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رضا فرهمند  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

کـه بعضـی مستندسـازها رو باهاش  مستندسـاز اجتماعـی! ایـن عنوانیـه 
کنـار می زنـن و  کـه البـه الی دردهـای اجتمـاع رو  می شناسـن. آدم هایـی 
خـرد شـدن انسـان ها زیـر بـار آشـفتگی ها و نامهربونی هـای جامعـه رو بـه 
تصویر می کشـن. مثاًل رضا فرهمند سـال ها در مورد معضالت اجتماعی 
کار، در مـورد  کـودکان  فیلـم سـاخت. در مـورد مشـکالت زنـان، در مـورد 
بازماندگان جنگ و تو تمام این سال ها به علت ها پرداخت. چی می شه 
که آدم ها تغییر می کنن؟ چی میشه که آدم ها از جامعه فاصله می گیرن؟ 

که آدم ها آسیب می بینن؟ چی میشه 
یسـت فیلم بسـازه  خـب طبیعیـه کـه وقتی تصمیم بگیره در مورد محیط ز
کنـه. حـاال اون بـه یـه سـوال  هـم، فیلمـش بـا مسـتندهای معمولـی فـرق 

که ما آدم ها با طبیعت نامهربون بشیم؟! پاسخ داده: چی باعث میشه 
یه مستند اجتماعی در مورد یه بحران اخالقی... .
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قصه کشتار مرغان 
مهاجر 

رضـا فرهمنـد در مسـتند »آزادی« كشـتار و شـکار بی رويـه پرنـدگان در فريدون كنـار و عوامـل 
تاثیرگذار بر آن را بررسى مى كند. به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، رضا 
فرهمند كارگردان مستند »آزادی« درباره اين مستند عنوان كرد: من فیلم ساز حوزه طبیعت 
نیسـتم، ولـى مسـتند »آزادی« را كـه موضوعـى مربـوط بـه طبیعـت و محیط زيسـت دارد؛ با 
پیشنهاد خانه مستند انقالب اسالمى، كارگردانى كردم. بعد از پژوهش هایی كه انجام شد 
دو سـوژه را انتخـاب كرديـم كـه از دل آن هـا مسـتندهای »قربانـى« و »آزادی« تولیـد شـدند. 

»آزادی« با موضوع كشتار پرنده ها در فريدون كنار تولید شد.

رضا  فرهمند
نویسنده:
سهیل  محمودی
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کارگـردان مسـتند »آزادی« تشـریح 
کـرد: وقتـی وارد فریدون کنـار شـدیم 
مشـابه  کـه  شـدیم  مواجـه  صحنه هایـی  بـا 
هیـچ یـک از کارهایـی کـه در این حـوزه دیده 
کردیـم  را مالقـات  نبـود. خانـواده ای  بودیـم، 
بـه نـام آزادی، ایـن خانـواده مثلثی را تشـکیل 
می دادند که تقریبا شبیه یک مافیا بود؛ یک 
نفر شکار می کرد، یک نفر به عنوان محیط بان 
کـه اتفاقـی بـرای ایـن دامـگاه نیفتـد  از ایـن 
مراقبت می کرد، و یک نفر هم مسئول فروش 

بود، عمو، پدر و پسر!
یـا  نهـاد  مـردم  سـازمان های  افـزود:  وی 
اصطالحـا NGO هـا هـم کـه بـه نظـر می رسـد 
بایـد در مقابلـه بـا ایـن پدیـده جـدی باشـند 
در برخـورد خـود چنـدان جدیتـی نداشـتند. 
کاری از  کـه  البتـه ایـن اعتقـاد وجـود داشـت 
دستشـان برنمی آیـد. افـرادی هـم داوطلبانـه 
فعالیت هایـی در حـوزه جلوگیـری از کشـتار 
پرندگان انجام می دادند. این سه دسته یعنی 
خانـواده آزادی، NGO هـا و افـراد داوطلـب، 

مستند »آزادی« را تشکیل داده اند.
در آخر فرهمند توضیح داد: »آزادی« محل 
برخورد واکنش های مختلفی اسـت.برخورد 
اجتماعی مردم با این پدیده بررسی می شود. 
نقش سازمان محیط زیست در جلوگیری یا 
عدم جلوگیری از این کشـتار در این مسـتند 
نقش ویژه ای دارد. شکارچی ها هم بخشی از 
قصه کشتار پرندگان را می-سازند. همه این 
واکنش ها و تاثیرگذاری هاست که »آزادی« را 
می سازد. »آزادی« مستند مخفیانه ای نیست 
و هیچگاه در آن از تکنیک هایی مثل دوربین 
مخفـی اسـتفاده نشـده اسـت و سـوژه ها در 

