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حسن حبیبزاده | کارگردان
نویسنده :مهدیاسدزاده

نوجوون بود که داستان خوندن رو با مجموعه سه تار شروع کرد .اول سه
تار رو خوند و بعد رفت سراغ زن زیادی و یه دفعه همه چیز فرق کرد.
جلال آلاحمـد ،حسـن حبیـبزاده رو کشـوند بـه دل دنیـای ادبیـات.
شـد یـه داسـتانخون حرفهای .داسـتان های ز یـادی خوند ،داسـتان های
زیادی نوشـت ،با نویسـندههای بزرگی دوسـت شـد ،انجمن و جلسه نقد
و مجله ادبی اینترنتی راه انداخت.
حتـی سـال ها بعـد یـه مجموعـه مسـتند تلویزیونـی سـاخت در مـورد
نویسـندهها و شـاعرهای معاصـر و همـه چیـز بـرای اون از خونـدن
کتاب های جالل شروع شد.
اگـه کتاب هـای جلال نبـود ،شـاید اون بـه جـای یـه مستندسـاز عاشـق
ادبیات ،تبدیل شده بود به همون مهندس عمرانی که قرار بود بشه.
خـب ،همیـن چیزهاسـت کـه جرقـهی یـه همچیـن مسـتندی رو تـو ذهـن
کارگردان میزنه. ...
کمان 5
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روایتی از روزهای آخر جالل
حسن حبیب زاده در مستند «جالل به روایت اسالم» آخرین سفر جالل و حضور و تاثیر او
در میان مردم اسالم را روایت می کند .به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند،
حسن حبیب زاده کارگردان مستند «جالل به روایت اسالم» درباره تولید این مستند گفت:
جالل آل احمد برای من سوژه بسیار جذابی بود ،اما این شخصیت آن قدر بزرگ است که
نمی توانسـتم به راحتی یک مسـتند دربارهاش بسـازم؛ آقای مهدی قزلی ،نویسـنده کتاب
«جای پای جالل» که به بررسی سفرهای جالل می پردازد ،ایده این مستند را به من دادند.

حسنحبیبزاده
نویسنده:
سهیلمحمودی
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پیرامـون شـخصیت جلال
آل احمـد ،کارهـای متعـددی
شـده اسـت کـه غالبـا نـگاه روشـنفکری
و نخبگـی دارنـد امـا هیچوقـت از نـگاه
مـردم عـادی ،ایـن شـخصیت را بررسـی
نکردهایـم .جلال آل احمـد ،یـک
شـخصیت روشـنفکر اسـتثنائی اسـت
کـه بـه شـدت با مردم عجیـن بـود و از این
زاویهتابهحال،شخصیتجاللبررسی
نشدهاست.
حبیـب زاده اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه
ایـن کـه آقـای قزلـی بـرای نوشـتن کتابش
روی اسـالم تحقیـق کـرده بـود مـن هـم
بـرای سـاخت ایـن مسـتند به سـراغ شـهر
اسالم رفتم .وقتی به سراغ مردم این شهر
رفتیم تا از جالل بپرسیم ،فهمیدیم که در
همان مدت کمی که آل احمد در اسالم
بـوده ،تاثیـر خـود را بـر مـردم شـهر گذاشـته
اسـت .جالـب اینجاسـت کـه مـردم،
جالل را به عنوان یک نویسنده روشنفکر
نمیشناختند،بلکهبهعنوانیکانسان

