


ُبــوا ِبآَياِتَنــا 
َّ

ِذيــَن َكذ
َ
َواّل

ــْن  ــُهْم ِم َسَنـــْسَتْدِرُجــــ
َيْعَلُمــوَن  َل   

ُ
َحْيــث

كــه آيــات    و آنــان را 
مــا را دروغ انگاشــتند، 
خــود  كــه  راهــى  از 
نمى داننــد بــه تدريــج 
خوارشــان مى ســازيم.  

قــرآن كريـم، سوره األعراف 
آيه 182



نویسندگان: 
رحیم ناظریان | مهدی اسدزاده | سهیل محمودی

همکاران:
کرم سادات فاطمی | مهدی مجد | زکریا زرگانی   مطهره کشاورز | ا
 یاسر صدر نژاد | محمد حسین شفیق

عکاس:
 سهراب خان زاده

مدیرهنری:
علیرضا بخشی

با سپاس از دبیرخانه ی جشنواره مستند
و کارکنان محترم خانه مستند انقالب اسالمی

نشانی:
 تهران،خیابان ولی عصر، باالتر از پارک ساعی، جنب بیمارستان
ک ۳ مهرگان  بن بست مهرگان، پال
کد پستی: ۱۵۱۶۷۳۵۶۱۴ تلفن: ۸۸۷۸۳۶۵۰  ۸۸۷۸۳۶۴۵،  

خواننده ی گرامی، تمام شماره های نشریه ی کمان را می توانید از 
سایت زیر دریافت کنید
www.khanemostanad.ir

شــــماره ی  19، یکشنبه ،  5  آذر ماه 1396



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۴



کمان
شماره نوزدهم، آذر ماه 1396

۵

بهمن ابراهیمی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

هـر و از اونجـا فیلـم 
َ
گ یاچـه  کلـی راه رو بـه سـختی رفتـه بـود تـا برسـه بـه در

کـه بهـش  یسـت، برخـاف اون چیـزی  کانکـس سـازمان محیط ز بگیـره. 
کنه. برای همین  گفته بودن، برق نداشت و نتونسته بود باتری ها رو شارژ 

یاچه هلی شات بگیره. هم یه بار بیشتر نمی تونست از در
کـه  خـب اتفاق هـای عجیـب و غریـب هـم درسـت تـو همین جـور مواقعـه 
می افتـن! یـه زنبـور سـرخ بـزرگ اومـده بـود و نشسـته بـود رو دسـتش و اون 
نخواسـته بـود دسـتش رو تکـون بـده که کیفیـت تصویر خراب شـه و زنبور 
بـه  ابراهیمـی خـودش رو  یـه سـاعت بعـد وقتـی بهمـن  بـود.  نیشـش زده 
نزدیک تریـن درمونـگاه رسـوند، دسـتش بـه انـدازه یـه لولـه پولیکا بـاد کرده 

بود، پر از تاول های ریز و درشت... .
راستش پشت تصاویر خیره کننده بعضی از مستندها قصه های عجیب 

و غریبی وجود داره... .
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به سوی ماوای سمندر امپراطور
بهمـن ابراهیمـى در مسـتند بلنـد »اشـترانکوه« بـا نمايـش محیط زيسـت بکر شـرق لرسـتان، 
پیرامـون انقـراض نسـل سـمندرهای امپراطـور هشـدار مى دهـد. بـه گـزارش روابـط عمومـى 
جشنواره تلويزیونى مستند، بهمن ابراهیمى، كارگردان مستند »اشترانکوه« درباره تولید اين 
مسـتند توضیح داد: قبال در مسـتند »با سـیمره« تصاوير بسـیار زيادی از جاذبه های زيسـت 
محیطى غرب استان لرستان تهیه كرده بودم، اما هیچ گاه نشده بود كه بتوانم شرق استان 
لرستان را نیز به تصوير بکشم؛ همین شد كه تصمیم گرفتم مناطق شرقى استان لرستان را با 

محوريت اشترانکوه به تصوير بکشم.

