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حسن بیات  |   کارگردان
گرفته؛  کیلومتر اون ورتر از زنجان، یکی از زیباترین نقاط ایران قرار  پونزده 
گه آدم یه کم حوصله داشـته  که توش پره از آهو. ا سـهرین یه دشـت بزرگه 
کنه و تمام روز رو بشینه  کوچیک تو دل دشت پیدا  باشه، می تونه یه تپه 
بـه تماشـای گله هـای بـزرگ آهو که آزادانـه این طرف و اون طـرف می دون. 
حسـن بیات چند سـال قبل برای فیلمبرداری از آهوها گذرش به دشـت 
سـهرین افتـاده بـود و مـات و مجـذوب اون همه زیبایی شـده بـود. اونقدر 

که بعدش بارها و بارها به اونجا سر زده بود و تو آرامشش غرق شده بود. 
بعدها وقتی داشت »دو نازی« رو می ساخت، به این هم فکر می کرد:

گـه مـی شـد همـه آدم هـا بـه انـدازه شـخصیت اصلی مسـتند مـن، نگران  ا
طبیعت باشن ... .

نویسنده:
 مهدی اسدزاده
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محیط بانی 
که پدرخوانده 

بز کوهی شد
حسن بيات در مستند »دونازی«، 

همزيستی مسالمت آميز يک 
محيط بان با آخرين بازمانده 

های يک نژاد بز کوهی را روايت 
می کند.

حسن بيات، کارگردان مستند 
»دونازی« در گفت و گو با روابط 

عمومی جشنواره تلويزیونی مستند 
از جزییات توليد اين مستند خبر 

داد. به گزارش روابط عمومی 
نخستين جشنواره تلويزیونی 

مستند، حسن بيات درمورد توليد 
مستند »دونازی« گفت: سوژه 
اصلی مستند »دونازی« توسط 
يکی از دوستانم که ساکن شهر 
طارم از توابع زنجان است به 

من پیشنهاد شد که در روستایی 
به نام هارون آباد در حال اتفاق 

افتادن بود.

حسن بیات
نویسنده:
سهیل  محمودی
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ابتـدا بـه همـراه چنـد نفـر دیگـر از 
لوکیشـن بازدیـد کردیـم و متوجه 
تبدیـل  توانایـی  سـوژه  ایـن  کـه  شـدیم 
کـه  شـدن بـه مسـتند را دارد؛ امـا چیـزی 
مـن را جـذب سـاختن ایـن مسـتند کرد، 
عالقـه ای بـود کـه بیـن یـک محیـط بـان و 
دو بزغاله به وجود آمده بود. بزغاله هایی 
خانـوده  و  بـان  محیـط  یـک  توسـط  کـه 
خانـواده  و  شـدند  مـی  نگهـداری  اش 
ایـن محیـط بـان هـم عالقـه عجیبـی بـه 
کنـار این هـا  ایـن دو بزغالـه داشـتند. در 
و  منطقـی  رابطـه  نوعـی  خواسـتیم  مـا 
اخالقی را بین انسان و حیوان به نمایش 
در  حیـوان  نگهـداری  گاهـی  یـم.  بگذار
خانـه بـه مثابـه نوعی حیوان آزاری اسـت 
امـا آقـای صادقـی، ارتباطـی صحیـح بـا 

این حیوانات برقرار کرده است.
کـه  بیـات در مـورد اهمیـت حیواناتـی 
کـرد:  تشـریح  شـدند،  »دونـازی«  سـوژه 
ایـن  تـا  کـه خانـواده صادقـی  ایـن  دلیـل 
حـد بـرای نگهـداری از دو بزغالـه وقـت و 
کـه  کننـد، ایـن اسـت  هزینـه صـرف مـی 
این دو بزغاله از آخرین بازمانده های نژاد 
خاصی از بزکوهی هسـتند که در منطقه 
کننـد و نـژاد آن هـا در  پوستر  فیلم مستندطـارم زندگـی مـی 

»دونازی«
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معرض انقراض است. آقای صادقی که 
محیط بان هم  هست با اخذ مجوزهای 
الزم بـرای نجـات نسـل این نـوع بز کوهی 
کـه از ایـن دو حیـوان  گیـرد  تصمیـم مـی 

