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عبدالخالق طاهری  |   کارگردان
سـال 1393، عبدالخالـق طاهـری فیلمبـردار مسـتند حیات وحشـی بـود 
ی  که برادرش داشت کارگردانیش می کرد. دوربینش رو گذاشته بود روبرو
کفچه نـوک و منتظـر بـود پرنـده برگـرده و بـره سـر وقـت تخم هـاش.  لونـه یـه 
ایـن انتظـار شـاید چهـل دقیقـه طول کشـید و درسـت وقتـی اونهـا دوربین 
کردند و راه افتادن، پرنده برگشت سر لونه اش. له له می زد و نای  رو جمع 
گرما انتظار کشـیده که  درسـت پرواز کردن نداشـت و معلوم بود خیلی تو 

بتونه برگرده سر جاش.
رو  و آخـر عبدالخالـق طاهـری  اول  قانـون  تلـخ،  کوچیـک  ایـن حادثـه ی 

کرد: مشخص 
هیـچ  تحـت  نبایـد  می سـازه،  اون  کـه  حیات وحشـی  مسـتندهای  تـو 

شرایطی، آرامش حیوانات  به هم بخوره.
کردن این قانون، سـاختن مسـتند رو خیلی سـخت تر  که رعایت  معلومه 
مسـتند  سـاختن  از  اون  مثـل  کارگردان هایـی  هـدف  مگـه  امـا  می کنـه؛ 

حیات وحش، چیزی غیر از اینه؟!
نویسنده:

 مهدی اسدزاده
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وایت حیات وحش  ر
تشنه زاگرس

عبدالخالق طاهری در مستند 
»آب و جان« با نمايش حيات 

وحش زاگرس، تالش کرده است 
تا مشکل تامين آب حيوانات اين 
منطقه را که بيشتر ريشه انسانی 

دارند بررسی کند. طاهری در اين 
مستند از همدان تا خوزستان سفر 

کرده تا يک معضل بزرگ را به 
نمايش بگذارد. به گزارش روابط 

عمومی جشنواره تلويزیونی 
مستند، عبدالخالق طاهری، 

کارگردان مستند »آب و جان« 
درباره اين مستند گفت: »آب و 

جان« روايتی از مشکالت حيات 
وحش برای تامين آب است. 

خيلی از چشمه ها و آبشخورهای 
طبيعی يا خشک شده اند يا اگر 

خشک هم نشده باشند از راه 
های مختلف تصرف شده اند 

و يا بر اثر تغيیرات اقليمی، کم 
آب يا غيرقابل دسترسی هستند 
که اين باعث شده حيوانات به 
شدت برای يافتن آب با مشکل 

مواجه شوند.

عبد الخالق طاهری
نویسنده:
سهیل  محمودی
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تولیـد  توضیـح  در  طاهـری 
کـرد:  تشـریح  جـان«  و  »آب 
توصیفـی  مسـتند  یـک  جـان«  و  »آب 
در  اسـت.  متـن  گفتـار  یـت  محور بـا 
تواننـد  مـی  مخاطبـان  مسـتند،  ایـن 
گـرس  کـوه زا تصاویـری از سراسـِر رشـته 
و  »آب  تولیـد  خـال  در  کـه  ببیننـد 
تامیـن  مسـئله  و  کردیـم  تهیـه  جـان« 
آب بـرای حیوانـات حیات وحش این 

منطقه را مورد بررسی قرار دادیم. 
اسـتان  تـا  همـدان  اسـتان  از  مـا 
یـم.کار  خوزسـتان را در ایـن مسـتند دار
گـرس شـمالی  از بـرف بسـیار شـدید زا
آغاز می شـود و به بخش های خشـک 
گرس در خوزسـتان ختم می شـود.  تر زا
که با  شاید بیننده انتظار داشته باشد 
ایـن حجم بـارش بـرف، حیات وحش 
گـرس نبایـد بـا مشـکل تامیـن  شـمال زا
کـه در  آب مواجـه شـود ولـی مـی بینیـم 
گرس شـمالی هم مشـکل آب  همـان زا

برای حیات وحش وجود دارد.

