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گوش مستند ساز همیشه باید تیز باشه برای شکار سوژه ها، گاهی وقت ها 
سوژه ی مستند ها از دل معمولی ترین مکالمات بیرون میپرن، از میون 
حرف هایی که شاید برای کسایی که شغلشون ساخت مستند نیست 

شنیدنی نباشن!
اون یه شــکارچی واقعی ســوژه هاســت، وقتی تو دوران دانشجویی، آخر 
شــب توی خوابگاه دانشــگاه، هم اتاقی ها درمورد داستان متفاوت یک 
جانباز حرف میزدن، اون سوژه ی فیلمی که میخواست بسازه رو شنید، 
میدونست این داستانیه که نباید فقط توی چهار دیواری خوابگاه روایت 
شه. این داستان باید شنیده می شد، این وظیفه ی اون بود که برای همه 
روایت اش کنه. حاال از ساخت اون مستند زمان زیادی گذشته، حاال، 
اون فیلمساز جوون اینجا روی صندلی این جشنواره نشسته تا از داستان 

اون جانباز براتون حرف بزنه.

کارگردان:
محمد مهدی 

فکریان  

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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شرح یک احقاق ݢݢحق نافرجام
یادداشتی بر مستند  »فراموش شده «

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند »فرامــوش شــده« در رابطــه بــا 
فردیست که در دوران جنگ با کمترین 
امکانات و با یک اســلحه چهارلــول که   از 
خود عراقی ها غرامت گرفته شده بود، چند 
هواپیمــا و حتــی یــک ناوچــه را در خلیــج 

فارس از نیروهای دشمن منهدم نمود.
 مســتند فراموش شده شــرح زندگی اکنون 
این مرد است و نه نقل خاطراتی از گذشته 

و رشادت هایش در طول جنگ.
 بــه عبارتــی این مســتند با ســویه انتقادی 
تــاش دارد تــا اوضاع نابســامان یک کهنه 
کــه اکنــون  ســرباز جنــگ ایــران و عــراق را 
بــه دلیــل شــرایط معیشــتی، ســخت در 
عذاب است بیان کند. یکی از مهمترین 
مشکات او درماندگی از تامین جهاز چهار 
دختر مجردش اســت که با درآمد ناچیزی 

که اکنون دارد توان تامین آن را ندارد.
بــر علیــه  نقــدی  فرامــوش شــده  مســتند 
مسئولین کنونی، از بنیاد شهید تا مسئولین 
رده هــای بــاالی کشــور اســت کــه بخــش 
اعظمی از افرادی که در طول هشــت سال 
جنگ ایران و عراق از جان مایه گذاشتند 

را فراموش نموده اند.
 روایت مستند فراموش شده این گونه شکل 
می گیرد، شخصیت محوری این مستند 

بخشــی از زندگی روزمــره اش به نمایش در 
می آید و به واســطه گفتگو با افرادی دیگر، 
الیــه هایــی از زندگی اکنون ش شــرح داده 
می شــود و یــا بــه واســطه گفتگــو بــا عوامل 
پشــت دوربین الیه هایی از شــخصیت او 

نمایان می گردد. 
از  بخشــی  مســتند،  ایــن  ابتــدای  در   
فعالیتهای روزانه این فرد از قبیل کشاورزی 
و باغــداری به نمایش در می آید و در ادامه 
بخشی دیگر از کارهایش همچون رانندگی 
بــا یــک وانــت و حمل بــار و نهایتــا تاش و 
پیگیــری او برای احقاق حق پایمال شــده 

اش به تصویر کشیده می شود.
 روایت در مســتند فراموش شده، در اکنون 
جریــان دارد و مستندســاز تــاش می کنــد 
بــا اتکا بــر رویــدادی که در زمان نمایشــی و 
اکنــون ایــن فــرد در جریــان اســت روایت را 
پیش ببرد و برای نیل به این شکل از روایت 
تا جایی که امکان دارد از شــعار زدگی و یا 
تحمیل اطاعات به مخاطب پرهیز کند. 
به طــور مثال بــرای این که بیننــده بیش از 
پیش با شــخصیت محوری این مســتند 
آشــنا شــود در قالب گفتگو هایی کــه او با 
دیگران انجام می دهد، اطاعاتی در قبال 
گذشــته اش بیــان مــی گــردد. او در یکی از 
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صحنه ها در حین کار با وانت با مشــتری 
اس بــه گفتگــو می پــردازد. صاحب بــار از 
شــخصیت محوری مســتند کــه در حال 
ک هایی که به آینه  رانندگی است درباره پا
جلو آویزان اســت، ســواالتی از او میپرسد. 
اینجاســت که ســوژه خودش را بــا توجه به 
کــه در این گفتگــو وجــود دارد،  اطاعاتــی 

شرح می دهد:
ک اینجا آویزان کردی؟  »_: چقدر پا

 _:اینا یادگار مناطق جنگیه.
_:یعنی این ها برای تک تک این عملیات 

هاست؟
_: من حداقل ۱۰۰ تا نامه دارم، برای تشویقی 
که بابت هواپیما و هلیکوپتر زدم. یه ناوچه 
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 مستند فراموش شده 
با خوانش وصیت 

سال ۱۳۵۹ این رزمنده 
قدیمی آغاز و با وصیت 
نامه جدید این فرد در 

سال ۱۳۹۵ به پایان 
میرسد.

هم در خلیج فارس زدم.«
 به عبارتی ســوژه در مستند فراموش شده، 
یک کهنه سرباز جنگ است که به واسطه 
ی گفتگــو با افــراد دیگر حاضر در مســتند 
گذشــته اش را شــرح می دهد و این شــکل 
ارائه اطاعات و یا معرفی یک شخصیت 
رو  در  رو  ی  مصاحبــه  شــکل  از  حداقــل 

جذاب تر و قابل درک تر است. 
مســتند ســاز برای رســیدن به ایــده اصلی 
مستند و معرفی کامل سوژه و القای حس 
فراموش شــدن یــا فراموش شــدگی، تاش 
دارد به اشکال مختلف فقط از طریق کام 
این مفهوم را به بیننده منتقل کند و این در 
حالیست که تصاویر در این مستند چنین 
کارکــردی ندارنــد. بــه عبارتــی در مســتند 
فراموش شده اگر دیالوگ ها و گفتگو هایی 
که با شخصیت محوری صورت می گیرد 
و خصوصــًا آنهایی کــه در رابطه با مفهوم و 
فراموش شدگی است حذف گردد، تصاویر 
قابلیت انتقال این حــس را ندارند. به طور 
مثــال اگر این مســتند با تصاویری از اشــیا 
یا پان هایی که مفهوم فراموش شــدگی را 
انتقال میدادند همراه بود، بی شک از نظر 

بصری شاهد مستندی جذاب تر بودیم.
 اســتفاده از گفتار متِن مستند روایت فتح 

اثــر شــهید آوینــی کــه تکــه ای از آن در این 
مســتند شــنیده می شــود نیــز در راســتای 
همان ســویه نقد در این مســتند است که 
برخی از سلحشوران دوران جنگ به واسطه 
سهل انگاری مسئوالن، فراموش شده اند. 
عبارتی که با صدای شــهید آوینی شنیده 