معمولـی و دوسـت داشـتنی کـه مثـل
همـه مردم ،زندگی عـادی و روزمره خود را
داشتمیشناختند.
حبیـب زاده در مـورد قصهی جالل در
این مسـتند گفت :ما روایت مسـتند را از
مـرگ جلال شـروع کردیـم ،چرا که اسـالم
ایسـتگاه آخر جالل بود و خیلی از مردم،
هنـوز خاطـرات حضـور و مـرگ جلال در
اسـالم را بـه یـاد داشـتند .ایـن مسـتند،
داسـتان زندگی جالل نیسـت بلکه یک
بخش کوچک از زندگی اوسـت .یکی از
شخصیتهایمستند ،کسیاست که
جالل به او پیشنهاد فرزندخواندگی داده
بود و حاال این پیرمرد ،قصه مواجههاش
با جالل آل احمد را روایت میکند.
مسـتند «جلال بـه روایـت اسـالم» بـه
کارگردانی حسن حبیب زاده تولید شده
اسـت و در تار یـخ بیسـت و چهـارم آبـان،
ساعتبیستدر قالببرنامهتلویزیونی
جشنوارهمستندرویآنتنشبکهمستند
خواهدرفت.
کمان 7
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پوسترفیلممستند
«جالل به روایت اسالم»

«جالل آ ل احمد» به ر وایت
کودکان
تحلیلی بر مستند «جالل به روایت اسالم» ساخته حسن حبیب زاده
نویسنده:رحیمناظریان

فیلـم بـا تصویـری از خیابـان

محتوایـی بـرای القـای غـروب آفتـاب

آل احمـد در اسـالم گیلان و

رسـیده اسـت ،چـرا کـه ا گـر از نظـر جغرافیا

بالفاصلـه تصویـری دیگـر از

اشـتباه محاسـباتی نکـرده باشـم ،شـهر
ً
اسـالم و متعاقبـا در یـای آن ،بـه نظر غروب

شـهر شـمالی آغـاز می-شـود و البتـه

خورشید نداشته باشد و غروب در سمت

تغییر رنگ به این کیفیت
تصویـر بـا کمی
ِ

جنوب غربی شهر افول می-کند .فیلم با

غـروب خورشـید در دریـای مجـاور ایـن
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پایان
ـروب غم انگیز آغاز میشـود و ِ
ایـن غ ِ
فیلم نیز با همین قاب ،البته با خورشیدی

آنجـا سـپری کرد .فیلم بعـد از زمانی کمتر

دورتر ،همراه است.

از نیـم قـرن بـه گفتگـو بـا آدمهایـی مـی

کـه جلال آل احمـد ،پایـان عمـرش را در

این دستکاری در تصویر را بیان نکردم

نشـیند کـه روزی و روزگاری ،آل احمـد بـا

تـا ایـرادی ایـن چنیـن کودکانـه از فیلمـی

آنها برخورد داشته و خاطراتی از او در ذهن

دربـاره جلال آل احمد گرفته باشـم! فیلم

این اهالی باقی مانده است .مستند برای

دربـاره آل احمـد اسـت و البتـه در طـول
مـدت زمـان روایـیاش ،کارگـردان ،تأ کید

دادن تأثیـر یـک شـخصیت ادبـی و
نشـان ِ
روشـنفکری متعلـق بـه نیـم قـرن پیـش ،بـر

زیادی بر گزینش گفتگوهایی دارد که نام

اهالـی یک روسـتا یا شـهر کوچـک ،نیاز به

سـیمین دانشـور ،همسـر جلال آل احمـد

داشتن آدمهایی دارد که بتوانند ماجرایی

نیـز در آن بیـان میشـود .تکـرار چندبـاره

بـه غایـت قدیمـی را از نو روایت کننـد و در

نـام سـیمین و تأ کیـد آغـاز و پایـان فیلـم

ایـن راه دچـار کلیشهسـازی و نمایـش-

بـر غـروب خورشـید و صـد البتـه نمـای

وارگـی نشـوند .جالـب ایـن کـه آدمهـای

سـاختگی از تغییر طلوع به جای غروب،

بـدون ذرهای اغـراق و در فراینـدی
فیلـم
ِ
ً
کاملا طبیعـی هنـوز بعـد از گـذر سـالیان

دالیلی اسـت کـه میتـوان آن را ارجاع این
ِ
تصویـر بـه شـکلی هنرمندانـه بـر کتـاب

سال ،با یادآوری مرگ آل احمد در اسالم،

مشـهور «غـروب جلال» اثـر همسـرش

اشکشـان سـرازیر می شود و طبیعی جلوه

دانشـور بدانیـم .حـذف نریشـن و حـذف
توضیحات اضافه در قبال همین دو پالن

کـردن همین حس خالص اهالی نسـبت
ِ

به آل احمد ،اثر را متفاوت و حقیقی جلوه

بـر جذابیـت تحلیلـیاش افـزوده اسـت.

