 

نویسنده:
حدیثه میثمی
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زن ها آرزو می کنند
یادداشتی بر مستند  »آرز الر آغاجی«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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اســت  مســتندی  آغاجــی«  »آرزالر 
ح یــک آییــن در  کوتــاه کــه بــه شــر
روستایی از اســتان اردبیل می پردازد. 
درخــت  معنــی  بــه  آغاجــی«  »آرزالر 
آرزوهاســت، درختــی نمادیــن کــه روز 
مــردم  از  بخشــی  چهارشنبه ســوری 
اســتان اردبیــل روی دیوار خانه شــان 
می کشــند و بــا کشــیدن هــر شــاخه از 
آن آرزوهایــی می کننــد و اشــعار محلی 
آرزوهــا  درخــت  مســتند  می ســرایند. 
دربــاره یــک آییــن یــا یــک رســم بومــی 
برخــی  در  نیــز  همچنــان  کــه  اســت 

مناطق انجام می گیرد.
توســط  آییــن  ایــن  در  کــه  آرزوهایــی 
حــول  همگــی  می شــود،  بیــان  زن هــا 
محور خواســته های معقول و منطقی 
 پیرامونی شــان اســت. به طــور مثــال:
»خدایا این نقاشــی را می کشم تا سال 
دیگــه به اونایی که فرزند ندارند فرزند 
عطــا کنــی. مــن چطور بــه خانــه داخل 
شوم، گهواره خالی را گردوخاک گرفته. 
پول که ندارم تو را بخرم. تو را از داخل 
ابر و مه بگیرم. این شــاخه را می کشم 
تــا بخت دختران دم بخت باز شــود تا 
سال دیگه برن خانه بخت. عزیزم گره 

می بندد زلفش را گــره می بندد. هرگاه 
یــار یــارش را ببینــد همــان روز را عیــد 
حســاب می کنــد. ایــن شــاخه را بــرای 
افزایــش دام می کشــم خدایا بــه امید 
تو. گوســفند کله ســیاه من در کوه ها 
و صحراهــا چرا کنید تا از کره ات برنج و 

از دنبه ات آش درست کنم.«
از نظــر روایــت باوجــودی کــه مســتند 
بســیار  مســتندی  آرزوهــا«  »درخــت 
بــرای  امــا  می آیــد  به حســاب  کوتــاه 
ح  پرداختــن بــر موضــوع و ارائــه و شــر
از  هــم  پژوهــش،  موضــوِع  الیه هــای 
گفتار متن استفاده می کند که توسط 
خــود اهالــی روســتا بیان شــده و هــم 
توســط  آییــن  ایــن  اجــرای  بــا  این کــه 
زن هــای روســتا موضــوع را به روشــنی 
ح می دهد. چگونگــی تهیه  در اثــر شــر
رنــگ و مــواد اولیــه بــرای نقاشــی که از 
خــاک همــان منطقــه که به رنــگ قرمز 
چگونگــی  می شــود،  اســتفاده  اســت 
طراحــی نقــش و نــگار درخــت بــر روی 
دیــوار، زمــان اجــرای ایــن آیین ســنتی 
و بیــان اشــعاری و آرزوهایــی که زن ها 
آرزوهــا«  »درخــت  ترســیم  حیــن  در 
زمــان  در  همگــی  می آورنــد،  زبــان  بــه 
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امــا  می شــود،  داده  ح  شــر دقیقــه   ۷
بــه نظــر می رســد بــرای اثــر کوتاهی که 
موضوعش نیز پیچیدگی زیادی ندارد 
و خــود مراســم نقاشــِی درخــت آرزوها 
همچنــان در جغرافیای مورد بحث در 
حال اجراســت، دیگر نیازی به توضیح 
واضحات نیســت. زن هایی که درخت 
آرزوها را روی دیوار خانه شــان ترســیم 
می کننــد همــه آنچــه را کــه در رابطــه با 
ایــن آییــن بایــد بدانیم بیــان می کنند 
و حتــی نیــازی بــه زیرنویــس ابتدایــی 
ح مســتقیم موضــوع نیســت.   و شــر
البته مستندساز بدون هیچ توضیحی 
زیرنویــس  یــک  بــر  اتــکا  بــا  فقــط  و 
ح  شــر را  موضــوع  اثــر  ابتــدای  در 
نمی بــرد. بهــره  نریشــن  از  و   می دهــد 
در برخی صحنه ها از نظر بدیهه ســازی 
 فیلم ساز ضعف هایی دارد. 

