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نشریهیمستندهایتلویزیونی

زمين تا آسمون فرق بين ديدن و نگاه كردن .ما خيلي از اتفاق ها و آدمها
رو ميبينيم و راحت از كنارشون میگذریم ،اما يه مستند ساز به تک تک
کارگردان:
فاطمهرمضانی

نویسنده:
محدثهمیثمی

اون اتفاق ها ،به تک تک اون آدمها ،با دقت نگاه ميكنه.
ميگهيكياز شيرينترينسوژههاش،خانمهفتادسالهايبوده كهیهروز
اتفاقي توی خيابون ازش آدرس ميپرسه و از نوع جواب دادن اون خانم،
ميفهمه اين همون سوژه ايه که دنبالاش ميگشته .شايد اين فاصلهى
بين ديدن و نگاه كردن ،بزرگ ترين تفاوت ما و مستند ساز ها ست.
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یادداشتی بر مستند «ژیلوان »

نــقـد

نویسنده:
رحیمناظریان

گزارشیاز تولیدچوخه
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نشریهیمستندهایتلویزیونی

مســتند «ژیلوان» شرح حال زنی به نام

مســتند ژیلوان با نمایش کارهــای روزانه و

نــارگل حیدریــان اســت که در اســتان

روزمره این زن از قبیل نگهداری از مرغ ها،

خراســان شمالی ،شهرستان شــیروان و در

پروار گاو و گوسفندان ،گلیمبافی،جاجیم

روستایعبدآبادزندگیمی کند ۵۷.ساله

بافــی ،قالــی بافــی ،باغــداری و  ...شــروع

اســت و چوخه بافی یکی از هنر های او در

میشود .در ادامه خودش را هنرمند صنایع

تولیداتصنایعدستیو بومیاست.

دســتی و بومی و سنتی معرفی میکند که

مســتند ژیلوان اثری اســت که تنها با اتکا

کار اصلی اش دوخت چوخه است .عالوه

بــر همان ایده تکــراری چنین آثــاری تولید

بر این که در این مستند کارهای مربوط به

شــده اســت .انــگار یــک ســنت قدیمــی

هنرهای دســتی توســط نارگل به تصویر در

در تولیــد مســتندهایی کــه مربــوط بــه

مــی آید ،بخشــی از اثر نیز اختصــاص دارد

میــراث فرهنگیانــد بــرای ســالها در بین

بــه تــاش او بــرای آمــوزش و کار در مراکزی

مستندســازان حفظ شــده اســت کــه این

همچــون بهزیســتی و توانبخشــی .پــس از

آثار فقط با این نیت تولید شوند که میراث

ایــن مقدمــه و معرفــی زن و همســرش و

فرهنگی را حفظ کنند .در حالیکه حفظ

هنرهای دســتی ،مســتند کامال به سمت

میراثفرهنگیبهواسطهتالشانواعرسانه

تهیه یک چوخه و مراحل تولید آن می رود.
ً
مستندساز بهصورت کامالروتینو بدیهی

ای بــا زبــان خود به بیان هنری دســت می

همه ی مراحل تولید چوخه را به تصویر می

باید.وقتیاز مستندو یااثریسینماییو یا

کشد.

فیلمیکحرفمیزنیمدر وهلهاولموضوع

مستندساز برایبهتصویر کشیدنموضوع

را در کنــار فــرم اثــر قــرار میدهیــم .مســتند
ً
ژیلوان دقیقا شــبیه آثاری اســت که بدون

مســتند ،اغلــب از روش بدیهــه ســازی
اســتفاده می کند که این شــیوه در بیشــتر

اینکه جذابیتی از نظر هنری یا ســینمایی

یشــود.
مــوارد به شــکلی باورپذیــر ارائه نم 

و یا حتی اثری تصویری داشته باشد ،تمام

بــه طــور مثــال ورود خواهــر ناتنی بــه ماجرا

پتانسیل اش را بر این ایده تکراری که شرح

و کمــک او به نــارگل برای تولیــد چوخه به

یک صنعت بومی است ،قرار داده است.

شــدت فرمایشــی اســت .گفت و گوی آن

هایدیگرنیزقابلحصولاستو هررسانه

شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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نشریهیمستندهایتلویزیونی

دو نیز خالی از طبیعی سازی یا واقع نمایی است:
 :شهناز یادت میاد ما چه هنر هایی از دستمونبر می اومد؟
 :خواهــر جان مــن که هیچ خاطــرات قدیم یادمنمیره!
 :چی شد که من رفتم توی صنایعدستی؟مشــخص اســت که دو خواهــر ناتنی کــه البته با
یکدیگر بزرگ شدهاند هیچ وقت در حالت عادی
از یکدیگر چنین سواالتی نمی پرسند .یا اینگونه
بــا یکدیگــر حرف نمیزنند .مشــخص اســت که
طبق نظر مستندســاز و فقط برای دادن اطالعات
به مخاطب این دیالوگ ها بین آنها برقرار میشود؛
چرا که دو خواهر یا حتی دو دوســت که ســالهای
ســال با یکدیگر زندگی کردهاند و از هم اطالعاتی
بدیهــی دارنــد چنین مکالمــهای بعید اســت که
بینشــان برقرار شــود .مثال ســوال «چی شد که من
رفتم توی صنایع دســتی؟» سوالی نیست که این
دو خواهر اینجا جلوی دوربین یادشــان بیاید و آن
راطرح کنند.
مســتند ژیلــوان در نهایت بــا اتمــام کار تولید یک
چوخهبهپایانمیرسددر حالی کهتنهاحاصلش،
شکل و شمایل تولید یک کاالی روستایی است.
جز این ،نه از نظر قابلیت های تصویر و یا جذابیت
های تدوین چیزی دارد و نه حتی روایتی منحصر
فرد در این مستند دیده میشود.
شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397

مستند ژیلوان در
نهایت با اتمام کار
تولید یک چوخه به
پایان میرسد در حالی
که تنها حاصلش،
شکل و شمایل تولید
یک کاالی روستایی
است.

9

10
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زمان شاید تنها چیزی باشه که انسان همیشه باهاش توی جنگ بوده،
زمان تموم میشه ،هیچ وقت به اندازه ی کافی نیست و زود میگذره.
کارگردان:
مهدیرئیسی

نویسنده:
مهدی ولی زاده

آدمها برای غلبه کردن به زمان فداکاری میکنند ،و پشــت هر فداکاری
همیشه یک هدف هست و یک عشق.
مهمــون امــروز مــا بــه کارش عشــق داره ،کارش ســاخت مســتنده ،و
هدفاش ،نشون دادن داستان هایی که باید روایت شن .برای همین به
زمان غلبه کرد .ظرف یک ماه مستندی رو ساخت که شاید اگر وقت به
قدر کافی بود ماه ها ساخت اش طول میکشید ،ولی خب ،عشق به کار
همهیمعادالترو بهممیزنه!

شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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یادداشتی بر مستند «زمرد صحرا»

نــقـد

نویسنده:
رحیمناظریان

تمجیداز یک کارآفرین!

12

نشریهیمستندهایتلویزیونی

مســتند زمرد صحرا بیش از آنکه اثری

ایــن نقطــه از ایران را بیان مــی دارد و حتی

در رابطه با کارآفرینی یا معرفی یک فرد

دربارهشرایطآبو هواییو فرهنگمنطقه

کــه در شــهر مــراوه تپــه در حــدود ۳۰الی۴۰

نیزاشاراتیدارد.

هکتار باغ زیتون پرورش داده است باشد،

مستند زمرد صحرا در رسیدن به یک ایده

اثریستبافرمتتبلیغی کهیادآور رپورتاژ

موثر و قالب و همچنین روایتی جذاب و یا

آ گهیهاینشریاتتبلیغیاست.