کمال صداقت جلوی دوربین رفته اند.
مستند »آزادی« به کارگردانی رضا فرهمند 
در خانه مسـتند انقالب اسـالمی تولید شده 
سـوم  فصـل  در  شـدن  پذیرفتـه  بـا  و  اسـت 
جشنواره تلویزیونی مستند در تاریخ سیزدهم 
آذر سـاعت 19:30 در قالـب برنامه تلویزیونی 
جشنواره مستند به روی آنتن شبکه مستند 

خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»آزادی«
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اسـت  فیلمـی  »آزادی«  مسـتند 
درباره سفر به جهانی ناشناخته، 
عجیـب و مرمـوز اسـت! چیـزی شـبیه بـه 
چیـزی  آن  و  پریـان«  »قصه هـای  روایـت 
الگوهـای  کهـن  در  قهرمـان«  از »سـفر  کـه 
اسـاطیری، پیش تـر دیده ایـم. آنجایـی کـه 
قهرمـان قصـه، پا در مسـیر سـفر بـه جهانی 
در  و  می گـذارد  ک  خطرنـا و  ناشـناخته 
بـر هدفـی اسـت  تمـام چشـمش  راه  ایـن 

»آزادی«  اوسـت.  منتظـر  راه  پایـان  در  کـه 
مسـتندی اسـت در جغرافیای مازنـدران، 
امـا انگار محیطی که فیلمسـاز بـه آن ورود 
می کند تا اثرش را بسـازد، همچون تمامی 
)کهـن  اسـاطیری  و  داسـتانی  الگوهـای 
کـه »جـوزف  الگـو-archetype( و الگویـی 
کمبـل« طـرح می کند مکانی اسـت خارج 
از مرزهای شـناخته شـده ی زندگی. انگار 
به تعبیر جوزف کمبل، قهرمان در مستند 

سفری به دنیایی ناشناخته 
و ممنوعه در مازندران!

تحلیلی بر مستند »آزادی« رضا فرهمند - کمیل سهیلی
نویسنده: رحیم ناظریان
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»آزادی« - یعنـی دوربیـن فیلمبـرداری- از 
می شـود  نهنـگ  شـکم  وارد  آغـاز،  همـان 
او  و  شـود  شـروع  قهرمـان  دگردیسـی  تـا 
مبـارزه اش بـرای رسـیدن بـه هـدف و طـی 

کردن راه دراز و پر پیچ و خم را آغاز کند. 
»آزادی«  مسـتند  در  کـه  جغرافیایـی 
بـه  شـباهت  بـی  می شـود  داده  نشـان 
سـرزمین هایی که در الگوهای اسـاطیری 
توصیـف می شـود نیسـت. فریدون کنـار! 
کشـتار پرنـدگان مهاجـر  کـه در آن  جایـی 
بـه صـورت میلیونـی، امری عادی اسـت و 
کسـی یارای نزدیک شـدن به این جغرافیا 
را ندارد. عوامل تولید این مستند به آب و 
آتش می زنند؛ ترفندهایی را برای رسـیدن 
به تاالبی که قتلگاه پرندگان مهاجر است 
امتحـان مـی کننـد و نهایتـا در صحنه ای 
درخشـان، چنـد نفـر قصـد بیـرون رانـدن 
آنهـا از تـاالب را دارنـد و مجادله ای شـدید 

شکل می گیرد.
مستند بلند »آزادی« توصیف بحرانی 
شـهری  وسـعت  بـه  جهانـی،  و  عظیـم 
کوچک در شمال ایران است. بحرانی که 
پیش تر، در قبال سکوت مسئولین ایرانی، 
متعاقبـا اراده ای جهانـی را نیـز برانگیختـه 
بـود تـا بـا آن مقابلـه کنـد. ماجـرای فیلم به 

از  کـه  یـک نسل کشـی خامـوش می مانـد 
ِقبل آن عده ای شکمشان را سیر می کنند 
و عده ای دیگر برای پیشگیری از آن، جان 
را مایـه می گذارنـد. فیلـم روایت مهمانانی 
کیلومتـر،  هـزاران  طـی  از  پـس  کـه  اسـت 
خـود، بـه شـکل آذوقـه ای لذیـذ بر سـفره ها 
فضایـی  فیلـم،  فضـای  می نشـینند.  
آفـت  ایـن  بـا  مبـارزه  بـرای  ناامیدکننـده 
زیست محیطی است. فیلم درباره شکار 
پرنده های نایاب، کمیاب و رو به انقراض 
مهاجری است که از کشورهای مختلف، 