می شود این است:
 »جهان در انتظار عدالت است«

 و یــا تصاویری که بــه روش دوربین مخفی 
از اداره بنیــاد شــهید برداشــت شــده انــد و 
نمایــش بروکراســی اداری، همگی در قبال 
احقاق حق شــخصیت محوری مســتند 
اســت و همــه اینهــا نیــز همچنــان انتقال 
ایده فراموش شــدن را فقــط از نظر روایی به 
عهده دارند و هیچ کدامشان از نظر بصری 
کارکــردی همداســتان بــا ایــده اصلی متن 

مستند ندارند.
 مســتند فراموش شــده با خوانش وصیت 
ســال ۱۳۵۹ ایــن رزمنــده قدیمی آغــاز و با 
وصیت نامه جدید این فرد در سال ۱۳۹۵ 
به پایان میرسد. وصیتی که اینجا کارکردی 
استعاری دارد و به معنای ناامیدی مطلق 
ایــن فــرد در قبــال دریافــت کمــک هزینــه 
بــرای دخترانش یا احقاق حقی اســت که 

خودش آن را حق خود می داند.
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کی توی دنیا هســت بجز سیدالشــهدا که قیام اش بتونه از پس گذِر قرن 
ها بربیاد، از دل زمان عبور کنه و هزار و ســیصد ســال بعد هنوز هم مردم 
رو تغییر بده؟! کی میگه هیئت فقط برای عزاداریه؟ برای بعضی هنوزم 
مبــارزه ادامــه داره، برای بعضی مبارزه هنوز تموم نشــده، مهمون امروز ما 
از هیئت کارشــو شــروع کرد، از جایی پشــت دوربین فیلم بردارِی مراسم 
محــرم. حــاال اون نوجوون هیئتی مردی شــده، تهیه کننده ای که فیلم 

جدیدش در مورد یه خادم متعهد امام رضاست.

تهیه کننده:
حسین 

علیجان نژاد  

نویسنده:
مهدی ولی زاده



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۱2

۶۹ سال نقاره زنی!
یادداشتی بر مستند  »زمزمه ملکوت«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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دربــاره  ملکــوت«  »زمزمــه  مســتند 
پیرمردی اســت که ۶۹ سال از عمرش 
را در نقاره خانه مشــهد سپری کرده و تمام 
زندگیــش را مشــغول بــه انجــام وظیفــه در 

مقبره امام هشتم شیعیان بوده است.
 مســتند زمزمــه ملکــوت در ابتدا به شــرح 
ویژگی های شهر مشهد و معرفی این پیرمرد 
می پــردازد و بعــد به واســطه مصاحبــه با او 
زندگی خود این پیرمرد را به شــکل مشروح 

شرح می دهد.
در طــول ایــن گفتگوهــا تنها چیــزی که در 
این مستند دســتگیرمان می شــود ارادت 
قلبــی این فرد به امــام رضا و چگونگی کار 
او در نقــاره خانــه اســت. به عبارتی فــارغ از 
ایــن مســئله، چیــز دیگــری در این اثــر ارائه 
نمــی شــود. بــه طــور مثــال فضــای ایــن اثر 
بــا قــدم زدن او از خانــه تــا صحن و شــکل 
لباس پوشیدنش و کمک همسرش برای 
پوشــیدن لبــاس رســمی نقــاره زن هــا و یــا 
بــاال رفتــن از پله هــای مکان نقارخانــه و یا 
همچنین نحوه ساخت نقاره و طبل هایی 
کــه از پوســت گاو تهیه می شــوند، همگی 
در ایــن مســتند بــه شــکل گزارشــی بــدان 
پرداخت می گردد. بخشی دیگر از مستند 
نیــز مصاحبه ای با شــوهر دختر این پیرمرد 

اســت کــه او نیز در نقــاره خانه مشــغول به 
خدمت است.

با دقت در شــکل مصاحبه هــا و محتوای 
آنهــا می توان بــه این نکته رســید که هیچ 
کــه افــراد مصاحبــه  تفاوتــی در اطاعاتــی 
شــونده به بیننــده منتقل می کننــد وجود 
نــدارد. همــه ایــن افــراد موضوعــی را شــرح 
کــه تکراریســت. در طــول ایــن  می دهنــد 
مستند شخصیت محوری یعنی پیرمردی 
که در نقاره خانه مشغول به خدمت است، 
تنها از خلوص نیت و ارادتش به امام رضا 
حرف می زند. او اعتقاد دارد که به شکلی 
صحیح و درســت برای ایــن امام خدمت 
کــرده اســت و جــز خــدا و امام رضا دســت 
یاری به سوی هیچ کس دراز ننموده است. 
حتــا یــک بار از مــرگ نیز به یــاری امام رضا 
نجــات یافته اســت و به گونــه ای ماجرای 
این رهایی از مرگ را روایت میکند که انگار 
معجزه ای برای او رخ داده یا شــخصی که 
به صورت ناشناس او را نجات داده است، 

کسی نبوده جز خود امام رضا.
این پیرمرد در طول این مستند، اطاعاتی 
در رابطــه بــا نحــوه نقــاره زدن و ایــام فعال و 
غیرفعال نقارهخانه توضیحاتــی ارائه می 
کند و البته در این میان حواشی مختلفی 
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از قبیــل خاطــرات ازدواجــش و همیــاری 
همســرش در راه ایــن خدمــت نیز نقل می 
شود. با این حال شرح ارادت این پیرمرد به 
امام رضا در این مستند کاما از طریق کام 
صورت می گیرد و تصاویر خیلی کارکردی 

حسی ندارند. 
تصویــر  شــکل  و  هــوا  و  حــال  کافیســت 

برداری این مستند را با مستندی ارزشمند 
همچــون یا ضامــن آهو اثــر پرویز کیمیاوی 
مقایسه کنید. در آن اثر مهم تاریخ مستند 
ایــران نیــز بارهــا تصاویــری از نقــاره خانــه و 
صحن و مقبــره امام رضا به نمایش در می 
آید؛ اما آنجا حسی درونی در قبال ارادت به 
امری مذهبی کاما مشــهود است و اینجا 
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تنها چیزی که تصاویر برای انتقال به عهده 
دارنــد، ثبــت رویــداد و پرداختــن بــر ســویه 

گزارشی تصویر است.
مســتند زمزمــه ملکوت اثــری بــدون هیچ 
ویژگی خاقه، فقط در راستای معرفی یک 
شغل است. با دیدن این اثر به هیچ عنوان 
حــال و هــوای معنــوی محیــط به واســطه 

تصاویــر به بیننــده منتقل نمی شــود. چرا 
که اینجــا از ابتدا تا پایان خود شــخصیت 
معرفــی شــونده همچــون یــک خاطــره گــو 
یــا متکلم وحــده، تــاش دارد از ســجایای 
اخاقــی خود بگوید و این در حالی اســت 
کــه ایــن وظیفه به عهــده دوربین اســت نه 

خود او!
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مثِل بذري که همه ي شــرایط براش مهیاســت و فقط نور الزم داره برای 
جوونــه زدن، بعضــي از آدما هم فقط یه تلنگر فاصلــه دارن با افتادن توی 

مسیر درست زندگیشون.
تلنگر زندگی سعید فوداجی تشویق اطرافیان اش بود برای ورود به مسیر 
فیلمســازی، و وقتی توی مسیر افتاد، دیگه چیزی نبود که بتونه جلوش 

رو بگیره.
حاال سعید سرعتش رو کمی کم کرده، میخواد تلنگری که به زندگی خود 
اش خورد، مسیری که بهش نشون داده شد رو به بچه های دیگه ام نشون 
بده، شاید این تلنگر مسیر جدیدی رو برای کسی باز کنه، کسی که ادامه 

دهنده ی سعید باشه. 

