


ــَزَل  ن
َ
ــِذی أ

َ
ِ اّل

ــُد ِلَّ اْلَحْم
اْلِكَتــاَب  َعْبــِدِه  َعَلــى 
ــُه ِعَوَجــا

َ
َوَلــْم َيْجَعــل ّل

ســپاس خـــداونــــدی را 
که بر بنـــده خود اين، 
کتــاب را نــازل کــــرد و 
هيــچ کجــی و انحراف 

در آن ننهــاد.

قـــــرآن کريـــم، ســـــــــوره کهف
 آيه نخست



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  9، چهارشنبه ،  10  آبان ماه 1396



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۴



کمان
شماره نهم، آبان ماه 1396

۵

میالد خالقی منش  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

دنیای ذهنِی میالد خالقی منش یه قانون مهم بیشتر نداره:
خـوب نـگاه کـن، ببین کجا احتیاج به حمایتت هسـت و تمام انرژی ت 

رو بگذار برای بهتر شدن اوضاع!
رو  »شـوک«  مسـتند  مختلـف  قسـمت های  سـال ها  دیـد،  همیـن  بـا 

کارگردانی می کرد؛
با همین دید برای گونه های در معرض خطِر حیات وحش فیلم ساخت؛

و امروز هم با همین دید، دبیر انجمن مستندسازهای ایران شده.
تـا  کـرد و  بـا مسـئوالن جشـنواره صحبـت  یـادی  برنامـه، دقایـق ز از  قبـل 
مطمئن نشد حقوق مستندسازهای حاضر تو جشنواره به خوبی رعایت 

کنه. می شه، حاضر نشد در مورد فیلم خودش صحبت 
خب زندگی هنری برای هرکس یه معنی داره.

یـه  ی زندگـی هنـری  روبـرو نامـه شـخصی میـالد خالقی منـش،  تـو لغـت 
مترادف بیشتر نوشته نشده: مسئولیت.
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التهاب در دنیای گربه ها
به گزارش روابط عمومی جشنواره تلويزیونی مستند، ميالد خالقی منش کارگردان مستند 
»گربه های ناآرام« که در فصل سوم جشنواره تلويزیونی مستند پذيرفته شده است، گفت: 
مستند »گربه های ناآرام« از يک ايده اوليه به پیشنهاد آقای فرشاد شکيبی، تهيه کننده فيلم 
شروع شد. ايشان پیشنهاد دادند که فيلمی در مورد وضعيت حيوانات در محيط زيست 
بسازيم که ما پژوهش شفاهی و ميدانی را آغاز کرديم و در پارک های ملی مختلف تصاويری 

برداشتيم تا بدانيم که اصال می توانيم درباره اين موضوع فيلم بسازيم يا نه. میالد خالقی منش
نویسنده:
سهیل  محمودی
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جسـت وجوها  ایـن  حیـن  در 
در بـاغ وحـش ارم بـا یـک پلنگ 
ایرانی به نام ریکا مواجه شدیم. هیبت و 
جذبه این پلنگ در لحظه اول ما را چنان 
در برگرفـت کـه فهمیدیـم کـه ایـن همان 
سـوژه ای اسـت که دنبالش می گشـتیم. 
در نتیجـه، تمـام فیلم ما محدود شـد به 
یـک حـوزه و آن گربه سـانان بـزرگ ایرانـی 
بود. گربه هایی که از دید من، گربه های 
ناآرامی هستند و وضعیت آن ها شدیدا 
ملتهب است. اگر چهار گربه سان بزرگ 
یوزپلنـگ  و  پلنـگ  شـیر،  )ببـر،  ایرانـی 
ایرانی( را در نظر بگیریم، دوتای آن ها به 

کلی منقرض شده اند. 
نوعـی  صاحـب  هـم  حیوانـات  ایـن 
شخصیت هستند و هم نماد وضعیت 

محیط زیست ایران هستند.
تولیـد  تاثیـرات  دربـاره  خالقی منـش 
گفـت: خوشـبختانه  »گربه هـای نـاآرام« 
خبرهـای  مسـتند،  ایـن  پخـش  از  بعـد 

خیلی خوبی به ما رسید. االن طرح های 
خوبی فعال شده که در آن برای حمایت 
محیـط  در  ایرانـی  یوزپلنـگ  بقـای  و 

زیست، از مردم کمک می گیرند.
حضـور  فیلـم  ایـن  در  ایرانـی  یـوز  دو 
کـه االن  دارنـد بـا نام هـای کوشـی و دلبـر 
در پارک پردیسـان در محیط محافظت 
کـه بتواننـد تولیـد مثـل  شـده قـرار دارنـد 

