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الگوی خیلی از کسایی که وارد زمینه مستند میشن 
مردیه که زمان و زندگیش رو وقف تصویر کردن داستان 
کـرد، مـردی بـه اسـم شـهید  رشـادت مـردان و زنـان ایـن سـرزمین 
ی  ینـی. مـردی کـه تاثیـرش باعـث شـد محمـد صـادق مبینی رو آو
صندلی جشنواره ی مستند بنشینه و از فیلم اش برای شما بگه.
کلمـات و  یـادی داره ولـی بـا  خـودش میگـه بـه داسـتان عالقـه ی ز
کاغذ میونه ای نداره، اعتقاد اش اینه تصویر بهتر میتونه داستانی 
که همه از دغدغه هاش  کنه، داستان هایی  که میخواد رو روایت 
همیـن  بـرای  اون،  بشـن.  تصویـر  بایـد  کـه  هایـی  داسـتان  میـان؛ 

که مستند ساز شده. چیزاست 

کارگردان: محمد صادق مبینی 
نویسنده: مهدی ولی زاده
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یـک  زندگـی  دربـاره  »بازگشـت«  مسـتند 
 ۶۰ دهـه  سـال های  طـول  در  بسـیجی 
اسـت که طبق زیرنویس ابتدایی مسـتند 
در شـب بیسـت و یکـم مـاه رمضـان سـال 
۶۸ در حادثـه ای مشـکوک بـه تـرور کشـته 
مـی شـود. ایـن عبـارت در ابتدای مسـتند 
گرچـه عنصـر تعلیـق را پررنـگ می کنـد و 
تـا لحظـات میانـه اثر ایـن سـوال را در ذهن 

کـه چـرا فـردی  کنـد  مخاطـب ایجـاد مـی 
کیـد فیلمسـاز روزه  کـم سـن وسـال کـه با تا
نیـز بـود تـرور مـی شـود. ایـن تعلیـق بیـش 
از پیـش پررنگ تـر می شـود وقتـی فیلـم بـه 
کاراکتـر محـوری  زندگـی  واکاوی  واسـطه 
اش با توسـل به دوسـتان، همکالسـی ها، 
بـه  را  او  شـخصیت  معلمـش  و  خانـواده 
مـا معرفـی مـی کنـد. دوسـتان و آشـنایان و 
کسـانی کـه بـا او برخورد داشـتند توصیفی 

ساده انگاری بازسازی
یادداشتی بر مستند  »بازگشت«

نویسنده: رحیم ناظریان
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عجیـب از او دارنـد. او را بـه شـدت فـردی 
کننـد. توصیـف هـای  شـرور معرفـی مـی 
از ایـن قبیـل کـه او شـیطنت هـای زیـادی 
شـوخی  دائـم  بـود،  شـر  دنبـال  داشـت، 
هـای نـا بـه جـا میکـرد، از دیوار صـاف باال 
می رفـت، لجـوج و بسـیار خودسـر بـود، از 
بـود، رفتارهـای  لحـاظ عاطفـی حسـاس 
غیر طبیعی داشـت، در خانه نامرتب بود 
و درس نمی خواند، با سنگ شیشه مردم 
را مـی شکسـت و... ایـن توصیـف هـا در 
قبـال ایـن کاراکتـر آنقـدر پیش مـی رود که 
را  کاراکتـر معرفـی شـونده  ایـن  مخاطـب 
فـردی بـه شـدت شـرور تداعی می کنـد. و 
ایـن براشـت از شـخصیت او در قبـال آن 
رویـداد آغازیـن کـه ایـن شـخص نهایتـا بـا 
دهان روزه ترور شـد، به شـدت متناقض و 

جالب به نظر می رسد.
اما مستند در نیمه دوم به شدت رو به 
افول می رود. روایت تا آنجایی جذاب می 
نمایـد کـه توصیـف صادقانه شـخصیت 
کنـد؛  هـای مهمـان، آن را قابـل درک مـی 
گاه و بدون هیچ زمینه ای و فقط  امـا بـه نـا
بـا چنـد جمله، توصیف این شـخصیت 
گزارشـی یک تحول  شـرور به بیان سـاده و 
درونی ختم می گردد. او به مسجد رفت، 

گذشـته  متحـول شـد و سـعی در جبـران 
پـردازی  روایـت  منظـر  از  بنابرایـن  نمـود. 
مسـتند »بازگشـت« اگـر چـه متکـی بر نقل 
قـول و روایـت افـرادی مطلـع اسـت امـا در 
بحـث انتخـاب و یـا سـاماندهی بـه ایـن 

خرده روایات موفق عمل نمی کند.
در هر حال مستند »بازگشت« به شرح 
کاراکتـری متعلـق بـه دهـه ۶۰ مـی  زندگـی 
کـه علـت مرگـش مجهـول اسـت  پـردازد 
بـه  بـرای شـکل بخشـیدن  و مستندسـاز 
روایت از مصاحبه یا تحقیق از او از طریق 
دوسـتان متکی اسـت. عالوه بر مصاحبه 
و پژوهـش، فیلمسـاز بـه بازسـازی رویـداد 
ماضـی نیـز روی مـی آورد. یـک بازسـازی 
بـه شـدت تصنعـی و سـاده انگارانـه. بـه 
عبارتی فضای سال های دهه شصت در 
این مستند با تمهیداتی فریبنده بازسازی 
پـی  در  کمتـری  هزینـه  البتـه  تـا  می شـود 
داشته باشد و هم زمان کمتری برای تولید 

صرف شود.
امـا همیـن بازسـازی بـه دلیـل سـختی 
توحیـد ضعف هـای عجیبـی دارد. روش 
در  »بازگشـت«  مسـتند  در  »بازسـازی« 
بسـیاری از صحنـه هـا منطقـی نیسـت. 
محـوری  کاراکتـر  کـه  سـالهایی  طـول  در 

پوستر  فیلم مستند
»بازگشت«
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توصیـف مـی شـود و بـا گـذر زمـان، فضـا و 
محیـط های همچون خانـه و مکان های 
دیگـر تغیـری در شـکل و حالـت آن ایجـاد 
نمی شـود. فقـط مستندسـاز بـا زیرنویـس 
گذر سالها را بیان می کند اما خانه، لباس 
سـفید بسـیجی افراد، مسـجد، چهره ها و 
غیـره تغییری نمی کنـد. بافت همانگونه 
بـی تغییـر اسـت. چهـره کاراکتـر توصیـف 
شـونده بـه هیـچ وجـه تغییـری آنچنانـی را 
پـس از گذشـت چنـد سـال بـه خـود نمـی 

بیند.
و  زحمـات  از  فـرار  بـرای  سـاز  فیلـم 
مشـقات روش »بازسـازی« مجبـور اسـت 
بسـته  مکان هایـی  در  را  هـا  لوکیشـن 
همچـون خانـه یـا فضـای داخلی مسـجد 

ایـن  بـه طـرف  را  کنـد و روایـت  انتخـاب 
مکان ها بکشاند.

ایـن روش بازسـازی بـه شـدت صحنـه 
های مسـتند را تکراری می کند. بنابراین 
از  شـکل  یـک  عنـوان  بـه  »بازسـازی« 
مستندسـازی در ایـن اثـر خـوب اجرا نمی 
در  »بازگشـت«  مسـتند  سـویی  از  شـود. 
برخی موارد از نظر روش تولید تغییر حالت 
روش  از  گهـان  نا مثـال  طـور  بـه  میدهـد. 
بازسـازی به اسـتفاده از آرشیو رو می آورد و 
ایـن عمـل بدون هیچ مقدمه ای روی می 
دهد. به طور مثال در صحنه بیمارسـتان 
و شرح ماجرای حمله شیمیایی عراق به 
ایران، فیلم ساز بدون مقدمه در حالی که 
در فیلم زمینه چینی برای این تغییر روش 
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اعمـال نشـده از تکنیـک آرشـیو اسـتفاده 
می کند. بازسازی در صحنه بیمارستان 
و شـیمیایی ها به شـدت ضعیف اسـت 
کـردن قـاب دوربیـن بـه شـکل  بـا محـدود 
عامدانه و ساده انگارانه سعی در بازسازی 
فضای بیمارستان و افراد شیمیایی شده 
در آن دوران دارد. بـازی هـا نیـز بـه شـدت 
تصنعـی اسـت و گریـم سـاده و دم دسـتی 
نیـز سـعی در نشـان دادن امـراض بیمـاران 
شـدن  پذیـر  بـاور  بـر  کـه  دارد  شـیمیایی 
اثـر لطمـه مـی زنـد. بازسـازی صحنـه هـا 
ایـراد بـزرگ دیگـری نیـز دارد و آن توضیـح 
واضحاِت نریشـن در قالب تصویر سـازی 
و  دوسـتان  قـول  نقـل  عبارتـی  بـه  اسـت. 
همـان  شـونده،  معرفـی  کاراکتـر  آشـنایاِن 
مجـدد  تصاویـر  کـه  گویـد  مـی  را  چیـزی 
نمایش میدهند. یعنی  تصاویر همان نقل 

قول ها را نشان می دهد.
مسـتند »بازگشـت« در حـول و حـوش 

خاطره گویی باقی می ماند.
گویـی و نقـل رویدادهـای  ایـن خاطـره 
دهـه ۶۰ بـه قـدری زیـاد می شـود کـه اثـر را از 
شـمایل یک مسـتند می اندازد و به متنی 

خاطره گو بدل می کند.  
و  کاراکتـر  تحـول  بحـث  در  امـا 

شخصیت پردازی فیلمساز باز هم موفق 
گاه از اوج  عمل نمی کند. کاراکتری که نا
شرارت به اوج نیک صیرتی تغییر رویه می 
دهد. مستندسـاز تنها با بیان این مسـئله 
کـه آن جـوان شـر و شـور بـا ورود بـه مسـجد 
تحولی در عقاید و رفتارش ایجاد می شود، 
دیگـری  ایـده  پـردازی  شـخصیت  بـرای 
نـدارد. همیـن اشـاره بـر تحـول نیـز فقـط بـا 
اتـکا و نقـل قـول هـا و خاطـرات دوسـتان و 
آشنایان بیان می گردد و نه به واسطه نگاه 
خالقه و یا تکنیکال کارگردان. به عبارتی 
ایـن تحـول در درون یـک فـرد، بـه واسـطه 
تصویـر بـه هیـچ عنـوان نمایـش داده نمـی 
شـود. صـرف اینکـه به واسـطه گفتـار متن 
این تغییر بیان شود و در ادامه تصاویر این 
کاراکتر محوری را در اتاق خوابش آشفته و 
بی خواب ببیند و با کسی حرف نزد نمی 

تواند توصیف تصویری آن تحول باشد.
فقـط  نیـز  »بازگشـت«  مسـتند  عنـوان 
اشـاره بـر بازگشـت از شـر به خیـری دارد که 
به نوعی قضاوت خود فیلمساز از کاراکتر 
نمونه مسـتند است و نه اشـاره ای زیرکانه 
بر موضوع اصلی فیلم که شرح قتل است. 
کاراکتـر  بـه عبارتـی عنـوان فیلـم بـر تحـول 

کید دارد و نه ماجرای مرگ مشکوک. تا

 مستندساز تنها با 
بیان این مسئله 
که آن جوان شر 

و شور با ورود به 
مسجد تحولی در 

عقاید و رفتارش 
ایجاد می شود، برای 

شخصیت پردازی 
ایده دیگری ندارد. 