بهمن ابراهیمی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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ابراهیمـی گفـت: طـرح مسـتند 
مرکـز  سـیمای  و  شـد  نوشـته 
لرسـتان نیـز تهیه کنندگـی آن را بـر عهـده 
گرفـت. البتـه مـن در آن موقـع 30 درصـد 
کار را تصویربرداری کرده بودم. تولید این 

کار، 14 ماه تمام زمان برد.
کارگـردان مسـتند »اشـترانکوه« دربـاره 
مسائلی که در این مستند بررسی شده، 
گفت: در این مسـتند، بیشـتر با نگاه بوم 
منطقـه  آن  ناشـناخته  طبیعـت  گـردی 
بیشـتر  کشـیده ایم.  تصویـر  قـاب  بـه  را 
تصاویـری  مسـتند،  ایـن  بخش هـای 
است که برای اولین بار دیده خواهد شد. 
کـه تـا بـه حـال دیـده نشـده  مکان هایـی 
کـه بـرای اولیـن بـار از آن هـا  و غارهایـی 
تصویربرداری می شود، بخش عمده این 

مستند را تشکیل می دهند.
وی افـزود: می شـود نـام ایـن مسـتند را 
کـه روایـت ایـن  »بـا سـزار« گذاشـت، چـرا 
مسـتند، مخاطـب را بـا رود سـزار همـراه 
کـه از پیوسـتن چندیـن رود در   می کنـد 

شـمال و شـرق و مرکـز لرسـتان بـه وجـود 
بـه سـد دز در خوزسـتان  نهایتـا  و  آمـده 
می ریـزد. این رودها از مکان های متعدد 
و زیبـا و دلنشـینی می-گذرنـد و بـه هـم 
وصـل می شـوند تـا مـا را بـه یـک نقطـه بـه 
نـام پاپـی می رسـانند کـه منطقـه ای بیـن 
در  اسـت.  خوزسـتان  و  لرسـتان  اسـتان 
ایـن منطقـه، نوعـی سـمندر هسـت بـه 
کـه ایـن رودهـا بـه  نـام سـمندر امپراطـور 
زیسـت گاه ایـن گونـه ی جانوری منتهی 
می شـوند. قصـه ایـن گونه اسـت کـه این 
کـه  رودهـا می رونـد تـا بـه مـا خبـر بدهنـد 
سمندرهای امپراطور در معرض انقراض 

قرار دارند.
کارگردانـی  بـه  »اشـترانکوه«  مسـتند 
بهمـن ابراهیمـی در صدا و سـیمای مرکز 
لرسـتان تهیـه شـده اسـت و بـا پذیرفتـه 
شـدن در فصـل سـوم جشـنواره مسـتند 
در تاریـخ چهـارم آذر، سـاعت بیسـت در 
قالب برنامه تلویزیونی جشـنواره مستند 

پوستر  فیلم مستندروی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.
»اشترانکوه«
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در فرایند تحلیل، شکل برخورد 
با فیلمی داستانی یا مستند که 
اساسـا بـر پایـه لـذت بـردن و یـا انعـکاس 
شـده  تولیـد  طبیعـی  جهـان  جذابیـت 
باشد، متفاوت است. سوال اینجاست 

سـخن  فیلمـی  دربـاره  می تـوان  چگونـه 
رسـاندن  جـز  چیـزی  هیـچ  کـه  گفـت 
مخاطـب بـه حظـی بصـری در دورنمـای 
خود ندارد؟ شـما شـاهد فیلمی هسـتید 
بـدون  را  یـک جغرافیـا  زیبایی هـای  کـه 

لرستان را ببین! لذت ببر! 
و سکوت کن!