پرداختی مناسب ناتوان است ,مستندی

مســتند زمرد صحــرا در کمتــر از  ۱۸دقیقه

کــه میخواهــد فــردی کارآفریــن را معرفــی

به معرفــی مرد میانســالی میپــردازد که در

کنــد و برای اینکه بتواند پوشــش کاملی از

یکــی از شــهرهای اســتان گلســتان در مرز

شــخص مــورد نظــر داشــته باشــد ،دائم به

ترکمنستانبهواسطهآباد کردنزمینهایی

حاشــیه مــی رود و مــواردی را طــرح میکند

و تبدیــل آن بــه بــاغ زیتــون ،درآمــد زیــادی

شــبیه وصله ناجــور در روایت اصلی به
ک
ِ

کسبنمودهاست.
آغاز مستند با صدای اذان صبح و نمایی

چشممیآیند.
ً
به طور مثال به شکلی کامال ساده انگارانه

از مسجد و تصاویر هوایی از منابع مسجد

و فقــط بــرای اســتفاده شــخصی در ایــن

شــهر آغــاز مــی شــود و افــرادی را بــه تصویر

مستند،ارجاعیبهفیلمزیردرختانزیتون

می کشــد کــه در صبحگاه در حــال رفتن

عباس کیارستمیوجوددارد.اینارجاعبه

به مســجد هستند .شــخصیت محوری

هیچعنوانفرآیندیفیلمیکیایکارجاع

مســتند نیز یکــی از این نمازگزاران اســت.

ســینمایی نیســت؛ بلکــه پــس از نمایش

بالفاصلهنریشن کهشخصمعرفیشونده

بخشهایــی از ایــن فیلــم از تلویزیــون و

در ایــن مســتند بیــان آن را به عهــده دارد و

ویدیوی خانه مرد ،او در رابطه با این مساله

ایــن گفتار متن گاهی تبدیل به مصاحبه

حــرف میزنــد کــه رودبــار اســتان گیــان،

رودررو نیــز میشــود ،درباره شــهر مــراوه تپه و

تنها جایی نیســت که زیتون دارد و استان

ویژگی های فرهنگی و اقلیم آن اطالعاتی

گلستان زیتون باکیفیت تری را پرورش می

ارائه می کند .مســتند زمرد صحرا در کنار

دهد.

معرفیاینفردبرخیاز ویژگیهایاقلیمی

ایــن اظهــار نظر هیچ ربطی بــه برش هایی
شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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از فیلــم زیــر درختــان زیتــون اثــر عبــاس

شــکل گفتگوهــا در ایــن مســتند بســیار

کیارســتمی ندارد .به عبارتــی از این ارجاع

فرمایشیو تصنعیاست .کامالمشخص

فقــط به عنــوان یــک ابــزار بــرای بیــان یک

است که مستند ساز به روش بدیعه سازی

گــزارش خبــری اســتفاده شــده اســت .یــا

تالش کرده اســت افــراد را در وضعیتی قرار

اینکه در طول مستند شاهد این هستیم،

دهد که آنها مجبور به گفتگو شــوند و این

مــرد کارآفریــن به مراکــزی کــه مدیریت آن

گفتگوهاروایتراپیشببرند.

را بــه عهــده دارد مراجعه مــی کند .مثال به

بــه طور مثال ،همســر ایــن مرد نــه از طریق

نانوایــی مــی رود و گفتگــوی بیــن او و نانــوا

تلویزیــون بلکــه از طریق لپ تــاپ ،برنامه

متوجه میشــویم که این کارآفرین مسئول

ای را نــگاه مــی کنــد کــه مربوط بــه حضور

ایــن نانوایــی نیــز هســت .در ادامــه او را در
یــک فروشــگاه لــوازم خانگــی میبینیــم و

همســرش در یــک آیتــم تلویزیونی اســت.
ً
مشخصا این زن برنامه دانلود شده را از لپ

نحوه گفتگوی او با مســئولین فروشگاه نیز

تاپ نگاه میکنند و اینجاست که توهین

حکایت از این دارد که او مالک اینجاست

بــه مخاطــب در این مســتند با گفتگویی

و آمدهاستتابهفروشگاهخودشسرکشی

کــه مــرد با همســرش برقرار می کند شــکل

کنــد گفــت گویــی به شــدت فرمایشــی بر

می گیرد .مرد به محض ورود به همســرش

ایــن صحنه ها حاکم اســت .فرد محوری

میگویــد «چه کار می کنی؟» و زن پاســخ

مستند زمرد صحرا در این فروشگاه دستور

میدهد« :دارن شما رو نشون میدن» کامال
ً
مشــخص اســت که این دیالوگ هــا صرفا

ندارنــد به صورت اقســاط نیــز کاال فروخته

برای این مسئله در مستند جانمایی شده

شود .اینجاست که اثر از یک پرتره یا از یک

است تا به مخاطب گفته شود که شخص

مستندمعرفینامهایبهیکرپورتاژ آ گهی

محوریاینمستندرادر تلویزیوننیزنشان

تبدیــل مــی شــود .اثری تبلیغی کــه تالش

داده اند .به نظر شــکل استفاده از آرشیو در

دارد خوبیها و ســجایای اخالقی یک فرد را
ً
به شــکلی کامال غیر هنرمندانه و مستقیم

اینصحنهبه شدت سهلانگارانهاست.
بحــث تبلیغی بودن مســتند زمــرد صحرا

بیان کند.

یشــود کــه فرد
آنجایــی غیرقابــل تحمل م 

می دهد که به مشتری هایی که توان مالی
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معرفی شــونده روبروی دوربین مستندساز

در حالی که کل خانواده دور سفره نشسته

مینشــیند و به صورت شــفاف در رابطه با

اند،همسرمردمیگوید:

انسان دوستی خودش حرف میزند و اینکه

«اینهندوانهمالخودماناست؟»

دو هکتــار از زمین هایــش را به مرکز درمانی

و مرد پاسخ میدهد:

اهدا کردهو اینکه کمک کردنبهنیازمندان

«بلــه .برنج مــال خودمان اســت .مرغ مال

را بسیار دوســت دارد .فاجعه آنجایی رقم

خودمان است .زیتون مال خودمان است.

مــی خورد کــه این فرد به کمیتــه امداد می

نان هم مال خودمان است».
ً
به عبارتی اینجا نیز گفتگو کامال فرمایشی
ً
اســت .چراکــه کل این خانــواده خصوصا

شــخص چند کودک را نیز در این ســازمان
زیرچترحمایتیخودشدارد

مادرخانــه حتمــا مــی دانــد کــه ایــن
ِ

محصوالتتولیدخودشاناست،بنابراین

مواردی کهدر آن گفتگوهاحالتفرمایشی

بیان آن کامال تک ســویه و برای اطالعات

بحث تبلیغی بودن

دارد در ایــن اثــر  ۲۰دقیقــه ای بســیار زیــاد

دادن بــه مخاطــب اســت و همیــن کافــی

مستند زمرد صحرا

است .به طور نمونه کارگری در حال شخم

است تا فرمایشی بودن دیالوگ ثابت شود.

آنجایی غیرقابل تحمل

زدنخاکدرختانزیتوناست .گفتگویی

درحالــی که گفتگو باید درونی و متعلق به

میشود که فرد معرفی

کهبیناو و شخصمحوریاینمستندرخ
ً
میدهدهمچنان کامالفرمایشیاست.به

خود شخصیت ها باشد .در نهایت اینکه
ً
مســتند زمرد صحرا کامال اثری یک طرفه،

شونده روبروی دوربین
مستندساز مینشیند

طور مثال«:اینعلفها،اینخارهارابزنید

تبلیغیو شعارگونهاست.

و به صورت شفاف در

تا مکان برای برداشت زیتون آماده باشد».

اثــری کــه میتوانســت بــا تمرکز بــر درختان

رابطه با انسان دوستی

گفتگویــی کــه در حالت عادی توســط دو

زیتــون ،بیابــان هــای اطــراف منطقــه،

خودش حرف میزند و

فردی که کارشــان مربوط به درخت زیتون

شــرایط ســخت انتقال آب ،فقر و بیکاری

اینکه دو هکتار از زمین

اســت به هیچ عنوان بیان نمی شــود .چرا

همشــهریان ایــن مــرد و  ...کمــی از ایــن

هایش را به مرکز درمانی

کــه آنها می دانند پاکســازی بســتر درخت

رخــوت و شــکل تبلیغــی خــارج شــود ،به

اهدا کرده و اینکه کمک

زیتــون بــرای چیدن میــوه اهمیــت دارد .یا
ً
مثال در خانه ی مرد ،در هنگام صرف غذا

انحــای مختلــف تــاش نمــوده اســت تــا

کردن به نیازمندان را

شعاریباقیماند.

