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امید توتونچی  |   کارگردان
کـه یـه فوتبالیسـت خیلـی  کـه بـود تمـام فکـر و ذکـرش ایـن بـود   ده سـالش 
کـه می اومـد خـودش رو می رسـوند بـه زمیـن چمـن  بـزرگ بشـه. از مدرسـه 
پشـت پـادگان قصـر فیـروزه. چهـار سـال تمام، عضـو تیم نوجوانـان عقاب 
یاهـاش خاتمـه داد. مثل  بـود و بعـد، یـه مصدومیـت سـاده زانـو بـه تمام رو
خیلی از همبازی های دیگه ش که پشت دیوار روابط موندن یا اون هایی 

کنن... . کار و فوتبال رو رها  کرد برن سر  که مشکالت مالی مجبورشون 
کـه از اون روزهـا می گـذره. امیـد توتونچـی حـاال فیلـم  حـاال خیلـی سـاله 
یـاش تبدیـل شـدن بـه یـه فیلمسـاز خیلـی بزرگه.  می سـازه. حـاال دیگـه رو
امیـدواره مثـل خیلـی از دوسـت هاش پشـت دیوار روابط سـینما یـا زیر بار 
گـم نکنـه؛ بـرای همیـن هـم یکـی از مهـم تریـن  یـاش رو  مشـکالت مالـی رو
قـدم هـاش رو تـو مسـیر سـینما بـا یـه مسـتند در مـورد فوتبالیسـت شـدن 

گمشده... . یای  برداشت، مرثیه ای برای یک رو
نویسنده:

 مهدی اسدزاده
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کودکان ایران در 
مصاف مسی و 

ونالدو ر
 اميد توتونچی در مستند

»رويای مسی« با نگاهی جديد 
به آرزوهای کودکان و نگاه آن 
ها به آينده، به مصاف مسی 
و رونالدوی خيالی می رود. در 
»رويای مسی« روياهای دست 

نيافتنی کودکان امروز و آينده ای 
که رسانه ها برای آن ها ساخته اند، 

نمايش داده می شود.
به گزارش روابط عمومی 

جشنواره تلويزیونی مستند، اميد 
توتونچی کارگردان مستند »رويای 
مسی« درباره ساخت اين مستند 
گفت: مستند »رويای مسی« در 
مورد دنيای نوجوانان و کودکان 

امروز است که در روياپردازی های 
کودکانه ی خود، در آينده خود 
را کسی مانند مسی يا رونالدو، 

ستاره های فوتبال جهان می 
بينند. 

امید  توتونچی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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کودکان ما  تحت تاثیر جو رسانه 
ای موجـود، آینـده ای رویایـی با 
آرزوهـای عجیـب و غریب بـرای خود در 
ذهنشان می سازند که غالبا نمی توانند 
بـه آنهـا برسـند. حـاال سـوال اینجاسـت 
کـه نهادهـای تربیتـی بـرای حفـظ آینـده 
و  کـودکان  انتخـاب  قـدرت  و  نگـری 
را  عاملـی  چـه  آینـده،  بـرای  نوجوانـان 
جایگزیـن ایـن آرزوهای دسـت نیافتنی 
و رویـا پردازی هـای زائد خواهند کرد .ما 
سعی کرده ایم در مستند »رویای مسی« 
به این سوال بپردازیم که در این شرایطی 
که رسانه ها به راحتی الگوهای آینده ی 
کودکان ما را می سـازند چگونه می شـود 
کـودکان  نـگاه واقـع بینانـه بـه آینـده را بـه 

بیاموزیم؟
توتونچی درباره »رویای مسی« تشریح 
کرد: رویای مسی با سه رویکرد، مسأله ی 
تربیت کودکان و نگاه آن ها به سـاخت 
آینـده و آرزوهـای آن هـا را را بررسـی کـرده 

است:
1- خـود بچـه ها و شـرایط و عللی که 
آنها را در این وضع قرار می دهد که نگاه 
واقع بینانه به آینده را از دست می دهند. 
پوستر فیلم2- والدینـی کـه اغلـب آرزوهایـی کـه 

»رویای مسی«
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خود به آنها نرسیده اند را در کودکان خود 
جست و جو می کنند. 

