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کارگردان:حسیننارمنجی

دسـتهاتون رو روی صورتتـون بذاریـد .گونههاتـون

نویسنده:مهدیاسدزاده

رو حـس کنیـد ،نفـس گـرم و مرطوبـی کـه از بینـی روی

پوست دستتون میخزه رو لمس کنید .شما زندهاید .شما عاشق
میشـید ،شـما میمیرید .اینها بدیهیترین اتفاقهاییه که برای
همـهی آدمهـا میافتـه و تـوش شـکی نیسـت .حسـین َ
نارمنجـی
یخـواد بگـه
میخـواد بـا فیلمهـاش همیـن حـرف رو بـه مـا بزنـه .م 
آدمهـا هـر چقـدر هـم متفـاوت باشـن حداقـل سـه تـا چیـز مشـترک
دارن ،زندگی و عشق و مرگ ،و ما نباید تجربههای او نها رو جدا
از خودمون بدونیم.
سوژههای حسین برای نشون دادن این دل مشغولیاش ،پدربزرگ
و مادربزرگـش بودنـد ،آدمهایـی کـه بعـد از سـالها زندگـی ،بعـد از
مدتهـا تجربـهی کنـار هـم بـودن ،بعـد از بیمـاری و پیـری ،هنـوز
هـم عشقشـون سـرحاله ،هنـوز هـم نمیتونـن بـدون هـم سـر کنن ،و
تصور تجربهی تنهایی براشـون خیلی ترسـناکه .آره ما آدمها واقعا
ِ
شبیه همیم.

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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عاشقانهایبه
سبک کهنسالی
نویسنده:سهیلمحمودی

به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند ،حسین نارمنجی ،کارگردان مستند «باغچه
خشک خانهمان سبز است» درباره این مستند گفت :این مستند ،روایت زندگی عاشقانهی یک
زوج کهنسـال اسـت کـه یکـی از آنهـا بـه خاطـر مشـکالت کهولت سـن ،رفتـاری کودکانـه از خود
نشان میدهد .تمام دغدغه و ترس این فرد ،این است که تنها بشود و همین داستان ،نیاز او
به توجه اطرافیان را بیشتر میکند.
6
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وی افـزود :چیـزی کـه خیلـی توجـه مـن را بـه خـود جلـب کـرد و باعـث شـد کـه
به سـراغ این سـوژه بروم ،رابطه عاشـقانه این زوج کهنسـال بود .برای من سـوال
اسـت کـه چـرا در وقـت سـالخوردگی ،مـا آدمهـا تنهـا میشـویم و اطرافیـان خـود را از دسـت
میدهیم .این عدم توجه بود که سعی کردم در این مستند به تصویر بکشم.
مسـتند «باغچه خشـک خانهمان سـبز اسـت»  30ام دی ماه ،سـاعت بیسـت در قالب
برنامه تلویزیونی جشنواره مستند روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوسترفیلممستند
«باغچهخشکخانهمان
سبزاست»

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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تحلیلی بر مستند «باغچه خشک خانهمان سبز است»

کودک سالخورده گر یه
میکند
نویسنده:رحیمناظریان

سـازان بـد
«سـرژ دنـی» گفتـه بـود« :فیلم ِ

هیـچ ایـدهای ندارنـد و فیلمسـازان خوب

سـوژهای بازمیگردد که سرشـار از مفاهیم
و ایدههاست و فیلمساز در میان انبوهی
از مضامین که حاصل جذابیت و قدرت

بیش از حد دارند ،درحالیکه فیلمسازان

نطـور نـگاه خالقـه
سـوژه اسـت و همی 

درجـه یـک ،یـک ایـده بیشـتر ندارنـد!»

خـودش بـه موضـوع ،راهـی مسـتقیم را

موضـوع بحـث «دنـی» بـه قابلیتهـای

برمیگزیند.
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از فیلمسـازان بـد میگذریـم و از

دارای پتانسـیل باالیـی در ایـده پـردازی

فیلمسـازی همچـون «خودوروفسـکی»

اسـت و میتوانـد در جایـگاه خـود ،عامل

یـاد میکنیـم کـه در اغلـب آثـارش موجـی

انتقـال ایدههـای دندانگیـر باشـد ،شـاید

ویرانگر از ایدهها را طرح میریزد و تا جایی

بهمراتـب دشـوارتر از سـوژههای عقیـم بـه

این ایده پرداز یها ادامه مییابد که حتی

نظـر برسـد؛ و فـرق اینجاسـت کـه در دو

دقیقـهای از فیلـم نیـز خالـی از این جریان
ً
سیال نیسـت .مخصوصا سهگانه پایانی

حالـت یادشـده ،فیلمسـاز دو وظیفـه
جداگانـه خواهـد داشـت .او در مواجهـه

ایـن فیلمسـاز کـه دو فیلـم ابتدایـیاش،

با سـوژهای ایستا ،وظیفهای هنرمندانه در

کودکـی و جوانـی خـود کارگـردان را بـه

خلـق ایـده و پرورانـدن آن خواهـد داشـت

شـکلی ذهنـی روایـت میکنـد .یـک

و برعکـس در مواجهـه بـا سـوژهای پو یـا بـه

بیوگرافی شـاعرانه و آزاد از زندگی خودش

دلیل انباشـتگی ایدهها ،ناچار مجبور به
ً
حـذف و تعدیـل آن و نهایتـا یافتـن یـک

اجتماعـی ،فرهنگـی ،مذهبـی و ...را

ایده اصلی و پرورش آن میگردد.

کـه انـواع مفاهیـم و رویکردهای سیاسـی،
شامل میگردد.

مسـتند ««باغچـه خشـک خان همـان

حـال نـگاه کنیـد بـه «ورنـر هرتسـوگ»

سـبز اسـت»» خودبهخـود سـوژهای

کـه بهطـور مثـال فیلـم «فیتـز کارالـدو» را در

فعـال و جـذاب دارد .اعمـال ،رفتـار،

آمـازون میسـازد .اینجـا اوضـاع ،کمـی

خصوصیـات ،روش زندگـی و مه متـر از

متفـاوت اسـت .مـوج گسـتردهای از

همه نقص ذهنیاش ،عاملی است تا در

ایدههـا در چنیـن جغرافیایـی وجـود دارد

طـول مرحلـه تولیـد ،دوربیـن شـاهد خرق

و البتـه هرتسـوگ ،سـه سـال نیـز در ایـن

عـادات و محتوایـی نامتعـارف باشـد.

مـکان بـه تصویربـرداری مشـغول میشـود

ایـن بیگانگـی سـوژه بـا زندگـی عـادی،

و البتـه نتیجـه کار و فیلـم مجموعـهای از

بهیقیـن حامـل ایدههـای متعـدد در

انواع ایدهها نیسـت .بلکه ایدهای یگانه،

فراینـد بازنمایـی اسـت .حتی سـادهترین

چهارچوب فیلم را مشخص میکند.

رویدادهـای روزمـره کـه در حالـت عـادی

سـروکار داشـتن بـا سـوژهای کـه خـود

توسـط انسـانها بـه وقـوع میپیونـدد و
شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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تکراری و آزاردهنده نشان میدهد ،اینجا
با همراهی و حضور چنین سوژهای دارای
محتوایی تازه میگردد.

خواهد بود.
بـا توجـه به مقدمهای که دربارهی ایده
یتـوان
و ایدهپـردازی بـه آن اشـاره شـد ،م 

«باغچـه خشـک خانهمـان سـبز

مسـتند «باغچـه خشـک خان همـان سـبز

اسـت» فیلمـی اسـت دربـاره پیرمـردی

اسـت» را فیلمـی دانسـت کـه بـا وجـود

کـه بـه دلیـل کهنسـالی یـا یـک نقـص

تهـای فـراوان درزمینـهی
داشـتن قابلی 

ذهنـی ،خلقوخویـی کودکانـه یافتـه و بـا

ایـده ،در میـان انبوهـی از مضامیـن ،راه

هـر چالـش کوچکی گریه میکند .همسـر

خـود را با زیرکی برای برجست هسـازی یک

سـالخوردهاش از او پرسـتاری میکنـد و

ایـده مشـخص و همچنیـن نیـل بـه یـک

پیداسـت کـه در صـورت عـدم حضـور

روایـت منسـجم یافتـه اسـت .فیل مسـاز

ایـن زن ،سرنوشـتی تلـخ در انتظار پیرمرد

بـا گزینـش موتیفهایـی که شـرح انـدوه،
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رنـج ،ضعـف ،کـودک وارگـی و وابسـتگی

ً
دیـد کـه همـه آنهـا «گزینشـی» کاملا

پیرمـرد اسـت ،سـعی بـر آشـکار نمـودن

آ گاهانه از جانب فیلمسـاز ،برای تکمیل

مفهـوم تنهایـی دارد .بـه عبارتـی چنیـن

همـان مضمـون اصلـی فیلـم و تنهایـی

کاراکتـری در طـول فرآینـد فیلمبـرداری

پیرمـرد هسـتند .بـه عبارتـی ایـن مسـتند
ً
کوتاه صرفا یک روایت خطی از حوادث و

خواهـد نمـود؛ اما آنچـه در زمان مفروض و

روزمرگی کاراکترش نیست بلکه فیلمساز

زمان نمایشی اثر قابلمشاهده است ،تنها

سعی کرده است تا با انتخاب پالنهایی

گلچینی از اعمالی است که با ایده نهایی

کارآمد و دست بردن در ترتیب آن ،علیت

اثـر مطابقـت دارد .بهطـور مثـال در حیاط

را نیز بر روایت بیفزاید.