بسیار دوست دارد.

رود و بــا گفتگویــی کوتــاه بیــن او و یکی از
مسئولین کمیتهامدادمتوجهمیشویماین

شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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خيليوقتاهست كهميدونيمسيرسختيپيشرو داری،امااينباعث
نميشــه كه از مسيرت دست بكشــي و ادامه ندی ،مستند سازي براش
کارگردان:
هادیثابت
شوکتآبادی

نویسنده:
محدثهمیثمی

از اون مســيراييه كــه با وجود همه ي ســختيش بهــش ادامه ميده ،چون
پشتش يه عشق و یک دغدغه ی بزرگه كه نميذاره دست بكشه .ميگه
خراسان پر از هنراييه كه كم كم در حال فراموشی اند.
ثبت اين هنر ها توي قاب دوربين اش ،دست
برای همین دوست داره با ِ
كم اين فرامشی رو تا روزی که چاره ای پیدا شه عقب بندازه.

شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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یادداشتی بر مستند «برک»

نــقـد

نویسنده:
رحیمناظریان

مرگتدریجی
مشاغلبومی
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مستند «برک» درباره یک نوع بافتنی

نامتعــارف از گوســفندان ،نماهایــی

و گونــه ای از صنایــع دســتی و بومی

کوتــاه از تراشــیدن پشــم گوســفندان،

خراسان جنوبی است که در این مستند

صحبت های سربســته یک شــخص از

به واســطه معرفی یک زن روســتایی این

مشــاغل بومی کــه در حال زوال اســت و

صنعت بومی نیز معرفی میشود.
ً
غالبــا مســتندهایی کــه بــه معرفــی یک

چندین و چند پالن با چنین شــمایلی،
ســعی بــر آن دارد تــا بــا حــذف نریشــن و

صنعــت بومــی میپردازنــد و یک شــغل

بــا اتکا بــر تصاویــر ،اطالعــات مــورد نیاز

قدیمــی را مــورد بررســی قــرار میدهنــد

را بــه بیننــده انتقــال دهد .به طــور مثال

ایــن نکتــه در آنهــا حائــز اهمیــت اســت

گوســفندانی کــه پشــت چنــد الســتیک

که این شــغل بنــا بر مقتضیــات زمان در

خودرو پنهان شده اند و نمایی از آفتاب

حــال نابــودی اســت .شــاید بــه جــرأت

و یــا نماهایــی بســته از اجــزای کوچــک

بتــوان گفــت بیــش از  %۹۰مســتندهای

دســتگاه نخ ریسی ســنتی ،همه این ها

تلویزیونی و یا آثاری که در رابطه مشاغل

در راســتای تکمیل محتوای مستند قرار

بومی و محلی اســت ،این ایده را پرورش

دارد؛ چرا کــه حرکــت آرام دوربین بر روی

میدهند که شــغل موردنظر ،روزهای آخر

جزئــی ترین موارد و اجزای یک دســتگاه

حیاتــش را ســپری میکنــد و نســلهای

قدیمی ،حســی توأم با زوال را نشــانه می

جدیدتر ،از قدیمی ها و اســتادکاران این

رود .بالفاصلــه پــس از ورودی مســتند و

حرفه ها ،چیزی نمی آموزند.

اطالعاتــی در رابطــه بــا موضــوع اصلــی،

مســتند بــرک نیــز دارای همیــن ویژگــی

مســتند ســاز در یــک حرکــت جســورانه

است ،اما تا حدودی به واسطه برداشت

گورســتانی را بــه تصویر میکشــد و بعد از

هــای کوتــاه و محــدود از ســوژه ،مســتند

آن تصاویری از دستگاه های قدیمی که

ســاز ســعی کرده اســت عالوه بــر معرفی

برای تولید الیاف در روستای نمونه از آن

یک شغل از منظر فیلم نیز به آن بنگرد.

اســتفاده میشود و شــخصیت محوری

مســتند بــرک بــا نماهــای بســته از نــخ

ایــن مســتند یعنــی زنی کــه می بافــد در

ریســی ،دستگاه نخ ریســی ،چند نمای

حال کار کردن با این دستگاه است.
شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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«برک»

مســتند بــرک تــا جایــی کــه امــکان دارد

گــذر نیمــی از ایــن مســتند دور از انتظار

از کالم فاصلــه میگیرد و ســعی میکند

نیســت .مستند برک ورودی خوبی برای

آنچــه در محــدوده ســوژه قــرار دارد را بــه

شــرح موضــوع دارد و بــا اتــکا بــر تصویــر

واسطه تصاویر بیان کند.

اطالعــات مورد نیــاز را ارائــه میکند؛ اما

در ادامه همه مراحل تولید پارچه یا برک

در میانــه اثر نیز کلیش ـههای رایج چنین

بــا اســتفاده از الیــاف طبیعــی از مرحلــه

یشــود .اینکــه ما بدانیم
آثاری رعایت م 

رنــگ زدن بــا مــواد گیاهــی و طبیعــی تــا

یک کاالی سنتی چه مراحلی را طی می
ً
کنــد تا بــه تولید برســد و نهایتــا این پیام

بــه نمایش در مــی آید .چیــزی که پس از

یشــود که
نیــز به مخاطب انتقال داده م 

تولیــد نهایــی محصــول در ایــن مســتند
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این مشاغل با وجود مشکالت تولیدی،

تاکیــد بر مفهوم مــرگ به واســطه نمایش

همچنــان در حــال نابــودی انــد .بــه طور

گورســتان و یــا جانمایــی پالنهایــی

کل مســتند بــرم با حــذف نریشــن و بهره

کســالت بــار از آدم هــا باشــد .در اغلــب

بردن از نماهای نزدیک از اشیا و تصاویر

صحنههــای ایــن مســتند شــاهد

بریــده بریــده بــه رازآلودگــی اش دامــن

تصاویــری پــر از کرختــی و ســکون از

میزنــد .تصاویــری کــه منجر بــه حذف

آدمهای حاضر و یا اشیا هستیم که همه

کالم و جلوه گری تصویر می شوند.

اینهــا همان انتقال مفهوم نابودی اســت

نکتــه نهایی و جذاب مســتند میتواند

کــه مــدام در ایــن مســتند بــدان تا کیــد

تاکیــد مستندســاز بــر زوال ایــن شــغل و

میشود.
شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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«هرگز جز براي خدا كاري نكن»  ،اين جمله از شهيد آويني یکی از اصل
هایزندگیشه.
کارگردان:
محمدمهدی
خالقی

نویسنده:
محدثهمیثمی

فقط چند دقيقه صحبت باهاش كافيه تا بهت ثابت بشه كه اهل شعار
نيســت و مرد عمله ،مردی که ســال  95وقتی موج دوم آوارگی مســلمان
های ميانمار شروع شد ،وسایل اش رو جمع كرد و راهي روهينگيا شد تا
شايد بتونه با به تصوير كشيدن اون فاجعه ،به روش خود اش کمکشون
کنه .به نظرش اونقدر مظلوميت اون آدم ها بزرگ بود كه نتونه بهشون بي
تفاوت باشه ،و مگه مستند ساز بودن غير از دغدغه مند بودنه؟

شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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یادداشتی بر مستند «رویای روهینگیا»

نــقـد

نویسنده:
رحیمناظریان

مسلمانانیݢکهݢݢآوارهاند
ݢ
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مســتند رویای «روهینگیا» اثری است

دریافتی فراتر از شرح یک آوارگی باقی نمی

در رابطــه بــا آوارگی مســلمانان میانمار

گذارد.