یادداشتی درباره مستند »اشترانکوه«
نویسنده: رحیم ناظریان
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دسـت کاری نشـانتان می دهـد و حتـی 
جذابیـت  ایـن  فیلمیـک،  امکانـات  بـا 
تصویـری از خـوِد جهان واقعـی هم بلکه 
زیباتر دیده شـود. چگونه می توان درباره 
)بـرای  بـودن  »فیلـم«  ادعـای  کـه  اثـری 
را  بـودن  »سـینما«  نهایتـا  یـا  تلویزیـون( 
یدک می کشـد، اندیشـید؟ آیا فیلمی که 
فقـط مجـال دیـدن بـه مخاطـب بدهـد و 
در ورای ایـن مشـاهده، لذتـی دیداری از 
جهـان پیرامـون را نصیـب او کند و آنچه 
ی سلب  اندیشه ی هنری می نامیم، از و
گـر  کنـد را می تـوان اساسـا فیلـم نامیـد؟ ا
این ادعا درست باشد آیا ضامِن »فیلم« 
آن  اندیشـه ورزی  تنهـا  اثـر،  یـک  بـودن 
در  مشـاهده گر،  سـینمای  آیـا  اسـت؟ 
کـه  یـخ سـینما آثـاری را خلـق ننمـوده  تار
کاسـت به  کم و  تنها جهان واقعی را بی 
مخاطـب نشـان داده باشـد؟ سـوال ایـن 
کـه تنها  اسـت وقتـی بـا اثـری ایـن چنین 
و  ببیـن  را  »طبیعـت  می گویـد:  شـما  بـه 
لـذت ببـر!« مواجـه می شـوید، چگونـه با 

آن برخورد می کنید؟
یک: مسـتند »اشترانکوه« اثری است 
بـه شـدت زیبـا! زیبـا از آن نظر که جهان 
را  جغرافیـا  یـک  بکـر  طبیعـت  و  واقعـی 

جذابیـت  قـدر  آن  می دهـد.  نشـانتان 
و  از منظـر زیبایی هـای طبیعـی  بصـری 
کـه در طول دیدن اثر، دائم  فیزیکـی دارد 

در حال افسون هستیم.
را  شـما  عنـوان  هیـچ  بـه  فیلـم  دو: 
خسـته نمی کنـد. بیـش از یـک سـاعت 
مسـتندی طبیعـت محـور می بینیـد و از 
ید  تصاویـر خوشـتان می آیـد، چـرا که دار
و  گیاهـان  کوه هـا،  غارهـا،  آبشـارها،  بـا 

جانوران عجیب سرگرم می شوید. 
تدویـن  در  ایـرادی  ظاهـر  بـه  سـه: 
همـه  کـه  چـرا  نمی شـود،  دیـده  مسـتند 

چیز سر جایش قرار دارد. 
کیفیـت  چهـار: فیلـم از نظـر قـدرت و 
تصویربـرداری بی نظیـر اسـت و از همـه 
ابـزار موجـود در جهـت تولیـد تصاویـری 

به شّدت واضح و زیبا سود می-برد.
از  یکـی  همراهـی  بـا  نریشـن  پنـج: 
گوینده هـا بـا صدایـی دلنشـین  بهتریـن 

پیش می رود.
گـذاری  صدا و  صدابـرداری  شـش: 
شـده  حسـاب  و  دقیـق  نورپـردازی،  و 
یـک  اسـت، حتـی در غـاری تنـگ و تار
شـما بـه عنوان بیننـده همچنان تصاویر 

کیفیت می بینید. را با 
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هفـت: فیلـم بـه خوبـی اطاعـات می 
دهد. بسـیار دلنشـیبن »اشترانکوه« را در 

خال روایت می شناسید.  
»اشـترانکوه«  کـه  ایـن  نهایتـا  هشـت: 
ایـرادی  هیـچ  کـه  اسـت  مسـتندی 
کید می گویم! مسـتنِد  نـدارد. ایـن را بـا تأ
تولیـد  در  ایـرادی  هیـچ  »اشـترانکوه« 