کنند. 
پلنـگ ریـکا و کیجـا هـم یـک همـدم 
جدید پیدا کرده اند و تالش ها ادامه دارد 

که نسل این گربه سانان منقرض نشود.
بـه  نـاآرام«  »گربه هـای  مسـتند 
و  شـکیبی  فرشـاد  تهیه کنندگـی 
کارگردانی میالد خالقی منش تولید شده 
اسـت و با پذیرفته شـدن در فصل سـوم 
تاریـخ  در  مسـتند  تلویزیونـی  جشـنواره 
برنامـه  آبـان سـاعت 20 در قالـب  دهـم 
تلویزیونـی جشـنواره مسـتند روی آنتـن 

خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»گربه های نا آرام«
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جملـه  از  مختلفـی  عوامـل 
روایـت، تدویـن، تصویـر، صـدا، 
اسـتفاده  و حتـی  متـن  گفتـار  موسـیقی، 
فیلمـی  تأثیـر  در  سـکوت،  از  درسـت 
تمـام  دارد.  نقـش  مخاطـب  بـر  مسـتند، 
جایـگاه  در  کـدام  هـر  شـده،  یـاد  عناصـر 
نظـر  از  ویـژه ای  قابلیت هـای  دارای  خـود 
تأثیر و ارزش هستند و البته ترکیب آنها با 
کله  یکدیگر به شـکل اصولی می تواند شـا
کلی اثر را بسـازد. شـکل فیلم، یعنی آنچه 

در ظاهـر باعـث ارتبـاط اولیـه بـا مخاطـب 
می شود با توجه و کاربرد و کارکرد عواملی 
کردیـم و در ادامـه،  کـه بـدان اشـاره  اسـت 
الیه هـای  در  ترکیبشـان،  و  آنهـا  مجمـوع 
می دهـد.  معنـا  اثـر،  محتـوای  بـه  زیریـن 
آثـار سـینمایی قابـل توجه غالبا،ً هـر کدام 
کار  از عناصـر یـاد شـده را بـا خالقیـت بـه 
گرفته و هر یک در راستای اندیشه ی کلِی 

محصوِل نهایی نقشی به سزا دارند.
علمـی  مسـتندی  نـاآرام«  »گربه هـای 

دوربینی که نمی تواند 
یک پلنگ شکار کند!

یادداشتی بر مستند گربه های ناآرام، ساخته میالد خالقی منش
نویسنده: رحیم ناظریان
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ایـران  گربه سـانان  موضـوع  بـه  کـه  اسـت 
کـه  اسـت  کشـوری  ایـران  می پـردازد. 
بیشـترین تعداد گونه گربه سـان در جهان 
را دارد. ده گونه گربه سان در ایران، حیات 
گونـه  کـه از ایـن میـان، دو  داشـته و دارنـد 
گونه هـای دیگـر نیـز  آن منقـرض شـدند و 
مسـتند  دارنـد.  قـرار  انقـراض  معـرض  در 
انقـراض  از دالیـل  آرشـیوی  بـا تصاویـری 
دو گونـه گربه سـان یعنـی شـیر ایرانـی و ببـر 
مازنـدران آغـاز می شـود و بـا ارائـه دالیلـی 
مختصر از جمله شکار بی رویه سالطین 
قاجـاری، بخـش  و شـاهزاده های  قاجـار 
اتمـام می رسـاند.  بـه  را  ابتدایـی مسـتند 
در ادامـه، فیلـم وارد فاز جسـتجوگر شـده و 
بـا رفتـن بـه مناطـق مرکـزی ایـران و حضـور 
زیسـتگاه  و  شـده  حفاظـت  مناطـق  در 
گربه سـانان از قبیـل پلنـگ  گونه هایـی از 
ایرانی و یوزپلنگ ایرانی درصدد یافتن رد 

پایی از آنان است. 
مستند »گربه های ناآرام«همچون بیشتر 
آثـاری از ایـن دسـت، فاقـد خالقیت های 
سـینمایی اسـت و تنهـا بـا اتـکا بر ایـده ای 
اولیـه سـعی در بیـان محتوایـی خبـری-
و صرفـًا مسـتندی خبـری  تحلیلـی دارد 
و گزارشـی بـه حسـاب می آیـد. سـاده ترین 

