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کـه عاشـق طبیعـت باشـه یـه جـا بند نمی شـه«،  »کسـی 
کنیـد می تونیـد  نـگاه  زندگـی مجیـد سـرحدی  بـه  گـه  ا
تـو  کـه  حرفـه ای  بـرداِر  فیلـم  یـه  بفهمیـد.  رو  جملـه  اون  منظـور 
که بزرگ تر شـد و دوربین  کوه ها باال می رفت و وقتی  نوجوونیش از 
گرفت از نوک قله ها شیرجه رفت توی آب و تخصصش  به دست 

شد عکاسی زیر آب.
کـه بـه جـای مـا به  حـاال مجیـد سـرحدی، فیلـم بـرداِر حرفـه ای ایـه 
خیلـی از جاهـای دنیـا سـفر کرده و با دوربینـش مناظری رو برامون 

که دیدِنشون هیجان انگیزه. کرده  ضبط 
وقتی یه همچین فیلم برداری تو یه ماه برفی، اتفاقی می ره به پارک 
کـه چطـور بـا  ملـی سـفیدرود و تصویـر ماهی گیرهایـی رو می بینـه 
ی خشن طبیعت می جنگند و پیروز می شن، تصمیم می گیره  رو
هـم نماینـده ی ما باشـه و هم نماینـده ی ماهی گیرها، و این طوری 
کـه مجیـد سـرحدی، تصاویـر جنـگ ماهی گیرهـا بـا سـرمای  بـود 

سفیدروِد برفی رو برای ما آورد.

کارگردان:   مجید سرحدی
نویسنده: مهدی ولی زاده



ماهیگیری در »پایان 
سفید«

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، مجید سرحدی کارگردان مستند »پایان 
سفید« گفت: من خیلى دوست داشتم که مستندی دریایی در دریای خزر بسازم اما به دلیل این 
که شفافیت آب در این دریا کم است، نمى توان در آن تصویربرداری مناسبى انجام داد. برای 
بازدید از منطقه بوجاق که در انتهای سفیدرود قرار دارد به آن جا سفر کردم و وقتى ماهیگیرها 

را دیدم تصمیم گرفتم یک مستند با این موضوع بسازم.

نویسنده: سهیل  محمودی



قصه پایان سـفیدرود اسـت. همه اتفاقات »پایان سـفید« در مسـیر سـفیدرود و 
نهایتا در پایان آن یعنی پارک ملی بوجاق می افتد. شـاید تصور همه از شـمال 
یا باشد، ولی برف و ماهیگیری در برف، جذابیت  کشور، گرمای تابستان و رفتن به کنار در
کـه ماهیگیـران تحمـل  گرفتـم بـا زبـان تصویـر، سـختی هایـی  بیشـتری دارد. مـن تصمیـم 

می کنند را به تصویر بکشم.
مستند »پایان سفید« پنجم اسفندماه، ساعت 20 در برنامه جشنواره تلویزیونی مستند به 

روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»پایان سفید«
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جـان دادِن یـک ماهـی سـفید خـزری در 
کـم شـدِن  کنایـه از  سـبد یـک ماهیگیـر، 
یـای  در در  ماهیـان  از  گونـه  ایـن  نسـل 
»پایـان  مسـتند  کـه  اسـت  ایـران  شـمال 
تصاویـری  می پـردازد.  بـدان  سـفید« 

بـه  کـه  دارد  اثـر وجـود  در  ایـن دسـت  از 
صورت ضمنی، مضمون را به مخاطب 

انتقال می دهد. 
بـه  گرچـه  سـفید«  »پایـان  مسـتند 
یای  صـورت کلی، تهدیـداِت ماهیان در
خـزر را بررسـی می نمایـد؛ امـا بـرای بیـان 

وایتی دوست داشتنی، اما  ر
یشان درباره ماهی ها پر

تحلیلی بر مستند »پایان سفید«

نویسنده: رحیم ناظریان
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این محتوا، روایتی سـاده برمی گزیند. در 
که یادآوِر  طـول اثـر، »گفتارمتن« با لحنی 
گویش گیالنی است در تطابق با فضای 
کلی اثر قرار دارد. از طرفی مستندساز در 
ایـن مسـتنِد بلند، به تنـاوب ماهیگیراِن 
کـه بـا ابـزاری  بـه اصطـالح غیرقانونـی را 
ابتدایی به ماهیگیری مشـغول هستند، 
کـه زیـر نظر شـیالت قرار  در برابـر صیـدی 
دارد نشان می دهد و نکته اینجاست که 
در هـر دو شـیوه ماهیگیـری، مستندسـاز 
ماهیگیـراِن  و  دولتی هـا  مقایسـه  قصـد 
غیرقانونی را ندارد، بلکه هدف، نمایش 
پایـان دوران ماهیگیـران بـه دلیـل تهدید 
نـگاه  در  شـاید  یاسـت.  در آبزیـان  نسـل 
اول، پرداختـِن فیلمسـاز بـر هـر دو شـکِل 
که  صیـادی، ایـن شـائبه را ایجـاد نمایـد 
ی در تـدارک روشـن نمـودِن حقیقـت و  و
کم درآمد است  احقاق حق ماهیگیراِن 
که زیر نظر شیالت در حال امرار معاشی 
و دام هـای  تورهـا  وقتـی  امـا  مختصرنـد؛ 
شـرکتی از آب بیـرون می آینـد و نهایـت 
سـهم همه آن تشـکیالت و افراد شـاغل، 
فقط یک قطعه ماهی است، می توان به 
که فیلمسـاز قصد قیاس  کرد  یقین ادعا 
نداشـته و تنهـا بـر بیـان موضوعـش یعنی 

تهدید نسـل ماهیان تمرکز نموده اسـت. 
از ایـن جهـت مسـتند »پایـان سـفید« بـه 
دارای  موضـوع،  شـرح  در  ثبـات  دلیـل 
نـکات مثبـت و قابـل توجـه اسـت؛ امـا 
گاهـی  در نحـوه بیـاِن موضـوع و روایـت، 
اثـر  نهایـی  نتیجـه  بـر  کـه  دارد  ایراداتـی 

لطمه وارد نموده است.
 مسـتند »پایـان سـفید« منطقـه ای در 
بـرای  را  گیـالن تحـت عنـوان »کیاشـهر« 
می کنـد،  انتخـاب  موضوعـش  بیـان 
داشـتن  بـر  عـالوه  مردمـش  کـه  شـهری 
شـغل های جانبی، ماهیگیر نیز هسـتند 
کـم شـدِن  و در سـال های اخیـر بـه دلیـل 
یـا، یکـی از منابـع درآمدشـان  ماهیـان در
سـود  اینکـه  یـا  و  اسـت  رفتـه  بیـن  از  یـا 
اینجاسـت  نکتـه  نـدارد.  چندانـی 
بـر  کامـال  گرچـه  سـفید«  »پایـان  مسـتند 
تهدیـد نسـل ماهیـان  یعنـی  موضوعـش 
یـادی از  کیـد دارد؛ امـا در بخش هـای ز تا
روایتـش بـر تهیدسـتی و شـرایط سـخت 
ماهیگیـران نیـز اشـاره می کند. از سـویی 
دیـده  اثـر  در  نیـز  یـادی  ز سـکانس های 
ماهیگیـران  رنـج  حتـی  کـه  می شـود 
آنهـا  و  می دهـد  نمایـش  نیـز  را  شـرکتی 
می کنـد؛  قلمـداد  شـرایط  قربانـی  نیـز  را 
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در  سـفید«  »پایـان  مسـتند  انـگار  امـا 
مشـکالت  و  ماهیگیـران  رنـج  بیـاِن 
معیشتی شـان در قباِل دولت و شـیالت 
تعـارف دارد. ایـن رودربایسـتی در بیـان 
یـه ی  زاو بـه  تـوان  نمـی  را  رنـج  شـفاِف 
در  داد.  نسـبت  مستندسـاز  بی طرفانـه 
ایـن مسـتند از یـک سـو رنـج ماهیگیـران 
بـه  سـویی  از  و  می شـود  داده  شـرح 
صورت غیرمستقیم شیالت را به عنوان 
کـه حـق  ارگانـی دولتـی معرفـی می کنـد 
یا را  انحصـاری بهـره بـرداری از آبزیـان در