ندارد.
تـا  شـد  بیـان  هشـتگانه  مـوارد  تمـام   
بگویم این فیلم با وجود همه این نکاِت 
مثبـت، آیـا می توانـد فیلـم بـدی باشـد؟ 
کـه همـه عوامل  چگونـه می تـوان فیلمـی 
ممکـن  شـکل  بهتریـن  بـه  تولیـدی اش 
قلمـداد  بـد  فیلمـی  را  می کننـد  عمـل 
کـه طـرح می شـود از  کـرد؟ شـاید سـؤالی 
اسـاس اشـتباه باشـد! شـاید قبـل از هـر 
سـؤالی بایـد بپرسـیم آیـا این اثِر بـی ایراد، 
اساسًا فیلم هست؟! یا باید این »کلمه« 
کنیـم؟ آیـا هنـر در  را از سـؤالمان حـذف 
قبال عناصری چون خاقیت و اندیشـه 
کـه معنـا می یابد یـا در جواِر سـواِد  اسـت 

تکنیکی؟ 
آیا پرداختن به زیبایی های طبیعی و 
زیبایی به معنای عام )نه فلسفی اش(، 
اسـت،  نسـبی  پدیـده ای  قاعدتـا  کـه 
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می توانـد جایگزیـن آن زیبایـی شناسـی 
اندیشـمندانه اسـت،  کـه اساسـا  هنـری 
گر صرفا پرداختن به امر زیبا، آن  شـود؟ ا
کـه در سـویه عامیانـه مطرح اسـت،  طـور 
هنـری  اثـری  گـذاری  ارزش  بـر  دلیلـی 
یـخ  تار از  نیمـی  تکلیـف  پـس  باشـد، 
کـه بـه زشـتی های دنیـا پرداخته انـد  هنـر 
سرشـار  »دانتـه«  دوزخ  می شـود؟  چـه 
بسـیاری  زعـم  بـه  امـا  زشتی هاسـت  از 
کمـدی  از  بخـش  بهتریـن  منتقـدان،  از 
فلسـفه ی  یـخ  تار در  هسـت.  نیـز  الهـی 
کـه  هنـر هیچـگاه مفهـوم زیبایـی، آنچـه 
»زیبـا بـود و یـا زیبا هسـت« تلقی نشـده، 
بلکـه امـر زیبـا به پدیـده ای یا اندیشـه ای 
که در درون خود، زیبایی  گشـته  اطاق 
اغلـب  باشـد.  داشـته  هنـری  شناسـی 
کنـون، شـرح  گیلگمـش تـا  آثـار ادبـی از 
زیبایـی  بـا  هسـتند  جهـان  زشـتی های 

شناسی هنری! 
مسـتند »اشـترانکوه« به شدت خوب 
را  پـروژه  می تـوان  و  اسـت  شـده  تولیـد 
کرد.  پروژه ای مشّقت بار در تولید تصّور 
گـرس  کوهـی در دل زا فیلـم دربـاره رشـته 
کـه بـه آلپ ایـران معروف شـده و  اسـت، 
گردشـگری، یکـی  از نظـر جذابیت هـای 

کز مهم به حسـاب می آید. مسـتند  از مرا
بـر رودهـا، و سرشـاخه های منتـج از ایـن 
گیاهـی و  کـوه، حیـات جانـوری و  رشـته 
جذابیت هـای طبیعـی و چشـم نـواز این 
کید دارد و مو به مو تمامی این  جغرافیا تا

زیبایی طبیعی را شرح می دهد.
چنیـن  بـا  اثـری  چنیـن  تولیـد  بـرای 
نیازمنـد  بی شـک  جغرافیایـی  وسـعت 
تیمـی قـوی هسـتید و البتـه انـرژی تمـام 
نشـدنی بـرای رها ننمودن پـروژه در میانه 
بـه  نیـل  بـرای  »اشـترانکوه«  مسـتند  کار. 
اهدافش در جهت معرفی این رشته کوه 
و تمـاِم زیـر و بـم آن، بـه عوامـِل حرفـه ای 
منظرهـای  از  بتوانـد  تـا  اسـت  محتـاج 
منابـع  یسـتی،  ز محیـط  پژوهشـی، 
و  زمیـن شناسـی  آبخیـزداری،  طبیعـی، 
کوه  کند. در این مسـتند  ... موفق عمل 
غارنـوردی،  آن،  آتـی  مصائـب  و  نـوردی 
تصویربرداری در برف و یخ، یخ پیمایی 
صعـب  کوه هـای  و  دره هـا  از  عبـور  و 
بـه  تولیـد  عوامـل  توسـط   ... و  العبـور 
شـکلی عملی انجام می گیرد. بی شـک 
تولید چنین مسـتندی با چنین وسـعِت 
ک  خطرنـا و  زمان بـر  بسـیار  موضـوع، 
کیپ حرفه- خواهد بود و هماهنگی با ا

