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گاِه طبیعت دونست،  بهمن ابراهیمی رو می شه یه کارآ
کسی که هفتصد و هفتاد کیلومتر دنبال رودی کرده که 
سرچشـمه اش جنـوب نهاونـد بـود و آخریـن مقصـدش خوزسـتان. 
کوهـی رو تعقیـب می کـرده تـا بتونـه  گلـه ی بزهـای  کـه روزهـا  کسـی 

کنه. توی قاب دوربینش تصویر اون ها رو شکار 
کشیده، شده  یاد  توی مسیر ضبط تصاویر مستندهاش سختی ز
حتـی یـک روز کامـل تـوی گرمای خرداد ماه، توی کوه و کمر بدون 
کـرده، و دوربینـش شـکار عقاب شـده، ولـی اون مصمم تر  آب سـر 
که پا پس بکشه. حاال با کوچ عشایِر شیِرز همراه  از این حرفاست 
شده و ناشناخته های طبیعت رو با اون ها کشف می کنه و با ما از 
که برامون ناشناخته اند. روش زندگی و سنت هایی حرف می زنه 

گاه خودش رو الزم داره، یه مستندساز  گاهی وقتا طبیعت هم کارا
مثل بهمن ابراهیمی.

کارگردان:   بهمن ابراهیمی
نویسنده: مهدی ولی زاده
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نگاهی به دره شگفت 
ز لرستان انگیز شیر

بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلویزیونى مسـتند، بهمـن ابراهیمى، کارگردان مسـتند »از 
شیرز تا کنى کوخا« درباره این اثر گفت: »از شیرز تا کنى کوخا« مستندی بوم نگار است که با 
ساختاری روایی به معرفى دره ی شگفت انگیز شیرز در کوهدشت لرستان پرداخته و از رهگذر 

آن به جاذبه های طبیعى و مردم شناسى اطراف آن مى پردازد.«

نویسنده: سهیل  محمودی
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کوخـا« شـنبه 21 بهمـن مـاه، سـاعت 20 در برنامـه  کنـی  مسـتند »از شـیرز تـا 
جشنواره تلویزیونی مستند، روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»ازشیرز تا کنی کوخا«
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تـا  شـیرز  »از  عنـوان  از  کـه  طـور  همـان 
کنـی کوخـا« بـر می آیـد، محتوای مسـتند 
کـه دو  دربـاره فاصلـه و یـا مسـیری اسـت 
می کنـد.  متصـل  یکدیگـر  بـه  را  منطقـه 
گرچـه دو مـکاِن یـاد شـده در عنـوان اثـر، 

امـا  می کنـد؛  ایجـاد  را  برداشـتی  چنیـن 
ایـن مسـتند بـه تمامـی، دربـاره طبیعـت 
دوربیـن  اسـت.  طبیعـی  جاذبه هـای  و 
کوخـا«  کنـی  تـا  شـیرز  »از  مسـتند  در 
را  جغرافیایـی  دونقطـه ی  فاصـل  حـد 
در  و  می کنـد  طـی  میدانـی  به صـورت 

یبایی طبیعی  توصیف ز
وهش و اندکی پژ

کوخا« کنی  تحلیلی بر مستند »از شیرز تا 

نویسنده: رحیم ناظریان
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کـه بیـش از همـه  طـول مسـیر، آن چیـزی 
اهمیـت دارد، ثبـت جاذبه های طبیعی 
یـدادی که خارج  اسـت و نـه عوامـل یا رو

از این حیطه باشد.
بـا ایـن حـال ایـن مسـتند یـک نکتـه 
قابل توجـه دارد و آن حفـظ چهارچـوِب 
آن  لحظـاِت  همـه  در  اثـر  موضوعـی 
گروه فیلم سـازی  که  اسـت. حتی زمانی 
کوه هـا و دره هـا و پـس از دنبـال  از میـان 
کـردِن رودخانـه، بـه منطقـه ای مسـکونی 
جغرافیـا  محـِو  همچنـان  می رسـد، 
یـه ی بـوم نـگاری اش  می مانـد و فیلـم رو
تغییـر  نـگاری  قـوم  یـا  مردم نـگاری  بـه  را 
از  رگه هایـی  می تـوان  گرچـه  نمی دهـد. 
مردم نـگاری را در پالن هـای پایانـی ایـن 
شـرایط  بـر  کـه  آنجایـی  یافـت؛  مسـتند 
منطقـه  یـک  مـردم  معـاش  و  یسـتی  ز

کید دارد. تأ
نـگار  بـوم  کامـاًل  مسـتند  اول  بخـش 
است، اما در پایاِن کار می توان به روشنی 
کوچ عشایر در اثر  مردم نگاری را با شرح 
مشـاهده نمود. البته همچنان توصیف 
طبیعـت و جغرافیای منطقه درزمینه ی 
آدم هـا. شـرح  نـه خـود  اثـر اهمیـت دارد 
کار مـردان عشـایر و زنـان آنجـا همچـون 

سـیاه چادر،  توصیـف  یسـی،  نخ ر
کارهـای روزمـره  شـکل تولیـد لبنیـات و 
همچـون رفوگـری و دامـداری، همگـی از 
مؤلفه های مسـتند به شـیوه مردم نگاری 
اسـت و ایـن تغییـر حالـت در پایـان ایـن 
»بـوم  بـر  ینـش  آغاز ادعـای  بـا  مسـتند، 
نـگار« بـودن منافـات دارد. جز این مورد، 
باقـی اثـر در محـدوده موضوعی اش باقی 

می ماند.
معنـای  بـه  کوخـا«  کنـی  تـا  شـیرز  »از 
واقعی کلمه، مستندی »بوم نگار« است 
کـه هدفـش مجـذوب نمـودِن مخاطـب 
زیبایی هـای  نمایـش  به واسـطه ی 
اسـت.  جغرافیایـی  نمونـه ای  طبیعـِی 
یسـتی  ز تنـوع  و  جانـوری  حیـات  حتـی 
فیلـم  عوامـل  توجـه  مـورد  آنچنـان  نیـز 
تنهـا  پژوهشـی،  حـوزه  و  نمی گیـرد  قـرار 
و  زمین شـناختی  مباحـث  دربـاره ی 

طبیعی است.
بـرای شـرح  کوخـا«  کنـی  تـا  »از شـیرز 
مسـتقیِم  نمایـش  بـر  فقـط  موضوعـش 
تـالش  بلکـه  نمی کنـد؛  کتفـا  ا طبیعـت 
جلـوی  در  فـرد  یـک  حضـور  بـا  دارد 
کنـد.  نیـز خلـق  روایتـی سـاده  دوربیـن، 
از طرفـی تکنیک هـا و جلوه هـای بصری 
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نیـز ظاهـر اثـر را جذاب تـر می نمایـد.  بـه 
و  منطقـه  بـودن  صعب العبـور  دلیـل 
محیـط،  زیبایی هـای  تمـام  پوشـش 
از  یکـی  هوایـی،  تصویربـرداری 
پرکاربردتریـن شـکل های تصویربـرداری 
صخره هـا،  اسـت.  مسـتند  ایـن  در 
رودخانه هـا، دره هـا و... بسـیاری دیگـر 
حـد  تـا  همگـی  طبیعـی،  مکان هـای  از 
امـکان بـا تصویربـرداری هوایـی نمایـش 