در اختیار دارد. 
خـارج از آنچـه مسـتند »پایان سـفید« 
شـیالت  کـه  می دانیـم  می کنـد  طـرح 
یاسـت، امـا در  متولـی بهره بـرداری از در

ایـن مسـتند، حـق انحصـاری ایـن اداره 
رنـج  قبـاِل  در  یـا  در از  درآمدزایـی  در 
معیشـت و زندگـی سـخت ماهیگیـران 
پرداخـت  اسـت  شایسـته  کـه  آنچنـان 

نمی شود.
از  موضـوع  بـا  برخـورد  شـیوه ی  ایـن 
سـوی فیلمسـاز، دو حالـت دارد؛ یـا ایـن 
کـه مستندسـاز ادعـای بیطرفـی خواهـد 
برابـر  کـه نمی خواهـد در  ایـن  یـا  داشـت 
اداره شـیالت بایسـتد و یـا بـه اصطـالح 
اسـت،  درحالـی  ایـن  کنـد.  نقدشـان 
اندکـی  مجـال  دوربیـن،  کـه  آنجایـی 
انـدِک  درآمـد  و  فقـر  دادن  نشـان  بـرای 
بـه  گریختـه  و  ماهیگیـران دارد، جسـته 
این موضوع اشاره می شود. به طور مثال 
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بـه  کـه  قهوه خانـه، چنـد صیـاد  یـک  در 
نظـر صیـد غیـر قانونـی اندکـی دارند، این 
کنـار  کن بـودن در  بـه دلیـل سـا شـغل را 
زادگاهشـان حـق خـود  و موقعیـت  یـا  در
بالفاصلـه  »گفتارمتـن«  امـا  می داننـد؛ 
حرف های شان را قطع می کند و می گوید 
صید بی حساب و کتاب نیز نباید وجود 
داشـته باشـد. یـا در جایـی دیگـر نماینده 
کـه زیـر نظـر  شـرکت صیـادِی خصوصـی 
شـیالت قـرار دارد، امـا هیـچ مزایایـی نیـز 
دولـت برایشـان قایل نیسـت، مشـکالت 
یـان شـرکت را توضیـح  صیـد و ضـرر و ز
شـرکت  کـه  می کنـد  بیـان  و  می دهـد 
پرداخـت  در  ناتوانـی  دلیـل  بـه  دیگـری 
هزینه ها و صید ناچیز، ورشکست شد و 

شرکت تعطیل گردید.
ک دارد.  »ماهیگیـری بـرای مـا اسـتهال
داد!  چـه  هـر  خـدا  دریاسـت،  در  ماهـی 
خیلی ماهی ِبده می دیم شـیالت! اوزون 
شـیالت  شـیالت!  می دیـم  بـده،  بـرون 
واسـه مـا، دسـتش درد نکنـه! اون قیمتی 
حسـاب  مـا  واسـه  می خـواد  دلشـون  کـه 

می کنن! ماهی سفید، کفال، کپور...« 
ماهیگیـر  ایـن  کالِم  صراحـت،  بـه 
شـیالت  تصمیمـات  تابـع  شـغلش  کـه 

شـدِن  پایمـال  زیرکانـه ی  بیـاِن  اسـت، 
مستندسـاز  امـا  اسـت؛  حقوقـش  و  حـق 
و  آب  بـه  خیلـی  امـر،  ایـن  افشـای  بـرای 
کـه  آتـش نمی زنـد. ایـن در حالـی اسـت 
بدنـه اصلـی مسـتند، جهـاِن صیـادان و 
قبـاِل  در  آنهـا  رنـج  و  اسـت  ماهیگیـران 
تشـان را  کـم شـدن صیـد و باقـی مشکال
جهـان،  ایـن  گـر  ا کـه  می دهـد؛  پوشـش 
متعلـق بـه خوِد شـیالت بود، می شـد این 
نگاه بی طرفانه ی مستندساز را پذیرفت. 
بـه  بی طرفانـه،  نـگاِه  اسـت  ایـن  منظـور 
عنـواِن عامـل مثبـت برخـی آثـار، آن زمان 
در این مستند، کارساز بود که به اندازه ی 
کارمنـدان  یـا  ماهیگیـران، نقطـه نظـرات 
روسای اداره شیالت نیز بیان می شد؛ اما 
در حالت کنونی، مسـتند »پایان سـفید« 
موضـوع  کنـاِر  در  کلـی  طـور  بـه  گرچـه 
اصلی اش، یعنی تهدید نسـل، به زندگی 
عجیـب  امـا  می پـردازد؛  نیـز  ماهیگیـران 
اینکـه بـه صـورت شـفاف، رنـج و پایمـال 

شدِن حق شان را بیان نمی کند.
کـه می تـوان آن را از نقـاط  نکتـه دیگـر 
قلمـداد  سـفید«  »پایـان  مسـتند  ضعـف 
کـرد، بحـث حاشـیه پـردازی و دور شـدن 
کـه  حالـی  در  اسـت.  اصلـی  موضـوع  از 

ج از آنچه  خار
مستند »پایان 

سفید« طرح می کند 
می دانیم که شیالت 

متولی بهره برداری 
از دریاست، اما در 
این مستند، حق 

انحصاری این اداره 
در درآمدزایی از دریا 

در قباِل رنج معیشت 
و زندگی سخت 

ماهیگیران آنچنان 
که شایسته است 

پرداخت نمی شود.



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۱2

ماهیگیـری  بحـث  اثـر،  میانـه  تـا  آغـاز  از 
امـا  اسـت؛  توجـه  مرکـز  در  ماهیگیـران  و 
ایـن  در  »بوجـاق«  ملـی  پـارک  گهـان  نا
منطقـه ی نمونـه، بررسـی می  شـود. پـارک 
کیاشـهر قرار دارد، در  که در  ملی بوجاق 
فصـل زمسـتان شـاهد مهاجـرت انواعـی 
آنجاسـت.  بـه  سـیبری  از  پرنـدگان  از 
پرنده هـا،  غیرقانونـی  شـکار  موضـوِع 
طـور  همیـن  و  محیـط  ایـن  جغرافیـای 
زخمـی شـدن یـک محیط بـان، مـواردی 
مسـتند،  از  بخـش  ایـن  در  کـه  اسـت 
پرداختـه  بـدان  بوجـاق  ملـی  پـارک  در 
»پایـان  مسـتند  عبارتـی  بـه  می شـود. 

گاه وارد فـازی دیگـر می گـردد.  سـفید« نـا
هیـچ مقدمـه ای بـرای این تغییـر موضوع 
شـهر  دربـاره  مسـتند  گـر  ا نـدارد.  وجـود 
کـه  پذیرفـت  می شـد  بـود،  »کیاشـهر« 
بـه  مسـتند  از  نیمـی  پرداختـِن  از  پـس 
دیگـر  بخشـی  نوبـِت  حـاال  ماهیگیـران، 
امـا  اسـت،  بوجـاق  ملـی  پـارک  یعنـی 
چرخشـی  موضوعـش  کـه  مسـتندی 
یسـتی  ز محیـط  موضوعـاِت  در  نـرم 
سـفیدرود  رودخانـه  تـا  یـا  در ماهیـان  از 
عنصـر  عنـوان  بـه  را  ماهیگیـران  و  دارد 
نیـازی  می دهـد،  نمایـش  محـوری اش 
محیـط  فعـال  یـک  بـر  پرداختـن  بـه 
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یسـت نخواهـد داشـت. »پایان سـفید«  ز
و  می کنـد  تغییـر  موضوعـش  گهـان  نا
بـدون  مجـددا  کـه  شـاهدیم  ادامـه  در 
مقدمـه، روایـت بـه سـمت ماهیگیـری و 

