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گاهــی وقت ها اگر به بــازی و حرف های بچه ها نگاه کنید و گوش بدید 
میتونید حدس بزنید که توی آینده، قراره چه شغلی رو انتخاب کنن. رضا 
اسم پسر بچه ای بود که دوست داشت دوربین عکاسی خانواده رو دست 
بگیره، از فیلم دیدن لذت میبرد و همیشه هم در حال سوال پرسیدن بود. 
رضا بزرگ شد، پشت میز تدوین نشست، میزی که براش مثل یه کالس 
درس بــود، وقتــی کار بقیــه ی کارگردان ها رو تدوین میکــرد، با دیدن کاِر 
اون ها درس میگرفت، اشتباه هاشون رو میدید، از خالقیت هاشون الگو 

میگرفت.
حاال اون پسربچه ی کنجکاو، اون تدوینگر نمونه، خودش یه کارگردان 
شده. کارگردانی که سینما رو دریچه ای میبینه برای ارتباط گرفتن با دنیا. 
راهی میبینه که میتونه از طریقش جوابی که برای سوال هاش پیدا کرده 

رو با بقیه هم درمیون بذاره.

کارگردان:
رضا سورانی 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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آموزش تهیه گزارش و خبر
یادداشتی بر مستند  »گزارش ویژه«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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کــه در  گــزارش ویــژه مســتندی اســت 
دو ســاحت به روایتش می پردازد یکی 
بحث خبرنگاری و شکل و شیوه پژوهش 
خبری که مختص روزنامه ها و خبرگزاری 
هاست و دیگری روایتی که مربوط به خود 
مستند و تالش شخصیت محوری این اثر 

در قبال تهیه یک گزارش است.
مســتند گــزارش ویــژه ســوژه ای دندانگیر و 
قابــل اتکا ندارد و بیش از هر چیزی از ابتدا 
تا پایان اثر شاهد آموزش حرفه خبرنگاری، 
نحــوه تدوین یک خبر و پژوهشــی که یک 
گزارشــگر بــرای تنظیــم یک خبــر تحلیلی 
انجام می دهد، هستیم. بنابراین در طول 
کــه  ایــن مســتند ۴۰ دقیقــه ای آن چیــزی 
بیش از همــه اهمیت دارد آموزش اســت. 
میتوانیم مستند گزارش ویژه را اثری قلمداد 
کنیم که با دیدن آن اطالعاتمان در رابطه با 
شکل و شمایل تنظیم گزارش خبری بیشتر  

می شود.
 مستند گزارش ویژه با مقایسه اخباری که 
هــم اکنون در فضای مجازی توســط مردم 
عادی منتشر می شود آغاز می گردد و یک 
خبرنگار قدیمی این ادعا را مطرح می کند 
که در دنیای امروز روزنامه ها اگر قرار باشــد 
تنهــا به اخبار روزانــه و وقایع اکتفا کنند به 

شــدت از دنیای مجازی و ســرعت عمل 
اینترنــت در انتقــال اخبــار جــا می ماننــد. 
کــه یــک روز قبــل از  بنابرایــن روزنامــه هــا 
چــاپ، اقدام به جمــع آوری خبر می کنند 
در شامگاِه رفتن نشریه به چاپخانه، یقینًا پر 
از خبرهای سوخته خواهند بود یا اخباری 
که در طول شــِب قبل از چاپ تکمیل می 
شــوند، اغلب این خبرهــا ماهیت خبری 
خود را از دست می دهند. فضای مجازی 
سبب شده تا خیلی زود تر از هر روزنامه ای 

این اخبار به دست مردم برسد.
 با این مقدمه، مستند ساز روایتش را نحوه 
تنظیــم گــزارش خبــری را بــه واســطه یــک 
خبرنــگار که عــازم آشــوراده می شــود ادامه 
میدهد. در خالل سفر این خبرنگار و تهیه 
گزارش، همه راهکارها برای تهیه گزارشــی 
مفصــل ارائــه می گــردد. همزمانــی آموزش 
گزارش نویســی خبری و شــکل گیری اثری 
فیلمیک در مستند گزارش ویژه تا حدودی 
جذابیتهایی دارد؛ اما آنچنان بر روی بحث 
آمــوزش در ایــن مســتند بــا اغــراق تاکیــد 
می شود که ارزش هنری یا فیلمیک، تقلیل 

می یابد.
مواردی همچون ســیر و سیاحت خبرنگار 
در جزیــره آشــوراده و بحث گردشــگری در 



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۸

ایــن مکان کــه به زعــم برخی افراد آســیب 
های جدی به محیط زیست و اکوسیستم 
منطقه وارد خواهد آورد و مواردی همچون از 
بین رفتن فک خزری و عدم اشتغال زایی 
بــرای مــردم بومی، اینهــا مواردی اســت که 

فرد لیدر در این مســتند کــه خود خبرنگار 
است در پی آن هاست. به زعم او یک خبر 
تحلیلی بایــد از همه زوایا بــه موضوع نگاه 

کند.
بنابرایــن در طــول اثــر شــاهد ایــن هســتیم 
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کــه در ایــن جزیــره  کســانی  کــه حتــی بــا 
فعالیت های بوم گردی دارند نیز گفتگوهای 
صــورت مــی گیــرد. همانطــور کــه در تهیه 
گــزارش خبری برای یــک روزنامه، خبرنگار 
بــه دل ماجــرا مــی زنــد، اینجــا نیــز دوربین 
مستند ساز پا به پای گزارشگر پیش می رود 
و مســتند نیز در خالل این همراهی شکل 

می گیرد.
بــا این رویکرد و زاویه دید، مســتند گزارش 
ویــژه چیــزی قابل توجــه بــرای ارائه نــدارد. 
اینکه یک خبرنگار بــرای تهیه گزارش چه 
مشکالتی را پشت سر می گذارد و چگونه 
با رویدادها و خطرات مواجه  می شــود؛ بی 
شــک برای اثری مســتند قابل توجه است 
اما در مستند گزارش ویژه این رویکرد صرفًا 

آموزشی است.
لیــدر ایــن مســتند که خــود یــک خبرنگار 
آمــوزش حرفــه ی  اســت صرفــًا در حــال 
خبرنــگاری اســت و ایــن هیــچ ربطــی بــه 
هیجانــی کــه در قبــال ایــن ســوژه می تواند 
گزارش ویژه  حاصل شــود، ندارد. مســتند 
در پایــان نیــز کال بــه مقولــه اســترس، خطر 
ایــن  و  می پــردازد  خبرنــگاری  ســختی  و 
درحالیســت اثــری کــه از ابتــدا تــا پایانــش 
گــزارش از  دربــاره ســفر بــه آشــوراده و تهیــه 

گردشگری و محیط زیست منطقه است، 
حاال به مقوله یک زمین در شــمال تهران و 
پخش صدای ضبط شده کسی که به زعم 
مستندساز تخلفی انجام داده، می پردازد. 
یک خبرنگار  با فرد مورد نظر و مالک زمینی 
کــه تخلفی صــورت داده، مشــاجره لفظی 
دارد و صدای این مشــاجره تلفنــی در این 
مستند نیز اســتفاده  می شود و اینجاست 
که می گوییم این موضوع فرعی هیچ ربطی 
به کلیت مستند گزارش ویژه ندارد و اینجا 
صرفــًا کارکــردی برای نمایش ســختی کار 
خبرنگاری داشته و از روایت اصلی اثر دور 

است. 
پایانبندی مستند گزارش ویژه نیز شعاری 
اســت و تکــراری. خبرنــگار از همــکاران 
خداحافظی می کند، از محل کارش بیرون 
مــی رود و قبل از آن در رابطه با وظایف یک 
خبرنگار و رســالت خبرنــگاری می گوید. 
تمامــی این ســفر از دفتــر روزنامه تا شــمال 
ایــران، رفتــن بــه دریا و ســوار شــدن بر قایق 
موتــوری و تهیــه گــزارش از جزیره آشــوراده، 
آنچنان در مستند گزارش ویژه به کار میرود 
که هیچ جذابیت هنری ندارد و فقط همان 
جنبه آموزشــی و البته کســالت بار تا پایان 

حفظ می شود.