نگهداری کند.
کـرد: بـرای روایـت بهتـر  بیـات اضافـه 
تـا هـر  کردیـم  قصـه در »دونـازی« سـعی 
کـه در زندگـی ایـن خانـواده اتفـاق  آنچـه 
مـی افتـد را بـدون تغییـرات بـه نمایـش 
بـه  صادقـی  آقـای  خانـواده  یـم.  بگذار
زندگـی روزمـره خـود پرداختنـد و مـا ایـن 
همزیستی را در واقعی ترین حالت خود 
کشـیدیم. بـا توجـه بـه فاصلـه  بـه تصویـر 
95 کیلومتـری لوکیشـن از مرکـز زنجـان و 
کوهسـتانی بودن منطقه و گرمای شدید 
بسـیار  اثـر  ایـن  تولیـد  شـرجی،  هـوای  و 
سـخت بـود امـا طـی دوسـال ایـن اتفـاق 
افتـاد و مـا چهـار فصـل را در این مسـتند 

به تصویر کشیدیم.
حسـن  سـاخته  »دونـازی«،  مسـتند 
بیات با پذیرفته شـدن در سومین فصل 
تاریـخ  در  مسـتند  تلویزیونـی  جشـنواره 
ششـم آبـان سـاعت 20 در قالـب برنامـه 
آنتـن  تلویزیونـی جشـنواره مسـتند روی 

شبکه مستند خواهد رفت.
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عنصـر  سـه  اجـرا،  ایـده،  سـوژه، 
آثـار  تولیـد  کلیـدی  و  کلـی 
مسـتند و بـه طـور کلـی آثـار هنری اسـت. 
»سـوژه« در جهـاِن عینـی یـا ذهنـی وجـود 
کشـف آن مـی  دارد و هنرمنـد دسـت بـه 
زنـد. »ایـده« چیـزی اسـت کـه هنرمنـد بـه 
کشفیاتش می افزاید و دیدگاه یا خالقیت 
خـود را بـا آن بـه ُرخ مـی کشـد و »اجـرا« نیز 
اثـر  ارائـه ی  یـا  تولیـد  یـا  خلـق  چگونگـی 
ایـده و  و  گاهـی سـوژه، قدرتمنـد  اسـت. 

نیـز  گاهـی  و  اسـت  انگارانـه  سـاده  اجـرا 
سـوژه و ایـده، کلیشـه و اجـرا بـا ابتکاراتـی 
گر هر سه عنصر، خالی  همراه است. اما ا
از خالقیـت و جذابیـت باشـد، تکلیـف 

چیست؟
دو  »دونـازی«  مسـتند  اصلـِی  سـوژۀ 
بزکوهـی اسـت که بعد از مرگ مادرشـان، 
حـدود دوسـال اسـت توسـط یـک محیط 
بـان در خانـه اش نگهـداری مـی شـوند. 
روزنامـه ای  جذابیتـی  اینجـا  تـا  سـوژه 

سرگذشت و سرنوشت 
نامعلوم دو بزکوهی

تحلیلی بر مستند »دو نازی« ساخته حسن بیات
نویسنده: رحیم ناظریان
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و  نیـک  کاری  بـا  بـان  ایـن محیـط  دارد. 
احتمـااًل  را  کوهـی  بـز  دو  خداپسـندانه، 
عاشـقانه،  حـاال  و  داده  نجـات  مـرگ  از 
خـودش و خانـواده اش آن هـا را دوسـت 
دارنـد. همـه چیز تـا اینجا یک خبر خوب 
کـه نهایتـًا مـی توانـد در  و جـذاب اسـت 
آن  تبلیغـی  بـه شـکلی  خبـر شـبانگاهی 
یـک دقیقـه پخـش شـود؛  هـم در حـدود 
ای  سـوژه  چنیـن  شـدِن  فیلـم  بـرای  امـا 
عماًل فیلمسـاز نیازمند به زاویه ی دیدی 
شـخصی تـر، یـا هنرمندانـه تـر از موضـوع 
خواهـد بـود. در تمـاِم مدت زماِن مسـتنِد 
کیـد کارگـردان بـر انتخـاب  »دو نـازی«، تأ
کـه ایـن  بازسـازی وقایـع بـر ایـن مـدار بـود 
کاری نیـک  محیـط بـان درصـدد انجـام 
کـه بـه شـکلی  اسـت. مهمانـان و افـرادی 
تصنعـی وارد فضـای فیلـم می شـوند نیز، 
همگـی می آینـد و از کار نیک »صادقِی« 

محیط بان می گویند. 
کار  قبـل از تولیـد ایـن فیلـم، توصیـف 
روزنامـه  یـک  صفحـات  در  بـان  محیـط 
کار  نیز می توانسـت به شـکِل دقیقی این 
نیـک را اطـالع رسـانی کنـد و اینجـا نیز در 
مدیـوم سـینما، تنهـا بـه همیـن تشـریح و 