رویدادهـا ،کنشهـای متعـددی را ایجـاد

خانـه پیرمـرد چنـد جوجـه مرغ نگهـداری

بـا طـرح ادعـای وجـود علیـت در

میشـود .از سـه بـاری کـه ایـن حیوانـات

ایـن اثـر ،بیشـک بایـد پایانبنـدی اثـر،

نشـان داده میشـود یـا حرفشـان بـه میـان

جمعبنـدی قابـل قبولی بر روایت باشـد.

میآید هر پالن ،بستری برای تحقق مفهوم

حـال بایـد ببینیـم «باغچـه خشـک

تنهایـی در فیلـم به شـمار مـیرود .یکبار

خانهمـان سـبز اسـت» چگونـه بـه پایـان

پیرمـرد و همسـرش در کنـار جوجههـا

میرسـد ،چنـد نمـای بـاز و بسـته کـه

نشسـتهاند و پیرمـرد بـا اندوهـی از تنهایی

نیتـش پنهانسـازی کامـل واقعه اسـت،

احتمالیاش گریه میکند .بار دوم پیرمرد

سـاختار اثر را کامل میکند .پایانبندی

دلیـل عـدم ترک خانه و نرفتـن به زیارت را

ایـن مسـتند همزمـان ،هـم اوج سـاختار

تنهایـی جوجههـا قلمـداد میکنـد؛ و بـار
ً
سوم زمانی موضوع جوجهها مجددا طرح

دراماتیـک آن اسـت و هـم فـرود و هـم
نتیجهگیـریاش .اتوبوسـی آمـده اسـت

میشود که پیرمرد نیمهشب از بیخوابی

تـا زائـران را بـه زیـارت ببـرد و ایـن بـا

بـه حیـاط مـیرود و بـرای تکمیـل نمایـش

توجـه بـه زمینـهای کـه از سـکانسهای

تنهایـیاش ،کنـار جوجههـا مینشـیند؛

پیشـین داشـتیم ،به معنای کامل شـدن

بنابراین میتوان موتیفهای اینچنینی

تنهایـی پیرمـرد اسـت .چراکه همسـرش

را در اغلـب صحنههـای فیلـم بهکـرات

پیشتـر بارهـا گفتـه بـود کـه قصـد سـفر
شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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زیارتـی دارد و تـرس پیرمـرد از تنهایـی نیز

در سطور قبل درباره گزینش تصاویر،

زمینهچینـی شـده بـود؛ امـا در سـکانس

توضیحـی مختصـر ارائـه شـد .ایـن

پایانـی ،نماهایـی بسـته از آدمهـا و عـدم

گزینشها ذات سینمای مستند است.

نشـان دادن بخشـی از رویداد ،این توهم

چراکـه وجـود یـک پلان در خروجـی

را ایجـاد میکنـد کـه همسـر پیرمـرد نیـز

نهایـی یـک فیل ِـم مسـتند ،دلیلـی بـر
ِ
تأ کیـد و اعتبـار آن در ذهـن فیلمسـاز

است .یک قاب بسته از پیرمرد و نمایی

خواهـد بـود .معنا اینگونه در این مدیوم

بـاز از اتوبـوس کـه مـیرود و یک نمای باز

شـکل میگیرد و عدم حذف یک پالن،

از کوچـهای خلـوت ،همگی در راسـتای

خود دلیلی بر اهمیت آن اسـت .در این

بسـط ایـدهای در قبـال تنهایـی پیرمـرد

مسـتند گزینـش تصاو یـری از روزمرگـی

اسـت؛ امـا از پشـت دوربیـن ،پیـرزن بـه

زندگـی یـک پیرمرد کودک نمـا ،آنهم در

پیرمـرد ملحـق میشـود و این غافلگیری

حیـن خوانـدن نمـاز و تلفیـق سـماجت

تنهـا بـا چنـد پلان سـاده در زمانی بسـیار

دختـر و صحیـح خوانـدن آن و اصـرار

کوتاه شکل میگیرد.

پیرمـرد بـر نحـوه قرائـت خـودش ،تلفیـق

همراه دیگر مسافران،سوار اتوبوس شده

دیدیـم کـه پایانبندی این مسـتند نیز

زمـان قـدرت اراده و زوال آن ،در
هم ِ
نهـاد پیرمرد اسـت .دریکـی از صحنهها

جایگزیـن تنهایـی و ارجح بـر اعتقادات

پیرمـرد کـه بـه دلیـل نقصـان در حافظـه،

دینـی پیـرزن میکنـد .پـس بیشـک

نمیتوانـد نمـازش را درسـت بخوانـد،

نمیتـوان سـادگی بیحـد ایـن فیلـم را

پیدرپـی بـا تذکرهـای دختـرش مواجـه

دلیلـی بـر سـهل بودنـش قلمـداد کـرد.

میشـود و در مقابـل ،پیرمـرد در حیـن

نـکات ظریفـی که در راسـتای خلق یک

خوانـدن نمـاز دختـر را تنبیـه میکنـد.

روایـت تـازه از یک زندگی در اثر به چشـم

گزینش فیلمساز این برداشت را به وجود

میخورد بیشک اتفاقی نیست.

مـیآورد ،پیرمـردی کـه بخـش اعظمـی

کاملکننـده ایـده اصلی اسـت .عشـق را

امـا نکتـهای دیگـر دربـاره مسـتند
«باغچه خشک خانمان سبز است»:
12
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از فیلـم بـه گریههـا و بهانهجوییهـای
کودکانـهاش اختصـاص دارد و بـرای

جوجههـای حیـاط زاری میکنـد ،اینجا

اسـت و یـک دزدی آشـکار از کودکـی

در ایـن سـکانس نمونـه ،زوال عقلـش بـه

سالخورده که گریه می کند.

ارادهای محکـم تبدیـل میشـود .او برای

در مورد زاویه دید و همینطور فضای

همهچیز و در برابر همهچیز گریه میکند

فیلـم نیـز نکتـهای قابلاتـکا در کل اثـر

اال خدایـش! یکجـور تضـاد در اقتـدار

وجـود دارد .دوربیـن بـه شـکلی مؤکـد،

و ضعـف در نهـاد پیرمـرد بـا گزینـش

پیرمـرد را در مرکـز تصویـر قـرار میدهـد

ایـن سـکانس توسـط فیلمسـاز برجسـته

و مهمتریـن کاراکتـر حامـیاش ،یعنـی

میشود.

همسرش را حذف میکند .در کل اثر به

یـا نکتـه جذاب دیگر درباره گزینش و
ترتیب پالنها:

شـکل عمـدی پیرزن در بیـرون قاب قرار
دارد .دلیـل اصلـی ایـن غیبت بیشـک

فیلمسـاز بـا جانمایـی یـک صحنـه

آ گاهانـه و خالقانـه اسـت .فیلمسـاز
ً
احتماال با برجستهسـازی غیبت پیرزن

درصحنههـای آغازیـن فیلـم ،دوبـاره

در وهلـه اول ،تنهایـی پیرمـرد را نمایانتر

زمینهچینـی زیرکانـهای بـرای ادامه فیلم

میکنـد و در وهلـه دوم خـود پیـرزن را

رقـم میزنـد .ایـن رقـص در جـای خـود،

بیشازپیـش بهجـای ایـن کـه عنصـری

رقصـی هولنـا ک و خشـونتبار اسـت.

دیـداری جلـوه دهـد بـه ذهـن مخاطـب

پیرمـردی ضعیـف بـه شـکلی تصنعـی

و بیننـده سـوق مـی دهـد .بـا غیبـت

و دردآور میرقصـد امـا در ادامـه ،فیلـم

پیـرزن کـه همـهی امیـد و اتـکای پیرمـرد

فیلمساز با جانمایی

معجونی از گریههای گاهوبیگاه اوست.

