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«علی تقی گندمکار» بچهی دزفوله .لیسـانس معماری داره و عضو
جـوان .شـاید خـودش رو عکاس ندونه ولـی برای
انجمـن سـینمای
ِ

کارگردان:
علیتقی
گندمکار

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

رسـیدن بـه سـوژههاش عکاسـی میکنـه .تصویـر بـرداری و تدویـن
کارهـاش رو خـودش انجام میده .مسـتند و داسـتانی براش تفاوت
چندانـی نـداره چـرا کـه معتقده این روزا مرز بین داسـتانی و مسـتند
برداشته شده .مستند رو چیزی میدونه که در همون لحظه و حین
ً
ضبـط اتفـاق میافتـه ،چیـزی که قبال اتفاق نیفتـاده و میتونـه آدم رو
وارد یه قصه یا داستان کنه.
در مستند «گاومیش حیوان نجیبی است» تمام سعی اش رو کرده
تـا مفهـوم رو سـاده و روان بـه مخاطـب برسـونه .کار رو بـا وسـواس
خاص و چند مرحله تدوین حاضر کرده و هر چیزی غیر از نماهایی
کـه در خدمـت فیلـم بـوده رو حتـی اگـر بهشـون دلبسـتگی داشـته
حذف کرده.گندمکارمعتقده گاومیش حتی از اسـب بیشتر الیق
لقب نجابته .شاید شما هم با دیدن این مستند به همین نتیجه
برسید.
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یادداشتی بر مستند «گاو میش حیوان نجیبی است»

نقد
نویسنده:
محمود
صادقلو

عاشقانه انسان
و حیوان

6

نشریهیمستندهایتلویزیونی

سالهاســت بــه دلیــل ارزان
بودن و با کیفیــت بودن دوربینهای
 ،DSLRاســتفاده از آنهــا در ســینمای
مســتند بســیار مرســوم شــده است
امــا اغلــب مستندســازان نمــی دانند
کــه وقتــی بــا حســگر بزرگــی مثــل
دوربینهــای فــول فریــم کــه از قطــع
ســوپر  ۳۵دوربینهــای ســینمایی
هــم بزرگتر اســت کار میکننــد تمامی
میزانســنهای آنهــا تغییــر میکنــد و
ایــن عــدم آگاهی بــر رونــد قصهگویی
آنهــا تاثیــر منفی مــی گذارد .امــا بعد از
مدتهــا در ســینمای مســتند چنــد
فیلم ســاخته شــده که کارگــردان ابزار
خــود را شــناخته و بــه درســتی از آن
اســتفاده می کنند «گاومیش حیوان
نجیبی اســت» از همان فیلمهاست.
فیلمــی کــه به معنــای واقعــی مفهوم
محیــط را درک کــرده و تماشــاگر را بــه
درک میرساند.وقتی قرار است مکان
بــه عنــوان یکــی از شــخصیتهای
اصلی فیلم ایفای نقش کند تماشاگر
بایــد درســت هدایــت شــود .ایــن
اســت که با پالنهــای دقیق که مدت
زمان انــدازهای دارند موفق می شــود
تماشــاگر را با ساحل رودخانه آنچنان

آشــنا کنــد اگر بــه آنجا برود بــه راحتی
به خاطــر بیاوردش.این اتفاق مبارکی
اســت که در گاومیش حیوان نجیبی
است میافتد .از همان ابتدا کارگردان
بیــان اینکه در دام قــاب بندیهای پر
ادعــای ســینمایی عکاسگونه بیفتد
شــروع به نشان دادن تصاویری عالی
و دقیق از محیط فیلم خود می کند و
تماشــاگر با دیدن این تصاویر چشم
نواز به اتمســفر فیلم عــادت میکند.
درســت اســت که انــدازه بــودن طول
نماهــا هنــر تدوینگــر فیلم اســت اما
حداقــل در ابتــدای فیلــم مشــخص
اســت که کارگردان دقیقا میدانســته
چه میخواهد.
در کشــاکش لــذت بــردن از ابتــدای
فیلــم هســتیم کــه کارگــردان اولیــن
شــوک منفــی را وارد میکنــد صــدای
گوینــده .صدای جمشــید زلفــی واقعا
زیباســت و دلنشــین امــا بــه راحتــی
میتــوان جایــزه نــا مناســب تریــن
انتخــاب گوینده بــرای یک فیلــم را به
او داد شــاید هــم کارگــردان  .بگذریــم
کــه صداســازی بــدی هــم دارد البتــه
ایــن آفــت حــق طلــب گویندههــای
جــوان ایرانــی اســت .صــدای گوینــده
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پوستر فیلممستند
«گاومیش»