همین اشاره بر تحول 
نیز فقط با اتکا و نقل 

قول ها و خاطرات 
دوستان و آشنایان 

گردد و نه به  بیان می 
واسطه نگاه خالقه و 
یا تکنیکال کارگردان.
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سال ها پیش، وقتی پدر اش از مکه برگشت، سوغات 
بـراش یـه دوربیـن هندیکم آورد. سـوغاتی که حاال ازش 
بـه عنـوان اولیـن جرقـه ی آتـش فیلمسـازی کـه توی دل اش روشـن 

شده یاد میکنه.
گرفتن یه دوربیـن هندیکم ذوق  کـه از  اون نوجـوون چهـارده سـاله 
کـه فیلـم هـاش تـوی چهل تا  کارگردانـی شـده  زده شـده بـود، حـاال 
گرفتـه. کلـی جایـزه  جشـنواره ی داخلـی و خارجـی دیـده شـده و 

کرده. یادی  که برای رسیدن به این جایگاه تالش ز کارگردانی 
یاد هستند نمونه آدم هایی که مثل سال های اول شروع  معتقده ز
کار خود اش تالش میکنن ولی دیده نمیشن. برای همین دوست 
داره صدای اون ها باشـه،برای همین دوسـت داره بیشـتر داسـتان 

کنه. این آدم ها رو روایت 

کارگردان: محمد صفار  
نویسنده: مهدی ولی زاده
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مسـتند  افغانسـتان«  »میکل آنـژ  مسـتند 
هنرمنـدان  بـا  رابطـه  در  افغانسـتان 
خودآموخته است. هنرمندانی که در همه 
جـای دنیـا یافت می شـوند و نمونـه ایرانی 
او سـاخته  دربـاره  نیـز  کـه مسـتندی  اش 

بـا  کـه  زنـی  شـد، “مکرمه”اسـت. همـان 
گهـان در طـول یـک شـب  گاوش نا مـردن 
یکـی از نقاشـان معـروف در همیـن بحـث 
هنرمندان خودآموخته شد. یک فرد تبعه 
افغانستان که در تهران زندگی می کند و در 
سـال ۶۸ به عنوان سـرایدار در ساختمانی 

دوربینی که ذهن را به 
تصویر نمی کشد

نویسنده: رحیم ناظریان

یادداشتی بر مستند  »میکل آنژ افغانستان«
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کن شد و با دیدن پیرمردی در خیابان  سا
کار  تأثیـر  تحـت  کشـید  مـی  نقاشـی  کـه 
کامـاًل  به صـورت  و  گرفـت  قـرار  او  هنـری 
اتفاقی سعی کرد با شانه تخم مرغ مجسمه 
بسازد. اولین کارهای هنری که تولید کرد 
کنـار خیابـان  کمـک همـان پیرمـرد در  بـا 
یـا  پاریـس  در  او  امـروزه  امـا  فروختـه شـد؛ 
آمستردام هلند نمایشگاه آثار هنری دارد.

یـا  خودآموختـه  هنرمنـدان  بحـث 
کادمیـک  آ تحصیـالت  کـه  هنرمندانـی 
بـه  خصوصـی  به صـورت  یـا  ندارنـد 
کالس هـای هنـری نرفتنـد اما آثـاری تولید 
می کنند که به شکلی انتزاعی قابل توجه و 
جذاب است در همه جای دنیا کلکسیونر 
کاراکتـر  داران را بـه خـود جلـب می کنـد. 
معرفـی در مسـتند »میکل آنـژ افغانسـتان« 
فـردی اسـت که با شـانه تخم مـرغ و چوب 
های بی استفاده مجسمه هایی می سازد 
کـه به شـدت موردتوجـه هنرمنـدان و مردم 

قرارگرفته است. 
روایـت مسـتند »میکل آنـژ افغانسـتان« 
شـرح اولیـن جرقه هـای هنـری و بـروز آن در 
ذهن این هنرمند، مراحل تولید و ساخت 
آثار هنری، شرح ایده ها و شکل کار هنری 
نـوع فـروش و درآمدزایـی و  ایـن هنرمنـد، 

نهایتًا معرفی بخشی از زندگی خصوصی 
اوست. 

این هنرمند افغان امروزه مجموعه داران 
زیـادی را جـذب خودکـرده اسـت، به طـور 
مثـال در سـال ۲۰۱۴ آثـار او در خانـه هنـر 
نمایـش  بـه  دبـی  در  و  هلنـد  آمسـتردام 

درآمده است.
در تولید چنین آثار مسـتندی یقینًا آن 
چیـزی کـه جلب توجـه می کنـد چـه بـرای 
فیلم ساز و چه برای مخاطب تازه بودن و یا 
جالب توجـه بودن بازشـناخت هنرمندی 
است که بدون داشتن سواد دانشگاهی و 
یا حتی بدون داشتن مطالعات مکتوب، 
دست به خلق آثاری می زند که به شدت 
موردتوجه قرار می گیرد. مسـتند »میکل آنژ 
سـوژۀ  یـک  معرفـی  منظـر  از  افغانسـتان« 
جالـب توجـه، چنیـن جذابیتـی دارد. امـا 
در شـیوه معرفـی یـک فرد بـا خصوصیات 
کـه  آن گونـه  مسـتند  فیلـم  یـک  جـذاب 
همـان  نیسـت.  جـذاب  بایدوشـاید 
چیزهایی که انتظار می رود معرفی شود یا 
به واسطه مصاحبه و یا به واسطه تصاویری 
کارگاه و تولیـد آثـار هنـری بـه مخاطـب  از 
ارائه می گردد. به عبارتی مستند »میکل آنژ 
افغانستان« به شکلی ساده همان چیزی 

پوستر  فیلم مستند
»میکل آنژ افغانستان«
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هنرمنـد  یـک  معرفـی  از  منتظریـم  کـه  را 
ببینیـم نشـانمان مـی دهـد. بـه نظـر اینجـا 
گویـای  خـود آثـار هنـری مـی تواننـد زبـان 
درونیـات ایـن هنرمند باشـد؛ اما همه این 
بار بر روی دوش گفتگو گذاشته می شود. 
شخصیت مستند با شرح مستقیم آنچه 
که برایش اتفاق افتاد و حتی آنچه را که در 
ذهـن دارد بـه روایت فیلم کمک می کند. 
گرچه بی شـک ذهنیات این هنرمند می 
توانست بیشتر از منظر همین آثار هنری به 

مخاطب ارائه شود.
بیانگـر  بخواهنـد  تصاویـر  خـود  اینکـه 
ایـده ای مسـتقل و یـا تأویلـی تـازه باشـند 

در اثـر بـه چشـم نمی خـورد، مگـر یـک پالن 
کـه بـه دلیـل همیـن تغییـر رویـه  درخشـان 
کار بیرون زده اسـت. به  به شـدت البته از 
این دلیل که اکثر صحنه های فیلم گزارشی 
است و فیلمساز با یافتن این سوژه، قصد 
معرفـی او را دارد، امـا ایـن سـکانس نمونـه 
گرایانـه اسـت. یک  کامـاًل توصیفـی و معنا
خریـدار، مجسـمه ای حـدودًا یـک متـری 
کـه چهـره ای انتزاعـی و باسـتانی دارد را از 
هنرمند  خریداری می کند و بعد از منتقل 
کردن آن به روی وانت شـاهد این هسـتیم 
کـه ایـن مجسـمه در سـطح شـهر به طـرف 
مقصـد مـی رود امـا دوربیـن دقایقـی چهـره 
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نشـان  وانـت  پشـت  در  را  مجسـمه  ایـن 
کـه در حـال پیـش  می دهـد. مجسـمه ای 
اسـت،  شـلوغ  هایـی  خیابـان  در  رفتـن 
صـدای خودروهـا و هیاهـوی شـهر و بـوق 
ماشـین ها شنیده می شـود و تصویر، قابی 
بـزرگ از چهـره ایـن مجسـمه ارائه می کند، 
کـه همهمـه شـهر سـکوت او را  چهـره ای 
برهـم زده اسـت و ایـن قبیـل برداشـت ها 
از آثـار هنـری ایـن هنرمنـد افغانسـتانی در 
این مستند می توانست مستند گزارشی و 
خبری را تبدیل به اثری نماید که به درون 
سـوژه نفـوذ کـرده اسـت و فقط اثـری اطالع 
گفتـه  کـه  دهنـده نیسـت؛ امـا همان طـور 
شـد جـز این سـکانس، صحنه هـای دیگر 
ایـن مسـتند مملو از مصاحبـه و گفتگوی 
دونفـره اسـت. یـا اینکـه مراحـل تولیـد اثـر 
هنـری فقـط بـرای ایـن منظـور نشـان داده 
آثـار  ایـن  سـاخت  چگونگـی  تـا  می شـود 
کـه  اسـت  در حالـی  ایـن  و  معرفـی شـود 
درونیات قابل توجهی در همین آثار نهفته 
است که فقط با دوربینی که ذهن را بتواند 