مستند گزارش ویژه 
چیزی قابل توجه 

برای ارائه ندارد. 
اینکه یک خبرنگار 

گزارش چه  برای تهیه 
مشکالتی را پشت سر 
گذارد و چگونه با  می 

رویدادها و خطرات 
مواجه  می شود؛ 

بی شک برای اثری 
مستند قابل توجه 
است اما در مستند 

گزارش ویژه این 
 آموزشی 

ً
رویکرد صرفا

است.
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چقدر زیادند حرف هایی که براي همیشــه نگفته باقی می مونن، چقدر 
زیادند سوژه هایی که هیچ وقت به تصویر کشیده نمی شن، مثل سوژه ی 
مســتند آقــای درودگر، فیلمی که از دغدغــه ی آدم هایی حرف میزنه که 
کمتر کسی دغدغه هاشون رو به تصویر کشیده. مثل حرفهای نگفته ی 
اون دختر هجده ساله ای که تو گیر و دار جنگ، شوهرش اسیر میشه و یه 
عمر و تو بی خبری انتظار میکشه. اصال کی میفهمه منتظر بودن, توی اون 

حجم از بی خبری یعنی چی؟

کارگردان:
فرهاد درودگر 

نویسنده:
محدثه میثمی
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ݢݢگویی صرف خاݢݢطره ݢ
یادداشتی بر مستند  »لحظه های تا نخورده«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند لحظه های تا نخورده موضوع 
اصلــی اش در رابطــه با اســرای جنگی 
در دوران جنگ هشــت ساله ایران و عراق 
و البته از زاویه دید زنی اســت که ســالهای 
طوالنــی منتظر نامزدش می مانــد. البته به 
تعبیری این مستند با تاکید بیشتر بر روی 
شــخصیت زن و صبر و تحمل و انتظاری 
کــه بــرای بازگشــت همســرش می کشــد، 
می توانــد دارای موضوعــی فــارغ از جنگ و 
اســرای جنگی باشــد و به تمامی این اثر را 
درباره همین شــکیبایی و انتظــار بدانیم. 
در هر حال این مستند در بیان موضوعش 
خیلــی قدرتمنــد عمــل نمی کنــد و صرفــا 
بــا خاطــره گویــی زن بــه روایتــی مســتقیم 

می رسد.
 مستند لحظه های تا نخورده از نظر روایت 
و شیوه تولید بسیار ساده انگارانه عمل می 
کنــد. به گونه ای کــه از ابتدا تا پایان این اثر 
در اغلــب لحظــات، دوربین روبــروی این 
زن قرار دارد و خاطراتش از دوران گذشته و 
اسارت همســرش که ان زمان تنها نامزد او 

بود را شرح می دهد.
به عبارتی نه دوربین مستند ساز  و نه شکل 
و شــیوه تولیــد ایــن اثــر هیچکــدام حاوی 
نکته ای خالقه نیستند. از طرفی ماجرای 

اصلی مستند مربوط به سالهای دور است 
و دیگــر جذابیــت هایــش را از دســت داده 
و همین امر ســبب شــده تا مستند لحظه 
هــای تا نخورده شــبیه دیدن یک دوســت 
باشد که با او پس از سالها مالقاتی داریم و 
این شخص شروع می کند به تعریف کردن 
خاطراتش در طول این سالها. این مسئله 
در زندگی واقعی، هم می تواند کســالت بار 
باشــد و هم جذاب؛ امــا در اثری فیلمیک 
بــا روایاتــی اینچنیــن، بــرای ارائــه موضوع، 
مولــف حتمــا نیــاز بــه دســتبرد در شــکل 
بازنمایی دارد. اینکه فردی روبروی دوربین 
بنشــیند و خاطــره ای متعلــق به ســالهای 
دور در قبال اســارت همسرش در جنگ را 
تعریف کند هیچ قابلیت بصری و خالقه 

و زیباشناسانه ندارد.
مستند لحظه های تانخورده البته سوژه ای 
قابل توجه دارد که به هیچ عنوان در اثر بدان 
توجهی نمی شود. این سوژه پیش تر در فیلم 
نامــزدی طوالنی اثر ژان پیر ژنه نیز تبدیل به 
فیلمی سینمایی شده است. آنجایی که 
یک زوج که تازه به نامزدی هم در می آیند به 
دلیل جنگ و مفقود شدن مرد، سال های 
طوالنی از هم دور می مانند و البته آنجا نیز 
زاویــه دیــد از منظر زنی اســت که ســالها به 



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۱۴



۱۵شماره چهل و پنجم، شهریور  ماه 1397

نامــزدی اش وفــادار می ماند. امــا انگار این 
ســوژه در مســتند لحظه هــای تا نخــورده، 
تنها به همین حالت و به شکلی خاطره گو 
نشســتن یک فرد جلوی دوربین و تعریف 
کردن ماجرا  قابلیت تولید دارد. گرچه می 
توان شکل و شــیوه های دیگری را نیز برای 
به اجرا رساندن این رویداد متصور شد، اما 
در این مســتند تنها کاری که مستندســاز 
انجام میدهد ثبت روتین و ســاده انگارانه 
خاطرات زنی اســت که ماجرای قدیمی را 

شرح می دهد.
مــوارد کلیشــه ای دیگر در ایــن اثر، نمایش 
عکس هــای دوران جنــگ و اســارت مــرد 
است. عکس ها بدون کارکردی جز همان 
فرمت خاطره گویی ارائه می شــوند و فقط 
نقش پر کننده فضا را دارند.عکس ها نشان 
داده می شوند تا حس بیشتر شود و ما چهره 

این افراد را در گذشته ببینیم.
کــه در ایــن اثــر می توانســت بــا   نکتــه ای 
کمــی پرداخــت، شــکلی بهتــر بیابــد و از 
نظــر خالقیت هنــری و ایــده، مخاطــب را 
در جایــگاه تحلیــل قــرار دهد، غیــاب مرد 
است. زن در طول اثر در حال تعریف کردن 
ماجرای قدیمی اســارت همسرش است و 
این در حالی اســت که بــا وجود اینکه هم 

اکنون همســرش در کنــار او قــرار دارد و با او 
زندگی می کند و زندگی شان نیز به نظر زن 
یــک زندگــی آرام و بــی دغدغــه اســت؛ اما 
مستندساز اصراری بر نزدیک شدن به خود 
مــرد که هم اکنــون در خانــه جایی نزدیک 
دوربین نشسته، ندارد و البته شرایط تولید 
ایــن اثر و شــکل فیلم بــرداری ضعف های 
اساســی در روایت پــردازی می توان حدس 
کــه ایــن ایــده در همان مقطــع ابتدایی  زد 
اتفاقــی بــوده و حــذف مــرد هیــچ ایــده ای 
برای پرداخت از سوی مستندساز نداشته 

است.
مستندی که در آن زنی نامزدی طوالنی اش 
را روایــت می کند و خاطراتش را می گوید و 
اینکه درست چند روز بعد از آشنایی با یک 
فرد و گذاشتن قرار ازدواج، مرد راهی جنگ 
و اسیر  می شود و بعد از این رویداد زن برای 
ســال های طوالنی از او دور می ماند و البته 
خود را وفادار به او نگاه می دارد، بی شــک 
گــردد. به  نمی توانــد چنین کرخــت تولید 
عبارتی سوژه مستند لحظه های تانخورده، 
سوژه ای آنچنان بی رمقی نیست؛ اما اینکه 
ایــن نامزدی طوالنــی را فقط با یک دوربین 
جلوی یــک فرد خاطره گــو روایت کنیم بی 

شک جای نقد دارد.

 مستند لحظه های تا 
نخورده از نظر روایت 

و شیوه تولید بسیار 
ساده انگارانه عمل 
می کند. به گونه ای 

که از ابتدا تا پایان این 
اثر در اغلب لحظات، 

دوربین روبروی این زن 
قرار دارد و خاطراتش 

گذشته و  از دوران 
اسارت همسرش که 

ان زمان تنها نامزد او 
بود را شرح می دهد.
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یــه عکاس مســتند برای تعریــف کردن داســتان، به کلمات نیــاز نداره، 
کلماِت داســتان عکاس ها، ظریف ترین حالت صورت سوژه هاشونه. 
عکاس ها بعد از مدتی می تونن معنی پشت یک لبخند و داستان پشت 

یک نگاه رو بفهمن وبخونن.
»میثم پورجعفری« ســال ها عکاســی مستند انجام داده، میگه سال ها 
پیش عکاسی رو انتخاب کرد چون فکر میکرد هنوز برای ورود به دنیای 
فیلمســازی آمــاده نشــده. مثل جنگجوهای قدیمی کــه قبــل از ورود به 
میدون سال ها توی معابد مطالعه و تمرین می کردند اون هم توی دورانی 
کــه بــا تک فریمعکس هــاش داســتان می گفت خــودش رو بــرای ورود به 
دنیــای فیلمســازی آمــاده می کرد. وحــاال اون جنگجو مدت هاســت از 
معبد بیرون اومده، اون عکاس حاال یه فیلمســاز شــده، فیلمسازی که 
دوست داره با نگاه و لبخند آدم ها داستانشو تعریف کنه، نه با مصاحبه 

و کلمات اضافه!