(برمــه) توســط بودایی های این کشــور که

در این مســتند تعریف و تمجید از زادگاه

از زادگاهشــان رانــده و به بنگالدش تبعید

ایــن آوارگان و خاطراتــی از آنجــا و انتقــال

شدند.

حسیشبیهبهنوستالژی کهحاصلدوری

در این مســتند رویداد ،از زاویه ی دید پســر

از خانه و ســرزمین اســت ،فقط بــرای این

خردســالی روایــت میشــود و ایــن روایــت

امــر بیان می گــردد تا به مخاطب و بیننده

از زادگاه ایــن کــودک و نمایــش چگونگــی

اطالعاتی در رابطه با آوارگی دهد؛ در حالی

آوارگی تا اردوگاه بنگالدش در اکنون ،ادامه

کهمواردیهمچونجنگباغیرنظامیها،

دارد.مستندساز برایاینکهماجرایآوارگی

کشــتار کودکان و مفهوم دورماندن از خانه

اهالی روهینگیا را به صورت خطی و پی در

برای یک کودک ،میتواند دســتمایه اثری

پی ارائه کند به واسطه آرشیو صحنههای

باشد که به تنهایی فراتر از مفهوم سرراست

یــورش بوداییها و نظامی های میانماری

آوارگی به کار رود.

به روســتاییان مســلمان در روهینگیــا را به

حتــی زیبایــی شناســی خشــونت نیز می

ترتیــب وقــوع رویداد در این مســتند شــرح
ِ

توانســت در بخــش هایــی از ایــن مســتند

مــی دهــد .بنابرایــن در مســتند روهینگیا

بدان توجه شود و یاس حاصل از دورماندن

از زاویــه دیــد یک پســر نوجــوان کــه وظیفه

از دیار در پســرک بیشــتر به چشم بیاید .اما

بیان نریشــن را نیز به عهــده دارد ،با کمک

در این مســتند فقط این پســر نوجــوان می

تصاویــر آرشــیوی و تصاویــر اورجینال می

گوید که رنج می کشد و رویای روهینگیا را

توانیمدریافتدقیقیاز زندگیسختاین

در سر دارد و این در حالی است که اتفاقی

آوارگان داشــته باشیم .با این حال مستند

هوشمندانهدر اثررخنمیدهدتابااستدالل

رویــای روهینگیــا بــا وجــود روایتــی خطی

مخاطب ایــن رنج آوارگی دریافــت و درک

تالش می کند تا خبری و یا گزارشــی باقی

شود.وقتییکفردروبرویدوربینبنشیند

بمانــد و بــه جز شــرح همین مــواردی که

و بگویــد «مــن آواره ام» خیلی جای بحث

بیان شد این مستند راهی به سوی درک و

ندارد.
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پالن چنــد بار در فواصل مختلــف در این

از منظــری دیگر شــرح یــورش نظامیهای
ً
میانماری در این مســتند به شکلی کامال

مســتند به نمایش در می آیــد و این تأ کید

خبری و گزارشــی ارائه میشود و جذابیت

ســبب می گردد تــا هر بار برداشــتی تــازه از

های ســینمایی یا فیلمیک برای پوشــش

آن داشــته باشــیم .بــه طــور مثال در شــروع

این رویداد لحاظ نمی گردد.

فیلم به واسطه محتوای نریشن ،تصور می

تنها کاری کهمستندساز برایایجادارتباط

کنیم این مزرعه متعلق به روهینگیا ،یعنی

حسی با مخاطب در این اثر انجام میدهد

زادگاه ایــن کــودک اســت؛ امــا همین پالن

تاکید بر این پالن اســت که پسر نوجوان در

در اواسط مستند مجدد به نمایش در می

حال عبور از یک مزرعه دیده میشــود .این

آید تا مطمئن شویم که اینجا همان اردوگاه

26
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آوارگاناست.

ســعی میکند تــا فضای اثــر را بــا محتوای

در مســتند رویای روهینگیا مســتند ســاز

آن که شــرح رنج و اندوه اســت ،هماهنگ

با تاکید بر اشــیاء کوچک و دم دســتی که

یتــوان به
نماینــد .از این دســت مــوارد را م 

دور و بر افراد قرار دارد و اســتفاده از نماهای

عنــوان نکات مثبت این مســتند یــاد کرد

نزدیــک از چهــره کودکان و ســالخوردگانی

اما به طور کل رویایی روهینگیا اثری است

مغمــوم حتــی در کالس آموزشــی قــرآن و

که قبل از آنکه به فیلم برســد شــبیه آیتمی

نماهایــی از پــدری مریــض در کمــپ و

خبری تنها مشــغول به روایت ظلم بودایی

تصاویر آرشــیوی از ضرب و شــتم آوارگان و

هــا بــر مســلمانان میانمــار و آوارگــی آنها به

نمایش گرسنگیو بیکاریآناندر اردوگاه،

بنگالدشاست.
شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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کاش میشد ،مثل وقت هایی که از یه خواب بد میپریم ،اینبار هم بیدار
شیمو ببینیمهنوز همبچههادارنتویارومیهشنامیکنن.
کارگردان:
مهدیحیدری

نویسنده:
محدثهمیثمی

بچه هایی که شــاید تا چندسال بعد ،تنها خاطره شــون از این دریاچه،
طوفان های نمک باشــه .معتقده هنوز هم دیر نیســت ،باید ِدین اش رو
به روز های خوش کودکی ،و به دیاچه ای که اون روز ها رو ســاخت و به
فرهنگ و آدابی که ترس فراموش شدن اشون رهاش نمیکنه ادا کنه .برای
همیندوربینرو دست گرفتهو مستندمیسازه،مستندهایی کهاونقدر با
عشق براشون زحمت کشیده که براش حکم بچه هاش رو دارند.
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یادداشتی بر مستند «تخت زرین»

نــقـد

نویسنده:
رحیم ناظریان

رو ݢدݢخ ݢاݢنـــه،
ا کوسیستموتاریخ
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مســتند «تخت زرین» عــاوه بر اینکه

است ،تخت سلیمان و شهر باستانی شیز

از سرچشــمه زرینــه رود تــا دریاچــه

که تمدنی کهن دارد و در دوران اشــکانیان

ارومیه مسیر پیمایش این رودخانه را از نظر

پایتخت ایــن امپراتــوری بوده و قــدرت آن

مــی گذراند ،به تمام اکوسیســتم حاشــیه

نیز به دوران ساســانیان برمی گــردد ،زندان

رودخانهو همچنینآثار باستانیو تاریخی

ســلیمان که در دهانه آتشفشــان قرار دارد،

این مســیر پر پیچ و خــم نیز اشــاره دارد .به

شــاهین دژ و آثار متعلق به این منطقه که

عبارتی مستند تخت زرین هم معرفی این

مربوط به هزاره چهارم و پنجم قبل از میالد

رودخانه از سرچشمه تا مقصد است و هم

است ،بی بی کند و گور دخمه های آنجا

از سویی اثری است که به تاریخ و تمدن نیز

و بررســی تمدن اورارتویی در هزاره اول قبل

توجهدارد.

از میــاد ،همگــی بــه عنــوان مــواردی کــه

در آغاز مستند تخت زرین ،نریشن با بیان

مربوط به آثار باســتانی اســت و در حاشیه

ایــن نکته که عوامل این مســتند به همراه

زرینــه رود قــرار دارد ،در این اثر مورد بررســی

زرینه رود قرار اســت به دریاچه ارومیه ســفر

قرار میگیــرد .از دیگر مواردی که در این اثر

کننــد و ایــن ســفر بــا حوادثی همراه اســت

بدان اشــاره میشود نمایش سیالب های

و شــامل شــگفتی هــا و پایانــی غــم انگیــز

خطرناک زریــنرود ،ویران شــدن پل های

خواهد بود ،این انگیزه در مخاطب ایجاد

روســتایی ،آبگرفتگــی روســتاها و ویرانــی

میشود که تا پایان به تماشای آن بنشیند

برخــی از خانه ها ،نمایش ســدهایی که بر
ً
روی مسیر این رود احداث شده و احتماال

اســت ،برایش جذابیتی نداشت ،حداقل
ً
بــه خاطــر همیــن پایان غــم انگیز کــه فعال

یکی از دالیل خشک شدن دریاچه ارومیه
نیزاحداثاینسدهاست،تصویربرداری

سربستهاستایناثررادنبال کند .مستند

هوایــی و پــی گرفتن مســیر رود بــه صورت

تخت زرین جغرافیایی از شمال کوه های

کامل ،زندگی جانوری در شب در حاشیه

کردستانتادریاچهارومیهراشاملمیشود.