به تصویر بکشد قابل برداشت است.
پایان بندی مسـتند به شـدت بی ربط و 
خـارج از روش غالـب تولید این اثر اسـت، 
به گونه ای که این لحظات پایانی، مستند 

بـه شـکلی پندآمیـز مشـکالت افغانسـتان 
کاراکتـر محـوری فیلـم  را مطـرح می کنـد و 
از ایـران بـرای حمایت هایـش از افغـان هـا 

تشکر می  کند.
یـک  به عنـوان  اثـر  طـول  در  مـوارد  ایـن 
مضمون یا موضوع به آن نگریسته نشد و ما 
مـی دانیـم که این فـرد افغان به عنوان یک 
مهاجر با چالش هایی در بحث مهاجرت 
ناخواسته مواجه است. طرح این موارد در 
انتهای مستند پایان بندی این کار را ساده 
انگارانـه جلـوه می دهد. حتـی از نظر روش 
و  می شـود  آشـفتگی  دچـار  فیلم سـاز  نیـز 
پایان مستند با تصاویر آرشیوی از طالبان، 
رودخانه هـای  افغانسـتان،  در  کشـاورزی 
افغانسـتان، شـهرهای افغانسـتان، ویـران 
کردن بنای بودا توسـط طالبان و ... همراه 
به صـورت  آرشـیوی  تصاویـر  ایـن  اسـت. 
کـه  می شـود  پخـش  حالـی  در  تکه تکـه 
کاراکتر محوری روی بام خانه اش ایستاده 
و بـه دوردسـت خیـره اسـت. بـه عبارتـی 
مستندی که از ابتدا تا پایانش فقط درباره 
هنرمنـد  یـک  هنـری  کار  شـیوه  و  شـکل 
گاه به طرح یک مسـئله  خودآمـوز اسـت نـا
افغانسـتان  قبـال عقب ماندگـی  کلـی در 

تغییر حالت می دهد.

مراحل تولید اثر هنری 
فقط برای این منظور 
نشان داده می شود 
تا چگونگی ساخت 
این آثار معرفی شود 
و این در حالی است 

که درونیات قابل 
توجهی در همین آثار 
نهفته است که فقط 
که ذهن  با دوربینی 

را بتواند به تصویر 
بکشد قابل برداشت 

است.
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کردن  که برای تموم  توی دنیا بعضی از آدم ها هستند 
یـه کار سـخت همـه یاد اون هـا می افتند. آدم هایی که 
از هیچ تجربه ای نمی ترسن؛ آدم هایی که وقتی کسی برای انجام 
دادن کاری پـا پیـش نمـی ذاره؛ اون هـا کوله بـه دوش و کتونی به پا 

آماده ی زدن به دل خطر اند.
»عبدالقـادر طـه زاده« یکـی از همـون آدم هاسـت. یـه مسـتند سـاِز 
کـه  کمـه، موقعیـت خطرنا کـه وقتـی زمـان  کسـی  همیشـه آمـاده. 
بـه فکـرش  کشـیدن، همـه  پـا پـس  یـه مسـتند  از سـاخت  و همـه 
کـه مریضـه و حـال مسـاعدی  کـه حتـی موقعـی  کسـی  می افتنـد. 
ک با دوربین  نداره هم وقتی بهش خبر میدن باید توی برف و کوال
اش کیلومتـر هـا مسـیر رو بـا پـای پیـاده بـه روسـتایی بـره تا یـه واقعه 
ی مهـم رو ثبـت کنـه نـه نمیگـه. دوربین رو برمیـداره و میزنه به دل 

جاده.

کارگردان: عبدالقادر طه زاده 
نویسنده: مهدی اسدزاده
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مسـتند »نویـز سـفید« سـوژه تکان دهنـده 
شـکل  به واسـطه  جذابیـت  ایـن  دارد. 
کـه  اسـت  تالشـی  دلیـل  بـه  و  روایـت 
اثـر  در  سـؤال  ایجـاد  بـرای  فیلم سـاز 
که این سـوژه به تنهایی می  می کند. چرا 
توانسـت تنهـا نقـل رویـدادی اجتماعـی 
و بیـان مشـکلی در قبـال یـک زن بـاردار 
باقـی بمانـد امـا یـک ترفنـد سـاده اثـر را بـه 

مسـتندی ملتهب از نظـر روایت بدل می 
کند. زنی باردار به دلیل مشکل کلیه خطر 
مـرگ او را تهدیـد می کنـد و در روسـتایی 
خاطـر  بـه  آن  بـه  دسترسـی  کـه  اسـت 
سرمای شدید و راه بندان مقدور نیست. 
ایـن رویـداد تـا حـدودی می توانـد جـذاب 
باشـد امـا در مسـتند »نویـز سـفید« همین 
رویداد مختصر با کمی نگاه خالقه جان 
دارتر از خود واقعیت به نمایش درمی آید. 

دست کاری موفق سوژه
نویسنده: رحیم ناظریان

یادداشتی بر مستند  »نویز سفید«
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که  مسـتند »نویـز سـفید« صدایـی اسـت 
و  می شـنود  مـادر  رحـم  داخـل  در  نـوزاد 
البته این تلقی متعلق به واقعیت و خود 
رویداد است و بیشتر به کار علم می آید؛ 
امـا آنچـه فیلم سـاز بـه ایـن رویـداِد واقعـی 
کار  افزوده اسـت و این مسـئله بخشـی از 
فیلم سـاز برای خلق یک اثر خالقه اسـت 
قابل بررسـی  مسـتند  عنـوان  همیـن  در 
اسـت. عنـوان »نویـز سـفید« آنجایـی بـه 
خود فیلم ساز تعلق دارد که معنای قبلی 
کـه  و علمـی اش -یعنـی همـان صدایـی 
نـوزاد در داخـل رحـم مـادر می شـود- بـه 
ک و راه بنـدان  کـوال کنـار مـی رود و بـرف و 
که سبب شده این مشکل به وجود بیاید 
کوهسـتان های  کـه در دل  و محرومیتـی 
کردسـتان ایـن اتفـاق را رقـم زده اسـت بـا 
عنـوان نویـز سـفید قابـل دریافـت اسـت. 
بـه دو  بـه عبارتـی ایـن عنـوان را می تـوان 
صـورت تفسـیر کرد یکی مسـئله بـارداری 
کمبـود  و  راه بنـدان  دیگـری  و  زن  یـک 
بـرای  یـک راه  بازگشـایی  بـرای  امکانـات 

روستایی دورافتاده.
روایـت مسـتند »نویـز سـفید« این گونـه 
دورافتـاده،  بسـیار  روسـتایی  کـه  اسـت 
کـرده  تـی اش را مسـدود  بـرف، راه مواصال

و اینـک گروهی متشـکل از یک پزشـک، 
عوامـل اداره راه، نیروهـای امـدادی و تنـی 
چنـد از بومـی هـا در جاده ای کوهسـتانی 
در تاریکی شـب برای رفتن به این روسـتا 
کـه نیـاز  بـرای امدادرسـانی بـه زنـی بـاردار 
به پزشـک دارد در حال اعزامند. مسـتند 
در سـکانس های ابتدایـی تعلیـق ایجـاد 
مـکان  محـدوده  در  دوربیـن  می کنـد. 
امدادگـران و پزشـک قـرار دارد و تنهـا مـا 
تماس هـای  و  افـراد  ایـن  کالم  به واسـطه 
از  بـاردار  زن  آن  خانـواده  بـا  آنهـا  تلفنـی 
وضعیـت او باخبـر می شـویم. این تعلیق 
زمانـی  مخاطـب  در  اضطـراب  ایـن  یـا 
کـه متوجـه می شـویم در  ایجـاد می شـود 
بـه  کامـاًل  راه  روسـتا،  بـه  نزدیـک  فاصلـه 
ک بسـته شـده اسـت و در این  دلیل کوال
هنـگام از شـب، ماشـین های مکانیکـی 
نیسـتند.  خدمـات  بـه  قـادر  راهـداری 
هنرمندانـه  البتـه  و  دیگـر  اضطـراب  امـا 
آنجایی شکل می گیرد که تالش پزشک، 
گـروه امـدادی و برخـی از ریش سـفیدان و 
بومی هـا بـرای متقاعـد کـردن خانـوادۀ زن 
بـاردار بـرای اندکـی پیـاده آمـدن به پاییـن 
دسـت، ناموفق است. چند نفر به همسر 
و خانـواده آن زن بـاردار تمـاس می گیرنـد 
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بـا  را  بـاردار  زن  می خواهنـد  آن هـا  از  و 
برانـکارد از خانـه به پاییـن روسـتا بیاورنـد 
تـا نیروهـای امـدادی نیـز بتواننـد خـود را 
کـه اینجا  بـه بیمـار برسـانند؛ امـا نکته ای 
شکل می گیرد این است که دلیل امتناع 
خانـواده زن بـاردار از پیـاده آمـدن فـارغ از 
بـاردار اسـت. همسـر  وخامـت حـال زن 