کارگردان:
سعید فوداجی 

نویسنده:
محدثه میثمی
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سینما در محدودیت
یادداشتی بر مستند  »انوری افین«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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 مستند »انوری افین« درباره یک فرد 
روســتایی متعلــق بــه روســتای افین 
کــه عــاوه بــر  در شهرســتان قائــن اســت 
کید بر نیازهای  کشاورزی و نگهبانی و تا
کارهــای فرهنگی نیز  مالــی اش، روی به 
می آورد. مســتند ســوژه جالبــی در قبال 
توانــد  مــی  کــه  ســینما دارد. موضوعــی 
دســت فیلمســاز را برای خلق یک ادای 

دین به سینما باز بگذارد.
 روستای افین هم مرز با افغانستان است 
و شــخصیت محوری این مستند عاوه 
بــر معرفــی توســط مستندســاز و افــرادی 
کــه در اثر حضور دارند، خــود نیز از  دیگــر 
طریــق گفتگــو و مصاحبــه ی مســتقیم، 
درونیاتــش را فــاش میکنــد. او بــا وجــود 
مشکات زیادی که دارد با طی مسافتی 
یــاد تجهیزات  طوالنی و ســختی هــای ز
تهیــه  فیلــم  نمایــش  بــرای  مختصــری 
می کنــد و در مــکان های عمومی روســتا 
اعم از یک مهدیه و یا حتی یک مصالح 
فروشی، اقدام به نمایش فیلم می نماید. 
کاری که این فرد روستایی انجام میدهد 
سبب می شود تا جمعیت قابل توجهی 
کودکان  از اهالی روستا علی الخصوص 

به دیدن فیلم مشتاق شوند.

یــادی   در مســتند انــوری افیــن بخــش ز
ایــن  تــاش  بــه  دارد  اختصــاص  اثــر  از 
کــران فیلم و  مــرد بــرای تهیــه تجهیــزات ا
بخشــی دیگر نیــز به زندگــی او و کارهای 

روزانه اش.
قابــل  و  اصلــی  موضــوع  حــال  ایــن  بــا 
توجــه ایــن اثــر تــاش یــک روســتایی در 
منطقه ای بســیار دور افتــاده برای ترویج 
ایــده  ایــن  متاســفانه  امــا  سینماســت؛ 
همچــون بســیاری از مســتند هــای ایــن 
گــزارش باقــی مــی  چنینــی در حــد یــک 

ماند.
که مســتند  به روشــنی مشــخص اســت 
گزارشــی  انــوری افین تــاش دارد تا فقط 
گــر  کــه ا کنــد چــرا  از ایــن موضــوع تهیــه 
ایــده ای مســتقل از ســوی فیلمســاز بــا 
ایــن ســوژه همــراه می شــد بی شــک باید 
منتظــر تصاویــری مــی بودیــم تــا بــه خود 
ســینما ادای دیــن کند؛ چــرا که موضوع 
این مستند کامًا در قبال ترویج فرهنگ 

فیلم دیدن است.
کاراکتری روستایی را معرفی  وقتی شــما 
شــرایط  ســخت ترین  در  کــه  میکنیــد 
تــاش دارد تا در روســتایی کم جمعیت 
و دور افتــاده بــا تجهیزاتی اندک ســینما 

پوستر  فیلم مستند
»انوری افین«
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را معرفــی کند، در مقابل، این ســوژه این 
امــکان را نیــز مــی دهد که خوِد ســینما و 
ماهیــت آن دارای اعتبــار موضوعــی در 
اثر  باشــد؛ اما این جا مســتند ساز به این 
ســوژه، ایده ای اضافــه نمیکند و با زاویه 

ای متفاوت به موضوع نمی نگرد.
برخــی  در  افیــن،  انــوری  مســتند  در 
لحظات، موضــوع بیکاری جوانان طرح 

کــردن چندبــاره بــه  کــه اشــاره  مــی شــود 
آن، هیــچ ربطــی بــه موضــوع اصلــی این 
اثــر ندارد. به طور مثال یک مرد در وســط 
مستندســاز  دوربیــن  روبــه روی  بیابــان 

گوید: نشسته است و می 
فــوق  کثــرًا لیســانس  ا اینجــا  »جوانهــای 

لیسانس هستند ولی بیکارند«
 موضوع بیکاری در حالی چندین بار در 
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این مســتند طرح می شــود که به سختی 
مــی توان ارتباط این مســئله را با موضوع 
ســینما  یــج  ترو یعنــی  مســتند  اصلــی 
پیــدا نمود. طــرح موضوع بیــکاری مردم 
ایــن منطقــه آن زمــان اهمیــت داشــت 
کلیــت ایــن مســتند دربــاره معرفــی  کــه 
روســتا می بود و نه اینکه شرح حال یک 

روستایی عاشق فیلم!

پایان بنــدی مســتند انــوری افیــن نیــز بــا 
که شــخصیت  این رویداد همراه اســت 
محوری مســتند در تدارک ســفری است 
کــران فیلم  کربــا تــا آنجــا نیــز ا در راه زوار 
داشــته باشــد. البته به این مســئله فقط 
کارکــرد خبــری یــا نقــل رویداد  بــا همــان 
نگریســته مــی شــود و قابلیــت دیگــری 

ندارد.
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اولین دوربیني که دســت گرفت، یه دوربین کامپکت جمع و جور بود، 
مي خواســت یــه روایت کوتاه بســازه از جنــب و جوش هیأت تــو دهه ي 
محرم، همین که شروع کرد به تصویربرداري، مردی نزدیکش شد و زد رو 

شونش, ازش پرسید : »این چیه دستت؟! چرا با این دوربین؟«
و چند روزِ  بعد یه دوربین خوب رسوند به دستشون تا کار، کم کم رنگ و 
لعاب حرفه اي بگیره. از همون موقع ها بود که مستند سازیش گره خورد 
با محرم و امام حسین، اونقدر که مستندِ  آخرش هم ، داستاِن یه جامونده 

از مسیر اربعین رو روایت میکنه.

