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نشریه ی مستند های تلویزیونی ۴

یخ در  گشت و گذار در تار
مستند »مثل همین شهر«

بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلویزیونـى مسـتند، مهـدی رشـوند کارگردان مسـتند »مثل 
همین شهر« درباره این اثر گفت: خیابان سى تیر تهران، موضوع تحقیق دختر دانشجویی به 
نام پانیذ اسـت. ماجرای مسـتند »مثل همین شـهر« به گشـت و گذار این دختر در این خیابان 

تاریخى مى پردازد.

نویسنده: سهیل  محمودی

کارگردان:   مهدی رشوند
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مسـتند »مثـل همیـن شـهر« بیسـت و هشـتم بهمـن مـاه، سـاعت 20 در برنامـه 
جشنواره تلویزیونی مستند به روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»مثل همین شهر«



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۶

کـه رویـه  ی روایـِت خـودش را شـرح  روایتـی 
می دهد و یا فیلمی که نحوه ی تولید شدن 
خـود را بیـان می کنـد، در بحـث  فرازبـان 
می گنجـد. زندگـی در طوِل یک متن و گام 
برداشـتِن هماهنـِگ مولف بـا روایـت )و در 

روایـت( نیـز در زمـره فرا روایت قـرار می گیرد. 
اینکـه یـک اثـر در حیـن شـرح رویـدادش، 
نحوه، دالیل و چگونگی خلق ماجرا را نیز 
بگویـد عـاوه بر تولیـد روایـِت خـود، روایاتی 
می پرورانـد.  خـود  درون  در  نیـز  را  جانبـی 
مستند »مثل همین شهر« با توجه به این که 

وایتی از خیابان ادیان فرا ر
تحلیلی بر مستند »مثل همین شهر«

نویسنده: رحیم ناظریان
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در طول اثر، نحوه ی تولیِد خودش را نیز بیان 
می کنـد، مناسـبتی فرازبانـی و فرامسـتند 

دارد.
 دختری دانشجو پس از معرفی خودش، 
کـه در خیابـان »سـی تیـر« تهـران  در حالـی 
قدم می زند، به بهانه پژوهشی دانشگاهی، 
و  قدیمـی  خیابـان  ایـن  معرفـی  بـه  اقـدام 
تاریخـی پایتخـت می کند و در طول مسـیر 
با عبور از کنار هر مکان مهم با دوستش نیز 
در ارتبـاط اسـت و در خـال توضیح بـه او، 

روایت این مستند را نیز پیش می برد.
 پیش تـر، خیابـان »سـی تیـر« بـه دلیـل 
اهمیت مکانی اش و وجود بناهای مذهبی 
مختلف اعم از کلیسا، کنیسه، آتشکده و 
چندیـن مـوزه و بناهـای مختلـف دیگـر، 
دسـت مایـه تولیـد آثـار تصویـری مختلفی 
قـرار گرفـت. حتـی مسـتندی بـا محوریـت 
کامـِل ایـن خیابـان، تحـت عنـوان »اهالـی 
خیابان یک طرفه« نیز تولید شد که آنجا نیز 
تاکیـد بر خاطرات آدم هایی بـود که در این 
کـرده و از اقشـار مختلـف  خیابـان زندگـی 
سـویی  از  بودنـد.  متفـاوت  دین هایـی  و 
بحِث تغییر هویت این خیابان نیز مد نظر 

تولیدکننده اش بود.
 در مسـتند »مثـل همیـن شـهر« مبنـا بـر 

زندگـی روزمـره ی کاراکتـِر محـوری مسـتند 
یعنـی همـان دختـر دانشجوسـت. فیلـم، 
اصراری بر پژوهشی جامع و کامل از موضوع 
ندارد و جالب این که اندک پژوهِش موجود 
از سـاختماِن  بـه عنـوان بخش هایـی  نیـز 
روایـی اثـر بـه نمایـش در می آیـد. دختـر بعد 
از  بافاصلـه  یـا عمارتـی،  مـکان  دیـدن  از 
طریـق تلفـن همراهـش در اینترنـت شـروع 
به جسـتجو می کند و تصویر این جسـتجو 
در گوشـه ی قـاب برای مشـاهده مخاطب 
درج می شـود، ایـن تکنیـک، توهـِم اکنونی 
یعنـی  می کنـد.  ایجـاد  را  پژوهـش  ایـن 
کـه تصـور  گونـه ای اسـت  رونـد مسـتند بـه 
می کنیـم فراینـد پژوهشـی آن در لحظـه ی 
تصویربرداری رخ می دهد. گرچه می دانیم 
کـه عوامـل تولیـدی، در پیـش تولیـد و در 
زمـاِن ارائـه طـرح، یقینـا در بحـث پژوهـش 
اقداماتـی صـورت دادنـد و اینکـه در خـود 
فیلـم، چگونگِی این پژوهش نمایـش داده 
می شود، بیشتر برای جذابیت های بصری 
و طـرح روایـی آن اسـت و بیشـتر از هـر چیـز 

دیگری، نمایشی و ظاهری است. 
»مثل همین شهر« اثری سیاحتی است 
یا حداقل ادای این سیاحت را در می آورد. 
لیـدر، همیـن طور که در خیابان »سـی تیر« 
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پیش می رود و روایت را می سازد، از زندگی 
خصوصـی اش نیـز غافـل نیسـت. دربـاره 
مادربزرگش حرف می زند، درباره تحصیل 
خاطـرات  خانـواده اش،  دانشـگاهش،  و 
شخصی اش و حتی در مکالمه ای تلفنی 
بـا مـادرش دربـاره شـام شـب و غذایـی کـه 
بـه  یـا  دارد  گفتگوهایـی  نـدارد،  دوسـت 
راحتـی در قالـب گفتـار متـن بـه آنها اشـاره 
می نماید. از سـویی دیگر، همیـن دختر در 
برخـی لحظـاِت اثـر بـا لحنـی کامـا جدی 
کتابـی دربـاره بناهـای خیابـان سـی تیـر  و 

می گوید. 

خیابانـی  دربـاره  شـهر«  همیـن  »مثـل 
تاریخـی اسـت؛ امـا بـه دلیـل شـکل روایت 
کاراکتـرش و اظهـار نظرهـای او و  و لحـِن 
کل بـه دلیـل شـکل و سـاختمان  بـه طـور 
کـه  اثـر، می تـوان آن را مسـتندی دانسـت 
مولفه هـای ویدیوهـای خانوادگـی را دارد. 
به عبارتی انگار این مستند حال و هوایی 

شخصی، خانوادگی و خودمانی دارد.
 از نظـر تکنیکـی، مسـتند »مثـل همیـن 
شهر« به سنت و شیوه ویدیوهای خانگی 
سـوژه ی  عبارتـی  بـه  اسـت.  شـده  تولیـد 
فیلـم، کامـا عمومـی، امـا نحـوه ی بیانـش 
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کاما شخصی است. همچون ویدیوهای 
دختـر،  خصوصـی  زندگـی  خانوادگـی، 
تلفنـی اش،  پیام هـای  محتـوای  نمایـِش 
نقـل خاطـرات خانوادگـی و مـواردی از ایـن 
دسـت در طـول اثـر وجـود دارد. از نظـر طـرح 
و شکل روایت، سادگِی نقِل ماجرا، گاهی 
سـاده انگارانه به نظر می رسـد. آنجایی که 
طـرح اصلـِی مسـتند بـا حضـور فرمایشـی و 
غیرمنطقِی شـخصی دیگر همراه اسـت تا 
گشـت و گـذار دختـِر محـوری و پژوهشـش 
توجیه شود. بدین صورت که لیدر اصلی 
مسـتند در حیـِن پیـش رفتـن در خیابـان 
سی تیر، مدام به دوست و همکاسی اش 
عکس و پیام صوتی و نوشتاری می فرستد 
و به او اطاعاتی از مکان های مهم خیابان 
می دهـد و بایـد گفـت ایـن، بهانـه یا منطق 
بـه یـک  بـرای شـکل بخشـیدن  مناسـبی 
طـرح نیسـت. به عبارتی این ایـده ی روایی 
نمی توانـد دلیـل مناسـبی بـر حضـور یـک 
کاراکتـر مکمـل، جهـت پیشـبرد روایـت و 
کاراکتـر محـوری باشـد.  افشـای درونیـات 
نمی گوییـم ایـده داسـتانی خوبـی نیسـت، 
بلکـه وقتـی خـوِد کاراکتـر محـورِی مسـتند 
بـا وجـود ابـزاری تحـت عنـواِن »گفتـاِر متـن 
اول شـخص« خـودش نیـز می توانـد همـه 