بیشتر مناســب مستندهای مذهبی
و ارزشــی اســت و در جاهایــی کــه
میخواهد با ســوزناک کــردن و مکث
و فاصله گذاری احساســات تماشــاگر
را برانگیــزد کامــا او را ناامیــد میکند.
در حالــی کــه دامدارانــی کــه صــدای
پراحســاس واقعــی آنهــا را در طــول
فیلــم مــی شــنویم بــه هیــچ عنــوان
ایــن قصــد یعنــی برانگیختــن ترحــم
تماشــاگران ندارند کارگــردان در اینجا
هــوش بســیاری بــه خــرج میدهــد و
اجازه میدهد آدمهای ساده فیلمش
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رو بــه دوربیــن حرفشــان را بزننــد و
بــا شــگفتی فیلــم تبدیــل بــه فیلــم
تلویزیونــی نمیشــود و مصاحبههــا
شــکل استودیوی به خود نمیگیرند.
بهتریــن راویــان فیلــم دامــداران
هســتند و بــاز هــم اینجــا کارگــردان با
استفاده اندازه از مونولوگهای آنها به
خوبــی غصه را توســط آنــان پیش می
بــرد .علی تقــی گندمــکار امــا در میانه
فیلــم فرامــوش میکنــد کــه فیلمش
قــرار اســت محیــط و فضــا را بــه قــدر
کافــی نشــان دهد امــا بیــش از آن که

شــهر را نشــانمان دهــد دائــم کنــار
ســاحلهای میچرخــد .او نمیتوانــد
انتظار داشته باشد که با نشان دادن
نماهای الیی از ســاخت و ساز لودرها
تماشــاگر در ذهــن خود باقــی تصاویر
ً
را بسازد در حالیکه راویان فیلم دائما
به تغییر شکل روستا اشاره میکنند
ایدههــای عالــی فیلــم زیــاد هســتند
از ســکانس شــیرجه زدن تــا تصاویــر
مبــارزه بچههــا بــه جــای مبــارزه
گاومیشها و هلیشــاتهای زیبایی
کــه با دقــت رنگ آمیــزی شــدند و باد
صبــای آلبــر الموریــس فقیــد را به یاد
تماشــاگر مــی اندازنــد .رنــگ آمیــزی
فیلــم همانطــور کــه نقطه قــوت فیلم
اســت نقطه ضعف فیلم نیز هســت.
مشــکل امــا نمــی توانــد از اتالونــاژ
باشــد .مشــکل از زمــان فیلمبــرداری
اســت کــه کارگــردان ترجیــح داده در
ظهــر و تیغ آفتاب با کمترین ســایهها
فیلمبــرداری کنــد .وقتــی در ایــن فضا
کنتراســت رنگــی بــاال مــی رود رنــگ
آمیزی مصنوعی جلوه میکند درست
بر خالف النگ شاتهای رودخانه
امــا بایــد ایــن کارگــردان پرســید قصه
فیلــم چیســت در مــورد چــه چیــزی

میخوای حرف بزنی فقر فعلی؟ شکوه
گذشــته و زوال امــروز کار دامــداران؟
ویژگی های گاومیش؟ ایده های عالی
فیلم به دلیل دندان زدن و رها کردن
توسط کارگردان ناقص باقی میمانند
و تنهــا ایــده نســبتا کامــل در پایــان
فیلــم اســت کــه لحــن دلســوزانه آن
مــیرود که تمام زحمات کارگردان را بر
باد دهد و فیلــم را در حد گزارشهای
برنامــه در شــهر البتــه بــا کمــی رنــگ
و لعــاب بیشــتر پاییــن بیــاورد .ایــن
تماشــاگران گاه عصبانی میکند چون
فیلم با ذوق و دقت بســیاری ساخته
شــده اســت و مشــخص از پژوهــش
خوبــی بــرای آن صــورت گرفتــه امــا
فیلمنامه نســبتا بالتکلیف و گوینده
نامناسب به فیلم آسیب میزند
فیلــم به وضوح شــجاعانه اســت چرا
شــجاعانه؟ چــون فیلــم گداگرافــی یــا
ســتایش فقــر نیســت و بــه روســتا
بــه عنــوان یک هویــت فرهنگــی نگاه
میکنــد و اعتبــاری درخــور بــرای آن
میســازد .آن هــم در روزهایــی کــه
کمتــر کســی حوصلــه فیلــم دیــدن در
مورد روســتایی رو به زوال با فرهنگی
درخشان را دارد.
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فیلم به وضوح
شجاعانه است چرا
شجاعانه؟ چون فیلم
گداگرافی یا ستایش
فقر نیست و به روستا
به عنوان یک هویت
فرهنگی نگاه می کند
و اعتباری درخور برای
آن میسازد .
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«مهـدی بخشـی مقـدم» خودش رو یه مستندسـاز میدونـه .اگرچه
سینما برای خانوادهاش تعریف نشده بود و دنیای ادامه تحصیل
کارگردان:
مهدیبخشی
مقدم