کارگردان:
میالد

 امینی محد

نویسنده:
محدثه میثمی
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مهمان هایی ناخوانده
یادداشتی بر مستند  »دعوتی«

نویسنده:
رحیم ناظریان

نــقـد
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مســتند دعوتــی دربــاره یــک خانــواده 
کــه در گذشــته بــه راهپیمایی  اســت 
عاشــورا در اربعین از ایــران به عراق رفتند و 
اینک به این دلیل که خانه شان در نزدیکی 
هــای مرز قــرار دارد، شــاهد حضــور زائرانی 
هستند که برای رفتن به کربا از اقصا نقاط 
ایران به شهر آنها می آیند و برای یک شب 
یا بیشتر باید منتظر حرکت قطار یا اتوبوس 

بمانند.
در چنیــن شــرایطی برخی از ایــن میزبانان 
به صورت خود خواسته بدون هیچ چشم 
داشــتی از ایــن زوار در خانــه هــای خــود 

پذیرایی می کنند. 
موضــوع مســتند دعوتــی شــرح حــال یک 
زن اســت کــه از ایــن زوار کــه بــرای مــدت 
کوتاهی در شهرشان می مانند در خانه خود 

پذیرایی می کند. 
مستند دعوتی از آن دست آثاری است که 
جز تعریف و تمجید از شخصیت محوری 
اش هیچ هدف دیگری ندارد. به عبارتی با 
دیدن این مستند در تحلیل و یا بیان یک 
نقطه نظر ساده نسبت به آن، به جای اینکه 
در قبال خود مستند و مستندساز بخواهیم 
ســخنی بگوییــم و یــا اینکــه از او تمجیــد 
کنیــم در یک تحلیل کنایــه آمیزمی توانیم 

از شخصیت محوری اثر تمجید نماییم و 
بگوییم او چه فرد مهمان نوازی اســت. به 
عبارتی اثری که از ابتدا تا پایانش قصد دارد 
ســجایای اخاقی و عمل نیــک یک فرد را 
به رخ بکشد و ماهیت آن نیز تنها در حوزه 
اطاع رســانی یا خبری اســت، این شــبهه 
را بــه وجــود می آورد که مســتند ســاز هیچ 

ایده ای برای پرداخت موضوع ندارد.
بــه طــور مثــال اگر بخواهیــم در یــک خط، 
ماجــرای مســتند دعوتــی را مجــدد روایت 
کنیــم بــه ایــن نکته می رســیم که یــک زن 
بدون اینکه کسی را بشناسد، چند مهمان 

را به خانه خود راه میدهد.
 مستند ساز در اثر به مهمانان ناشناس نیز 
نپرداخته است و این افراد به صورت سایه 
و مجهول در مستند حضور غیر قابل حس 

دارند.
کــه اگر شــخصیت  ایــن در حالــی اســت 
مهمانــان  بــا  رو  در  رو  مســتند  محــوری 
ناشناســش قرار می گرفت و بصورت بدیه 
ســازی و یا به شــکل مشــاهده گر، دوربین 
این مستندســاز رفتار و یا گفتگوهای بین 
مهمان و میزبان را ثبت می نمود، احتمااًل 
بــا رویــه ای جذاب تــر در روایت و محتوای 
اثر مواجــه بودیم تا اینکه صرفًا این ماجرا با 

پوستر  فیلم مستند
»دعوتی«
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هرآنچه فرد معرفی شونده دارد را بدون هیچ 
دســتکاری بــه مخاطب ارائه مــی کند. در 
این حالت یا باید منتظر مســتندی باشیم 

سویه خبری تبدیل به اثری به ظاهر مستند 
شود.

مستند دعوتی از آن دست آثاری است که 
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کــه در قالــب پرتــره مــی گنجــد و یــا اینکه 
موضوعــی را در قالــب یک فــرد معرفی می 

کند.

کلــی و  مســتند دعوتــی را مــی تــوان بیــان 
مستقیم یک رویداد دانست و نه اثری که تا 

حد مجاز مستقل از سوژه عمل کند.
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معتقــده یــه حرفایي هســت کــه »بایــد« گفتــه بشــه، حرفایي کــه رنگ 
درد دارن، درد مــردم، درد اجتمــاع، حرفایــي کــه شــاید بهتریــن راه براي 
گفتنشــون، برای شنیده شدنشون همین رسانه است. اصا همین شد 
که اومد ســمت فیلمســازي و از یه جایي به بعد همه ي هم و غمش رو 
گذاشت روي کارگرداني. برای این اعتقادش بود که اومد توی این مسیر، 
مســیری که تا چند ســاِل قبل نه تنها دنبال اش نبود که حتي دوســتش 
هم نداشت! اما حاال که براي گفتن یه سري حرفاي مگو پا به این عرصه 
گذاشته، با خودش عهد بسته که این کارو به بهترین شکل ممکن و با 

همه ي توانش ادامه بده.

کارگردان:
مهدی محمودی

نویسنده:
محدثه میثمی
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ݢر ݢݢگذر زمان کربال دݢ
یادداشتی بر مستند  »رهروان فتح«

نویسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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مستند رهروان فتح با یک ایده به اجرا 
می رســد.  زمینــه اصلــی مســتند در 
رابطه با پیاده روی اربعین و راهیان کربا از 
ایران به سمت عراق است. در طول مسیر 
مستندساز پان ها و برداشت هایی از افراد 
مختلف اعم از پیر و جــوان، زن و مرد دارد 
که هر کدام به نوبه خود اطاعاتی از مراسم 
و امــام ســوم ارائــه می دهنــد و یــا درونیــات 
خــود را بیان می دارنــد؛ اما نکته ای که این 
اثــر را متفــاوت می کند و ایــن اظهارنظرها، 
گفتگو ها و مصاحبه ها را از ساحت واگویه 
یــا حدیث نفــس یا یــک مصاحبــه خارج 
میســازد، گفتــار متنــی اســت کــه بــر روی 
تصاویر قــرار گرفته اســت. این گفتار متن 
و این ایده ســبب شــده تا تمامی رویدادها 
و مصاحبه هــا و پان هــای ایــن مســتند و 
همچنیــن قاب هایی متفاوت کــه در این 
مستند می بینیم همگی تحت تاثیر نحوه 

استفاده و یا کارکرد گفتار متن قرار گیرد.
 در مســتند رهــروان فتــح کــه عنوانــش بی 
شــباهت بــه روایــت فتــح شــهید آوینــی 
نیســت با وجود اینکــه تصویر و رویــداد به 
صــورت اورجینــال متعلق به مستندســاز 
اســت؛ اما به جــای اســتفاده از یک گفتار 
کامــا  صــورت  بــه  اختصاصــی،  متــن 