ً
مشخصا

قــرار  محــل  تصویربــرداری،  شــکل 
کارگردانــی،  شــکل  دوربیــن،  گرفتــن 
همگــی حاکی از این اســت که شــاهد 
بــا  طراحی شــده  پیــش  از  تصاویــری 
شــیوه بدیهه ســازی شــده ایم. به طــور 
مثــال زن ها به دیــدار یکدیگر می روند 
بــرای  باشــد  بهانــه ای  دیــدار  ایــن  تــا 

گفتگوهایــی درباره درخــت آرزوها؛ اما 
مثــاًل زنــی وارد خانــۀ کســی می شــود و 
باوجودی که می بیند زن صاحب خانه 
در حــال کشــیدن درخت آرزوهاســت 
حــرف  موضــوع  دربــاره  همچنــان 
می زنند و از او می پرســد »داری ســلیم 
لحظاتــی  چنیــن  می کشــی؟«  آغاجــی 
جســته   دقیقــه ای،   ۷ مســتندی  در 
گریختــه تأثیــر منفــی می گــذارد، چراکه 
ثــار  فرصــت بــرای کشــف موضــوع در آ
متعــدد کوتــاه کــم اســت و فیلم ســاز 
در مدت زمانی بســیار اندک باید همه 
آنچــه را در ذهــن دارد بیــان نمایــد. در 
مســتند درخت آرزوها گرچــه موضوع 
به خوبــی به مخاطب منتقل می شــود 
امــا باوجود زمان بســیار انــدک، برخی 
اســت.  اضافــه  همچنــان  صحنه هــا 
ح کامــل آرزوها  پایان بنــدی اثر نیز شــر
و بدرود با درخت آرزوها تا ســال آینده 
اســت. ایــن پایان بندی به نظر شــکل 
آرزوهــا  درخــت  مســتند  در  روایــت 
پژوهشــی  و  خبــری  ســاده،  روایتــی  را 
نشان می دهد. اثری که فقط یک رسم 
را معرفــی کــرد و کاری بــه کار حواشــی 

نداشت.

در مستند درخت 
آرزوها گرچه موضوع 
به خوبی به مخاطب 

منتقل می شود اما 
باوجود زمان بسیار 

اندک، برخی صحنه ها 
همچنان اضافه 

است. 
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سـال هـا پیـش دوپسـر ده سـاله کـه آرزوی نقـاش شـدن داشـتند، 
برای اولین بار توی یه جشـنواره ی نقاشـی یه تئاتر می بینن، اونقدر 
از دیـدن اون نمایـش سـاده شـگفت زده می شـن کـه تـوی مسـیر 
برگشـت با هم قرار میذارن تا نقاشـی رو ول کنن و برن سـراغ تئاتر. 
ولی داستانشون اینجا تموم نمیشه، مدتی بعد، وقتی هر دو برای 
اولیـن بـار از چشـمی یـک دوربیـن هشـت میلیمتـری دنیـا رو نـگاه 
می کنن، باز آرزوشون رو تغییر میدن. قرارشون اینبار به این شد که 
وارد دنیای فیلم و سینما بشن. گاهی وقت ها برای اینکه آدم توی 

مسیر درستی بیفته چیزی بیشتر از یک رفیق خوب الزم نداره!
شـاید اگـر اون تئاتـر رو اون روز نمی دیـدن یـا اون دوربیـن هشـت 
میلیمتـری هیچوقـت بـه دستشـون نرسـیده بـود، بـاز هـم مسـیر 
زندگیاشـون به سـینما می رسید، چون رفیق خوب همیشـه آدم رو 
توی مسیر درست زندگیش می ندازه. حاال اون پسر های ده ساله، 
اون دو رفیـق بـزرگ شـدن، یکـی حمیـد فرخنـژاده، و اونیکی مهمان 

این جشنوارست. آقای حق شناس!