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

ملمـوس اونـا تهـش منجـر بـه دکتـر و مهندس شـدن میشـد ولی
خودش معتقده هیچ وقت برای شروع دیر نیست .همین باعث
شد تا بعد از تموم کردن کارشناسی رشتهی تربیت بدنی دانشگاه
تهـران ارشـدش رو تـو رشـتهی سـینمای دانشـکدهی هنرهـای زیبـا
بگذرونـه« .اسـب چوبـی» متولـد همـون سـالهای دانشـجوییه.
مسـتند رو بـه واسـطهبیان صریـح و ارتبـاط بیواسـطه بـا مخاطبش
دوست داره .معتقده مستندسازی فقط میتونه عشق باشه چون
نفـع مالـی خاصـی نـداره کـه بشـه باهـاش گـذران زندگـی کـرد .اسـب
چوبـی روایتگـر آیینـی بـه جـا مونـده از دورهی مغـول و سـربداران
سـبزواره .آیینـی کـه روزهـای آخـر حیاتـش رو مـی گذرونـه ،دردی کـه
بخشی مقدم روایتگر اونه.
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یادداشتی بر مستند «اسب چوبی»

نقد
نویسنده:
محمود
صادقلو

دیگر کسی جشن
نمیگیرد
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اســب چوبــی بــا نماهــای زیبایــی

بتوانــد شــما را بــه حــس و حالــی

از یــک روســتا شــروع میشــود.

کــه در کودکــی خــود تجربــه کــرده

روســتایی کــه متوجــه میشــویم در

ایــد ببــرد آن فیلــم فیلــم موفقــی در

خراســان رضــوی اســت کارگــردان

جهــت ســاختن اتمســفر درســت

تشــخیص داده کــه شــاید تماشــاگر

اســت .اســب چوبــی از ایــن جهــت

نفهمــد کــه لهجــه قهرمــان فیلــم

درســت بــه هــدف میزنــد.