ایـرادی که بر این مسـتند می تـوان گرفت، 
گفتار متن آن و به کار بردن کلیشه  ای ترین 
حالـت ممکـن از ایـن عنصـر سـاختاری 
اسـت. بـا نگاهی گـذرا به قدیمی ترین آثار 
نمونه هـای  می تـوان  نیـز  داخلـی  مسـتند 
را  گفتـار  و  نریشـن  کاربـرد  از  درخشـانی 
آن  از  بهـره ای  کمتریـن  اینجـا  کـه  یافـت 
بـرده نشـده اسـت. بـه طـور مثـال نگاهـی 
اجمالی بر مسـتندهایی مشـهور همچون 
»خانـه سـیاه اسـت« اثـر فـروغ فرخـزاد و یـا 
آثار مطرح و زبانزِد کامران شیردل و خسرو 
سـینایی می توان نمونه هایی متفـاوت در 
گفتـار متـن را یافـت. در بخشـی از فیلـم 
در  آمـوزان  دانـش  اسـت«،  سـیاه  »خانـه 
حال شـکرگزاری از خدا به خاطر اعضای 
بدنشان هستند. هر دانش آموز عضوی را 
بیـان می کنـد در حالـی کـه همان عضـو را 
به خاطر جذام از دسـت داده اسـت. یک 
پارادوکـس، بـه تنهایـی معنای گفتار متن 
را از تصویـر مجـزا می کنـد و خـود دلیلـی بر 
تاویل پذیـرِی اثر می  شـود؛ یـا برای نمونه در 
فیلـم »جـام حسـنلو« اثـر خسـرو سـینایی، 
روی تصویـری از یـک جام که نقش هایی 
متعلق به دوره باسـتان دارد، گفتار متنی 
دربـاره حسـین منصور حـالج و ماجرای بر 

مستند »گربه های 
ناآرام«همچون 

بیشتر آثاری از 
این دست، فاقد 

خالقیت های 
سینمایی است 
و تنها با اتکا بر 

ایده ای اولیه سعی 
در بیان محتوایی 

خبری-تحلیلی 
 
ً
دارد و صرفا

مستندی خبری و 
گزارشی به حساب 

می آید.
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دار شدن اوست. 
نمونه هایی از این دسـت در سـینمای 
در  امـا  می شـود  یافـت  وفـور  بـه  خودمـان 
ایـراد  همـان  نـاآرام«  »گربه هـای  مسـتند 
همیشـگی، بلکـه اینجـا بـا وضـوح بیشـتر 
بـه چشـم می خورد. بـرای نمونـه در یکی از 
صحنه هـا کـه اتفاقًا آرشـیوی هم هسـت، 
گلـه، یـک پلنـگ را  تعـداد زیـادی سـگ 
محاصـره کرده انـد و با حمایت چوپان ها 
پلنـگ بی پنـاه را می درند. گفتار متن این 
اسـت: »هـر چنـد پلنـگ بـا قـدرت مثـال 

می کنـد  مقاومـت  جسـورانه  خـود،  زدنـِی 
گلـه، بسـیار بیشـتر  امـا تعـداد سـگ های 
اسـت.« گفتـار متـن، توضیـح واضحـات 
یـا  بـرای حـذف  درنگـی  نظـر  بـه  و  اسـت 
حداقل تغییـر آن نباید صورت می گرفت؛ 
یـا در جایـی دیگـر تصویـر پلنگـی را نشـان 
کـه بـرای فـرار روی دکل تیـر بـرق  می دهـد 
رفتـه و آنجـا نیـز از تیـر شـکارچیان در امان 
نمانـده و همـان بـاال آویـزان، مـرده اسـت. 
کـه روی ایـن تصویـر  گفتـار متـن  حـاال بـه 
کـه  کنیـم: »حتـی هنگامـی  اسـت توجـه 
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پلنـگ بـرای رهایـی بـه دکل های بـرق پناه 
می بـرد هـم راه گریـزی از آتـش تفنگ هـای 

بی رحم ندارد.«
هنـر،  دیـدگاه  از  سـینما  کتـاب  در   
نوشـته دبـری و استیفنسـون آمـده اسـت: 
»در مـوازات یـا موازی بودن، ترکیبی اسـت 
کـه در آن صـدا و تصویـر یکدیگـر را تکـرار 
می  کننـد و یکـی از آن دو زائد اسـت. حاال 
اگر مفهوم صدا را به گفتار متن نیز تعمیم 
دهیـم، بی شـک اصلی تریـن عنصری که 