کارگردان:
عبدالخالق

 طاهری 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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تلفیق بازسازی و 
مصاحبه

یادداشتی بر مستند  »نبرد بیست و نهم«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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مســتند »نبــرد بیســت و نهــم« در 
ارتبــاط بــا دو نفــر از ســرداران جنگ 
ایران و عراق به نام شهید اسحاق دارا و 
اسداهلل رئیسی است که در ۲۹ فرودین 
ســال ۱۳۶۷ پــس از چنــد ســاعت نبــرد 
مســتقیم با جنگنده های آمریکایی ها 
در آب هــای خلیج فــارس، بــه شــهادت 
رسیدند. این مستند از منظر روایت به 
سه بخش تقسیم شــده که دو بخش 
اول آن به صــورت جداگانــه زندگــی دو 
را مــورد بررســی قــرار می دهــد  شــهید 
و بخــش ســوم به عنــوان جمع بنــدی، 
نحوه شــهادت هر دو را روایت می کند. 
در بخــش اول مســتند »نبــرد بیســت 
و نهــم« زندگــی اســداهلل رئیســی اعم از 
تولد، کودکــی، نوجوانی،  دوران انقالب، 
 
ً
تالش هایــش بــرای تحقــق آن و نهایتــا
اعــزام به جنــگ، خاطــرات همرزمانش، 
موردبررســی  او  رفتــار  و  اخــالق  شــرح 
قــرار می گیــرد. در بخــش دوم  نقــل  و 
نیــز کــه در رابطه با شــهید اســحاق دارا 
اســت همچون بخــش اول زندگی این 
شــهید روزهــای نبــرد در جنــگ شــرح 
داده می شــود. اپیــزود ســوم،  مجموع 
دو بخــش اول و دوم اســت به گونه ای 

کــه در ایــن بخــش با زیــر عنــوان »نبرد 
بیســت و ســوم« روایــت کلــی مســتند 
جمع بندی می شــود و لحظاتــی که این 
دو بــه شــهادت رســیدند بــه نمایــش 
اثــر  کلــی  روایــت  بنابرایــن  درمی آیــد؛ 
شــرح  و  زندگینامــه ای  ماجــرای  شــرح 
وقایعی است که درگذشته روی داده و 
به هیچ عنوان این روایت در حال حاضر 
از نظر رویداد، ماجرایی برای نقل ندارد.

 ازنظــر اجــرا، مســتند »نبــرد بیســت و 
نهم« اثری اســت که به صورت محدود 
از آرشــیو اســتفاده می کنــد؛ امــا بخش 
اعظم آن به صورت بازســازی است و در 
کنــار بازســازی، به مــوازات آن مصاحبــه 
بــا دوســتان، همرزمــان و خانــواده دو 
شــهید قــرار دارد. بــا این حــال باوجــود 
اســتفاده از شــیوه بازســازی کــه به نظر 
می توانــد یــک اثــر مســتند را از رکــود و 
رخــوت مصاحبــۀ رو در رو برهاند، اینجا 
شکل و نحوه پیاده کردن این بازسازی 
هم زمــان  یک ســو  از  دارد.  نقــد  جــای 
کــه زندگــی و خاطــرات هرکــدام از ایــن 
دو شــهید توســط خانــواده، دوســتان 
می شــود،  داده  شــرح  هم رزمــان  و 
تصویــر نیــز بــا روش بازســازی، همــان 

پوستر  فیلم مستند
»نبرد بیست و نهم«
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رویــداد نقل شــده را نمایــش می دهــد. 
به طــور مثــال وقتــی دوســتان شــهید 
اســداهلل  رفتــار  و  اخــالق  بــا  رابطــه  در 
کودکــی  و  مدرســه  دوران  در  رئیســی 
ســخن می گوینــد، هم زمــان تصویر نیز 
همــان دوران را بــا همــان محتوایی که 
کالم بیــان نمــود بازســازی می کنــد. یــا 
زمانــی کــه همرزمــان در دوره جنــگ از 
رشــادت ها و شــجاعت ایــن دو ســردار 
سخن می گویند، تصاویِر بازسازی شده 
همــان چیــزی اســت کــه ثانیــه ای قبل 
بــه  واســطه گفتــار کاراکترهــای مهمان 
شنیده شده است؛ بنابراین مهم ترین 
ضعف در اجرای این تکنیک را می توان 
از دو  یکــی  نامیــد.  توضیــح واضحــات 
عنصــر »گفتار متن« که کالم دوســتان، 
آشــنایان و همرزمان دو شــهید اســت 
و یــا »بازســازی« کــه واقع نمایــی مجدد 
رویدادهای نقل شــده اســت، به دلیل 
شکل قرار گرفتن شان در کنار یکدیگر 
اضافه تلقی می شــوند. درکل مســتند 
تصاویــری که در ثانیه های قبل توســط 
گفتار متــن یــا کالم کاراکترهای مهمان 
تشــریح می شــود، بدون هیــچ وقفه ای 
بــا تصویــر مجــدد شــرح داده می شــود 