یکنواخــت، از صــدای شــهید آوینــی در 
گفتار متن مستند روایت فتح آن فیلمساز 
اســتفاده شده اســت. همین خاقیت در 
اســتفاده از گفتــار متن در مســتند رهروان 
فتح سبب شــده است تا همه اجزای این 
مســتند تحت تاثیــر این ایــده قــرار گیرند. 
به عبارتی ســوژه در مســتند رهــروان فتح و 
موضوع در این مستند، همان راهپیمایی 
همیشــگی در اربعین حســینی از ایران به 
سمت کرباست. یک راهپیمایی که همه 
ساله مشتاقان زیارت کربا بخشی از مسیر 
را به صورت پیاده طی می کنند و عده ای 
نیز با خودرو های شــان بخشی از راه را طی 
نمــوده تا به کربا برســد. این همایش همه 
ســاله کــه مدتی اســت رونق چشــمگیری 
نیز یافته، در مســتند رهروان فقط به عنوان 
زمینــه اصلی در بحث تصویر قرار دارد؛ اما 
گفتار متن مستند که به عنوان گفتار متن 
مســتقل مــی تــوان از آن یــاد کــرد، همــه ی 
برداشــت های تک بعــدی و یا تاویل های 
یکنواخــت از تصویــر را تحت تاثیر قرار می 
دهــد و معناهایی جدید بــه آن می افزاید. 
به طور مثال تصاویری از طلبه جوان را می 
بینیم که در بین راهپیمایان اربعین ایستاده 
اســت و در حالــی که قــرآن در دســت دارد 

پوستر  فیلم مستند
»تخت زرین«
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شهید آوینی که متعلق به مستندهای خود 
او درباره جنگ است، در این مستند فضا 
و حالــت و معنا را دچار تغییر می کند. در 

جای دیگر:
کافــر روح را در خدمــت افــواه تــن  »انســاِن 
میخواهــد امــا مومن تن خویــش را به مثابه 
مرکبی برای تعالی روح می بیند و اینچنین 
با پاهای بریده نیز از راه باز نمی ماند. می رود 
و پاهــای بریــده اش را نیــز بــه دنبــال خــود 

می کشاند.«
 در ایــن لحظات که گفتار متن متعلق به 
شهید آوینی شنیده می شــود، تصاویر نیز 
در اکنون، مربوط به یک زائر اســت که یک 
پــا دارد و با عصا در بیــن زوار پیش می رود. 
صدای تاثیرگذار و خاص شــهید آوینی بر 

مــردم از زیــر قــرآن مــی گذرنــد. بــر روی این 
تصاویــر کــه مربوط به همین مســتند مورد 
بحث اســت، وقتی صدای شــهید آوینی 
و گفتــار متن متعلق به مســتندی دیگر در 
سالهای دور، متعلق به جنگ شنیده می 
شود، تصاویر از نظر معنا ماهیتی متفاوت 

می یابد.
 گفتار متنی که روی تصویر این طلبه جوان 

قرار دارد اینگونه است:
»طلبه ای جوان فضای نفوس را با یاد خدا 
معطــر می کند. او ماموری اســت از جانب 
خــدا و اجــازه نمی دهــد که ســقل غفلت 
آنان را از اوج عرفانی که در آن هستند پایین 

بیاورد.«
 به طور کل در مســتند رهروان فتح صدای 
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ابتدا و انتهای مستند 
رهروان فتح، کامال 

بخش هایی از مستند 
روایت فتح شهید آوینی 

است.

روی تصاویری کــه زواری را با پای پیاده به 
سمت کربا نشان می دهد جذابیت اثر را 

دو چندان میکند.
 شــهید آوینی خود مســتند ســازی بود که 
بهترین مستندهای زنده و روایت محور در 
خــال وقوع جنگ ایران و عراق ســاخت.
مستندی چند قسمتی که در هر قسمت از 
آن موضوعی مشــخص دارد و روایت نیز در 
آن ها دارای آغاز و میانه و پایانی مشخص 

است.
 گفتار متنی که از شهید آوینی در مستند 
مورد بحث یعنی رهروان فتح به کار گرفته 
مــی شــود، دربــاره کرباســت. بــه عبارتــی 
نریشــن که در این اثر رویه ای مستقل دارد، 
در رابطه با دوران جنگ و رزمندگانی است 
که در روزهای محرم مشــغول عزاداری اند. 
مســتند رهــروان نیــز موضوعــی در رابطه با 
حرکت به ســوی زیــارت کربــا دارد. با این 
حال تلفیق این دو با هم این ایده را منتقل 
میکند که مستندساز راهی را که رزمندگان 
در طول هشــت ســال جنگ ایران و عراق 
آغاز نموده بودند و آن راه زمینه ای بود برای 
فتــح کربــا، اینــک توســط زواری کــه برای 

زیارت کربا می روند، ادامه یافته است. 
مستندســاز برای این که تصاویــر نیز یادآور 

مســتند روایت فتح شــهید آوینی باشد در 
برخی از صحنه ها با تکنیک دوربین روی 
دســت تــاش می کنــد تــا پویایی مســتند 
روایــت فتح را با این شــیوه ی فیلمبرداری 
نمایش دهد و یا نماهایی از نیم رخ افراد به 
صورت ضدنور ثبت نماید که در مســتند 
روایت فتح به کرات شاهد آن بودیم. تصاویر 
نیمه تاریک و سایه روشن ها و یا همین طور 
حرکت دوربین در داالن ها و یا استفاده زیاد 
از نماهای النگ شــات همگی به گونه ای 
اســت.  مســتند  آن  بــه  تصویــری  ارجــاع 
حرکت خودروها در تاریکی و نور چراغ های 
آنها نیز به نوعی یادآور منورهایی اســت که 
در مســتند روایــت فتــح شــاهدش بودیم. 
ابتدا و انتهای مســتند رهــروان فتح، کاما 
بخش هایی از مســتند روایت فتح شهید 
آوینی است. به این صورت که مستندساز 
با استفاده از چند پان از آن مستند شهید 
کرباســت، اثرش را  کــه موضوعش  آوینی 
درمیان این دو بخش از مستند روایت فتح 
قــرار مــی دهد تــا همان حــس راهیــان را به 
بیننده القاء کند. انگار مستند رهروان فتح 
در میان مستند روایت فتح گنجانده شده 
و همان راهی را طی می کند که این مستند 

در دوران جنگ پیموده بود.
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یک نخل!
یادداشتی بر مستند  »روج تیغ«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مراســم  دربــاره  تیــغ«  »روج  مســتند 
گردانــدن یک کجــاوه نخــل در یکی از 
شهر های کویر مرکزی ایران به نام بادرود در 
روز عاشوراست. در همان ابتدای مستند 
موضوع مشخص می شود، عاشورا و مراسم 

خاصی مربوط به یک منطقه مشخص!
مســتند روج تیــغ بــا تصویربــرداری هوایی 
از ایــن شــهر و معرفــی یــک مرد میانســال و 
همچنین گفتــار متنی که یکــی از همین 
شــخصیت هــای حاضر در مســتند بیان 
آن را بــه عهــده دارد آغــاز می شــود. کلیت 
مســتند درباره نحوه تــدارک و آماده شــدن 
افــرادی اســت که در مراســم نخــل گردانی 
این شهر نقش دارند. به همین دلیل روایت 
مستند نیز نمایش این تدارک و آماده سازی 

است. 
کــدام از شــخصیت هــای حاضــر در  هــر 
مســتند که در نخــل گردانی نقــش دارند، 
قبــل از شــروع مراســم و روزهــای مانــده بــه 
عاشــورا با برگــزار نمودن جلســاتی، مراحل 
انجام کار را بررســی میکنند. برخــی از زن 
ها با شستن پارچه ها و برخی دیگر با آماده 
کردن ملزوماتی که بیشتر کارکرد نذر دارد در 

آماده شدن نخل سهیم هستند.
 مستند روج تیغ به طور کامل شرح ساده و 

بدون تکلف مراسم عزاداری در روز عاشورا 
که در شهر بادرود با شکل و شمایل خاصی 
انجــام میگیرد اســت و بیــان این نکته که 
افراد زیادی نیز برای شرکت در این مراسم به 

این شهر می آیند.
کــه  دارد  موضوعــی  تیــغ  روج  مســتند   
مســتندهای  در  تــر  پیــش  مشــابهش 
زیــادی بــدان پرداخته شــده و البتــه از نظر 
کیفیــت مــی تــوان آثــار بهتــری را در بحث 
مستندسازی در قبال این موضوع به خاطر 
آورد. در این اثر آن چیزی که بیشــتر از همه 
مورد تاکید و توجه مستند ساز قرار می گیرد 
بحث متفاوت بودن شــکل عزاداری مردم 

کید بر شمایل این منطقه و تأ
نخل در بادرود است.