در  آب  کمبـود  مشـکل  افـزود:  ی  و
حیـات وحـش، البتـه مختـص منطقه 
گـرس نیسـت بلکـه بسـیاری از نقاط  پوستر  فیلم مستندزا

»آب و جان«
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در ایـران و جهـان با این معضل مواجه 
حیـات  از  وسـیعی  بخـش  و  هسـتند 
وحـش جهان در معـرض این خطر قرار 
که در مستند  دارد. سـعی شـده اسـت 
»آب و جان« این مشکات با استفاده 
گذاشـته  نمایـش  بـه  تصویـر  زبـان  از 
ایـن  از  بیشـتر  هرچـه  مـردم  تـا  شـود 
کنـار  در  کننـد.  پیـدا  گاهـی  آ معضـل 
راه  کـه  کردیـم  تـاش  توصیفـات  ایـن 
حل هایـی هـم برای معضـل تامین آِب 
قابـل شـرب بـرای حیوانـات پیشـنهاد 

یم موثر باشد. که امیدوار کنیم 
تهیـه  بـه  جـان«  و  »آب  مسـتند 
عبدالخالـق  کارگردانـی  و  کنندگـی 
طاهـری در چهـل و پنـج دقیقـه تولیـد 
شـده و با پذیرفته شـدن در فصل سـوم 
روز  در  مسـتند  تلویزیونـی  جشـنواره 
دوشـنبه، اول آبـان در برنامـه جشـنواره 
شـبکه  آنتـن  ی  رو مسـتند  تلویزیونـی 

مستند رفته است.
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انواعـی،  و  مسـتند در هـر شـکل 
حتـی  اسـت.  پژوهـش  نیازمنـد 
وقتی با مستندی پرتره سر و کار داریم، رگه 
های پژوهش و کنکاش در شرایط محیطی 
بـه روشـنی در آن قابـل رؤیـت اسـت. یافتن 
موضـوع یـا دسـتیابی بـه شـکلی از روایـت، 
خـود، پژوهـش مشـخص و حسـاب شـده 
ای را می طلبد. ممکن است این پژوهش 
حتـی  یـا  و  آن  بـا  همزمـان  تولیـد،  از  قبـل 
گیـرد.  بعـد از فراینـد تصویربـرداری انجـام 

ه و مدارک اسـت 
ّ
مسـتند، نیازمنـد ارائـه ادل

گاهـی یـک مسـتند پرتـره بـا تصاویـرش  و 
کاراکتـر، خـود بـه خـود در راسـتای  از یـک 
رونمایـی از همیـن دالیـل پیـش مـی رود. 
حاال اگر مستند عاوه بر پژوهش -که امری 
غالبـا قطعـی اسـت- سـویه ای علمـی نیـز 
داشـته باشـد، بـه طـور مثـال موضـوع درباره 
ی گونه ای جانوری باشد یا مواردی مرتبط 
بـا آن، اینجـا عـاوه بـر پژوهـش، در راسـتای 
تعییـن موضـوع و زاویـه ی دید، مستندسـاز 

جانورانی که گرسنه 
نیستند، اما تشنه اند

نویسنده: رحیم ناظریان

یادداشتی بر مستند »آب و جان« ساخته عبدالخالق طاهری
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باید استدالل علمی نیز ارائه نماید.
سـاخته  جـان«  و  »آب  مسـتند 
عبدالخالق طاهری، مسـتندی پژوهشی، 
علمـی بـا موضـوِع حیـات وحـش اسـت. 
شاید در تحلیل این فیلم و با نگاهی دقیق تر 
برموضـوع و محتوای آن بتـوان »آب و جان« 
را فراتر از مسـتندی صرفًا با موضوع حیات 
وحـش دانسـت و مضمون آن را متفـاوت از 

آنچه تصور می شود دریافت کرد.
بـا نگاهـی بـر آثـار مسـتند تاریـخ سـینما 
جـان«  و  »آب  بـه  شـبیه  موضوعاتـی  کـه 
دارنـد، می تـوان نقطـه اتـکا یـا امـر جـذاب 
آن هـا را متمرکـز بـر همیـن زندگِی سـوژه، که 
بـه  دانسـت.  انـد؛  منطقـه  یـک  جانـداران 
عبارتـی خوِد سـوژه به دلیـل جذابیت های 
زیسـتی اش، مخاطـب را همـراه مـی کنـد و 
البتـه اطاعـات علمـی کـه در محتـوای اثر 
وجود دارد نیز بر جذابیت فیلم می افزاید. به 
طور مثال مستندی از حیات وحش که در 
مورد زیستگاه و شکل زیستن پنگوئن های 
مخاطبـی  بـرای  توانـد  مـی  باشـد،  قطبـی 
جذابیـِت  جهـان،  از  دیگـر  ای  نقطـه  در 
در  حـال  هـر  در  باشـد.  داشـته  موضوعـی 
سینمای مستند، سوژه هایی نیز هستند که 
ممکن است از نظر تحلیل و تفسیر هنری 