ماهیگیران برمی گردد.
در این میان موضوعات فرعی دیگری 
کـه به طور کلی از موضوع  نیـز وجـود دارد 
اصلـی اثر دور اسـت. پرداختن به مردی 
و  اسـت  مرغابـی  دهنـده ی  پـرورش  کـه 
یـک قـوی تیـر خـورده را تیمـار می کنـد و 
یسـتگاهش رهـا  بعـد از بهبـود آن را در ز
می سازد، اساسا ربطی با موضوع اصلی 
عنـواِن  بـه  را  مـورد  ایـن  نـدارد.  مسـتند 
یـا حاشـیه ای می تـوان  فـردی  موضوعـی 
مرحلـه  در  مسـتند  کـه  چرا برشـمرد، 
نوشـتن طـرح یـا تدویـن،  سـردرگم عمـل 
موضوعاتـی  بـر  پرداختـن  بیـِن  و  نمـوده 
یسـت،  ز محیـط  صیـادی،  همچـون 
پرنـدگان مهاجـر، شـیالت و تهدید نسـل 

آبزیان، دائم در نوسان است.
در  زباله هـا  بـه  پرداختـن  موضـوع 
ماهی هـا  مـرگ  از  تصاویـری  و  طبیعـت 
اسـت  دیگـر  مـواردی  جـزء  پرنده هـا  و 
مسـتند  ابتدایـی  طوالنـِی  بخـش  بـا  کـه 
کـه  اثـر  عنـواِن  شـاید  نـدارد.  همخوانـی 

بـه  بتـوان  را  دارد  نـام  سـفید«  »پایـان 
پایـان  روشـنی،  پایـان  کنایـی،  گونـه ای 
و...  سـفیدرود  پایـان  سـفید،  ماهـی 
کـه پرداختن مستندسـاز بر  کـرد  قلمـداد 
را قابـل پذیـرش  ایـن موضوعـات فرعـی 
که بخش ابتدایی  نمایـد؛ امـا از آنجایی 
مسـتند بـه شـکلی مشـخص در رابطـه با 
ماهیگیـری و ماهیگیـران و تهدیـد نسـل 
موضوعـات  از  برخـی  می باشـد،  آبزیـان 
یسـت  گرچـه دربـاره محیط ز حاشـیه ای 
کلیـت  بـه  ربطـی  نظـر  بـه  امـا  هسـت؛ 

مستند ندارد.
طـرح  بـا  سـفید«  »پایـان  مسـتند 
موضوعـات مختلـف و البتـه پرداختـن 
ی  بـر جزئیـات و همچنیـن مکـث  بـر رو
شـده  طوالنـی  بی دلیـل  مـوارد،  برخـی 
سـکانس ها،  از  بسـیاری  در  اسـت. 
یـا و یـک صیـاد  تصاویـری تکـراری از در
یا مـی رود و موارد متعدد  کـه به سـمت در
از این دست وجود دارد که زمان مستند 
می رسـاند.  سـاعت  یـک  بـه  نزدیـک  را 
کـم  کـه می توانسـت بـا حـذف یـا  زمانـی 
کاسـته شود و  کردِن برخی پالن ها بسـیار 
ایجاز، بی شک در تاثیرگذاری اثر، نقش 

مهمی ایفا می کرد.
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دوتـا  آشـپز  وقتـی  نیسـت  قـرار  کـه  همیشـه 
میشـه آش، شـور یـا بی نمـک از آب دربیـاد، همـه چـی 
کـه باشـه بینشـون  بـه رابطـه ی آشـپزها بـا هـم بسـتگی داره. رفاقـت 

کی فلفل رو می ریزه. ِکی نمک زده به غذا و  کدومشون  می دونن 
حاال حکایت علی اسدی و علی طهماسبی، حکایت دو آشپزیه 
کـه آششـون بـه انـدازه نمـک داره و مـزه ی خوبـی مـی ده، دو جوونی 
کـه شـانس باهاشـون یـار بـوده و تقدیـر باهاشـون همـکار، همدیگـه 
کردنـد، موضـوع مسـتند »پـژاره« رو  رو سـِر عالقـه ی مشـترک پیـدا 
که همه همکالسـی ها  کردند  کشـف  پ دورهمی وقتی 

َ
گ سـر یک 

از فرهنگ هـای رنگارنـگ اسـتان و شـهر خودشـون می گفتـن. ایـن 
لحظـه بـود کـه علی های داسـتان ما به هم نـگاه کردند و فهمیدند 

که دوست دارن از چی فیلم بسازند.
ید دستپخت این دو آشپز رو بچشید؟! دوست دار

کارگردان:   علی اسدی-علی طهماسبی
نویسنده: مهدی ولی زاده
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رقص مرگ در »پژاره«

بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلویزیونـى مسـتند، علـى اسـدی کارگردان مسـتند »پـژاره« 
درباره این مستند گفت: اساس ساخت این کار از فعالیت ما در حوزه پژوهش مستند آغاز شد. 
به واسطه چند تن از دوستانى که لک زبان و اهل کوهدشت بودند از وجود مراسم خاصى در 

بین مردم لک زبان و خصوصا مردم کوهدشت با خبر شدیم. مراسمى به نام َچَمر.

نویسنده: سهیل  محمودی
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گفـت: ایـن مراسـم رسـمی اسـت مخصـوص  اسـدی در توضیـح مراسـم چمـر 
که سـه روز پس از مرگ انجام می شـود. آوایی در این آیین  بزرگداشـت مردگان 
خوانده می شود به نام مور که می شود در فارسی آن را مویه خواند. در حین تحقیق پیرامون 
که خود آن یک مقام موسیقایی  که نام آن »ِهرا ِهرا« است  مور و چمر با رقصی آشنا شدیم 

هم هست. البته چند سالی است که این آیین ها کمرنگ تر شده اند.
وی اضافه کرد: سال گذشته سفری به کوهدشت داشتیم و آنجا با اولین نفری آشنا شدیم 
کـه در ایـن موضـوع پژوهش هـای بسـیاری انجـام داده بـود بـه نـام آقـا کـرم دوسـتی. از طریق 
گورنگاره هـای موجـود در  ایشـان بـا اقلیـم فرهنگـی و جغرافیایـی آن منطقـه و پـس از آن بـا 
که در دسـترس ماسـت همین  که یکی از منابعی  کوهدشـت آشـنا شـدیم و متوجه شـدیم 
سـنگ نگاره هاسـت. بخش عظیمی از سـنت ها و فرهنگ و مردم شناسـی این منطقه در 
قالب اشـکال مختلف بر این گورنگاره ها حک شـده اسـت. این گورنگاره ها درگاهی شـد 

برای ورود به »پژاره«.
کید کرد: سعی  کارگردان مستند »پژاره« با اشاره به درون مایه مشاهده نگاری این مستند تا
شـد در ایـن مسـتند آنچـه کـه در ایـن فرهنـگ مشـاهده می شـود را بـه تصویر بکشـیم و یک 
مستند مشاهده نگاری و قوم نگاری تولید کنیم. امیدوارم که »پژاره« مورد پسند مردم لک 

زبان ایران قرار گیرد.
مستند »پژاره« به تهیه کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی علی اسدی و علی طهماسبی از 

تولیدات خانه مستند انقالب اسالمی است.
مستند »پژاره«، نهم اسفندماه ساعت 20 در برنامه جشنواره تلویزیونی مستند به روی آنتن 

شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»پژاره«
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متـن  در  موجـود  نشـانه های  و  اثـر  عنـوان 
مسـتند »پـژاره« ایـن نکتـه را تاییـد می کنـد 
که اثر، درباره اندوه مرگ عزیزان و همچنین 
سنگ گورهای باستانی قوم »لک« است؛ 
اما آشـفتگی روایت و پریشـانی پرداختن بر 
موضـوع و البتـه شـکل تدویـن، بـه گونـه ای 

اثـری  را  ایـن مسـتند  نمی تـوان  کـه  اسـت 
درباره شـناخت فرهنگ و مردم آن منطقه 
ندانسـت و یـا حتـی ادعـا کنیـم اثـر از شـرح 
جغرافیـا و محیـط، فـارغ اسـت. عنـوان اثـر 
معنای اندوه می دهد و این تصور را به وجود 
می آورد که ما شـاهد مسـتندی درباره انواع 
غم، اندوه و زاری برای مرگ عزیزان هستیم، 

یشان در  کند و کاوی پر
گورستان

تحلیلی بر مستند »پژاره«

نویسنده: رحیم ناظریان
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اما آنگونه که پرداختن بر حاشیه ها، فضای 
مسـتند را پـر می کنـد، موضـوع اصلـی بـه 
عنوان امری حاشـیه ای نگریسته می شود. 
کـه  ناچاریـم  مسـئله  ایـن  تشـریح  بـرای 
روایت اثر را کالبدشکافی کنیم تا با دالیل 
محکم تـر، پریشـانی و عـدم ارتبـاط برخـی 
موارد طرح شده را در ساختمان این مستند 