اسـت مـا همـواره ایـن تـرس را خواهیـم

یک صحنه از رقص

اینگونـه اسـت کـه جانمایـی رقـص در

داشـت ،اینگونـه کـه دوربیـن ،تلاش

پیرمرد با همراهی

ابتدای فیلم کاری میکند تا ما بیشتر در

بـرای حـذف او دارد اگـر بـه شـکل واقعی

دختر ،درصحنههای

ادامه ،با دهشت رنج و گریههای او تنها

از همسـر ناتوانش دور باشـد چه بالیی بر

آغازین فیلم ،دوباره

بمانیم .رقص ابتدایی ،جنونآمیز جلوه

سـر کـودک سـالخورده خواهـد آمـد؟ این

زمینهچینی زیرکانهای

میکنـد و یکجـور خیانـت کارگـردان بـر

نکتـهای کلیـدی و به شـدت آ گاهانه در

برای ادامه فیلم رقم

سوژه است که البته بهشدت سینمایی

این مستند است.

میزند.

از رقـص پیرمـرد بـا همراهـی دختـر،

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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کارگردان:محمدباقر ِس ّیدی

چقدر شده یه بیت از شعری این قدر به دلتون بشینه

نویسنده:مهدیاسدزاده کـه حفظـش کنیـد؟ شـده بعـد از یـه مـدت ببینیـد دل
همهی مردم هم با شما یکیه و همه اون یه بیت رو از َبر کردن؟
قطعـا بـرای شـما هـم اتفـاق افتـاده ،ادبیاتمون پر از دل نوشـتههای
ُ
ادباست که مثل تیر ،قلب ما مردم عادی رو به هم دوختن .شاید
بـرا همینـه کـه دنبـال شـاعر خیلی از این شـعرها و نویسـندهی این
حکایتهـا نمیگردیـم .ایـن جاسـت کـه فـرق مـا بـا مستندسـازها
معلوم میشه.
کسـی مثـل آقـای سـیدی ،وقتـی تـوی تاکسـی و اتوبـوس و خیابـون
یـه رباعـی رو چندبـار میشـنوه ،بـراق میشـه برای پیدا کردن اسـم
شاعر مرموزی که هیچ کس ازش خبری نداره.
یکی شعر رو به سوزنی سمرقندی نسبت میداد ،یکی به شهریار؛
دریغا که شاعر این شعر ،هیچ کدوم نبودند.
حـاال بـه لطف آقای سـیدی ،وقتی میشـنوم کسـی زیـر لب زمزمه
میکنـه « :هرکـس بـه طریقـی دل مـا میشـکند »...میدونـم باید از
کدوم شاعر متشکر باشم.

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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هرکس به طر یقی دل ما
میشکند
نویسنده:سهیلمحمودی

بـه گـزارش روابـط عمومـی جشـنواره تلویزیونـی مسـتند ،محمـد باقـر سـیدی ،کارگردان مسـتند
«مالقات» درباره این مستند گفت :رباعی «هرکس به طریقی دل ما میشکند» تقریبا در ذهن
همه ما هست و آن را به شکل ضربالمثل و  ...استفاده میکنیم ،اما کمتر کسی میداند که
شاعر این رباعی کیست .اکثر ما فکر میکنیم که شاعر این شعر از قدمای شعر فارسی است ولی
خب این گونه نیست .برای من دغدغه شد که شاعر این شعر ماندگار را به مردم معرفی کنم
و در یک فیلم ،زندگی او را به تصویر بکشم.
16
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سیدی در ادامه تشریح کرد :شاعر این رباعی ،فردی به نام خانم ناهید یوسفی
از اهالی شهرستان تنکابن است .ما ایشان را پیدا کردیم و به سراغشان رفتیم.
خانم یوسـفی ،حدود ده جلد کتاب شـعر به چاپ رسـاندهاند و شـاعر باسـابقهای هستند
ولی تا به امروز بسیار ناشناس بودهاند.
وی افزود :ما در این مستند به سراغ مردم و شعرای مشهور کشور رفتهایم و با آنها درمورد
این شعر و شاعر آن مصاحبه کردهایم و سپس به سراغ خود خانم یوسفی رفتهایم و زندگی
ایشان را به تصویر کشیدهایم.
گفتنی است فیلم «مالقات»  30ام دی ماه ،در برنامه جشنواره تلویزیونی مستند ،روی
آنتن شبکه مستند رفته است.

پوسترفیلممستند
«مالقات»

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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تحلیلیبر مستند«مالقات»

عمومی یک شاعر
اقبال
ِ
ناشناس
نویسنده:رحیمناظریان

توجـه و تأ کیـد بـوده اسـت .بـه عبارتـی

واقعگرایـی در شـکلهای مختلـف

سـینمای مسـتند در نظر یـه واقعگرایـی و

مستند بهعنوان یک اصل ،پذیرفتهشده

امـر فیلمیـک بهعنـوان شـکلی از سـینما

و ایـن شـکل از فیلـم بـه دلیـل آشـکار

معرفی میگردد که بیش از اشکال دیگر،
ً
خصوصا داسـتانی میتواند بستری برای

تجربـه جدیـد از یک پدیده ،همـواره مورد

آشکارسـازی باشـد .حال وقتی سـخن از

نمـودن یـک راز یـا درک و دریافـت یـک

18
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مسـتندپرتره به میـان میآید این قابلیت

خود رباعی را از برند.

به نظر دوچندان میشود .در مستندپرتره

مسـتند بـا مصاحبـه از مـردم آغـاز

بـه دلیل حضـور مسـتقیم و آ گاهانه خود

میشـود .مردمـی کـه رباعـی موردنظـر را

کاراکتـر نمونـه و یـا حضـور افـراد شـاهد
ِ

شـنیدهاند و آن را بـه خاطـر دارنـد .امـا

دیگـر که دسـت بـه معرفی و بازشـناخت

تصورشـان بـر ایـن اسـت کـه شـاعرش

او میزننـد ،واقعگرایانـه بـودن موضـوع و

سعدی ،موالنا و یا حافظ باشد .به نوعی

راسـتیاش بیشـتر بـه چشـم مـی آیـد .در

این رباعی چنان اقبال عمومی یافته که

این شکل ،مخاطب با عنصری تاریخی
ً
رودرروسـت و نـه صرفـا یـک پدیـدهی

شـاعرش را بـا ادیبـان بـزرگ اشـتباه مـی
گیرنـد .در ادامـه ،دوربیـن ،خـود شـاعر

داسـتانی کـه بازآفرینـی شـده اسـت تـا

را نشـانمان میدهـد و مصاحبـه بـا او و

واقعیـت را نشـان دهـد .در مسـتند پرتـره

قرائـت چنـد شـعر از او و تحلیـل شـعرها

به نظر اصل ،معرفی کاراکتر نمونه اسـت

و سـبک شـعری او از طریـق مصاحبـه

باصداقت و شاید بیطرفی.

بـا شـاعران و پژوهشـگران مهمـان ،باقـی

مسـتند «مالقـات» را از دو منظـر

فضای اثر را شامل میشود.

میتوان بررسـی کرد یکی شـکل و قدرت

ابتـدا فـارغ از کاراکتـر نمونـه ،یعنـی

فیلمیک آن و دیگری شخص و سوژهای

یشـود،
شـاعری کـه در مسـتند معرفـی م 

که مستندساز بدان پرداخته است.

بـه شـکل و محتـوای اثـر میپرداز یـم.

مسـتند «مالقـات» نقـل یـک

«مالقات» با تأ کید زیاد سـعی در معرفی

«سرگذشـت» از بانـوی شـاعر شـمالی

شـاعری دارد کـه در حقـش اجحـاف

اسـت کـه از دهـه شـصت ،سـرودن شـعر

شـده اسـت .بـه عبارتـی علاوه بـر معرفـی

را آغـاز و تاکنـون مجموعههایـی نیـز

شاعری که یکی از شعرهایش از خودش

منتشـر نمـوده اسـت؛ امـا یـک رباعـی

معروفتـر اسـت ،بـا اسـتداللهایی

بسـیار معـروف دارد کـه در حافظـه

سـعی در اقنـاع مخاطـب در پدیـده بودن

اغلـب ایرانیهـا نقـش بسـته و خیلیهـا

وی دارد .حـال فیلمسـاز بـرای نیـل بـه

باوجـودی کـه شـاعر آن را نمیشناسـند

چنین هدفی ،شـیوه و شـکلی را که برای
شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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معرفی و تولید اثر به کار میبرد بهشـدت

آن کاراکتـر نمونـه در جنـگل یا در سـاحل

سـادهانگارانه اسـت .تصاویـر ،اسـتقالل

نسـو نـگاه
نسـو و آ 
دریـا راه مـیرود و بـه ای 

محتوایی و ارتباط فرمی با یکدیگر ندارد

میکنـد و صدای خودش بهعنوان گفتار

و فقـط حسـی از لحظـه را بیـان مـیدارد.