باید حذف شود، گفتار است. 
محیـط  مسـتندی  نـاآرام«  »گربه هـای 
زیسـتی است که هشـداری مهم را گوشزد 
می کنـد. البتـه ایـن هشـدار پیشـتر بارها و 
بارهـا از رسـانه های مختلـف بیـان شـده 
کیـد مجـدد آن تـالش  اسـت و فیلـم بـا تأ
دارد، عـالوه بـر مـردم عـادی، دولـت را نیـز 
برای یاری رساندن به پروژه های حفاظتی 
تشـویق نمایـد. بـا ایـن حـال خـود فیلـم از 
فیلمی تقدیرنامه ای در قبال محیط بانان 
از  شـکارچیان  بـرای  ای  توبیخ نامـه  و 

ناصرالدین شاه تا کنون، فراتر نمی رود.
»گربه های نـاآرام« درباره دو گونه پلنگ 
و یوزپلنـگ ایرانـی اسـت امـا در جسـت و 
جویـش در زیسـتگاه ایـن حیـوان، حتـی 

موفـق نمی شـود یـک بـار یـک قـالده از این 
گونه را به تصویر بکشـد. فیلمی که درباره 
اسـت  حیوانـات  ایـن  بی دلیـل  شـکار 
یـا  بـاغ وحـش  امـا خـوِد فیلمسـاز؛ جـز در 
شـده،  حفاظـت  صحرایـی  درمانـگاه 
را در حالـت  گونـه  ایـن دو  از  هیچکـدام 
طبیعی و آزاد با دوربینش شکار نمی کند. 
در نگاه اول شاید دلیل اصلی این ناتوانی، 
گـروه تولیـدی ایـن مسـتند  عـدم توانایـی 
گربه سـانان در زیسـتگاه  بـرای یافتـن ایـن 
طبیعی شـان و یا شـاید عدم بودجه کافی 
بیشـتر در جهـت  بـرای صـرف هزینـه ای 
جست و جویی کارآمدتر باشد، اما هرچه 
هست چه اتفاقی یا عمدی، فیلم درباره 
گربه سـانان اسـت و اتفاقـًا  انقـراض ایـن 
نشان ندادن این دو گربه سان در فیلم، از 
نظر تأویلی رازی دردآلود را فاش می کند. 
از  را  خـود  شـدت  بـه  گربه سـانان  ایـن 
دیدرس انسـان دور نگاه می دارند و عدم 
موفقیت گروه فیلم سازی در یافتن آنان و 
تأیید آنان بر ناتوانی در دیدن آنها، حسی 
تشـنگی  واسـطه  بـه  مخاطـب  در  تلـخ 
کـه  ندیـدن و فقـدان آنـان ایجـاد می کنـد 
کامـاًل همداسـتان با مضمـون اصلی فیلم 

است.
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پناهی برای حیوانات بی پناه سر
خانم محجوب، زن جوانی است که در مستند »سپیده« با روايت عباس سندی به نگهداری 

از حيوانات اهلی و وحشی بی سرپناه می پردازد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی جشـنواره تلويزیونـی مسـتند، عبـاس سـندی کارگـردان مسـتند 
»سپیده« درباره اين مستند گفت: آشنایی من با سوژه و کاراکتر اصلی فيلم کوتاه مستند 
»سـپیده« يعنی خانم آزاده محجوب، به حدود سـال 91 برمی گردد که مشـغول سـاخت 
يک فيلم کوتاه داستانی بودم و برای سکانسی از آن فيلم، نياز به يک گربه داشتم. خيلی 
اتفاقی، شـخصی که ايشـان را می شـناخت به بنده معرفی کرد و در نهايت با کمک اين 
خانـم، مـن موفـق شـدم آن سـکانس از فيلمـم را بسـازم، امـا خـود شـخصيت و کاِر خانـم 
محجوب برای من بسيار جالب توجه شده بود و من مصمم شدم که حتما فيلم مستندی 

درباره ايشان کار کنم.

عباس سندی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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کـه  ای  مسـئله  مهم تریـن 
توجـه مـن را به این سـوژه جلب 
کـه در زمینـه حمایـت  کـرد، ایثـاری بـود 
ایشـان  جانـب  از  حیوانـات  حقـوق  از 
شـخصی،  کـه  ایـن  کـردم.  مشـاهده 
تمامـی زندگـی خـودش را وقـف ایـن کار 
اداری  و  رسـمی  شـغل  حتـی  و  بکنـد 
خـودش را کنـار بگـذارد  و بـرای زندگـی و 
کار به نقطه ای در حاشیه شهر برود، برای 