به فریدون کنار مازندران می آیند.
آغازیـن،  سـکانس های  همـان  در 
کـه  می شـود  معرفـی  فیلـم  در  کاراکتـری 
همـواره در طـول اثـر بـه صـورت مخـدوش 
هـم  و  صـدا  هـم  می دهنـد.  نشـانش 
کامپیوتـری تغییـر  تصویـرش بـا امکانـات 
کرده است و دلیل این امر، یقینا وخامِت 
اوضـاِع تـاالب اسـت چرا که این شـخِص 
نمی توانـد  اصـال  یـا  و  نمی خواهـد  بومـی 
انتقاداتـش درباره کشـتار پرنـدگان مهاجر 
را طـرح کنـد و ممکن اسـت زندگـی اش از 
این شفاف سـازی به خطر بیفتد؛ لذا این 
مرد به صورت ناشـناس در فیلم در برخی 
پالن هـا حضـور دارد. امـا نقطـه درخشـان، 
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او  اوسـت.  از  سـاختاری  اسـتفاده  نـوع 
بخشـی از روایِت مسـتنِد »آزادی« را شکل 
بـه زبانـی  کـه  می دهـد و همـه آن چیـزی 
کنون بیان شد، توسط او به شکلی  دیگر تا

کامال عریان و شفاف طرح می گردد. 
مسـئله ی بسـیار قابل تامل، چگونگی 
ورود او به جریان روایت است. انگار طبق 
همـان تئوری »کهن الگـو« و آنچه »کمبل« 
بـه مـا آموخـت، همیـن مـرد ناشـناس در 
هیبـت mentor بـه مسـتند ورود می کنـد. 
»استاد« یا منتور همان کسی است که در 
ابتدای راه، همه ی آموزش ها را به قهرمان 
می دهد و راهنمایی اش می کند. این مرد 

ناشـناس بـا تصویـر و صدایـی مخـدوش 
در همان ابتدای مسـتند به عوامل تولید، 
نقشـه ی راه می دهـد و بـه آنها می گوید که 
و  گرفته انـد  پیـش  در  کـی  خطرنا راه  چـه 
در ادامـه چگونـه و بـا چـه پوشـش و بـا چـه 
شـکل رفتـاری بایـد بـه تـاالب پا بگـذارد تا 
نداشـته  کارشـان  بـه  کاری  شـکارچیان، 
باشند. این فرد ناشناس در قالب راهنما 
تـا پایـان سـفِر دوربیـن، در مسـتند »آزادی« 
نگـه  پنهـان  بـر  همچنـان  و  دارد  حضـور 

کید می شود. داشتنش تا
گفتگـو و   بیشـتر زمـان روایـی فیلـم بـه 
تجسـس در زندگی و اعمال شـکارچیان، 
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کـرس  دام گـذاران، صاحبـان تـور هوایـی و 
)دام زمینـی( اختصاص دارد. نقطه قوت 
فیلـم همین رویکرد مستندسـاز و حرکت 
جالـب  اسـت.  سـوژه  منفـی  سـویه  در 
اینجاسـت که این تکنیـک، در پرداخت 
و بـه ثمـر نشسـتن ایـده کارگـردان، کارایـی 

بسیار خوبی داشته است. 
خودشـان  مهاجـر،  پرنده هـای  قاتـالن 
ناخواسـته،  مسـئولین،  از  بهتـر  خیلـی 
وجودیشـان  ماهیـت  کارشـان،  شـکل 
پرنده هـای  توزیـع  نحـوه  فریدون کنـار،  در 
شـکار شده و نهایتا جنایتشـان... را شرح 
می دهند. حاال سری می زنیم به آن سوی 
ماجـرا، یعنـی مسـئولین محیط زیسـت و 
باقـی مسـئوالن. جایی که می تـوان اذعان 
کـرد تصویربـرداری و تدویـن، هوشـمندانه 
دقیقـا  »آزادی«  مسـتند  دوربیـن  اسـت. 
شـبیه خـود شکارچی هاسـت و سـرگردان 
به این سـو و آن سـو می رود. دوربین، دقیقا 
شـبیه شـکارگری ماهر، قدرت دید باالیی 
دارد. مسؤل محیط زیست شهرستان، در 
کسیدرمی  دفتر کارش، جلوی حیوانات تا
شده ای نشسته و نهایتا اگر دلش بخواهد، 
به سـوالی پاسـخ می دهد و اگرنه، کتش را 
برمـی دارد و بـدون خداحافظـی، گفتگو را 