کارگردان:
میثم پور جعفری 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند ایــن خانــه تــو نیســت شــرح 
روزمــر گــی پیرمردی ۱۰۰ ســاله اســت 
گیالن زندگی میکند و با عکاسی  که در 
از  بخشــی  نماینــد.  مــی  معــاش  امــرار 
کــه خانه  مســتند نیــز به محــل زندگی او 
دارد.  اختصــاص  اســت،  ســالمندان 
پیرمرد با بیان بخشــی از زندگی و شرایط 
کنونــی اش و بحــث هایــی در رابطــه بــا 
عکاســی بــه معرفی خــود می پــردازد. به 
طــور مثال در رابطه با شــکل و چگونگی 
نگاه کردن در عکاســی و انتخاب ســوژه 
و همیــن طــور در رابطــه با ابری بــودن هوا 
و تار شــدن انعکاس  اطالعاتی می دهد. 
کوتــاه مــی توانیم  بــا همیــن چند جملــه 
کــه از طریــق عکــس  کســی بدانیــم  او را 
گرفتــن بــه صــورت غیرحرفــه ای درآمــد 
ناچیــزی برای خود دارد؛ اما آنچه در این 
شــخصیت برای مستند ســاز در جهت 
تولیــد مســتند اهمیت دارد حضــور این 
کنــار پیرمرد  مــرد در خانه ســالمندان در 
هــای دیگری اســت که آنها نیــز هر کدام 

رنج مخصوص خود را دارند.
 مســتند ســاز در مســتند ایــن خانــه تــو 
نیست با پرهیز از ترحم، فقط به توصیف 
ایــن پیرمــرد میپــردازد و ســعی می کنــد 

از طریــق ســاختار اثر، محتــوا و ایده اش 
را بــه نمایــش بگــذارد و ایــن هماهنگــی 
گونه به  ســاختار با محتوای مســتند این 
که مســتند ســاز پیرمرد را  چشــم می آید 
یا یا یک  کنــار در در مکانهایــی همچون 
ورزشــگاه فوتبــال در حیــن مســابقه و یــا 
روی یــک نیمکــت در یــک پارک نشــان 
مــی دهد و بخشــی دیگر نیــز اختصاص 
دارد بــه محل زندگــی پیرمرد و اینکه او را 
در حــال بازی منــچ با دیگــر پیرمردهای 
خانه سالمندان می بینیم. این تسلسل 
کوتاه  ادامه می یابد و در طول مســتندی 
بارها و بارها بارها این پیرمرد را در چنین 
لوکیشــن هایی مشاهده می کنیم. گاهی 
در پارک نشسته است و اوقاتش را سپری 
می کند، در خیابان خلوت آهســته قدم 
یــا عکس می  مــی زنــد، از کســی کنار در
حــال  در  ســالمندان  خانــه  در  انــدازد، 
گونه  کــردن اســت و ایــن بازی بــه  بــازی 
گاهی برنده و بیشتر اوقات  که  ای است 
بازنــده اســت. مستندســاز با تکــرار این 
کند از نظر  بطالت و تسلســل ســعی می 
ســاختار  روزمرگــی و تنهایــی این پیرمرد 
را نیــز به تصویر بکشــد. با ایــن حال تنها 
کــردن این  ایده ی این مســتند نمایشــی 

پوستر  فیلم مستند
»این خانه تو نیست«



نشریه ی مستند های تلویزیونی 2۰

بطالت و روزمرگی اســت. البته مســتند 
کاراکتری خاص و  کند تا  ساز تالش می 
پیرمردی با چهره ای تاثیرگذار که سنش  
بــه تعبیــری بــه یکصــد ســال می رســد را 
بــدون پرداختــن به حاشــیه هــا و فقط با 
کــردن و تالش  کار  تمرکــز بــر اراده او برای 

برای زیستن به تصویر بکشد.
از  دیگــر  بخشــی  در  کتــر  کارا ایــن  امــا 
کوتاهــی  کــه مــا درگیــر  مســتند آنجایــی 
آنهــا  تــرک  از  فرزنــدان دیگــر ســالمندان 
و تنهــا گذاشتنشــان در ایــن مــکان مــی 
شــویم دچار کمی تعلل است به عبارتی 
مــا چیــزی در رابطــه بــا خانــواده یــا دلیل 
ســکونت ایــن پیرمــرد نمونــه و محــوری 
مســتند در آسایشــگاه نمیفهمیــم. ایــن 
کــه پیرمردهــای دیگــر  در حالــی اســت 
بــه صــورت جزئــی اشــاراتی به ایــن ترک 
شــدن دارند. شاید مستندســاز با اتکا بر 
همان ایده یعنی نمایشی کردن بطالت، 
ســعی نکــرده اســت تــا بیــش از پیش به 
نفــوذ  اش  محــوری  شــخصیت  درون 
کنــد اما نمایش این روزمرگی در مســتند 
کــه باید و  ایــن خانــه تو نیســت، آنچنان 
شــاید به اجرا نرسیده است و از نظر تاثیر 
گذاری قابلیت قابل مالحظه ای ندارد.

کید بــر روی  کامــال تا عنــوان مســتند امــا 
خانه ســالمندان اســت و ایــن در حالی 
که خود اثر بیش از هر چیز بر اراده  اســت 
ایــن مــرد و شــوق زندگــی و زنــده بودنش 
کید دارد. مســتند ساز با انتخاب این  تأ
عنــوان ذهــن مــا را دائــم به ســمت خانه 
که فرزندان یا اقوام  ســالمندان و جفایی 
کردنــد، می بــرد.  ایــن پیرمــرد در حــق او 
که مفهــوم نگهداری  ایــن در حالیســت 
پــدران و مــادران یا ســالمندان در چنین 
مراکزی سال هاست در ادبیات و سینما 
و هنر ما به شکلی کلیشه به عنوان امری 
نامطلــوب معرفــی می شــود و ایــن امر در 
کلیشــه و ترحــم برانگیــز در آثار  مفهومــی 
هنــری نمایــان  می شــود. امــا حقیقــت 
ایــن اســت که برخــی از این افــراد به این 
کز نگهداری می شــوند  دلیــل در ایــن مرا
کــزی  مرا چنیــن  در  حضورشــان  کــه 
بیــش از پیــش به نفع خودشــان اســت و 

سالمتشان تضمین  می شود.
در هر حال با اتکا بر مناســبات فرهنگی 
بــا  نیســت  تــو  خانــه  ایــن  مســتند  گــر  ا
چنیــن دیدگاهــی تولیــد شــده باشــد باز 
گفــت نمایــش زندگــی یک  هــم میتــوان 
پیرمــرد در خانــه ســالمندان بــه تنهایــی 
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نمی توانــد موضوعی قابل اتکا برای اثری 
مســتند باشــد. و بــد تــر اینکــه اثــر هنری 
همــه ی داشــته هایــش متکــی بــر ترحــم 
یــک ســالخورده در  تنهایــی  از  حاصــل 
خانه ســالمندان لقب گیرد. این مسئله 
کــه حداقــل  در صورتــی نقــض می شــود 
کاری  مســتند از نظر شخصیت پردازی 
که  خــاص انجــام داده باشــد و فــردی را 
معرفــی می کند بتواند از جهان فیلمیک 
صدســاله  پیرمــرد  زندگــی  دهــد.  عبــور 
کــه به صــورت دورگــرد عکاســی می کند 
یــا  و  دارد  خبــری  ماهیتــی  تنهایــی  بــه 

بــدون پرداخــت و تمرکــز بــر روی چنیــن 
شــخصیتی ایــن ســوژه و محتوایش تنها 
بــا یــک عکــس نیــز  قابــل انتقال اســت؛ 
امــا وقتی از اثری مســتند حــرف می زنیم 
دســت  بــه  دســت  متعــددی  عوامــل 
یکدیگــر می دهنــد تا یک اثــر از نظر فرم و 
محتوا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. 
اینحــا در مســتند ایــن خانــه تو نیســت، 

مستند 
ساز تنها بر نمایش این تنهایی و بطالت 
کید می کند  در لوای خانه ســالمندان تا

و باقی جنبه ها را از خاطر می برد.
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تــوی روز هایی که برای عکاســی میرفت خانه ی ســالمندان، دونه دونه 
خــودش رو جــاي پیرمرد و پیرزن هایی می گذاشــت که از یه دنیا عشــق 
و خاطــره، فقط تنهایی براشــون مونده بــود. توی اون وقت هــا، میون اون 
آدم ها، کسایی که آلزایمر داشتن بیشتر فکرشو درگیر میکردن. براي همینم 
روزي که بالخره دست گذاشت روي اون آرزوي دست نیافتنی و باالخره 
رفت سراغ فیلمسازی، زندگی یکی از همین آدم ها رو به تصویر کشید. 
فیلمی ســاخت که یه مســتند پزشکی نیست، مســتندیه لبریز از کلی 

احساس تلخ و شیرین.