من بسیار احترام برانگیز بود.
کـه  موقعـی  کـرد:  اضافـه  سـندی 
تصویربـرداری کار را شـروع کـردم، کامـال 
مطمئـن بـودم کـه ایـن موضوع پتانسـیل 
تبدیـل شـدن بـه یک فیلم بلند مسـتند 
را دارد و در نهایت به مستند »پناهگاه« 
کـه  رسـیدم. امـا احسـاس مـن ایـن بـود 
بخش زیادی از جهان بینی شخصیت 
اصلـی فیلـم »پناهـگاه« به خاطر سـبک 
فیلـم  ایـن  بـرای  مـن  کـه  به خصوصـی 
دریافـت  قابـل  بـودم،  کـرده  انتخـاب 

نیست و در واقع فیلم »پناهگاه به نوعی 
در رابطه با تمامی افراد و موضوعاتی بود 
کـه در آنجـا اتفـاق مـی افتـاد. بـه همیـن 
خاطـر تصمیـم گرفتـم تا یک فیلـم کوتاه 
شـخصیت  بـا  رابطـه  در  فقـط  مسـتند 
خانـم محجـوب هـم کار کنم، کـه البته 
بـا توجـه بـه سـبک فیلمسـازی مسـتند، 
کامـال متفـاوت با فیلـم »پناهگاه« باشـد 
و نتیجه این مسـئله فیلم مسـتند کوتاه 
»سپیده« بود که در سال 93 تولید شد و 
تا زمان فعلی در جشنواره های مختلف 
داخلی و خارجی حضور داشته و موفق 

به کسب جوایزی هم شده است.
مستند »سپیده« به کارگردانی و تهیه 
شـده  تولیـد  سـندی  عبـاس  کنندگـی 
اسـت و با پذیرفته شـدن در فصل سـوم 
تاریـخ  در  مسـتند  تلویزیونـی  جشـنواره 
برنامـه  آبـان سـاعت 20 در قالـب  دهـم 
تلویزیونـی جشـنواره مسـتند روی آنتـن 

خواهد رفت.
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مفهـوم  سـینما  بـرای  شـاید 
»بازنمایـی« بحثـی تـازه باشـد امـا 
کـه از  بـرای هنـر، موضوعـی اسـت دیریـن 
قرن ها پیش درباره اش قلم فرسـایی شـده؛ 
»ژرژ فرانـژو« مستندسـاز فرانسـوی می گوید: 
کامل تـر از واقعیـت شـکل  »فیلـم مـن بایـد 
گیـرد تـا بتوانـم بـه واقعیت، معنـای دیگری 

بدهم.«
مبانـی  تشـریح  مسـتند،  گونـه ی  در 
کمـی  »بازنمایـی«  مفهـوم  درک  و  قواعـد 

پیچیده تـر اسـت. مسـتند از اسـاس بـرای 
برخـالف  جهـان،  واقعیـِت  بازنمایـِی 
گرفـت. امـا آیـا  شـکل دراماتیکـش شـکل 
کاسـت از جهـان  یـک بازنمایـِی بی کـم و 
پیرامون، مدنظِر این شکل از سینماست؟ 
احمـدی«  »بابـک  امـر  ایـن  توضیـح  در 
کتـاب »آفرینـش و آزادی« بـه شـیوایی  در 
هرچـه تمام تـر، مبحثـی را پیـش می کشـد 
مسـتند  سـینمای  بـرای  اختصاصـا  کـه 
اسـت: »زیبایی شناسـی مسـتند ناگزیـر از 

وایتی کوتاه از  ر
حیوانات علیل

تحلیل فرم روایی مستند »سپیده« ساخته عباس سندی
نویسنده: رحیم ناظریان
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جنبه هـای مصنوعـی عینـی، از قاعده هـا 
می کنـد.  بحـث  سـاختن  شـگردهای  و 
آفرینـش هنـری البتـه کـه در آغاز کار بـا امور 
طبیعـی سـروکار دارد امـا سـرانجام منجـر 
کـه چیـزی  بـه پیدایـش اثـر هنـری می شـود 
اسـت مصنـوع و یـا سـاخته شـده کـه در آن 
نیروی آفریننده ذهن انسان، نقشی تعیین 
کننـده دارد. میـان فیلـم )حتـی اگـر تـالش 
کـه بازتولیـِد وفـادار امـر واقعـی  شـده باشـد 
باشـد( بـا آن چـه واقعیـت خوانده می شـود 
فاصلـه زیـادی وجـود دارد.« بـه زعـم بابـک 
احمدی و دیگر صاحب نظران، امر واقعی 
در فراینـد تولیـد مسـتند، بـه شـدت دچـار 
تحریف شده و اطالق عبارت »امر هنری« 
کـه نقـش  در صورتـی قابـل پذیـرش اسـت 
هنرمند در دستکاری در طبیعت و جهان، 