تـرک می کنـد. بنابرایـن انتخـاب و تعییـن 
کیـد مستندسـاز بـر روی  شـکل فیلـم و تا
کارآمد از آب  خود قاتلیِن پرنده ها، بسیار 
در  آمده و فیلم را سرشار از وضعیت هایی 

دوگانه و قابل تامل کرده است.
کاراکترهـای حاضـر در مسـتند، چـه از 
لحـاظ ویژگی هـای شـخصیتی، ترغیـب 
سـواالت  شـکل  برگفتگـو،  کارگـردان 
تدویـن،  در  آنهـا  ویرایـش  خصوصـا  و 
خلـق  در  فیلـم  هسـتند.  جـذاب  بسـیار 
کاراکترهایـش  کشـیدن  تصویـر  بـه  در  یـا 
مخصوصـا  اسـت.  بـوده  موفـق  بسـیار 
کاراکترهـای شـکارچی کـه بـا وجود نقض 
نانوشـته ی  و  نوشـته  قانون  هـای  صریـح 
محیط زیسـتی، همچنـان مصرانـه بر حق 
ایـن  می کننـد.  پافشـاری  خـود  زیـاده ی 
کرده  تضاد آشـکار، فیلم را به اثری تبدیل 
کـه دهشـت موجـود در آن و ریتـم و سـوژه 
را  آن  از  ثانیـه ای  تکان دهنـده اش، حتـی 

خسته کننده نمی کند.
بی طـرف  فیلمـی  شـدت  بـه  »آزادی« 
اسـت. اما نکته تلخ، همراهی و همیاری 
در  دولتی هـا،  جبـِر  روی  از  یـا  ناخواسـته 
قبال صیادانی است که با استدالل هایی 
بـه ظاهـر منطقـی، سـعی در بـه حـق بـودن 

»آزادی« به شدت 
فیلمی بی طرف 

است. اما نکته تلخ، 
همراهی و همیاری 

ناخواسته یا از روی 
جبِر دولتی ها، در 

قبال صیادانی است 
که با استدالل هایی 

به ظاهر منطقی، 
سعی در به حق بودن 

اعمالشان دارند.



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱2

اعمالشـان دارنـد. فیلـم در جزء جـزء خود 
بـر  اتـکا  بـا  فقـط  و  بی طرفانـه  نگاهـی  بـا 
اعتقـادات چنـدش آور قاتـالن حیوانـات 
را  خویـش  صریـح  نقـد  البتـه  مهاجـر، 
فیلـم  می کنـد.  ارائـه  تصویـر  زبـان  بـا  نیـز 
سـیاه  بـدون  جنجـال،  و  حاشـیه  بـدون 
بـر  اتـکا  بـدون  کلیشـه ای،  نمایی هـای 
مصاحبه های خسته کننده و بدون توجه 
کشـوری، بـا دوری  بـه فشـارهای بومـی و 
از قضاوتـی مسـتقیم و نخ نمـا از دو سـوی 
کیـد بـر  کشـمکش، ودر مقابـل، فقـط بـا تا
قابلیت های تصویر و زبان سینما توانسته 
کنتـرل  در  را  دولتی هـا  و  دولـت  ناتوانـی 

فاجعه ای زیست محیطی نشان دهد.
کـم  فیلـم،  تاثیرگـذار  لحظـات  امـا 
نیسـت. نمایش پارادوکس های تعمدی، 
و  انتقـادی  صرفـا  چارچوبـی  از  را  فیلـم 
بـرای  را  راه  و  کـرده  خـارج  تک بعـدی 
دریافت هایی زیبایی شناسانه باز نموده 
اسـت. پارادوکـس از عنـوان فامیلی رئیس 
دامگاهـداران -یعنـی آقـای آزادی- شـروع 
می شـود و عنـوان خـود فیلـم نیـز ایهامـی از 
همیـن عنـوان، یعنـی »آزادی« در معنایـی 
در  اسـت.  رهایـی  و  اسـارت  از  دوگانـه 
صحنه ای از فیلم، آقای »آزادی« دارد جان 