که این امر را می توان اشــتباه کارگردان 
در کارکــرد تکنیــک و یــا روش بازســازی 
دانســت. چراکه شــیوۀ بازســازی، خود 
به تنهایی ابزاری است که به واسطه آن 
می تــوان یک روایت را کاماًل مســتقل از 
گفتار، نقــل نمود؛ اما اینجا در مســتند 
تکنیــک  ایــن  نهــم«  و  بیســت  »نبــرد 
به عنــوان مکملــی بــر همــان محتــوای 
و  می شــود  اســتفاده  مصاحبه هــا 
کارکردی تزئینی دارد تا حداقل مســتند 
و  خشــک  مصاحبه هایــی  رخــوت  از 
بــی روح رها شــود. به طور مثــال صدای 
یــک شــخص را می شــنویم کــه دربــاره 
شهید و در رابطه با سجایای اخالقیش 
او  از  خاطــره ای  یــا  و  می گویــد  ســخن 
تعریــف می کنــد و پــس  از اینکــه ایــن 
کالم شنیده شد تصاویر همان صحنه 
را بــدون هیــچ کــم و کاســتی بازســازی 
می کنــد. در رابطــه با این تکــرار در گفتار 
و بازسازی به طور مثال می توان به یکی 
از صحنه ها اشاره کرد. آنجایی که دختر 
خانــواده می گویــد: » مــدت هــا بــود که 
پــدر از جنگ به خانه نیامــده بود و من 
در حیاط داشــتم بازی می کــردم و دیدم 
یــک آقایــی بــا محاســن بلنــد موهــای 
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ژولیــده و پریشــان وارد شــد«  بلنــد و 
تصاویر، همان صحنه را این گونه نشان 
می دهد: دخترکی در حیاط بازی می کند 
و مرد بازیگر در نقش شــهید، با همان 
شکل و شمایلی که درصحنه های قبل 
از اعزام به جبهه دیده بودیم، وارد حیاط 
خانــه می شــود. نه خبــری از مــوی بلند 
هســت و نه ریش ژولیده. با این وجود 
تصاویر همان چیزی است که دختر در 
حال روایت آن است، منتهی با تزئینات 

مصنوعی و غیرواقع نمایانه.
 بــه عبارتــی بازســازی در مســتند »نبــرد 
بیســت و نهــم« به ســاده ترین شــکل 
ممکــن از نظر فرم اجرا می  شــود.گرچه 
 این مستند اثری 

ً
ازنظر تولید مشخصا

است با صرف هزینه و وقت بسیار زیاد 
کــه در آن انواع ادوات نظامی از بالگرد و 
قایق های تندرو گرفته تا انواع و اقسام 
ســالح های ســبک و ســنگین ازجملــه 
آرپی جــی و مسلســل در آن اســتفاده 

شده است.
اثــر  ایــن  کــه  شــواهد نشــان می دهــد 
از نظــر تولیــد بــا هزینــه ای قابل توجــه 
بــه ســرانجام رســیده امــا مستندســاز 
باوجوداینکــه در روایت برای چنین آثار 

زندگینامــه ای که حساســیت ویــژه نیز 
دارنــد از تمهیداتــی بهــره بــرده ولــی در 
درک چگونگــی اســتفاده از آن اشــتباه 
کرده اســت. تصاویــری که فقــط کارکرد 
پوششی دارند و خأل را پر می کند. البته 
این را هم نباید فراموش کرد که چنین 
آثــاری کــه دربــاره کاراکتــری در گذشــته 
کاراکترهــای  فقــط  می توانــد  اســت، 
بنشــاند  دوربیــن  روبــروی  را  مهمــان 
و مســتقیم بــا آن هــا گفتگــو کنــد و در 
رابطه با دو شــهید اطالعات ارائه  دهد.
امــا اینجــا در مســتند »نبــرد بیســت و 
نهــم« مستندســاز پــا را فراتــر می نهــد 
بــه  را  بیشــتری  تولیــدی  مشــکالت  و 
جــان می خــرد تا بــا هم نشــینی تصاویر 
بازسازی شــده از دو شــهید بتواند تأثیر 