قابل لمس و مشاهده باشد.
مفهوم »بازنمایی« و چرایی و چگونگی 
آن، کلیـد درک، دریافـت و ارزش گـذاری بر 
بسـیاری از آثـار سـینمای مسـتند در ایـران 
بازنمایـِی جهـاِن  تفـاوت  کـه  اسـت؛ چـرا 
واقعـی بـا آن چـه آفرینش هنـری می نامند، 
بـه نظـر می رسـد همچنـان توسـط برخـی 
فیلمسـازان به درسـتی درک نشـده اسـت. 
بی هیـچ  تاکیدشـان  فیلمسـازان  اینجـا 

کم وکاستی، معطوف بر بازنمایی واقعیتی 
است که در جهان واقعی کشف کرده اند و 
غالبا سعی می کنند به دقت و وسواس زیاد 
یا با اتکا بر پژوهش و یا با تاکید بر خوِد سوژه، 
جهان را بی دستُبرد نشان بدهند. اما آنچه 
آفرینـش هنـری را تاییـد می کنـد دریافتـی 
اسـت کـه فراتـر از جهـان واقـع، درصـدِد رخ 

دادن است.
در فیلـم »سـپیده« تـالش قابل سـتایش 
زنی به نام »آزاده محجوب« به تصویر می آید 
که مدت ها پیش شغلش در دانشگاه را رها 
و حاال در مکانی حفاظت شده، حیواناتی 
اهلـی یـا وحشـی کـه دچـار مصدومیـت یـا 
از  و  پرسـتاری می کنـد  را  بیمـاری شـدند 
گرسنگی و مرگ نجات می دهد. اما آنچه 
طبق مقدمه ابتدایی این متن، می بایست 
در اولویت قرار می گرفت تا آفرینش هنری، 
بـه مثابـه کپـی از جهـان واقعـی نباشـد، بـه 
تصویر کشیدن رنج بیماری تا بهبودی این 
حیوانـات بـود کـه تا حـدودی با قاب هایی 
تاثیرگذار از این موارد، فیلم به سمت خلق 
جهانـی نوین در ذهن فیلمسـاز نایـل آمده 
اسـت. امـا ایـن تمـام اولویـت او نبـود! بـرای 
مستند »سپیده« اولویت، کاراکتری انسانی 
اسـت کـه مسـئولیت کمـک بـه حیوانـات 

اما آنچه طبق 
مقدمه ابتدایی این 

متن، می بایست 
در اولویت قرار 

می گرفت تا آفرینش 
هنری، به مثابه 

کپی از جهان 
واقعی نباشد، به 

تصویر کشیدن رنج 
بیماری تا بهبودی 
این حیوانات بود 

که تا حدودی با 
قاب هایی تاثیرگذار 

از این موارد، فیلم 
به سمت خلق 

جهانی نوین در 
ذهن فیلمساز نایل 

آمده است. 
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رنجور را عهده دارد. تاکید مضمون فیلم بر 
کاراکتری انسانی، همان موضوع بازنمایی 
جهاِن واقع اسـت که بی هیچ کم وکاسـتی 
وجود خارجی دارد و اینجا در فیلم، آنچه به 
نمایـش درآمـد، همان تالش قابل سـتایش 
آزاده محجـوب اسـت که آفرینش هنـری را 

در حد خبر تقلیل می دهد. 
نکته قابل توجه فیلم، در فرم آن، پنهان 
اسـت کـه هـم قابـل سـتایش و هـم کلیشـه 
اسـت. سـتایش از ایـن نظـر کـه فیلم گرچه 
در مـدت زمـان کمتـر از ده دقیقـه بـا پنهـان 
کـه  نمـودن چهـره »آزاده محجـوب« - زنـی 
حیوانات را تیمار می کند - تاکیدی بصری 

گذاشـت  بـر روی خـود حیوانـات مصـدوم 
از یکنواختـِی »بازنمایـی«  را  اثـر نهایـی  تـا 
دور نمایـد، امـا از منظـر فـرم، خـود را درگیـر 
آثـار  کـه پیش تـر در  کـرد  کلیشـه ای روایـی 
بسـیاری از مستندسـازان، ایـن فـرم تکـرار 
کنکاشـی  شـده اسـت. در ادامـه، پـس از 
بیشـتر در این فیلم، این موضوع شـرح داده 