زن باردار مشخصا بیش از  این که دلهره 
همسرش را داشته باشد، انتقادی دارد بر 
کسـازی جـاده روسـتا.  اداره راه و عـدم پا
آنـان  می شـود  ایجـاد  شـبهه  ایـن  اینجـا 
بـه ایـن دلیـل از انتقـال زن بـاردار امتنـاع 
بتواننـد  ایـن حربـه  بـا  تـا شـاید  می کننـد 
تـا  کننـد  متقاعـد  را  راه  اداره  نیروهـای 
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ک نماینـد.  جـاده روسـتایی را از بـرف پـا
بـه عبارتـی زن بـاردار از مرکـز توجه فاصله 
کـه برجسـته می شـود  گرفتـه و آن چیـزی 
موضـوع بازگشـایی جـاده اسـت. پزشـک 
مـی  زن  آن  همسـر  از  تلفنـی  تماسـی  در 
خواهـد: »شـما چهـار قـدم بیایـد پاییـن، 
مـا هشـت قـدم می آیم بـاال« اما بـاز آن مرد 
جـواب رد می دهـد و در پاسـخ مـی گوید: 
کردیـد  »همـه جـای جـاده  رو برف روبـی 
و  مونـد؟«  همینجـوری  مـا  جـاده ی  چـرا 
پزشک مجدد می گوید: »من دکترم! من 
جـاده بـاز کـن نیسـتم. من به خاطـر بیمار 
تـون اومـدم.« و در نهایـت بـا تقـالی زیاد و 
که اینجا و در این شرایط  با صرف زمانی 
از جانـب دکتـر به دلیل وخامت حال زن 
بسـیار حیاتـی و ارزشـمند اسـت، همسـر 
کنـد تـا همسـرش  زن بـاردار موافقـت مـی 
حضـور  محـل  تـا  پاییـن  بـه  پیـاده  را 
خودروهـای امـدادی بیاورنـد. »همانطـور 
که من قول بازگشایی راه رو بهشون دادم، 
گروکشـی  االن راضی شـدن بیان پایین.« 
کـه بـا مـرگ دسـت وپنجه  یـک زن بـاردار 
نـرم می کنـد، کشـمکش بیـن خانـواده زن 
تلفـن  طریـق  از  کـه  امـداد  گـروه  و  بـاردار 
ردوبـدل می شـود، نکتـه جـذاب مسـتند 

است. 
ایـده  ایـن  بیشـتر  عـادی  حالـت  در 
»نویـز  مسـتند  کـه  رسـد  مـی  ذهـن  بـه 
مشـقت  و  مشـکالت  شـرح  سـفید« 
تـی و  کـه از راه مواصال روسـتاییانی باشـد 
خدماتـی از ایـن قبیـل در شـرایط سـخت 
خـوردار نیسـتند امـا ایـن فقـط یـک روی 

ماجراست.
کلمـه  عنـوان »نویـز سـفید« و خاصـه 
»نویـز« احتمـاال نویزی اسـت کـه در ذهن 
بـرای  و  گرفتـه  شـکل  بـاردار  زن  همسـر 
بـر  را  اصـل  شـرایط  بدتریـن  در  سـاعاتی 
در  سـوژه  ایـن  اسـت.  داده  ترجیـح  فـرع 
حالـت عـادی ممکـن اسـت تا حـد اثری 
اجتماعی یا انتقادی از شرایط نامناسب 
دولتـی  خدمـات  منظـر  از  منطقـه  ایـن 
تنـزل یابـد امـا این موضوع در این مسـتند 
نمی شـود.  ارائـه  دسـتی  دم  شـکلی  بـه 
کـردن عنصـر راه و  بـا برجسـته  فیلم سـاز 
بـه حاشـیه رانـدن زن بـاردار، بیش ازپیش 
مشـکالت ایـن منطقـه را شـرح می دهـد. 
گرچـه  در ایـن حالـت موضـوع زن بـاردار 
قـدرت  از  امـا  اسـت  رفتـه  حاشـیه  بـه 
و  اسـت  برخـوردار  بیشـتری  تأثیرگـذاری 

بیش از حالت نرمال به چشم می آید.

مراحل تولید اثر هنری 
فقط برای این منظور 
نشان داده می شود 
تا چگونگی ساخت 
این آثار معرفی شود 
و این در حالی است 

که درونیات قابل 
توجهی در همین آثار 
نهفته است که فقط 
که ذهن  با دوربینی 

را بتواند به تصویر 
بکشد قابل برداشت 

است.
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جنگ ، خیلی بی رحمه
کـه نـه تنهـا بـه جـون و جوونی آدمـا، که  اونقـدر بـی رحـم 

ی بچه ها هم رحم نمی کنه... حتی به آرزو
از همـون وقتـی کـه مسـتند سـازی رو شـروع کـرد ، رفـت سـراغ بچـه 
بـی  هـای  بچـه  بـود...  بهشـون  حواسـش  کسـی  کمتـر  کـه  هایـی 

سرپرست ، بچه های بی خانمان، بچه های »جنگ« ،
که تیِر نبرد سینه ی آرزوهاشون رو شکافته بود. بچه هایی 

ی یـک پسـر بچـه  کارش، اینبـار نوبـت بـه داسـتاِن آرزو تـوی دوران 
رسـید. پسـر بچـه ای کـه همـه ی آرزوهـاش خالصـه شـده بـود تو ی 

یای دکتر شدن... رو
یاش رو دزدید، هم چشم هاش رو که جنگ، هم رو پسربچه ای 

کارگردان: احمد زائری 
نویسنده: مهدی اسدزاده
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مستند 
جنـگ  بـا  رابطـه  در  جنـگ«  »همشـهری 
داخلی سوریه و اوضاع نابسامان کودکانی 
جنـگ  خشـونت  مهلکـه  از  کـه  اسـت 
جـان سـالم بـدر برده اند اما با آسـیب های 
نـرم  دسـت وپنجه  روحـی  و  جسـمی 
شـبیه  نیـز  مسـتند  ایـن  در  می کننـد. 
وارد  فیلم سـاز  این چنینـی،  آثـار  اغلـب 
کـه به شـدت تلـخ و  محیطـی جنـگ زده 

بـا  و  می شـود  اسـت  خشـونت بار  بسـیار 
کـه جنـگ،  کاراکترهـای رودررو مـی  شـود 
کرده یا خانواده شـان  زندگی شـان را ویران 
را از هم متالشی کرده است. کشته شدن 
یک یا چند تن از اعضای خانواده، مفقود 
نقـص جسـمی  یـا  و  اسـیر شـدن  شـدن، 
مسـتند  در  همگـی  جنـگ،  از  حاصـل 
»همشهری جنگ« وجود دارد. بااین حال 
کارگردان بیشتر بر روی چند کودک  تمرکز 

وایات عقیم جنگ خرده ر
نویسنده: رحیم ناظریان

یادداشتی بر مستند  »همشهری جنگ «
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نمونه است که عالوه بر نقص عضو ازنظر 
روحی نیز به شدت آسیب دیده اند.

نیـز دربـاره مناطـق جنـگ زده  پیش تـر 
کارگردانـان  توسـط  مسـتندهایی  سـوریه 
مسـتند  در  و  شـد  سـاخته  ایرانـی 
»همشـهری جنـگ« نیـز همچـون اغلـب 
یـا  ایـده  احتمـااًل  فیلم سـاز  مشـابه،  آثـار 
موضوع یا طرحی از قبل تعیین شده ندارد 
و بـا رسـیدن بـه محـل جنـگ بـا مشـاهده 
یـک  همچـون  رویـداد،  جسـتجوی  و 
خبرنـگار و بـا پرداختـن بـر آن، بـه روایتـی 
مشخص می رسد. در این حالت، گفتگو 
کـه در شـهرهای جنـگ زده  بـا آدم هایـی 
و  راحت تریـن  هسـتند  بحـران  دچـار 
گـری اسـت. در  روایـت  سـاده ترین روش 
می خواهـد  فیلم سـاز  کـه  مسـتندهایی 
ماجراجویـی اش در منطقـه جنگـی را بـا 
مخاطبش شریک شود، روش مصاحبه و 
خاطره گویی به واسطه دعوت از چند فرد 
کـه دارای ویژگی هایـی مشـترک هسـتند، 
یـک  بسـط  بـرای  روش  دم دسـتی ترین 

روایت است.
مسـتند  جنـگ«  »همشـهری  مسـتند 
و  شـهر  یـک  ویرانـی  از  نماهایـی  بـا 
انسـان هایی کـه قطـع عضـو شـده اند آغاز 

می شـود. مصاحبـه از همـان آغـاز شـکل 
آن هـا،  مصائـب  و  کـودکان  می گیـرد. 
اولویـت گفتگوهـا در ایـن مسـتند اسـت. 
پسـری که یک چشـمش را ازدسـت داده و 
یـا پسـری دیگـر که پایـش را و البتـه مادری 
یـک  میانـه جنـگ در  را در  کودکـش  کـه 
بمباران برای درمان به ترکیه منتقل کردند 
کودکـی  و او اینـک خبـری از او نـدارد، یـا 
او  از  را  همبـازی اش  جنـگ  کـه  دیگـر 
گرفتـه اسـت، همگـی شـرح ماجـرای رنج 
جنـگ اسـت که توسـط این افـراد رعایت 
کـه پیش تـر  می شـود. جالـب اینجاسـت 
ایرانی هـا  توسـط  کـه  مسـتندی  چندیـن 
در سـوریه ساخته شـده همگـی بـا همیـن 
جنـگ  فاجعـه  شـرح  و  مصاحبـه  روش 
توسـط چنـد فـرد انجام گرفتـه و انـگار ایـن 
فرم تکراری به عنوان یک ابزار برای روایت 

توسط این کارگردانان تکرار می شود.
کـودک  در طـول جنـگ سـوریه هـزاران 
کشـته  کـودک دیگـر  مجـروح و چنـد هـزار 
جنـگ«  »همشـهری  مسـتند  شـدند. 
کـودکان اسـت بـه  روایـت جنـگ از منظـر 
همین دلیل این مستند هم به بازی های 
و  می پـردازد  کـودکان  جهـان  و  کودکانـه 
هـم اینکـه ایـن جهـان را بـا شـروع جنـگ 
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کـودکان  بـه شـکلی دیگـر از منظـر همـان 
بـه مـا معرفـی می کنـد. بااین حال مسـتند 
»همشـهری جنگ« اثری خبری-گزارشی 
اسـت. اینکـه جنـگ چـه بـر سـر کـودکان، 
تحصیـل و آینـده آن ها مـی آورد؛ اما شـاید 
چنیـن  بـا  مسـتندی  کـه  باشـد  عجیـب 
بـه  فرمـی،  حالـت  ایـن  در  ویژگی هایـی 
اثری چالش برانگیز تبدیل نمی شود، چرا 
سـوژه  خـود  درون  در  اصلـی  چالـش  کـه 
از  خـارج  کاری  مستندسـاز  و  دارد  قـرار 
محـدودۀ سـوژه انجـام نمی دهـد. دوربین 
مسـتند، ویرانی جنـگ، ویرانی انسـان ها 
و ویرانـی یـک شـهر را بـه تصویر می کشـد و 
ایـن ویرانی، سـوژه ای اسـت کـه در جهان 
واقعی وجود دارد و اینجا در این مسـتند، 
رویـدادی  همچـون  تنهـا  به عیـن  عیـن 
مخاطـب  بـه  و  می شـود  ثبـت  خبـری 
عرضـه می گـردد. بنابرایـن آنچه همچنان 
کـه  در هنـر ارزش ارائـه می یابـد فـرم اسـت 
در مسـتند »همشـهری جنـگ« ایـن فـرم 
مصاحبـه  روش  از  اسـتفاده  به واسـطه 
وقوعـش  زمـان  کـه  رویـدادی  نقل قـوِل  و 