کارگردان:
پدرام ابوی 

نویسنده:
محدثه میثمی
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یادداشتی بر مستند  »بومرنگ«

نویسنده:
رحیم ناظریان

نــقـد



2۵شماره چهل و پنجم، شهریور  ماه 1397

مستند بومرنگ در رابطه با فردی به نام 
حســین اســت که دچار آلزایمر شده و 
حــاال در بین خانــواده اش اقوام و آشــنایان 
و هــم محلــی هایش بــا این دید نگریســته  
می شــود کــه مشــاعرش را از دســت داده و 
قــدرت شناســایی کســی را نــدارد؛ امــا آن 
چیزی که مستند را از حالت اثری کاراکتر 
محــور به یک شــوخی یــا آزار بــدل می کند 
ورود خود مستندســاز از پشــت دوربین به 
محیط پیرامون این شخصیت است. آن 
چیزی که مستند بومرنگ را متفاوت جلوه 
می دهد، پرداختن بر فردی است که دیگر 
توانایی شناختن اقوامش را نیز ندارد و البته 
این آلزایمر سبب شده است تا او در برخی 
مــوارد و برخــی از اظهارنظرها با وجود ترحم 
برانگیزی در مخاطب، حالتی شــعف آور 
بــه مخاطب و یا اقــوام نزدیــک اش بدهد. 
چنیــن فردی کــه تا حــدودی گذشــته را از 
یاد برده، بی شــک تمام و کمــال در اکنون 
زندگــی می کنــد و فارغ از گذشــته حداقل 
در ظاهر به ســر میبرد. مستندساز با اتکا بر 
همیــن اکنون، لحظــات روزمره ایــن مرد را 
ثبت میکند. با این حــال آن چیزی که در 
قبال این مســتند و ســوژه به ذهن می رسد 
این اســت که مســتند ســاز چگونه با این 

کاراکتــر مواجــه  می شــود و چــه چیــزی را 
در لــوای ایــن آلزایمــر به مخاطــب ارائه می 
نماید؟ آیا تنها کندوکاو در جزئیات رفتاری 
فردی که اطرافیانش را نمی شناسد و بیان 
جذابیت فراموشی، برای تولید مستندی با 
چنین ویژگی منحصر به فردی کافیست؟ 
مســتند بومرنگ با رقص ابتدایی حسین 
کــه دچــار فراموشــی شــده،  آقــا شــخصی 
از لحظــات  و تصاویــری  آغــاز  می شــود 
بهــوش آمــدن ش در بیمارســتان و شــروع 
دوران آلزایمــر بــه واســطه تصاویر آرشــیوی 
کاراکتــر  و خانوادگــی در ابتــدای مســتند 
حســین آقــا را معرفــی میکنــد. از همیــن 
جاست که ایده تکراری این مستند نمایان  
می شــود. از همان ابتدای مستند بومرنگ 
میبینیم کــه اطرافیان این فرد، دائم ســوال 
تکراری یا محتوایی سطحی را در قبال این 
فــرد طرح می کنند. آنها دائــم از این پیرمرد 
آلزایمــری می پرســند کــه آیــا اطرافیانش را 
میشناســد یا نه؟ و بی شــک شخصی که 
دچار آلزایمر شــده با این مشــکل دســت و 
پنجه نــرم می کند که خاطرات گذشــته را 
از خاطــر می برد و طبیعــی ترین اتفاق این 
است که او هویت اقوام نزدیکش را به خاطر 
نمی آورد. حال این سوال پیش می آید این 

پوستر  فیلم مستند
»بومرنگ«
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امر طبیعی، یعنی از خاطر بردن هویت اقوام 
در مســتندی کــه شــخصیت اصلــی اش 

پیرمرد آلزایمری است چه کارکردی دارد؟
 مســتند بومرنگ با مرور خاطرات گذشته 
رودرروی  اش  خانــواده  کــه  حرفهایــی  و 
پیرمرد می زنند ادامه می یابد. به طور مثال 
مکالمــه تصویری با یکی دیگــر از اعضای 
کــردن  کانــادا و مجبــور  ایــن خانــواده در 
پیرمرد برای گفتگو در راســتای همان ایده 
کــه پیشــتر بــدان اشــاره کردیم.  ای اســت 
اینجا نیز پیرمرد را در مواجهه با دخترش به 
واسطه مکالمه تصویری مجبور به یادآوری 
خاطرات گذشــته می کنند. به عبارتی در 
این صحنه نیز چند نفر از اعضای خانواده 
مــدام از پیرمرد می خواهند کــه دخترش را 
بــه خاطــر بیــاورد. در صحنه هــای بعد نیز 
ایــن ایــده تکــراری بــرای چندین بــار دیگر 
تکرار  می شــود. بخش اعظمی از مســتند 
بومرنــگ بــه پــرس و جــو از پیرمــرد بــرای 
شــناخت ایــن شــخص و یــا آن شــخص 
اختصــاص دارد. مرورعکس های قدیمی 
و ســوال هایی با این محتوا که این عکس 
چه نســبتی بــا پیرمــرد دارد، آیا پیرمــرد این 
شــخص را می شناسد، آیا پیرمرد آن خانم 
را میشناسد، انگار مستند پیرمرد را تبدیل 

به موش آزمایشــگاهی کــرده تا مخاطب را 
با این مســئله آشنا کند که فردی آلزایمری 
دیگر توانایی شناخته اقوامش را نیز ندارد و 
همانطور که گفتیم این مســئله به شــدت 
بدیهــی و قابــل انتظار اســت. بــا این حال 
تصور می شود مستند بومرنگ یک شوخی 
یــا یک جــور تفریح یا یک اثر سادیســتی در 
قبال فردی باشد که در برابر ایده مستندساز 

ناتوان است. 
سوال این است از دل این ایده و این سوال 
جواب های تکراری که فراموشــی پیرمرد را 
مدام تکرار می کند، چه چیزی دستگیرمان 
می شــود؟ تنهــا صحنــه هــای درخشــان 
این مســتند رفتن این پیرمرد به گورســتان 
و دعــا خوانــدن اســت. انــگار او جزئــی از 
ایــن گورســتان اســت. فراموشــی کاری بــا 
کــرده که در جهانی متفاوت نســبت به  او 
انســان های دیگــر زندگی کنــد و در خالل 
ایــن ســکانس مجدد همــان ایده تشــریح 
فراموشی توسط دیگر افراد و تاکید فیلمساز 

بیان می گردد.
این تاکید بر سوالهای تکراری از پیرمرد تنها 
از ســوی اقــوام او در مســتند بــه کار نمیرود 
بلکــه در یکی از صحنه ها یکــی از عوامل 
گــروه فیلــم ســازی از  پشــت دوربیــن و یــا 
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پیرمرد می پرسد آلزایمر چیست؟ حسین 
آقــا لحظاتی فکر می کنــد و جواب بی ربط 
می دهد و ســماجت مستندســاز اینگونه 
دوام میاورد با سوالی دیگر  از پیرمرد و اینکه  
آیا او فکر میکرد که آلزایمر بگیرد؟ بی شک 
این ســوال هیچ کارکرد زیبایی شناســانه، 
علمی، هنری و شخصیت پردازانه ندارد. 
می دانیــم که هر پاســخی از پیرمــرد حاوی 

جمالتی بی ربط است. 
چــرا که او از قدرت تعقل کافی بــرای دادن 
پاســخی منطقــی برخــوردار نیســت. بــی 
شک می توانیم نتیجه بگیریم ایده مستند 
ســاز فقــط ثبت همیــن جمالت بــی ربط 
پیرمــرد اســت. مثــل ایــن می مانــد کــه بــه 
تیمارســتانی برویم و از تــک تک دیوانگان 
بپرسیم »چرا دیوانه شدی؟« »آیا در گذشته 

فکر مــی کردی کــه روزی دیوانه شــویی؟« 
گاهی از آلزایمــر پیرمرد نه  مســتند ســاز با آ
تنهــا خود بلکــه اقــوام او را در شــیوه بدیهه 
ســازی مجــاب می کنــد همیــن ســواالت 
بی اســاس را از پیرمردی آلزایمری بپرسند، 
که اگر این پیرمرد به جای تبدیل شــدن به 
موش آزمایشــگاهی، خود با رفتار و گفتار و 
حاالتش، ابعادی از شخصیت درونی اش 
را برمــال می کرد، بی شــک در این حالت، 
بیطرفــی مستندســاز بیشــتر به چشــم می 
آمد. بــه طور مثال پیرمردی آلزایمری که در 
اوج عــدم تعقــل مــی رقصــد، می خنــدد و 
شادی بی دلیلی را تجربه می کند، می تواند 
فضای اثر را به ســمت خشونتی گروتسک 
هدایــت کند. آنجایــی که شــادی و رنج و 

خشونت در کنار یکدیگر قرار می گیرد.
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همه ي ما تشــنه ي شــنیدنِ  داســتانیم، مخصوصا داستان هایي که از 
جنس واقعییت با شند.

کمیل ســهیلی؛ وقتی که دید میشــه با مستند سازي حقیقِت خیلي از 
اتفاق ها رو روشن کرد، معطل نکرد و دست به کار شد.

اونقدر مصمم بود که با وجود خوندن مهندسي شیمي، همه ي گذشته 
اش رو رهــا کــرد و قــدم بــه راه فیلمســازی گذاشــت، و اول، از یه دغدغه 
ي قدیمي شــروع کرد، از اینکه چطور یه کســب و کار شــکل میگیره، به 
نظرش توي این حال ناخوش اقتصادي، شاید این بزرگترین تالشي بود 

که میتونست براي کمك به مردم اش انجام بده!
اما این پایان مســتند سازیش نیست، چون زندگي در جریانه، پس هنوز 

سوژه هاي مهمي وجود داره که نمیشه از کنارشون بي تفاوت عبور کنه.