درونیاتش را بر ما کند، در این حالت دیگر 
چـه نیـازی بـه حضـور نمایشـی شـخصی 
گفتگـو و شـرح ماجـرا آن هـم از  دیگـر بـرای 

طریق پیام رساِن تلگرام است؟  
از سویی دیگر چنین رویه ای برای روایِت 
یک ماجرا، این اجازه را به کارگردان می دهد 
تا آزادانه با سوژه برخورد کند. هر جا که نیاز 
به توضیح در مورد بنای تاریخی یا مذهبی 
باشـد با اتکا به سـاده ترین شـکِل پژوهش، 
این امر محقق می شود و اگر مکانی امکان 
کـه  ورود بـه درونـش نباشـد، بـه ایـن دلیـل 
فیلم، اثری سـیاحتی و شخصی اسـت، از 
کنار آن بنا عبور کرده و درباره اش توضیحی 

مفصل ارائه نمی شود. به طور مثال:
 »چـرا اسـم اینجـا سـی تیـره؟ خیابـون 
السـلطنه!  قـوام  خیابـون  خونـه!  مریـض 

خیابون سی تیر!« 
پژوهشـی  اثـری  صرفـا  مسـتند  چـون 
نیسـت و سـیاحت و گشـت و گـذار نیـز در 
آن اهمیـت دارد، پاسـخی دقیـق نیـز بـرای 
نمونـه اش  نمی دهـد.  سـواالتش  از  برخـی 
همیـن سـوال طـرح شـده در خطـوط پیـش 
که با وجود طرح شدن در مستند، پاسخی 

برایش نیست.
مستند به دلیل حفظ یک رویه و ثبات 

مستند صرفا اثری 
پژوهشی نیست و 

سیاحت و گشت و 
گذار نیز در آن اهمیت 

دارد، پاسخی دقیق 
نیز برای برخی از 

سواالتش نمی دهد. 
نمونه اش همین 

سوال طرح شده در 
که با  خطوط پیش 

وجود طرح شدن 
در مستند، پاسخی 

برایش نیست.
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در شیوه اش، قابل پذیرش و تحسین است 
امـا از آنجایـی کـه موضـوع اصلی مسـتند، 
یک خیابان تاریخی اسـت، ناچارًا همین 
عنصـِر محیطـی، فیلمسـاز و عوامـل تولید 
را مجـاب می کنـد تـا کمـی علمی تـر نیـز بـه 
ماجرا بنگرند. با این حال حفظ تناسـب، 
بین نگاهی شخصی و خودمانی با زاویه ای 
علمـی تـا حـدودی اثـر را از ریخت انداخته 

است. برای نمونه:
»کلیسـای پطروس، ترکیبـی از معماری 
بازیلیک اروپایی و ایرانی است و مصالح 
بـه کار رفتـه در آن، آجـر و خشـت بـا سـقف 
شیروانی است که در سال ۱۸۷۶ میادی 

بنا گردید.«
 این گفتار متن که با لحنی جدی بیان 
می شود را مقایسه کنید با بخشی دیگر که 
دختـر کامًا عامیانه و خودمانـی با مادرش 
گفتـار متـن و  حـرف می زنـد. عـدم تطابـِق 
ثبات در بیان و شـکل بیان، بارها در طول 
اثـر دیـده می شـود. انگار بخشـی از مسـتند 
کاراکتـر محـوری  کامـًا خودمانـی اسـت و 
دارد برای همکاسی اش تحقیقی کاسی 
انجـام می دهـد و بخشـی دیگـر مسـتقیمًا 
برای دوربین و ما موضوع را شـرح می دهد. 
بـه عبارتـی هـدف ظاهـری، پژوهشـی برای 
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همکاسـی و هدف غایی، پژوهشی برای 
خـود مسـتند اسـت. امـا همیـن تکنیـِک 
روایـی باعـث دوپارگـی در شـکل و لحـن 

مستند در اغلب لحظاتش می شود.
»مثل همین شهر« به گونه ای »فرامستند« 
نیـز هسـت چـرا کـه رونـد و مراحـل تولیـد اثر 
در خـود اثـر قابـل مشـاهده اسـت. پژوهـِش 
مسـتند و پژوهـش دربـاره بناهـای تاریخـی 
خیابان سـی تیر، در درون خود مسـتند قرار 
کاراکتـر  کـردن درگـوگل توسـط  دارد. سـرچ 
محوری و نمایِش محتوای سرچ در گوشه 
تصویر، دقیقا روبروی مکان اصلِی آن بنا، 
این توهم را ایجاد می کند که مستند، وقعی 
بـر پژوهشـی علمـی نمی نهـد و سـیاحت و 
تفریح، اساس روایت را می سازد و این روِش 
پرداختن بر موضوع، شکِل کلیشه شده ی 
آثاری پژوهشـی با موضوعاتی اینچنینی را 

ندارد. 
مستند »مثل همین شهر« سنت شکنی 
جالبـی در قبـاِل زاویـه ی دیِد خشـک و بی 
روح مستندهای بوم نگار دارد. آنجایی که 
آثاری از این دست، همه ی هم و غمشان، 
دادِن اطاعـات کامـل از یـک  بنـا یـا مـکان 
مهـم اسـت، »مثـل همیـن شـهر« به آسـانی 
از مهم ترین کلیشـه ی مسـتندهای علمی 

می گذرد.
در قبول سـیاحتی بودِن مسـتند همین 
خیابـان  بناهـای  بیشـتر  بدانیـم  کـه  بـس 
سـی تیـر از بیـرون شـرح داده می شـود و اگـر 
مجـال رفتـن بـه درون بناهـا نباشـد، ایـن 
اتفـاق نمی افتـد. یعنـی فیلـم تاکیـدی بـر 
کالبدشـکافی آثـار تاریخـی نـدارد و القـای 
حسی نوستالژیک برایش کفایت می کند. 
عکس برداری از نمای ظاهری آثار تاریخی 
توسط دختر نیز نشان از تایید همین دیدگاه 

دارد.
پایان بندی مسـتند »مثل همین شـهر« 
کلیشـه های رایـج در چنیـن  شـرح همـان 
آثاری است. این که مستندساز مخاطبش 
کـه  می کنـد  میراثـی  حفـظ  بـه  تشـویق  را 
وجـودش بـه دالیـل فرهنگـی و اجتماعـی 
می توانـد بـه شـدت تاثیـر مثبـت بگـذارد. 
وجـود  بـا  پایانـی  درخواسـت  یـا  پیـام  ایـن 
اغلـِب  بنـدی  پایـان  کـه  مشـابهت هایی 
چنین آثاری دارند، کاما قابل پیش بینی 
اسـت؛ چـرا که مسـتند بـا این طرح سـاده و 
خیابانی که سیاحِت یک دختر در خیابان 
سـی تیـر بـود، در آغاز و میانـه اش، زمینه ای 
برای این پایان بندی ندارد تا حداقل منتظر 

رویدادی غیر منتظره باشیم. 
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گاهـی  کلمـه شـاعر نمی شـه،  کـه همیشـه بـا  آدم 
طبـع  فقـط  گفـت،  شـعر  هـم  تصویـر  بـا  میشـه  وقت هـا 

شاعرانه الزمه و یه موضوع خوب.
باشـه، وقتـی  کـرد شـاعر تصویـری  محمـد مهـدی فکریـان سـعی 
بـرای یـه کار، گـذرش بـه کارگاه فرش افتاده بود، وقتی چشـمش به 
که تصویرهای  بافنده ها و زیبایی فرش ها افتاده بود حیفش اومد 
بـه اون زیبایـی رو بـه امـون خـدا رهـا کنـه. بـه نظـرش بافنده ها باید 
دیده می شدند، مردم باید می دیدند یه فرش چطور متولد می شه. 
چیـزی تـه دلـش می گفـت ایـن شـعر باید سـروده بشـه، پـس محمد 

مهدی فکریان دوربینش رو برداشت و مشغول شد.