سپری شده، چیزی قابل توجه نیست. 
مستند »همشهری جنگ« روایتی دارد 
آسـیب دیدۀ  آدم هـای  از منظـر  کامـاًل  کـه 

گویـی  جنـگ اسـت. مسـتند بـا خاطـره 
وقـوع  زمـان  بنابرایـن  می رسـد  روایـت  بـه 
گذشـته اسـت و آنچـه  حادثـه مربـوط بـه 
اکنـون می بینیـم شـرح خاطـرات توسـط 
کـه  آثـاری  چنیـن  در  آدم هاسـت.  آن 
مستندسـاز بـرای نیـل بـه روایـت، دسـت 
بـه دامـن آدم هایـی می شـود که درگذشـته 
می تـوان  کرده انـد،  تجربـه  را  رویـدادی 
همـواره ایـن روش تکـراری را در آثارشـان 
دیـد. بدین صـورت کـه مسـتند بـا خاطـره 
گویـی کاراکترهـای مهمان و نمونه شـکل 
می گیرد و در ادامه برای جذاب کردن اثر، 
از آرشـیو استفاده می شود. برای شرح این 
روش از مستندسازی کافی است به یکی 
از صحنه های مستند »همشهری جنگ« 
اشاره کنیم: پسری خردسال که پایش را در 
یک انفجار ازدست داده، روبروی دوربین 
می نشـیند و ماجـرای روز حادثـه را شـرح 
می دهد و ما به عنوان مخاطب فقط ناظر 
کالم کودک و تصویرسازی به واسطه کالم 
او از روز حادثـه هسـتیم. در ادامـه آرشـیو 
داد  بـه  تصویرسـازی  ایـن  تکمیـل  بـرای 

فیلم ساز می رسد.
کـه بـا موبایـل از روز حادثـه  تصاویـری 
صحنه هایـی  اسـت،  ضبط شـده 

مستند »همشهری 
که  جنگ« روایتی دارد 
 از منظر آدم های 

ً
کامال

آسیب دیدۀ جنگ 
است.
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شـدن  تکه تکـه  از  دل خـراش  به شـدت 
کـه سـریع خودشـان را  آدم هـا، مردهایـی 
به مکان انفجار می رسـانند و انسـان های 
مجـروح را از محـل حادثـه دور می کننـد، 
کودکانی که روی زمین تکه تکه افتاده اند 
و... تمام این تصاویر محصولی از لحظه 
وقوع حادثه هسـتند و مانند روش خاطره 
امـا در مسـتند  گویـی، منفعـل نیسـتند؛ 
کـه  تصاویـر  ایـن  جنـگ«  »همشـهری 
آرشـیوی  تصاویـری  تأثیرگذارنـد،  چنیـن 

هسـتند؛ و می دانیـم تولیـد اثـری کـه زمان 
وقوع حادثه را در اکنون شـرح دهد، یقینًا 
کاری به شـدت طاقـت فرساسـت. نمونه 
که مربوط به جنگ نیز هسـت  ایرانی اش 
»روایت فتح« آوینی است. دوربین آوینی 
اسـت.  حاضـر  حادثـه  وقـوع  لحظـه  در 
از  اتفـاق سـبب می شـود مسـتند  همیـن 
امـا  کنـد،  بهتـر عمـل  تأثیرگـذاری  جنبـه 
همـان  انسـان ها  جنـگ  همشـهری  در 
هسـتند  جنـگ  زجرکشـیده  انسـان های 
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امـا حـاال همچون کسـی که منتظر اسـت 
تـا یـک عـکاس از او عکـس بگیـرد، رو بـه 
روی دوربین فیلم ساز نشسته اند و خاطره 
همشـهری  مسـتند  بنابرایـن  می گوینـد؛ 
تکه تکـه  به صـورت  اسـت  اثـری  جنـگ 
کاراکترهایـی  روایـات  خـرده  به واسـطه 
بـرای  فیلم سـاز  و  می شـود  خلـق  نمونـه، 
رسـیدن بـه این روایت تنهـا کاری که باید 
درسـتی  انتخـاب  کـه  اسـت  ایـن  بکنـد 
بایـد  او  باشـد.  داشـته  نمونـه اش  افـراد  از 
افرادی را انتخاب کند که بتوانند ماجرای 
دردآلـود جنـگ را از زبـان خودشـان بهتر از 
کننـد و البتـه اینکـه وجـه  دیگـران روایـت 
مشترکی نیز داشته باشند. این فرم روایت 
ایرانـی جنـگ  به شـدت در مسـتندهای 

داخلی سوریه تکراری شده است.
»همشـهری  مسـتند  باوجوداینکـه 
جنگ« روایِت ماضی است، اما در پایان 
همین اثر، موضوع انتقال کودکی مجروح 
بـه ترکیـه و مفقـود شـدنش بیان می گـردد. 
یکی از کاراکترهای نمونۀ این مستند زنی 
اسـت کـه کودکـش را گم کـرده و هم اکنون 
در طول این اثر بارها به این مسـئله اشـاره 
می کنـد. او همچـون باقـی افـراد ماجـرای 
ک  تلـخ جنـگ و برخی اتفاقات وحشـتنا

جنگ را روایت می کند؛ اما موضوع اصلی 
بی اطالعـی  او  بـرای  مسـئله  مهم تریـن  و 
اسـت.  ترکیـه  در  خردسـالش  پسـر  از 
این یـک موضـوع زنـده اسـت. بـه عبارتـی 
بـرای  چالشـی  می توانسـت  موضـوع  ایـن 
کـه  کنـد  مستندسـاز باشـد تـا اثـری خلـق 
ازنظر موضوعی درنهایت لقب مسـتندی 
صرفًا جنگی به آن ندهیم و کمی جزئی تر 
به سوژه و موضوع نگاه کنیم. به طور مثال 
در  باشـد  اثـری  ایـن مسـتند می توانسـت 
کودکـش در جنـگ  کـه  رابطـه بـا مـادری 
مفقودشده؛ اما این موضوع فقط به عنوان 
یـک حاشـیه در مسـتند جـای می گیـرد و 
کـه توسـط افـراد  همچـون باقـی خاطراتـی 
نمونـه، نقـل می شـود، فیلم سـاز از آن عبور 

می کند.
 گرچـه ایـن زن چنـد بـار به این مسـئله 
کنـد و حتـی یک بـار بـا یکـی از  اشـاره مـی  
اقوامـش تمـاس تلفنـی برقـرار می کنـد و از 
کننـد،  کودکـش را پیـدا  کـه  او می خواهـد 
امـا روایـت ایـن زن همچـون روایـت باقـی 
شخصیت ها در کل اثر، مثل روایت یک 
گزارشـگر یـا یـک خبرنـگار یا شـخصی که 
در جمعـی خاطـره می گویـد، عقیـم باقـی 

می ماند.

دوربین آوینی در 
لحظه وقوع حادثه 
حاضر است. همین 

اتفاق سبب می شود 
مستند از جنبه 

تأثیرگذاری بهتر عمل 
کند، اما در همشهری 

جنگ انسان ها همان 
انسان های زجرکشیده 

جنگ هستند اما 
حاال همچون کسی 

که منتظر است تا یک 
عکاس از او عکس 

بگیرد.
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فرقی نداره توی چه حرفه ای باشی..
کارگر، نونوا، یا حتی دانشجوی دندان پزشکی! معلم، 

بایـد عاشـق طبیعـت باشـی تـا بدونـی چـه حالـی می شـد از اینکـه 
بـی  خاطـر  بـه  جانـوری،  و  گیاهـی  هـای  گونـه  می شـنید  هرسـال 

مباالتی بعضی از آدما دارن دونه به دونه منقرض میشن.
که یه روز دوربینش رو برداشت تا بزنه به دل طبیعت  همینم شد 

گونه ها... و بگرده دنبال یه راهی برای نجات این 
کنه می گفت قبل از اینکه دندون پزشکی رو شروع 

قبل از اینکه سراغ تصویر بره
و قبل اینکه مستند سازی رو بشناسه

طبیعـت رو شـناخت، و حـاال هـم بزرگتریـن آرزوش اینـه کـه هر روز 
کـه طبیعـت رو می شناسـن و بهـش بـی تفـاوت  بـه تعـداد آدمایـی 

نیستن اضافه بشه

کارگردان: بهنام رضایی
نویسنده: مهدی ولی زاده

پوستر  فیلم مستند
گرس« »شکوه زا
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اثـری  گـرس«  زا »شـکوه   مسـتند 
بوم شـناختی و حیات وحش 

و  حیوانـات  شـناخت  بـه  کـه   اسـت 
گرس می پردازد.  جغرافیـای بخشـی از زا
گونه هـا  زندگـی،  ایـن مسـتند شـکل  در 

گـرس موردبررسـی قـرار  یسـتی زا و تنـوع ز
که به  می گیرد. اغلب آثار حیات وحش 
جانـوران بومـی یـک منطقـه می پردازنـد، 
بـر  پژوهشـی اش  و  علمـی  یکـرد  رو
آن  اینجـا  و  می چربـد  دیگـر  سـویه های 
از  این گونـه  در  بیشـتر  بایـد  کـه  چیـزی 

 چهارفصل حیات زاگرس
نویسنده: رحیم ناظریان

گرس « یادداشتی بر مستند  »شکوه زا



۳۳شماره سی و نهم، مرداد ماه 1397

گیـرد شـکل تولیـد و  مسـتند مدنظـر قـرار 
جامع بودن اثر اسـت.