در مستند روج تیغ حاشیه هایی که وظیفه 
معرفی روستا، مردم و همینطور نحوه آماده 
ســازی نخــل را دارد، بیش از انــدازه اضافه 
اســت. بــه طــور مثــال پرداختن بر جلســه 
شش نفره از اهالی روستا برای تدارک نخل، 
به گونه ای در این مستند بیان می شود که 

از نظر باور پذیری قابل توجه نیست:
»جلســه ای در بــاغ حــاج احمــد تشــکیل 
می شــود تا شــرایط موجــود را بررســی کنیم 
تــا بــرای روز عاشــورا چــه کاری بایــد انجام 
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دهیم.« 
هماهنگی اهالی با چنین شکل و شمایلی 
آنهــم از ســوی چند همشــهری آنچنــان در 
مستند روج تیغ فرمایشــی از آب در می آید 
که این نقد شکل می گیرد که انگار این افراد 
اولین بارشــان اســت که چنین مراسمی را 
برگزار می کنند. گفتگوهای بینشان، نشان 

از ایــن دارد که هم اکنون جلــوی دوربین از 
روی ناچار برای انتقال اطاعات جماتی 
را بیــان مــی دارنــد و یــا اظهارنظرهایی می 
 کننــد؛ چراکــه آنطور که حــال و هــوای این 
مســتند نشــان می دهد این افراد در انجام 
ایــن مراســم و مقدمــات آن، دارای تجربــه 

کافی هستند.
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 بحــث روایــت در مســتند روج تیــغ گرچه 
ســاده است اما گاهی به ساده انگاری می 
زند. به تصویر کشیدن مراحل آماده سازی 
نخــل بخــش  دیگــری از روایــت مســتند 
اســت که بیشــتر فضــای اثر را پــر می کند. 
مستندســاز عاوه بر اینکه مردان بزرگسال 
و میانسال را به تصویر می کشد و تاششان 
را بــرای انجام مراســم بیان مــی دارد، حتی 
نوجوانــان و کودکان را نیز در این امر ســهیم 
می دانــد و برخــی از کارهــای آنــان را نیــز به 

تصویر می کشد.
تزیین نخل بــا پارچه های نــذری، نمایش 
مناســک روز عاشورا و مردمی که منتظرند 
تــا نخل از حســینیه بیــرون بیاید، تقســیم 
کارهای روز عاشــورا بین مردم و پرداختن بر 
تــک تک آنان و ... همگی در این مســتند 
بــه صــورت جزئــی یــا کلــی مــرد توجه قــرار 

می گیرد.
اما آنچه در این اثر می توانســت مهم باشــد 
حس و حال مردم در قبال دیدن نخل پس 
از یکسال اســت. دوربین در این لحظات 
سهل انگاری می کند و جز چند پان کوتاه 
و کم اثر از چهره های مجذوب مردم، بیشتر 
معطــوف به النگ شــات هایی اســت که 
نخل را از دور نشان میدهد. البته در این اثر 

خود این نخل است که اهمیت دارد اما آن 
پان هایی که در رابطه با نمایِش جذابیت 
ایــن نخــل بــرای عــزاداران و بیننده اســت 
از جذابیتــی قابل لمس برخوردار نیســت. 
بخش اعظمی از مستند نیز به حرکت نخل 
در بیــن عــزاداران و حرکت آن به ســوی مزار 
اموات اختصاص دارد که نماهایی ســاده 

را شامل می شود و اثرگذار نیست.
 گفتار متن در مســتند روج تیغ نیز به شرح 
ساختمان نخل و ویژگی های آن می پردازد. 
اینکه این سازه ۱۲ پایه دارد و در دوران قدیم 
طایفه های خاصی این حق را داشتند تا آن 
را حمل کنند و پایه ها را نگه دارند و امروزه 

این محدودیت برداشته شده است.
 مســتند روج تیــغ بــا هدایــت ایــن نخل به 
درون حســینیه به پایان میرسد. نخلی که 
تا ســال آینده و تا عاشــورای بعدی در انجا 
حفظ می شود. مستند روج تیغ تنها شرح 
چگونگــی آمــاده ســازی ابــزار یک مراســم 
عاشــورایی است و آنچنان که باید و شاید 
بــه انتقــال یــک حــس نمــی پــردازد. اثــری 
کــه احتمــاال می بایســت با تمرکز بــر چهره 
عــزاداران، درونیــات آنــان را بر مــا می کرد، 
فقــط با تاکید بر خود شــیء، بــه معرفی آن 

اکتفا نمود.

مستند روج تیغ با 
هدایت این نخل به 

درون حسینیه به 
پایان میرسد. نخلی 
که تا سال آینده و تا 

عاشورای بعدی در انجا 
حفظ می شود.



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۳۸

اعتیاد و ذرت!
یادداشتی بر مستند  »دو گونی بالل«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مستند دو گونی بال اثری کوتاه درباره 
کارون  کنــار رود  کــه در  مــردی اســت 
بساط پهن می کند و شب ها با فروش بال 
و یا کباب کســب درآمد می کند. مستند 

روایتی دارد که در اکنونش می گذرد.
شــخصیت محوری مســتند فردی است 
کــه پیش تر، به اعتیادی شــدید دچار بود و 
به واســطه یــک نذر، برای رهایــی از اعتیاد 
تصمیم می گیرد که دوگونی بال را در مسیر 
زوار و مسافران اربعین به کربا به راهپیمایان 

و مسافران بدهد.
 مســتند دو گونی بال دارای کنش جاری 
بــه تصویــر  بــه عبارتــی در حیــن  اســت. 
کشــیدن اکنــوِن زندگــی ایــن فــرد، رویــداد 

اصلی نیز در حال وقوع است.
مســتند روایــت محــور نیســت بــه همیــن 
دلیــل رویــداد ایــن مســتند شــامل شــروع 
ســفر این مرد از شــهر خودش به سمت مرز 
چذابــه بــرای ادای نذر اســت و امــا در بین 
راه ماشینش که یک پیکان قدیمی است 
دچــار نقص فنــی می شــود و او همانجا در 
مســیر زوار بســاطش را پر میکند و نذرش را 

به جا می آورد.
به عبارتی رویداد این اثر حول محور انجام و 

عملی کردن یک کار است.