کید بر کار نیک بسنده شده است.  تأ

قبل از تولید این 
فیلم، توصیف 
کار محیط بان 
در صفحات 
یک روزنامه نیز 
می توانست به 
شکِل دقیقی این 
کار نیک را اطالع 
کند و اینجا  رسانی 
نیز در مدیوم 
سینما، تنها به 
همین تشریح و 
کار نیک  کید بر  تأ
بسنده شده است. 
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بـه  آیـا  سـوژه،  اینجاسـت!  سـؤال 
گزارش سـاده  سـینما تبدیل شـده یا یک 
کـه همچنـان فرقـی بـا خبـری  باقـی مانـد 
روزنامه ای ندارد؟ محتوای خوب، انسان 
دوسـتانه، نیـک، جامعـه پسـند، اخـالق 
کلمـه و عبـارت معقـوِل  گرایانـه و هـزاران 
تشـریح  سـینما  در  بارهـا  و  بارهـا  دیگـر، 
شـدند، اما با سـویه ای سـینمایی و هیچ 
که فیلمی فقط  گونه نبوده است  گاه این 
کنـد و جنبـه هـای  امـر اخالقـی را تبلیـغ 
هنـری را در فراینـد خلـق نادیـده بگیـرد. 
کـه حتـی  واضـح تریـن مثـال ایـن اسـت 
برای فیلم های تبلیغی مثل مستندهای 
وجـود  بـا  نیـز،  انتخابـات  بـرای  پرتـره 
جنبـه  همچنـان  سـوژه،  بـودِن  فرمایشـی 
های دیگر تولید در مرکز توجه است یا به 
طـور مثـال، شـما مـی توانید برای اسـطوره 
ای مذهبـی یـا چهـره بسـیار مطـرح دینـی 
بگوینـد  نهایتـًا  کـه  بسـازید  فیلمـی  نیـز 
فـارغ از محتـوای ارزشـی اش، فیلـم از نظر 
فنی، فیلم بسیار بدی بود. بنابراین صرفًا 
نیـک،  و  امـر حسـنه  بـر  کیـد  تأ و  اخـالق 
کنـد و  نمی توانـد جذابیـت هنـری ایجـاد 

نام زیبایی بر آن گذاشته شود. 
بـا ایـن توضیـح دربـاره »دو نـازی« بایـد 
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گفت، کارگردان دورنمای سینمایی اش 
از رویدادی خبری و سوژه ای احساسی، 
چـه بـوده اسـت؟ سـؤال ایـن اسـت: چـرا 
کارگـردان در »دو نـازی« از آغـاز تـا پایـان 
فیلـم، پـالن بـه پـالن، تمـام هـم و غمـش 
کـه تمجیـد  گذاشـته تـا فیلمـی بسـازد  را 
و تقدیـری بـا اغـراق از محیـط بان داشـته 
باشـد؟ ایـن تمجیـد، هـم از تصاویر و هم 
کـه  از ال بـه الی دیالـوگ هـای آدم هایـی 
گلچیـن مـی شـوند تـا دربـاره ایـن محیـط 
قابـل  تعریـف بگشـایند،  بـه  بـان، دهـان 
امـر  و  اخـالق  تنهـا  گـر  ا اسـت.  مشـاهده 
داشـته،  اهمیـت  مؤلـف  بـرای  نیـک 

بنابرایـن ما نیز سـنت شـکنی مـی کنیم و 
از فـرم معمـول تحلیـل و نقـد -کـه خاصه 
بـر خـوِد اثـر مـی پـردازد- خـارج مـی شـویم 
کار قـرار مـی  و نقـدی اخالقـی را مبنـای 
طـور  بـه  اخالقـی  رویکـرد  ایـن  بـا  دهیـم. 
مثال می توانیم از آن محیط بان بپرسیم، 
شـما با چـه معیاری، حیوانـی همچون بز 
کوهـی را ایـن گونـه اهلـی پـرورش دادیـد؟ 
به عبارتی نقد اثر را رها و به حاشیه های 
اخالقی می پردازیم. پرورش خانگی یک 
حیوان وحشـی می تواند آسـیبی جدی بر 
حیـوان وارد نمایـد. بدیهـی اسـت نهایتـًا 
ایـن دو بـز در طبیعـت رهـا خواهند شـد و 
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بـا ایـن روش پرورش، آنان زندگی سـختی 
از  شـاید  حتـی  و  کـرد  خواهنـد  تجربـه  را 
گـر  ا باشـند.  ناتـوان  نیـز  سـاده  چریدنـی 
کارگـردان تنهـا به سـویه ای  کـه  قـرار باشـد 
از  اثـر  احتمـاال  بـورزد،  کیـد  تأ اخالقـی 
جانـب مخاطـب نیـز بـا سـویه ای اخـالق 
کـه  گرایانـه تحلیـل خواهـد شـد و دیدیـم 
مـی تـوان به همین راحتـی از اخالق برای 