متن شنیده میشود.

بهطـور مثـال در حیـن خوانـدن یـک غـزل

چنیـن شـکل بدیهـه سـازی ب هشـدت

از شـاعر ،تصاویـری بـا اتـکا بـر مفاهیـم و

تصنعـی و ابتدایـی جلوه میکند؛ چراکه

تعابیـر موجود در ابیات غزل ،نشـان داده
ِ

ـود مـکان حضـور
در همـان نـگاه اول ،خ ِ

میشـود .در غـزل ،عبـارت «آتشبـازی

کاراکتـر و رفتـارش ،دال بـر فرمایشـی

خورشـید و دریـا» بـا تصاویـری از طلـوع

بـودن کنـش و خلـق یـک بدیه هسـازی

خورشـید و انعـکاس نـور آفتـاب بـر پهنـه

غیرخالقانه است.

دریـا همـراه میشـود؛ یـا کلمـه شـالیزار در

امـا موضـوع دیگری کـه در تحلیل این

غـزل ،بـا تصاویـری از زنـان نشـاءگر! ایـن

مستند به کار میآید ،خود کاراکتر نمونه

شـکل تصویرسـازی بهشـدت مربـوط بـه

اسـت .شـاعری که در پایان مسـتند ادعا

کلیپها و نماهنگها و میان برنامههای
ً
تلویزیونی است که مثال بر متن تصنیف

میکنـد عرفـان را وارد شـعر سـپید کـرده
است و خود را مبدع این حرکت میداند

علیرضـا افتخـاری کـه کلمـه دریـا دارد،

و البتـه اعتقـاد دارد کـه شـعرش توسـط

اینجا در مستند تصویر موج دریا را بهواسطه تصاویر نشان
«مالقات» همین میدهـد .اینجـا در مسـتند «مالقـات»

منتقـدان ،خیلـی مـورد نقـد و تحلیـل
یشـک
و معرفـی قـرار نگرفتـه اسـت .ب 

کارکرد تکبعدی تصویر بهشدت
کارکرد تکبعدی همین
ِ
ِ
تصویر بهشدت به بـه چشـم میآیـد و نهتنهـا در ایـن صحنه

کاراکتـری و الصـاق نگاهـی یکجانبـه

چشم میآید و نهتنها کـه در دیگـر لحظـات فیلـم نیـز ایـن
در این صحنه که در کاسـتی دیده میشـود .دوربینی که فقط

محتوای
گرایانه و عدم داشتن بیطرفی،
ِ
ارائـه شـده را بهنوعـی حـرف و یـا پیـام

دیگر لحظات فیلم وظیفـهاش ثبـت ماجرا در حالت سـاکن
ً
نیز این کاستی دیده و نمایشـی و تصنعـی آن اسـت؛ مثلا
میشود .بدیهـه سـاز یهای سـادهانگارانه کـه در

خـود نیـز میداند .شـاید بهآسـانی بتوانیم

20
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مستندساز با انتخاب و پرداخت چنین

گر یک مستند ،فقط باید
بگوییم تحلیل ِ
در چهارچـوب سـاختاری فیلـم باقـی

بمانـد و کاری بـر محتـوای بیانشـده

آمـد نسـلی از عمـوم
مـی دهـد نـه خـوش ِ

توسط کاراکتر خود اثر نداشته باشد؛ چرا

مـردم کـه یـک رباعـی را از برنـد و اینجـا

کـه ممکـن اسـت حرف شـخصیتهای
ً
حـرف خـود
درون یـک مسـتند ،اساسـا
ِ

هـم میبینیـم شـاعر مـا در ایـن مسـتند،
توسـط کسـانی چهره شـده که تصوری از

فیلمساز نباشد؛ اما اینجا ما با مستندی

قابلیتها و سبک شعری حافظ و موالنا

خودکاراکتر و همچنین
پرتـره مواجهیـم و ِ

و سـعدی ندارنـد و شـاعری معاصـر را بـا

مستندسـاز سعی در القای یک واقعیت

چهرههای جهانی شعر کالسیک فارسی

بـه مخاطـب دارنـد .امـا آیـا آن چیـزی کـه

اشتباه میگیرند.

آشکارسـازی امـری پنهـان ،نصیـب
از
ِ
مخاطـب میشـود ،در ایـن فیلـم بـا

آن رباعـی مشـهور نیسـت ،بلکـه تنهـا

واقعیت مطابقت دارد؟

منظـور دربـارهی فـرق بیـن زیبایـی

ایـن تحلیـل البتـه دلیلـی بـر کاسـتی

بیشـک آنچـه از شـعر معاصـر ایـران،

یـک اثـر یـا محبوبیـت عمومـی و بحـث

مـورد بررسـی و کنـکاش قرارگرفتـه و بـا

تاثیرگذاری آن اسـت .که اگر تاثیرگذاری

سـویههای علمـی بـدان پرداختهشـده و

نهـای شـعری بـا محبوبیـت و
بـر جریا 

آنچه منتقدان نام آشنا در طول دهههای

اقبـال یـک شـعر تفـاوت نداشـت ،بـه نظر

اخیـر شـعر معاصـر ایـران را بازخوانـی و

سـرودههای مریـم حیـدرزاده نیـز بـا وجـود

تحلیـل نمودهانـد ،بـا آنچـه کـه تحـت

شـهرت عمومـی میتوانسـت چنیـن

عنـوان «تأثیر شـعر در اذهان عمـوم مردم»

عناوینی را بیش از هر شاعری دیگر از آن

تلقـی میشـود ،تفـاوت دارد .بـه عبارتـی

خـود کنـد .بنابرایـن بـا وجودی کـه اینجا

ثبـت یـک شـعر در حافظـه عمـوم مـردم

در ایـن متـن ،جـای بررسـی شـعر معاصـر

و بهاصطلاح بـه سـر زبـان افتـادن یـک

نیسـت ،فقـط میتوانیـم بـر تأثیـر سـوژه بـر

بیـت یـا یـک رباعـی ،دال بـر تأثیرگـذاری

مسـتند اظهارنظـر نماییـم و ایـن کـه در

یـک شـاعر بـر بدنـهی شـعر معاصـر آنهـم

مسـتند «مالقـات» اعتبـار کاراکتر نمونه،

بهصـورت مسـتقیم نیسـت .تاثیـر شـعر

آنچنانـی نیسـت کـه بتـوان واقعگرایانـه

معاصـر در ز بـان و رویکردهای فرمی روی

بودن اثر را باور نمود.
شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396

21

22

نشریهیمستندهایتلویزیونی

کارگردان:محمدرضا کیوانفر

بعضـی وقـت هـا یـه تلنگـر کوچیـک میتونـه حـواس

نویسنده:مهدیاسدزاده

یشـد،
خیلیهـا رو جمـع کنـه بـه موضوعی که دیده نم 

محمدرضا کیوانفر سعی کرد اون تلنگر کوچیک رو بزنه و یادمون
بندازه که داریم نادونسته قاتل «تاالب»ها میشیم.
خواسـت این سـوال رو بپرسـه که « :اگه سـد زدن ،دست گذاشتن
رو گلوی رودخونههایی که به تاالب میریزن نیسـت ،اگر ریختن
تـن تاالبها نیسـت پس چیه؟
پـسآب کارخونههـا تزریـق سـم بـه ِ
اگـر کار مـا نیسـت پـس کار کیـه؟ خواسـت بپرسـه چـرا نشسـتیم و

کاری نمیکنیـم بـرای ایـن موجـود زنـدهای کـه خونـهی پرند ههـای
مهاجره؟»
محمد رضا کیوانفر خواسـت یه تلنگر کوچیک باشـه برای مایی
که حواسمون پرته ،کار مستندساز همینه دیگه ،نه؟!