میدهد.

بنابرایـن بـا شـروع فیلـم و کمـی دقـت نظـر

مسـتند بـا خاطرهگویـی مسـتقیم

در مـوارد یادشـده ،تصاو یـر نو یـد دیـدن

و افـرادی سـخن گـو شـکل میگیـرد و

مستندی قابل توجه را میدهد.
«جالل به روایت اسـالم» سـوژه جذابی

مصاحبه رودررو ،تکنیک این فیلم است
و تا پایان نیز از این رویهّ ،
تخطی نمیکند.

دارد .منطقـهای کوچـک در اسـالم گیالن

عنـوان فیلـم نیـز تأ کیـد بـر همیـن شـکل از

کمان
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تولید دارد و بنابراین مستند ،تنها روایتی از

با این رویکرد ،آنچه از آل احمد روایت

اهالی اسالم درباره جالل آل احمد است.

میشـود؛ از جملـه خاطـرات ،نقـل قولها

امـا نکتـه مهـم ،ماهیـت ایـن آدمهـای

و دیدارهـای روزمـره ،همگـی دارای روحی

خاطرهپـرداز اسـت .جالـب ایـن کـه تمـام

کودکانـه اسـت کـه بـه شـکلی غیـر ارادی

آدمهای اسالم که در حال روایت مستقیم

و غیرقابـل پیشبینـی بـر فضـای اثـر سـایه

از خاطراتشان با جالل آل احمد هستند،

افکنده.

حرفهایشـان مربـوط بـه دوره کودکـی یـا

پیشـتر دربـاره آل احمـد ،اندیشـه و

نوجوانـی آنهاسـت .بـا گذشـت نزدیک به

آثـارش ،کتابهـا و مقـاالت بسـیاری

نیم قرن از مرگ آل احمد ،بیشک راویان

نوشـته شـده کـه در سـاحت علمـیاش

کنونـی مسـتند ،یک طـرز تلقـی کودکانه از

جای مطالعه بیشتر نیز دارد ،اما در مستند

یک نویسـنده مشـهور ایرانی ارائه خواهند

«جلال بـه روایـت اسـالم» ،آن بخـش

کـرد کـه ممکن اسـت در نوع خود بینظیر

پایانـی زندگـی جلال روایـت میشـود کـه

باشد.

انـگار چندیـن و چنـد کـودک در حـال
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توصیـف شـخصیت یکی از مشـهورترین

و اندیشـهاش با آ گاهـی و ناآ گاهی تأثیری

نویسـندگان قـرن حاضر ایران باشـند .این

عجیـب گرفتنـد .ایـن عوامـل ،مسـتند

نکتـهای اسـت که به شـکلی ناخـودآ گاه،

«جلال بـه روایـت اسـالم» را اثری بیپیرایه

جذابیـت اثـر را بـه وجـود آورده و به صورت

و سـاده نشـان میدهـد کـه شـاید یکـی از

نادیدنی قابل حس شدن است.

اصلیترین دالیلش وجود کاراکتر هدف،

فیلـم بـه جزئیتریـن و بـه ظاهـر

یعنـی خـود آل احمـد در مرکـز آن باشـد و

معمولیتریـن خاطـرات نیـز میپـردازد.