کارگردان:
حمید مهاجرانی 

نویسنده:
محدثه میثمی
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 چند مرد رنجور

یادداشتی بر مستند  »سلف سرویس«

نویسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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اگرچــه  ســرویس  ســلف  مســتند 
موضوعی ساده و البته ریز بینانه دارد؛ 
اما از نظر ساختار و در بحث نظم بخشیدن 
بــه آغــاز، میانه و پایان اثر  تــا حدودی موفق 
به ارائه روایتی شــفاف و خودمانی از اوج به 

زوال یک ماجرا شده است.
 ســلف ســرویس در رابطــه بــا یــک اغذیــه 
فروشــی یــا بــه اصطــالح یک ســاندویچی 
است که در نقطه ای از شمال تهران افتتاح  
می شود و دو نفر به عنوان مسئول راه اندازی 
ایــن مــکان کســب و کار در ابتــدا مراحــل 
تجهیــز آن را انجــام می دهند. مدیر اصلی 
و ســرمایه گذار این اغذیه فروشــی با وجود 
اینکــه شــغل دیگــری دارد با کمــک فردی 
دیگر مقدمات افتتاح این مکان را به عهده 
دارنــد. بنابراین آغاز مســتند معرفی مکان 
و آدمها را شــامل میشود و شــرح هدف و یا 

رویای این آدمهاست.
کــه در مســتند ســلف ســرویس  آنچیــزی 
اهمیت دارد شــکل فیلم اســت. مســتند 
ســاز از آغــاز تــا پایان اثر ســعی کرده اســت 
بــا حفــظ فضــای خودمانــی و اســتفاده از 
دوربینی ســیال کــه جزئیــات روابط آدمها 
را ثبــت میکنــد و فرعــی تریــن رویدادها را 
نمایــش می دهــد، اثــری خلــق نمایــد کــه 

بی شــباهت بــه زندگی روزمره نیســت. به 
عبارتی مستند سلف سرویس اثری است 
که با اتکا بر شــکل تولید و نحوه استفاده از 
دوربین کاماًل اقدام به ثبت زندگی به همان 
شکل وقوع می کند و روزمره گی را با اتکا بر 

فرم نمایش میدهد.
مســتند سلف ســرویس در روایت خود اما 
نکته ای دوگانه دارد و این دوگانگی بحثی 
اســت که قدرت یا ضعف اثر را تفسیر می 
کند. با یک رویکرد پایانبندی این مستند 
را می توان قابل توجه و جذاب دانست و با 
رویکردی دیگر همین پایانبندی می تواند به 
مثابه یک نقطه ضعف و ایراد تفسیر شود. 
در نگاهــی ســختگیرانه، مــی تــوان گفت 
روایت و ســاختار روایــی اثر دچار اختاللی 
جزئــی اســت، به گونــه ای کــه هماهنگی 
الزم بیــن مقدمه چینی و یــا نیمه ابتدایی 
اثــر با انتهای مســتند وجمع بنــدی روایت 
وجود ندارد. مستندی که در نیمه ابتدایی 
اش، جزئــی ترین رفتار افراد حاضــر در اثر را 
موشکافی می کند و با دقتی بسیار زیاد هر 
آن چیزی را که به روزمرگی ارتباط دارد ثبت 
مــی نماینــد، نــاگاه در پایــان اثر به شــکلی 
کامــاًل اتفاقی رشــته روایت را پــاره و رها می 
ســازد. اما اگر این پایان بندی آنی مســتند 
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را به عنوان یک شوک برای القای شکست 
بپذیریم نمی توانیم همچنان انگ ضعف 
بر آن بگذاریم چرا که ورشکســتگی ســریع 
کــردن آن  بیــان  بــی مقدمــه  و  افــراد  ایــن 
همچون یک ضربه کشــنده ما را تبدیل به 
شاهدی بی سالح در برابر فاجعه می کند.

 مســتند ســلف ســرویس بــا معرفــی چند 
فــرد و تصمیــم شــان بــرای احــداث یــک 
ساندویچی آغاز  می شود. لحظات طوالنی 
از ایــن مســتند به تجهیز لــوازم ایــن اغذیه 
فروشــی اختصاص دارد. حتی جزئیات و 
توضیحــات کارفرمــا در رابطه با چگونگی 
کار کردن فر و تهیه فالفل در این اثر گنجانده 
کاراکتــر  کــم دو  کــم  شــده و در ایــن میــان 
محــوری اثــر نیــز معرفی می شــوند. یکی به 
عنوان کارفرمای اصلی و دیگری به عنوان 
فــردی که هم صفــت دوســت را دارد و هم 
به عنــوان کارگر در این مکان کار می کند. 
نفــر اول در بحــث شــخصیت پــردازی بــه 
شدت مقرراتی و با حساب و کتاب پیش 
می رود. او فردی اســت که کوچکترین بی 
انضباطی را برنمی تابد و با دقت همه چیز 

را زیر نظر دارد
حســاب و کتابش بــرای درآمدزایی چنان 
دقیق اســت که آمار همه چیز را دارد. همه 

اینها در فضای دوستانه رخ می دهد و البته 
اینکه فرایند شخصیت پردازی در مستند 
ســلف ســرویس بــه واســطه پرداختــن بــه 

جزئیات روی می دهد.
دوربینــی ســیال بــه ایــن ســو و آن ســو مــی 
کوتــاه، رفتــار  رود و در لحظــات خــاص و 
شخصیت ها را زیر نظر دارد و در خالل این 
نگاه موشکافانه ما به خصوصیات رفتاری، 
اخالقی و ویژگی های فردی هر کدام از این 
اشــخاص پی مــی بریم. بنابراین مســتند 
سلف سرویس از آن دسته آثاری نیست که 
یک فرد روبروی دوربین بنشیند و فرد دیگر 
را تشــریح کند یا خود آن شخص به شکل 
مســتقیم اقدام به معرفی خودش نماید در 
این اثر بی شک شخصیت پردازی که آرام 
آرام با گنجاندن پالن های بســیار کوتاه در 
دل روایت اصلی برای معرفی درونیات آدم 
ها شــکل مــی گیرد،  نقطه اتکای مســتند 

است. 
شخصیت دوم اما فردی بیخیال می نماید 
کــه آرزوهــای بــزرگ دارد،  کاراکتــر جــذاب 
اما به شــدت سهل انگار و البته بسیار بی 
خیــال اســت. او در همــان ابتــدای کار در 
این فالفلی بی نظمی هایش را آغاز میکند. 
ساده ترین مسائل مربوط به نظافت محیط 
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مستند سلف سرویس 
در روایت خود اما نکته 

ای دوگانه دارد و این 
دوگانگی بحثی است 
که قدرت یا ضعف اثر 

کند. با  را تفسیر می 
یک رویکرد پایانبندی 

این مستند را می توان 
قابل توجه و جذاب 
دانست و با رویکردی 

دیگر همین پایانبندی 
می تواند به مثابه یک 

نقطه ضعف و ایراد 
تفسیر شود. 

ســاندویچی را رعایت نمی کند و به حرف 
کارفرما یا ســرمایه گذار گوش نمی کند. دیر 
کار برمیگــردد. نســبت بــه راه  بــه محیــط 
انداختن مشــتری کامال بی تفاوت اســت 
و همه اینها در حالتی اتفاق می افتد که او 
لبخندی بر لب دارد. همین لبخند مداوم، 
این فرد را شخصی دوست داشتنی جلوه 
مــی دهــد و با وجــود اینکــه بیخیالی های 
مداومــش آزار دهنــده اســت امــا بــه دلیــل 
رنجی که می کشــد و مستندســاز بیــان آن 
را از قلم نمــی اندازد، با او همذات پنداری 

می کنیم.
 نکته دیگر اینکه مستندساز با زیرکی قبل 
از اینکه این فرد را به طور کامل معرفی کند 
صحنه بریده شــدن دست او را در صحنه 
های ابتدایی اثر جای می دهد. به عبارتی 
کار ایــن  در همــان آغــاز مســتند و  شــروع 
ســاندویچی، این فرد به شکل وخیمی در 
حین کار دســتش را با چاقو میبــرد. کار به 
بخیه زدن می کشد اما جالب اینکه این فرد 
برای درمان قطعی انگشت بریده شده اش 
نیز بی خیال است و جالب اینکه در پایان 
اثر در انتهای روایت، همین انگشتی که در 
ابتــدای کار بریده شــده بود حاال به شــکل 

جدی آسیب دیده و خم نمیشود.