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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مرثیهای برای زمین در
مستند «مرگ تاالبها»
نویسنده:سهیلمحمودی

بـه گـزارش روابـط عمومـی جشـنواره تلویزیونـی مسـتند ،محمدرضا کیـوان فر کارگردان مسـتند
«مرگ تاالبها» درباره این مستند گفت :در این مستند ،هدف ما این بوده است که یک کار
علمی با استنادات محکم ارائه دهیم ،به خاطر همین از یک تیم پژوهش قدرتمند و حرفهای
استفاده کردیم تا اطالعاتی که ارائه میکنیم کامال علمی باشد.
24
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وی افـزود :گفتـار متـن این مسـتند توسـط اسـتاد افشـاریه خوانده شـده اسـت.
قصـه «مـرگ تاالبهـا» روایـت تاالبهـای شـمال کشـور اسـت و تهدیداتـی که
آنها را به سمت نابودی پیش میبرد .تاریخچه شکل گرفتن تاالبها هم بخشی از این
مستند را تشکیل میدهد .نکته تلخی که وجود دارد ،این است که همه تاالبهای ایران
با مشکالتی مثل کمبود آب ،شور شدن آب و از بین رفتن پوشش جانوری اطراف تاالب،
مواجه هستند.
کیـوان فـر در پایـان گفـت :تاالبهـا یـک چهـارم اکسـیژن کـره زمیـن را تولیـد میکننـد.
موجودات تک سلولی در تاالبها این کار را میکنند که خشک شدن تاالبها اکسیژن
زمین را به شدت تهدید میکند .ما سعی کردیم این مسئله را در مستند «مرگ تاالبها»
به زبان تصویر بیان کنیم.
مسـتند «مـرگ تاالبهـا» دوم بهمـن مـاه ،سـاعت بیسـت در قالـب برنامـه تلویزیونـی
جشنواره مستند روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوسترفیلممستند
«مرگتاالبها»

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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تحلیلی بر مستند «مرگ تاالبها»

آب در معرض انقراض
نویسنده:رحیمناظریان

خود یافتهها و یا
کـه در اولو یـت قـرار داردِ ،

مسـتند علمـی پژوهشـی کـه اهـداف

اطالعات علمی اسـت که پیرامون سوژه

از پیـش تعیینشـدهای بـرای رسـیدن یـا

قرار دارد؛ اما در تاریخ سینما بارها شاهد

تشـریح یافتههـای علمـی دارد ،کمتـر از

ایـن نکتـه بودیـم که هیچ موضـوع و هیچ

دیگـر مسـتند ،بسـتری
برخـی گونههـای
ِ

ـوان گریز
سـوژهای بـا پرداخت مناسـب ،ت ِ

مناسـب بـرای ماجراجوییهـای هنـری
خواهـد داشـت .چراکـه اینجـا آن چیـزی
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از پتانسـیل هنری دوربین سینما را ندارد
ً
و ایـن فـرم اسـت کـه نهایتـا هـر پدیـده یـا

سـوژهای را در مدیـوم سـینما بازتعریـف
خواهد کرد.

استان نقش دارد ،معرفی میگردد.
بـا آ گاهـی از چالشهای مسـتندهای

«مـرگ تاالبهـا» مسـتندی علمـی

علمی-پژوهشـی و ایـن کـه تولیـد ایـن

پژوهشـی اسـت کـه دربـاره نابـودی

قبیـل آثـار ،محدودیتهایـی در بیـان

تاالبهـا و خاصـه تاالبهـای اسـتان

هنـری خواهـد داشـت ،ایـن نکتـه نیـز

گلسـتان اطالعاتـی ارائـه میدهـد .شـروع

قابلتوجـه اسـت کـه چنیـن آثـاری در
ً
گـرو نـگاه «مقالـه محـور» و زاویـهی کاملا

مقدمـهای در بـاره موضـوع اسـت .ارزش و

«آ گاهیدهنده» آن خواهد بود.

مستند ،همچون مقالهای علمی ،حاوی
اهمیـت آب در تاریـخ و اسـاطیر ایـران و

حـال تنهـا ویژگـی چنیـن آثـاری،

همچنیـن ارائه نمونههایی از نشـانههای

فـارغ از تکنیکهـای تصویربـرداری

مربـوط بـه آب در آثـار باسـتانی بهعنـوان

و صـدا و تدویـن ،نـوع و شـیوه بیـان

مقدمه ،به همراه تصاویر مربوط به گفتار

اطالعاتـی اسـت کـه ارائـه میدهـد؛ امـا

با آ گاهی از

متن ،آغاز مسـتند را شـامل میشـود و در

مسـتند «مـرگ تاالبهـا» باوجـودی کـه

چالشهای

ادامـه نیز بررسـی دورههای زمینشناسـی

مسـتندی علمی-پژوهشـی اسـت در

مستندهای علمی-

و نحـوه شـکلگیری تاالبهـا در اسـتان

حـوزه علمـیاش نیـز چیـز جدیـدی را

پژوهشی و این که

گلسـتان ،مسـتند را بـه جغرافیـای مـورد

طـرح نمیکنـد .از نظـر کشـف و دریافـت

تولید این قبیل آثار،

بحـث میکشـاند .تاالبهـای آجـی

رازهایـی کـه در مسـتندی علمـی

محدودیتهایی در

گل ،آلمـا گل ،آال گل و شـور بهعنـوان

همچون «مرگ تاالبها» ،بیان میشود،

بیان هنری خواهد

بهـای نمونه ،سـوژه مـورد بحث این
تاال 

بهمراتـب نشـریات تخصصـی ،اخبـار

داشت ،این نکته نیز

مسـتند اسـت .معرفـی ایـن تاالبهـا و

رسـانهها و یـا حتـی ابـزار اطالعرسـانی

قابلتوجه است که

شـرح اکوسیسـتم آن و همچنـان کلیاتـی

برخـی سـازمانهای مرتبـط بـا موضـوع،

چنین آثاری در گرو

در باب سوژه ،نیمه اول مستند را پوشش
ً
میدهـد و نهایتـا بحـث آلودگـی زبالهها،

همچـون بروشـورهای محیطزیسـت،
بـه نظـر بسـیار دقیـق و مفصلتـر ،بـه طـرح

نگاه «مقاله محور»
ً
و زاویهی کامال

پسـماند کارخانههـا و عوامـل انسـانی و

مسـئله و حـوادث و دالیـل نابـودی

«آ گاهیدهنده» آن

جغرافیایـی کـه در نابـودی تاالبهـای

تاالبهـای اسـتان گلسـتان پرداختهانـد

خواهد بود.

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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و اینجـا کارکـرد چنین مسـتندی عالوه بر

حـال کـه میبینیـم اتفـاق علمـی

ارزش نهـادن بـر یافتههایـی میدانـیاش،

بهـا»
جدیـدی در مسـتند «مـرگ تاال 

و صـد البتـه شـکل روایـی منسـجم و

یشـود
نمیافتـد ایـن نکتـه برجسـته م 

تصویربـرداری هنرمندانـهاش ،تنهـا

کـه بـه هـر حـال تولیـد مسـتند ،بهعنـوان

منظـری واسـطهای مییابـد .بـه عبارتـی

ابـزار فراگیرتـر و قـوی ،بیشـتر از
یـک ِ
روشهـای دیگـر میتوانـد صـورت

علمـی در بـاب تاالبهـا صـورت گرفتـه

تبلیغـی سـوژه را پوشـش دهـد؛ امـا اتـکا

بـود ،اینجـا در ایـن مسـتند بـه تصویـر

بر چنین قابلیتی ،تمام پتانسـیل سـینما

میآید.

نیسـت .بدیـن معنـی کـه فیلمسـاز در

آنچـه پیـشتر ،از منظـر پژوهشـی و یـا
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مسـتند علمی-پژوهشـی ،یـا بـر یافتـهای

فیلمسـاز ،آ گاهـی دادن مخاطـب بـر

جدیـد تأ کیـد دارد و سـاحت علمـی اثـر

امـری چالشبرانگیـز اسـت بیشـتر بایـد

را حفـظ میکنـد و همچـون مقالـهای

مـواردی جدیـد از آ گاهـی لحـاظ شـود

کـه دسـتاوردی جدیـد دارد بـه سـوژهاش
ً
مینگرد و یا این که کامال بر سویه هنری

کـه اگـر اینگونـه نباشـد اثر فقـط بهعنوان
یـک فراینـد تبلیغـی بـه چشـم میآیـد.