غالـب  بـه  گـرس«  زا »شـکوه   مسـتند 
حیوانـات منطقـه اعـم از قـوچ ، بزکوهی، 
و  می پـردازد  و...  دارکـوب  ماهی خـور، 
از ایـن نظـر فیلم سـاز سـعی نمـوده اثـری 
یسـتی ارائـه دهـد.  کامـل از منظـر تنـوع ز
کـه در رابطه بازندگـی جانوران  جزئیاتـی 
می شـود  اشـاره  آن  بـه  مسـتند  ایـن  در 
آثـار  شـبیه  کـه  می دهـد  اثـری  از  نشـان 
کشـورهای دیگـر  حیات وحـش فاخـر در 

حساب شـده و با مطالعه است. 
 در اغلـب آثـار حیات وحـش می تـوان 
فـرم  از منظـر  برخـورد.  نکاتـی مشـابه  بـه 
و شـکل تولیـد انـگار همه چیـز شـبیه بـه 
هم اسـت. از تدوین تا موسـیقی و حتی 
گفتگـو دربـاره  کـه ایـن امـر  متـن نریشـن 
اثـر را از حیطـه فنـی تـا حـدودی خـارج 
می کند و نوع نگاه متفاوتی را می طلبد. 
بـه همیـن دلیـل در تحلیـل این گونـه آثـار 
کـه  داشـت  را  اثـری  انتظـار  نمی تـوان 
و  منطقـه  کوسیسـتم  ا از  فـارغ  بخواهـد 
در  را  دیگـر  چیـزی  آن  جانـوری  حیـات 
قالـب بیانی هنری ارائـه نماید. این گونه 
علمـی،  مسـتندهای  زمـره  در  آثـار 

کـه بـرای  آموزشـی و پژوهشـی قـرار دارنـد 
حیـات  و  جغرافیـا  یـک  بازشـناخت 
جانوری آن دسـت به پژوهش می زنند و 
جنبه هـای علمـی آن برای ارزش گذاری 

می تواند حائز اهمیت باشـد.
روایـت  گـرس«  زا »شـکوه  مسـتند   در 
مـی رود.  پیـش  فصـول  تغییـر  بـر  اتـکا  بـا 
در  حیات وحـش  و  زندگـی  عبارتـی  بـه 
ایـن منطقـه در هـر چهارفصل بـه  تناوب 
بررسـی می شـود و ایـن خـود بیانگـر ایـن 
کـه اثـر در طـول چنـد فصـل  نکتـه اسـت 
و  اعزام شـده  منطقـه  بـه  پژوهـش  بـرای 
کتفـا  ا کتابخانـه ای  تحقیقـی  بـه  فقـط 
نشـده  فـارغ  تصویربـرداری  از  و  نکـرده 

است.
از  فـارغ  گـرس  زا شـکوه   مسـتند 
آثـار  رده  در  آثـاری  چنیـن  کلیشـه  نـگاه 
حیات وحـش، در نمونه هـای ایرانی اش 
می توانـد اثـری قابل توجه باشـد. تصاویر 
برداشت شـده  کیفیـت  بهتریـن  بـا 
و  جانـوری  گونه هـای  بـر  کیـد  تأ و 
جزئی تریـن لحظـات زندگـی آن هـا اعـم 
جفـت  یافتـن  و  تغذیـه  و  تولیدمثـل  از 
همگـی در ایـن اثـر بـا دقتـی مثال زدنـی 

پرداخت می شود.

در مستند »شکوه 
گرس« روایت با اتکا  زا
بر تغییر فصول پیش 

می رود. به عبارتی 
زندگی و حیات وحش 

در این منطقه در هر 
چهارفصل به  تناوب 

بررسی می شود و 
این خود بیانگر این 
که اثر در  نکته است 

طول چند فصل برای 
پژوهش به منطقه 

اعزام شده و فقط به 
تحقیقی کتابخانه ای 

کتفا نکرده و از  ا
غ  تصویربرداری فار

نشده است.
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کامـاًل  شـکلی  بـه  امـا  نریشـن   متـن 
آثـار  اغلـب  در  کـه  چیـزی  اسـت  ادبـی 
مسـتندهای خارجـی حیات وحـش نیـز 
وقتـی  مثـال  به طـور  هسـتیم.  آن  شـاهد 
بـر  را  جغـدی  زمسـتان  در  تصاویـری 
درخـت نشـان می دهـد، نریتـور این گونـه 
بـا  امـا  جنـگل  خردمنـد  »پیـر  می گویـد: 
همچنـان  همیشـگی  هوشـیاری  همـان 
زده  منطقـه  ایـن  از  پاسـبانی  حـال  در 
کـه بی تفـاوت بـه تهمت هـای  اسـت. او 
می کنـد  سـر  را  زمسـتان  بودنـش  شـوم 
را  زیبـا  غـروب  یـک  کـه  چشـم هایی  بـا 
اهالـی  نگـران  کـرده  منعکـس  خـود  در 
ایـن منطقـه اسـت.« ایـن شـکل نوشـتن 
در  تصاویـر  شـرح  و  مسـتند  بـرای  متـن 
جای جـای این مسـتند به  دفعات دیده 
یکرد  می شود. به عبارتی عالوه بر یک رو
کـرده تـا نگاهی  علمـی، نویسـنده سـعی 
ادبـی و شـاعرانه نیـز به متـن بدهد که در 

کارکرد مثبتی دارد.  برخـی موارد 
گرس نه به مشکالت   مستند شکوه زا
کمبـود امکانـات و یـا  یسـت محیطی و  ز
گـرس و نـه  مشـکالت نسـل حیوانـات زا
کم کاری هـای مسـئولین بـرای حفـظ  بـه 
به صـورت  کامـاًل  بلکـه  حیات وحـش 

و  دارد  توجـه  جانـوران  خـود  بـه  علمـی 
می دهـد.  قـرار  موردمطالعـه  را  آن هـا 
نیـز  بـر موضـوع  ثبـات در پرداختـن  ایـن 
می توانـد یکـی از نـکات مثبـت ایـن اثـر 
کـه از ایـن شـاخه به آن شـاخه  باشـد چرا
در  غالبـًا  موضـوع  در  تشـتت  یـا  پریـدن 
چنیـن آثـاری وجـود دارد و یکدسـتی اثـر 

را زیر سـؤال می برد. 
گرچـه  اثـر  ایـن  در  نیـز   موسـیقی 
کالسـیک نباشد و  می توانسـت این گونه 
یـا از موسـیقی بومـی بهـره ببـرد، بـه دلیـل 

نـگاه علمـی اثر خیلی جای نقد ندارد.
»شـکوه  مسـتند  در   فیلم بـرداری 
مختلـف  شـکل های  بـا  گـرس«  زا
صـورت می گیـرد. فیلم بـرداری هوایـی، 
فیلم بـرداری از فاصلـه دور، فیلم برداری 
کـه  از حیواناتـی  در شـب، فیلم بـرداری 
در  فیلم بـرداری  دارنـد،  یـادی  ز سـرعت 
مناطـق صعب العبـور، فیلم بـرداری زیـر 
آب و همچنیـن فیلم بـرداری از پرندگان 
از  نشـان  این هـا  همـه  پـرواز،  حـال  در 
توجـه فیلم سـاز بـر خلـق اثـری قابل توجـه 
گویـای  البتـه  و  حیات وحـش  گونـه  در 
حساب شـده  و  پرهزینـه  مسـتندی 

است.
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ی نـداره،  کـه راو هـر روز مـا پـر از قصـه اسـت! قصـه ای 
صداهـاش،  و  محیطـه  مـا  ی  روزمـره  قصه هـای  ی  راو

گفتگوهاست و آدم هاش.
تـوی زندگـی عـادی، موسـیقی هیجان انگیـز موقـع یـه اتفـاق مهـم 
کنـه و  کـه وقایـع رو تعریـف  گوینـده ای نیسـت  پخـش نمی شـه، 
فیلمنامه ی از قبل نوشته شده ای نیست که مشخص کنه هر روز 
بایـد چـه کار کنیـم. مهمـون امـروز ما می خواسـت یه قصـه تعریف 
که داستان  که خالص باشه، مثل زندگی هرروِز ما. مستندی  کنه 
با تصاویر روایت شه نه با آهنگ و فیلمنامه. اون میخواست مارو 
کنیـم، بـا اون بشـنویم، بـا اون  کنـه، تـا بـا اون سـفر  همـراه خـودش 

کنیم و با اون شخصیت ها رو بشناسیم. کشف  محیط رو 

کارگردان: حسین فاطمیان
نویسنده: مهدی ولی زاده

پوستر  فیلم مستند
»اینجا زندگی«
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مسـتند »اینجا زندگی« در رابطه با معلمی 
کـه هـرروز سـاعت ها چـه بـا موتـور و  اسـت 
چـه پیـاده از مسـیری جنگلـی و به شـدت 
مـی رود  دورافتـاده  روسـتایی  بـه  سـخت 
کالس درسـش را بـرای تعـداد اندکـی از  تـا 

کل  کنـد.  دانـش آمـوزان ایـن روسـتا برگـزار 
مستند پالن هایی از طی مسیر این آموزگار 
به سمت این روستای دورافتاده و برف گیر 
دلیـل  همیـن  بـه  صعب العبور اسـت،  و 
پالن های متعدد در این مستند وجود دارد تا 
مشقت راه را به تصویر بکشد. برای رسیدن 