بسزایی روی مخاطب بگذارد.
یکــی از ضعف هــای بازســازی تکنیــک 
بازســازی در مســتند »نبــرد بیســت و 
نهم« بحث شکل بازی است. بازیگران 
دو شــهید در بخــش اول و در لحظاتــی 
مصنوعــی  به شــدت  دوم  بخــش  از 
ایفــای نقش می کننــد. در حالی که یک 
مستندســاز بــرای ارائــه اثــرش وقتــی از 
شــیوه بازســازی اســتفاده می کند باید 

مستند »نبرد بیست 
و نهم« به ساده ترین 

شکل ممکن از نظر 
فرم اجرا می  شود.
گرچه ازنظر تولید 

 این مستند 
ً
مشخصا

اثری است با صرف 
هزینه و وقت بسیار 

زیاد که در آن انواع 
ادوات نظامی از بالگرد 

و قایق های تندرو 
گرفته تا انواع و اقسام 

سالح های سبک 
و سنگین ازجمله 

آرپی جی و مسلسل 
در آن استفاده شده 

است.
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اصــول ایــن روش را آگاهانــه اجــرا کند. 
به عبارتی در بازســازی، مهم ترین اصل 
شــیوه ای،  چنیــن  بــردن  کار  بــه  بــرای 
اســت؛  ماضــی  رویــداد  واقع نمایــی 
یعنــی حادثــه درگذشــته اتفــاق افتــاده 
و مستندســاز بــه دلیــل فقدان آرشــیو 
تــالش می کنــد تــا بــرای خلــق تصویری 
قرابــت  قــدرت  کــه  ســوژه  بــه  نزدیــک 
از  باشــد  داشــته  را  رویــداد  اصــِل  بــا 
ایــن تکنیــک اســتفاده کنــد؛ بنابرایــن 
شــکل بــازی و بازیگردانــی و کارگردانــی 
همچــون فیلمی داســتانی در مســتنِد 
بازسازی شــده نیز دارای اهمیت است 
که این مهم در مستند »نبرد بیست و 

نهم« دارای ضعف است.
»نبــرد  مســتند  در  کــه  نکتــه ای  امــا 
بیســت و نهــم« کوچک امــا قابل توجه 
اســت عــالوه بــر بحــث بازســازی بــرای  
حــذف  بحــث   ، اثــر  کــردن  جذاب تــر 
مصاحبه شــوندگان اســت. همان طــور 
که گفتیم در این مســتند، مستندساز 
بــرای ارائــه اطالعاتش درباره دو شــهید 
رو بــه مصاحبــه و گفتگــو بــا خانــواده، 
دوســتان، آشــنایان و همرزمان شهید 
مــی آورد؛ اما در طــول اثری که نزدیک به 

۹۰ دقیقه زمان آن طول می کشــد، تنها 
در چند دقیقه پایانی اثر، صاحبان صدا و 
یا افرادی که صدایشــان به عنوان گفتار 
متــن در طول مســتند بــر روی تصاویر 
پخــش شــد چهره شــان بــه مخاطــب 
نشان داده می شود؛ که اگر تصویر این 
چهره ها و مصاحبه شــوندگان در طول 
اثر به کرات از آن ها استفاده می شد هم 
تکنیک بازســازی به حاشــیه می رفت و 
مستند شــکل و شــمایل مصاحبه ای 
اســتودیویی را بیــدا مــی کــرد و همیــن   
ســبب کاهش جذابیت اثر می شد؛ اما 
در حالت کنونی فقط چند دقیقه پایانی، 
رؤیــت  مصاحبه شــوندگان  شــمایل 

می شود. 
از  نهــم«  و  بیســت  »نبــرد  مســتند 
تولیــد  بــرای  قابل توجهــی  امکانــات 
بهــره بــرده و حتــی می تــوان ضعــف در 
جلوه های گرافیکی بــرای صحنه لحظه 
شهادت دو شهید را نیز با چشم پوشی 
از آن گذشــت. با این حال ضعف اصلی 
در همان شــکل روایتی چندگانه است 
کــه تکــراری جلوه مــی کنــد و همچنین 
شــکل اســتفاده از شــیوه بازســازی که 

کل اثر را تحت تأثیر قرار داده است.
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