اثـر  طـول  در  سـویی  از  و  می شـود  داده 
و  تصویـر  پویایـی  و  تحـرک  ایجـاد  بـرای 
القـای هم زمـاِن حـس آرامـِش محیـط بـه 
مخاطـب، به شـدت از قاب هـای ایسـتا 
کنـار  پرهیـز می شـود. دوربیـن بـه نرمـی از 
سـوژه می گـذرد و یـا در امتـداد رودخانـه 
پیـش مـی رود. بـرای ایجـاد ایـن وحـدت 
فرمی، هیچ کدام از این حرکت ها سـریع 

و شتاب زده نیست.
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کنـی   امـا از منظـر روایـت، »از شـیرز تـا 
و  همیشـگی  سـنت  همـان  از  کوخـا« 
ی  پیـرو آثـاری  چنیـن  شـده ی  کلیشـه 
بررسـی  موضـوع،  گـر  ا اینکـه  می کنـد؛ 
کشـف یـک رودخانـه اسـت، عوامـل  یـا 
سرچشـمه ی  راِه  مسـتند،  تولیـدِی 
رودخانه را می پیمایند تا با این طِی مسیر 
روایتـی خطـی  بـه مقصـد،  مبـدأ  یـک  از 
مسـتندهایی  همـه  مثـل  بگیـرد.  شـکل 
ایـن  رودخانه هاسـت،  مـورد  در  کـه 
بـا  لیـدر  به عنـواِن  را  کسـی  نیـز  مسـتند 
فیلـم  از  بخش هایـی  در  کـه  دارد  خـود 
عوامـل  و  او  می شـود.  دیـده  قـاب  در 
رودخانـه  سرچشـمه  به طـرف  تولیـد 
حرکت می کنند و انگار تولید مستندی 
دربـاره ی یـک رودخانـه،  تنهـا یـک ایـده 
بـه  رفتـن  آن  و  دارد  تکرارشـونده  طـرِح  و 
سرچشـمه ی آن اسـت. یعنـی حرکـت از 
پایین دسـت، بـه بـاال بـرای یافتـن جایی 
کـه رود شـروع می شـود و ایـن طـِی مسـیر 
همراهـی  بـا  حالتـش  تکراری تریـن  در 
یگر یا  یک شخص به عنوان راهنما یا باز

کوهنورد همراه است.
کنـی  تـا  شـیرز  »از  مسـتند  به هرحـال 
گونـه خودش با  کوخـا« سـعی می کنـد در 

تصویربـردارِی  و  بصـری  جذابیت هـای 
و  مـکان  جاذبه هـای  کیفیـت،  با
بهتریـن  بـه  را  موردنظـرش  جغرافیـای 
گرچـه بـرای تحلیـل  شـکل بیـان نمایـد. 
چنین آثاری اتکا بر همین سویه، به نظر 
کـه مسـتندهای بـوم  کفایـت می کنـد چرا
نگار غالبًا همه ی نیتشان معرفی همین 
بـه  جاذبه هـای طبیعـی اسـت و اساسـًا 
دنبـال هیـچ نظـر گاه یـا ایـده ای انتقـادی 
شـکل  تنهـا  اینجـا  نیسـتند.  فلسـفی  و 
تدویـن و تصویربـرداری اهمیت می یابد 
کوخـا«  کنـی  تـا  شـیرز  »از  مسـتند  در  و 
بااین حـال در  کاربـرد دارد.  ایـن مسـئله 
یـخ سـینما و تلویزیـون، مسـتندهای  تار
یادی با نیت بوم شناسانه تولید شدند  ز
کـه البتـه بـه شـکل مسـتقیم بـه طبیعـت 
را  روایتشـان  کـه  آثـاری  ننمودنـد.  اشـاره 
امـا  می دهـد،  شـکل  فرعـی  موضوعـی 
اصـل  را  جغرافیـا  معرفـِی  حاشـیه،  در 
می داننـد. اینجـا در مسـتند »از شـیرز تـا 
کوخـا« همه چیز به شـکل بی پیرایه  کنـی 
در معرفی یک جغرافیاسـت. هم روایت 

و هم شکل. 
و  طبیعـت  زیبایی هـای  نمایـِش 

اندکی نیز پژوهش... .

 اینجا تنها شکل 
تدوین و تصویربرداری 

اهمیت می یابد و 
در مستند »از شیرز 
کنی کوخا« این  تا 

مسئله کاربرد دارد. 
بااین حال در تاریخ 
سینما و تلویزیون، 
مستندهای زیادی 

با نیت بوم شناسانه 
تولید شدند که البته 

به شکل مستقیم 
به طبیعت اشاره 

ننمودند.
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عشق به درس و مدرسه در مستند 

»مدرسه شهید رجایی«

بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلویزیونى مسـتند، محمدجواد دهقان، کارگردان مسـتند 
»مدرسه شهید رجایی« درباره این اثر گفت: این مستند درباره خانمى است که به علت عدم 
موافقت پدر درکودکى نتوانسته درس بخواند ولى با عالقه و همتى که دارد، در سن بزرگسالى 

تحصیل مى کند و االن مدیر مدرسه ای در روستا شده است.

نویسنده: سهیل  محمودی
کارگردان: محمد جواد  دهقان 
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مستند »مدرسه شهید رجایی«، روز شنبه 21 بهمن ماه، حوالی ساعت 20:30 
در برنامه جشنواره تلویزیونی مستند به روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»مدرسه شهید رجایی«
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»مدرسه شهید رجایی« در پنج دقیقه 
از زبـان یـک زن، مشـکالت یـک مدرسـه 
شـخصیت  صـدای  می دهـد.  شـرح  را 
محـورِی مسـتند به عنـوان »گفتارمتـن« بـر 
کـه تـا 12  روی تصاویـر قـرار می گیـرد. زنـی 
سالگی سواد خواندن و نوشتن نداشت، 

ولـی بـا تحصیل در نهضت سـوادآموزی، 
حاال مدیر مدرسه است.

مستندهای بسیار کوتاه به دلیل زمان 
انـدک، شـاید مجالـی بـرای پرداختـن بـه 
کـه  امـا همیـن  باشـند؛  نداشـته  موضـوع 
سـوژه ای یـا موضوعـی توسـط مستندسـاز 

ع در چند  عدم وحدت موضو
دقیقه!