ود آموزگاری که راه می ر
نویسنده: رحیم ناظریان

یادداشتی بر مستند  »اینجا زندگی «
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بـه ایـن روسـتا ایـن آمـوزگار هـم از دره هـای 
هول آور عبور می کند و هم از جنگلی برفی 
که به شـدت ترسـناک به نظر می رسـد. این 
آموزگار بخشـی از مسـیر را با موتورسـیکلت 
کـوه را پیـاده طـی  و بخشـی دیگـر از دامنـه 
می کنـد تـا بـه مدرسـه برسـد. انتخـاب روز 
برفـی برای فیلم بـرداری بی شـک تأثیری به 
سزا در انتقال این چالش به مخاطب دارد.
روش  بـه  نـه  زندگـی«  »اینجـا  مسـتند 
مصاحبـه اسـت و نـه راوی یـا نریتـور دارد، 
بلکه در همه لحظاِت مسـتند، دوربین پا 
بـه  پـای کاراکتـر محـوری اش یعنـی آمـوزگار 
و دانـش آمـوزان پیـش مـی رود تـا روایـت را 
بسـازد؛ امـا ایـن رویـداد آن چنـان نیسـت تـا 
کل اثـر را در زمـان حـدود ۳۰ دقیقـه پوشـش 
دهد. به عبارتی فیلم ساز برای اینکه بتواند 
اثری بلندتر تولید کند دائم دست به تکرار 
تصاویـری می زند کـه ازنظر محتوایی باهم 
یکی هستند. گرچه می توان متصور بود که 
چنیـن سـوژه ای دارای قابلیت فـراوان برای 
ثبت تصاویری به شـدت تأثیرگذار اسـت؛ 
اما در مستند »اینجا زندگی« احتمااًل زمان 
فیلم بـرداری بـه نظـر آن قـدری کـم بـود تـا در 
مرحله تدوین به دلیل کبود راش، فیلم ساز 
کـه  مجبـور بـه اسـتفاده از پالن هایـی شـود 

دائم یک محتوا را تکرار می کند.
بـا  زندگـی«  »اینجـا  مسـتند  ابتـدای 
پالن هایـی مـوازی همـراه اسـت. چنـد نمـا 
کـه درنهایـت می فهمیـم آمـوزگار  از مـردی 
آن مدرسـه دورافتـاده اسـت و بـا موتـور در 
جاده ای پیش می رود، چند پالن از زنی که 
در خانه صبحانه آماده می کند، چند پالن 
از همان مرد که در راهی جنگلی پیش رود 
و همین طـور ایـن پالن هـای مـوازی ادامـه 
می یابـد. بخـش اعظمی از مسـتند »اینجا 
زندگی« نیز نمایش پیاده روی مرد در جنگل 
است و از سویی وقتی این معلم به روستای 
دورافتـاده نزدیـک می شـود، دوربیـن بـرای 
لحظاتـی از او فـارغ و بـه خانـه دانش آمـوزاِن 
انـدک مدرسـه مـی رود و مـا آماده شـدن و در 
ادامـه راهـی شـدن آن ها به طرف مدرسـه در 

هوای برفی و مه گرفته را می بینیم.
گفتیـم مسـتند »اینجـا  کـه  همان طـور 
زندگی« با روش مصاحبه یا روایت مستقیم 
با نریشن نیست و سعی می کند ماجرا را با 
تصویـر روایـت کنـد، اما ایـن روش به خوبی 
در ایـن مسـتند اجـرا نمی شـود. پالن هایـی 
که مربوط به داخل کالس اسـت به شـدت 
تصنعی از آب درآمده، معلم درس می دهد 
دانـش آمـوزان تکرار می کننـد، با هم چایی 
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می خورند، شوخی می کنند و جالب اینکه 
معلم از شغل آینده این کودکان می پرسد و 
یک دختر که مایل است در آینده پزشک 
کوچـک  شـود از معلـم یـک ابـزار پزشـکی 
قبـل  از  همه چیـز  انـگار  می گیـرد.  هدیـه 
تعیین شـده و ایـن تعییـن شـدن رویـداد از 
قبـل بـه کاِر مسـتندی کـه از آغـاز تا پایانش 
سـعی بـر آن داشـته تـا زمـان روایـت را اکنـون 
وقتـی  عبارتـی  بـه  نمی خـورد.  دارد  نـگاه 
مستند »اینجا زندگی« را می بینیم در ابتدا 
کـه بـا موتـور در جنـگل  نمی دانیـم مـردی 
از  کیسـت، او چـرا بخشـی  پیـش مـی رود 
راه را پیـاده پیـش می رود؟ به کجـا می رود؟ 
کـه  ایـن شـکل از روایـت به گونـه ای اسـت 

مخاطب با کاراکتر محوری مسـتند پیش 
مـی رود و منتظـر اسـت تـا ماجـرا را از خـالل 
اعمال این شـخص بداند. مستند »اینجا 
زندگی« کاماًل بر این روش استوار است. در 
میانـه اث مـردی کـه حاال پیـاده در جنگل 
پیـش مـی رود، خـودش را معرفـی می کنـد. 
تالـش  آمـوزگار دبسـتانی در شهرسـتان  او 
در یـک روسـتای دورافتـاده اسـت و مجبـور 
طـی  را  طوالنـی  مسـیر  ایـن  روز  هـر  اسـت 
کنـد. بـا این شـکل معرفـی و اکتفا کـردن بر 
روایتـی زنـده، سـکانس کالس درس یقینـًا 
بایستی به شکل رئالیته و به شدت طبیعی 
تصویربرداری می شد که البته چنین روشی 
نیز توسط فیلم ساز اتخاذ گردید؛ اما اجرای 
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بـه  درنیامـد.  آب  از  طبیعـی  اجرایـی  آن 
عبارتی فکر فیلم سـاز برای شـکل اجرایی، 
صحیـح  آن  اجـرای  نحـوه  و  قابل توجـه 
نیسـت. اینکه معلم با خود هدیه ای آورده 
تـا بـه دانش آمـوز بدهـد مشـخصًا محصول 
لحظـه نیسـت و از قبـل برایـش برنامه ریزی 
صـورت گرفتـه. دیالوگ های ردوبدل شـده 
بیـن دانـش آمـوزان و معلـم نیـز تـا حـدودی 

غیرطبیعی و مصنوعی کار شد.
مستند »اینجا زندگی« بیش از آنکه اثری 
انتقادی از شرایط سخت زندگی و تحصیل 
روسـتایی دورافتـاده باشـد، گا هـا آن چنـان 
دچار نمایش زیبایی های طبیعی منطقه 
کـه رنـج را بـه حاشـیه می کشـاند  می شـود 
و همیـن کافـی اسـت تـا اثـری کـه می توانـد 
 نگاهـی انتقـادی داشـته باشـد، به تبلیغی 
بـرای یـک آمـوزگار فـداکار یـا تبلیغـی بـرای 
آمـوزش  و پـرورش تبدیـل شـود. بااین حـال 
اینکـه  بـر  عـالوه  زندگـی«  »اینجـا  مسـتند 
نـگاه مثبتـی بـر زحمـات متولیـان آموزشـی 
کمرنـگ روسـتایی  دارد بـه شـکلی بسـیار 
به شـدت محـروم از گیـالن را نیـز بـه تصویـر 
در  دانش آموزانـش  و  معلـم  کـه  می کشـد 
سخت ترین شـرایط به تحصیل و تدریس 
ادامـه می دهنـد. ازنظـر اجرا مسـتند »اینجا 

زندگـی« بـا تکـرار بیهـوده برخـی از پالن هـا 
دچار اضافه گویی شده است. به طور مثال 
تصاویـر تکراری از طبیعـت و زیبایی های 
منطقـه، بیـرون آمـدن گوسـفندان از آغـل و 
در پایـان فیلم برگشـتن آن ها بـه درون آغل، 
به تصویر کشیدن مسیر و خود دانش آموزاِن 
انـدک مدرسـه از خانـه بـه کالس و در پایـان 
فیلـم مجـدد تصاویـری از بازگشـت آن هـا 
بـه خانـه و چنـد پـالن از بازگشـت معلـم از 
مدرسـه به پایین کوهسـتان، همگـی تکرار 
مکـررات اسـت. عنـوان »اینجـا زندگی« نیز 
کـه در  بـرای چنیـن سـوژه و چنیـن روایتـی 
مسـتند شـاهدش هسـتیم هیـچ قرابتـی با 
محتوای آن ندارد. به عبارتی عنوان این اثر 
با محتوای روایت بی ربط می نماید، چرا که 
آن چیزی که با دیدن این اثر به ذهن خطور 
می کند شـرح مشـقت یک آموزگار و دانش 
آمـوزان در حداقـل امکانـات برای تحصیل 
اسـت. مسـتند بـه تکـرار، پالن هایـی دارد 
کـه ایـن محتـوا را بیـان مـی دارد امـا عنـوان 
فیلم بیشتر درباره سرزندگی و شوق زیستن 
است. نه اینکه چنین عنوانی اشتباه باشد 
کـه معنایـی در بـاب  بلکـه عنوانـی اسـت 
تحصیـل یـا حداقـل مشـقت ایـن شـکل از 

تحصیل ندارد.

مستند »اینجا زندگی« 
بیش از آنکه اثری 
انتقادی از شرایط 

سخت زندگی و 
تحصیل روستایی 

دورافتاده باشد، گا ها 
آن چنان دچار نمایش 

زیبایی های طبیعی 
منطقه می شود که 

رنج را به حاشیه 
می کشاند.
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هنـر یـک شـکل و صـورت خـاص نـداره، هنـر یـک 
هـا،  دغدغـه  از  گفتـن  بـرای  زدن،  حـرف  بـرای  زبونـه 
بـرای تصویـر کـردن زیبایـی هـا، برای نشـون دادن چیزی که چشـم 
نمی بینه، چیزی مثل روح! و هنرمندان کسـانی هسـتند که شـمع 
دستشونه، کسانی که نادیدنی ها رو برامون نمایان میکنن و مسیر 

رو روشن نگه می دارن.
کـه تـوش طوفـان بـه پـا شـده و بـاد و  کـردن مسـیری  سـخته روشـن 
که فرم های  که تسلیم نشه، کسیه  بارون میاد. ولی هنرمند کسیه 
کنـار میـذاره و راه جدیـدی بـرای اسـتفاده از زبـون هنـر  تکـراری رو 

پیدا می کنه.