کارگردان:   محمد مهدی ِفکریان
نویسنده: مهدی ولی زاده
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شاعرانگی در صنعت فرش

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، محمدمهدی فکریان، کارگردان مستند 
»فـراش« دربـاره اثـر خـود گفـت: در ایـن مسـتند بـا رونـد تولیـد فـرش به صـورت شـاعرانه همراه 
مى شویم و به این فرایند ماشینى مى پردازیم که با نگاه های پرسشگرانه ی کارگران آن صنعت 

روبرو مى شود، که بعضا نادیده گرفته مى شوند.

نویسنده: سهیل  محمودی
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مسـتند »فـراش« بیسـت و هشـتم بهمـن مـاه، حوالـی سـاعت 20:30 در برنامـه 
جشنواره تلویزیونی مستند به روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»فراش«
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کـه  اسـت  کوتـاه  مسـتندی  »فـراش« 
بـا  و  مـوازات تصویـر  بـه  آن  در  موسـیقی 
حـس  تقویـت  بـه  قـاب  موضـوِع  تکـرار 

کمک می کند.
که در هماهنگی  موسـیقی اورجینال 
بـا عناصـر بصـری مسـتند، یـک موتیـف 

را شـکل می دهـد و در راسـتای صـدای 
ایجـاد  ضرباهنـگ  اشـیاء،  درونـی 
می کند. این شـکل از مستندسـازی، ما 
یخ سـینما  را بـه یـاد فیلم هـای متقـدم تار
می اندازد؛ آنجایی که موسیقی به شکل 
یتـِم تصاویـر تولیـد  بدیهـه، همزمـان بـا ر
فرودهایـی  و  اوج  بـا  می شـود و همزمـان 

مفهوم یگانه تکرار در 
م و محتوا فر

تحلیلی بر مستند »فراش«

نویسنده: رحیم ناظریان
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که در قاب وجود دارد، شکل می گیرد.
کوتـاه،  روایتـی  در  »فـراش«  مسـتند   
بـه شـکلی هنـری  را  رخـدادی صنعتـی 
توصیـف می کنـد و اینجـا دیگـر نـه خـوِد 
بـه  بخشـیدن  شـخصیت  کـه  صنعـت 
دودکـش  می گیـرد.  قـرار  اولویـت  در  آن 
کـه دود یـا بخـار از آن خـارج  کارخانـه ای 
کارگـران،  آویـزان  لباس هـای  می شـود، 
نخ هـا  ردیـف  رنگـرزی،  مخـزن  یـک 
و  بافـت،  کار  شـروع  بـرای  دسـتگاه  در 
در  کار  از  ترتیـب  بـه  پان هایـی  نهایتـًا 
و  فـرش  تولیـد  کوچـک  کارخانـه  یـک 
صنعتـی،  قطعـات  از  کوتـاه  نماهایـی 
کوتاه، شـرح یک  همگی در این مسـتند 
اسـت.  صنعتـی  مکانـی  در  کاری  روِز 
هماهنگـی  دارد  اهمیـت  آنچـه  امـا 
موسـیقی با تکنولوژِی بافت اسـت. اوج 
یتـِم  یتـِم موسـیقی، همزمـان بـا ر گرفتـن ر
و  موسـیقی  کارخانـه،  ادوات  و  بافتـن 
تصویـر را الزم و ملـزوم هـم قـرار می دهـد 
ایـن  در  می آیـد  پیـش  سـوال  ایـن  و 
دو  از  یـک  کـدام  مستندسـازی،  شـکِل 
عنصـِر »موسـیقی« یـا »تصویـر« در خلـق 
پدیـده ای هنـری نقـش دارد؟ در مسـتند 
بـا همراهـی  »فـراش« موسـیقی و تصویـر 

بنابرایـن هـر دو  را می سـازد،  هـم محتـوا 
عنصـر، مکمل یکدیگر بـرای ایجاد تاثیر 
و جاذبـه هسـتند. نمونه هـای درخشـان 
شـیوه  ایـن  بـا  سـینما  یـخ  تار در  یـادی  ز
داخلـی  نمونه هـای  و  شـده اند  تولیـد 
فراوانی نیز وجود دارد. همچون »سنگ، 
فدائیـان.  فرشـاد  اثـر  خامـوش«  مـادر 
کـه تکـه پـاره شـدن سـنگ ها بـا  آنجایـی 
را  ک  دردنـا حسـی  موسـیقی،  همراهـی 
منتقـل می کنـد. دینامیـت، سـنگ ها را 
منفجـر می کنـد و موسـیقی نیز این حِس 

تکه پاره شدن را دوچندان می نماید. 
ردیـف  نخ هـای  »فـراش«  مسـتند  در 
تلفیـق  سـیمی  سـازی  نـوای  بـا  شـده 
خیاطـی  چـرخ  صـدای  یـا  و  می شـود 
نوایـی  بـا  بـه جایـش موسـیقی  حـذف و 

منطبق با آن جایگزین می گردد.
امـا دو نکتـه در فیلـم وجود دارد که به 
نظر قابل تفسیر است و می توان با اتکا بر 
کـرد.  کلیـت اثـر را تحلیـل  ایـن دو مـورد، 
مسـتند،  آغازیـن  نمـای  کـه  ایـن  یکـی 
می شـود.  تکـرار  فیلـم  پایـان  در  مجـدد 
کیـد بـر اولیـن پـان و تصویـر دودکـش  تا
خـارج  بخـار  و  دود  آن  از  کـه  کارخانـه 
پایان بنـدی،  در  آن  تکـرار  و  می شـود 
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سـاختار اثـر را دایـره وار نموده و مخاطب 
را به درک مفهوم تکرار سوق می دهد. به 
عبارتـی فیلـم، دایره ای تکـراری از کاری 
رخ  بـه  را  تولیـدی  محیطـی  در  روزانـه 
می کشـد و ایـن مشـابهِت ابتـدا و پایـاِن 
ماجـرای  بـودِن  از همیشـگی  کنایـه  اثـر، 
کـه بی وقفـه تکـرار  کاری  مسـتند دارد و 
می شـود. در طـول اثـر نیـز ایـن درون مایـه 
وقتـی  اسـت.  لمـس  قابـل  شـدت  بـه 
تمامـی قطعـات مکانیکـی به سرنوشـتی 
جـز  نیـز  دوربیـن  و  دچارنـد  تکـراری 
بـه حاشـیه های دیگـر  تکـرار،  ایـن  ثبـت 
نمی پـردازد. تصاویـر در مسـتند »فـراش« 
تحـرک  از  بخـش  آن  و  شـده اند  گزینـش 
کامـا  کـه  می شـود  ارائـه  کارخانـه  در 
کند. به طور مثال  مفهوم تکرار را تداعی 
حرکت تکراری قرقره ها، رفت و برگشت 
گوی هـا و قطعات متحرک، باال  تکـرارِی 
همگـی  و...  ابـزار  مـداوم  رفتـن  پاییـن  و 
پشـت سـر هـم بـه تصویـر می آیـد و هیـچ 
از  ایـن مسـتندکوتاه  حاشـیه دیگـری در 

کارخانه وجود ندارد. 
در  تکـرار  ایـن  شـرِح  خـال  در  امـا 
وجـود  نیـز  دومـی  نکتـه  فـراش،  مسـتند 
کننـده معناسـت و آن  کـه تکمیـل  دارد 

کارگران اسـت.  نگاه خیره و اسلوموشـن 
کارگران،  کوتـاه و نـرم از چهـره  تصاویـری 
کارخانـه  در خـال تکـراِر مکـرِر قطعـاِت 
بـه  مظلومانـه  کـه  می شـود  داده  نشـان 
لنـز دوربیـن خیـره شـده اند. تنهـا عنصـر 
کوتاه »فـراش« همین  انسـانی در مسـتند 
مـا  بـه  ک  ترسـنا کـه  هسـتند  چشـم ها 
انـگار آنچـه تکـرار همیشـگِی  خیره انـد، 
کـرده  منتقـل  مـا  بـه  صنعتـی  قطعـات 
نیـز  کارگـران  چشـم های  در  اینجـا  بـود، 
کـه بایـد  وجـود دارد. سرنوشـتی تکـراری 
صنعتـی  روزمرگـی  ایـن  شـاهد  روز  هـر 
لحظـه ای  دوربیـن،  حضـور  بـا  و  باشـند 
مجـال می یابنـد تـا بـه مـا نـگاه کننـد. جز 
کارگـران، باقـی پان هـا  همیـن نـگاه تلـخ 
نظـر  بـه  و  دارد  خـود  در  را  تکـرار  مفهـوم 
این دو نکته یاد شـده ی مسـتند از سـوی 
فیلمسـاز، همـان مضمـون و انـگاره اثـر را 

شامل می شود.
که مسـتند »فـراش« برای  یادمـان نـرود 
بیـان چنیـن مضمونـی، پنج دقیقـه زمان 
گرچـه از نظـر فـرم بدیـع نیسـت و  دارد و 
در گذشـته نیز از این دسـت آثار به تعدد 
تولیـد شـده؛ امـا از نظـر هماهنگـی فـرم، 

ساختار و محتوا اثری قابل قبول است.