نقد اثری اخالقی استفاده کرد.
مسـتند »دو نازی« با توجه به سـوژه ای 
بـه  نیـز  اجـرا  در  نیسـت،  گیـر  دنـدان  کـه 
هیچ عنوان، رضایت بخش عمل نکرده 
است. تکنیک اصلی در تولید، بازسازی 

رویدادهایـی احساسـی اسـت کـه خالـی 
کنـش قابـل تأمـل هسـتند. بـه عبارتـی  از 
فیلـم بـرداری از نـاز و نـوازش دو بـز کوهی، 
تصاویر طوالنی از غذا دادن به آنها، بیش 
از آنکه عملی روزمره و همیشـگی باشـد، 
فیلـم  کـردن فضـای  پـر  کامـاًل در جهـت 
فیلـم  در  آن،  احساسـی  بـار  بـر  افـزودن  و 

جانمایی شده اند.
کنـار چنـد  کوچـه در  بـان در  محیـط 
پیرمـرد نشـانده مـی شـود و بـرای کودکـی، 
دهـد.  مـی  نشـان  را  هـا  بـز  هـای  عکـس 
در  هـم  آن  درسـتی  روش  ایـن  مشـخصًا 
کـه تنهـا بـرای دادن  گونـه مسـتند نیسـت 
بازسـازی  بـه  مخاطـب  بـه  اطالعـات 
فرمایشـی صحنـه هـا بپردازیم یا محیطی 
خنثـی مثـل یـک دورهمـی خیابانـی را به 
عنـوان لوکیشـن انتخـاب نماییـم. گرچـه 
اغلب صحنه های این چنینی در فیلم، 
گاهـی و اطالعات نیز به  بـه هیـچ عنوان آ
مخاطـب نمـی دهند و فقـط این تصاویِر 
طوالنـی در حـدود بیـان عالقـه و زحمـت 
ایـن محیـط بـان بـه شـکلی مصنوعـی و 

بازسازی شده، برای مخاطبند. 
وجـود  فیلـم  در  بسـیاری  هـای  نمونـه 
بـودِن  فرمایشـی  دهنـده  نشـان  کـه  دارد 
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دوباره همان مسئله تکرار شونده در فیلم 
کـه آقـای محیـط  اختصـاص دارد و ایـن 
بـان در حـال انجـام امـری نیـک اسـت. 
ورود مهمـان، دلیـل حضـورش، جایـگاه 
و اهمیتش، فقط فرمایشـی بودن صحنه 
هـا را تاییـد مـی کنـد یـا مرور عکـس های 
بـز توسـط اعضـای خانـواده نیـز،  ایـن دو 
کـردن زمـان فیلـم نـدارد.  کارکـردی جـز پـر 
کـه مـا عکـس هایـی از بچـه  اساسـًا ایـن 
کید بر زمانی مرده و بی  بزها ببینیم، جز تأ
حاصـل چـه نتیجـه ای در بـر دارد؟ اینهـا 
شـده  حسـاب  اعمالـی  عنـوان  هیـچ  بـه 
یـا تأثیرگـذار نیسـتند یا درسـت تـر این که 
اعمال و رویدادهای این فیلم چه اتفاقی 
باشـد و یا چه کوششـی و فرمایشی، هیچ 

کدام اعمالی کنش مند نیستند.
بـی  ایـن  اوج  و  فیلـم  بنـدی  پایـان  بـه 
یـم. محیـط بان بـه آتلیه  کنشـی مـی پرداز
کـه  ای مـی رود و از عـکاس مـی خواهـد 
بـه روسـتا بیایـد تـا از بزها عکـس یادگاری 
پایـان  عنـوان  بـه  سـکانس  ایـن  بگیـرد. 
تأثیرگـذار  غیـر  عملـی  همچنـان  بنـدی، 
قلمـداد خواهـد شـد و ایـن سـؤال پیـش 
می آید اساسًا آمدن یک عکاس و گرفتن 
یـک عکـس یادگاری جز نشـان دادِن اوِج 