تحصیلـی  مدیریـت  و  مدرسـه   -3
کـه در طـول چندیـن  و تربیتـی آن و ایـن 
سـالی کـه فرزنـدان مـا در مدرسـه تربیت 
آمـوزش  بـرای  ای  برنامـه  چـه  می شـوند 

صحیح کودکان دارد.
مسـتند »رویـای مسـی« بـه کارگردانی 
امیـد توتونچـی در خانـه مسـتند انقالب 
اسـالمی تهیـه شـده اسـت و بـا پذیرفتـه 
جشـنواره  فصـل  سـومین  در  شـدن 
تلویزیونی مسـتند، در روز شـنبه بیست 
برنامـه  در   20 سـاعت  مهرمـاه  نهـم  و 
جشـنواره تلویزیونـی مسـتند، روی آنتـن 

شبکه مستند سیما رفته است.
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یک سوال! آیا می شود مستندی 
 )context( سـاخت کـه زمینـه ی
آن محیطـی خـاص و آشـنا باشـد، امـا از 
نظر محتوایی هیچ ارتباطی به آن زمینه ی 
یـاد شـده نداشـته باشـد؟ مثـال مسـتندی 
دربـاره ی یـک چهـره سیاسـی بسـازید امـا 
هیچ اشاره ای به سیاست در فیلم نشود و 
موضوع اصلی، مسائل خانوادگِی پیش پا 

افتاده ی آن چهره سیاسی باشد. 

در تاریـخ مسـتند، فیلـم هایـی از ایـن 
دسـت، بسـیار تولیـد شـده اسـت. چـون 
دربـاره  مسـتندی  بـه  متـن  ایـن  موضـوع 
فوتبـال اختصـاص دارد، مثالـی فوتبالـی 
می زنیم. مستند »زیدان چهره ی قرن ۲۱« 
مصـداق چنیـن آثاری اسـت که برخالف 
عنوانـش، نـه در آن تمرکز روی توپ فوتبال 
گل هـای فوتبالـی اوسـت و نـه دربـاره  و یـا 
زندگی اش. در این مستند، هیچ دوستی 

چرت نصفه و نیمه ی 
»مسی« شدن

نویسنده: رحیم ناظریان

نقدی بر ساختار و محتوای مستند »رویای مسی« ساخته امید توتونچی



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱۰

اسـطوره  زیـدان،  نزدیـکان  از  آشـنایی  و 
و  بنشـیند  تـا  نمی بینیـد  فرانسـه،  فوتبـال 
عقایـدش  و  اخالقـی  ویژگی هـای  دربـاره 
حـرف بزنـد. هیـچ نریشـنی وجـود نـدارد و 
حتـی یک کلمـه دربـاره تولـد و زندگی اش 
اطالعـات نمی دهـد. تنهـا ایـن را در نظـر 
کـه مـدت زمـان ایـن مسـتند ۹۰  بگیریـد 
دقیقـه اسـت، همچـون زمـان واقعـی یـک 
چندیـن  بـا  فیلـم  کل  و  فوتبـال  مسـابقه 
رسـمی  مسـابقه  یـک  حیـن  در  دوربیـن 
فیلمبرداری شـده که زیـدان در آن حضور 
دارد. کل فیلم، پرتره ی این بازیکن است 
و عکس العمل ها و حاالتش. انگار زمینه 
گرفته و محیط، اهمیتش  در حاشیه قرار 
را از دسـت داده اسـت. به عبارتی مستند 
سـاز بـا حـذف فوتبال، زمینه ی مسـتند را 
یـک مسـابقه فوتبـال قـرار داد، امـا فیلمـی 
ساخت که هیچ ربطی به فوتبال نداشت! 
پدیـده ی  کنـم  اشـاره  تـا  گفتـم  را  ایـن 
سینما و خاصه مستند، صرفًا یک کارکرد 
خبـری نـدارد یـا یادداشـتی روزنامـه ای در 
جهت تحقیق یک جانبه درباره معضلی 
در  می تـوان  وقتـی  نیسـت.  اجتماعـی 
بسـتری فوتبالـی، مسـتندی روانشـناختی 
کـه  تـوان ایمـان آورد  سـاخت، یقینـا مـی 

وقتی کارگردان 
بر حذف همه ی 
عناصر تزیینی 
مستندسازی 
کید می کند،  تا
درصدد دست 
یابی به فرمی 
جدید است.