 وقتی تمامی 
قطعات مکانیکی به 

سرنوشتی تکراری 
دچارند و دوربین نیز 

جز ثبت این تکرار، 
به حاشیه های دیگر 

نمی پردازد.
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همـه چیـز دنیـا بـه هـم ربـط داره، چقـدر می تونـه اتفاقـی 
که یه فیلم سـاز توی حرم امام رضا مردی رو ببینه  باشـه 
کـه مسـلمون می شـه و ایـن تصویـر اون قـدر تـوی ذهنـش بمونـه که 

سال ها بعد مستندی بسازه با همین موضوع؟
دیرتـر  و  گیـر می کـرد  ترافیـک  تـوی  زاده  روز سـحر حسـن  اون  گـر  ا
گـر تصمیـم می گرفـت از جـای دیگـه وارد حـرم امـام  می رسـید، یـا ا
کلیشـه ای و معمولی  گر فقط یکی از هزار اتفاق ریز و  رضا بشـه یا ا
دیگـه می افتـاد ممکـن بود چخماِق اون اولیـن جرقه ای که تصویر 
اسـام آوردن یکـی تـوی ذهـن خانـم حسـن زاده زده بـود هیچ وقت 

به هم نخوره و فیلِم »در مسیر بهشت« هیچ وقت ساخته نشه.
کار دنیا بی حکمت نیست. که  آره، راست می گن 

کارگردان:   سحر حسن زاده
نویسنده: مهدی ولی زاده



نشریه ی مستند های تلویزیونی 22

حرکت  »در مسیر بهشت«

به گزارش جشـنواره تلویزیونى مسـتند، سـحر حسـن زاده، کارگردان مسـتند »در مسیر بهشت« 
درباره اثر خود گفت: این مستند، زندگى سه زن خارجى مسلمان شده را به تصویر مى کشد که 

به عشق امام رضا در مشهد مقدس زندگى مى کنند.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»در مسیر بهشت«

مسـتند »در مسـیر بهشـت« سی ام بهمن ماه، سـاعت 20 در برنامه جشنواره 
تلویزیونی مستند به روی آنتن شبکه مستند رفت.
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بهشـت«  مسـیر  »در  مسـتند  موضـوع 
خارجـی  زِن  سـه  دیـِن  تغییـر  دربـاره 
و  شـیعه  مذهـب  بـر  شیفتگی شـان  و 
مهاجـرت آنهـا بـه ایـران اسـت. بـه دلیـل 
چنیـن  و  موضـوع  ایـن  بـه  پرداختـن 
فیلـم،  در  زن  سـه  حضـور  و  محتوایـی 

گانه به زندگی  روایـت نیز بـه صورت جدا
هر کدام از این سه زن می پردازد و در سه 
نقـل می کنـد.  را  آنـان  اپیـزود، خاطـرات 
بنابرایـن سـاختمان اثـر، متشـکل از سـه 
که البتـه از منظر  گانـه اسـت  بخـِش جدا

کاما به یکدیگر مربوطند.  محتوا 
از یـک سـو ویژگـِی مشـترِک سـه اپیزود 

غ از  وانکاوی، فار بدون ر
»زیرمتن«

تحلیلی بر مستند »در مسیر بهشت«

نویسنده: رحیم ناظریان
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کترهاسـت.  کارا انتخـاب  نحـوه  در 
سـه،  هـر  نمونـه،  کترهـای  کارا کـه  ایـن 
نوجوانـی  یـا  کودکـی  در  و  هسـتند  زن 
غیرمسلمان بودند؛ ایرانی نیستند و هم 
کنـون در ایـران زندگـی می کنند؛ هر سـه  ا
بـه عنـوان مـکان زندگـی  را  شـهر مشـهد 
برگزیدنـد و از سـویی دیگـر هر سـه اپیزود 
بر صدور اسـاِم شـیعی و تحت تاثیر قرار 
گرفتِن آدم هایی از جنسی دیگر به دلیل 
مواجهـه بـا اسـام شـیعی و راه سـعادتی 
کید دارد.  کـه مـد نظر فیلمسـاز اسـت، تا
بـه عبارتـی هـم از نظـر محتوا و هـم از نظر 
مسـیر  »در  مسـتنِد  اپیـزوِد  سـه  شـکل، 

بهشت« با یکدیگر شباهت دارد.
اما آنچه اسـباب ضعف این مسـتند 
را ایجاد می کند، فارغ از نگاِه یک جانبه 
یک آن و فراموش  گرایانه و صرفًا ایدئولوژ
»زیرمتـن«،  در  دیگـر  الیه هایـی  کـردِن 
کار رفتـه در تولیـد اثـر و  تکنیک هـای بـه 
کلـی موارد فنی آن اسـت. گرچه  بـه طـور 
فراینـد  در  بهشـت«  مسـیر  »در  مسـتند 
»متـن«،  یعنـی  اثـر،  یـک  گانـه ی  سـه 
را  تاشـش  تمـام  »فرامتـن«  و  »زیرمتـن« 
در همـان الیـه ی آشـکاِر اثـر یعنـی »متن« 
کشف در  می کند و چیزی پنهان و قابل 

درون خـود نـدارد، در مـواردی همچـون 
جزئیات طرح و اجرا نیز به شـدت دچار 
ایـن  دلیـِل  مهم تریـن  اسـت.  ضعـف 
یه ی »خاطره محور«  ضعف نیز همان رو
که همه عناصِر دیگر اعم  مسـتند اسـت 
تدویـن،  موسـیقی،  تصویـر،  روایـت،  از 
کِل سـاختمان اثـر را  گفتارمتـن و نهایتـًا 
تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. در هـر کدام از 
سه اپیزوِد این مستند، زِن محوری، هم 
بـه واسـطه ی مصاحبـه ی رودررو و هـم با 
بـا  کـه  گفتاِرمتنـی  تکنیـِک  از  اسـتفاده 
ی  ضبـط صـدای خـود او و پخـش بـر رو
تصاویـِر دیگـر صورت می گیـرد، اقدام به 

گویی از زندگی اش می کند. خاطره 
خاطره گویـی  و  خاطـره  از  آنچـه  امـا 
کـی  در ادبیـات و یـا سـینما می دانیـم حا
گویـی  خاطـره  کـه  آنچـه  اسـت  ایـن  از 
شـکل  بـرای  مهـم  ابـزاری  عنـوان  بـه  را 
دهـِی روایـت معرفـی می کنـد، جذابیـت 
در  حتـی  اسـت.  آن  آوری  شـگفت  و 
محفل هـای خانوادگـی نیـز خاطره گویـی 
کـه گرمـای محفل  زمانـی شـروع می شـود 
کـه جذاب تریـن  را می دهـد  اجـازه  ایـن 
تاثیرگذارتریـن  البتـه  و  بدیع تریـن  و 
خاطراتمـان را شـرح دهیـم و هـر چیـزی 