مستند دوگونی بال روایت ساده ای دارد و 
همه مستند در پیرامون همین رویداد یعنی 

ادای نذر می چرخد.
اما گفتگوهایی که او با دیگران دارد در این 
مستند به حاشیه می رود و یا دچار اضافه 
گویی می شود. به طور مثال گفتگوی تلفنی 
طوالنی او با یک شخص، همان موضوعی 
کــه در صحنه هــای قبل،  را طــرح می کند 
خود این فرد یک بار برای بیننده به صورت 
مستقیم روبروی دوربین مستندساز شرح 

داده بود.
به عبارتی ادای نذر این مرد و کباب کردن 
کربــا  کــه راهــی  دوگونــی بــال بــرای زوار 
هســتند در صحنه های قبل تر به صورت 
مستقیم توسط خود او بیان شده و لحظاتی 
بعد همین موضوع به واسطه یک مکالمه 

تلفنی، مجدد بیان می گردد.
برای مســتندی کوتاه که دارای روایتی ســر 
راســت و رویــدادی ســاده و گــزارش محــور 
اســت، تکرار بی رویه یک اتفــاق یا رویداد 
بی شــک دلیلی بر ضعف از ســر و کمبود 

منابع برای پرداخت است.
مستند ساز فقط همین ماجرای ادای نذر 
را در اثر نمایش می دهد و چنین تمهیدی 
از جانــب او مبنی بر حذف حواشــی، اثر را 
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در ساحت گزارش و یا یک آیتم روایی کوتاه 
باقی می گذارد.

 آن چیزی که در این مســتند می توانســت 
بیش از همه چیز پرداخته شود انتقال یک 

حس در رابطه با اعتیادی است که این مرد 
پیشتر بدان دچار بود.

مستندســاز فقط به این مســئله به واسطه 
نقــل قول خــود فــرد اکتفا مــی کند و مــا در 
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طــول اثــر شــاهد این تحــول در وجــود خود 
شــخصیت محوری مســتند نیســتیم. به 
عبارتی مستندســاز فقط یک رویــداد را به 

تصویر می کشد.

مــرد معتــادی کــه پــس از رهایــی از اعتیاد 
دلیــل ایــن پــاک شــدن را امــداد غیبی می 
داند و تاش می کند به گونه ای معنوی این 

امداد را به واسطه یک نذر ادا کند.
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کاشت، داشت 
ݢݢݢݢداشت! ݢ بـــرݢ

یادداشتی بر مستند  »نعمتی به نام کلزا«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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 مســتند نعمتی بــه نام کلزا جــز اینکه 
کاشــت، داشــت،  گانــه  مراحــل ســه 
کشــاورز  کلــزا توســط یــک  برداشــت دانــه 
که  باشــد چیز دیگری نیســت. مستندی 
تاش دارد تا فقط تاش یک کشاورز برای 
به نتیجه رساندن یک محصول را نمایش 

دهد.
طبــق عادتــی تکــراری و چه بســا اشــتباه، 
کــه در حــوزه بــوم  اغلــب مســتند هایــی 
گــردی یــا بــوم شــناختی و یــا معرفــی یــک 
ابــزار یا کاالیی بومی ســعی دارند چیزی یا 
مکانــی را معرفی کنند، روش شــان متکی 
بر به ســرانجام رســاندن مراحل تولید سوژه 
است. در مستند نعمتی به نام کلزا عاوه 
بــر اینکه ایــن مراحل مو به مو از شــخم زدن 
زمین و کاشتن بذر تا نگهداری و آبیاری و 
برداشــت ادامه می یابد و تمامی مراحل مو 
به مو شــرح داده می شود، رویه ای علمی را 
نیز برای بیان برخی از چالش هایش پیش 
می گیــرد و از ســویی این مســتند کوتــاه در 
بحث آموزشــی نیــز می خواهــد اطاعاتی 

ارائه نماید.
همیــن آشــفتگی موضــوع و یــا چگونگــی 
بیان موضوع به مســتند نعمتی به نام کلزا 
آســیب وارد کــرده اســت. بــه طور مثــال در 

بحث آموزشی شکل کاشتن دانه و اینکه 
چند سانتیمتر باید در عمق خاک فرو رود 
در ایــن مســتند بیــان می گــردد و یــا اینکه 
در چــه زمانی از رشــد گیاه، بایــد بدان کود 
پتــاس، اوره و نیتــروژن زده شــود؟ شــکل 
آبیاری گیاه کلزا چگونه است؟ دفع آفات 
چه فوایدی دارد و یا چگونه باید انجام شود 
و یا حتی پرداختن به موضوعاتی همچون 
آتــش زدن زمیــن قبــل از کاشــتن بــذر چــه 
مضراتی می تواند برای زمین و حاصلخیزی 
آن ایجــاد نمایــد یا اســتفاده از علف کش 
ها قبل از کاشت بذر چگونه است؟ اینها 
مــواردی اســت که مســتند نعمتی بــه نام 
کلزا را در ســاحت آموزشی باقی می گذارد 
و ســوال اینجاســت اثری کــه میخواهد به 
واســطه معرفی یــک فرد، کلــزا را نیز معرفی 
کند چگونه می تواند به عنوان اثری مستند 

قلمداد شود؟
در حالی که شــبیه یک پروژه کاری، تنها، 
کشــاورزی  اداره جهــاد  ارائــه در  قابلیــت 
را دارد. بــه عبارتــی مســتند نعمتی بــه نام 
کلــزا چنــان در آمــوزِش کاشــت، داشــت و 
برداشــت گیــاه کلــزا غــرق می شــود کــه با 
شــتاب از روایتی مختص به یک مســتند 
دور مــی گردد و فقط در ســاحت آموزشــی 
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می ماند.
در بحــث علمی این مســتند نیز حواشــی 
عجیبــی وجــود دارد، مســتندی که با یک 
بــه امید خــدا گفتِن کشــاورزی کــه همان 
شــخصیت محــوری مســتند اســت آغاز 
می گردد و سرشــار از خلوصی روســتایی و 
ســادگی جغرافیای است، ناگاه با شکل و 
شــمایلی علمی وارد فاز متفاوت می شود. 
به طور مثال درســت زمانی که کلزا توســط 
دســتگاه مکانیــزه روی خــاک مــی افتد با 
انیمیشن میزان فرو رفتن بذر در خاک روی 
تصویــر نقــش می بنــدد یا وقتی مســتند به 
واســطه گفتار متنی که خود فرد روستایی 
و کشــاورز نقــل می کنــد، دربــاره مضــرات 
آتــش زدن گیاهان خشــک مزرعــه، قبل از 
کاشــت محصول جدید مــواردی را مطرح 
 co۲ می کند، دوباره انیمیشن و نشانه های
از روی زمین به سمت هوا روی تصویر نقش 
می بندد که چنین شکلی به هیچ عنوان با 

فضا و حالت این مستند مطابقت ندارد. 
مستند نعمتی به نام کلزا انگار می خواهد 
طریقه کاشــت کلزا را به همه مخاطبانش 
بیاموزد که از نظر اهمیت مسئله نمی تواند 
موضوعــی باشــد یــا مقبولیت عام داشــته 

باشد.