اما نکته ای وجود 
که فیلم »آب و  دارد 
جان« را تا حدودی 
متفاوت تر از اغلب 
آثار مشابه معرفی 
می کند. »آب و 
جان« مستندی 
ُشسته و ُرفته است 
که گاهی همین سر 
راستی و به شّدت 
قاعده مند بودِن 
آن، آنچنان چشم 
که خود  را می نوازد 
به عنوان عنصری 
مخرب عمل 
می کند.
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و یا تأویل، همواره در سطح پایین تری قرار 
بگیرند و همان سویه ی تحقیقاتی و علمی 
اثـر، سـویه ی هنـری آن را تحـت الشـعاع 
قـرار دهـد؛ بـا ایـن حـال، وجـه تکنیکـی و 
خلـق تصاویـر بدیـع، نـوآوری در تکنولـوژی 
تصویربـرداری و صـدا و ... مـی توانـد فیلـم 
را متمایـز از آثـاری از ایـن دسـت قـرار دهـد. 
دیده ایم آثاری این گونه را که پیشـتر، برای 
اول بار از تکنولوژی تصویربرداری با وضوح 
بـاال در شـب بهـره بردنـد و همیـن عنصـر، 
برجذابیت تولید و حتی پخش گسترده آن 
تاثیر مستقیم داشت. همچنین جسارت 
کارگـردان در میـزان نزدیـک شـدن به سـوژه، 
کـه در این شـکل از مسـتند غالبـًا خطرات 
احتمالی را در پی خواهد داشت، می تواند 
کـه نظـر مخاطـب را بـرای  از مـواردی باشـد 

کید و توجه جلب کند. تأ
امـا نکتـه ای وجـود دارد کـه فیلـم »آب و 
جـان« را تـا حـدودی متفـاوت تـر از اغلـب 
آثـار مشـابه معرفـی مـی کنـد. »آب و جـان« 
مسـتندی ُشسـته و ُرفتـه اسـت کـه گاهـی 
همیـن سـر راسـتی و بـه شـّدت قاعـده مند 
بودِن آن، آنچنان چشم را می نوازد که خود 
بـه عنـوان عنصری مخرب عمل می کند. 
با این حال این فیلم همچون اغلب آثاری 
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کـه بـه حیات وحش مـی پردازنـد، درباره ی 
زندگـی، تولیـد مثـل، مهاجـرت، تغذیـه و 
هـای  گونـه  حیـاِت  ایـن  از  دیگـر  مـواردی 

جانوری، نیست.
»آب و جـان« تنهـا بـه صـورت مشـاهده 
گری دست و پا بسته برای معرفی جانوران 
زاگـرس عمـل نمـی کنـد. اینهـا را مـی گویم 
به این دلیل که چنین سوژه هایی، اغلب 
دافعه ای در پذیرش اثر سینمایی به عنواِن 
فرایندی هنری در مخاطب ایجاد می کند 
و در »آب و جـان« بـه صراحـت مـی تـوان 
ادعـا کـرد که موضـوع، صرفًا حیات وحش 

نیست. مستندساز خیلی به خوِد حیاِت 
کیـد نـدارد؛  طبیعـی جانـوری، در فیلـم تأ
چرا که موضوع، بحران آب است. موضوع 

درباره پرنده های تشنه است. 
کیـد  کـه روی آن تأ نکتـه ی متمایـزی 
دارم؛ بحرانـی اسـت کـه در ادامـه ی بحـران 
آب، در اقلیـم خشـِک ایـران، بـرای حیـات 
انسـانی، ُرخ داده و حـاال در ایـن مسـتند، 
این بحران تا مرِز حیات وحش نیز کشیده 
نکتـه ی  جـان«  و  »آب  در  اسـت.  شـده 
متمایزکننـده از آثـاری شـبیه بـه ایـن، طرِح 
یک روایت و مشخص نمودن یک چالش 
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منفـی  و  مثبـت  نیـروی  دو  بیـن  اساسـی 
اسـت. تاش جانـکاه گونه های مختلف 
جانـوری، بـرای رسـیدن بـه ته مانـده ی آبی 
آشامیدنی که نرم نرمک رو به اتمام است، 
بـا شـکلی اسـتعاری، نابـودی چرخـه ای از 
کـه در  زنجیـره غذایـی را نشـان مـی دهـد 
نهایت به انسـان ختم خواهد شـد؛ و از یاد 
نبریم که در این فیلم، کاراکترهای انسانی 
نشـان داده نمـی شـوند و فقـط آثـار مخـرب 
حضورشان در زیستگاه های جانوری بیان 