اما آنچه اسباب ضعف 
این مستند را ایجاد 

غ از نگاِه  می کند، فار
گرایانه و  یک جانبه 

 ایدئولوژیک 
ً
صرفا

کردِن  آن و فراموش 
الیه هایی دیگر 

در »زیرمتن«، 
تکنیک های به کار 

رفته در تولید اثر و به 
طور کلی موارد فنی 

آن است.
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از  اسـت  جذابیتـی  چنیـن  فاقـد  کـه  را 
یـم. امـا اینجـا در مسـتند »در  قلـم بینداز
مسـیر بهشـت« ایـن سـوال پیـش می آیـد 
که از  که چگونه ممکن اسـت مسـتندی 
کترهایش  کارا اساس با اتکا بر خاطراِت 
روایت می شود، نایل به ایجاد جذابیتی 
کـه  ایـن اسـت  روایـی نمی گـردد. دلیـل 
تنهـا نکتـه ی جـذاب ایـن مسـتند بـرای 
مخاطـب خاصش، فقط همان موضوع 
زن  چنـد  تشـرف  یعنـی  اصلـی اش، 

خارجی به مذهب شیعه است. 
بهشـت«  مسـیر  »در  مسـتنِد  زِن  سـه 
خاطـراِت ریـز و درشتشـان از محـل تولـد 
تـا مهاجـرت بـه ایـران را بـه شـکل روایتی 
در  و  بیـان می کننـد  و مسـتقیم  خشـک 
گویـی،  خاطـره  و  بیوگرافـی  ایـن  خـال 
گزینـش  را  مـواردی  نیـز  مستندسـاز 
که بعضًا اهمیت و موضوعیت  می کنـد 
ندارد یا خیلی بدیهی و معمولی است.
زنـی  اول،  اپیـزود  در  مثـال  بـه عنـوان 
کـه مسـلمان شـده، خاطرات  آمریکایـی 
و بیوگرافـی اش را شـرح می دهـد. اینکـه 
در این مستند، چهارچوِب اثر با خاطره 
گویـی اسـتحکام می یابـد، شـاید دلیـل 
اصلـی اش ماهیـِت سـوژه باشـد. بدیـن 

کـه  کـه خـوِد سـوژه، یعنـی زنانـی  صـورت 
تغییـر دیـن داده اند، در گذشـته، این امر 
مستندسـاز  حـاال  و  کرده انـد  محقـق  را 
یـداد به سـراغ آن رفته  پـس از رخ دادِن رو
مجبـور  تـا  شـده  سـبب  همیـن  و  اسـت 
نمایـد.  کتفـا  ا بـه همـان خاطـرات  شـود 
مـرده  ماهیتـی  سـوژه  حالـت،  ایـن  در 
از  رهایـی  بـرای  فیلمسـاز  یقینـا  و  دارد 
را شـامل  فقـط خاطـرات  کـه  اتمسـفری 
ایـن  از  دیگرگـون  روایتـی  بایـد  می شـود، 
بـر  ارائـه می کـرد؛ مثـا پرداختـن  سـه زن 
کنونِی این سه زن، بعد از اسام  زندگِی ا
ی شـخصیت آنهـا پـس  آوردن و روانـکاو
کنونـی و آنچـه  از ایـن تغییـر! در حالـت 
اسـت،  مشـاهده  قابـل  مسـتند  ایـن  در 
کوتـاه  یـداِد  رو یـک  تنهـا  دیـن،  تغییـِر 
اتفـاق  کـه  چـرا  می شـود،  تلقـی  خبـری 
یـداد بـرای زمـان ماضـی اسـت. بـه  یـا رو
کـه در ایـن مسـتند،  همیـن دلیـل اسـت 
کـردِن فضـای اثـر، فیلمسـاز بـه  بـرای پـر 
شـرح  بـه  کترهـا،  کارا ِی  روانـکاو جـای 
ی می آورد و قاعدتًا  کترش رو کارا زندگی 
کـه  خصوصـی  زندگی هـای  ایـن  شـرح 
کلی گویـی نیـز همـراه اسـت بـه  البتـه بـا 
کسـالت آور خواهـد بـود. اینکـه  شـدت 
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یخی و به چه صورت  یـک زن در چـه تار
قبـاِل  در  کـرد؛  ازدواج  کـرد؛ چـرا  ازدواج 
سـوژه اصلی و موضـوع، جذابیت روایی 
نـدارد. خاطره گویـی در حالـت معمـول 
در مدیـوم مسـتند نکوهیـده اسـت، مگر 
شـده  پرداخـت  فرمـی،  نظـر  از  کـه  ایـن 
یکـرد بدیـع داشـته باشـد، چـه  و یـک رو
یـا  و  محـوری  کتـِر  کارا کـه  ایـن  بـه  رسـد 
افـراد حاضـر در یـک مسـتند بـه صـورت 

فهرست وار زندگی خود را شرح دهند.
بهشـت«  مسـیر  »در  مسـتند  در 
یدادهـای  رو جزئی تریـن  شـخصیت ها 
و  می دهنـد  شـرح  را  خـود  زندگـی 
یداد، ساده  مستندساز برای بازسازی رو
مثـال:  طـور  بـه  می کنـد.  عمـل  انگارانـه 
گفتاِرمتـن از بازگشـِت خانـواده از آمریکا 
از  تصاویـری  امـا  می گویـد،  مشـهد  بـه 
داخـل قطـار و ایسـتگاه متـرو نشـان داده 
ایـن  انتظـار دارد  می شـود و مستندسـاز 
بازگشـت  لحظـاِت  تداعی گـِر  تصاویـر، 
این افراد به ایران باشـد. در هر حال این 
بازسـازی  راسـتای  در  اسـت  تکنیکـی 
یـداد و اینجـا نه ضعیـف، بلکه  کـردِن رو

ساده انگارانه است. 
در مسـتند »در مسـیر بهشـت« اغلِب 

تطابـق  گفتارمتـن  محتـوای  بـا  تصاویـر 
تطابـِق  عـدم  شـیوه ی  گرچـه  نـدارد. 
بـا تصویـر می توانـد در برخـی  گفتاِرمتـن 
امـا  شـود،  تلقـی  نیـز  قـوت  نقطـه  آثـار، 
گاهـی آنچنـان از  گفتـار،  اینجـا تصویـر و 
نظـر معنایـی از یکدیگـر دورنـد که نشـاِن 

ضعف می شود، نه قدرت!
گینه ای  در قسمت دوِم مستند، زنی 
بـه  نیـز  او  می دهـد.  شـرح  را  خاطراتـش 
توگـو  در  گذشـته  در  و  یـده  گرو اسـام 
توگـو  کـه  آنجایـی  از  و  می کـرده  زندگـی 
کشـوری بت پرسـت بود و مسـلمانان در 
کشـور  اقلیـت بودنـد، بـرای تحصیـل بـه 
آفریقایـی دیگـری مهاجـرت نمـود. او نیز 
کتـاب بـا اسـام آشـنا شـد و بـه  بـا یـک 
کـرد. در ایـن اپیـزود نیـز  ایـران مهاجـرت 
راه رفتـِن ایـن زن در خیابـان، مصاحبـه 
و شـرح روزمره تریـن خاطـرات و نمایـش 
تصاویری از زندگی معمول و گفتارمتنی 
بـا صـدای خودش را شـاهدیم. اینجا نیز 
کارکرد محتوایی اند  که بدون  تصاویری 
بـا  فقـط  و  می کننـد  پـر  را  اثـر  فضـای 
کرختـی  شـنیدن صـدای زن، روایـت بـا 

پیش می رود. 
گر ادعا شود که هدف مستندساز  اما ا
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از نمایش روزمرگی و تصاویری از زندگی 
دقیق تـر  معرفـی  زن،  سـه  ایـن  عـادی 
می شـود  سـبب  روش  ایـن  و  آنهاسـت 
و  نزدیک تـر  فاصلـه ای  از  مخاطـب  تـا 
باشـد،  خلوتشـان  شـاهد  خودمانی تـر 
همچنان باید گفت که بااین روش فقط 
یک الیه از شـخصیت این آدم ها نشـان 
الیـه  بـا  فقـط  مخاطـب  می شـود.  داده 
ظاهری این آدم ها ارتباط برقرار می کند. 
ما نمی دانیم نقطه نظر و دیدگاه این سه 
اتفاقـا خیلـی  زن چیسـت. مستندسـاز 
و  نمی کنـد  ورود  آدم هـا  ایـن  درون  بـه 
شـرح  آنهـا  خصوصـی  زندگـی  کـه  ایـن 
ی  روانـکاو توهـم  تنهـا  می شـود  داده 
کتفا  کلیات ا اسـت. مستندساز فقط بر 
می کنـد، اینکـه بیـان می شـود یـک زن از 
پدرش تاثیری مسـتقیم در جهِت اسـام 
آوردن گرفتـه و یـا زنـی دیگـر بـه واسـطه ی 
کتاب  با اسـام آشـنا شـده، همه ی  یک 
اینهـا ماهیـت خبـری دارد. مستندسـاز 
سـوژه  درون  بـه  را  دوربینـش  نتوانسـته 
را  یـک  ایدئولوژ چنیـن  تحولـی  تـا  ببـرد 
در  آنچـه  نمایـد.  منتقـل  مخاطـب  بـه 
شـرح  فقـط  می دهـد  ی  رو مسـتند  ایـن 
کـه  روانـی  و  روحـی  دالیـل  ماجراسـت. 