تحلیلی بر مستند »مدرسه شهید رجایی«

نویسنده: رحیم ناظریان
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ابعـاد  دارای  یقینـا  شـود  مـی  انتخـاب 
ایـن  دلیـل  کـه  اسـت  قابلیت هایـی  و 
گزینـش را نشـان می دهـد. وقتی سـوژه ای 
طـرح  یـا  کشـف  مسـتند  تولیـد  بـرای 
جذابیت هایـی  مطمئنـًا  می شـود  ریـزی 
فیلم سـاز  طـرف  از  کـه  دارد  محتوایـی 
بـه خلـق  بـا ادغـام جذابیت هـای فرمـی 
محصول نهایی منجر می گردد. اما اینجا 
در مستند »مدرسه شهید رجایی« به نظر 
می رسـد رویـداد اصلـی در یـک جملـه ی 
بـرای  جذابیت هایـی  نیـز  نوشـتاری 
پرداختـن دارد؛ امـا در خـوِد مسـتند ایـن 
سـوژه و موضـوع در حـد یـک اشـاره مـورد 
توجه قرار می گیرد. اینکه کاراکتر محورِی 
مسـتند از 12 سـالگی از طریـق نهضـت 
سـوادآموزی تحصیـل را شـروع و نهایتـا بـا 
ادامـه تحصیل، به مدیریت یک مدرسـه 
می رسد، نکته خبری تأثیرگذاری است، 
اما مستندساز نه تنها به این رویداد توجه 
نمی کنـد بلکـه بـا نیم نگاهـی مختصـر از 
آن می گـذرد. او بـا نقـل رویدادهای فردی 
مدرسـه،  شـوفاِژ  خرابـی  همچـون  دیگـر، 
تدریـس،  بـرای  کافـی  نیـروی  نداشـتن 
نداشتن معاون،  نداشتن نیروی نظافتی 
در مدرسـه و مـواردی از ایـن دسـت، برای 

بـه حاشـیه رانـدِن موضـوِع اصلـی تـالش 
بیشتری می کند.

»مدرسـه  مسـتند  کـه  اسـت  این گونـه 
عنوان بنـدی  در  کـه  رجایـی«  شـهید 
عـزت  زندگـی  »بـا  عبـارت:  ایـن  درج  بـا 
را  کتـری  کارا دارد  سـعی  مالحسـینی« 
۵دقیقـه  در  نهایتـًا  امـا  نمایـد،  معرفـی 
زمـاِن نمایشـی، موضـوِع اثـر بیشـتر دربـاره 
خـوِد مدرسـه و مشـکالت آنجاسـت و نـه 
کالبدشـکافی شـخصیت محـوری اش. 
بنابرایـن یـا عبـارت »بـا زندگـی عـزت مـال 
رویدادهـای  یـا  اسـت  اضافـه  حسـینی« 
فرعی که در اثر به چشم می خورد! چراکه 
او  زندگـی  و  کاراکتـرش  فیلـم  موضـوع 
نیسـت، بلکه مسـائل و رنج یک مدرسـه 
گر شـرِح  و مشـکالت آن اسـت. از طرفی ا
مشکالت مدرسه اهمیت دارد و موضوع 
از  بهتـر  بایـد  اثـر اسـت، بی شـک  اصلـی 
اینها ماهیت و تاریخ مدرسـه معرفی می 

شد، نه گذشته ی کاراکتر محوری آن. 
کـه مسـتند »مدرسـه  گونـه اسـت  ایـن 
شـهید رجایی« معلق در بین دو موضوع 
بسـیار  زمـان  در  و  می مانـد  هـم  از  جـدا 
وحـدت  نمی توانـد  نیـز  روایـی اش  کوتـاه 

موضوعی داشته باشد.

بنابراین یا عبارت 
»با زندگی عزت مال 

حسینی« اضافه است 
یا رویدادهای فرعی 

که در اثر به چشم می 
که موضوع  خورد! چرا

کترش و  فیلم کارا
زندگی او نیست، بلکه 

مسائل و رنج یک 
مدرسه و مشکالت 

آن است.
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شـهرها زنده  انـد و نفـس می کشـند، بـه دیوارهـای 
گـر  ا مردمـش.  بـه  آسـمونش،  بـه  کنیـد،  نـگاه  شـهرتون 
خـوب نـگاه کنیـد می بینیـد شـهر چطـور مثـل مـا می خوابـه و بیدار 
گاهـی مثـل مـا مریـض می شـه.  می شـه، مثـل مـا زندگـی می کنـه و 
بـه شـهرش  سـید هاشـم مرتضویـان خیلـی وقـت قبـل، ایـن طـور 

کرد.  اصفهان نگاه 
حاال داره توی مستندش به ما نشون می ده چطور »نصف جهاِن« 
ما مریض شده و چطور باید مراقبش باشیم. نشون می ده اصفهان 
و کسبه اش چطور دارند کمرنگ می شن و اون شهِر َسرِزنده ای که 
میـون عکس هامـون لـب زاینده رودش خندیدیـم چطور داره تغییر 

می کنه.
فیلـم  دغدغه هـاش  از  کـه  یه  سـاز فیلـم  مرتضویـان،  هاشـم  سـید 

می سازه، و دغدغه ی االنش نصف جهانه، اصفهان.

کارگردان:   سید هاشم مرتضویان
نویسنده: مهدی ولی زاده
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سایه مدرنیسم پرشتاب 
بر اقتصاد سنتی اصفهان

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، سیدهاشم مرتضویان، کارگردان مستند 
»مشدعباس بودن، نبودن« درباره این اثر گفت: چندین دهه است که سایه مدرنیسم با همه 
شتاب آلودگى اش بر سر اصفهان افتاده و در این سیر جنون آمیز و البته ذوق زدگى مدیران شهر 
برای مدرن کردن اصفهان، طومار همه چیز از جمله معیشت و کسب و کار سنتى اصفهان نیز 

درهم پیچیده مى شود، 

نویسنده: سهیل  محمودی
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و فروشـگاه های زنجیـره ای در  بررسـی ورود مارکت هـا  و  نقـد  بـه  ایـن مسـتند 
کسـبه قدیمـی شـهر  ریشـه دار  و  اقتصـاد سـنتی  بدنـه  بـر  آن  تاثیـر  و  اصفهـان 
می پردازد. مستند »مشدعباس بودن، نبودن« 23 بهمن ماه، ساعت 20 در برنامه جشنواره 

تلویزیونی مستند به روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»مشدعباس بودن، 

نبودن«
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بـودن  عبـاس  »مشـد  مسـتند  موضـوع 
نبـودن« دربـاره افـول بقالی هـای اصفهـان 
اسـت کـه تـا یکـی دو دهـه پیـش نیـز طبـق 
سنت، خرده فروش هایی بودند که اجناس 
را بـه صـورت جزئـی بـه خریـداران عرضـه 
می کردنـد و البتـه اغلـِب محصوالتشـان، 

را شـامل  کاالهـای سـنتی همـان منطقـه 
می شد. فروشگاه هایی کوچک که با خود، 
فرهنگـی را بـه دنبـال داشـتند و صاحبـان 
آن نیـز دارای جایگاهـی ویـژه در بین اهالی 

محله ها بودند.
مسـتند »مشـد عبـاس بـودن نبـودن« بـه 
دلیـل اصلـِی ایـن ورشکسـتگی و از بیـن 