 مستند بر رودها، و 
سرشاخه های منتج از 
کوه، حیات  این رشته 

گیاهی و  جانوری و 
جذابیت های طبیعی 

و چشم نواز این 
کید دارد و  جغرافیا تا
مو به مو تمامی این 

زیبایی طبیعی را شرح 
می دهد.
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ای بـرای رسـیدن بـه مناطـق مـورد اشـاره 
در مسـتند بسـیار پیچیـده و سـخت بـه 
گفت  نظر می رسـد. با اطمینان می توان 
شاید بیش از صد نفر به طور مستقیم در 

تولید این اثر دخیل بوده اند. 
جغرافیایـی  بافـت  ایـن،  بـر  عـاوه 
بـرای  کـه  اسـت  شـکلی  بـه  منطقـه 
در  کـه  جاذبه هایـی  از  تصویربـرداری 
دلیـل  بـه  شـد،  پرداختـه  بـدان  فیلـم 
فصلی بودِن آن ها یقینًا باید چندین بار 
بـه محـل مـورد نظر اعـزام می شـدند. چرا 
کثـر آبشـارها و مناظر طبیعی و حتی  کـه ا
زمـاِن  مـدت  در  منطقـه  نـادر  گل هـاِی 
یـت هسـتند و در فصـول  کمـی قابـل رؤ
مختلف، امکان تصویربرداری همزمان 
بـه  نـدارد.  ایـن جاذبه هـا وجـود  از همـه 
نظـر تولیـد چنین اثری بیش از یک سـال 

زمان برده باشد. 
»اشـترانکوه« مستندی بسیار جذاب 
از حیـث طبیعت گـردی اسـت. نریشـن 
کلـی،  طـور  بـه  و  دارد  دلپذیـری  بسـیار 
نـوازی  چشـم  بسـیار  تلویزیونـی  مسـتنِد 
این هـا  همـه  حـال  ایـن  بـا  امـا  اسـت، 
ذاتـًا تعریفـی از هنـر نیسـتند. بـه عبارتـی 
مستند »اشترانکوه« همه آنچه باید اثری 

را دارد جـز خاقیـت و  نامیـد  درخشـان 
کشف.

از  بحـث  تـا  کـه  اینجاسـت  مشـکل 
شـکِل  بـا  را  آن  می شـود  هنـری  کشـف 
ی  رو آثـار  قبیـل  ایـن  در  کـه  کشـفی 
می دهـد، یکـی می دانند و اشـتباه می-
گیرند. باید بدانیم از کدام کشف حرف 