کـرد،  اسـام  پذیـرش  بـه  را مجـاب  آنهـا 
کـه بـه زعـم خـود آن  چـه بـود؟ آن آتشـی 
اسـام  بـه  تشرفشـان  مسـبب  زن،  سـه 
شد، چه هست و چگونه به وجود آمد؟ 
را  آدم هایـش  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  مسـتند 
کالبـد شـکافی نمی کنـد، در ارائـه به این 

پاسخ ها نیز ناتوان است.
اپیزود سـوم نیـز همچنان تکرار همان 
قالـب  در  اسـت  پیشـین  یدادهـای  رو
زنـی نیجریـه ای. در ایـن اپیـزود مـواردی 
زندگـی  شـرح  خوانـدن،  قـرآن  همچـون 
خصوصی، ماجرای پدر این زن و شیعه 
شـدنش، قـدم زدن در یـک پارک با فرزند 
کردن درباره فواید  و شـوهرش، صحبت 
که همه  شـیعه بـودن مشـاهده می شـوند 
گفتارمتـن  بـه  اینهـا اساسـا هیـچ ربطـی 

ندارد.
بیشتِر زمان فیلم به قدم زدن در پارک 
اختصـاص  کترهـا  کارا ایـن  روزمرگـی  و 
دارد امـا خـوِد فیلـم بـه ظاهـر، مسـئله ای 
بزرگ را شرح می دهد. به عبارتی فیلمی 
شـکوه  و  خلـوص  اوج  می خواهـد  کـه 
عقیدتـی  تصمیـم  مهم تریـن  و  زن  سـه 
عمرشـان را نشان دهد، چگونه می تواند 

فقط روزمرگی آنها را نمایش دهد؟
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پلنـگ تـوی ذهـن مـا همـون پلنـگ هندیـه که تـو فیلم ها 
دیدیـم؛ وقتـی می شـنویم یکی در مـورد آهو حرف می زنه 
فقـط آهوهایـی تـوی ذهنمـون می پرند که شـبیه بامبی اند، همه ی 
این هـا رو تـوی فیلم هـا و مسـتندهای خارجـی دیدیـم و نمی دونیم 
و  شـگفت انگیز  حیوون هـای  سـرزمینمون  تـوی  مـا،  گـوش  بغـل 

که هیچ جای دنیا پیدا نمی شن. کمیابی زندگی می کنند 
اسماعیل کرمی این رو می دونست، می دونست حیات وحش ما 

هم نیاز داره دیده بشه. 
وقت هایـی کـه در مـورد حیات وحش اسـتانش حرف می زد براش 
ایـن سـوال مـردم عجیـب بـود : »مگـه زنجـان هـم حیـات وحـش 
ازش  حتمـا  دارن،  گنجـی  چـه  بدونـن  مـردم  گـه  ا می گـه  داره؟« 
کرمـی امیـدواره بـه آینـده ی حیـات  مراقبـت می کنـن، اسـماعیل 
وحـش. امیـدواره بـه ایـن کـه یه روز مـا آهوی ایرانـی و افعی زنجانی 

یم دشت »ُسهرین« از اون ها خالی بشه. رو هم بشناسیم و نذار

کارگردان:   اسماعیل کرمی
نویسنده: مهدی ولی زاده
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شگفتی هایی در دل 
خ آباد« »سر

کارگـردان مسـتند  گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلویزیونـى مسـتند، اسـماعیل کرمـى،  بـه 
»سـرخ آباد« درباره اثر خود گفت: مناطق دشـتى منطقه حفاظت شـده سـرخ آباد، مثال دشـت 
سهرین، دنیایی پر رنگ و لعاب است. دنیایی پر از سازگاری ها و ناسازگاری ها و همگونى ها و 

ناهمگنى ها. جمع اضدادی که معلوم نیست راه به کجا خواهد برد.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»سرخ آباد«

کنینش  کـه شـخم می خـورد و توشـه و آذوقـه را بـه سـا ایـن دشـت سال هاسـت 
ارزانـی می کنـد و ایـن همـه سـال، در میزبانـی از انسـان هـا از دار و نـدار خـود 
کـه تـوان ایـن دشـت هـم  گـر چـه برخـی از تحلیل هـا نشـان می دهنـد  یـغ نکـرده اسـت. ا در
کند.  محدودیت هایی دارد و شاید نتواند انتظارات بیش از حد را تا مدت زیادی برآورده 
انتظاراتـی کـه از تامیـن نیـاز جوامع محلی و پیرامونی، فراتر رفته اسـت و ممکن اسـت رمق 

این سرزمین را از او بستاند.
زیسـتگاه های این سـرزمین فراخ، هزارها سـال اسـت که جست و خیز چارپایانی زیبا و 

چابک را به خود دیده است؛ آهوی ایرانی، موجودی خوش تراش با اندامی مینیاتوری.
مسـتند »سـرخ آباد« دوم اسـفند ماه، سـاعت 20 در برنامه جشـنواره تلویزیونی مستند بر 

روی آنتن شبکه مستند رفت.
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گونـه حیـات  »سـرخ آباد« مسـتندی در 
منطقـه ای  موجـودات  دربـاره  وحـش، 
کـه از  حفاظـت شـده اسـت. همـان طـور 
عنوان اثر بر می آید موضوع آن کلی و شامل 
توصیف طبیعت و موجودات این منطقه 

همچـون  مـواردی  طبیعتـًا  و  بـود  خواهـد 
معاش، زاد و ولد و خطرات نسل و زیستی 

آنان در این مستند بررسی می شود.
خـود  مشـابه  آثـار  همچـون  »سـرخ آباد« 
علمـی  و  کتابـی  گفتاِرمتنـی  نعمـت  از 
بـرای  و  می بـرد  بهـره  دهنـده  توضیـح  و 

طبیعی سازِی ناموفق 
حیات وحش

تحلیلی بر مستند »سرخ آباد«

نویسنده: رحیم ناظریان
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تصویربـرداری  از  جانـوران  بهتـر  توصیـف 
هوایـی، تصویربـرداری در شـب و البتـه بـه 
نظـر »بازسـازی« برخـی از لحظـات زندگـی 
جانوران اسـتفاده می کند. بازسـازی از این 
کـه مستندسـاز احتمـااًل بـه دلیـل  جهـت 
مشـکاِت تولیـد چنیـن آثـاری، در مکانی 
سـاختگی اقـدام بـه رهاسـازی یـا هدایـت 
سوژه جانوری اش نموده و با برداشت هایی 
و  واقع نمایـی  در  سـعی  جانـور  از  بسـته 

طبیعی سازی آن می کند.
برخـورد  نحـوه  و  تصویربـرداری  شـکل 
کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  سـوژه  بـا  دوربیـن 
مشخصا برخی از صحنه ها به نحوی کاما 
نمایان، بازسازِی محل اصلی زندگی جانور 
اسـت. به طور مثال در یکی از بخش های 
مستند، آنجایی که فیلمساز قصد دارد یک 
گونـه مـار را توصیـف نماید،  ابتـدا کوه های 
منطقه را با تصاویری هوایی نشان می دهد 
و سپس برای دقایقی، از فاصله ای نزدیک 
ماری را به تصویر می کشد. گفتاِرمتن درباره 
مـکان و جانوِر نمونه، توضیحاتی می دهد 
و در طول دقایقی که مار در قاب قرار دارد، 
حتی یک بار نیز مکان و جغرافیای مورد نظر 
به صورت کلی و باز نشان داده نمی شود و 
ایده ی بازسازی حیات وحش در استودیو 