بیان نماییم.
شـخص  اول  گفتارمتنـی  بـا  مسـتند 
آغـاز  باسـتانی  گورسـتانی  از  تصاویـری  و 
زاویـه ی دیـد،  ایـن  ادامـه،  امـا در  می شـود 
چنـد صدایـی می شـود و راویـان دیگـر نیـز 
وظیفه پیشبرد روایت را بر عهده می گیرند. 
گفتارمتـن در آغـاز بـه صـورت کلـی، شـرح 
مناسـبات فرهنگـی اسـت و دربـاره مـرگ و 
زندگی با سویه های جامعه شناختی و بوم 
شـناختی اطالعاتی کلی می دهد. در این 
میان تحلیل نشـانه های اقوام مختلف در 
قبال مرگ توسط گفتارمتن بررسی می شود. 
در ادامه یک پیرمرد از گذشته اش می گوید. 
از دورانی که در کودکی، چندین کیلومتر راه 
را با باری سنگین بر دوش باید طی می کرد. 
گذشـته چادرنشـین  او اکنـون دیگـر مثـل 
نیست و کوچ نمی کند و اکنون با یادآوری 
خاطراتـش از خوبی هـای چادرنشـینی یـاد 

می نماید. پیرمرد، سختی های اکنونش را 
شرح می دهد؛ اما ناگهان رویه و شیوه تولید 
عوض می شود. مصاحبه ای استودیویی و 
نورپردازی شده با یک محقق درباره مناطق 
لک نشـین با تصاویری آرشـیوی و قدیمی 
کـوچ،  از مـردم لـک و طبیعـت منطقـه و 
جای تصاویر قبلی را می گیرد. در ادامه نیز 
چندین کارشـناس دیگر که در رشـته های 
مختلف مردم شناسی و باستان شناسی 
تبحـر دارنـد، دربـاره موضوعاتـی در رابطـه 
بـا منطقـه و مـردم لـک، نظرهـای خـود را 
مـواردی همچـون بحـث  بیـان می کننـد. 
تاریـخ و صـد سـال بزن بهادری ها و تسـویه 
حسـاب های شـخصی و بی نظمی هـا در 
مناطق لک نشـین و به طور کلی مباحثی 
درباره مردمان غرب ایران، از جمله مواردی 
است که کارشناسان متعدِد مستند به آن 

می پردازند. 
در نهایت کارشناس دیگری به تحلیل 
سـروده ها، مویه هـا، دلتنگی هـا و حدیـث 
اشـاره  منطقـه  محلـی  بومـی  نفس هـای 

می کند.
توضیـح  مسـتند،  از  اعظمـی  بخـش 
دهنـده اسـت و دربـاره فرهنـگ، آیین هـا و 
مردم منطقه اطالعاتی  می دهد. این رویه، 
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مسـتندهای  حـوزه  در  را  »پـژاره«  مسـتنِد 
ایـن  امـا  می دهـد؛  جـای  شناسـانه  مـردم 
شـیوه توسط مستندسـاز پایدار نیست و با 
نگرشی دیگر به راحتی و بدون مقدمه تغییر 
می کنـد. سـکانس های بعـدی بـه زندگـی 
یـک پیرمـرد می پـردازد و تمامـی آن نظرهـا 
کارشناسـی و  کـه مباحـث  گفتارمتنـی  و 
مردم نـگاری بـود، ناگهـان بـا اصـول و روش 
بـه شـکل  اثـر  و  نـگار می آمیـزد  آثـار چهـره 
مشاهده گر بر زندگِی اکنوِن پیرمردی تاکید 
دارد که شـغل او در گذشـته سـنگ تراشـی 
گور بوده و اکنون مشکالتش را بیان می کند؛ 
دقایقی از مستند می گذرد و دوباره استودیو 

و کارشناسی دیگر! 
بـه  شـبیه  فضایـی  در  دوربیـن  اینکـه 
شـکل،  یـک  بک گرانـدی  بـا  اسـتودیو 
آدم هایی مختلف را روبروی خود می بیند 
کارشـناس،  یـک  جایـگاه  در  آدم هـا  آن  و 
زیبایی شناسـی،  و  هیجـان  هیـچ  بـدون 
اقـدام بـه توضیـِح دانشـگاهی یـک پدیـده 
گرچـه ایـن شـیوه در قالـب آثـار  می کننـد، 
مستند می گنجد؛ اما ساخت مستندهای 
آموزشـی را دارد کـه فقـط اطالعـات دهنده 
هستند و نهایتا به جنبه های هنری موضوع 
توجه نمی کنند. در این حالت انگار هدِف 
بیـان علمـی و فنـی یـک  فیلمسـاز فقـط 
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شـغل در میـان عشـایر اسـت و در مسـتند 
»پژاره« این شغل، سنگ تراشی گور است. 
کارشناسـان در هیبت یک معلم یا اسـتاد 
شـروع  درس  کالس  یـک  مثـل  دانشـگاه، 
می کننـد بـه تشـریح موضـوع و مستندسـاز 
بـه  توضیحـات  آن  کـردن  تصویـری  بـرای 
تصاویری آرشیوی و یا اورجینال از موضوع 

رو می آورد. 
مسـتند  شـیوه ی  دوبـاره  ادامـه  در 
متعـدد  مصاحبه هـای  می کنـد.  تغییـر 
گفتگـو و نمایـِش زندگـی  کارشناسـان،  بـا 
یک سـنگ تراش سـالخورده، و گفتارمتِن 
توضیـح دهنـده، ناگاه به یک عمـل زنده و 
پویـا ختـم می گـردد. اینکـه سـنگ تراشـی، 
سـنگی را در میـان یـک مزرعـه، انتخـاب و 
یـک بیـل مکانیکـی بـه همـراه پیرمـرد بـرای 
کندنـش از زمیـن  جابجایـی آن سـنگ و 
اقدام می کند. به عبارتی انگار قرار است در 
دِل مستندی که شیوه اش مبتنی بر گزارش 
و پژوهـش اسـت نـاگاه نمایـِش عملِی یک 
رویـداد کـه هـم اکنـون در حـاِل وقـوع اسـت 
کـه  نشـان داده شـود. پیرمـرِد سـنگ تـراش 
گذشـته سـنگ تراشـی شـغل  احتمـاال در 
اصلی بوده، اینک با چالشی مواجه است 
کـه سـال ها  و قـرار اسـت دوبـاره سـنگی را 

جلوی چشمش قرار داشته، بیرون بیاورد و 
کاری انجام دهد. البته این اتفاق در ادامه 
مسـتند نمی افتد و مشخص نمی شـود آن 
جابه جایی سـنگ، چـه کارکرد محتوایی 

دارد.
در هـر حـال در مسـتند »پـژاره« می تـوان 
را  مستندسـازی  مختلـف  شـیوه های 
مشاهده کرد. اینکه ناگهان شیوه ی تولید 
از اثری پژوهشی یا آموزشی و یا اثری با شیوه 
مشاهده گر به شیوه هایی دیگر تغییر کند، 
حاکـی از تشـتت روایـت و موضـوع اسـت. 
ادغام شـیوه های متفاوت مستندسـازی و 
استفاده از تمامی آنها در صورتی که از نظر 
فرمی تناسـب نداشته باشـد، جز پریشانی 
و ادغام شـکل هایی متنوع که نشـانه عدم 

انسجام است، حاصلی دیگر ندارد.
دقایقـی  »پـژاره«،  مسـتند  ادامـه ی  در 
طوالنی تفسیر چند سنگ قبر را شاهدیم. 
تفسیر نقش هایی که روی آن ها کنده کاری 
شـده اسـت. کارشناسـی کـه تخصصـش 
مردم شناسـی اسـت با نشانه شناسـِی این 
نقش ها به تفسیر سنگ های گور می پردازد 
و بنا به این تفاسیر، ویژگی های شخصیتی 
فـردی کـه صاحـب آن گـور اسـت را معرفی 

می کند.