مســتند ســاز حتا پا را از بحث آموزشــی به 
صورت گفتار متن و یا گفتگو با شخصیت 
را  دوربینــش  و  می گــذارد  فراتــر  محــوری 
کلــزا نیــز مــی  بــه کاس آموزشــی کاشــت 
بــرد. از نظر گفتــار متن نیز آنچــه در اختیار 
شــخصیت محوری این مستد قرار گرفته 
است نیز می تواند نقدی در قبال محتوای 
این مســتند به وجــود آورد و ســاده انگارانه 

بودن آن را نشان دهد. به طور مثال:
»همانطور که انسانها به غذا احتیاج دارند 

گیاه کلزا هم به غذا احتیاج دارد.«
بــا اطمینــان می تــوان مســتند نعمتــی بــه 
قواعــد  از  خــارج  مســتندی  را  کلــزا  نــام 
مستندســازی دانســت و ایــن قبیل آثــار را 
یــک آیتم یا گزارشــی خبری و یــا یک رپرتاژ 
قلمداد نمود که متأسفانه به صورت ناسره 
بــه مخاطــب غالــب مــی شــوند و صورتی 

گمراه کننده دارند.
 مســتند نعمتی به نــام در پایانــش با آمدن 
خانــواده شــخصیت محــوری بــه مزرعه و 
حــرف های تکــراری همــراه اســت و یکی 
از ضعیــف ترین صحنه های مســتند نیز 
عکســی خانوادگی اســت که آنها درســت 
روبروی دوربین مستندســاز می ایســتند و 

عکس یادگاری می  گیرند.

ج  کلزا را مستندی خار
از قواعد مستندسازی 

دانست و این قبیل آثار 
گزارشی  را یک آیتم یا 
خبری و یا یک رپرتاژ 

قلمداد نمود که 
متأسفانه به صورت 

ناسره به مخاطب 
غالب می شوند و 

صورتی گمراه کننده 
دارند.



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۴۶

تعزیـــــه ای که
بروک به دیدنش آمد

یادداشتی بر مستند  »فدیشه«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مستند »فدیشــه« درباره شکل و شیوه 
در  تعزیــه  یــک  برگــزاری  مناســک  و 
روســتایی تحــت همیــن نــام در روزهــای 

محرم است.
فیلــم بــا چند بــرش از نان پختــن و مراحل 
انجام این کار، گفتگوی دو زن درباره علم 
های مراسم و تصاویری آرشیوی از تعزیه در 

همین منطقه آغاز می شود.
شیوه تولید این مستند اما مبتنی بر آرشیو 
نیســت بلکــه روشــی ســاده انگارانــه تــر در 
قبال تولیِد روایت در این مستند بکار برده 
می شود. مصاحبه هایی که همان کارکرد 
نریشــن را دارنــد، در اغلــب زمــان روایــی 
اثــر دیــده می شــود و ســوال اینجاســت اگر 
حــذف گفتارمتــن دلیلی بــرای جذابیت 
بصری مســتند خواهد بــود، در آن صورت 
جانشــینی آن بــا ابــزاری خســته کننــده تر 
همچــون مصاحبه چه کارکــردی دارد؟ در 
مستند فدیشه, تمام حرف های مصاحبه 
شــوندگان که همگی از اهالی این منطقه 
هستند به نوعی همان اطاعات پژوهشی 
اســت که یک مستندســاز پیــش از تولید  

اثری تحقیقی جستجو می کند.
اما در مستند فدیشه حذف نریشن چنین 

کارکردی ندارد.

مستندســاز بــا نشــاندن اهالــی منطقــه و 
آنهایــی کــه دســتی بــر کار تعزیه دارنــد، در 
روبروی دوربین اقدام به تخلیه اطاعات از 
آنها می کند و تنها اتفاق تکنولوژیک روی 
داده در این سکانس ها عملکرد دوربین از 
بعد مکانیکی اش خواهد بود. چرا که غیر 
از این هیچ فرایند خاقه ای در این شکل از 
ارتباط با سوژه و مخاطب در متن اثر وجود 

ندارد.
مراســم عاشــورای روســتای فدیشــه طبــق 
گفتــه اهالــی و آنچه تصاویر نشــانمان می 
دهد گاهی جمعیتی ۷۰ هزار نفری را نیز به 
عنوان گردشگر مذهبی به این منطقه می 

کشاند. 
مستند فدیشــه در متن خود عاوه بر شرح 
بــه  تعزیــه  برگــزاری  چگونگــی  جزییــات 
نمایش تصویری این رویداد نیز می پردازد. 
از مرحله جمع آوری هیزم برای پخت پز تا 
آماده ســازی گروه نمایــش، همگی در این 
اثــر چــه از طریق مصاحبــه و چــه از طریق 

نمایش مستقیم اعمال ارائه می گردد.
بخشــی دیگر از مســتند نیز به ریشــه یابی 
مراســم تعزیــه در ایــن روســتا اختصــاص 
دارد. ریش سفیدان به بررسی این موضوع 
می پردازند و با نقل خاطرات قدیمی شان 
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که کارگردان این مســتند بیخیال نســبت 
بــه حضور تکنولــوژی در ایــن تعزیه کنونی 
فقــط به نقــل گفته هــای اشــخاص اکتفا 
مــی کند. بــه طور مثال همین که بــروک در 
چنــد دهــه پیش بــرای دیدن ایــن تعزیه به 
فدیشــه آمد و روی حفظ شــکل سنتی آن 
تاکید داشت و اینکه این تعزیه هم اکنون با 

بــه واکاوی این رویداد در فدیشــه اشــاراتی 
مــی کنند. جالــب ترین خاطــره گویی نیز 
متعلــق به پیرمــردی اســت که از گذشــته 
دور و حضور پیتــر بروک، کارگردان و نظریه 
پــرداز بزرگ تئاتر نقلی مــی کند و می گوید 
که بروک تاکید زیادی بر حفظ آیین قدیمی 
در مراســم داشــت و ایــن در حالــی اســت 
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ادوات تکنولوژیک از قبیل باند و میکروفون 
اجرا می شــود، خود می توانســت سوژه ای 
جــذاب بــرای خلــق مســتندی پژوهشــی 
باشــد. البتــه پیرمــرد نقــل قولش از شــکل 
تعزیه از بروک کاما صحیح است، چرا که 
در کتــاب رازی در میان نیســت، بــروک در 
بخشی مفصل بدین رویداد اشاره می کند 

و اینجا مســتند ســاز از کنار آن بی تفاوت 
می گذرد.

مســتند فدیشــه اثــری اســت کــه با خــرده 
روایاتــی از معجــزات مراســم تعزیــه در ایــن 
روســتا بــه پایــان مــی رســد. اثری کــه صرفا 
در ارائــه نقل قول باقی می ماند و ســویه ای 

خاقه و یا زاویه ای تازه برای روایت ندارد.
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