البته از تدوین و شـکل مصاحبهای فیلم

حتـی چنـد بـار چایـی خـوردن جلال در

نیـز نبایـد غافـل شـد .برشهـای مـوازی از

قهوه خانهای کوچک یا در خانه پیرمردی

حرفهـای آدمهـای متعـدد ،ریتمـی تنـد
ً
بـه مسـتند میدهـد و یقینـا فقـدان ایـن

خاطرهای ارزشمند است .راویان مستند،

تکنیـک تدویـن میتوانسـت کسـالت
ِ
آثاری مستند که با رویه گفتگوی مستقیم

دائم دور و بر آل احمد بودند و البته از کالم

شکل میگیرد را دوچندان کند.

در آن زمـان ،همچنـان بـرای آدمهایـش
خود اعتراف میکنند که به دلیل کودکی،

فیلم به جزئیترین و
به ظاهر معمولیترین
خاطرات نیز
میپردازد .حتی چند
بار چایی خوردن
جالل در قهوه
خانهای کوچک یا در
خانه پیرمردی در آن
زمان ،همچنان برای
آدمهایش خاطرهای
ارزشمند است.

کمان 11
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مهسا طاهری | کارگردان
نویسنده :مهدیاسدزاده

سیزده سال پیش وقتی مهسا طاهری داشت برای اولین بار متن رادیویی
مینوشت ،سردبیر برنامه اولین قانون را برایش خالصه کرد:
ـ کوتاه و خالصه باشه ،وسطش هم افکت داشته باشه.
طـی سـال های متمادی نوشـتن بـرای رادیو ،این قانون اونقـدر براش تکرار
شـد کـه تبدیـل بـه سـبکش بشـه .اون قـدر کـه حتـی وقتـی خواسـت فیلم
بسازه هم نتونه فراموشش کنه.
اینطـوری بـود کـه نوشـتن بـرای رادیـو ،خالصـه و سـاده فیلـم سـاختن رو
بهـش یـاد داد .همونطوری که بازیگری تو نمایش های رادیویی کمکش
کـرد تصویرسـازی ذهنـیاش رو تقویـت کنـه .یـا همونطـور کـه تـو رادیـو،
اصول کارگردانی و مدیریت یه تیم هنری رو یاد گرفت.
شاید مهسا طاهری بتونه این رو با افتخار اعالم کنه:
اون تنها فیلمسازیه که به سبک رادیویی ،مستند میسازه!
کمان 13
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روایت برکت نمک
مهساطاهری
نویسنده:
سهیلمحمودی

بـه گـزارش روابـط عمومـی جشـنواره تلویزیونـی مسـتند ،مهسـا طاهـری کارگـردان مسـتند
«دوزلق» درباره تولید این مستند گفت :مستند «دوزلق» ،روایت زندگی انسانهایی است
که در اینچه برون زندگی می کنند و زندگی آنها وابسته به نمک است و جالب اینجاست
که این نمک هم وابسته به آب است و اگر باران نبارد ،زمین هم نمک نخواهد داشت.

 14کمان

نشریهیمستندهایتلویزیونی

آن هـا دغدغه هایـی ماننـد
بی آبـی و مهاجـرت جوانـان
دارنـد .بـه دالیـل مختلـف
اشـتغال در ایـن منطقـه ضعیف شـده
اسـت و جوانـان بـه صـورت قاچـاق بـه
کشـورهای مجـاور مهاجـرت می کننـد
تـا بتواننـد در شـغل های سـطح پاییـن
مشـغول شـوند و درآمـد اندکـی کسـب
کنند.
طاهـری افـزود :بـا شـرایط فعلـی و
بـا ادامـه کم آبـی و مشـکالت محیـط
زیسـت ،ایـن رونـد در حـال تشـدید
اسـت و مشـاغل محلـی در حـال از
بیـن رفتن هسـتند .نمـک ،نماد برکت
در ایـن منطقـه اسـت و اسـتخراج آن،