خواهد شد.
گربـه ای  کـور،  چشـم  یـک  بـا  گربـه ای 
بی دست، راسویی بیمار، سگی افلیج که 
خـودش را روی زمیـن می کشـد، پرنـده ای 
کـور، روباهـی معیوب، اسـبی بی پا، سـگی 
بی دست، همه اینها توصیفشان با کلمات 
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نیـز جذابیـت دارد و البته هراس آور اسـت، 
چه رسد به این که به تصویر کشیده شوند. 
مسـتند »سـپیده« می توانسـت بدون هیچ 
کلمـه- بـه عنـوان  توضیحـی -حتـی یـک 
نریشـن، ایـن حیوانـات را بـه تصویـر بکشـد 
کـه مـد نظـر داشـت را  و همـه ی آن چیـزی 
بیان کند. به تصویر کشیدن پرنده ای نابینا 
کـه چشـم هایش از حدقـه بیـرون زده انـد و 
بـا سـرنگ بـه او غـذا داده می-شـود بـه نظـر 
کار آسـانی اسـت و  بـرای دوربیـِن سـینما 
هیـچ احتیاجـی بـه توضیح اضافـه نـدارد. 
مستندساز از کنار تصاویر کلیدی به آسانی 
عبور کرده و وجوه تاثیرگذار اثرش را کمرنگ 
بـرای  بیشـتری  فرصـت  اگـر  اسـت.  کـرده 
تصویربرداری از زوایای مختلف زندگی این 
حیوانات گذاشته می شد بی شک نتیجه 
کار مطلوب تـر بود. آنچـه در غیاِب تصویر، 
خودنمایی می کند، تصور رنجی است که 
ایـن حیوانـات، بدون ایـن مکاِن حفاظت 
شـده، متحمل می شـدند و حاال با چنین 
احسانی از جانب کاراکتر زن فیلم، این رنج 
تنهـا در محـدوده ی همـان نقص جسـمی 
حیوانـات باقـی می مانـد و نه رنج تهیه غذا 

و علیل بودن. 
دادن  نشـان  »سـپیده«  مسـتند  در 

هـم  خـود  نـوع  در  علیـل،  حیوانـات 
ترحم برانگیـز اسـت و هـم از نظـر تصویـری 
هـراس آور. امـا سـوال اینجاسـت، چگونـه 
این مفهوم به واسطه تصویر ارائه می شود؟  
موسیقی چه کارکردی دارد؟ تدوین چگونه 
است؟ زاویه دید چیست و تاکید دوربین 
روی چه چیزی است؟ نکته مغفول مانده 
و  تصویـر  شـقاوِت  »سـپیده«  مسـتند  در 
جایگزیـن شـدِن این شـقاوت با محتوایی 
همچـون ترحـم بـه حیوانـات اسـت و البته 
کارهـا را  کـه ایـن  بیوگرافـی و زحمـت زنـی 
انجـام می دهـد. سـینما با تصویـر می تواند 
از طریـق طرح شـقاوتی زیرکانه و خشـونتی 
کنتـرل شـده، ذهـن را بـه فراسـوی دریافـت 
ورنـر  دهـد.  سـوق  محتـوا  در  پنهـان  امـری 
گیره، خشـم پـروردگار«  هرتسـوک در فیلم »آ
بـا نشـان دادِن چندبـاره رودخانـه خروشـان 
و طبیعت وحشی در جنگل های آمازون، 
کاراکتـر  کنترل نشـدنِی  کـرد خشـم  سـعی 
القـای  جهـت  در  را  جنونـش  و  اصلـی 
محتـوای فیلـم نشـان دهـد. امـا فـارغ از این 
قابلیـت، آن چیـزی کـه به بحث مـا مربوط 
کـه فیلـم »هرتسـوک«  مـی شـود ایـن اسـت 
از نظـر بصـری بـا اتـکا بـر خشـونِت تصاویر، 

شکلی جدید می یابد. 
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در فیلم »سپیده« فیلم ساز از جذابیت 
خـود  بـه  و  فـارغ  حیوانـات،  خـوِد  بصـرِی 
کاراکتر انسانی معطوف می شود. به عبارتی 
عنصـر زیبایی شـناختی سـوژه بـه خوبـی 
درک نمی شود و فرمی که برای فیلم در نظر 
گرفته شده، فرمی تاثیرگذار نیست. این که 
فرم به کار رفته در مسـتند »سـپیده« همان 
فرم تعلیقِی نخ نمایی باشـد که به واسـطه 
کمـک  کـه بـه حیوانـات  کاراکتـر زنـی  آن، 
می کنـد، نشـان داده نشـود تـا مخاطـب بـا 
احساسـی  واکنشـی  او  چهـره ی  ندیـدن 
داشته باشد، خیلی جذاب نیست. عدم 
نشـان دادن چهـره قهرمـاِن مسـتند، در آثـار 
گذشـته بسـیار تکـرار شـده اسـت. بـه طـور 
مثال در مسـتند »در جسـتجوی شوگرمن« 
بخـش اعظمـی از فیلم اختصـاص دارد به 
کـه دو نفـر دربـاره ی  حـرف  هـا و اطالعاتـی 
شخصی به نام رودریگز می دهند اما فیلم 
کـه چهـره و هویـت ایـن  گونـه ای اسـت  بـه 
کاراکتـر در نیمـه ابتدایـی فیلـم نشـان داده 
نمی شـود. ایـن تکنیـک بارهـا در تولیـد آثار 
کار بـرده شـده و بـه نظـر، دیگـر  مسـتند بـه 