خطر انقراض بقال ها
تحلیلی بر مستند »مشد عباس بودن نبودن«

نویسنده: رحیم ناظریان
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رفتن این مراکز اقتصادی و پخش کوچک 
می پردازد و عاملی یگانه را برای این افول در 
کل اثر معرفی می کند؛ شکل گیری و ایجاد 
مارکت ها و فروشـگاه های بزرگ زنجیره ای 
و  سـازی  بومـی  نیازسـنجی،  بـدون  کـه 
کارشناسـی در سـطح شـهر اصفهـان پدید 
بـودن  عبـاس  »مشـد  مسـتند  در  آمدنـد، 
نبـودن« دلیـل اصلـِی از بیـن رفتـِن شـکل 
می شـود.  بیـان  اصفهـان  در  بـازار  سـنتی 
آرام  آرام  بزرگـی،  مراکـز  چنیـن  احـداث 
بنگاه  های کوچِک عرضه مواد غذایی و به 
اصطالح بقالی ها را به ورطه نابودی کشاند 
و خیل مشتری ها را از آنجا به سمت مراکز 
بزرگ تـر کشـاند. در ایـن میان، این مسـتند 
عـالوه بـر شـرِح سـیر تاریخـِی شـکل گیری 
چنین مراکزی در دنیا، عملکرد مسـئوالن 
داخلـی را نیـز بـه چالـش می کشـد. یکـی از 
این نهادها شهرداری است که با در اختیار 
داشتِن زمین های بی استفاده در اطراف یا 
مرکز شهر و اجاره دادن آن به افرادی با نفوذ 
و متمـول، زمینـه ی ویرانـی یـک فرهنگ یا 

صنف را فراهم می کند.
»مشـد عبـاس بـودن نبـودن« مسـتندی 
از  موضـوع  بـه  پرداختـن  بـرای  کـه  اسـت 
گفتارمتـن،  آرشـیو،  پژوهـش،  مصاحبـه، 

متنـوع  تکنیک هـای  و  ویدیوگرافیـک 
تدوینی بهره می برد. فیلم با اتکا بر موضوع 
و شـرح همـه فـراز و فرودهایـش، در بسـتری 
فرهنگی نیز به مسئله می پردازد. به عبارتی 
مستندساز سعی می کند ابتدا با کاوش در 
گذشته، اعتبار و اهمیت وجود بقالی ها را 
بیان کند و در ادامه با شـرح دالیل نابودی 
باختـِن  رنـگ  بـر  دلیلـی  را  فقدانـش  آن، 
هویت شهری قلمداد نماید. در مقدمه ای 
طوالنی، فیلم به شکل، شمایل و فرهنگ 
بـا  ادامـه  در  و  می پـردازد  قدیـم  اصفهـان 
تصاویـری ازهیاهـوِی شـهری و بـا اتـکا بـر 
تدوینـی بـا ریتمـی تنـد، تقابلـی از سـنت و 

مدرنیته ایجاد می کند.
 شاید موسیقی آوایی و غربی نیز حامل 
معنـا در راسـتای تسـلط همیـن فرهنـگ 
غربی در اصفهان و تکمیل کننده مضمون 
فیلـم باشـد. در لحظـات بسـیاری از ایـن 
مسـتند، موسـیقی خاصی کـه بـا آوا همراه 
اسـت و زمینـه ای غیـر ایرانـی دارد، در کنـار 
موسـیقی سـنتی ایرانـی شـنیده می شـود. 
اسـتفاده  لحظاتـی  در  درسـت  موسـیقی 
می شـود که قرار اسـت حسـرت گذشته ی 
اصفهـان را بخوریـم و بـه یـاد شـکل سـنتی 
کـه در فرهنـگ غربـی غـرق می شـود،  آن 
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اندوهگین شویم.
نبـودن«  بـودن  »مشـد عبـاس   مسـتند 
کسـبه  عـالوه بـر مصاحبـه ی مسـتقیم بـا 
مخالـِف  و  موافـق  طـرِف  دو  از  قدیمـی، 
بـزرگ،  یـا عـدم وجـود مارکت هـای  وجـود 
بـا  و  می بـرد  بهـره  کارشـناس  ِسـَمت  در 
تدوینـی مـوازی، دیـدگاه موافـق و مخالـِف 
را  زنجیـره ای  بـزرگ  فروشـگاه های  ایجـاد 
بـر می شـمارد. در خـالِل ایـن مصاحبه هـا 
دوربیـن به خیابان می زند و فروشـگاه های 
تعطیـل شـده را نیـز نشـان می دهـد. بـا ایـن 
حـال نمی تـوان اثـر را مسـتندی بی طـرف 
دانسـت؛ چراکـه احـداث مارکت هـا چـه 
خصوصـی  بخـش  داران  سـرمایه  توسـط 
باشـد یا با نظارت شهرداری احداث شده 

باشد، در هر حال در این مستند به عنوان 
عامل مخرب معرفی می شود. 

رویکـرد فیلـم بـه روشـنی رّد تکنولـوژی و 
عواملی است که به هر نحوی خواهان رفاه 
شهروندان هستند. فیلم در بخشی طوالنی 
به این موضوع می پردازد که فروشگاه های 
بزرگی که همه ی انواع مایحتاج روزانه مردم 
را یـک جـا در خـود دارد، بـه هیـچ عنـوان 
مناسب اصفهان نیست. البته در ادامه به 
مباحث پیچید تر و قضایایی در پشت این 
اتفاقات نیز می پردازد تا دالیلی محکم ارائه 
نمایـد. بـا برش هایی از کالم کارشناسـان، 
مستندسـاز نیز خـود را مخالف تکنولوژی 
نمی داند، بلکه شیوه ایجاد و احداث این 
کـه بـدون مطالعـه  فروشـگاه های بـزرگ را 
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توسـط نهادهـای دولتـی ایجـاد می گـردد، 
زیـر سـوال می بـرد. بـه طـور مثـال بـا  توجه به 
گزینش نظر کارشناسان توسط مستندساز، 
وجـود  کـه  می یابـد  انتقـال  محتـوا  ایـن 
فروشـگاه های بـزرگ بـرای شـهری همچون 
تهـران، مناسـب امـا بـرای شـهری همچـون 
اصفهان، آسیب هایی را به وجود می آورد، 
چـرا کـه ایـن فروشـگاه ها پویایـی شـهر را در 
اصفهان از بین می برد و باعث از بین رفتن 

زنجیره بازار می شود.
بـه همیـن دلیـل مسـتند »مشـد عباس 
بـودن نبـودن« بـه بررسـی مسـائل و دالیـل 
کـه  ورشکسـتگی فروشـگاه های کوچـک 
در اطـراف ایـن فروشـگاه های زنجیـره ای 
بزرگ قرار دارند، می پردازد. بررسی شکل 
قیمت گذاری کاالها در این فروشگاه ها 
و بعضـًا تقلـب در قیمت گـذاری، تقلـب 
کارخانه هـا در درج قیمت های کذایی تا 
که صاحبان این فروشگاه ها بتوانند  این 
تخفیف های فریبنده به مشتری بدهند، 
دالیلی بر وجود ریشه های فساد است که 

در اثر بدان پرداخته می شود.
همـه ی  وجـود  بـا  حـال  هـر  در 
بحـث  موضوعـی،  جذابیت هـای 
زیباشناسـی در چنیـن آثـاری از اهمیـت 