در هر حال در مستند 
»پژاره« می توان 

شیوه های مختلف 
مستندسازی را 

مشاهده کرد. اینکه 
گهان شیوه ی تولید  نا

از اثری پژوهشی یا 
آموزشی و یا اثری با 
شیوه مشاهده گر به 

شیوه هایی دیگر تغییر 
کی از تشتت  کند، حا

روایت و موضوع 
است. 



نشریه ی مستند های تلویزیونی 22

عنـوان اثـر در نیمـه دوِم مسـتند و پـس از 
گذشـت نزدیک به سـی دقیقه شـرح داده 
دیرهنـگاِم  افشـای  ایـن  شـاید  می شـود. 
کارکـرد  آثـار،  برخـی  در  عنـوان،  مفهـوِم 
بـه دلیـل  اینجـا  امـا  کنـد  ایجـاد  تعلیقـی 
پژوهشـی بـودن اثر، بارهـا در خالل کالم ها 
و تصاویـر، اطالعاتـی بـه مخاطـب درایـن 
زمینه داده می شود و این افشای با تاخیر، 
نـدارد. یـک  بـه همـراه  بـا خـود  جذابیتـی 
کارشـناس، »پـژاره« را در زبـان لکـی، غـم و 
انـدوه معنـا می کنـد و بـا توجـه بـه مباحث 
کـه در طـول اثـر بـدان پرداختـه  متعـددی 
می شـود می توان ادعا کرد که این عنوان و 

این معنا از منظر ساخت و محتوا، ربطی 
بـه فضـای اثـر نـدارد. مسـتندی کـه بخش 
اعظمـی از آن دربـاره مناسـبات فرهنگـی 
یک سرزمین، مردم شناسی، قوم شناسی 
و کنـکاش دربـاره یـک شـغل یا هنر تحت 
عنـوان سـنگ تراشـی اسـت عنوانـی دارد 
کـه معنـای غـم و انـدوه می دهـد. یـا بایـد 
حـذف  غیرمرتبـط  مفصـل  بخش هـای 
می شد یا عنوانی که مستقیما غم و اندوه 
را بیان می کند انتخاب نمی گردید. شاید 
از یک سو بتوان پذیرفت که فیلم در مورد 
سـنگ های گور باسـتانی قوم لک اسـت؛ 
امـا به شـدت این موضـوع در فضای کلی 
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اثر، جدی و پژوهشی بدان نگریسته شده 
کلیـت اثـر ربطـی بـه غـم و انـدوه نـدارد.  و 
شـاید اگر سـوگواری های مردم این منطقه 
بیشتر از این در کلیت اثر به چشم می آمد، 
عنـوان  بـه  را  عنـوان  ایـن  می شـد  آنـگاه 
عنصری کنایی در قبال اندوه دیرین مردم 

این دیار پذیرفت.
بنابراین می توان مقدمه ی مستند را به 
شدت طوالنی و اضافه دانست، یا اینکه 
مستندسـاز بـرای تشـریح موضـوع اصلی، 
دسـت به حاشـیه پردازی های زیادی زده 
اسـت. چـرا کـه بخـش اعظمـی از فضـای 
شـرح  و  مقدمـه  حاشـیه ها،  را  مسـتند 
فرهنـگ، جغرافیـا و اشـغال می کنـد که با 
وجود جذابیت، ربطی به کلیت اثر ندارد.
از سـویی دیگـر مستندسـاز در برخـی 
تصویربـرداری  امـکاِن  کـه  صحنه هـا  از 
تصاویـر  بـه  داشـت  وجـود  نیـز  اورجینـال 
آرشـیوی رجـوع می کنـد. بـه طـور مثـال در 
مراسم عزاداری که در آن از اسب استفاده 
می شـود، از تصاویـر آرشـیوی بهـره می بـرد 
و ایـن امـر نیـز نشـان می دهـد کـه فیلمسـاز 
برای تهیه تصاویر اورجینال، تالش کافی 
انجـام نـداده اسـت. البتـه شـاید در حـال 
حاضر این قبیل مراسم در جغرافیای مورد 

بحث، اجرا نشود و دلیل استفاده از آرشیو 
ایـن باشـد؛ اما از آنجایی کـه خوِد تصاویر 
آرشـیوی بـا فرمـت رنگـی اسـت، احتمـال 
می رود همچنان هم در مناطق دوردست 
لک نشین، این آیین ها برگزار شود و بتوان 
تصاویـری بـا موضـوع مسـتند مـورد بحث 
از آن ضبـط نمـود. بـا ایـن حـال فیلمسـاز 
کـه  سـاده ترین راه را بـرای پوشـش مراسـم 

همان آرشیو است انتخاب می کند.
نیـز  مسـتند  پایـان  از  اعظمـی  بخـش   
عزاداری هاسـت.  شـکل  و  نحـوه  دربـاره 
کارشـناس، هـم بـا  هـم بـا صحبت هـای 
تصاویر عزاداری آرشیوی! به عبارتی نیمه 
کامـال بـا یکدیگـر متفـاوت  اول و دوم اثـر 
است و در نهایت این سوال پیش می آید 
مسـتندی کـه از آثاِر مسـتند پیشـین خود 
همچون »علف«، »سفر بی پایان«، »نینوا« 
و »سرزمین کهن« استفاده می کند، با چه 
تمهیـدی می توانـد اسـتقالل هنـری خـود 
اسـت.  سـاده  پاسـخ  و  نمایـد؟  حفـظ  را 
می مانـد،  باقـی  آرشـیو  حـذف  بـا  آنچـه 
جذابیـت  کـه  اسـت  مصاحبه هایـی 
رویکـردی  بـا  تنهـا  و  ندارنـد  تصویـری 
اطالعات دهنده به شرح و تفسیر موضوع 

می پردازند.
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میـراث فرهنگـی کـه فقط نباید از آجر و سـاروج و چوب 
کـه نبایـد عمـرش از  و کاغـذ درسـت شـده باشـه، حتمـا 
گاهـی  گذشـته باشـه تـا میـراث فرهنگـی حسـاب بشـه.  یـک قـرن 
وقت ها میراث ما به سادگی چند رول نگاتیو فیلمه، نگاتیوهایی 
ی بدنشـون حـک شـده، تبدیـل  کـه رو کـه بـه واسـطه ی تصویـری 
کشـور بـه روایـت  یـخ و فرهنـگ یـک  شـدن بـه نقـال ماجراهـای تار
کـه زمـان، بعضی تصاویرشـون رو  تصویـر و موسـیقی. نگاتیوهایـی 
کـه بیسـت سـال پیـش، وقتـی تـوی آپـارات  بلعیـده، نگاتیوهایـی 
شـروع می کردنـد بـه حرکـت، فیلمی رو به مردم نشـون می دادند که 

اسمش »یاد و یادگار« بود.
حـاال، حنیـف شـهپر راد بعـد از بیسـت سـال یـاد این فیلـم افتاده، 
یـادش افتـاده وقتـی اولیـن بـار این فیلـم رو دیده چطور یه گوشـه ی 
ذهنش برای همیشه یه جا رو پر کرده. حاال اون توی فیلم خودش 

کردن از »یاد و یادگار«. افتاده دنبال یاد 

کارگردان:   حنیف شهپر راد
نویسنده: مهدی ولی زاده
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یاد و یادگار طی 
بیست سال

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، حنیف شهپرراد، کارگردان مستند »یاد و 
یادگار بیسـت سـال بعد، امروز« درباره اثر خود گفت: مسـتند »یاد و یادگار بیسـت سـال بعد، 
امروز« در رابطه با مراحل ساخت و ترمیم مستند »یاد و یادگار« است که پس از گذشت بیست 

سال دوباره مورد بررسى قرار مى گیرد.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»یادویادگار بیست سال 

بعد،امروز«

مسـتند »یـاد و یـادگار بیسـت سـال بعـد، امـروز« هفتـم اسـفندماه سـاعت 20 در 
جشنواره تلویزیونى مستند بر روی آنتن شبکه مستند رفت.
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»یـاد و یـادگار بیسـت سـال بعـد، امـروز« 
مسـتندی  دربـاره  اسـت  مسـتندی 
کـه  دیگـر، تحـت عنـوان »یـاد و یـادگار« 
گذشـت  ایـن مسـتنِد قدیمی تـر، بعـد از 
و  تولیـد  شـکل  دلیـل  بـه  سـال،  بیسـت 
سـبکش همچنـان قابـل بحـث اسـت و 