امروزه نخ نما شده است. 
در مستند »سپیده« تا سه دقیقه پایانی 
نیـز اصـراری بـر نشـان دادن کاراکتـر اصلـی 
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فیلم یعنی زنی که پرستار حیوانات است، 
وجود ندارد و ما در طول فیلم فقط صدای 
او و اعمال او را می شنویم و می بینیم. اما با 
نشان دادن چهره اش در پایان فیلم، همان 
تکنیک تکرارِی معرفی قهرمان در لحظات 
هیـچ گاه  اگـر  شـاید  و  می شـود  رو  پایانـی 
چهره ی او نشان داده نمی شد، بار معنایی 
بیشتری داشت. افشای هویت زن در پایان 
کارکـردی تعلیقـی نیـز نـدارد.  بـرای  فیلـم، 
روشن تر شدن این موضوع، تکنیک روایِی 
پنهان شـدِن کاراکتر در فیلم »سـپیده« را با 
مسـتند »در جسـتجوی شـوگرمن« مقایسه 
می-کنیم.  وقتی در مستند »در جستجوی 
شـوگرمن« روایـت، بـا حـذِف سـوژه، یعنـی 
»رودریگـز« پیـش مـی رود، دلیـل ایـن اسـت 
کـه ایـن خواننـده امریکایـی سال هاسـت 
شـایعه ی مرگش منتشـر شـده اما در واقع او 
زنـده اسـت. موضـوع بـه گونـه ای اسـت کـه 
مخفی نگاه داشـتن چهره ی این خواننده 
بـر تعلیق فیلـم می افزاید و کارکرد مسـتقیم 
امـا  اسـت،  مشـهود  محتـوا  در  روایـی  فـرم 
در مسـتند »سـپیده« پنهـان نـگاه داشـتن 
چهـره زنـی کـه بـه حیوانـات بیمـار و رنجـور 
کمـک می کنـد و رونمایـی از چهـره اش در 
دارد؟  کارکـردی  چـه  اساسـا  فیلـم،  پایـان 

از  کـه  اسـت  ایـن  ممکـن  برداشـت  تنهـا 
ابتـدای فیلـم ایـن سـوال در ذهـن مـا ایجـاد 
کـه ایـن خانـم نیکـوکار، خـودش  مـی شـود 
چگونه است؟ پیر اسـت؟ ناتوان است؟ و 
چندین سوال دیگر. اما وقتی در پایان فیلم 
فقط آن چیزی که مد نظر فیلم ساز است، 
قیافه ی این زن باشد، تمامی کارکردهایی 
کـه بـه واسـطه ی غیـاِب او ممکن بـود طرح 
شود، رنگ می بازد. از سویی در طول فیلم 
صدای زن در قالب نریشن روی تصویر قرار 
دارد و مـا اعمالـش را نیـز می بینیـم و گاهـی 
نیز او را پشت به دوربین مشاهده می کنیم. 
وقتـی این گونـه از چهـره ای در پایـان فیلـم 
رونمایـی می شـود، بـه نظـر هیچ دلیـل قانع 
کننـده دیگـری جـز شـکل و شـمایل خـود 
چهره باقی نمی ماند که البته این موضوع، 
خیلـی جذابیـت فرمـی و محتوایی نـدارد. 
بنابراین می توان فرم روایی مستند »سپیده« 
را فرمی بدون کارکرد در محتوا قلمداد کرد 
و تنها راه گریز از این بن بست، می توانست 
تاکیـد دوچنـدان کارگردان بر مشـقت خود 
حیوانات و صد البته حذف نریشن باشد. 
اینجا نریشن با شرح وقایعی که می بینیم، 
هم توضیح واضحات می دهد و هم این که 

حضور پنهان شده ی زن را لو می دهد.
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