 مستند ساز برای خودمانی تر کردن اثر، خود 
نیز گاه از پشت دوربین، سواالت کوتاه می 
پرســد و یا اظهار نظرهایی مختصــر درباره 
کار و محیط دارد که البته شکل مصاحبه 
ندارد و به گونه ای در امر هدایت و یا دخالت 
در روایــت، عوامل پشــت دوربین، گاها به 
فضای جلــوی دوربیــن ورود می کننــد و با 
حــرف زدن یا ابراز عقیده ســعی در اعمال 
نفــوذ دارنــد. به طــور مثال پس از پانســمان 
دست بریده شده، از پشت دوربین یکی از 
عوامل به کارفرما می گوید اوضاع دست آن 
شخص وخیم است و دکتر پیشنهاد داده 

که او را به بیمارستان ببرند.
 مســتند ســلف ســرویس ســعی در ثبــت 
عادی زندگی دارد اما این دلیلی نیست تا 
بگوییم اثری خانوادگی و روتین را شاهدیم 
هــر آنچه هســت این اســت که ایــن اثر هم 
در مرحلــه نوشــتن طرح یا فیلمنامــه و هم 
در مرحلــه تدوین هوشــمندانه عمل کرده 
و روایــت را بــا شــروع ایــده ای بــرای ایجــاد 
یــک شــغل آغــاز مــی کنــد و نــاگاه در اوج 
کار با ورشکســتگی این شــغل و شکست 
افرادی که کم کم دوستشان داریم به پایان 

می رساند.
اما نکته ای که در ابتدای این نوشته بدان 
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اشاره شد. یعنی بحث ضعف یا جذابیت 
این پایان بندی.

گفتیــم ورشکســتگی ایــن  کــه   همانطــور 
فالفلی نــاگاه در این اثر اتفاق می افتد این 
اتفــاق آنــی و یــا ایــن نمایــش شکســت به 
صــورت لحظــه ای از دو نظــر قابل بررســی 
اســت. از نظر ســاختار، مستند ســاز وقت 

زیــادی را در نیمــه ابتدایی اثــر برای معرفی 
افراد و شرح دقیق جزئیات گذاشته است 
و ایــن تناســبی با پایان بنــدی نــدارد؛ اما از 
منظــری دیگر بــا دقت در همیــن جزئیات 
ابتدایــی مســتند می  تــوان پایــان ناگهانی 
و آنــی ایــن روایت را کوبنــده و تاثیر گذار نیز 
قلمــداد کــرد. بــه عبارتــی مســتندی که با 
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وســواس، همه زیر و بم یک شغل شراکتی 
را مــو بــه مو نشــان میدهد و ما منتظر رشــد 
و ترقــی ایــن افراد به دلیل ســخت کوشــی 
شان هســتیم، ناگاه با تعطیلی این مکان 
و ورشکستگی آنها مواجه می شویم. انگار 

این شکست ایده ای قطعی است.
چنیــن  کــه  بودیــم  گاه  آ بایــد  ابتــدا  از 
کاراکترهایــی بــا چنیــن اهــداف از پیــش 
شکست خورده ای، هیچگاه به این هدف 

کنونی نیز نمیرسند.
 آنهــا بارها در زندگیشــان شکســت خورده 
انــد و حاال یــک فالفلــی نمی تواند منجی 
شــان باشــد. مستندســاز در طول اثــر آمال 
و آرزوهــای ایــن افراد را می پرســد و ما وقتی 
میبینیم شــخصی با کارشناســی ارشد در 
حال پخت فالفل است و خودش آرزوهای 
دســت نیافتــه اش را بــا آنچــه االن بــدان 
مشــغول است مقایســه می کند و حسرت 
مــی خــورد، بی شــک نبایــد منتظــر پایانی 

خوش برای این روایت باشیم.
تلخی در مســتند سلف سرویس به مثابه 
رنج این افراد بیکاری و کار مداوم و نا مربوط 
بــه رشــته تحصیلــی و شــرایط اقتصــادی 
بســیار بــد و همچنین مهیا نبودن شــرایط 
کار آزاد بــه روشــنی به تصویــر در می آید. ما 

بــا قبــول این پایــان آنی می پذیریــم که این 
آدمها محکوم به شکست هستند چرا که 
روایت این مستند از آغاز چنین استداللی 

را جلوی پای ما گذاشته است.
کــه   پایــان اندوهنــاک ایــن ورشکســتگی 
شکســت یــک شــغل و شکســت آرزوهــا 
و شکســت رویــای پــول درآوردن اســت بــا 
قابی سیاه همراه است. کسب و کاری که 
ورشکســت شــده و مغازه ای که وسایلش 
بــه  توســط صاحبانــش خــارج میشــود و 
مکانی دیگر منتقل  می شــود، اما دوربینی 
که در مغازه خالی می ماند و کرکره فروشگاه 
کــه آرام آرام پاییــن می آیــد و  اینجا تصویر، 
لحظه لحظه تاریک تر می شــود  و با پایین 
آمدن کرکره، بر روی ســیاهی، تیتراژ پایانی 
نقــش مــی بنــدد، اینجاســت کــه مــا برای 
لحظاتی طوالنی حس میکنیــم در داخل 
مغــازه ای تاریک گیر افتاده ایــم و راه فراری 
نداریم و البته مجبوریم که اســامی عوامل 
ایــن مســتند را نیــز بخوانیــم و به موســیقی 
تلخش گوش دهیم. اینجاست که معنی 
آن ورشکستگی آنی را بیشتر درک می کنیم.
 مســتند ســرویس نکتــه ای جــذاب دارد, 
اثــری کــه سراســر رنج اســت اما بــا نمایش 

همیشگی لبخندی تلخ!

تلخی در مستند سلف 
سرویس به مثابه رنج 

این افراد بیکاری و 
کار مداوم و نا مربوط 
به رشته تحصیلی و 

شرایط اقتصادی بسیار 
بد و همچنین مهیا 

کار آزاد  نبودن شرایط 
به روشنی به تصویر در 

می آید.
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»جنگ همه ی آرزو ها رو میسوزونه«، آقای کرمیار این رو میگه، کسی که 
توی هشت سالگی داستان می نوشت و اینقدر به داستان عالقه داشت 
که توی اون سن، همه ی پولش رو می داد به کتاب فروِش محله، تا ازش 

کتاب امانت بگیره.
سال ها بعد از هشت سالگی آقای کرمیار، جنگ شروع شد، کسی که 
داســتان نوشــتن و خوندن رو دوست داشت، کســی که آرزوی فیلم ساز 
شدن داشت، مجبور بود همه رو کنار بذاره و برای دفاع از وطن اش بزنه به 
دل دشمن. ولی خب، کی گفته بذر آرزو ها دوباره جوونه نمیزنن؟! حاال 
آقای کرمیار اینجاســت، به عنوان یه فیلم ســاز، یه داستان گو، میخوایم 

داستان هاش رو بشنویم.

کارگردان:
داریوش کرمیار 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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ݢاراده  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ برش هاݢݢیی ݢݢکوتاه از ݢ
یادداشتی بر مستند  »الماس و شیشه«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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کوتــاه المــاس و شیشــه اثری  مســتند 
اســت  که در دقایقی کوتاه به زندگی و 
اراده یک فرد می پردازد که در کارگاه شیشه 
بــری اش مشــغول بــه کار اســت و چندی 
پیــش بــدون اینکه نیــروی دیگــر او را  برای 
تــرک اعتیــاد یــاری کنــد یــا مــورد حمایت 
کســی باشــد  به ترک  اعتیاد  روی می آورد. 
بــا وجــودی کــه این اثــر چند دقیقه بیشــتر 
نیســت اما همچنان شــبیه آثاری که پس 
از وقوع یک رویداد به محل حادثه یا اتفاق 
مــی روند روایت خــود را تنها با بازســازی یا 
نقــل آن رویــداد بیان مــی دارد. مســتند در 
نیمه اولش این مرد را در کارگاه شیشه بری 
اش در حــال انجــام کارهای معمول روزانه  
نشــان می دهد. مرد خــودش را معرفی می 
کند، دوربین محل ســکونت و کارش را به 
تصویر می کشــد و همچنین مــرد در حین 
گفتگو با دوربین به شکل مستقیم ماجرای 
۲۰ سال سیگار کشیدنش را بیان می دارد. 
مــرد بعد از بــرش چند شیشــه، در رابطه با 
الماس و ابزار شیشــه بری که تیغه الماسه 
نــام دارد حــرف می زنــد و متعجــب از این 
که این ابزار کوچک چگونه شیشه برنده را 
میبــرد، به تحول و تغییری درونی می رســد 
و همین ســبب  می شود او به صورت خود 

خواسته در همین کارگاه شیشه بری بدون 
مراقبــت از ســوی کســی دیگــر تن بــه ترک 

اعتیاد بدهد.
 بــا ایــن حــال چنین اثــر کوتاهــی با چنین 
روایتــی این نقــد را ایجاد میکنــد که واقعه 
یعنی تحول مرد با دیدن برش شیشه توسط 
تیغــه الماســه و تــالش بــرای تــرک اعتیاد، 
می توانســت به صورت زنده روایت شــود. 
در چنیــن حالتی تــالش جانــکاه و درد آور 
مرد برای ســم زدایی در مکانی کوچک که 
امکاناتی نیز برای این کار ندارد می توانست 
تصویری تر و البته تاثیرگذارتر باشــد؛ اما در 
مســتند الماس و شیشــه مرد فقط با بیان 
آنچــه بــر او در حین تــرک اعتیاد گذشــت 
اکتفا می کند. او به شکل مستقیم و با کالم 
و حرف می  گویند که پس از ســالیان سال 
اعتیــاد به مــواد مخدر با ســه روز حبس در 
مغازه شیشه بری به اراده خودش توانست 
به طور کامل مواد مخدر را ترک کند. حتی 
ایــن محتــوا در پانویس انتهای مســتندی 
۶ دقیقــه ای مجــدد بــر روی تصویرحــک 
می شــود و این شــائبه را ایجاد می کند که 
این نوشته از نظر بیانی از خود اثر نیز کامل تر 
است. گرچه محتوای این پانویس در طول 
زمان مفید این مستند کوتاه نیز توسط خود 
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کید  مرد بیان شــد و به این دلیل به نظر می رسد تأ
مجدد آن جز گزافه گویی چیز دیگری نباشد.