رسـانه های  در  بارهـا  آن  از  بخش هایـی 
گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مختلـف، 
جدیـد،  مسـتنِد  تولیـد  گـروه  اسـت. 
توجـه  و  شـده  یـاد  اثـِر  آن  بـه  ارجـاع  بـا 
خـود  موضـوع  آن،  تولیـد  چگونگـی  بـر 
عبارتـی  بـه  اسـت.  کـرده  مشـخص  را 
پژوهشـی  سـو،  یـک  از جدیـد  مسـتند 

مستندی درباره مستند!
تحلیلی بر مستند »یاد و یادگار بیست سال بعد، امروز«

نویسنده: رحیم ناظریان
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از  و  اسـت  قدیمی تـر  مسـتندی  دربـاره 
یخـی و سـبکی  از منظـر تار سـوی دیگـر 
و همچنیـن ویژگی هـای بصـری، اقـدام 
بـه بررسـی آن می نمایـد. در خـالِل ایـن 
تحلیـل و بررسـِی درون متنـی، ترمیـم آن 
ایـن اصـالح و  اثـر در البراتـوار و مراحـل 

ترمیم نشـان داده می شود.
کـه مسـتند قدیمـِی »یـاد  هرچـه قـدر 
اسـت،  تاثیرگـذار  و  بـی کالم  یـادگار«  و 
یـادگار  و  »یـاد  یعنـی  کنونـی،  مسـتند 
که ادای دینی  بیسـت سـال بعد، امروز« 
و  کالم  از  پـر  اثـر قدیمی تـر اسـت،  آن  بـر 
اسـت.گفتار  رو  در  رو  مصاحبـه  حتـی 
و  سـازنده  عوامـل  بـا  مصاحبـه  متـن، 

کارشناسـان درباره آن اثر... . توضیح 
ابتـدای مسـتند »یـاد و یادگار بیسـت 
سـال بعد، امروز« درباره شـرح مقدماتی 
از  بعـد  اسـت.  قدیمـی  مسـتند  آن  از 
پایـان مقدمـه و نشـان دادن بخش هـای 
گاه مصاحبه  ارجاعـی بـدان مسـتند، نـا
جایگزیـن  شـده  یـاد  فیلـِم  عوامـل  بـا 
تصاویـر می شـود. تهیه کننـده ی مسـتند 
و  می زنـد  حـرف  اثـرش  دربـاره  قدیمـی، 
سـال های  آن  شـرایط  از  را  خاطراتـش 
ی در ایران می گوید و درباره  مستندساز

یـادگار«  و  »یـاد  مسـتند  تولیـد  طریقـه 
سـخنانی را ابراز می دارد. 

»مراحـل ترمیـم و تبدیـل نسـخه فیلـم 
مجموعـه ای  بـا  دیجیتـال  بـه  نگاتیـو  از 
»یـاد  مسـتند  شـد.«  شـروع  تلفن هـا  از 
بـا  امـروز«  بعـد،  سـال  بیسـت  یـادگار  و 
گفتارمتـِن نمونـه، موضـوع خـود  همیـن 
را بیـان می کنـد. اینکـه یـک مستندسـاز 
کـه  گروهـی  تـالش  دربـاره  می خواهـد 
را  قدیمـی  مسـتند  یـک  ترمیـم  قصـد 
امـا  بسـازد؛  جدیـد  مسـتندی  دارنـد، 
همه ی این چهل و پنج دقیقه مسـتند، 
قدیمـی  اثـری  معرفـی  تنهـا  هدفـش  آیـا 
اثـری  ِی  کاو وا سـوژه ی  شـاید  اسـت؟ 
باشـد؛  مفهومـی  ارزش  دارای  قدیمـی، 
نـدارد.  جذابیتـی  آن  ارائـه  شـکل  امـا 
کـه  اثـری  دربـاره  بخواهیـم  کـه  ایـن 
حـدود بیسـت سـال پیـش تولیـد شـده، 
یم، چـه ایـده ای  مسـتندی جدیـد بسـاز
یـا نیتـی تاثیرگذار در قبال مضمون ارائه 

کرده ایم؟
بایـد  کار  شـروع  از  قبـل  »ولـی 
می دانسـتم اثری به این وسـعت چگونه 
گفتارمتـن  ایـن  اسـت.«  شـده  سـاخته 
قـرار  بزنیـم  حـدس  تـا  اسـت  کافـی  نیـز 

ساختاری قابل 
پیش بینی و کلیشه 
که مستند جدید را 
که  می سازد و امری 

بارها به عنوان ضعف 
در خاطره نگاری در 
آثار مستند از آن یاد 

شده است.



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۳۰

بـه  طوالنـی  لحظـاِت  ادامـه،  در  اسـت 
مسـتند  آن  عوامـل  بـا  مصاحبه هایـی 
عوامـل  خاطره گویـِی  یابـد.  اختصـاص 
واسـطه ی  بـه  یـادگار«  و  »یـاد  مسـتند 
تصاویـری  بـا  آن  ادغـام  و  مصاحبـه 
خصوصـی  عکس هـای  و  آرشـیوی 
آنهـا، بدنـه ایـن مسـتند جدیـد را شـکل 
پیش بینـی  قابـل  ی  سـاختار می دهـد. 
کـه مسـتند جدیـد را می سـازد  کلیشـه  و 
بـه عنـوان ضعـف در  کـه بارهـا  و امـری 
آن  از  مسـتند  آثـار  در  ی  نـگار خاطـره 
یـاد شـده اسـت. در حیـن مصاحبـه بـا 
یـادگار«، مراحـل  و  »یـاد  عوامـل مسـتند 
نشـان  نیـز  مسـتند  آن  تبدیـل  و  ترمیـم 
ِی  داده می شـود و به انـدازه ای تاثیرگذار
کوتـاه از مسـتند قدیمـی و  بخش هایـی 
روتیـن و  از شـکل  بـه آن مسـتند  ارجـاع 
اسـت  بیشـتر  جدیدتـر  مسـتند  ی  تکـرار
کـه مشـتاق می شـویم لحظـات ارجـاع، 

زمان بیشـتری از اثر جدید را پر نماید.
اثـر  از  طوالنـی  بخشـی  ادامـه،  در 
جدیـد بـه تحلیل مسـتند »یـاد و یادگار« 
گادفـری رجیـو و  گانـه  و تاثیـر آن از سـه 

کا می پردازد. مسـتند بارا
سـال  بیسـت  یـادگار  و  »یـاد  مسـتند 

ی دارد.  بعـد، امـروز« فرمـی بسـیار تکـرار
به ترتیب در طول اثر شـاهد نمایش این 
موضوعـات هسـتیم؛ مصاحبـه ی رو در 
نمایـش  قدیمـی،  مسـتند  عوامـل  بـا  رو 
تصاویر آرشـیوی از مستند »یاد یادگار«، 
تصاویـری از مراحـل ترمیـم و تبدیـل آن 
مسـتند و دوبـاره بازگشـت بـه مصاحبـه 
بـه عبارتـی مسـتند جدیـد در  رو در رو. 
بیـن چهـار فضـای مختلـف می چرخـد 
اثـر  تحلیـل  پایـه  بـر  نیـز  مضمونـش  و 
مسـتند  عوامـل  خاطره گویی هـای  و 