چیـز  همـه  کـه  چـرا  نیسـت،  برخـوردار 
اسـت.  انتقـادی  محتوایـی  بـر  معطـوف 
اینجـا مستندسـاز بـا موسـیقی و تدویـن 
مـوازی و بـا جذابیت هـای بصـری سـعی 
می کنـد اثـرش را از نظـر دیـداری جذاب تر 
نمایـد. تزیینـات بصـری فیلـم بـه اتفـاق، 
در  بعضـا  و  دارنـد  تـی  تجمال کارکـردی 
بـه  بـکار می رونـد.  راسـتای شـرح محتـوا 
کـه صاحـب بقالـی  طـور مثـال پیرمـردی 
بـا  دلـش  درد  از  بعـد  اسـت  کوچکـی 
دوربیـن، می گویـد »کار دنیا وارونه شـده« 
را  نیـز خودروهایـی  ادامـه، تصاویـر  و در 
که البته معکوس حرکت  نشان می دهد 
می کننـد. بـه عبارتـی تصاویـر بـه عقـب 
برگردانـده مـی شـود تـا حـرف پیرمـرد بـه 
شـکل عملـی نیـز نمایـش داده شـود. یـا 
جلوه هـای صوتـی مثـل تلفیـق صداها با 
کـه  یـا درهـم تنیدگـی صدایـی  یکدیگـر 
اسـم و شـهرت بقال هـا را تکـرار می کنـد 
مظلـوم  و  شـده  فیکـس  چهره هـای  یـا  و 
که فروشـنده هایی کوچک  پیرمردهایـی 
جذابیت هـای  اینهـا  همـه  هسـتند، 
بـرای  تنهـا  کـه  اسـت  صوتـی  و  بصـری 
کار  حفـظ مخاطـب از آغاز تا پایان اثر به 

می رود.

به طور مثال پیرمردی 
که صاحب بقالی 

کوچکی است بعد از 
درد دلش با دوربین، 

می گوید »کار دنیا 
وارونه شده« و در 
ادامه، تصاویر نیز 

خودروهایی را نشان 
می دهد که البته 
معکوس حرکت 

می کنند. به عبارتی 
تصاویر به عقب 

برگردانده می شود تا 
حرف پیرمرد به شکل 
عملی نیز نمایش داده 

شود.
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کـه می گـن: »زهر جنـگ تا سـال ها از تن مردم  ایـن 
یتنام، چیزی بیشتر  یه کشور بیرون نمی ره« برای مردم و

از یه استعاره است.
وقتـی، محمدعلـی رخشـانی یـه دغدغـه ی انسـانی رو دنبـال کرد، 
یتنـام رسـید، وقتـی بـا »خانـه ی صلح« آشـنا شـد،  وقتـی پـاش بـه و
وقتی امید به ادامه ی زندگی رو توی صورت بچه های معلولی دید 
که شعاِع انفجاِر جنِگ پدربزرگ هاشون از دِل زمان، رد شده و به 
کـه فهمیـد حـرف فیلمش چـی باید  اون هـا خـورده بـود، اینجـا بـود 

باشه.
کـه بـا فیلمـش سـعی می کنـه بـا  یه  محمدعلـی رخشـانی فیلم سـاز
»جنـگ« بجنگـه. اون امیـدواره یـه روزی ایـن قـدر قحطـِی جنـگ 

که همه فیلم ها موضوعشون صلح باشه. بشه 

کارگردان:   محمد علی رخشانی
نویسنده: مهدی ولی زاده
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»نسل سوم« جنگ 
نارنجی

به گزارش روابط عمومى جشـنواره تلویزیونى مسـتند، محمدعلى رخشـانى کارگردان مسـتند 
»نسل سوم« درباره این مستند گفت: من این سوژه را به خاطر درون مایه های حقوق بشری 
کـه در آن نهفتـه بـود، انتخـاب کـردم. جنـگ بـه هـر حـال تاثیرات مخـرب خود را در طـول زمان 
خواهد گذاشت. این اثرات مى تواند روحى یا جسمى باشد. در مستند »نسل سوم« به هر دوی 

این آسیب ها مى پردازیم.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»نسل سوم«

رخشـانی اضافه کرد: توانسـتیم به شـواهد و مدارکی برسـیم از بحث نسـل سوم 
و قربانیـان جنـگ ویتنـام کـه هنـوز هـم در حـال قربانـی شـدن به دلیـل تاثیرات 
حمله امریکا هستند. این تاثیرات به خاطر استفاده امریکا از ماده ای به نام عامل نارنجی 
اسـت که آمریکا در جنگ ویتنام علیه نیروهای مقاومت این کشـور اسـتفاده کرده است. 
این موضوع برای من خیلی دردآور بود و تالش کردم مشکالت این بازماندگان جنگ را به 

زبان تصویر بیان کنم.
مسـتند »نسـل سـوم« بیسـت و پنجـم بهمـن مـاه، سـاعت 20 در قالـب برنامـه تلویزیونی 

جشنواره مستند روی آنتن شبکه مستند رفت.
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فیلمسـاز  تـا  اسـت  فراهـم  چیـز  همـه 
گونـه ی مسـتند تولیـد  اثـری متفـاوت در 
کنـد، سـوژه، موضـوع و مـکان، پتانسـیِل 

دوربیـن  ماجراجویـی  بـرای  باالیـی 
دارد  حضـور  مکانـی   در  دوربیـن  دارد. 
در  را  یـادی  ز شیشـه ای  بطری هـای  کـه 
نـوزادان  آن  در  و  گذاشـته اند  قفسـه ها 

وایت جنایت ادامه دارد... ر

تحلیلی بر مستند »نسل سوم«

نویسنده: رحیم ناظریان



29شماره سی و پنجم، اسفند ماه 1396

مرده ای را در محلول نگهداری می کنند. 
نوجوان هایی را می بینیم که نه تنها نابینا 
هستند بلکه حتی حفره چشم نیز ندارند 
و الیـه ای پوسـت، حفره هـا را بـه شـکلی 
اسـت.  کـرده  پـر  ک  غمنـا و  ک  ترسـنا
کودکانی هستند که به اشکالی عجیب، 
اسـتخوان هایی تاخـورده و ناقـص دارند؛ 
امـا فیلمسـاز بـا وجـود چنیـن پتانسـیلی، 
همـت بـه سـاخت مسـتندی می کند که 
جنبه هـای  تمامـی  بـر  خبـری اش  سـویه 
دیگرش می چربد. این تصاویر دهشـتبار 
ایـن  بـه  فقـط  سـوم«  »نسـل  مسـتند  در 
از  را  مـا  تـا  می شـود  داده  نمایـش  دلیـل 
وجـود چنیـن مصیبتـی مطلـع نمایـد و بـا 
کـه تصاویـر در حـال بازگـو کردِن  وجـودی 
گفتارمتنی توضیحی،  رویداد است، اما 

ماهیت کلی مستند را خبری می کند.
محوریـت  بـا  سـوم«  »نسـل  مسـتند   
معرفـی یـک خانه بـه نام »خانـه صلح« یا 
»آن فـوک« بـه قربانیـان عامـل نارنجـی در 
جنـگ ویتنـام می پـردازد. البتـه موضـوع 
توصیـف همـه ی  و  نیسـت  کلـی  فیلـم، 
روایـی  بسـتر  در  جنـگ  ایـن  قربانیـان 
ایـن مسـتند  بلکـه  فیلـم جایـی ندارنـد؛ 
تنهـا برنسـل سـوِم قربانیـان فاجعـه ویتنام 