کارگردان: محمد علی هاشم زهی
نویسنده:مهدی ولی زاده

پوستر  فیلم مستند
ک آپ آس« »آ 
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بـا تلفیـق دو  آتـش«  ک آب  مسـتند »خـا
برداشـت هایی  و  از یـک جغرافیـا  سـوژه 
مـوازی از آن، محتوایـی واحـد و جدیـد 
گانـه ایجـاد می کنـد.  از دو موضـوع جدا
آنچـه ایـن مسـتند را تـا حـدودی نسـبت 

متمایـز می کنـد  ازایـن  دسـت  آثـاری  بـه 
شـخصی  برداشـت  و  نـگاه  نـوع  همیـن 
یکـرد هنـری( فیلم سـاز از دو سـوژه  )بـا رو

متفاوت است. 
آتـش«  آب  ک  »خـا مسـتند  در 
و  دارد  ک  خـا رنـگ  همه چیـز  ابتـدا 

بوم شناخت ِگل افشان ها با خیام
نویسنده: رحیم ناظریان

ک آب آتش « یادداشتی بر مستند  »خا
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مهـم  عنصـری  به عنـوان  آب  ادامـه  در 
درنهایـت  و  می کنـد  نقـش  ایفـای 
در  می یابـد.  این چنیـن  کاربـردی  آتـش 
توصیـف  در  پالن هایـی  مسـتند  ایـن 
زنـان  توسـط  کـوزه  سـاخت  چگونگـی 
حمـام  همچنیـن  و  چابهـار  در  بلـوچ 
توسـط  منطقـه  ایـن  گل افشـان های  در 
کنار  مـردان بـه گل آلود صورت موازی در 
یکدیگـر بـه نمایش درمی آیـد. به عبارتی 
در این مسـتند سـکانس هایی از مراحل 
کوزه و این استحمام به صورت  ساخت 
تـا  می گیـرد  قـرار  هـم  کنـار  در  پی درپـی 
روایتـی دوگانـه امـا بـا یـک محتـوا شـکل 
به عنـوان  روایـت  ازآنجایی کـه  بگیـرد. 
عنصـری مهـم در توصیـف مسـتندهای 
همیـن  اینجـا  در  اسـت،  بوم شـناختی 
صرفـًا  اثـری  از  را  مسـتند  روایـت  عنصـر 
و  دور  شناسـانه  انسـان  یـا  جغرافیایـی 
ک آب آتـش«  شـکل روایـت مسـتند »خـا
بـه  آثـار مشـابه متمایـز می کنـد.  از  را  اثـر 
عبارتـی مستندسـاز در خـالل پرداختـن 
تلفیـق  یعنـی  خـودش،  اصلـی  ایـده  بـر 
کـوزه، مناسـک و فرهنـگ را نیـز  انسـان و 
نشـان می دهـد و ایـن تکنیـک یـا امـری 

خالقه در روایت محسوب می شود.

گل  ک و  در ابتـدا صحنه هـای از خـا
کـه هـم بـرای کوزه گـری کاربـرد دارد و هـم 
در  گل افشـان ها،  در  اسـتحمام  بـرای 
ادامـه پختـن کوزه ها بـا آتش که مصداق 
آن در پالن های موازی، خورشـید اسـت 
و  آدم هـا  بـدن  بـر  گل  شـدن  خشـک  و 
سـازی  کـوزه  بـرای  کـه  آب  آخـر  بخـش 
آن  بـا  را  کوزه هـا  و  می شـود  اسـتفاده 
آدم هایـی  آن سـو  از  و  می دهنـد  صیقـل 
گل بـر بدنشـان خشک شـده در آب  کـه 
رودخانـه ای آب تنـی می کننـد و خـود را 

می شویند.
کاماًل  بنابرایـن ایـن روایـت دوگانـه امـا 
موازی را می توان تکنیکی در نقل ماجرا 
را  مسـتند  آن  به واسـطه  کـه  دانسـت 
کـه بـه شـکل  کـرد  می تـوان اثـری قلمـداد 
کید  مسـتقیم تنهـا بـر امـر بوم شـناختی تأ

ندارد.
کـه   بی شـک آثـاری پیش تـر دیده ایـم 
چابهـار  گل افشـان های  عجیـب  مـکان 
و  کردنـد  تشـریح  مسـتقیم  شـکلی  بـه  را 
کـه ایـن قبیل  دسـت بـه معرفـی آن زدنـد 
از  گزارشـی  یـا  مقالـه  شـبیه  بیشـتر  آثـار 
می مانـد؛  طبیعـی  اثـری  یـا  منطقـه  یـک 
در  کوزه گـری  و  گل افشـان ها  اینجـا  امـا 
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کنـار یکدیگـر معنایی جدید  چابهـار در 
بحـث  در  کـوزه  و  انسـان  همگرایـی  از 

فلسفه خلقت هستند.
صـدای  آتـش«  آب  ک  »خـا مسـتند 
را  خیـام  اشـعار  کـه  اسـت  بومـی  فـردی 
بـا  رابطـه  در  کـه  اشـعاری  می خوانـد. 
از  اشـعار  کـه  ازآنجا و  اسـت  کوزه گـری 
انتخـاب  ایـن  اسـت،  خیـام  رباعیـات 
فضـای اثـر را بـه سـمت نگاهـی فلسـفی 
بـر  یـادی  ز کیـد  تأ فیلـم  می دهـد.  سـوق 
گرچـه  انسـان دارد.  کوزه گـری و خلقـت 
بحـث  آتـش«  آب  ک  »خـا مسـتند  در 
آن  در  مردهـا  اسـتحمام  و  گل افشـان ها 
به عنوان یک امر عینی به تصویر کشیده 

در  سـنتی  کار  یـک  معرفـی  و  می شـود 
سـوژه  همیـن  امـا  اسـت،  درمـان  بحـث 
خیـام،  اشـعار  و  کوزه گـری  تلفیـق  بـا 
را  خلقـت  بحـث  ضمنـی  به صـورت 
تداعـی می کنـد؛ یعنی تصویر اسـتحمام 
نمی توانـد  به تنهایـی  گل افشـان ها  در 
پـای  وقتـی  امـا  بدهـد  معنایـی  چنیـن 
از  تصاویـری  ی  رو بـر  خیـام  اشـعار 
بـه میـان می آیـد،  زنـان  کوزه گـری توسـط 
کـه ذهـن آدم هـای غـرق در  آنـگاه اسـت 

گل را بحث خلقت ربط می دهد.
خـود  جـای  در  نیـز  خیـام  اشـعار 
سـمت  بـه  را  ذهـن  گاه  ناخـودآ
هیچ انگاری و یا بهره بردن از لحظه و دم 
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و لذت بردن از زندگی می برد. فلسـفه ی 
و پوچ انـگاری  و عـدم  نیسـتی  بـر  خیـام 
گرچـه  کیـد دارد و ایـن مفهـوم  هسـتی تأ
خـارج از فیلـم و بـا اتـکا بـر اشـعار خیـام 
نشـان  بـا  اینجـا  امـا  اسـت  اسـتاد  قابـل 
کتـر  کارا دادن ایـن پوچـی بـا قـدم نهـادن 
مجـدد  فیلم سـاز  گورسـتان،  در  پیرمـرد 
بـر اندیشـه ی خیامـی صحـه می گـذارد و 
هم داسـتانی ایـده اش بـا ایـده ای خیامی 
منظـور  فقـط  گـر  ا کـه  می کنـد؛  مطـرح  را 
کوزه بود و از خوانش  فیلم ساز برساخت 
دربـاره  می خواسـت  تنهـا  خیـام  اشـعار 
کوزه گری به عنوان یک صنعت یاد کند، 
شکسـت ایدۀ فیلم را در پی داشـت؛ اما 
پالن هـای پایانـی این گونـه نبـود و نمایـی 
کوزه ای شکسـته و نمایی از قبرسـتان  از 
کـه  اتمـام  حجـت می کنـد  بـا مخاطـب 
ایـن مسـتند اندیشـه خیامـی را در قبـال 

خلقت تائید نموده است.
آب  ک  »خـا مسـتند  در  عبارتـی  بـه 
آتش« انسان و کوزه در یک بستر معنایی 
از  و  ک  خـا بـه  ک  خـا از  می گیرنـد.  قـرار 
عدم به عدم. به شـکلی انسـان می میرد 
مسـتند  ایـده  می شـکند.  نیـز  کـوزه  و 
ک آب آتـش« شـرح تمثیلـی اسـت  »خـا

کاربرد دارد. که بسیار در فلسفه خیام 
ک  »خـا مسـتند  نیـز  تولیـد  ازنظـر  امـا 
دارد.  قابل توجهـی  نـکات  آتـش«  آب 
پالن های موازی در فیلم به شـدت ازنظر 
که  معنایـی یکدیگـر را تکمیـل می کننـد 
اسـت.  اثـر  حساب شـده  تدویـن  بیانگـر 
تـا  می گذارنـد  آتـش  در  را  کـوزه  مثـاًل 
کـه  آدم هایـی  آن طـرف  از  و  شـود  پختـه 
زیـر  کردنـد،  اسـتحمام  گل افشـان ها  در 

ِگل بر بدنشان خشک می شود. آفتاب 
یا استفاده از شعر خیام مثاًل بیت:

»آمد شدِن تو اندرین عالم چیست؟
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد.« 

در ایـن صحنـه مـرد در گورسـتان قدم 
می گذارد. 

از مکانـی  فیلـم مردهـا  ابتـدای  یـا در 
کویـری  بدیـع و عجیـب عبـور می کننـد. 
انتزاعـی  نقاشـی  یـک  شـکل  بـه  کـه 
برهـوت  ایـن  از  آدم  چنـد  و  ترک خـورده 
مـوارد  و  این هـا  خشـک عبـور می کننـد. 
از  گلچینـی  ازاین دسـت،  متعـدد 
کـه  زیبایی هـای طبیعـی منطقـه اسـت 
فقط شـرح زیبایی جغرافیا نیست بلکه 
در راستای ایده و محتوای هیچ انگارانه 

کارکرد دارد. فیلم و هستی روبه زوال 
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