رودخانــه ،رابطه انســان و رود ،چراگاه های

آثار باســتانی همچون قلعه تاریخی زیویه

وسیعاطرافرودخانه ،گلههای گوسفندو

که متعلق به سال  ۷۰۰قبل از میالد مسیح

دامپروری و کشاورزی ،بررسی ویژگیهای

و اگر موضوع مســتندی که دربــاره یک رود

شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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دلتای زرینه رود و معرفی آبشارها و ...همه

دریاچــه تمرکــز دارد ،ایــن نقــد نیز بــه وجود

اینهــا در این اثــر به صورت معرفــی نامهای

میآید کهچرادر طولاثر،مقدمهایو زمینه

و بــه شــکل اثــری کــه تنهــا نیتــش معرفی

چینــی بــرای ایــن نقد توســط مستندســاز

جغرافیاست،ارائهمیشود.

اعمــال نمیشــود؟ بــه طــور مثــال یکــی

در پایان مســتند نیز با بررســی از بین رفتن

از دالیــل خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه

تنهــا گونــه جانــوری دریاچــه ارومیــه یعنی

همیــن سدهاســت کــه بــر روی رودخانــه

آرتمیــا و حوضچههای مصنوعی که برای

زرینهرود ســاخته شــده است .مستندساز

پــرورش ایــن جانــدار تعبیه شــده اســت و

میتوانســت با تأ کید بیشتری این مسئله

نمایش جزیرههــای نمک و نابودی لحظه

را در اثــر بیــان دارد ،در حالــی کــه همانطور

بــه لحظــه دریاچــه ارومیه ،مســتند تالش

کــه از آثــار تاریخــی و باســتانی حاشــیه

مستند تخت زرین با

میکنــد نقــد خــود در قبال کســانی کــه در

رودخانــه در ایــن مســتند نــام بــرده شــد،

شرح دقیق ویژ گیها

نابودی این منبع طبیعی نقش داشــتند را

ســدها را نیــز همانگونــه معرفــی نمــود .و یا

و ا کوسیستم رودخانه

ارائهنماید.بهعبارتیمستندتختزرینبا

اینکه مستندســاز با پوشــش آثار باستانی

زرینهرود فقط در

شرح دقیق ویژگیها و اکوسیستم رودخانه

حاشــیه رودخانــه و معرفــی آنان ،بــه رابطه

لحظات پایانیاش به

زرینــهرود فقــط در لحظــات پایانــیاش به

بیــن انســان و ایــن رودخانــه در طــول زمان

شورهزار دریاچه ارومیه

شــورهزار دریاچــه ارومیه میپــردازد تا با این

اشاره داشته است .بنابراین میتوانست از

میپردازد تا با این فرم

فــرم و بــا ایــن شــکل از روایــت این نکتــه را

همین موضوع برای نقش عامل انسانی در

و با این شکل از روایت

خاطر نشــان ســازد که زرینــه رود همچنان

نابودی دریاچه ارومیه نیز بهره ببرد؛ چرا که

این نکته را خاطر نشان

دارای صالبت است اما این عدم مدیریت

در طول اثر بارها میتوان به این نکته پی برد

سازد که زرینه رود

صحیح است که سبب شده تا زرینه رود

که مستندساز قصد داشته تا با نمایش آثار

همچنان دارای صالبت

به یک شوره زار سرازیر شود.

تاریخی و باســتانی حاشــیه رودخانه ،مارا

است اما این عدم

اگــر پایــان مســتند با چنیــن نقــدی همراه

به همزیستی دوستانه انسان و رود در طول

مدیریت صحیح است

نبود ،میشــد این مســتند را اثری توصیفی

زمان متقاعد کند؛ اما در پایان اثر اشارهای

که سبب شده تا زرینه

از ایــن رودخانــه قلمــداد کــرد؛ امــا وقتــی

بهعدمهمزیستیانسانو رودخانهدر قبال

رود به یک شوره زار

پایانبندیاش این گونه با تاکید بر نابودی

نابودیدریاچهارومیهاشارهایندارد.

سرازیر شود.
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آدمهــا تــوی بچگــي ،دوســت دارن خودشــون رو تــوی نقــش آدم بزرگها
نقاشــی کننــد .يكی خودش رو تــوی لباس یه دکتر میکشــه و یکی روی
کارگردان:
سیدسجاد
اݤݤبطحیݤݤ

نویسنده:
محدثهمیثمی

صندلی یه خلبان ،نقاشــی سید ســجاد ابطحی از خودش یه کارگردان
کاربلدبود.
ســجاد از بچگی عاشق ســینما و تصویر بود ،فقط تصورش کنید وقتی
اولیــن بــار بهــش یــه دوربیــن کادو میــدن ،خــودش میگــه ،اون لحظــه
خوشحالترینبچهیزمینبود.
آرزو داره وقتي داره روز به روز به تعداد جوايز و موفقيتهاش اضافه ميشه،
هيچموقع گذشتهيخودشرو فراموشنكنه،فراموشنکنهفيلمسازي
رو از جايي شروع کرده كه تا چند سال پيش ،حتا يه سينما هم نداشت.
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نــقـد

نویسنده:
رحیمناظریان

ݢݢکلیݣݣگویی در سه دقیقه
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مستند «پرواز» در کمتر از  ۴دقیقه فقط

و جذابیتهــای موجز بــودن را با کلی گرایی

بخشی از زندگی و شرایط جسمی یک

اشــتباه گرفتــه اســت .مســتند پــرواز فقط

فرد به نام محمد رضا یعقوبی را مد نظر قرار

از نظــر زمانی مســتندی کوتاه اســت و این

میدهــد کــه میتوانــد از نظــر اراده یک فرد

دلیلــی نمیشــود که بگوییم ایــن اثر موجز

و ســتایش ایــن اراده قابل توجه باشــد .فرد

اســت .دلیــل ایــن نقــد نیــز این اســت که

معرفی شونده در این مستند هر دو دستش

مستند ســاز در کمتر از  ۴دقیقه کلیترین

را از ناحیه کتف به پایین از دست داده و به

موضــوع زندگــی ایــن فــرد معلــول را بیــان

زعم خود یک کلیه نیز ندارد؛ اما او قهرمان

میکند.

شنای کشوری نیز هست و عالوه بر اینکه

مســتقیم به اصــل مطلب اشــاره میکند و

رانندگــی میکنــد ،میتواند همــه کارهای

بدون هیچ خالقیتی فقط بیان میدارد که

روزانهاشرابا کمکپاهایشانجامدهد.او

این فرد با وجود معلولیت ،قهرمان شــنای

که در یک حادثه دلخراش دچار معلولیت

کشورینیزهست.

شــده بود اینک با این معلولیت کنار آمده

بــه نظر بــا این تصــور که چنیــن موضوعی

است.