می زنیم. 
اسـت  هنـری  کشـف  سـر  بـر  بحـث 
بایـد  مخاطـب  طبیعـی.  کشـف  نـه  و 
کند نه اینکه  کشف  چیزی در اثر هنری 
کشـِف  منفعـل بنشـیند و فقـط نظاره گـِر 
باشـد.  هنرمنـد  توسـط  جدیـد  جهانـی 
کشـف نهانی تریـن قسـمِت یـک غـار که 
کنـون هیـچ دوربینی بدان وارد نشـده،  تا
کشـف آن سـوی یک آبشـار، نشـان دادن 
کمیـاب و هـزاران  یـک مارمولـک نـادر و 
خـودش  جـای  در  دسـت،  ایـن  از  مـورد 
کـه جایـگاه علـم و دانـش اسـت، بسـیار 
منتظـر  مـا  اینجـا  امـا  اسـت  ارزشـمند 
کشـفی از هنرمنـد  یـدادی هسـتیم یـا  رو
کـه ذهـن را درگیـر کنـد. در حین یا شـاید 
حـاال  اثـر،  یـک  دیـدن  از  پـس  سـال ها 
که از جایـگاه مخاطب از  نوبـت ماسـت 
درون کشـفیات هنرمنـد، چیـزی جدیـد 
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کشـف  را بـا تأویـل و تفسـیر در درون اثـر 
چـه  کشـف،  بـرای  »اشـترانکوه«  کنیـم. 
پتانسـیلی  چـه  می کنـد؟  ارائـه  چیـزی 
تولیـد  و مشـّقِت  جـز جذابیـت طبیعـی 
دارد. نکته اینجاسـت مگر چنین آثاری 
که  تنهـا بـه این هدف سـاخته می شـوند 
کننـد؟ بـه عبارتـی  منطقـه ای را معرفـی 
ایـن  آثـاری  چنیـن  تولیـد  فلسـفه ی  آیـا 
کـه آنهایـی که توان سـفر به چنین  اسـت 
ِقبـل  از  بتواننـد  ندارنـد،  را  مکان هایـی 
شـوند؟  آشـنا  آنجـا  بـا  فیلمیـک  تصویـر 
مسـتندی،  چنیـن  تولیـد  از  بعـد  آیـا 
مخاطبـان بـا تحمـل رنـج سـفر و رفتـن به 
چنیـن مکانـی نمی تواننـد بهتـر از تصویر 
آن  »اشـترانکوه«،  ارائـه شـده در مسـتنِد 
چشـم  بـا  حضـوری  شـکل  بـه  را  منطقـه 
خـود بسـیار زیباتـر ببینند؟ آیـا ما با رفتن 
بـارگاه موسـی  بـه شـهر مشـهد و خاصـه 
الرضا، می توانیم مسـتند »یا ضامن آهو« 
هیـچ  بـه  نـه!  ببینیـم؟  را  ی  کیمیـاو اثـر 
متعلـق  می سـازد،  را  هنـر  آنچـه  عنـوان! 
در  هنـر  بلکـه  نیسـت  واقعـی  جهـان  بـه 
ذهـن هنرمنـد خلق می شـود. هنـر تقلید 
سـال   2500 بلکـه  نیسـت،  طبیعـت  از 
اشـارات  الی  البـه  در  نیـز  ارسـطو  پیـش 

بی شمارش بر تقلید، بارها مفهوم تخیل 
و خاقیت و آفرینش مجدد را بکار برد. 
اسـت.  عـادت  خـرق  بی شـک  هنـر   
هنـر می توانـد انعکاسـی باشـد از جهـاِن 
واقـع در ذهـِن خـاِق هنرمنـد و پاالیـش 
یافت و بررسی آن در ذهن  آن و نهایتًا در
مخاطب. این سه مرحله تولید هنری به 
نظـر بـا تمـام مراحـل تکنیکـی تولید اثری 
تدویـن  و  فیلمبـرداری  از  اعـم  هنـری، 
نقـاش  بدتریـن  بی شـک  می کنـد.  فـرق 
دنیـا کسـی اسـت کـه منظـره ای واقعی را 
زیباتـر از خـود واقعـِی منظره بکشـد؛ یا به 
کـه بتوانـد چهـره شـما را  عبارتـی نقاشـی 
چنـان واقعی بکشـد که انـگار خودتان را 