ماجـرا تأ کیـد مـیورزد و سـعی میکنـد

چراکـه رسـانه فیلـم فقـط در جهت تکرار

بـا بیانـی سـینمایی ،چالشهـای سـوژه

یافتههایـی همـت گمـارده کـه پیشتـر

موردنظـر را بـا تأثیرگـذاری بیشـتری بـه

کسـانی دیگـر بـه روشهایـی متفـاوت بـه

نمایـش بگـذارد؛ امـا وقتـی نقطـه اتـکای

آن پرداخته بودند.
شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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کهن بارانخواهی در
آیین
ِ
مستند «صدای پای آب»
نویسنده:سهیلمحمودی

کارگردان:
محمدعلییزدانپرست

به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند ،محمدعلی یزدان پرست ،کارگردان مستند
«صدای پای آب» درباره این مستند گفت :این مستند ،آیینی کهن در نیم ور محالت را روایت
میکنـد کـه بخشـی از آیینهـای بـاران خواهـی و دعـای بـاران اسـت .ایـن آیین کـه قدمتی هزار
ساله دارد به آیینهای میترایی برمیگردد که برای افزایش بارش باران صورت میگرفته است.
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وی افزود :این مستند ،نیم نگاهی هم به مستند «سرود دشت نیم ور» دارد که
به کارگردانی مرحوم محمدرضا مقدسـیان در سـال  1364تولید شـده اسـت.
ایـن آییـن بـه ایـن صـورت اسـت کـه تعـدادی از کشـاورزانی کـه در حوالـی نیـم ور  -از توابـع
اسـتان مرکـزی زمینهـای کشـاورزی دارنـد ،در مـاه اسـفند کـه مدتـی قبـل از شـروع فصـل
کشـاورزی میباشـد ،نهری را که در آن منطقه وجود دارد الیروبی میکنند .در واقع هرکس
به مقدار سهم آب خود باید همان مقدار ،این کار طاقت فرسا را انجام بدهد.
یزدان پرست در ادامه گفت :بعد از اتمام مراحل الیروبی ،جشنی در این منطقه برگزار
میشـود به نام جشـن بیلگردانی؛ این نمایش تمسـخری بر خان سـاالری بوده اسـت .این
جشـن به این صورت بوده که هفت بیل را به نشـانه هفت آسـمان در دو دسـته سـه تایی و
چهارتایی به هم گره میزدند و هفت بیل را با فرم خاصی روی سر میچرخاندند .هرکسی
که بتواند دور بیشتری این بیلها را بچرخاند پهلوان منطقه خواهد شد.
فیلـ م مسـتند «صـدای پـای آب» دوم بهمـن مـاه در قالـب برنامـه جشـنواره تلویزیونـی
مستند ،روی آنتن شبکه مستند رفته است.

پوسترفیلممستند
«صدای پای آب»
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شر ح یک آیین در گذر زمان
نویسنده:رحیمناظریان

بـا همیـن سـوژه کـه در سـال  ۱۳۶۴توسـط

علاوه بـر قـدرت یـا جذابیـت سـوژه ،نحـوه

محمدرضـا مقدسـیان سـاخته شـد ،نیـز

بیـان یـک رویـداد در سـینمای مسـتند نیـز

یجـای اثـر ،پالنهایـی از
هسـت و در جا 

دارای اعتبار است .ساختمان دراماتیک،

یشـود .الیروبـی
آن مسـتند نشـان داده م 

نهتنها چهارچوبی برای سینمای داستانی

و هدایـت آب جویبـار ،مناسـک و آداب

اسـت کـه در گونه مسـتند نیـز برای برقـراری

خاص خود را دارد و اهالی منطقه چندین

عاطفـی مخاطـب بـا اثـر
حداکثـر ارتبـاط
ِ

روز وقت صرف انجام آن میکنند .یکی از

هنری،برآنتأ کیدمیشود.بیشکروایت

کارکردهـای بهـره بردن از مسـتندی قدیمی

یـا داسـتان در هـر شـکل هنـری بـا توجـه بـه

(اثـر مقدسـیان) ،تأ کیـد بـر این نکته اسـت

گونـه یـا شـکل آن وجـود دارد و در سـینمای

کـه در طـول سـالهای ز یـاد ،همچنـان در

مسـتند نیـز گرچه سـروکار مؤلـف با جهانی

اهالیاینمنطقه،همانرسومقدیمی
میان ِ

بـه ظاهردسـتنخورده اسـت؛ امـا شـکل

آداب
پابرجـا مانـده و مـردم همـان روش و ِ
نکوداشتآبرادر ذهندارندو آنراعملی

خواهد داشت .این روایت خالقانه از سوی

میکنند .پایان مستند نیز اوج نمایش این

مستندسـاز در قالبـی کـه بـدان سـاختمان

آداب اسـت و مراسـمی تحـت عنـوان بیـل

دراماتیکمیگویندجلوهمیکند.

گردانیدر بینمردمساکنمنطقهبهنمایش

روایـت او درنتیجـهی نهایـی تأثیـر بسـزایی

مسـتند «صـدای پـای آب» شـرح
آیینمردممنطقه«نیم
سختکوشیتوأمبا ِ

درمیآید.
نطـور کـه گفتیـم یکـی از
امـا هما 

ور»از توابعاستانمرکزیاست کههمهساله

تکنیکهـای روایـی «صـدای پـای آب»

بـا الیروبـی جویبـاری ۱۵کیلومتـری ،آب

تطبیـق تصاویـری از مسـتندی قدیمـی در

زراعـی زمینهای خود را تأمین میکننـد .از

قبـال همیـن سـوژه ،بـا رو یـدادی اسـت کـه

سـویی دیگـر فیلـم ادای دینـی بر مسـتندی

هماکنـون در حـال وقوع اسـت .این تطبیق

32

نشریهیمستندهایتلویزیونی

تـا جایـی ادامه مییابد کـه در جزئیترین امور

در ادامه ،تصاویر درخشان از دو مرد در عمق

نیـز بهکاربـرده میشـود و کمکـم ارجـاع بـدان

آب را در حال انجام الیروبی نشـان میدهد.

مسـتند قدیمـی ،در ایـن مسـتند جدیـد ،از

مردانـی کـه نفـس را در سـینه حبـس کردهاند

مفهـوم ادای دیـن ،خـارج و بـه ابـزاری بـرای

و مشـغول کار در زیـر آبانـد .یـا تصاویـری

مقایسه دو زمان یادشده تغییر میکند .شاید

از آتـش زدن علفهـای هـرز کنـار جویبـار و

گر خـود
تصاویـر آرشـیوی در حالـت مقایسـه ِ

زدن پیرمردی در شـباهنگام
همچنیـن جـار ِ

از صحنههاتنهابهدلیلیکیادبودیاخاطره

منطقـه میدهـد .همـه اینهـا تنهـا بـه دلیـل

نگاری به کار میرود کمکم از تأثیرگذار یاش

همـان افشاسـازی نخسـتین ،تـا حـدودی از

کاسته میشود .نکته دیگر که در مقدمه نیز

جذابیتشانکاستهمیشود.

کارکردی مؤثر داشـته باشـد اما وقتی در برخی

کـه خبـر رسـیدن زمـان الیروبـی را بـه مـردم

بدان اشاره شد ،ساختمان دراماتیک و تأثیر
ً
آنبر کلیتاثراست.یقینامدنظرمانالزامدر
ً
تولید مستندی صرفا داستانی نیست بلکه

که خود شرح کاملی از رویداد بدهد و نیازی

حتـی برخـی مسـتندهای علمی پژوهشـی و

بـه زیرنویـس ابتدایـی و یـا اسـتفاده از گفتـار

یـا آموزشـی و یا حتی خبـری نیز واجد عناصر
مبتنـی بـر سـاختمان دراماتیـک اسـت و

متـن مسـتند قدیمـی بـرای توضیـح بیشـتر
ِ
ـود جغرافیـا و
نداشـته باشـد .بـه عبارتـی خ ِ

فیلمساز بااتخاذ کارآمدترینحالتممکن،

رویدادی که در آن در طول سالیان متمادی

تأثیرگذاریاثررادوچندانمیکند.در مستند

به وقوع میپیوندد و همینطور بحث آیین

«صـدای پـای آب» سـوژه بهشـدت قابلیـت

و مناسـک و نمایشهـای مربـوط بـه آن،

بیانی دارد .وقتی پی نمایش ،آداب و رسومی

آنچنـان جذابیـت بصـری دارد کـه یقینـا

به میان میآید که مفاهیمی ذهنی را تداعی

مستندسـاز بـا حـذف بخشـی از حواشـی و

میکندبیشکیکروایتمنسجممیتواند

پرداختروایتمیتوانستاثریتأثیرگذارتر

نتیجه کارراقدرتمندانهترنماید.