درآمـد اصلـی مردمـان اینچـه بـرون کـه
بـه خاطـر مشـکالت زیسـت محیطـی
کم شـده اسـت .تحت تاثیر سـدی که
در شـرق گلسـتان احـداث شـده ،ایـن
منطقـه بـه سـمت خشـکی مـی رود و
ممکـن اسـت حتـی بـه زودی اسـیر ر یـز
گردهـا شـود .رابطـه افـراد و طبیعـت و
خصوصا نمک در این مستند با نگاهی
روایـی از طریـق اسـتفاده از شـخصیتی
ثابت بررسی میشود.
مسـتند «دوزلـق» به کارگردانی مهسـا
طاهـری تولیـد شـده اسـت و در تار یـخ
بیست و چهارم آبان ،ساعت بیست در
قالب برنامه تلویزیونی جشنواره مستند
روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.
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پوسترفیلممستند
«دوزلق»

مردی با قلبی نمکین!
ُ
تحلیلی بر مستند«دوزلق» ساخته مهسا طاهری
نویسنده:رحیمناظریان

ُ
نکتهای جالب در فیلم «دوزلق»

ً
ارزشگـذاری کـرد و یـا پذیرفـت .امـا ذاتـا

وجـود دارد کـه در آن مؤلفههـای

مسـتند مردمنـگار به دلیـل جذابیتهای

مسـتند مردمنـگار بـا مؤلفههـای مسـتند
ِ

بدیـع مـکان و جغرافیـا و همچنیـن وجـود
ِ
پتانسـیل باال برای برداشت تصاویر بدیع،

میتوان امروزه ادغام گونههای مختلف از

ممکـن اسـت در حـد و حـدود همـان

تولیـدات متفاوت
یک شـاخه هنـری را در
ِ

چشمنواز بودنباقیبماند.

داسـتانی ادغـام شـده اسـت .در نـگاه اول

به صورت آشکاری دید و دیدگاه یا نوآوری

بـه عبارتـی انـگار در قالب مسـتندهای

ترکیـب گونـه را
فیلمسـازان در قبـال ایـن
ِ

قومنـگار یـا مردمنـگار ،مؤلـف _کارگـردان،
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خـود همچنـان از جذبـه جغرافیایـی کـه

زیـر الیـه داسـتانی اثـر پوشـیده میمانـد و

بـدان وارد شـده سـیراب نگردیـده و یـا ایـن

وظیفـه ایجـاد فضـا و دادن رنـگ و لعـاب

کـه در صـورت بومـی بودن ،فقـط هدفی در

بـه فیلم را بر عهده میگیـرد .در صحنهای

راستای معرفی زادگاه خود داشته باشد.

مرد نمکزار ،همسرش را معرفی
درخشانِ ،

«نانـوک شـمالی» را یادمـان نرفتـه اسـت

میکنـد .بـا ایجـازی مثـال زدنـی ،بیمـاری

و ایـن کـه «فالهرتـی» سـالها در مناطـق

زن بیـان میشـود و بالفاصلـه بـدون هیـچ

اسکیمونشینبهمطالعهمیدانیپرداخت

توضیحـی چند تصویـر از زن را میبینیم و
ً
نواختن سـاز ترکمنی
نهایتا او در نمکزار با
ِ
به نام «قپوس» به طرف شوهرش که پشت

زندگی کاراکتری به نام نانوک است .فیلم،
ً
اختصاصـا کاراکتـری خـاص را معرفـی

بـه تصویـر و رو بـه دریاچـه نمـک ایسـتاده،

و آنگاه مستندی مردمنگار ساخت ،اما با
ایـن وجـود «نانـوک شـمالی» اثـری روایـی از

مـیرود .ایـن تصویـر شـاعرانه ،هـم سـویه

میکنـد و در نهایـت بـه طـور کل ،زندگـی

ـت
مـردم نگارانـه را نشـانه مـیرود و هـم روای ِ
داسـتانی اثـر را پیـش میبـرد؛ یـا زن در

«دوزلـق» غـرق در جذابیتهـای

حـال چنـگ زدن پشـم گوسـفند ،ترانـهای

جغرافیایـی نمیشـود و درد و رنج «صالح

بومـی را زمزمه میکنـد .موارد دیگری که به

ثابـت» ،پیرمـردی کـه در شـورهزار بـه کار

سویه مردم نگاری تأ کید دارد ،عبارتند از:

نمک مشغول است را به تصویر میکشد.