قابلیت این را دارد که در روزنامهها یا اخبار

در مستندپرواز معرفیاینشخصفقطبه

سراسری بیان شود ،این سوال پیش میآید

همین معلولیت و بیان اراده او اختصاص

در چنیــن شــکلی از ارائــه یــک موضــوع،

دارد .مستندســاز پــا را فراتر نمینهــد و این

کارکرد مســتند پــرواز بــرای بیان این ســوژه

شــخص را بــرای بیننــده کالبدشــکافی

خبــری چیســت؟ اگــر قــرار باشــد در اثری

نمیکنــد .یــا ایــن کــه شــیوه زندگــیاش را

مســتند فقط همان چیــزی را کــه وظایف

بیشــتر از آنچــه در ایــن مســتند ارائــه شــد

یــک آیتــم خبــری اســت شــاهد باشــیم،

بــه تصویر نمیکشــد .مستندســاز فقط بر

کارکرد و زبان مســتند و سینما یا تصویری

شــنا و رانندگــی ایــن فــرد اشــاره میکنــد و

فیلمیکدرچیست؟

موفقیتهای او در ورزش قهرمانی را از زبان

مستند پرواز پا را فراتر از این کلیگرایی می

خــودش بیان مینمایــد .این خــود یکی از

گــذارد و تــا مرز شــعار نیــز پیش م ـیرود .در

نقاط ضعف این مســتند اســت که ایجاز

مســتندی که کمتــر از  ۴دقیقه بــرای بیان
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ایــده فرصــت دارد؛ این پایانبندی توســط

نظرم هیچ کاری سخت نیست .فقط آدم

مستندساز ارائهمیشود:

بایدبخوادهمین!

خــود شــخص معرفــی شــونده در پایــان

این جمله و محتــوای آن در نیمه ابتدایی

مســتند میگوید ،من محمدرضا یعقوبی

مستند یعنی دو دقیقه اول به طور کامل با

هســتم و دو دســت و یک کلیه نــدارم و به

تصاویری که شنای این فرد را بدون دست
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نشان می داد ،بیان شده بود و برای اثری به

اراده ،مستندساز همه بار محتوایی اثر را بر

شدت کوتاه این تکرار مکررات حتی بیش

دوش خــود آن شــخص می گذارد و ســوژه

از آثــاری کــه طوالنی ترند به چشــم میآید.

در موقعیتــی قــرار می گیــرد که بــه صورت

حال شــخصیت
بــه عبارتــی با این شــرح ِ

مســتقیم ایــده اصلــی اثــر را بــدون هیــچ

محــوری مســتند مبنی بــر ارزش نهــادن بر

خالقیتیبیان کند.
شماره چهل وهفتم ،شهریور ماه1397
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بــرای اینکــه حرف اش رو بفهمید باید از آســمون به زمیــن نگاه کنید ،از
جایی کهمرز هامشخصنیستند.اینکهچطور تونستهزمینرو از آسمون
کارگردان:
وحیدمیالنی

ببینه شــاید برمیگرده به روح شــاعر و خانواده ی شعر دوست اش .چون
ِ
روح شاعرا پرواز میکنه ،یه جا نمیمونه ،چیزایی رو میبینه که شاید بقیه

نویسنده:
مهدی ولی زاده

سنزیادینداشته
نبینن،چیزاییمثلبیمرز بودنزمیناز آسمونخدا! ِ

که این مستند رو ساخته ،تنها شکایتش از خودش هم برمیگرده به سن
کم اش ،به این که چرا اون موقع جسارت کافی به خرج نداده .ولی خب
مطمئناجسورتراز خیلیایدیگهبوده.
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یادداشتی بر مستند «دربدری پیشهای است بس دشوار»

نــقـد

نویسنده:
رحیمناظریان

رنجورانیتقرݢݢیبا ݢݢایرانی!
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مستند «دربدری پیشــهای است بس

دشوار ،تنها با اتکا بر مصاحبه و گفتگویی

دشوار» ،شرح زندگی چند فرد از محله

رودررو با افراد حاضر در مســتند ،روایتش را

ای زاغــه نشــین در حاشــیه شــهر ورامیــن

پیش می برد .بنابراین نباید انتظار داشت

اســت که اغلــب آنهــا افغانیــان مهاجری

کــه رویــدادی خــاص بــه صــورت زنــده یــا

هستند که به اشــکال مختلف و در طول
سالهاییمختلفبهایرانمهاجرت کردند

اکنون مســتند در ایــن اثر اتفاق
متعلــق به ِ

بیفتــد ،چــرا کــه شــخصیتهای حاضــر

و هم اکنون زندگی سختی را می گذرانند.

در ایــن اثــر همگــی در حال روایــت زندگی

مســتند با چشــم انداز هایی از این محله

خودشانبهفرمت«خاطره گویی»هستند.

فقیــر نشــین و همچنیــن صــدای کودکی

به طور مثال چگونگی ورودشــان به ایران،

کــه از کتــاب درســی متنی دربــاره ایــران را

دالیــل ورود و مهاجرتشــان ،نحــوه زندگــی

میخواندو تصاویرنیزحولو حوش کارگاه

آنها در ایران ،حس و حال آنها در قبال دور

کــوره پــز خانــه خشــت و آجــر و کارگاه آجر

افتادن از کشــور خودشــان و مواردی شبیه

سازی است ،آغاز میشود .با این مقدمه،

بــه این کــه از تمــام افراد حاضر در مســتند

مســتند بــه صــورت بخــش هایــی کامــا

خواســته شــده اســت تــا دربــاره آن حــرف

جداگانــه بــه مصاحبه با چند فــرد و چند

بزنند.

کودک میپــردازد .به طور مثال یکی از این

در مســتند دربدری پیشــهای اســت بس

افغانیهــا که تجربه مشــاغل متعــددی را

دشــوار ،کــودکان نیز روبــهروی دوربیــن قرار

دارد و البته هم اکنون به دلیل کار سخت

میگیرنــد و بــه ســواالتی که عوامل پشــت

و درآمــد پاییــن ،ناراضــی اســت در بخش

صحنهاز آنهامیپرسند،پاسخمیدهند.

ابتدایی معرفی افراد در این مستند معرفی

ســواالتی که از کودکان پرسیده میشود به

میشــود .او بــه دلیــل بیــکاری ،جنــگ و

شــدت ترحم برانگیز اســت .به طــور مثال

ناامنــی ،از افغانســتان بــه ایــران مهاجرت

مجبور کردن این کودکان و یا قرار دادن آنها

نموده و حدود  ۱۴ســال اســت که در ایران

در شــرایطی کــه مجبور شــوند از تلخ ترین

زندگیمیکند.

مســائل زندگیشــان ســخن بگویند ،نقطه

مســتند دربــهدری پیشــهای اســت بــس

ضعف این مستند اســت .عالوه بر اینکه
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پوسترفیلممستند
«دربدریپیشهایاست
بسدشوار»

مستندســاز از نظــر روش مســتند ســازی،

پیــش ببرد یــا رو یــدادی را ایجــاد نماید و یا

ساده ترین راه برای روایت ،یعنی مصاحبه

اینکهاز نظرمحتواییقابلاتکاباشد،فقط

ی رودررو را انتخاب کرده اســت ،سواالتی

و فقط به ترحم اکتفا میکند و فقط کارکرد

کــه از پشــت دوربیــن توســط عوامــل تولید

غصــه خــوردن مخاطــب را دارد .بــه طــور

طــرح میشــود نیز به جــای اینکــه روایت را

مثال دختری که ســه سال اســت مادرش
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را ندیــده مجبور میشــود اظهار نظــرش در

کــودکان خیلــی نمیتوانــد اتفاقی باشــد و

قبال مادرش را بگوید ،یا کودک خردسالی

بــه نظــر میرســد مستندســاز در انتخــاب

کــه دوســت دارد بمیرد و به بهشــت برود تا

آن نقــش داشــته اما از آنجایی کــه در طول

پدربزرگــش را پیدا کند .ســواالتی که هیچ

مســتند اشــاره مســتقیمی بــه تبعیــض

گونــه حاصلــی جــز ترحــم و ترحــم انگیزی

یشــود ،ایــن
نــژادی افغانیهــا در ایــران نم 

ندارند و اساســا این مستند به دلیل اینکه

خانــش کتــاب فارســی کــه در راســتای

حاوی شخصیت هایی است که خود به

همــان تبعیــض ،در این بخش از مســتند

خود اندوه را بیان می دارند ،سواالت عوامل

جانمایــی شــده اســت ،کارکــردی موثــر

پشتدوربینخیلیجذابو کارآمددر اثر

مییابد .از ســویی انتخاب این عبارات از

نمینشیند.