کمان
شماره چهارم، مهرماه 1396

۱۱

گسـتره سـینمای مسـتند، فراتـر از زمینـه و 
محیـط اسـت و در جایـی تحـت عنـوان 
محیـط ذهنـی و خالقانـه شـکل می گیرد. 
یـاد  از مسـتند  بـا همیـن مثـال  از سـویی 
شده، اهمیت فرم، بیش از پیش به ذهن 
مـی آیـد. وقتـی کارگردان بـر حذف همه ی 
کیـد  تا مستندسـازی  تزیینـی  عناصـر 
بـه فرمـی  یابـی  می کنـد، درصـدد دسـت 
جدیـد اسـت. از سـویی همیـن تضـاد در 
بستر، محیط و زمینه، با محتوای نهایی، 
اثـری را بـا پیشـوند خالقانـه، متـرادف مـی 

کند.
 مسـتند »رویای مسـی« نهایتا این ایده 
را در کلیت خود بسط و گسترش می دهد 
که فوتبال می تواند نقشی تخریب گر را ایفا 
کند، گرچه در ظاهر، هم از نظر مالی و هم 
از نظـر شـهرت می توانـد از هـر چیـز دیگری 
قوی تر عمل نماید. مستند »رویای مسی« 
کـه بـه  هـم دربـاره ی افـول آنهایـی اسـت 
پایـان داسـتاِن آرزوهـای شـان رسـیده اند و 
هـم دربـاره کـودکان و نوجوانانـی اسـت که 

به تازگی این راه پرخطر را شروع کرده اند.
کـه  اسـت  مسـتندی  مسـی«  »رویـای 
گفتگـوی رخ بـه  اغلـب پـالن هـای آن بـا 
کاراکترهایـش پـر شـده اسـت یـا بـه  رخ با
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کـه  زعـم نظریـه پـردازان سـینمای مسـتند 
بـا مواجهـه بـا چنیـن آثـاری عبـارت »کلـه 
های سخنگو« را به کار می برند در »رویای 
مسی« نیز دوربین، رو به روی آدم ها کاشته 
می شـود تا آنچه را که دیدنی اسـت، فقط 
بشـنویم و منتظر بمانیم آدم های فیلم، در 
مجری هایـی  همچـون  منفعـل،  بسـتری 
کاربلـد، محتـوای فیلـم را توسـعه دهنـد و 
این اهمیت زبان فیلمیک را کمرنگ می 
کنـد. بـی شـک خالقیـت در خلـق اثـری 
سـینمایی بـا اتکا بـر تصویر می توانـد اندوه 
یـا شـوک مدنظـر ایـن قبیـل آثـار را به شـکل 

کامل و چه بسا هنرمندانه تر پوشش دهد 
و دیگـر نیـازی بـه گفتگـوی دو سـویه بیـن 
کاراکترهـای مـوردی و نمونـه  فیلمسـاز و 

نباشد.
هنـری  وجـه  بـه  کـه  نکاتـی  از  یکـی 
مسـتند »رویای مسـی« ضربـه زده، حضور 
کارگـردان در قـاب اسـت. پیـش تـر،  خـود 
نمونه های بسیاری از حضور سازنده ی اثر 
در دنیای مستند دیده ایم، اما مهم، کارکرد 
این حضور است. در »رویای مسی« فیلم 
ساز به عنوان کاراکتری مکتشف و پیگرد 
مـی رود.  موضـوع  دل  در  منفعـل-  امـا   -
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حضور او برای رفتن در دِل حادثه نیسـت 
بلکـه آمـده تـا فقط تحقیـق کنـد. خودش 
بـه عنـوان بازیگـر نقـش اصلـی، نقشـی در 
گفـت  رویـداد نـدارد. در ایـن حالـت بایـد 
حضـورش چـه کارکردی در سـاختار فیلم 