ارائـه نمایـد .امـا او اصـل را بـر تکـرار و تطابـق

بیشـک ایـن سـوژه بـا محتـوا و ماجـرا و
حاشـیههای آیینـیاش ،ایـن قابلیـت را دارد

«صـدای پـای آب» در همـان پلان هـای

رویداد اثرش با مستندی قدیمی گذاشته و

آغازین ،ماجرای الیروبی جویبار را بهواسطه

اینگونه از سـاختمان اثر خود غافل گردیده

زیرنویس و همچنین آرشیو ،فاش میسازد و

است.
شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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کارگردان:عبداهللعزیزی

دغدغـهی «پدرانـه» دغدغـهای نیسـت کـه فقـط بـرای

نویسنده:مهدیاسدزاده

بچـهی خـود آدم باشـه .بعضـی مردهـا ایـن قـدر بزرگـوار

هسـتند کـه بـه فکـر جوو نهـای شهرشـون هـم باشـن .عبـداهلل
عزیزی ،یکی از این مردهاست.
وقتـی یـه روز بـرای اولیـن بـار پاش به قهوه خونهی نزدیک دانشـگاه
باز شـد ،وقتی که جمعیت دانشـجوهای چند ده سـال کوچکتر
از خـودش رو دیـد کـه تایـم بیـن کالسهـا رو اونجـا میگذروندنـد،
وقتـی خـوب تـوی صورتهاشـون دقیـق شـد ،اون لحظـه بـود کـه
جرقـهی ایـن سـوال تـوی ذهنـش خـورد« :چـرا ایـن همـه جـوون،
وقتهای خالیشون رو اینجا میگذرونن؟»
سـه سـال تمـام تحقیـق کـرد ،بـه خیلـی از قهوهخونههـای شـهرش
اردبیـل سـر زد و بـا سـختی تونسـت تصویـر بگیـره و سـر آخـر ،کاری
رو درآورد کـه سـه سـال تمـوم دغدغـهش بـوده .آقای عزیـزی پدری
نیست که فقط به فکر بچههای خودش باشه.

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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نگاهی به قلیان و قهوه

خانه در مستند «زیر زمین»
نویسنده:سهیلمحمودی

بـه گـزارش روابـط عمومـی جشـنواره تلویزیونـی مسـتند ،عبـداهلل عزیـزی ،کارگـردان مسـتند
«زیرزمین» درباره این مستند گفت :مستند «زیرزمین» در سال  92کلید خورد و دغدغه اصلی
من در این فیلم ،علت عالقه افراطی جوانان به قلیانسراها بود .تولید این فیلم حدود سه سال
طول کشید .ما در این فیلم ،علت رونق قهوه خانهها در اردبیل را بررسی کردیم و این که چرا
جوانان به این مکانها روی آوردهاند .در کنار همه اینها مباحثی مانند نقش دانشگاه و رسانه
و همچنین تاثیرات بیکاری نیز بررسی شده است.
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عزیـزی در ادامـه اضافـه کـرد :در این مسـتند ،یـک گوینده رادیـو در نقش راوی
مسـتند ظاهر شـده اسـت و خودش هم با مردم مصاحبه میکند و هم به قهوه
خانه میرود و در مکانی شبیه استودیوی رادیو با کارشناسان مربوط به این حوزه مصاحبه
میکند.
وی افـزود :طـول کشـیدن تولیـد ایـن فیلـم بـه خاطـر سـختیهایی اسـت کـه بـرای
تصویربـرداری از قهـوه خانههـا بـرای گـروه مـا بـه وجـود آمـد .هرکسـی اجـازه تصویربـرداری از
قهوه خانه را به ما نمیداد و حتی مسئوالن مربوطه هم مایل به مصاحبه کردن در این مورد
نبودند .ما در این مسـتند ،چیزی را قضاوت نکردهایم ،فقط جریان عالقه جوانان به قهوه
خانه را بررسی کردهایم.
مسـتند «زیرزمیـن» چهـارم بهمـن مـاه ،سـاعت  20در قالـب برنامـه جشـنواره تلویزیونـی
مستند روی آنتن شبکه مستند رفته است.

پوسترفیلممستند
«زیرزمین»

شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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کمدی تلخ قهوه خانه ها
نویسنده:رحیمناظریان

گاهی

شـرح موضوعـی بسـیار بغرنـج بـا شـیوه

ً
نگاهـی تکبعـدی و کاملا غمنـا ک
اسـت .از سـوی دیگـر طنـز بـا خـود ،هـم

بیانـی طنزآمیـز ،میتوانـد تأثیرگـذاری بـار انتقـادی تـازهای بـه همـراه مـیآورد و
محتـوا را بیشازپیـش نمایـد چراکـه

هم اینکه بر جذابیت روایت میافزاید.

بیـان طنزآمیـز آنهـم در
اولیـن کارکـرد ِ
قبـال سـوژهای تلـخ ،دوری جسـتن از

«زیرزمین» مسـتندی اسـت پژوهشی
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و میدانـی کـه همچـون مقالـهای علمـی

بـه بررسـی موضـوع علـل گسـترش

درآمدزایـی و تشـکیل محفلهایـی

قهوهخانههـا و فرهنـگ قهوهخانـه

کـه ارتبـاط بیـن اقشـار جامعـه را ایجـاد

نشـینی در شـهر اردبیـل میپـردازد.

مینمایـد ،بـر سـویههای دیگـر آن نیـز

سـاختمان اثـر نیـز همچـون مقالـهای

اشاراتی دارد.

علمـی ،حـاوی مقدمـه و بیـان مسـئله

افسـوس و دریـغ حاصـل از بیـکاری
ِ
جوانان و شهروندان اردبیلی و هدر رفتن

ادله و نظر کارشناسـان به شـرح موضوع

سـرمایه انسـانی در پسـتوی قهوهخانهها

میپـردازد و بـا روش میدانـی ،آن را
ً
کالبدشـکافی میکنـد .نهایتا مسـتند با

بـا نماهایـی کـه سـعی در باشـکوه جلـوه

نتیجهگیـری و ارائه پیشـنهادها به پایان

بصـری اعمـال و رفتـار ،در چنیـن
دادن
ِ
ِ

اما کنـی دارد ،رویـهای دوگانـه ایجـاد

میرسد.

میکنـد تا هم جذابیت تصویری بیشـتر

و سـؤاالت پژوهـش اسـت و در ادامـه بـا

مسـتند بـا ارائـه مسـتنداتی آمـاری،

شـود و هـم ایـن کـه تأثیرگـذاری اثـر از

مـوج روزافـزون شـکلگیری قهوهخانههـا

منظـر انتقـادیاش دوچنـدان گـردد .در

را از سـال  ۱۳۶۰تـا بـه امـروز بررسـی

بعد
ایـن شـرایط ،مخاطـب فقـط با یـک ِ
تأسـفبرانگیز دود و دم سـر و کار نـدارد

طول این سـالها با کم شـدن چشـمگیر

بلکه نگاه هجوآمیز فیلمسـاز او را پیش

باشگاههای ورزشی در این شهر ،تعداد

از آن که بر تأسف پناه ببرد درگیر دیدگاه

قهوهخانههـا از مـواردی معـدود بـه ۸۹۰

انتقـادی اثـر میکنـد ،در ایـن راسـتا

بـاب رسـیده اسـت؛ امـا مسـتند بـرای

برخـی از صحنههـا و تأ کیـد بـر جزئیات

روایـت ایـن ماجـرا در خلال پژوهـش و

و اشیایی همچون استکانهای چای،

ارائـه مسـتندات بـا سـویهای طنزآمیـز

زغـال مخصـوص قلیـان ،دودی کـه

نیـز بـه ماجـرا مینگـرد .فیلمسـاز تنهـا

بـا مهـارت از ریـه اسـتعمال کننـدگان

مضرات کلیشـه شـدهی مصـرف قلیان

دخانیـات خـارج میشـود ،تصاو یـر

در چنیـن اما کنـی را بیـان نمیکنـد

فسـت موشـن از گشـتوگذار در شـهر،

و بـا پرداختـن بـه عواملـی همچـون

در قندانـی کـه روی میـز
رعدوبـرقِ ،

میکنـد و بـه ایـن نتیجـه میرسـد کـه در
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بـا تردسـتی میچرخـد ،حـل جـدول

میپردازند .اسـتفاده از تصاویر آرشیوی

کلمـات ،نمایی درشـت از انگشـترهای

نیـز همـانسـویه طنزآمیـز ماجـرا را بیشـتر

عقیق دورهگردها و بسیاری موارد دیگر،

میکنـد و پالنهایـی را شـامل میشـود

ناخـودآ گاه حـواس مخاطب را از تلخی

که مفرح است.
ً
بـه عبارتـی مستندسـاز ،کاملا

نشـینی میکشـاند .بـا توجـه بـه حفـظ

آ گاهانـه

کرختـی

کارشناسـان
ایـن رویـه در طول مسـتند،
ِ
مهمـان نیـز تنهـا بـر نـکات منفـی

مصاحبههایـش بـا کارشناسـان را کـه
چیـزی شـبیه به سـخنرانی یـا گفتگویی

پاتوقهـای اینچنینـی اشـاره نمیکنند

تکبعـدی خواهـد بود به گفتگویی پویا

بلکـه از منظـر جامعهشـناختی بـه آن

بـدل مینماید .حتـی زاویه دوربینی که

ماجـرا بـر جذابیـت فریبنـده قهوهخانـه
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یکنواختـی

و

کارشـناس را نشـان میدهـد؛ زاویـهای
نامتعـارف اسـت تـا همـهی ایـن عوامـل

فراگیر رادیو به گوش خیلیها برسـد.
ِ

نکتـه جـذاب دیگـر «زیرزمیـن»