بــرای کجــای ایــران اســت از ایــن رو

پیرنــگ اصلــی اســب چوبــی احیــای

بــه مــا مــی گویــد قهرمــان کیســت

مراســم اســب چوبــی توســط

او را بــه خوبــی معرفــی مــی کنــد امــا

قهرمــان فیلــم اســت مراســمی شــاد

بهتریــن قســمت دقایــق ابتدایــی

کــه در عروســی هــا و جشــن برداشــت

فیلــم لحظاتــی اســت کــه ســکون

و ختنــه ســوران انجــام میگرفتــه

و ســکوت روســتا بــه زیبایــی در آن

اســت امــا سالهاســت دیگــر انجــام

نشــان دادهمیشــود اســب چوبــی

نمیگیــرد و کارگــردان میتوانــد

تجلیلــی از گذشتهاســت و مرثیــهای

قهرمــان خــود را راضــی بــه انجــام

بــر زمــان حــال .فیلــم هــای کــه در

ایــن مراســم کنــد امــا ایــن فقــط

ایــن ســالها زیــاد ســاخته شــده

پیرنــگ اصلــی اســت در  ۲۲دقیقــه

انــد کــه اینطورنــد .گویــی مســئله

کارگــردان بــه بهتریــن شــکل ممکــن

تــوارد بیــن تمــام مستندســازان ای

میتوانــد تمــام غصــه هــای خــود را

کــه روســتا قهرمــان اصلــی آنهاســت

بگویــد بــا زبــان ســینما هــر چنــد کــه

وجــود دارد .اگــر کودکــی خــود را در

میتوانســت بیــش از آنکــه درگیــر

روســتا گذرانــده باشــید روســتا بــه

النگشــاتها شــود بیشــتر بــه

شــما حــس و حالــی مــی دهــد عمیــق

روابــط شــخصیتهای فیلــم بپــردازد

و اصیــل و ســاده و لــذت بخــش .اگــر

بــه عنــوان مثــال در سکانســی کــه

در بزرگســالی فیلمــی ببینیــد پــس از

ناراحتــی پیــش میآیــد میتوانســت

آن در یــک روســتا میگــذرد اگــر فیلــم

را بیشــتر بــاز کنــد امــا زمــان فیلــم
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اجــازه نمیدهــد و کارگــردان انتخــاب

دچــار وسوســه غلظــت رنگــی بــاال

میکنــد کــه تصاویــر خــود را از

نشد ها ســت .

النگشــاتها شــروع کنــد و آرام آرام

بــه نــدرت پیــش میآیــد مســتندی

بــه شــخصیت خــود نزدیــک شــود

کوتــاه ساختهشــود کــه تماشــاگر

کارگــردان بــه خوبــی میدانــد کــه

پــس از پایــان فیلــم بــه خــود بگویــد

لزومــی نــدارد بــرای اینکــه ایــن

ایــن مســتند میتوانــد  ۲۰دقیقــه

مســتند بســازد فقــط ســینما

طوالنیتــر باشــد شــخصیت ســید

وریتــه داشــته باشــد و میتوانــد

محمــد برزگــر بــه خوبــی بــا تماشــاگر

صحنههایــی را بازســازی کنــد و

ارتبــاط میگیــرد احساســات او را

تخیــل تماشــاگر را بــه کار بگیــرد و

بــر میانگیزانــد مگــر نــه اینکــه

بــه او نماهایــی نشــان دهــد کــه در

یکــی از رســالتهای فیلــم مســتند

واقــع در زمــان فیلمبــرداری اتفــاق

ایــن اســت کــه بــا تماشــاگر رابطــه

نیافتادهاند.اینجاســت کــه مهــدی

احساســی برقــرار کنــد؟

بخشــی مقــدم موفــق مــی شــود بــا

صحنههایــی کــه در ابتــدا ســید

مونتــاژ بســیار دقیــق صحنههــای

محمــد آلبــوم خانوادگــی خــود

رویــا گــون از مراســمی را کــه دیگــر

را نشــان میدهــد بــه نظــر زائــد

وجــود نــدارد بــه تماشــاگران نشــان

میرســد امــا وقتــی کمــی بــه خــود

دهــد و او را بــه فضــای فیلــم خــود

فرصــت میدهیــم و اجــازه میدهیــم

بکشــاند .برخــاف فیلمهایــی کــه در

فیلــم کمــی جلوتــر بــرود ،میبینیــم

ایــن ســالها در روســتاها ســاخته

کــه نــه ایــن قدمــی در نشــان دادن

میشــوند اســب چوبــی اتــاق پــر

کاراکتــر اصلــی فیلــم اســت بــه جــرات

رنــگ و کنتراســت نــدارد و اجــازه

میتــوان گفــت کــه بزرگتریــن اشــتباه

میدهــد تماشــاگر بافیلــم احســاس

مهــدی بخشــی مقــدم ایــن بــود

نزدیکــی بیشــتری بکنــد رنگهــا بــه

کــه فیلمــش را فقــط در  ۲۲دقیقــه

واقعیــت نزدیکتــر اســت کارگــردان

ســاخته اســت.
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به ندرت پیش میآید
مستندی کوتاه
ساختهشود که
تماشاگر پس از پایان
فیلم به خود بگوید
این مستند میتواند
 ۲۰دقیقه طوالنیتر
باشد.
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«آرمان قلی پور دشتکی» بچهی چهارمحال و بختیاریه و کارشناسی
مرمـت آثـار تاریخـی خونـده .از دوره  ی نوجوونـی احسـاس میکـرده
کارگردان:
آرمان قلی پور
دشتکی