در آینه می بینید، نقاش نیست.
 او فقـط تکنیـک کپی کردن از جهان 
و  اسـت  گرفتـه  یـاد  خوبـی  بـه  را  واقعـی 
می دانـد چگونـه و بـا چـه ابـزاری قلـم را 
کپـی، هرچـه بهتـر  بـر بـوم بلغزانـد تـا ایـن 
بـه واقعیـت نزدیـک باشـد. آنچـه نقـاش 
می کنـد،  مطـرح  هنرمنـد  عنـوان  بـه  را 
همـان ریزه کاری هایـی در حـد و انـدازه 
یک لبخند نامحسـوس ژکوندی اسـت. 
باعـث  و  اسـت  رازآلـود  کـه  لبخنـدی 
بـدان  کـه  شـد  خواهـد  نکتـه ای  همـان 
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کشـف عنصـری  کشـف!  کردیـم.  اشـاره 
عهـده  بـر  هنرمنـد،  بـر  عـاوه  کـه  اسـت 
فقـط  اینکـه  نـه  و  هسـت  نیـز  مخاطـب 

مؤلف این بار را به دوش بکشد! 
 کلمه بعدی که دلیل رد »اشترانکوه« 
موضـوع  اسـت،  هنـری  اثـری  عنـوان  بـه 
تأویل است. هنر ذاتًا قابل تأویل است. 
ینـه سـنگی،  حتـی نقاشـی های دوره پار
در غـار السـکو بعـد از هفـده هـزار سـال، 
نیـز  آنهـا  اسـت.  بحـث  قابـل  همچنـان 
گاوهـا را بـا نیتـی آیینـی یا هنری کشـیده 
در  کردنـد  سـعی  عمـد  ی  رو از  و  بودنـد 
گاو  برخـی از اندام هـا، اثرشـان شـبیه بـه 
تاششـان  تمـام  گرچـه  نباشـد  واقعـی 

تقلید از طبیعت بود.
از  بیـش  اغـراق  »اشـترانکوه«  مسـتند 
انـدازه ای در جذابیـت بصـری و واقعـی 
ایـن  پذیرفـت  بایـد  دارد.گرچـه  بـودن 
مسـتند از اسـاس نّیتی چنین سرراسـت 
داشـته تـا طبیعـت لرسـتان در محـدوده 
نشـان  را  »اشـترانکوه«  جبـال  سلسـله 
رد  نـه  مـا  بحـث  امـا  بدهـد،  مخاطـب 
ایـن مسـتند، بلکـه تحلیـل سـویه هنـری 
کـه مسـتند  یقینـا می دانیـم  و  آن اسـت 
تلویزیونـی بـر همیـن اصـل سـاده سـازی 

کید دارد. تا
مثـال  دقـت  بـا  »اشـترانکوه«  مسـتند 
نقـاط  و  بلندی هـا  پسـتی  تمـام  زدنـی 
کوه را به تصویر  دیدنی اطراف این رشته 

می کشد. 
نمی تـوان  شـک  بـی  حـال  ایـن  بـا 
را  طبیعت گرایانـه  مسـتندی  اصالـِت 
آن  هنـری  سـویه  حـذف  بـرای  بهانـه ای 
سـینمای  در  بارهـا  و  بارهـا  دانسـت. 
مسـتند، سـوژه ها حـول محـوِر طبیعـت 
فیلمسـاز،  روایـی  خاقیـِت  ولـی  بـوده 
کـرده  خـود  رام  را  طبیعـت  جذابیـت 

است. 
گر تنها به  مسـتند »اشـترانکوه« حتی ا
گونه  رودخانـه »سـزار« مـی پرداخـت ایـن 
مسـتند  نمی آمـد.  در  آب  از  سـردرگم 
بیش از شصت دقیقه است و از بلندای 
می شـود،  شـروع  »اشـترانکوه«  کوه هـای 
رودخانه ها، آبشارها، حیوانات و مردم و 
کن منطقه را نیز نشـان می دهد  اقـوام سـا
در  نـوع جانـدار  یـک  معرفـی  بـا  نهایتـًا  و 
خطـر انقـراض به نام »سـمندر لرسـتانی« 
که جز نشـان  خاتمـه می یابد. مسـتندی 
دادِن بی عیـب و نقـِص جذابیت هـای 

طبیعی، جذابیت دیگری ندارد. 
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