می شود!
آشـناُزدایی اثـر، حـول ایـن محـور اسـت 

کـه اواًل بحـران آب، تنها مختص به انسـان 
کاراکتـر دشـمن یـا منفـی،  نیسـت و دومـًا 
خـوِد انسـان معرفـی شـده اسـت. در ایـن 
و  رویـداد، تصمیـم  فیلـم شـاهد چالـش، 
نهایتًا عمِل کاراکترهایی جانوری/حیوانی 
کـه بـرای بقـا بـا موجـودی تحـت  هسـتیم، 
عنـوان انسـان مبـارزه مـی کننـد. مخاطب 
کاراکترهـای  بـا  فیلـم  ایـن  روایـت  دل  در 
کنـد،  جانـوری اش همـذات پنـداری مـی 
چـرا کـه شـاهد از کـف رفتـِن حـق طبیعـی 
آنـان در محیـط زیسـت خودشـان اسـت. 
شـما نمـی توانید تحمـل کنیـد در گرمایی 
سوزان، پرنده هایی بی شمار در گونه هایی 
مختلف به جایی از کوه می آیند که فقط 
قطـرات اندکـی آب از آن خـارج مـی شـود و 
ایـن کـم آبـی منشـأیی انسـانی دارد و البتـه 
در همیـن آبشـخوِر انـدک، بـاز هـم هسـتند 
انسـان هایی کـه بـه دلیل تجمع پرنـدگان، 

فرصت شکار را از کف نمی دهند.
فیلم درباره ی تشنگی حیوانات است، 
که این خود موضوعی قابل توجه به حساب 
مـی آیـد. تصـور این که بـه دلیل خطاهایی 
انسانی، پرنده ای، بخشی از ماه های سال 
را تشـنگی بکشـد، در نـوِع خـود عجیـب 
کارگـردان بـر ایـن موضـوع،  اسـت و تاکیـد 
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مضمـون فیلـم را از نگاهـی صرفـا »حیـات 
وحشی« دور می کند.

هایـی  بخـش  در  فیلـم  وجـود،  ایـن  بـا 
نتوانسـته خـود را از قیـد و بند تبلیغی بودن 
برهانـد. رگـه هایـی از حمایـت از حامیـاِن 
محیط زیست و دولتی ها در فیلم به چشم 
مـی خـورد که این شـائبه را ایجاد می کند، 
بخشی از تولید فیلم به دوش آن ها باشد. 
حذف این زاویه ی دید، می توانسـت تنها 
بـه اسـتقال محتوایـی و موضوعـی فیلـم 
کمـک کنـد. با این حال تمرکز فیلم سـاز بر 
موضوعـی چالـش برانگیـز و حفـظ نگاهی 
انتقـادی، ضعـف هـای آن را از چشـم دور 
کارگـردان  نـگاه مـی دارد. در نـگاه زیرکانـه 
در راسـتای القـای محتـوای ویرانگرانـه ی 
اعمـال انسـانی، همیـن بـس کـه بدانیـم در 
»آب و جان« با وجود نشان دادن حیوانات 
شکارگر، چالش اصلی را در همان موضوع 
کمبـود آب نـگاه مـی دارد. بـه طـور مثـال در 
ایـن زاویـه دیـد، جانـوری درنده تنهـا به این 
دلیـل بـه تصویر می آید که بحـران آب، او را 
نیز در بر گرفته و به حاشیه هایی مثل تغذیه 
و نحـوه شـکار او پرداختـه نشـده اسـت. بـه 
عبارتی آنچه در مسـتند نشـان داده نشده، 

خود افقی تازه از معنا را تولید کرده است. 
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شـما می توانیـد بعـد از تماشـای هـر قسـمت امتیـاز خـود را از یـک تـا پنج سـتاره از طریق سـامانه 
کد فیلم  به همراه عدد ستاره مورد نظر ارسال نمائید. پیامکی 3000081 با زدن 

کانال اطاع رسانی جشنواره به آدرس festmostanad@  و یا وبسایت  ضمنًا می توانید از طریق 
کنید. جشنواره به آدرس www.festmostanad.ir  در این نظر سنجی شرکت 
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