تصاویریاز بازار ترکمنها،فرهنگشستن

در فیلمـی بیسـت دقیقـهای در تشـریح

کودک نوزاد با آب و نمک ،احداث سدها

سـویه مردمنگارانـه ،کارگـردان بـه بیـان

و آلـوده شـدن آبهـا و مـرگ ماهیهـای

توصیـف فرهنـگ ،آداب و رسـوم ،غـذا و
نـان ،محیـط ،زبـان و گویـش ،مناسـبات

بیـان مـرگ گلههـا بـه
تاالبهـای منطقـهِ ،
دلیل فقدان آب شیرین ،تصاویری زیبا از

تجـاری ،محرومیـت و خیلـی از مـوارد

نمک و دریاچه نمک . ...

اسکیموهای کانادایی را شرح میدهد.

جزیـی دیگـر از قبیـل پوشـاک و معمـاری

بـا ایـن وجود فیلم در مـدت زمان روایی

میپـردازد .ایـن بخـش از مسـتند بـا وجـود

کوتاهـی ،علاوه بـر مـوارد یـاد شـده ،روایتـی

تأ کیـد بـر آن ،بـه صـورت نامحسـوس در

یـک روزه از زندگـی کاراکتـرش را نیـز بـه
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تصویر میکشد .برای سر و سامان دادن به
روایتمستند«دوزلق» کارگرداناز تکنیک

ـرار یـک
مـوارد کاری متفـاوت هسـتیم .تک ِ

رویـداد یـا تأ کیـد بـر یک عنصـر ،موتیـف را

پرداختن بر موتیف بهره برده است.

میسـازد و موتیـف ،حاص ِـل تکـرار تصویـر

در این مستند ،فیلمساز نمک را که در

یـا آواهـا و صـوت و نشـانههایی محتوایـی

جهـان واقعـی  -از نظر علمی -عنصـری از

اسـت .نمـک دادن بـه برههـا بـرای پـروار

عناصر موجود در جهان شـمرده میشـود،
ِ

دندان اسب ها با نمک،
کردن ،تمیز کردن ِ

به کار گرفته اسـت .مرد نمکزار ،از کودکی

شغلش کار نمک بوده و همچنان با وجود

دادن مؤکد
نان پختن و غذا پختن و نشان ِ

نمک و  ...به همین دلیل «دوزلق» دارایی

ناتوانی ،مشغول به انجام همین کار است

فضایی به شدت هماهنگ از منظر شکل

و فیلـم ،بیمقدمـه او را در محیـط کارش

و محتواسـت .نمـک در جـای جـای اثـر بـا

نشـان میدهد اما در طول فیلم به صورت

کارکردهاییمتفاوتحضور دارد.

تکنیکیاثردراماتیکخود
عنصر
بهعنوان
ِ
ِ

شستن نوزاد تازه متولد شده با آب و نمک،

نامحسوس و در قالب پالنهایی کوتاه در

حتی زمانی که مرد نمکزار در پالنهای

دل روایـت ،مـا شـاهد اسـتفاده از نمـک در

پایـان فیلـم بـه بیمارسـتان مـیرود و از
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ناراحتـی قلبـیاش میگویـد ،یـک دیالوگ

تولیـد نمـوده اسـت .منظـور ،بازسـازی

کوتاه دوباره مفهوم نمک را به روایت اضافه

صحنههـا نیسـت بلکـه درخواسـت

میکند .او می گوید« :قلب من نمکزاره!!»

از آنـان بـرای انجـام کاری یـا عملـی کـه

و یـا پیرمـرد زمانـی از فقـدان فرزندانـش
میگویـد کـه در حال انجام کاری سـخت

دسـتخوش نظـم و
روایـت اصلـی فیلـم را
ِ
یـا جذابیـت کنـد .شـکل فیلـم بـرداری و

با محوریت نمک است.