دارد؟ هیچ! 
گرچـه  کـه  اسـت  محققـی  تنهـا  او 
شـبیه  حضـورش  امـا  شـده،  میـدان  وارد 
انـگار  و  نیسـت  »میدانـی«  جسـتجوگری 
کـه یـک محقـق  کاری را می کنـد  همـان 
دنیـای  در  میـزش  پشـت   ،)searcher(
کـه  مجـازی انجـام می دهـد. صـرف ایـن 

موضوعی همچون فسـاد فوتبالی را بدانی 
در  بازیگـر  و  کارگـردان  عنـوان  بـه  خـود  و 
پالن های فیلم حسرت و اندوهت را نشان 
انجـام  کاری خالقانـه  مخاطـب بدهـی، 
گاهـی  آ بـا  دیـدگاه  ایـن  البتـه  ای!  نـداده 
کـه مسـتند  از ایـن نظـرگاه بیـان می شـود 
می توانـد نقـش منجـی را نداشـته باشـد و 

این امری قطعی نیست. 
مسـتند می تواند فقط یک جسـتجوگِر 
صـرف باشـد. همچـون اصطـالح »مگس 
صرفـا  مسـتندهایی  بـه  کـه  دیـوار«  روی 
گـر و منفعـل اطـالق مـی شـود.  مشـاهده 
امـا در »رویـای مسـی« دلیـل حضـور خـود 
فیلمساز و منفعل بودن او جای نقد دارد. 
حضـور او در فیلـم زاویـه ی دیـد مشـاهده 
کـرده و خـود  کمرنـگ  گرانـه ی دوربیـن را 
فیلمساز را به شکلی نخ نما در مرکز توجه 
قـرار داده اسـت. بـه طـور مثـال در یکـی از 
صحنه های فیلم، کارگردان در خودرویی 
نشسته و در حال خوردن نوشیدنی است 
و صـدای روی تصویـر، دارد بی رمق درباره 
مملکـت  نوجوانـان  نسـل  آینـده  از  تـرس 
می گوید.  این در شـکِل بیان سـینمایی، 
یـک  و حتـا  انگارانـه اسـت  بسـیار سـاده 
کالِم  معنـای  و  تصویـر  بیـان  در  تضـاد 
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اسـت.  کـرده  ایجـاد  مسـلط«،  »صـدای 
پذیـری  کـه حتـی میـزان باور گونـه ای  بـه 
فیلـم را تحـت شـعاع قـرار داده تـا جایـی 
کـه  کارگردانـی  کـه نمـی تـوان متصـور بـود 
بـا عینـک آفتابـی اش در حـال خـوردن 
نوشـیدنی اسـت، اینقـدر نگـران آینده ی 
نسـل بعـدی باشـد. بـه عبارتـی مـی شـد 
تصاویـر  ک،  غمنـا نریشـِن  ایـن  بـرای 
را  نگرانـی  گرانـد  بـک  کـه  مناسـب تری 
بـه  فقـط  و  انتخـاب  دهـد  نشـان  بیشـتر 
حالـت،  ایـن  در  نکـرد!  کتفـا  ا نوشـیدن 
نـزول  لـوگ«  »سـولی  در حـد  نرشـین  کل 
کنـد و بسـیار درونـی و شـخصی می  مـی 
کالمی اسـت  که سـولی لوگ،  شـود. چرا 
یگـر بـا خـودش زمزمـه می کنـد. در  کـه باز
کار بـر  کـه در ایـن مسـتند اسـاس  حالـی 
شـده  بنـا  فسـاد،  از  مهـم  رازی  افشـای 
صـدای  و  فیلـم  در  کارگـردان  حضـور  و 
ماهیـت  تصویـر،  ی  رو بـر  او  مسـلط 