کتاب درســی این مفهوم را انتقال میدهد

مســتند دربــهدری پیشــهای اســت بــس

کــه کودکان حاضر در مســتند خودشــان را

دشــوار ،برای بسط و گســترش ایده اش که

ایرانی قلمــداد میکنند؛ اما حق تحصیل

در رابطــه با اعمال تبعیض نســبت به این

بــه صورت معمول را نخواهند داشــت و یا

مهاجرین افغان در ایران اســت تا حدودی

اینکــه اغلب بــه دلیل هزینههای سرســام

موفق عمل میکند .از سویی تمام مستند

آور ،توان ادامه تحصیل را ندارند.

بــه شــرح رنــج و تبعیضهایــی کــه علیــه

مستندســاز بــا تلفیــق ایــن صحنــه هــای

افغانیها در ایران میشــود اشــاره می کند

پایانیباتصاویریاز کودکانی کههمچنان

مستند دربهدری

و از ســوی دیگر مستندســاز در پایــان اثر ،از

در کــوره پزخانــه کار میکننــد ،بــر ماهیت

پیشهای است بس

این کودکان می خواهد که از کتاب فارسی

تبعیض در ایران نسبت به افغانیها بیش

دشوار ،برای بسط و

مقطع ابتدایی مطلبی را بخوانند و آنها نیز

از پیش تاکید میکند .به نظر فارغ از بحث

گسترش ایده اش که در

همان بند معروف در کتاب های فارسی را

شــکل روایت و شیوه تولیدی و پالنهایی

رابطه با اعمال تبعیض

میخوانند کهدربارهایراناست:

کــه صرفا مصاحبهاند ،این مســتند از نظر

نسبت به این مهاجرین

«مــا در ایــران زندگــی میکنیــم .مــا ایــران را

ترکیباظهاراتچندفردافغاندر راستای

افغان در ایران است تا

دوستداریم.ایرانخانهیبزرگماست».

رسیدن به یک محتوای واحد و از منظر نقد

حدودی موفق عمل

گرچــه انتخاب متن برای خواندن توســط

اجتماعیقابلتحملاست.

میکند.
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هیچ چیز هیجان انگیزی تو اینکه آدم شبیه بقیه باشه وجود نداره ،آدم
هایی که مسیرای جدید رو امتحان میکنن ،آدم هایی که نمیخوان مثل
کارگردان:
امیرمنیری

نویسنده:
مهدی ولی زاده

بقیــه روی دور تکــرار بیافتن ،اون هایی هســتند که میتونــن حداقل یه
گوشه ی کوچیک دنیا رو عوض کنن.
اینمرسومه کهطلبههاخاطراتسفرهایتبلیغیشونرو بنویسن،روزی
روزگاری ،طلبه ی جوونی ،تصمیم گرفت ،بجای نوشتن خاطرات سفر
های تبلیغیش ،از یه وسیله ی جدید برای ضبط این خاطرات استفاده
کنــه .تصمیم گرفت تصاویــر رو جایگزین کلمات کنه ،تصمیم گرفت
کمــی کلیشــه هــا رو بشــکونه! اول ،قصــدش ضبط خاطــرات بــود برای
خود اش ،ولی کم کم ،تصمیم گرفت از این ابزار جدیدی که پیدا کرده
استفادههایبهتریبکنه،اونطلبهیجوونتصمیم گرفتمستندساز
بشه،تااینطوری کمیبهتربتونهرویدنیااثربذاره!
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یادداشتی بر مستند «خطر انقراض درختان گردو»

نــقـد

نویسنده:
رحیمناظریان

کودکانبهمسجد
نمی ݢر ݢݢوند
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«خطرانقراضدرختان گردو»مستندی

میشود .روحانی جوان به استهبان میرود

اســت در رابطــه بــا کــم رونــق شــدن

تا بلکه با نحوه اداره مســاجد آن آشنا شود

مســاجد و جســتجوی مستندســاز بــرای

امــا نکتهای که در این اثر به آن اشــاره نمی

یافتــن راهحلی تا بلکــه دالیل عدم حضور

شــود این است که رئیس ســتاد اقامه نماز

مردم در مساجد را بیابد.

کشــور نیــز اطالعاتــش متعلــق به  ۵۰ســال

مســتند خطــر انقــراض درختــان گــردو بــا

پیش اســت ،چــرا که بــا پیشــرفت روایت

معرفــی خــود راوی آغــاز میشــود .گفتــار

مستند خطر انقراض درختان گردو متوجه

متــن نیــز از زبــان همیــن شــخص که یک

میشویم که حتی در استهبان نیز با وجود

روحانــی جــوان اســت بیــان مــی گــردد .او
ً
خودش را معرفی می کند و نهایتا او را نیز در

داشــتن  ۱۳۰مســجد و حســینیه کسی به
مســجد نمــی رود .بنابراین نکتــه ای که از

مسجدی میبینیم که کال هفت پیرمرد و

خاطــر مستندســاز رفته اســت اظهــار نظر

فرد میانسال در آن در حال نماز خواندنند.

رئیس ســتاد اقامه نماز کشــور اســت که با

مســئله مســتند از آغاز اثر بیان می گردد،

توجه به آنچه خود مســتند نشــان میدهد
ً
آن اظهارات تماما غلط است و متعلق به

مســاجد که در گذشــته در بین مردم رواج

گذشــته اســت .با توجه به همه ایــن موارد

داشــت اینــک دیگــر در ایــن اماکــن دیده

روحانی جوان در شهر استهبان با گفتگو و

نمیشــود بــه همین دلیــل مستندســاز به

دیدار با اهالی بومی و همچنین روحانیان

سراغ رئیس ســتاد اقامه نماز کشور میرود

جــوان و متولیان مســاجد به این نکته پی

و در گفتگویــی کوتــاه از او می پرســد آیا در

مــی برد که مهمترین دلیــل دوری مــردم از

ایــران مســجدی هســت کــه کودکانش به

مساجدعدممشارکتروحانیانبهصورت

مســجد برونــد و پاســخ ایــن اســت کــه در

منظم در این مساجد است .از آنجایی که

اســتهبان درخــت هایــی از بــادام و گــردو

درآمد این روحانیون به واسطه کمک های

هســت کــه میــوه اش را به بچــه هایی می

مردمی اســت و متولیان مســاجد از مردم،

دهند کهمسجدمیروند.

هزینه های جاری شان را تامین میکنند و

مســتند بــا ایــن پاســخ وارد فــاز جدیــدی

اینهزینههاهماکنونتوسطمردمآنچنان

اینکــه به چــه دلیــل شــور و شــوق رفتن به
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کــه در گذشــته رواج داشــت ،تامیــن نمی

خطر انقراض درختان گردو چالشی دینی

گردد ،روحانیان مســاجد برای امرار معاش

را بیان می کند .عنوان مســتند به صورت

به مشاغلی دیگر نیز روی میآورند .مستند

کنایــی درختان میــوه ای را مثال می زند تا
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حرفــش را در قبــال متروک شــدن مســاجد

کودکان را با مسجد انس دهد و این اعمال

بیان کند.

او مورد نکوهش حوزه نیز قرار دارد.

نکته دیگر این اســت که مستندساز برای

مســتند خطــر انقــراض درختــان گــردو به

پی گرفتنموضوعشبهشهریمیرود کهبه

عنــوان پایــان بنــدی و نتیجــه مــی خواهد

شــهر مساجد معروف اســت و آن را شهری

گردویی کهدر گذشتهبهعنوانابزاریبرای

قرآنــی میدانند .بنابرایــن جذابیت این اثر

ترغیــب کودکان به مســجد رفتن بــود را در

در بحث موضوعی و فارغ از بحث شــکل

زمان حــال بیابد و جایگزینی بــرای آن قرار

و ســاختار و محتوا در این مسئله خالصه

دهد .به عبارتی گــردوی امروز برای جلب

میشود که مستندساز به معدن مساجد و

توجه کودکانبهمساجدچیست؟

مرکزنمازخوانیو یعنیاستهبانرفتهاست

مستندخطرانقراضدرختان گردو موضوع

و حتــی در آنجا نیز موضوع متــروک ماندن

قابــل اعتنایی دارد اما فارغ از نگاه مذهبی

مساجدبهعینهبهچشممیآید.