گرچـه  تولیـد اسـت.  پـالن هـا در لحظـه 
در  ضعـف  بـر  دلیـل  بازسـازی  ایـن 
چگونگـی  امـا  نیسـت،  مستندسـازی 
کارکرد آن می تواند سؤال برانگیز  کاربرد و 
باشـد. پـالن هـای نـوازش و غـذا دادن بـه 
ایـن بزهـا به گونـه ای اغراق آمیز، تصنعی 
از آب درآمـده انـد یـا بـه طـور مثـال در کل 
فیلم، شخصیت اصلی مستند با لباس 
محیـط بانـی حضـور دارد. بـه نظـر حتـی 
گـر در بسـتر خـواب نیـز ناچـارًا او را نشـان  ا
مـی داننـد، همچنـان ایـن لبـاس را بـر تـن 
داشت. این خود دلیلی بر این ادعاست 
کیـد  کـه فیلـم نـه همچـون عنوانـش کـه تأ
کوهـی دارد و معـرف آنهاسـت،  بـر دو بـز 
در متن مسـتند، تنها برای خود شـخص 
محیـط بـان بـه آب و آتـش مـی زنـد. انگار 
معرفـی او بـه عنـوان یـک حافـظ محیـط 
زیست با لباسش معنا می یابد و در تمام 
ک حضـور  بـا ایـن پوشـا بایـد  او  پـالن هـا 

داشته باشد.
و  بـودن  سـاختگی  بحـث  ادامـه  در 
تصنعی بودن پالن ها می توان به صحنه 
در  خردسـال  کودکـی  بـا  مـرد  یـک  ورود 
کـرد.  اشـاره  بزهـا  از  بازدیـد  بـرای  آغـوش 
تمـاِم ایـن پـالن بـه سـالم و احوال پرسـی و 

نکته دیگر، کاربرد 
مصاحبه در فیلم 
»دو نازی« است. 
گرچه صدای 
مصاحبه کننده 
حذف شده است، 
اما شکل فیلم به 
که  گونه ای است 
وجود مصاحبه را 
تأیید می کند. 
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کارکرد دیگری  عالقه این محیط بان چه 
دارد؟ پالن هایی از این دست، فیلم را به 
عنـوان اثری خانوادگی و یا ویدئویی برای 

ثبت یک خاطره تنزل داده است.
در  مصاحبـه  کاربـرد  دیگـر،  نکتـه 
صـدای  گرچـه  اسـت.  نـازی«  »دو  فیلـم 
کننده حذف شـده اسـت، اما  مصاحبه 
کـه وجـود  گونـه ای اسـت  شـکل فیلـم بـه 

مصاحبه را تأیید می کند. 
متـرادف  غالبـًا  مسـتند  در  مصاحبـه 
بـا ایسـتایی و پرحرفـی اسـت. مصاحبـه 
هیچ وقت در سـینمای مسـتند نتوانسـته 
جانشـین الیقـی بـرای تصویـر باشـد. تنهـا 
خواهـد  را  خـود  کارکـرد  مصاحبـه  زمانـی 
جایگزیـن  را  تصویـر  نتـوان  کـه  داشـت 
کـه مصاحبـه  گرچـه مـی پذیریـم  کـرد.  آن 
جزئـی از ابزارهـای مسـتند سـازی اسـت، 
از آن  کارگردانـان در اسـتفاده  امـا همـواره 
حالتـی هنرمندانـه را اتخـاذ مـی کننـد. به 
طور مثال، مصاحبه در اتومبیل، در حین 
کار روزانـه، در حـاالِت نشسـته، خـواب، 
ایسـتاده و حـاالت متفـاوت دیگـر. امـا در 
مستند »دو نازی« تمام مصاحبه ها رخ به 
رخ و غالبـًا ایسـتاده صورت گرفته اسـت. 
نیـز  شـونده  مصاحبـه  از  سـؤاالت  حتـی 

سـطحی است. مشـخصًا افراد مستند به 
سؤاالتی پاسخ می دهند که توسط عوامل 
فیلـم پرسـیده شـده اسـت، امـا از ماهیت 
نیـز  سـؤاالت  کـه  آیـد  مـی  بـر  هـا  جـواب 
همچون پاسخ ها که بیشتر بیان خاطرات 
عبارتـی  بـه  انگارانه انـد.  سـاده  اسـت، 
مصاحبـه در ایـن مسـتند فقـط دریافـت 
اطالعاتی خاطره وار از آدم هاست و هیچ 
سـویه چالـش برانگیـز یـا انتقـادی نـدارد. 
مصاحبه بیشـتر معطـوف بر زمان مـرده ی 
رویدادهاسـت و نقـل رویـدادی اسـت کـه 