کیفیـت قـاب و تصویـر و دقـت در زاو یـه

در تصویـری شـاعرانه ،گفتـار متـن کـه

دوربین و همچنین برداشت پالنهایی با

صـدای خـود پیرمـرد اسـت ،دربـاره نبـودن
پسـرش و مهاجـرت او بـه ترکیـه میگویـد.

ضبط تصاویر
نبودن ِ
ثبات ،بیانگر اتفاقی ِ

اسـت و این نکتهای اسـت که در ابتدای

این گفتار بر روی تصاویری از کار سخت

این تحلیل بدان اشـاره شـد ،این که فیلم

او و پـر کـردن یـک کامیـون بـا بیـل از نمک
نشسـته اسـت ،امـا ناگهان بـرای لحظاتی

جـذب فضـای فیلـم و لوکیشـن و
سـاز،
ِ

جغرافیـا نمیشـود و علاوه بـر پرداختـن به

کار مشـترک در جـوار
پسـرش را در
حیـن ِ
ِ

بیشتر خالقیتش را بر چگونگی روایت
آن،
ِ

فـدای سـینمای شـاعرانه میشـود .بـه

نکتـه پایانـی ،اسـتفاده از گفتـار متـن و

عبارتـی فیلمسـاز ،ابایـی از بازسـازی

تکنیک قابل قبول آن اسـت .مرد نمکزار،

صحنـه و رویـداد و یـا هدایـت بازیگـران

اجرای نریشن را به عهده دارد ،اما در حین

جهـت
واقعـیاش و یـا میزانسـن دادن در
ِ
نیـل بـه اهداف فیلمیـک ندارد .بیشـک

بیـان گفتـار ،همزمـان چهـرهاش بـه روی
ِ
تصویر نمیآید و او در حال انجام کارهای

مـرد نمکـزار بـرای کمـک بـه
پسـر ِ
ترغیـب ِ

روزانـه اسـت .اسـتفاده از صـدای خـود

او میبینیـم .اینجاسـت کـه واقعنمایـی،

او ،امـری فرمایشـی اسـت و البتـه بیهیـچ
ایرادی.
دادن روایت و پرداخت آن،
برای شکل ِ

کارگـردان برخـی از پالنهـا را از روی جبـر،
ً
مشخصا با هدایت افراد حاضر در مستند

میگذارد.

کاراکتر محوری و بیان رنج کار و رنج پیری
ِ
و رنـج دوری فرزنـد بـا صدایی گرفته و بم و
لهجهای دلنشـین ،نشـان از درک درسـت
کارگـردان از جنبههـای زیبایـی شناسـی
صدا و نحوه صحیح کاربرد آن دارد.
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دادن
برای شکل ِ
روایت و پرداخت
آن ،کارگردان برخی
از پالنها را از روی
ً
جبر ،مشخصا
با هدایت افراد
حاضر در مستند
تولید نموده است.
منظور ،بازسازی
صحنهها نیست
بلکه درخواست
از آنان برای انجام
کاری یا عملی که
روایت اصلی فیلم را
دستخوش نظم و یا
ِ
جذابیت کند.

فصلسومنخستینجشنوارهمستند
روزهای زوج | ساعت  ۲۰:۰۰از شبکه مستند
بازپخش ساعت۲۴:۰۰

برای رشکت در مسابقه پیامکی
کد فیلم «جالل به روایت اسامل» C2
کد فیلم «دوزلق» C3

شـما میتوانیـد بعـد از تماشـای هـر قسـمت امتیـاز خـود را از یـک تـا پنج سـتاره از طریق سـامانه
پیامکی  3000081با زدن کد فیلم به همراه عدد ستاره مورد نظر ارسال نمائید.
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ضمنا میتوانید از طریق کانال اطالع رسانی جشنواره به آدرس  @festmostanadو یا وبسایت
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