از نظــر پرداخــت و شــکل روایــت دارای

بخش دوم مستند خطر انقراض و درختان

اشــکاالتی است .اینکه مستندســاز برای

گــردو به موضوع امرار معــاش طالب جوان

ورود به موضوع ،خودش را معرفی می کند

اختصاص دارد و این که روحانیان جوانی

و یا اینکه از رئیس ســتاد اقامه نماز مسئله

هســتند کــه بــرای جلــب توجــه کــودکان

مســتندش را میپرستد و یا پرداختن بیش

و ترغیــب آنــان بــرای حضــور در مســاجد

از انــدازه بــر زندگــی خصوصــی طلبههای

مستند خطر انقراض

خودشان را بروز کرده اند .به طور مثال یک

جــوان ،همگــی مــواردی اســت کــه مــی

درختان گردو چالشی

روحانیدر مسجددر حالبازی کامپیوتری

توانســت در ایــن مســتند حذف شــود و یا

دینی را بیان می کند.

فوتبال فیفاســت و یا این که با آنهــا ورزش

اینکه به شــکل موجــز تر بدان اشــاره گردد.

عنوان مستند به صورت

می کندو تنبه کارهاییمیدهد کهقواعد

همین مسائل سبب شده است تا مستند

کنایی درختان میوه

حــوزه با آن مخالف اســت .به عبارتی این

خطر انقراض درختان گردو در برخی موارد

ای را مثال می زند تا

آخوند جوان در اســتهبان با انجام اعمالی

از موضوع اصلی دور شــود و با پرداختن به

حرفش را در قبال

که مناسب با شرایط کنونی کودکان است

حاشــیهها ،روایاتی فرعی جایگزین روایت

متروک شدن مساجد

ســعی میکند بسته به شــرایط زمانی ،این

اصلیشود.

بیان کند.
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یادداشتی بر مستند «آخرین فتو»

نــقـد

نویسنده:
رحیمناظریان

مرگنابهنگامسوژه
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مســتند «آخرین فتو» یک روز از زندگی

مســتند آخرین فتو مصاحبه رودررو ندارد

عکاســی دوره گــرد اســت کــه در ایــن

و مستندســاز ســعی میکنــد کاراکتــرش

مســتند او را بــه عنــوان یکــی از موسســین

را در وضعیــت هــای مختلــف قــرار داده و

سینمای آزاد اصفهان نیز لقب میدهند.

سواالتش را طرح کند.

اینفرداز طریقعکاسیدر مراکزتفریحیو

به طور مثال این عکاس دوره گرد در حال

گردشگریاصفهانامرار معاشمی کند.

راه رفتــن در خیابان اســت که به ســواالت

از آنجایی که مستند آخرین فتو به یک روز

مستندساز نیزپاسخمیدهد.

از زندگی این فرد اختصاص دارد همین امر

باهمهاینمواردیادشدهمستندآخرینفتو

به جای اینکه ابزاری برای قدرت اثر شــود،

نمــی تواند تنهایی و رنج یک عکاس دوره

عاملی میگــردد تا اثر پــر از پالنها ،نماهای

گرد که پیشــینه قابل توجهی در عکاســی

اضافــه و تکــراری کــه از نظــر بصــری فاقــد

دارد را نشان دهد.

هویتو یا کارکردهستندشود.

بهعبارتیوقتیدر تایتلاولیهمستنداز این

مستندســاز سعی میکند از چند زاویه به

فــرد به عنوان یکی از موسســین ســینمای

شخصیتنمونهاشورود کند.

آزاد اصفهان نام برده میشود این انتظار به

بــه طــور مثال گفتگوهــای او با مشــتریها

وجود میآید که ما در طول اثر شاهد تضاد

و توضیحاتــی کــه او در رابطــه با عکاســی

بین گذشته این فرد و اکنون او باشیم.

میدهد.

اما مستندساز به دلیل فقدان رویدادهای

کســاد شــدن بــازار عکاســان دوره گــرد به

فرعــی ســعی میکنــد بــا نمایش تکــراری

دلیل رواج تلفنهای همراهی که قابلیت

برخــی از پــان هــا و پرداختــن بــر اتفاقات

عکسبرداریو سلفی گرفتندارند.

حاشــیه پیرامونــی ایــن عــکاس دوره گــرد

نمایشتنهاییهایاینفردو البتهبیماری

روایتشراپیشببرد.

اش و مــواردی از ایــن دســت در اثــر وجــود

بــه طــور مثــال در این مســتند کوتــاه دو بار

دارد که روزمرگی یک فرد را شرح میدهد و

شاهداینهستیم کهاینعکاسدوره گرد

سبب می شود تا ما بیشتر با او ارتباط برقرار

برای چاپ عکس هایش به البراتوار میرود

کنیم.

یــا اینکــه در طــول اثــر بارهــا از گردشــگران
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میخواهد کهاز آنهاعکسبگیرد.

اکتفامی کند.

اما نکتهای که خود سوژه و رویداد واقعی در

ایراد اصلی این مستند این است که طرح

اختیار مستندساز قرار داده اما مستندساز

و یــا فیلمنامه این مســتند میتوانســت در

بی تفاوت از کنار آن عبور کرده ،موضوعی

حیــن تصویربرداری ،مجدد نگارش شــود

اســت که در زیر نویس پایانی مستند بدان

و بــه واســطه آنچه که مرگ ایــن عکاس در
ً
اختیار مستندساز میگذاردمجدداطرحیا

«در حالــی که گــروه در تدارک ادامه تصویر

فیلمنامهبهنگارشدر آیدیاویرایش شود.

برداری بودند نیمه های شــب رحیم علی

در حالــت کنونــی تنها چیزی که مســتند

افشــاری در اثر ایســت قلبی مهمان خاک

آخریــن فتــو ارائه میکند یــک روز از زندگی

شد.

یــک عــکاس و درج خبر مرگ او به شــکل

او مدت ها بود که با بیماری قلبی دســت

روزنامه ای اســت و این در حالی است که

و پنجهنرممیکردو تواناییپرداختهزینه

مرگسوژهمیتوانست کارکردیسینمایی

جراحیقلبرانداشت».

داشتهباشد.

اینموضوعتکاندهندهمیتوانستجزئی

حتیعنوانمستند،یعنی«آخرینفتو»نیز

از مستند باشد و نه فقط یک زیرنویس که

اشــاره به آخرین عکســی دارد که دوره گرد

تنها ارزش خواندن یا فقط کارکردی خبری

گرفته اســت اما به هیچ عنوان در مســتند

داشتهباشد.

اینایدهپرورشنمییابد.

مرگ کاراکتر مستند ،زمانی اتفاق می افتد

بهعبارتیعنواناینمستندفقطبهشکلی

که هنوز عوامل تصویربــرداری و به طور کل

مستقیم میخواهد بگوید که عکاس مورد

عواملاینمستنددر حالتولیداثرهستند

اشاره مرده است یا میمیرد و این در حالی

و این نکته را میتوان در زیر نویس پایانی اثر

اســت کــه ایــن عنــوان کــه اشــاره بــه ثبت

دید.

آخریــن عکس توســط یــک عــکاس دارد،

با این حال مستندساز تنها بر آنچه رویداد

میتواندپتانسیلباالییبرایتصویرسازی

به شکل روتین در اختیار او قرار داده است

یاایجادرویدادیدراماتیکداشتهباشد.

اشارهمیشود:
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این مستند فقط
به شکلی مستقیم
میخواهد بگوید که
عکاس مورد اشاره
مرده است یا میمیرد
و این در حالی است
که این عنوان که
اشاره به ثبت آخرین
عکس توسط یک
عکاس دارد ،میتواند
پتانسیل باالیی برای
تصویرسازی یا ایجاد
رویدادی دراماتیک
داشته باشد.
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