دیگر ارزش روایت ندارد.
»دو نـازی« شـاید مـی خواسـت فیلمی 
دربـاره ترویـج فرهنـگ دوسـتی بـا محیـط 
کیـد بـر عـدم شـکار حیوانـاِت  زیسـت و تأ
رو بـه انقـراض باشـد، امـا آن قـدر سـرگرم 
کار خیرخواهانـه اش  خـوِد محیـط بـان و 
شد که آن دو شکارچی حاضر در فیلم به 
حاشـیه رانده شـدند. بی شـک فیلم سـاز 
کید بیشـتر بـر دو شـکارچِی حاضر در  بـا تأ
فیلـم -که البتـه اندک حضور آنان نیز تنها 
تأیید و تمجید کار نیک محیط بان بود- 
می توانسـت بـا ایجـاد دو حالـت متضـاد، 
در فضایـی خـارج از شـعار و اخـالق، امـِر 

اخالقی را هنرمندانه تبلیغ کند.
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محمدجواد دهقان  |   کارگردان
مـورد  در  بـود  قسـمتی  بیسـت  و  صـد  مسـتند  مجموعـه  یـه  تصویربـردار 
فقیـر  روسـتای  کلـی  و  اسـتان  تـا  پونـزده  بـه  امـداد.  کمیتـه  مددجوهـای 
کـه بچه هـاش رو مدرسـه نفرسـتاده بـود، چـون پـول  سـر زد. آدمـی رو دیـد 
خریدن کیف و دفتر رو نداشـت. آدمی رو دید که همسـرش سـخت ترین 
بیماری ها رو داشـت و پول نداشـت ببردش تهران و بسـتریش کنه. آدمی 
رو دید که باید تمام خونواده اش رو با ماهی صد و هشتاد هزار تومن یارانه 

سیر می کرد.
چند سال بعد محمدجواد دهقان فقط به این فکر می کرد: 

کمـک بـه آدم هـای  کـه بعضی هـا تمـام عمرشـون رو وقـف  چطـور می شـه 
نمی تونـن  چـرا  می مونـن؟  محـروم  هـا  آدم  چـرا  اصـاًل  می کنـن؟  محـروم 

کنن؟ اوضاعشون رو عوض 
یه مدت طوالنی دنبال جواب سـوال هاش گشـت و بعد فهمید که دلش 

می خواد چه مستندی بسازه... .
نویسنده:

 مهدی اسدزاده
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بازگشتی برای 
ینی کارآفر

محمد جواد دهقان در مستند کوتاه 
»بازگشت« روايت مردی است که از 
زندگی شهری به ريشه های روستایی 

خود بازمی گردد و در اين »بازگشت« 
با ايده ای کارآفرينانه، روستای خالی 

از سکنه را نجات می دهد. به گزارش 
روابط عمومی جشنواره تلويزیونی 

مستند، محمد جواد دهقان کارگردان 
مستند »بازگشت« که در فصل سوم 
جشنواره تلويزیونی مستند پذيرفته 

شده، درباره توليد اين مستند 
گفت: داستان مستند »بازگشت« از 
جایی شروع شد که وقتی در حال 

تصويربرداری مستندهای بين برنامه ی 
»گاهی به آسمان نگاه کن« بودم بايد 
به نقاط مختلف کشور سفر می کردم 
و با سوژه های مختلف برخورد داشتم 
که اکثرا به داليلی مانند بی سرپرست 

بودن خانوار يا چنين مشکالتی، 
با کميته امداد در ارتباط بودند و 

بعضا توانسته بودند با کمک کميته 
امداد کار آفرينی کنند. در کنار اين ها 

عالقه ای که به کار مستند داشتم 
باعث شد از بين فهرستی که کميته 
امداد استان يزد در اختيارم گذاشت 

يک گزينه را انتخاب کنم و به عنوان 
سوژه مستند روی آن کار کنم.