و یا حداقل مکانی ساده تر، به شکل بسیار 
ضعیفـی فریبنده اسـت. البته منظـور این 
نیست که بازسازی در مستندهای حیات 
وحـش از اسـاس ایـراد دارد؛ بلکـه منظـور 
بازسـازی اسـت. در  تولیـد و روش  شـکل 
پایاِن قاب های بسته از مار، دوباره کوه های 
داده  نشـان  هوایـی  نمایـی  در  اطـراف 
می شود تا این توهم ایجاد شود که دوربین، 
تصاویـری از محـل اصلـی زندگـی مـار ارائه 
کرده است. یا در جایی دیگر عدم نمایِش 
کات هایـی  و  جانـوران  شـکار  لحظـه ی 
طبیعـی  و  واقعیـت  تداعـِی  بـرای  سـریع، 
در  بازسـازی  اصلـی  ایرادهـای  از  سـازی، 
ایـن مسـتند بـه حسـاب می آیـد. بـه طـور 
مثـال دو نمـای جداگانـه از یـک مارمولـک 
و پرنـده ای شـکاری کـه پشـت سـر هـم قـرار 
می گیـرد، توهـِم شـکار شـدِن مارمولـک را 
ایجـاد می کنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه بـه 
هیـچ عنـوان لحظـه ی شـکار شـدِن جانـور 
کوچـک توسـط پرنـده شـکاری نشـان داده 
کـه ایـن تکنیک هـای تدوینـی  نمی شـود 
کافـی  نیـز دال بـر عـدم داشـتن راش هایـی 
کامـِل رویدادهاسـت.  در جهـت پوشـش 
قابـل  سـختی های  دلیـل  بـه  فیلمسـاز 
پیش بینی در مستندهای حیات وحش، 
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بـرای پوشـش رویـداد، بیشـتر بـر فریب های 
تصویـری یـا تدوینـی یـا بازسـازی های نـخ 
نمـا روی مـی آورد. یا در جایی دیگر، شـکار 
ناموفـق قورباغـه ای توسـط مـار نیـز بـا ایجـاد 
توهِم بصری خلق می شود. نمایی بسته از 
یـک مـار کـه به بیـروِن قاب حمله می کند، 
نمایی بسته از قورباغه ای که فرار می کند و 
تاقی دو نمای جداگانه، فقط توهم شکار 
کـردن را ایجـاد می کنـد و طبیعـی سـازِی 
ماجرا به درستی شکل نمی گیرد. به عبارتی 
فیلساز ساده ترین راه را برای خلق موقعیت 
در حیات وحش انتخاب نموده و آن گونه 
که از صبر و بردباری حیواناتش برای شکار 
می گوید، خودش صبر و تحمل کافی برای 
نـدارد  واقعـی  و  زنـده  تصاویـری  برداشـت 
و همـواره سـعی می کنـد بـا تکنیک هـای 
دروغیـِن  بازسـازی  همچنیـن  و  تدویـن 
صحنه، لحظات خاص زندگی جانوران را 

نمایش دهد.
مسـتند  در  مسـئله ای  وجـود،  ایـن  بـا 
کلک هـای تولیـدی را بیـش از  کـه  هسـت 
پیش به چشم می آورد. فیلمساز با وجودی 
که تصاویر اصل را از زندگی جانوران ضبط 
نکرده و طبق مثال های یاد شـده، اقدام به 
استفاده از کلک های بصری نموده است، 

در اقدامـی دیگـر سـعی می کنـد مشـقات 
تولید همین مسـتند را در یک سـکانس به 
کار  رخ مخاطـب بکشـد. فیلمسـاز نحـوه 
گذاشـتِن دوربیـن، بـرای شـکاِر تصاویـری 
بهتـر از موجـودات و سـختی های عوامـل 
تولیـد را در نسـخه نهایـی مسـتند نمایـش 
در مسـتندهای حیـات  گرچـه  می دهـد. 
وحش، بعضی اوقات می بینیم که سختی 
تصویربـرداری و تولیـد چنین آثـاری گاهی 
در چندقاب کوتاه به مخاطب نشان داده 
می شـود؛ اما در مسـتند »سـرخ آباد« جالب 
این که یک سـکانس طوالنی برای مسـائل 
پشـت صحنـه اختصـاص می یابـد. بدتـر 
اینکه مدت زمانی که برای نصب دوربین 
تدویـن  در  و پشـت صحنـه  و حاشـیه ها 
از  می شـود،  داده  اختصـاص  اثـر  نهایـِی 
خوِد تصاویری که نهایتًا از سـوژه برداشـت 
می شـود بیشـتر اسـت! ایـن ضعـف در پـر 
کـردِن فضـای فیلم بـا جانمایی پان هایی 
کـه  از نحـوه تصویربـرداری در صحنـه ای 
بـه خوبـی قابـل  بـه شغال هاسـت  مربـوط 
درک اسـت. بـرای یافتـن شـغال ها، عوامـل 
تولیِد مستند به منطقه ی زیست این جانور 
مـی رود. تمامـی مراحل یافتن النه حیـوان و 
محـل زیسـت او، مراحـل نصـب دوربیـن، 
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ساختن محل اقامت عوامل تصویربرداری 
و مـواردی از ایـن دسـت در ایـن سـکانس 
کارگـردان  نشـان داده می شـود. ایـن اقـدام 
بـرای پـر کـردن فضاسـت؛ چـرا کـه اگر فقط 
بـرای نمایـش سـختی تولید باشـد، قاعدتا 
امـری صحیـح و اخاقـی نیسـت و البتـه 
اینجا در این مستند خوب از کار در نیامده 
است. چراکه مستند درباره حیات وحش 
است و نه درباره سختی های فیلمبرداری 

از حیات وحش! 
ایـن مقـدار مقدمـه چینـی بـرای نمایِش 
پشـت صحنـه ی مسـتند و لحـاِظ آن در 
تدوین نهایی اثر، این سوال را ایجاد می کند 
کـه بـا ایـن حسـاب، تکلیـف آثـار حیـات 
صـرف  زمـان  سـال  چندیـن  کـه  وحشـی 
تولید آثاری اینچنین می کنند، چیست؟ 
این شکِل بیاِن موضوع، این اتهام را ایجاد 
می کند که مستندساز به جای پرداختن بر 
خـوِد موضـوع در حـال شـرح رنـج خـودش و 
گروهش در فرایند تولید است. این درحالی 
اسـت کـه رنج و سـختی گـروه تولید، هیچ 

ارتباط موضوعی با اثر ندارد.
در  گفتارمتـن  شـکل  نیـز  پایانـی  نکتـه 

ابتدای مستند است:
ایـن  بـر  کـه  هزاره هاسـت  »خورشـید   

سرزمین می تابد.«
 این اولین جمله گفتارمتن است که از 
نظـر علمـی ایـراد دارد چـرا کـه اطاق کلمه 
»هزاره هـا« بـرای تابیـدن خورشـید صحیح 
نیست و دوم اینکه تاکید  بر »این« سرزمین 
نیـز خیلی منطقی جلـوه نمی کنـد، چراکه 
کـره  بـر همـه ی  بـاور معمـول  خورشـید در 
زمین می تابد. در نهایت ساختار جمله به 
کـه بـاورش را دور از ذهـن  گونـه ای اسـت 

نگاه می دارد. 
خشـخاش  بـه  متـه  نمی خواهیـم 
اهمیـت  نکتـه  ایـن  اینجـا  امـا  یـم  بگذار
گفتـار در  اولیـن  یـا  پـان  اولیـن  کـه  دارد 
یـک فیلـم، به شـدت مهم اسـت. گاهی 
اولین پاِن یک فیلم، زمینه ساِز بسیاری 
از عناصر دیگر متنی است. با این حال 
حـدودی  تـا  شـده  یـاد  متـن  گفتـار  ایـن 
ادبـی اسـت و شـاعرانه و شـاید بـه دلیـل 
جملـه  کـه  اسـت  شـاعرانگی  همیـن 
بـه دور  از منطـق علمـی  کمـی  ابتدایـی 
است. به هر جهت برای مستند حیات 
گفتارمتـن  وحـش، ایـن لحـن و نحـو در 
کـه چنیـن لحـن  شایسـته نیسـت، چـرا 
پـر احسـاس و شـاعرانه ای حـس ترحم بر 

موضوع و سوژه را ایجاد می کند.