کمرنگ نموده است. انتقادی اثر را 
مستند می تواند عالوه بر سوژه حیرت 
انگیزش یا با اتکا به سـویه انتقادی اش، 
کنـد؛  ایجـاد  هـای موضوعـی  جذابیـت 
می رسـد  نظـر  بـه  مستندسـاز  خـود  امـا 
کـه  نبایـد آنچنـان غـرق در موضـوع شـود 
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تحـت  فیلمیـک،  و  هنـری  جذابیـت 
مسـتند  در  بگیـرد.  قـرار  سـوژه  الشـعاع 
بـاد  بـر  و  فوتبالـی  فسـاد  مسـی«  یـای  »رو
انـگار  آرزوهـای نوجوانـان،  و  آمـال  رفتـن 
فیلـم  عوامـل  خـود  ی  رو بـر  یـادی  ز تاثیـر 
که دوربین نقشه  گذاشته و به جای این 
کنـد در  گزارشـگر را ایفـا  یـا  گـر  مشـاهده 
کارگردان  اغلـب پالن ها ما چهره ی خود 
کـه بـا انـدوه یـا تعجـب یـا حسـرت بـه  را 
اوضاع نابسـامان فسـاد می نگرد، شـاهد 

هستیم.
اما نکته بعدی تصاویر آرشیوی است 
کـه نـه کیفیـت بصـری دارد و نـه کیفیت 
موضوعـی. بـه طـور مثـال رفرنس هایـی از 
برنامه تلویزیونی90 ارائه می شود که نمی 
توانـد رفرنسـی قطعـی و قابـل اتکا باشـد. 
برنامـه 90 بـا آن آیتم هـای جـذاب، نهایتًا 
کننـده  سـرگرم  هفتگـی  ی  مجلـه  یـک 
اسـت و حتـی بـاز پخش آن، تنها حسـی 
نوستالژیک را برمی انگیزد و ارزشی برای 

رفرنس ندارد. 
یای مسـی« همچنان  عالوه بر این »رو
بهـره  متعـدد  آرشـیوی  هـای  پـالن  از 
می بـرد. در ایـن آیتم های چند دقیقه ای 
نیـز دسـتخوش مـرور  و آرشـیوی، محتـوا 

دلیـل  بـه  عبارتـی  بـه  می شـود.  زمـان 
ماهیـت خبـری ایـن آیتـم هـا، محتـوای 
یای مسـی« به یقین همچون  مسـتند »رو
کارکـرد  مدتـی  از  بعـد  سـوخته،  اخبـاِر 
خـود را از دسـت می دهـد. بـه طـور مثـال 
و  نقـل  در  بازیکنـان  اسـامی  آوردن  بـا 
انتقـاالت فوتبـال و فسـاد پشـت پـرده ی 
آن، مسـتند نیز وارد فاز خبری می شـود تا 
گذر چند سـال، شـامل  که بعد از  جایی 
مـرور زمـان شـده و بـه هیـچ عنـوان بـرای 
مخاطـب تازگـی نخواهـد داشـت. اینجـا 
بحث فرم نیز مطرح است که همداستان 
با محتوا نیست. محتوا شاید در خدمت 
بیان موضوعی اثر باشـد اما از نظر شـکلی 
خیلی دلچسب نیست. این گونه است 
که می توان گفت شـاید این مسـتند برای 
دارد  کارکـرد  مشـخصی  زمانـی  دوره ی 
در  ضعـف  دلیـل  بـه  درازمـدت  در  امـا 
سـویه هنـری، لحظـه بـه لحظـه از ارزش 
کاسـته مـی شـود. بـه طـور مثـال بـرای  آن 
برایشـان  کـه مسـأله ی مهـم  مخاطبینـی 
خـوِد موضـوع فسـاد اسـت، در سـال های 
دربـاره  کـه  دارد  جذابیتـی  چـه  آینـده 
جزئیـات فوتبالـی یـک باشـگاه تهرانـی و 

حاشیه های آن چیزی بدانند؟!
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