محمد جواد دهقان
نویسنده:
سهیل  محمودی
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مسـتند  سـوژه  دربـاره  دهقـان 
از  یکـی  گفـت:  »بازگشـت« 
کـه  اسـت  توکلـی  آقـای  هـا  ایـن سـوژه 
بعـد  و  بـود  راننـده  و  شـده  شهرنشـین 
بـرای  و  بازگشـته  روسـتا  بـه  مدتـی  از 
کنـد. بـا  آبادانـی ایـن روسـتا تـالش مـی 
کـه در حـال  ایـن بازگشـت، روسـتایی 
نجـات  اسـت  از سـکنه  خالـی شـدن 
آقـای  قصـه  روایـت  کنـد.  مـی  پیـدا 
بیشـتر  »بازگشـت«  مسـتند  در  توکلـی 
کـه  معطـوف بـه فعالیـت هـای اوسـت 
یسـت  منجر به آبادانی روسـتایی در دو
کمتر  کیلومتری مرکز استان یزد شده و 
بـه زندگـی شـخصی او پرداختـه شـده 

است.
بـه  »بازگشـت«  کوتـاه  مسـتند 
کارگردانـی محمـد جـواد دهقـان تولیـد 
شـده و با پذیرفته شـدن در فصل سـوم 
جشـنواره تلویزیونـی مسـتند در ششـم 
برنامـه  قالـب  در   20 مـاه سـاعت  آبـان 
ی آنتن  جشـنواره تلویزیونـی مسـتند رو

شبکه مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»بازگشت«
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وستایی که ر
 دوباره زاده شد

یادداشتی بر مستند »بازگشت« ساخته محمد جواد دهقان
نویسنده: رحیم ناظریان

مفهوم و عمل »بازگشت«، همواره 
و  تغییـر  بـا  ادبیـات و سـینما  در 
تحول در کاراکتری که تن به این عمل می 
دهـد، همـراه اسـت. همـان قـدر کـه تغییـر 
مکان، جغرافیا و به عبارتی کوچ، مسبب 
تغییر است، بازگشت به مکانی که پیش تر 
در آن خاطره ای بایگانی شده نیز می تواند 

مسـبب تحـول یـا تغییر باشـد. نمونـه های 
زیادی در سینما وجود دارد که در آن فردی 
پـس از مـدت ها به زادگاهش یا مکانی که 
روزگاری در آنجـا زیسـته بـود، بازمی گردد و 
این شروع رویدادی جدید خواهد بود. او یا 
چیزی را تغییر می دهد یا خودش تغییری 

را تجربه خواهد کرد.
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از  کمتـر  در  »بازگشـت«  کوتـاه  مسـتند 
ده دقیقـه، ماجـرای تصمیم مردی را شـرح 
می دهـد کـه در گذشـته با چند تـن دیگر از 
هـم والیتـی هایـش، زندگـی شهرنشـینی را 
رهـا کـرده و بـه زادگاهشـان برمـی گردنـد. با 
این حال مستند در این مدت زمان کوتاه، 
همزمـان دسـت به نقـل دو روایـت می زند. 
اولی، یک روز کارِی زندگی »احمدتوکلی« 
کـه شـامل دامـداری، سرکشـی  در روسـتا؛ 
اسـتخر  در  غـذا  ریختـن  زنبـور،  برمزرعـه 
پرورش ماهی و شـرکت در جلسـه شـورای 
محلـه اسـت، را روایـت مـی کنـد و دومیـن 
کـه ال بـه الی روایـت  بخـِش روایـی فیلـم 
غالـب، بـه صـورت راوی بـا زاویـه دیـد اول 

گنجانـده شـده، نقـل ماجـرای  شـخص، 
چگونگی بازگشت از شهر به روستا و شروع 
زندگی جدید در گذشته است. به عبارتی 
مستند »بازگشت« یک روایت اکنونی دارد 

و یک روایت متعلق به گذشته. 
گـذرا بـه ایـن  در جایـی از فیلـم خیلـی 
موضوع اشـاره می شـود که در سـال 1386 
روسـتای کمکوئیـه از توابـع یـزد، کـه زادگاه 
کاراکتـر اصلـی مسـتند اسـت؛ بـه عنـوان 
عبـارت  شـد.  معرفـی  ُمـرده«  »روسـتایی 
فیلـم،  عنـوان  کنـار  در  مـرده«  »روسـتاِی 
مضمون آن، که فواید بازگشـت به روسـتا و 
عدم مهاجرت به شهرهاست را می سازد. 
بنابرایـن می تـوان این گونه تحلیل کرد که 
کارگـردان بـا تلفیـق دو روایـِت اشـاره شـده، 
حـال  زمـان  بـه  فیلـم  ظاهـر  در  را  روایـت 
معطـوف کـرده کـه اگر غیـر از این عمل می 
نمـود، مـا شـاهد فیلمـی بودیـم کـه تنهـا بـه 
شـرح ماجرایـی قدیمـی بسـنده کرده بـود و 
نه چیزی دیگر. برای مثال اگر روایِت غالِب 
کـه یـک روز از زندگـی کاری کاراکتـر  فیلـم 
اصلی فیلم بود؛ حذف می شد، زمان زنده 
ی مستند به زماِن ُمرده، تقلیل می یافت و 
این به نظر بسیار ناخوشایند جلوه می کرد.
کید بر تصاویری جذاب از  فیلم ساز با تأ
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روستای کمکوئیه و زیبایی های طبیعی، 
نه فقط برای آب و رنگ دادن به اثرش بهره 
کـه  بـرده، بلکـه در راسـتای هـدف فیلـم، 
ترغیب بازگشِت روستایی های مهاجرت 