دستبهدسـت هـم بـر پویایـی اثـر

تأ کیـد بـر گونهبنـدی قهوهخانههـای

بیافزایـد .برشهـای پیدرپـی در میـان

شـهر اردبیـل اسـت .بـه عبارتـی ایـن

سـخن مصاحبهشـوندگان و ادغام آن با

شـهر بـرای هـر صنـف و تشـکلی،

تصاویـری کـه جذابیت دیـداری دارند،

قهوهخانـهای جداگانـه دارد .قهوهخانـه

کل مسـتند را از یکنواختـی میرهانـد؛

دسـتفروشها

دورهگردهـا،

امـا آنجایـی کـه همیـن کارشناسـان

قهوهخانـهی مخصـوص شـعرا و

مـواردی انتقـادی و چالشـی را مطـرح

مداحان که حال و هوای مذهبی دارد،

میکننـد و نـوک پیـکان انتقاداتشـان،

قهوهخانـه شـطرنجبازها ،قهوهخانـه

رو بـه متولیـان دولتی اسـت دیگر خبری

هنرمنـدان و نوازنـدگان و همـه اینهـا

نمایـش تصاویر
از قطـع حرفهایشـان و
ِ

بـه شـکلی روشمنـد اداره میشـوند و از

جذاب نیسـت .انـگار مستندسـاز آ گاه

و

اصـول خود پیروی میکنند.

اسـت کـه ایـن حرفها ،خـود بهتنهایی

مسـتند بـا نمایـش ایـن گونا گونـی

میتوانـد مخاطـب را پـای ماجـرا نـگاه

انـواع ،همانسـویه طنزآمیـز را تـا پایـان

دارد.

کار حفـظ میکنـد و بـا آن هرچـه را کـه

نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه روایـت

از آغـاز ،مقدمهچینـی نمـوده بـود کامـل

اصلـی مسـتند کـه بـا مصاحبـه بـا

مینمایـد؛ بنابرایـن بیدلیـل نبـود کـه

پژوهشـگران و اسـاتید دانشـگاه روی

در پالنهـای نخسـتین «زیرزمیـن»

میدهـد در اسـتودیویی رادیویـی اتفاق

رگههایـی از تصاویـری اغراقآمیـز

میافتـد .البتـه ایـن مـکان مصاحبـه

و هجوآلـود را شـاهد بودیـم؛ چرا کـه

کـه بـا ابـزار و ادوات صدابـرداری رادیـو

مایـه اصلـی ایـن مسـتند نـه یـک ترحـم

همراه اسـت به نظر فقط نمایشـی اسـت

برانگیـزی یـا نقـد خشـک یـا پژوهشـی و

و کنایـهای از صـدای انتقـادی همیـن

میدانـی- ،کـه امـری علمـی تلقـی مـی

مسـتند اسـت کـه باید همچـون صدای

شـود -بلکه طنزی بهشدت تلخ است.
شماره سی و دوم ،بهمن ماه1396
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کارگردان:آرمانقلیپور دشتکی
نویسنده:مهدیاسدزاده

مستندسازها مثل کلکسیونرهای پروانه میمونند.

براشـون فرقـی نـداره بـرای مسـافرت رفتـه باشـند یـا کار،

وقتی یه پروانهی نایاب میبینند باید برن دنبالش.
پروانـهی «آرمـان قلیپـور» مردیه که عسـلی وحشـی و کمیاب از کوه
برمیداره و با خودش پایین میاره.
ماجرا این بود که یکی از دوسـتهای آرمان ازش خواسـت براش از
اون نـوع عسـل بگیـره .وقتـی آرمان عسـل رو تهیه میکنه ،دوسـتش
میپرسـه « :از کجـا بفهمیـم واقعـا همـون عسـلیه کـه طـرف ادعـا
میکنـه؟» و ایـن سـوال ،پروانـهی آرمـان میشـه .دنبالـش مـیره و
پیداش میکنه و ضبطش میکنه.
سـالها بعـد وقتـی بـه کلکسـیون آرمـان نـگاه کنیـد میـون کارهـاش
داسـتان یـه مـرد و زنبورهـای وحشـیای رو میبینیـد کـه بهتریـن
دوستهای هم هستند.
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معرفی عسل وحشی
ُ
ایرانی در مستند «گنج»
نویسنده:سهیلمحمودی

ُ
به گزارش روابط عمومی جشنواره تلویزیونی مستند ،آرمان قلی پور ،کارگردان مستند «گنج»
درباره این مستند گفت :گنج در زبان محلی چهار محال و بختیاری به معنای زنبور عسل است.
روایت شخصیتی است که از دل صخرههای صعب العبور و غیرقابل دسترس با شجاعتی مثال
زدنی باال میرود و خطرات این کار را به جان میخرد و عسل طبیعی استخراج میکند.
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قلـی پـور اضافـه کـرد :ایـن عسـل بیشـتر به عنـوان دارو اسـتفاده میشـود و مردم
بسـیاری بـه ایـن فـرد مراجعـه میکننـد تا بتوانند عسـل وحشـی کـه در طبیعت
بـدون دخالـت انسـانی تولیـد شـده اسـت را تهیـه کننـد .ایـن مسـتند ،کوتـاه اسـت ولـی
تالش کردهایم تا عسل وحشی چهار محال و بختیاری و شخصیتی را که آن را استخراج
میکند ،به خوبی نشان دهیم.
وی در پایـان گفـت :تولیـد ایـن عسـل چندیـن سـال بـه طـول میانجامـد و زنبورهـای
وحشی در دشتهای دامنه زاگرس از تمام گیاهان دارویی تغذیه میکنند تا این عسل به
وجود آید؛ به همین دلیل خاصیت دارویی بسیار ویژهای دارد.
ُ
مستند «گنج» چهارم بهمن ماه ساعت  20در قالب برنامه تلویزیونی مستند روی آنتن
شبکه مستند رفت.

پوسترفیلممستند
«گنج»
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ُ
تحلیلیبرمستند «گنج»

مرگ و عسل
نویسنده:رحیمناظریان

ُ
«گنج»

باوجـودی که مسـتندی کمتـر از ده دقیقه

ُ
«گنج» ترکیبی همزمان از شیرینی عسل و
تلخی مرگ است.

اسـت ،امـا سـاختاری منسـجم دارد.

«کاپالناوغلـو» سـینماگر برجسـتهی

موضوع درباره نحوه امرارمعاش و شغل سه

ترکیـه فیلمـی دارد تحـت عنـوان «عسـل»

مرد است که برای تهیه عسل در پرتگاهها

که در آن جز تلخی چیزی نمیبینید .آنجا

و کوههـا بـه جسـتجو و کار مشـغولاند.

نیز پدر خانواده برای تهیه عسـل طبیعی،
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جسـتجو در مکانـی خطرنـاک بـر بلنـدای
ُ
درختـان را تجربـه میکنـد .در «گنـج»

احتمـال را بـه وجـود مـیآورد که برای فیلم

همهچیز در همین شیرینی عسل و تلخی

میشـد مدتزمـان بیشـتری بـرای شـرح

تهیـه مشـقتبارش خالصـه میشـود.

ماجـرا در زمـان نمایشـی قائـل شـد؛ امـا

فیلمسـاز باوجـودی کـه زمـان زیـادی برای

فیلمسـاز بـه همیـن ایجـاز اکتفـا میکنـد

روایتـش در نظـر نمیگیـرد ،امـا در همیـن

و شـاید تمامـی آنچـه خـارج از موضـوع

فرصت کوتاه ،ابتدا با پنهان کردن هدف
ً
سـه مرد ،رازی را شـکل میدهد و نهایتا با

امرارمعاش بود را حذف مینماید.
همیـن ایجاز البته برای چنین روایتی،

نمایـش نحـوه تهیـه عسـل ،هـم پـرده از راز

کافی به نظر میرسد .چراکه فیلم ،نه شرح

برمیدارد و هم این که شـکلی مشـقتبار

یـک اقلیـم یـا جغرافیاسـت و نـه در بـاب

از امرارمعاش را شرح میدهد.

مردمشناسی و یا قومنگاری .رنج عجیب

عسـل ،آنچنـان مخـوف اسـت کـه ایـن

فیلـم بـدون توضیحـی مبتنی بـر گفتار

یـک شـغل که خطـر مـرگ را در پی خواهد

متـن ،تنهـا بـا اتـکا بـر تصویـر ،روایـت را

داشـت ،خـود بهتنهایـی در مرکـز توجـه

میسـازد .از طرفـی محیـط و محـل تهیـه

فیلمساز قرارگرفتهاست.
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