می پـردازد. بـه عبارتی پس از سـال 1۹۷۵ 
و بـا سـقوط سـایگون و شکسـت ویتنـام 
میلیـون  دو  بـه  نزدیـک  شـدن  کشـته  و 
»عامـل  شـیمیایی  مـاده  آثـار  ویتنامـی، 
نـه در  اکسـین«  یـا همـان »دی  نارنجـی« 
نسل دوِم پس از جنگ، که بعد از سال ها 
در سـومین نسـل بروز می کند. مشـکالت 
سـرطان ها  غریـب،  و  عجیـب  ژنتیکـی 
معلولیت هـای  مختلـف،  تومورهـای  و 
شـدید و مـرگ و میـر نـوزادان، همگی بعد 
از ۵0 سال از بمباران شیمیایی، خودش 

را در نسل سوم عیان می سازد.
مسـتند »نسـل سـوم« کاری بـه همه ی 
ویتنـام  جنـگ  کشـته ی  میلیـون  دو  آن 
از  کـه  مهـد  یـک  محـدوده  در  و  نـدارد 
میزبانـی  معلـول،  سـومِی  نسـِل  کـودکان 
می کنـد، روایتـش را پیـش می بـرد. خانـه 
کـه خود  توسـط مـردی مدیریـت می شـود 
حـاال  و  بـود  کـودک  جنـگ،  دوران  در 
نسـل  همیـن  پذیـرای  فقـط  مرکـز  ایـن 
سومی هاسـت. با بررسـی سـوژه و موضوع 
اثـری  را  سـوم«  »نسـل  مسـتند  می تـوان 

جزئی نگر قلمداد کرد. 
گفتارمتـن،  یـک  تـدارک  بـا  فیلمسـاز 
روایـت تصویـری از زندگـی کـودکان خانـه 

مستند »نسل سوم« 
کاری به همه ی آن 

دو میلیون کشته ی 
جنگ ویتنام ندارد 
و در محدوده یک 
کودکان  که از  مهد 

نسِل سومِی معلول، 
میزبانی می کند، 
روایتش را پیش 

می برد. خانه توسط 
مردی مدیریت 

که خود در  می شود 
کودک  دوران جنگ، 

بود و حاال این مرکز 
فقط پذیرای همین 

نسل سومی هاست.
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صلـح، اسـتفاده از آرشـیو و تصاویـری از 
و  مصاحبـه  جنـگ،  ک  وحشـتنا روزگار 
کـودکان و مدیـر خانـه  گفتگـوی رودررو بـا 
صلـح، بـه طرق مختلـف روایـت اثرش را 
پیـش می بـرد. تصاویـِر آرشـیوی، تنهـا در 
خدمت بیان شکل بی رحمانه ی جنگ 
اسـت و مصاحبه هـا نیـز یـک روانـکاوی 
در  کن  سـا نوجوانـان  و  کـودکان  از  سـاده 
خانـه صلح قلمداد می شـود: سـواالتی از 
شـکل زندگی، رنج معلولیت، چگونگی 
کسـب  چگونگـی  بیمـاری،  پیشـرفت 
درآمـد، توضیحاتـی دربـاره خانـه صلـح  
و خدمتـی کـه مدیـر آنجـا به ایـن کودکان 
در  سـواالتی  بـه  پاسـخ  می کنـد،  معلـول 
مـورد چرایـی و چیسـتی جنـگ، پاسـخ 
بـه سـواالتی احساسـی در مـورد آمریـکا و 
... که همه این سواالت و پاسخ هایشان 
احساسـات  و  درونیـات  بیـان  فقـط 

کالبدشـکافی  نـه  و  اسـت  قربانیـان 
تاریخی یا علمی ماجرا.

به عبارتی مسـتند »نسـل سـوم« ادغام 
سـه مفهـوم ترحـم، خشـونت و حقیقـت 
بـه  کـه  دارد  غایـی  هـدف  یـک  و  اسـت 
آن  می تـوان  اثـر  پرداخـت  در  روشـنی 
ضـد  جنایـت  اینکـه  کـرد،  کشـف  را 
بشـری آمریـکا در جنـگ ویتنـام نـه تنهـا 
کـرد،  نابـود  را  جنـگ  دوران  انسـان های 
در  دیگـر  نسـلی  در  نیـز  همچنـان  بلکـه 
حال تخریب است. جنایتی که مرزهای 
شـکلی  بـه  آثـارش  و  برداشـته  را  زمانـی 
ناشناخته و مرموز آینده را تهدید می کند. 
امـا فـارغ از ایـن نـگاه محتوایـی، تمـاِم 
آنچـه از قابلیت هـای سـوژه گفتیـم اینجا 
اطـالع  منظـر  از  تنهـا  مسـتند،  ایـن  در 
رسانی و خبری اش بهره برده شده و فیلم 
منظـر  از  کـه  قابلیت هایـی  ایـن  تمـام  بـا 
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محیـط و سـوژه در اختیـار دارد، فقـط بـه 
ذکـر همـان فاجعـه بـه شـکل نقـِل رویـداد 
الگـوی  را  رویـه  همیـن  و  می کنـد  اکتفـا 
جنـگ  رویـداد  می دهـد.  قـرار  بیانـی اش 
دار  ادامـه  آثـار  و  زشـتی هایش  و  ویتنـام 
آن، اینجـا یـک ُبعـد خبـری می یابـد و مـا 
بـا دیـدن ایـن مسـتند بـه شـکلی شـفاف 
مواجـه  جنـگ  سـوء  آثـار  بـا  مسـتقیم  و 
می شـویم. تمـاِم رنـِج کاراکترهـای حاضر 
در مستند »نسل سوم« بی واسطه، توسط 
خودشان، از طریق گفتگو جلوی دوربین 
شـرح داده می شـود و این ماهیت خبری 
مسـتند را دو چنـدان می کنـد و می دانیـم 
همـه  نمی توانـد  هیچـگاه  مصاحبـه  کـه 
جنبه های هنری یک اثر را پوشش دهد.

 البته در خالل این مصاحبه ها شاهد 
هنرنمایـی دوربیـن و کنـکاش بصـری آن 
نیـز هسـتیم امـا به طـور مثـال پرداختن به 
کـودکان مـرده در بطری هـای شیشـه ای، 
تصـورش  دارد.  خبـری  سـویه  همچنـان 
را بکنیـد ایـن بطری هـا و نـوزادان مـرده بـه 
عنـوان اولیـن پالن هـای مسـتند نمایـش 
کننـده  منزجـر  ردیـف  می شـد.  داده 
بطری هایـی کـه همچـون اشـیای تزیینی 
در قفسـه ها چیـده شـده اند و انـگار یـک 