 مســتند الماس و شیشــه با وجودی که ســوژه ای 
پرکاربــرد در امر ترک اعتیاد دارد اما به دلیل شــکل 
ایــن ترک می  توانســت لحظــات تاثیرگــذاری را به 
تصویر بکشد؛ اما هر آنچه از قابلیت های تصویری 
این ســوژه وجود داشــت اینجا با برشــهای کوتاه از 
کار مرد در کارگاه شیشه بری و روایت شفاهی اش 
جایگزین می گردد که این امر سبب  می شود حتی 
مستندی کوتاه در ۶ دقیقه نیز نتواند همه آنچه را که 
اثری مســتند  فارغ از دیدگاه خبری و گزارشی ارائه 
می کند در خود داشته باشد. در مستند الماس و 
شیشه مهمترین عنصر سوژه،  اراده مردی برای ترک 
اعتیاد اســت و تالش او برای پاک شــدن از سموم 
مواد مخدر اما شیوه روایت این اثر و شیوه تولیدی 
آن بــه گونــه ای اســت که هیــچ کــدام از دو عنصر 
فوق در این مســتند دیده نمی شــود و اینجاســت 
که این ســوال پیش می آید اساسًا چرا مستندساز 
برای خلق اثری مســتند به ســراغ چنین ســوژه ای 
میــرود کــه عمــل و رویــداد آن متعلــق بــه گذشــته 
است؟ مستندساز شیوه ای را برای بیان این رویداد 
انتخاب می کند که دیگر کارکرد بصری ندارد و تنها 
با اتکا بر کالم و توضیحی رودررو و مستقیم اقدام به 
پیشبرد روایت می نماید و این از نظر تکنیکی بی 

شک شایسته گونه مستند نیست.

در مستند الماس و 
شیشه مهمترین عنصر 

سوژه،  اراده مردی 
برای ترک اعتیاد است 

ک  و تالش او برای پا
شدن از سموم مواد 

مخدر اما شیوه روایت 
این اثر و شیوه تولیدی 

که  گونه ای است  آن به 
کدام از دو عنصر  هیچ 

فوق در این مستند 
دیده نمی شود
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دغدغش حیات وحش استانشــه، حیات وحش کشورشــه، دغدغش 
اینــه کــه چرا دیگــه هیچ کس به محیط زیســت اهمیت نمیــده، دیگه 
هیچ کس براش مهم نیست چی به سر این گنج خدادادی میاد. سال 
ها پیش دست به کار شد تا به همه نشون بده صورتشون رو از چه گنجی 

برگردوندن.
میخواســت با مســتند هاش یه جور ســخنگوی محیط زیســت باشــه، 
از حیــات وحشــی حرف بزنه که نمیتونه از خودش مقابــل کارخونه ها و 

زخمی که شهر ها به تن اش میندازن دفاع کنه.
حــاال دوبــاره به جشــنواره برگشــته، تا تکه ی دیگــه ای از گنج ارزشــمند 

طبیعت رو نشونمون بده.

کارگردان:
اسمائیل کرمی 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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معرفی ݣݣحیات ݢݢوحش سرخ آباد
یادداشتی بر مستند  »رازهای کوهستان«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مستند رازهای کوهســتان اثری است 
دربــاره زیســتگاه و به طــور کلی ویژگی 
های زیستی و جغرافیایی یک منطقه که 
در آن به مواردی اعم از انواع گونه جانوری و 
گیاهی و اکوسیستم کوههای سرخ آباد می 
پردازد. این مستند به شکل معرفی نامه ای، 
ویژگی ها و مشخصات زیست بوم منطقه 
ای مشــخص را بیان میدارد و اثری اســت 
کــه عــالوه بــر زندگــی و معــاش حیواناتــش 
بــه درختچــه ها، بوته هــا، مراتع و آبــراه ها و 
رودخانــه های این منطقــه نیز اختصاص 
دارد. به عبارتی مســتند رازهای کوهستان 
در رابطه با بقا و شــکل تنازع بقا در منطقه 
کوههای سرخ آباد است و به صورت موجز 
فقط به معرفــی این منطقه می پــردازد و نه 
پژوهــش دربــاره مســئله ای جزیــی تــر. در 
مستندهایی که درباره شکل و ویژگی های 
جانــوری و گیاهــی منطقــه ای مشــخص 
است، امروزه مستندسازان در آثار مستند 
حیــات وحش، با نگاهی خالقه ســعی در 
متفاوت ارائه نمودن  اثرشــان دارند. به طور 
مثال مســتند هایی که در رابطه با مناطق 
حفاظت شــده در سراســر جهان هستند، 
همواره مســتند ســاز یا مطلبی جدید ارائه 
مــی کنــد و یــا اینکــه پــرده از رازی جدیــد 

برمی دارد و در قبال منطقه کشــفی جدید 
ارائــه می کنــد و یا اینکه در بحث تولید، از 
فناوریهای جدیدتر برای معرفی سوژه بهره 
می برد؛ اما در مستند رازهای کوهستان تنها 
چیــزی که مورد توجــه قرار می گیرد معرفی 
خود منطقه است به صورت کامال معمول.
 عوامل تولید این مستند در ابتدا کوه های 
ســرخ آباد و جغرافیایــی آن را اعم از کوه ها 
صخــره هــا رودخانــه هــا را مــی پیماینــد و 
نریشن اقدام به معرفی مکان و جانوران می 

کند.
کوهســتان  رازهــای  مســتند  در  نریشــن 
بــا منطقــه  رابطــه  تیتــروار در  بــه صــورت 
توضیحاتــی ســاده مــی دهــد و در ادامــه 
کــه در دیــدرس دوربیــن قــرار  جانورانــی را 
می گیرند، نوبت به نوبت معرفی می کند. به 
طور مثال حیواناتی همچون دم جنبانک 
پهــن  آخونــدک، خرچنــگ  خاکســتری، 
رودخانــه ای، گــراز، کبــک، مــار، جیجاق 
که  نوعی کالغ است، ماهی های رودخانه 
ای مثل زرد پر و حیوانات دیگری همچون 
ک پشت، روباه و نهایتًا  گامای قفقازی، ال آ
خــرس قهــوه ای همگــی در ایــن مســتند 
فقط نشــان داده و نامشان معرفی می شود 
و بــا اطالعاتــی کــه نریشــن در اختیــار می 

پوستر  فیلم مستند
»رازهای کوهستان«
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دهد نهایتا نمــی دانیم که این جانــوران در 
کوههای سرخ آباد چگونه زندگی می کنند و 

ویژگی های حیات آنها چیست. 
 بنابرایــن مســتند کوههــای ســرخ آباد جــز 
همین معرفــی ابتدایی و ســاده ی نام این 
کار دیگــری انجــام نمیدهــد.  حیوانــات 
مستندساز اقدام به پژوهش در باب شکل 
زندگــی و معــاش یا تولیــد مثل و یــا ویژگی 

های زیستی این جانوران نمی کند.
 مسئله این مستند پژوهش در رابطه با انواع 
و گونه های جانوری و ویژگی های منحصر 
بــه فــرد اقلیــم ایــن منطقــه نیســت یــا نوع 
خاصــی از گیاه یا جانور را معرفی نمی کند 
فقط سیر و سیاحتی در کوههای سرخ آباد 

است و جستجوی جانوران آن.
 بنابراین مستند راز های کوهستان را حتی 
نمیتــوان در زمــره آثــار علمــی قلمــداد کرد 
چرا که به شکل تفریحی و معرفی نامه ای 
عمل می کند و مثل مستندی توریستی به 
منطقه ای می رود و هر آنچه را که دیده فقط 

معرفی می کند.
بــا این وجــود در بخش پایانی این مســتند 
ماجــرای یــک حادثــه آتــش ســوزی نیــز در 
ایــن منطقــه در اثر گنجانده شــده اســت. 
اما باید گفت اثری که به عنوان مســتندی 

کوتاه شــناخته  می شــود و تــا دقایق پایانی 
اش دربــاره جانــوران و گیاهــان منطقــه ای 
خــاص اطالعاتی اندک ارائه می کند، چرا 
بایــد نــاگاه آتــش ســوزی مختصــری را در 
منطقــه رخ داده  بــه تصویــر  بکشــد؟ انگار 
ورود دوربیــن به این منطقه تنها برای ثبت 
تمامی آن رویداد هایی است که در لحظه 
وقوع پیدا کرده اند و روایت اثر متکی بر ایده 

یا هدفی از پیش تعیین شده نیست.
 ایــن نمایــش و پرداختن بر آتش ســوزی، از 
نظــر موضوع هیچ ربطی به کل اثر، موضوع 

و ساختار روایی اش ندارد.
 پایان بندی مســتند رازهای کوهســتان نیز 
مثــل تمامی اجــزای دیگر اثر بــدون مقدمه 
است، نمایش خرس های قهوه ای  منطقه 
در چنــد پالن و نشــان دادن دویــدن آنها در 
کوهستان و نهایتا ناگاه اعالن پایان مستند.