پرنـده ای مهاجـر را می گیـرد، آن را درحالی 
کـه هنـوز بدنـش سـرد نشـده، می خواهـد 
کید بر  بپـزد و بخـورد. کارگـردان بـه دلیل تا
کامـل ایـن برداشـت، دسـت  نشـان دادن 
زده  شـده  حسـاب  گروتسـکی  خلـق  بـه 
اسـت. در حالـی کـه تصویر خشـونت آمیز 
طبـخ  نحـوه  دربـاره  آزادی  آقـای  اسـت، 
پرنده و این که خون به جا مانده در پرنده، 
باعث لذیذتر شـدنش می  شود، می گوید. 
شـکل توصیـف او از لـذت ایـن خـوراک، 
در کنـار حس انزجاری که تولید می کند، 
دو مفهوم متضاد و متناقض است که در 
آِن واحد در مخاطب ایجاد می شود؛ یا در 
صحنـه ای دیگـر، شـاهد ایـن هسـتیم کـه 
دام گذاران با قراردادن مرغابیهای اهلی در 
زیـر تورهـا، باعث ترغیب پرنـدگان مهاجر 
اینهـا  می شـوند.  دام  و  مـرداب  سـوی  بـه 
رقبـای کاری آقـای آزادی هسـتند و او دل 
خوشی از آنها ندارد. استدالل آقای آزادی 
کـه بـا عصبانیت کارش را شـرح می دهد، 
در نـوع خـود شـنیدنی اسـت. او در حالـی 
کنـار نـور چـراغ نفتـی اش نشسـته، بـا  کـه 
صدایی بلند و عصبانی درباره این نحوه 
شـکار و بـه دام انداختـن پرنـدگان مهاجـر 

شکایت می کند:
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زیـر  کـه  پرندهـای  »اون  آزادی:  آقـای 
دام قـرار داره، اون مـی آد پرنده هـای دیگـر 
رو گـول می زنـه. پرنـده کـه بـا پـای خـودش 
گـول  داخـل دام نمیـآد!! امـا مـا پرنـده رو 
نمی زنیم. اونا گول می زنن!! ای تلوزیون!! 
ای روزنامه!! ای شبکه صدا وسیما!! شما 

که میگین، هی مردم فریدونکنار!!«
آزادی،  آقـای  حرفهـای  در  پارادوکـس 
از  عملـی  وقتـی  اسـت.  مشـهود  کامـال 
اسـاس اشـتباه باشـد، توجیه آن بی شـک 
حـال  ایـن  بـا  بـود.  خواهـد  غیرمنطقـی 
همچنان مستندسـاز اصـرار دارد با نشـان 
دادن این سـخنان، آن هم از سـوی کسـی 
که خود را رئیس صنف دام گذاران معرفی 
میکنـد، قضـاوت را بـه مخاطـب واگـذار 

نماید.
آزادی:  آقـای  دیگـر،  صحنـه ای  در  یـا 
اینـا  »بیاییـد جلـوی ایـن دام را بگیریـن. 
دریـک شـب 120 غـاز را می گیـرن. بیاییـد 
این توری رو که در کنار دامگاه می گذارن، 
بیایید جلوی این تور را بگیرید. بیایید زیر 
بـال مـن رو بگیریـد، کـه مـن 315 هکتـار از 

این تاالب را برقرار می کنم.«
ایـن  نظـرش  کـه  آدمـی  از  عبارتـی  بـه 
فایـده ای  هیـچ  پرنده هـا  »برخـی  اسـت، 

برای آینده ندارند« نمی توان انتظار دیگری 
داشت.

فیلـم بـا نشـان دادن ناتوانـی مسـئولین 
جمـع آوری  بـرای  اراده ای  فقـدان  و 
و  دشـت ها  در  شـکارچی  صـد  چنـد 
آبگیرهای فریدون کنار، به پایان می رسـد. 
صیـاد  یـک  فرزنـد  خـود  کـه  محیط بانـی 
اسـت، رئیـس اداره ای کـه نمی تواند هیچ 
نقشی جز ریاست یک اداره داشته باشد، 
کـه بـا لـذت بارهـا طعـم خـوراک  مردمـی 
پرنـده ای در حـال انقـراض را چشـیده اند، 
همه اینها راه را برای داشتن امیدی اندک 
بسـته اسـت. پرنـده هـای شـکار شـده کـه 
توسط مسئولین مربوطه مصادره می شود، 
بـه زعـم خـود مـردم و صیـادان، سرنوشـتی 
خـود  عبارتـی  بـه  دارنـد.  پیشـبینی  قابـل 
مسـئولین، پرنـده هـای شـکار شـده را بـه 

سفره هایشان می برند.
حتی مدیرکل محیط زیست بابلسر هم 
خیلی شفاف می گوید این سوال را اصال 
پرنده هـای  سرنوشـت  کـه  نکنیـد  مطـرح 
شکارشده و مصادره شده، چه می شود؟ 
ک مصـادره  او می گویـد: »مثـال وقتـی تریـا
می شـود کسـی می پرسـد تکلیـف آن چـه 

می شود؟!!«
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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 
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