فروشـگاه مـواد غذایـی را تداعی می کند. 
فیلـم،  پالن هـای  در  جانمایـی  همیـن 
ماهیـت خبـری را از آن دور می کنـد و بـا 
از چرایـی و چیسـتی  ایجـاد یـک سـوال 
چالـش  بـه  را  مخاطـب  شیشـه ها،  ایـن 
امـا در مسـتند »نسـل سـوم«  می کشـاند. 
در اواخـر فیلـم بـا پرداختن بـه موزه جنگ 
از  پـس  شیشـه ها  ایـن  نمایـش  ویتنـام، 
دیگـر  جنـگ،  فجایـع  از  رسـانی  اطـالع 
کارکـردی جـز همـان سـویه خبـری  هیـچ 
و  نـدارد  جنـگ  کثیـف  ذات  نمایـش  و 
مخاطب پس از هر تصویری می داند باید 
و فجایعـش تصاویـری  دربـاره ی جنـگ 
کـه  گفتـاری  مرتبـط ببینـد.  توضیحـات 
قبل و بعد از تصاویِر مربوط به بطری های 
بیانـی  ارزش  می شـود،  بیـان  شیشـه ای 
تصویر را پایین می آورد، چرا که همه ی رمز 
و راز ایـن تصاویـر دقایقی قبل در مسـتند 
به واسـطه ی کالم و مصاحبه بیان شـد و 
چیزی برای کشـف باقی نگذاشـت. این 
مایـل  فقـط  مستندسـاز  کـه  اسـت  گونـه 
تـکان  خبـری  همچـون  را  ماجـرا  اسـت 
دهنده، نقل کند و اجازه ندهد مخاطب 
بـا اتکا بر نشـانه های بصری بـه راز فاجعه 

پی ببرد. 
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کنـار  ـِ مـا آدم هـا همیشـه  »حـرص همیشـگی زمـان« 
گرفتـه؛  هـم  قربانـی  شـده،  باعثشـون  کـه  خوبی هایـی 
سرنوشـِت ایـن قربانی  هـای »سـریع شـدن حرکـِت دنیـا« دغدغه ی 

آقا محمدجواد حکمی بوده و هست.
سـفر  از  عزیـزی  وقتـی  کـه  شـده  سـریع  قـدر  اون  چیـز  همـه  حـاال 
کامپیوتر برامون  برمی گرده ُتند از سـرکوچه یه بنر سـفارش می دیم و 
چاپـش می کنـه. همیـن بنـر خریـدن سـریع و سـاده، قربانیـش روح 
کارشـون  کارد نویـِس« قدیـم تـوی  کـه هنرمندهـای »پـال کاری بـوده 
می کاشـتن. حاال جوونه ی اون هنر داره خشـک می شـه و بازی رو 

به تکنولوژی می بازه.
این جور حرف ها رو نمی شـه بدون وسـیله ی درسـت زد، این جور 
جنگ ها رو نمی شه بدون سالح مناسب برد، سالح آقای حکمی 
دیگـه فقـط کلمه نیسـت، فیلمیه کـه خیلی ها توش می تونن »هنر 

زمانه« رو ببینند!

کارگردان:   محمدجواد َحَکمی
نویسنده: مهدی ولی زاده



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۳۴

هنر در بستر  زمانه

بـه گـزارش روابـط عمومى جشـنواره تلویزیونى مسـتند، جواد 
حکمى کارگردان مستند »هنر زمانه« درباره این مستند گفت: »هنر زمانه« یک مقایسه است 
بین ویژگى های سنت و مدرنیته. البته در این مستند فقط یک مصداق را بررسى کرده ایم. یکى 
از مشاغلى را که مربوط به حوزه هنر است در این مستند به تصویر کشیده ایم که دستخوش 

تغییراتى اساسى شده است.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»هنر زمانه«

کاردنویسـی رفته ایم که االن خیلی  وی افزود: در این مسـتند به سـراغ شـغل پال
کـم رنـگ شـده اسـت. ایـن شـغل بیشـتر از ایـن کـه یـک شـغل باشـد، یـک هنـر 
است. این هنر رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و صنعت چاپ در حال محو شدن است. 

»هنر زمانه« ویژگی های مثبت و منفی حضور مدرنیته در این شغل را موشکافی می کند.
مسـتند »هنـر زمانـه« بیسـت و پنجـم بهمـن مـاه، حوالـی سـاعت 20:30 در جشـنواره 

تلویزیونی مستند روی آنتن شبکه مستند رفت.
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کیـد  تا و  پرداختـن  بـا  زمانـه«  »هنـر 
می پـردازد.  محتوایـش  بـه  فـرم  یـک  بـر 
از یکدیگـر جـدا  فـرم و محتـوا  اینکـه  نـه 
باشـند و منظـور، آن بحـث هـای قدیمی 
بلکـه  نیسـت؛  عنصـر  دو  ایـن  قبـال  در 

اینجـا در ایـن مسـتند بـه روشـنی، خلـق 
کامـال قالـب بنـدی  گسـترش یـک فـرِم  و 
بـه شـکلی  را  شـده و مشـخص، محتـوا 

تازه تر بیان می دارد.
قدیمـی  خانـه  یـک  یـا  عمـارت  یـک 
بـه  بلبـل  و  گل  فضـای  در  کـه  مـردی  و 

یک قیاس مع الفارق!
تحلیلی بر مستند »هنر زمانه«

نویسنده: رحیم ناظریان
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تهنیـت  و  تبریـک  پارچـه ی  نوشـتن 
مسـتند،  اول  نیمـه  اسـت.  مشـغول 
در  کـه  اسـت  احساسـی  و  آرام  فضایـی 
آن، مردی مشـغول پارچه نویسـی است. 
تصنیـف  و  می کنـد  روشـن  را  رادیویـی 
»شیدای زمانه« پخش می شود. البته به 
گـذاری  دلیـل جنـس صـدا و نحـوه صدا
کـه منبـع  می تـوان بـه راحتـی حـدس زد 
بحـث  و  نیسـت  رادیـو  تصنیـف،  ایـن 
واقع گرایـی مسـتند حداقـل در نیمـه اول 
که فیلمسـاز  فیلـم زیـر سـوال مـی رود؛ چرا
می توانست خیلی ساده تر این تصنیف 
را بـه عنـوان موسـیقِی متن اسـتفاده کند 
و بدیـن شـکِل تصنعـی آن را محصـوِل 

برنامه های رادیو نداند.
بـه  زمانـه«  »هنـر  مسـتند  اول  نیمـه 
شـدت خوش سـاخت اسـت. همه چیز 
کنـد و طبیعـی  قـرار اسـت واقعـی جلـوه 
باشـد، مـرد در حـال انجام یک سـفارش 
فضـا  اسـت،  نویسـی  پارچـه  و  کاری 
کامـال ایرانـی، سـنتی و روحانـی اسـت، 
مخـدوش  تصاویـر  گهـان  نا اینکـه  تـا 
مـی شـود و فضـای بصـری ملتهـب مـی 
مـی  نویسـی  پارچـه  از  دقایقـی  گـردد. 
ایـن  یت هایـی،  پاراز گهـان  نا کـه  گـذرد 