قدیمـی و رنـج تولید آن قرار دارد.
 نکتـه قابـل توجـه، عـدم هماهنگـی 
که  ساختار مستند جدید با اثری است 
بدان ارجاع می دهد. به عبارتی مستند 
»یـاد و یـادگار بیسـت سـال بعـد، امـروز« 
اثـر قدیمی تـر  بـر  ادای دینـی  یـک سـو  از 
و  تولیـد  شـکل  دارد  قصـد  و  اسـت 
امـا خـودش  کنـد؛  تمجیـد  را  شـیوه اش 
کلیشـه هایی اسـت  سرشـار از تمـام آن 
عوامـل  هسـتند.  مسـتند  آثـار  آفـت  کـه 
مسـتند قدیمی تـر، یعنـی »یـاد و یـادگار« 
کالم  یـادی برای حذف  کـه خود تالش ز
کنند  کردند اثری خلق  داشتند و سعی 
که بر پایه تصویر باشـد، حال خود؛ جزء 
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کـه  هسـتند  مسـتندی  تولیـد  عوامـل 
می کنـد.  یـج  ترو را  کلیشـه ها  همچنـان 
مسـتند »یـاد و یـادگار« از آن دسـت آثـار 
که  معدود سینمای مستند ایران است 
کالم وجـود نـدارد امـا اثـر  گفتـار و  در آن 
کـه ممکن اسـت به  جدیدتـر تـا آنجایـی 
شـیوه آثـار تلویزیونـی و صرفـا اطالعـات 
دهنـده بـا موضوع برخورد می کند و تنها 
ی  تصویرسـاز از  دارد.  تشـریحی  جنبـه 
ی و  خبری نیست و همچون یک یادآور
یدادش می پردازد. گـزارش به تقریر رو یـا 

کامـال  قالـب دو مسـتند یـاد شـده نیـز 
متضـاد یکدیگـر اسـت. اینجـا هـر آنچـه 
بـه  می شـود،  نامیـده  ضعـف  عامـِل 
کسـالِت  می شـود  سـعی  مـی رود.  کار 
همـان  از  برش هایـی  بـا  مصاحبـه 
که  مسـتند قدیمـی ترمیـم شـود. دقایقی 
پالن هایی از آن مستند پخش می شود، 
و  مسـتند  خـود  از  بیشـتری  جذابیـت 

کننده اش دارد. کسـل  توضیحات 
بعـد،  سـال  بیسـت  یـادگار  و  »یـاد 
امروز« یک مستند تلویزیونی با ساحتی 
یـا  مقالـه  شـکل  بـه  و  اسـت  خبـری 
گزارشـی روزنامـه ای، قصـد تحلیل اثری 
دیگـر را دارد. اجـرای ایـن ایـده و شـکل 

اثـر  ضعـف  دالیـل  از  یکـی  آن،  اجـرای 
اسـت و از سـویی در برخـی از جزئیـات 
قابـل  دیگـر  شـکلی  بـا  ضعـف  ایـن  نیـز 
کـه مسـتند »یـاد  دیـدن اسـت. آنجایـی 
گاه  و یـادگار بیسـت سـال بعد، امـروز« نا
در  کار  یـا سـختی  کار  بـه سـمت شـرح 
البراتـوار  کارشـناس  و  مـی رود  البراتـوار 
خـط  از  نگاتیـو  ترمیـم  طریقـه ی  دربـاره 
بـه  مسـتند  انـگار  می گویـد،  خش هـا  و 
کار در البراتـوار مـی رود.  سـمت آمـوزش 
فیلمسـاز بـا ارائـه ایـن بخـش در تدویـن 
که سـختی  نهایـی اثـرش، عـالوه بـر ایـن 
ترمیم مسـتند قدیمی را به رخ مخاطب 
بـه  نیـز  موضوعـی  نظـر  از  می کشـد، 
پرداختـن  عبارتـی  بـه  مـی رود.  حاشـیه 
دیگـر  موضـوع  یـک  البراتـوار،  چالـِش  بـر 
اسـت و هیـچ ربطـی بـه موضـوع مسـتند 

جدید ندارد.
در بخش هـای دیگـر، پشـت صحنـه 
نشـان  یـادگار«  و  »یـاد  مسـتند  سـاخِت 
داده می شـود. به طور مثال نحوه ضبط 
از  خاطراتـی  و  تحلیل هـا  و  موسـیقی 
گـر  ا و  می  شـود  پخـش  قدیمـی  مسـتند 
ایـن ایـده در ایـن لحظـات از اثـر پرورش 
می شـد  نمی مانـد،  عقیـم  و  می یافـت 
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بـه  بـر آن نگریسـت.  یـه ای مثبـت  زاو بـا 
گـر مـا بـه عنـوان مخاطـب بـا  طـور مثـال ا
دیـدن پشـت صحنه ی آن اثـر قدیمی به 
که مسـتندی  یافـت می رسـیدیم  ایـن در
دربـاره  کـه  یـادگار«  و  »یـاد  همچـون 
در  خـودش  حـاال  اسـت،  کهـن  یـادگاِر 
برابـر دیـدگان عوامـل تولیـدش تبدیل به 
کـه حسـی نوسـتالژیک  پدیـده ای شـده 
از  می توانسـتیم  می کنـد،  ایجـاد  را 
احتـرام  بـدان  سـینمایی  بیانـی  منظـر 
بـه  گاه  نـا تصاویـر،  ایـن  امـا  یـم؛  بگذار
و  کار البراتـوار، قطـع  نمایـش چگونگـی 
مراحل ترمیم مسـتند جدید نشـان داده 
کارشـناس  توضیحـات  مثـاًل  می شـود. 
کـه دربـاره  و مجـرِی اصـالح رنـگ و نـور 
نیـز  تصاویـر  و  می گویـد  کارش  نحـوه 
می دهـد.  نشـان  را  ترمیـم  ایـن  مراحـل 
یـک  چهـره  از  نمایـی  مثـال  طـور  بـه 
و  قبـل  حالـت  دو  در  خردسـال  دختـر 
کویـر  از  نمایـی  مثـاًل  یـا  ترمیـم،  از  بعـد 
دادن  نشـان  بـرای  یـا  و  ایـران  مرکـزی 
مختلـف  فرمـت  سـه  ترمیـم،  زحمـات 
می شـود.  داده  نشـان  کویـر  از  تصویـر 
کـه  کـه در مسـتندی  سـوال اینجاسـت 
موضوعش ترمیم فیلمی قدیمی اسـت، 

کـه دائـم از زحمـات  ی اسـت  چـه نیـاز
شـود؟  تقدیـر  جدیـد  کننـدگان  تهیـه 
حتـی در ادامـه، موِضـع خودسـتایانه ی 
سـال  بیسـت  یـادگار  و  »یـاد  مسـتند 
بعـد، امـروز« بیشـتر نیـز نمایـان می گردد. 
کشـیدن  رخ  بـه  بـر  عـالوه  کـه  آنجایـی 
سـختی های ترمیـم اثـر قدیمـی، بخشـی 
مسـتند  آن  عوامـل  و  کارگـردان  کالم  از 
کـه دال بـر قدردانـی از زحمـات  قدیمـی 
عوامـل مسـتند جدیـد اسـت نیـز نشـان 

داده می شود. 
گونـه  ایـن  نیـز  مسـتند  پایان بنـدی 

است:
 »تهران از 20 سال پیش خیلی تغییر 
کـرد، چـه مثبت و چه منفـی! فیلم های 
باشـند  گنجینـه ای  می تواننـد  مسـتند 
فرهنگـی  کارشناسـان  و  آینـدگان  بـرای 
تـا در طـول زمـان، آثـار را دوبـاره ترمیـم و 
و  یابـی  باز را  اطالعـات  تـا  کننـد  تـالش 

کنند.« بررسی 
راسـتای  در  نیـز  بنـدی  پایـان  ایـن 
همـان آشـفتگی فـرم، محتـوا و موضـوع 
گفتارمتـن بـا محتوایـی  اثـر اسـت. یـک 
کـه همچنـان عمـِل خـود را به  اندرزگونـه 

عنـوان یک ارزش، بیان می دارد.
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عاشقانه ای برای کتاب

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، عباس سندی، کارگردان مستند »ناصر« 
درباره اثر خود گفت: این مستند کوتاه، نگاهى دارد به زندگى و فعالیت های مرد جوانى به 
نـام ناصـر کـه تـالش مى کنـد تـا بـا توجه به شـغل و عالقه خـود، فرهنگ کتابخوانـى را در میان 

مردم گسترش دهد.