  تیتراژ پایانی نیز به تصویر کشیدن مختصر 
شــرایط ســخت مســتند ســازی اســت. 
تصاویری از عوامل پشت دوربین که دیگر 
به کلیشه هایی در آثار این چنینی تبدیل 
شده است.  گروه مستند سازی را در چند 
پالن میبینیم که در حال تصویر برداری اند 
که این خود نیز همچنان معرفی عوامل این 

مستند است و ربطی به موضوع ندارد.



۴۷شماره چهل و پنجم، شهریور  ماه 1397



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۴۸

روایت کودکان از
 تولــدی عجیب

یادداشتی بر مستند  »تولد سرد«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان



۴9شماره چهل و پنجم، شهریور  ماه 1397

مجــدد  روایــت  ســرد  تولــد  مســتند 
رویــدادی اســت در روســتایی از توابــع 
نیشــابور  کــه حادثه اصلی اش در ۳ ســال 
قبل از زمان کنونی این مستند اتفاق افتاده 
اســت. بنابرایــن روایت این اثر نیز متکی بر 
رویــدادی اســت کــه در گذشــته رخ داده و 
حــاال باید شــاهد چگونگــی بازروایــت آن 

توسط مستندساز باشیم.
 مستندساز در مقدمه اثر و نیمه ابتدایی آن 
درباره این رخداد به صورت بسته اطالعاتی 
ارائــه می کند و با ادغام ایــن رخداد با ایده 
ای کــه برای بازســازی یا نکوداشــت آن روز 
طراحی می شود، رخوت تاریخی رویدادی 
ماضی را می کاهد. به عبارتی با تدارک یک 
مسابقه نقاشــی بین کودکان این روستا ما 
آرام آرام از خالل این نقاشی ها به ماجرایی 
که سه سال قبل در این روستا رخ داده پی 
می بریــم. حکایت این اســت کــه در یکی 
از روزهای زمســتانی در ســه سال گذشته، 
برفی شــدید ســبب شــد برق و آب و حتی 
راه هــای مواصالتی به این روســتا قطع و یا 
مســدود شــود و در کــوران ایــن حادثه، زنی 
بــاردار جانــش در معــرض خطر مــی افتد و 
حتــی وســیله ارتباطی وجــود ندارد تــا این 
زن را به بیمارســتان در شهر منتقل کنند و 

یا اینکــه با تماس تلفنی نیــروی کمکی از 
شهر به این روستا فرستاده شود. با استفاده 
از امکاناتــی محدود این خبــر و موضوع به 
خطر افتادن جان این زن باردار به مسئولین 
شــهری می رسد اما آنها نیز از ارسال کمک 
ناتوانند. پرواز هلیکوپتر به مقصد این روستا 
نیــز مقــدور نیســت و شــرایط جــوی اجازه 

هیچگونه کمکی را نمی دهد.
 مصاحبــه با برخی از افراد این روســتا که از 
ماجرا اطالعاتی دارند در طول اثر به تناوب 
دیده می شــود؛ اما روایت اصلی همچنان 
بر دوش نقاشــی هایی است که کودکان از 
آن حادثه کشــیده اند و اینک در طول این 
مستند با نمایش آنها روایت پیش می رود. 
هر کدام از نقاشــی ها بخشی از آن ماجرا را 
پوشــش می دهد و همین ســبب می شود 
تــا مســتند تولــد ســرد تــا حــدودی از دادن 
اطالعاتــی مســتقیم و گفتــار متن بــی نیاز 

شود.
 روایت در مستند تولد سرد بر پایه رویدادی 
اســت که پیشــتر رخ داده و همین ســبب 
می شــود تا کلیشــه تریــن راه ممکن یعنی 
بیــان خاطــرات به صــورت مســتقیم برای 
تولید اثر دســتمایه مســتند ســاز قرار گیرد؛ 
امــا او با اســتفاده از نقاشــی هــای کودکان 

پوستر  فیلم مستند
»تولد سرد«
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از  آنهــا  کــه  اطالعاتــی  و  روســتا  همیــن 
ماجــرای زایمان آن زن به تصویر می دهند، 
ســبب می شــود تا مستند تولد ســرد صرفًا 
روایتــش فقــط از طریــق خانــواده یــا خــود 
آن زن بــاردار بــه مــا منتقل نشــود.  کودکان 
کــه  بــا نقاشی هایشــان شــان مســتندی را 
می توانســت صرفــًا خاطره گویــی باشــد به 
ســمت اثری تصویری تر پیــش می برند اما 
همین ایده نیز بعضًا به شــکلی قدرتمند و 

جــذاب در اثر به کار نمیرود. تنها نکته ای 
کــه در ایــن شــکل روایــت در مســتند تولد 
سرد می توان به آن اشاره کرد این است که 
کودکان با نقاشی هایشــان بیــان می کنند 
که حتــی جزئی ترین مســائل و اتفاقات آن 
روز را می داننــد و ایــن مشــارکت در ثبــت 
گاهی را به مخاطب می دهد  رویــداد این آ
کــه حادثــه و ماجــرای آن زن بــاردار تــا چــه 
میزان به عنوان رویدادی مهم در این روستا 



۵۱شماره چهل و پنجم، شهریور  ماه 1397

شناخته می شود و از آنجایی که پایان این 
ماجــرا با اتفاقی عجیب همراه اســت، بی 
شک ثبت شدن آن در ذهن اهالی روستا و 
کودکان نمی تواند خیلی دور از ذهن باشد. 
ماجــرای زن بــاردار و خطری که او را تهدید 
می کند اینگونه پایان می یابد: در ناامیدی 
مطلق و پس از اینکه اهالی روســتا از امداد 
دولتی و کمک های پزشکی و هالل احمر 
ناامید می شوند، ناگاه یک تانک جنگی به 
روستا وارد می شود و حتی دیوار خانه هایی 
را نیز اتفاقی خراب می کند. این تانک مثل 
امدادی غیبی به کمک زن آمده است. بی 
شــک ورود یک تانک نظامی به روســتایی 
دور افتــاده کــه در آن جنگــی رخ نداده و نه 
جنگــی قرار اســت اتفاق بیفتــد در لحظه 

وقوع بی نهایت جذاب است…
ســال ها میگــذرد و حــاال برای نمایــش آن 
رویــداد تنهــا می تــوان به نقل قــول ها اکتفا 
کرد که این برای تولید یک مستند با چنین 
کفایــت نمی کنــد. حتــی از ورود  ســوژه ی 
تانک عکسی نیز وجود ندارد تا با استناد به 
آن مستندساز فضای اثرش را تحت شعاع 
قرار دهد و اینجاست که ایده نقاشی توسط 
کودکان در این مستند شکل می گیرد. ایده 
ای که گرچه از کرختی روایت مستقیم می 

کاهد اما کلیشــه و دم دستی است. با این 
حال نقاشی های کودکان 

در این مســتند بــرای جذابیت بیشــتر اثر، 
گاهی به انیمیشــن نیز تبدیل می شود و با 
جان بخشــی به آثار کودکانه حــال و هوای 

ورود آن تانک را به روستا بازسازی می کند.
 پایان بندی مستند تولد سرد نیز تا حدودی 
بــه جــای وفــاداری بــر موضــوع بــه حاشــیه 
مــی رود و ناگاه رویه محتوایی اثر تغییر می 
کند. ماجرا از این قرار اســت که در اقدامی 
عجیب و جســارت آمیز یــک نظامی برای 
ارسال تانک و کمک به زن باردار نقش موثر 
داشــته اما این ماجرا در روایت این مستند 
به بحثــی تبلیغی یا حمایتــی از آن ســردار 
نظامــی تبدیل می شــود. ســردار قاجاریان 
کســی بود کــه آن روز جــان کودک و مــادر را 
بــا ایــن ریســک بــزرگ و ارســال یــک تانک 
جنگی پذیرفت، امــا خودش چندی بعد 

در جنگ با داعش کشته شد.
 بــه نظر ایــن ماجــرا در چنین مســتندی با 
چنین شــکل تولید به دلیل فرمت خاطره 
گویــی، بیشــتر شــکل و شــمایل اثــری می 
یابــد کــه  داعیــه تقدیــر دارد تا اینکــه اثری 
روشن باشد که با اتکا بر یک روایت سوژه را 

پرداخت نماید.

در این مستند برای 
جذابیت بیشتر اثر، 

گاهی به انیمیشن نیز 
تبدیل می شود و با 
جان بخشی به آثار 

کودکانه حال و هوای 
ورود آن تانک را به 

روستا بازسازی می کند.
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