فضـای احساسـی و دلنشـین بـا آن نـوای 
موسـیقِی خاطـره انگیـز را از بیـن می برد و 
یک موسسـه تبلیغاتی امـروزی با ادوات 
مـدرن جایگزینـش می شـود. بـه عبارتـی 
نـرِم  گهـان  نا خوش سـاخت،  مسـتندی 
معمول را می شـکند و ما وارد فاز دوم اثر 
کـه بـا سـنت  مـی شـویم. همـه ی آنچـه را 
سروکار داشتیم در نیمه دوم اثر به شکل 
دو  هـر  در  شـغل  می بینیـم.  معکـوس 
فـرق  آن  امـا شـکل  بخـش، یکـی اسـت 
می کنـد. اولـی تولـد پیامبـر را می نوشـت 
اولـی  را،  فـردی  مـرگ  گهـی  آ دومـی  و 
دومـی  و  بـود  ایرانـی  دلنشـین  موسـیقی 
موسیقی اش حامل اضطراب و شتاب، 
یکـی  ایـن  و  بـود  زیبـا  عمارتـی  اولـی 
مغـازه ای کوچـک، اولی مردی میانسـال 
کامپیوتر و  و متین و دومی جوانی پشـت 
بـا میمیکـی مثـاًل بی خیـال و بـاری به هر 

کشنی نامتعارف!  جهت با ا
مسـتندی  »هنرزمانـه«  حـال  هـر  بـه 
مقایسـه ای اسـت و پـالن بـه پـالن قصـد 
را  امـروزی  و  سـنتی  جریـان  دو  دارد 
در  امـا  دهـد؛  قـرار  یکدیگـر  مقابـل  در 
خـالل ایـن بیـاِن موضوعـی، تـا سـر حـد 
محـض  بـه  مـی رود.  پیـش  شـعارزدگی 
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شـروع فـاز دوم مسـتند و شـکِل امـروزِی 
شـغل، پالن هایـی از بخـش اول و پارچـه 
فـرم  و  می شـود  ارائـه  نیـز  سـنتی  نویسـی 
گهـی  کـه هـر چـه آ بـه ایـن صـورت اسـت 
ترحیـم بـا کامپیوتر -از طراحی تا چاپ- 
پیش می رود، تصاویِر مربوط به پارچه ی 
آرام  آرام  میانسـال،  مـرد  شـده ی  نوشـته 
بـا  بـازی  ایـن  کـه  می گـردد  بـر  عقـب  بـه 
کنایه از حذف و فراموشـی این  تصاویر، 
شـغل و جایگزیـن شـدِن آن بـا پدیـده  ای 

جدید تر و تکنولوژی دارد.
اثـر  ضعـف  سـبب  کـه  نکتـه  دو  امـا   

اشـتباه  کارکـرد  همـان  یکـی  شـود،  مـی 
موسـیقی و رادیـو در بخـش اول اسـت. 
بدین صورت که انگار از رادیو، تصنیف 
»شـیدای زمانـه« پخـش می شـود؛ امـا در 
طول شنیدِن این تصنیف مرد در مدت 
کارش  تکمیـل  سـرگرم  طوالنـی  زمانـی 
گـر تصنیـف از رادیـو  اسـت. بـه عبارتـی ا
در حـال پخـش اسـت، چـرا مـدت زمـان 
تصنیف و زمان نمایشـی یکی نیسـت؟ 
که  این ایراد، بدین دلیل برجسته است 
نیمـه اول مسـتند سـعی در واقـع نمایـی 
خیلـی  اشـتباه،  ایـن  بـا  البتـه  کـه  دارد 
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کرد. نمی توان باورش 
اثـر،  ایـن  ضعـف  در  دوم  نکتـه  امـا   
شـعارزدگی آن اسـت. مـواردی در قبـال 
قیـاِس دو شـکل سـنتی و امـروزی پارچه 
نویسـی درخطـوط قبـل اشـاره نمودیم که 
عـالوه بـر آن می تـوان بـه مـواردی دیگـر نیز 

اشاره نمود.
دارد،  وجـود  تصویـر  در  نشـانه هایی   
کـه معناهایـی بسـیار رو و قابـل حـدس 
زدن دارند. نشـانه هایی مسـتقیم و البته 
کـه مـا را آنـی بـه معنـای مـورد نظر  کنایـی 
همچـون  می دهـد.  ارجـاع  فیلمسـاز 
کاربـر  کـه  قـاب  یـک  در  بنـدی  ترکیـب 
کنـار هم  کتـوس در  کا کامپیوتـر را بـا یـک 
کامپیوتـر در  کاربـر  قـرار می دهـد و یـا ایـن 
لحظـات کوتـاِه انتظـار بـرای آماده شـدن 
کـه  گهـی ترحیـم، بـا »فیجـت اسـپینر«  آ
یک اسـباب بازی کوچک اسـت و برای 
سـرگرم  دارد،  کاربـرد  اضطـراب  درمـان 
شـفاف  خیلـی  کـه  نشـانه هایی  اسـت. 
شـده ی  کلیشـه  محتـوای  شـعارگونه،  و 
قـرار  هـم  ی  روبـرو را  مدرنیتـه  و  سـنت 

می دهد.
شـکِل  ایـن  بـا  »هنرزمانـه«  مسـتند 
بیـان  را  هدفـش  تمامـی  قیـاس، 

که بـا تکنولوژی  زشـتی های شـغل هایی 
و  سـنت ها  قبـال  در  اسـت  همـراه 
گـر  ا می دهـد.  قـرار  سـنتی تر  شـغل های 
نیـز  فیلمسـاز  نیـت  تاویـل،  ایـن  حتـی 
نبـوده باشـد، شـکِل قیـاس و تقارن ها در 
گاه، ذهن را به سمت پذیرش  اثر ناخودآ
ایـن ایـده سـوق مـی دهـد. ایـن در حالی 
تبلیغـی  موسسـات  همـه ی  کـه  اسـت 
که امروزه وجود دارند، آنگونه  اینچنینی 
کـه اینجـا در ایـن مسـتند توصیـف شـد، 
در  میانسـال  مـرد  هـم  اینجـا  نیسـتند. 
در  گرافیسـت  جـوان  هـم  و  دوم  بخـش 
بخـش دوم، هـر دو چهره هایـی تیپیکال 
از صنف خودشـان هسـتند و به عبارتی 
حسـاب  بـه  نمادیـن  کترهایـی  کارا
حضـور  مسـتند  ایـن  در  آنهـا  می آینـد. 
دارنـد تـا فقط ایده کارگردان به مخاطب 
در  آنهـا  سـاده تر  زبـان  بـه  شـوند.  منتقـل 
آدم هایـی  نـه  و  یگرنـد  باز مسـتند  ایـن 
کـه در حـال ایفـای نقـش باشـند. شـاید 
را فیلمـی  اثـر  ایـن  بتـوان  یکـرد  ایـن رو بـا 
غیرمسـتند نیـز نامیـد، چـرا که هـم از نظر 
از  فـرم، محتـوا و سـاختار و همیـن طـور 
نظـر شـکل تولیـد بـا اصالـت آثار مسـتند 

فاصله دارد. 

ترکیب بندی در یک 
قاب که کاربر کامپیوتر 

کتوس در  کا را با یک 
کنار هم قرار می دهد 

کامپیوتر  کاربر  و یا این 
در لحظات کوتاِه 
انتظار برای آماده 

گهی ترحیم،  شدن آ
با »فیجت اسپینر« 

که یک اسباب بازی 
کوچک است و برای 

کاربرد  درمان اضطراب 
دارد، سرگرم است.
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