نویسنده: سهیل  محمودی
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پوستر  فیلم مستند
»ناصر«

مستند  »ناصر« هفتم اسفندماه ساعت 20:45 در جشنواره تلویزیونی مستند 
بر روی آنتن شبکه مستند رفت.
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نانوایـی  یـک  »ناصـر«  مسـتند  موضـوع 
کـه صاحب آنجـا در محـل انتظار  اسـت 
کتابخانـه ای قـرار داده و  مشـتری هایش، 
مشـتری ها عـالوه بـر خریـد نـان می توانند 
مطالعـه کننـد یـا حتـی کتـاب  بـه امانـت 

دربـاره  کوتـاه  مسـتندی  »ناصـر«  ببرنـد. 
کـه  اسـت  نـام  همیـن  تحـت  شـخصی 
کاری  کتاب خوانی را به محیط  کتاب و 
کوچک و عمومی وارد کرده و نانوایی اش 
موردتوجـه  ابتـکار،  همیـن  دلیـل  بـه 

قرارگرفته است.

نان و کتاب
تحلیلی بر مستند »ناصر«

نویسنده: رحیم ناظریان
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ایـن  شـرح  و  بیـان  بـرای  فیلمسـاز   
کـه آرام آرام  یـداد از روایتـی بهـره می بـرد  رو
از ماجـرا پرده بـرداری می کنـد. بـرای ایـن 
کـه از همـان آغـاز فیلـم، همـه اطالعـات 
ماجرا به مخاطب منتقل نشود، دوربین 
و  محیـط  از  بسـته  قاب هایـی  ثبـت  بـا 
اشـیا سـعی می کند پـالن به پـالن، مکان 
کنـد.  رونمایـی  سـوژه  از  و  معرفـی  را 
صـدای  فیلـم،  طـول  در  کـه  باوجـودی 
به صـورِت  »گفتارمتـن«  به عنـوان  نانـوا 
تـا  امـا  می رسـد  گـوش  بـه  اول شـخص 
ثانیه هـای پایانـی، هیـچ گاه چهـره اش بـا 
نمی شـود،  داده  نمایـش  کافـی  وضـوح 
یـک  به عنـوان  پنهان سـازی  همیـن  تـا 
عنصـری  مخاطـب،  جانـب  از  سـؤال 
عبارتـی،  بـه  باشـد.  اثـر  کلیـت  در  مهـم 
مـا  کـه  اسـت  پایانـی  ثانیه هـای  در  تنهـا 
صاحب صـدا یعنـی نانـوا را می بینیـم، تا 
بـا این تکنیـِک روایی، حـذِف چهره اش 
برجسته سـازی  باعـث  اثـر،  طـول  در 
عمـل او شـود. در طـول فیلـم، حرف هـا 
و توضیحاتـش را می شـنویم امـا خـودش 
و  می شناسـیم  را  محیـط  نمی بینیـم.  را 
می فهمیـم اینجـا یـک نانوایـی متفـاوت 
حـذف  نانـوا  خـود  چهـره ی  امـا  اسـت؛ 

محتـوای  به عنـوان  موضـوع  تـا  می شـود 
قالـب، معرفـی و خـود نانـوا در بک گرانـد 

گیرد. قرار 
ایـن  اجـرای  بـرای  فیلمسـاز   
پنهان سازی، هم از تکنیک های تدوین 
را  لنـز دوربیـن  اینکـه  و هـم  بهـره می بـرد 
کـه  می دهـد  قـرار  اشـیائی  روبـروی  تنهـا 
منتقـل  مخاطـب  بـه  یـادی  ز اطالعـات 
اثـر، نماهـای بسـته  نمی کننـد. در طـول 
همـه  از  تصویربـرداری  عـدم  و  اشـیا  از 
نقاط نانوایی، همگی در راستای همین 
پنهان سـازی اسـت. شـکل اجـرای ایـن 
کوتـاه »ناصـر« قابل توجه  ایـده در مسـتند 
اسـت امـا خـود ایده ی اجرایی به شـدت 

تکراری است. 
از  بسـته  نماهـای  بـا  مسـتند  روایـت 
کتاب هـا، تصویـری بـدون وضـوح از مـرد 
نانـوا، نماهایی بسـته از قفسـه کتاب ها، 
نماهایـی بسـته از آرد و دسـتگاه خمیـر 
گرفتن و موارد متعدد دیگر ادامه می یابد و 
صدای نانوا نیز موضوع را شرح می دهد. 
سوژه از نظر تأثیرگذاری، آن چنان مجال 
پرداخـِت بیشـتر بـه فیلمسـاز نمی دهـد و 
شـاید همیـن نکتـه، دلیلـی  برکوتاهـی اثر 
و عدم کالبدشکافی بیشتر ماجرا باشد. 

روایت مستند با 
نماهای بسته از 

کتاب ها، تصویری 
بدون وضوح از مرد 

نانوا، نماهایی بسته 
از قفسه کتاب ها، 

نماهایی بسته از آرد و 
دستگاه خمیر گرفتن 

و موارد متعدد دیگر 
ادامه می یابد و صدای 

نانوا نیز موضوع را 
شرح می دهد.
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حـدود  و  حـد  در  اثـر  کلیـت  عبارتـی  بـه 
ایـده ای  و  می مانـد  باقـی  یـداد  رو نقـل 
فراتـر از ایـده ی نهفتـه در ذات خـود سـوژه 
بیـان نمی کنـد و ایـن در حالـی اسـت که 
مدیـوم مسـتند عـالوه بـر جایـگاه اطـالع 
رسانی اش، ویژگی هنری در جهت بیان 
محتوا توسط مولفش را نیز دارد. اما انگار 
ارائـه  کشـف و  در مسـتند »ناصـر« فقـط 
سـوژه در قالـب اثـری فیلمیـک اهمیـت 
دارد و خوانشـی جدیـد از موضـوع توسـط 
از  فـارغ  نمی گیـرد.  صـورت  فیلمسـاز 
روایـت خبـری مستندسـاز از ایـن سـوژه، 
ایـده ی پنهان این رویداد می تواند تلفیق 
محتـوای »نـان« و »کار« و »کتاب« باشـد. 
در  شـده  یـاد  کلمـات  ایـن  از  کـدام  هـر 
جایـگاه خـود، معنایـی مشـخص دارنـد 
امـا ادغـام آنهـا بـا یکدیگـر یقینـا می توانـد 
حامـل معناهایـی جدیـد باشـد کـه البته 
و  نشـده  پرداختـه  بـدان  ایـن مسـتند  در 
ماجـرای مسـتند »ناصـر« فقـط در قالـب 
یـک پدیده ی جـذاب، به صورت خبری 

نقل می گردد. 
کـه  ایـده ای  نهایـت  »ناصـر«  مسـتند 
همـان  اسـت،  ایـن  می دهـد  پـرورش 
کتـاب را بـه  کـه ایـن نانـوای نمونـه،  طـور 

محیـط کار وارد نمـوده، بنابرایـن مطالعه 
بـه  ابتـکار  بـا  طریقـی  هـر  بـه  می تـوان  را 

شغل های دیگر نیز تعمیم داد. 
در  ذاتـًا  کـه  ایـده ای  اینکـه  نتیجـه 
مستندسـاز  توسـط  اسـت،  نهفتـه  سـوژه 
و  می شـود  داده  انتقـال  بی کم وکاسـت 
همیـن  شـرح  نیـز  متـن  گفتـار  در  حتـی 
و  دارد  قـرار  کار  دسـتور  در  موضـوع 
پرداخـت  بـرای  تـازه ای  هیچ انـگاره ی 
مجدد سوژه صورت نمی گیرد. این سوژه 
قابلیت این را داشت تا با بیان تصویری 
کتـاب بپـردازد و  بـه تلفیـق ایـده ی نـان و 
به طـور مثـال، غـذای اصلـی روزانـه مـردم 
یعنـی نـان را با غذای فکری یعنی کتاب 
در تصاویـر بـه رخ بکشـد. مگـر نـه اینکـه 
موضـوع مسـتند دربـاره نانوایـِی نمونـه ای 
نیـز  کتـاب  بـه مشـتری هایش  کـه  اسـت 
در  اینجـا  سـوژه  ایـن  می دهـد؟  امانـت 
یـا  خبـر  قالـب  در  فقـط  »ناصـر«  مسـتند 
شـرح ماجـرا منتقـل می شـود؛ درحالی که 
»نـان« و »کتـاب« در کنار هـم با افتراق ها 
معنایـی  و  محتوایـی  اشـتراک های  و 
می توانند حامل اندیشه هایی تازه باشد. 
کـه در مسـتند »ناصـر« بـدان  اندیشـه ای 

توجهی نشده است.
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