کارگردان   این اقدام 
کردن  برای پر 

گر  که ا فضاست؛ چرا 
فقط برای نمایش 

سختی تولید باشد، 
قاعدتا امری صحیح و 
اخالقی نیست و البته 

اینجا در این مستند 
کار در نیامده  خوب از 

است.
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آرزوهـا رو مثـل دونـه ی درخـت،  و  بعضـی عاقه هـا 
ک می کنیـم و َحسـب عـادت، ایـن قـدر  تـه دلمـون خـا
مشـغول زندگی می شـیم که بعد از یه مدت فراموششـون می کنیم. 
فیلـم سـاز شـدن بـرای محسـن صادقـی راد همیـن طـور بـود. موقـع 
گرفـت بـه جـای فیلم  کـرد و تصمیـم  کنکـور یـه بینـش درونـی پیـدا 
کنـه، ولـی باالخـره اون دونـه ی  سـازی، رشـته ی بـرق رو انتخـاب 
کـرد، بـاال اومـد و ایـن مهنـدس جـوون  درخـت تـوی دلـش رشـد 
تصمیـم گرفـت از میـوه ی ایـن درخـِت توی دلش بچینـه و مزه اش 

رو بچشه.
حـاال محسـن هـم مهندسـه، هـم داسـتان نویس و هم مستندسـاز. 
چیـزی می تونـه جلـوش رو بگیره؟! فقط خـدا می دونه! ولی چیزی 
کـه روشـنه، اینـه کـه درخـِت نخـِل بلنِد َتِه ِدِل محسـن، تـازه »هوار« 
شـده، تـازه بـارور شـده و هنـوز خیلـی میوه هسـت که قـراره برای ما 

بار بیاره.
]پ.ن : »هـوار« شـدن درخـت نخـل، موضـوع مسـتند ایشـون بـود، 

کردن درخت ماده با نرینگی درخت نر است.[ و به معنی بارور 

کارگردان:   محسن صادقی راد
نویسنده: مهدی ولی زاده
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ور در »هوار« نخل های بار

به گزارش روابط عمومى جشـنواره تلویزیونى مسـتند، محسـن صادقى راد، کارگردان مسـتند 
»هـوار« دربـاره ایـن اثـر گفـت: »هـوار« روایتـى بسـیار کوتاه از زندگى دو برادر اسـت که در فصل 
باروری نخل که اواخر زمسـتان اسـت، برای رسـیدگى به نخلسـتان میراثى شـان به زادگاه خود 

سفر مى کنند.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»هوار«

تلویزیونـی  برنامـه جشـنواره  مسـتند »هـوار« دوم اسـفندماه سـاعت 20:30 در 
مستند به روی آنتن شبکه مستند رفت.
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بـاروری  فصـل  دربـاره  »هـوار«  مسـتند 
ایـن  انسـان در  درختـان نخـل و دخالـت 
کلمـه در لغـت بـه معنـی  امـر اسـت و ایـن 
از  اسـت.  درآمیختـن  یـا  کـردن  مخلـوط 
تولیـد  و  بـاروری  بـرای  نخـل  کـه  آنجایـی 
محصـول خرمـا نیاز بـه گـرده افشـانی دارد، 
صاحبان این درختان در فصول باروری که 
اغلب در بهار است به صورت دستی این 
کار را انجام می دهند تا محصول بیشتری 
گونـه  را تولیـد نماینـد. درخـت نخـل از آن 
درختـان اسـت که نـوع نر و مـاده دارد و یک 

درخت نخِل نر، توانایی بارور کردن 30 الی 
۴0 درخـت مـاده را خواهـد داشـت، اما این 
گـرده افشـانی هیـچ گاه بـه صورت طبیعی 
کامل نیست و اصطاح »هوار« برای همین 
عمِل دسـتی، توسط اهالی منطقه ی مورد 

نظر در این مستند به کار می رود.
ابتـدای  در  توضیحـات  ایـن  تمامـی 
جسـته  تصاویـری  واسـطه  بـه  مسـتند 
و  آبـادی  یـک  کنـاِر  گوشـه  از  گریختـه  و 
»گفتارمتـن« ارائه می شـود. در ادامـه، بدون 
کـه در خودرویـی سـواری  مقدمـه، دو مـرد 
مـرد  دو  می شـوند.  معرفـی  نشسـته اند، 

وری نخل ها! ح بار شر
تحلیلی بر مستند »هوار«

نویسنده: رحیم ناظریان
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قصـد دارنـد بـرای انجـام عمـِل »هـوار« بـه 
طـول  در  برونـد.  نخلسـتان  و  خـود  زادگاه 
مسـیر، دربـاره نحـوه و ماهیت عمل »هـوار« 
گفتگـو می کننـد و دربـاره ایـن  بـا یکدیگـر 
کـه کم کم متولیـان این کار، تعدادشـان کم 
شـده، اطاعاتـی بـه مخاطـب می دهنـد. 
البته به نسـبِت مدت زماِن اندک مسـتند 
کـه حـدودا هشـت دقیقه اسـت، پرداختن 
دقایقـی طوالنـی بـر طـِی مسـیر ایـن دو مـرد 
اگـر  از سـویی  نیسـت.  نظـر متناسـب  بـه 
»گفتارمتِن« ابتدایی مستند نبود و موضوع 
»هـوار« بـا جزئیـات توضیـح داده نمی شـد، 
و  خـودرو  از  داخلـی  سـکانِس  ایـن  یقینـًا 
مکالمـه سربسـته ی دو مـرد، جذاب تـر بـه 
کامـل و  چشـم می آمـد. اصـرار بـر توضیـِح 
دادن اطاعـات کلـی و جزئی از موضوع به 
مخاطـب، روایـت در آثـار مسـتند را دچـار 
چالش می کند. انگار همه جزئیاِت موضوع 
باید کامل و وافی به مخاطب منتقل شود و 
چیزی از قلم نیفتد. در این حالت احتماال 
تصور چنین فیلمسازانی این خواهد بود که 
اگـر در دقایـق ابتدایـی اثرشـان، موضـوع به 
صورت شفاف شرح داده نشود، مخاطب 
دچار سـردرگمی خواهد شد، اما حقیقت 
افشـای  بـر  پافشـاری  ایـن  کـه  اسـت  ایـن 

همه ی اسـرار یک موضوع یا سوژه، مستند 
را از عنصر کشف بی بهره می کند.  در ادامه 
مجددًا »گفتارمتن« به کار می رود و توضیح 
کامل تـری در مـورد عمل »هوار« و نخل های 

ماده و نر ارائه می شود.
 با این حال باید گفت اگر »گفتارمتن« در 
حال توضیِح تمام و کماِل ماجراست، چرا 
در میانه ی مستند، روایت به این سو می رود 
که دو مرد روسـتایی را در طول مسـیر نشـان 
دهد و آنها را همچون دو کاراکتر محوری که 
روایت را پیش می برند، معرفی کند؟ انگار 
نیت فیلمساز این بود که به واسطه ی این 
دو مرد، روایتش را در طول مسافرت آن دو از 
شهر به سمت مکاِن نخلستان بسازد و در 
خال اینها موضوع فیلم نیز شرح داده شود؛ 
امـا بعـد از سـکانِس مربوط به داخـل خودرو 
و حرف هـای دو مـرد، در ادامـه ی مسـتند 
و در نخلسـتان، ایـن دوکاراکتـر بـه حاشـیه 
می روند و همه ی بار پیشبرد روایت بر دوش 
»گفتارمتن« می افتد. به عبارتی مسـتند در 
خلق روایتی سرراست و مشخص از بین دو 
گونـه ی یـاد شـده، مـردد می مانـد. نمی داند 
روایتش را از زاویه دید مردی که »هوار« برایش 
جذابیـت دارد پیـش ببـرد، یـا راوی همـان 

نقطه نظِر دانای کِل »گفتارمتن« باشد.

در طول مسیر، درباره 
نحوه و ماهیت عمل 

»هوار« با یکدیگر 
گفتگو می کنند و درباره 
این که کم کم متولیان 

کار، تعدادشان  این 
کم شده، اطالعاتی به 

مخاطب می دهند.
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