کرده بر شهرهاست، گام برداشته است.
کیـد فیلـم بـر  بـا ایـن حـال بـا توجـه بـه تأ
کـه در آغـاز، لقـب  مفهـوم بازگشـت و ایـن 
»روسـتای مـرده« را بـه قبـل از این بازگشـت 
نسـبت مـی دهد، انتظار مـی رود در ادامه، 
ما بیش از پیش این شور زندگی را در فیلم 
کیـد فیلـم سـاز بـر روحـی  کنیـم. تأ حـس 
اسـت کـه روسـتایی هـای مهاجـرت کـرده 
از شـهر به روستا با بازگشتشـان دمیده اند، 
اما این جریاِن زندگی و رونق دوباره روستا، 
فقـط در کالم و نریشـن بیـان مـی شـود. بی 
کـه روسـتایی هـا  شـک تمامـی مشـاغلی 
قبیـل  از  انـد؛  انداختـه  راه  آبـادی  ایـن  در 
دامـداری، زنبـورداری، باغـداری، پـرورش 
ماهـی، پـرورش بلدرچین، مزرعـه گیاهان 
توانسـت  مـی  همـه  و  همـه   ... و  دارویـی 
بـا اتـکا بـر تصاویـری از خـوِد تولیـدات، بـا 
تمهیداتی بصری، بیانگر شور زندگی باشد 
تا تأثیر منفی عبارت »روستای مرده« که در 
آغاز بر ذهن نشست، آرام آرام با نشان دادن 

حرارت و شوق زندگی محو شود. 

با اعتقاد بر موجز 
بودن اثر هنری، 
این را هم نباید از 
گاهی  که  خاطر برد 
با ایجاز بیش از 
اندازه، خود مولف، 
مجاِل تأثیرگذاری 
بیشتر بر مخاطب را 
از خودش می گیرد. 
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هنـری،  اثـر  بـودن  موجـز  بـر  اعتقـاد  بـا 
گاهـی  کـه  ایـن را هـم نبایـد از خاطـر بـرد 
مولـف،  خـود  انـدازه،  از  بیـش  ایجـاز  بـا 
مخاطـب  بـر  بیشـتر  تأثیرگـذاری  مجـاِل 
گیـرد. بـرای شـرح ایـن  را از خـودش مـی 
موضـوع بـه صحنـه ای درخشـان از فیلم 
کتر محوری  کارا اشاره می کنم؛ »توکلی« 
و  روسـتا  گذشـته  از  حالـی  در  فیلـم، 
اصطالح »روستای ُمرده« می گوید که با 
وانتـش در حـال عبـور از قبرسـتان روسـتا 
اسـت. بـه نظـر ایـن جانمایـی، نشـان از 
کارگردان دارد، اما با  قدرت درک تصویر 
که مفهوم  این توجیه، برای فاز دوم فیلم 
»زندگـی« در آن  بـوده، هیـچ تصویـر قابل 
گرفتـه نشـده اسـت. بـه  اتکایـی در نظـر 
عبارتی وقتی نشانگان تصویری، مفهوم 
فیلـم  و  رونـد،  مـی  نشـانه  را  »مردگـی« 
درباره همین تجدید حیات اسـت، چرا 
کننـد  کـه »زندگـی« را بیـان  از نشـانگانی 
کـه  اینجاسـت  شـود؟  نمـی  بـرده  سـود 
کوتاهی مدت  تعـدد مضامین، در قبـال 
محتـوا،  پرداخـت  مجـال  فیلـم،  زمـان 
کترپـردازی، انسـجام روایـت و نهایتا  کارا
اثـر  از  را  بـر مخاطـب  تاثیرگـذاری بیشـتر 

کند. یغ می  در
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