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

بـرای ورود بـه عرصـه  ی سـینما سـاخته شـده .سـال هشـتاد و چهـار
زمانـی کـه دانشآمـوز بـوده اولیـن فیلـم کوتاهـش رو می-سـازه و
اولیـن مسـتندش رو سـه سـال بعـد بـه تصویـر مـی کشـه .فعالیت
حرفهایش رو از سـال نود و پنج شـروع کرده .مسـتند «استشهادی
برای خان علی» روایتی از یه پیرمرد  92ساله است که سالهای سال
پستچی بوده و کارش رو به بهترین نحو انجام میداده تا اینکه...
تو این مستند از دریچهی دوربین آرمان قلی پور ،همراه «خان علی»
لحظـه بـه لحظـه پیـش میریم تا ببنیم داسـتان چیه و چـه اتفاقاتی
قراره تو این راه برای خان علی بیفته.
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یادداشتی بر مستند «استشهادی برای خانعلی»
نقد
نویسنده:
محمود
صادقلو

فیلم کوتاه یعنی این
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فیلمـــی بیســـت و پنـــج

فراتـــر از یـــک مســـتند کوتاه س ــاخته

دقیقـــهای؟ حرفـــش را زد؟ مثـــل

اســـت .قصهای در روســـتاهای ایران

آیتـــم تلویزیونـــی نبـــود؟ موضوعش

سه ــای
کـــه بـــه ســـبک پرفورمن 

را شـــروع کـــرد و تمـــام کـــرد؟ اصـــا

فرنگـــی اجـــرا میشـــود .یک مس ــتند

درســـت انتخابـــش کردهبـــود؟ ادای

هیبریـــد که کارگـــردان به جـــای اینکه

روشـــنفکری بیجهـــت در نیـــاورده

بخواهـــد در بازســـازیهای ش ــبه

بـــود؟ بـــا ســـوژهاش صـــادق بـــود و

واقعیـــت خـــودش را گرفتـــار کن ــد به

بـــه او احتـــرام گذاشـــته بـــود؟ اینهـــا

آنهـــا داســـتانی را کـــه خـــود درگی ــر آن

ســـواالتی اســـت کـــه وقتـــی یـــک

بودنـــد داده تـــا آنها جلـــوی دوربین

مســـتند کوتاه میبینیـــم از ذهنمان

بـــه شـــکل اســـتیج بـــازی کنن ــد .اگ ــر
ٔ
«همه
زینـــب تبریـــزی در فیلـــم خـــود

بـــرای خانعلی باید گفت کـــه به طرزی

آنهایـــی کـــه جایشـــان خالیاس ــت» از

جالـــب تمـــام اینها رعایت شـــده بود.

بازســـازیهای خـــود بـــه نـــام اس ــتیج

امـــا مهمتریـــن نکتـــه جالـــب فیلـــم

نـــام مـــی بـــرد بایـــد فیلـــم آرم ــان

اینها نبود .از نظر ســـاختار مهمترین
ٔ
نکتـــه فیلم این بود که توانســـته بود

قلیپـــور را ببیند .پانـــزده دقیقه زمان
کوتاهی اســـت و اگـــر کارگـــردان فیلم

یـــک فیلم کوتاه باشـــد و نه قســـمتی

ســـخت هضمـــی هـــم میســـاخت باز

از یـــک فیلمبلنـــد که به عنـــوان فیلم

میگفتیـــم میشـــود بـــه خاط ــر زمان

کوتـــاه نمایـــش دادهشـــده .ادبیات و

کوتـــاه آن را تحمـــل کـــرد .ام ــا قلیپور

دســـتور زبان ســـینمایی فیلـــم کوتاه

چنـــان طنـــز جذابـــی در فیل ــم خ ــود

کامـــا با فیلـــم بلنـــد ،فرق مـــی کند و

گذاشـــته کـــه حتـــی اگـــر فیل ــم ۷۵

آرمـــان قلیپـــور به شـــکلی عالـــی این

دقیقـــه هـــم میبـــود دیـــدن آن را ب ــه

دســـتور زبـــان را رعایـــت کرده اســـت.

کاری مفـــرح بدل میکرد .ش ــخصیت

در مـــورد خانعلـــی چیـــزی نمیگویـــم

خانعلـــی و همســـرش پـــر از رهایی و

امـــا بایـــد گفت آرمـــان قلیپـــور چیزی

طنـــازی اســـت .همســـر غـــر میزند و

میگـــذرد و در مـــورد استشـــهادی
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پوستر فیلممستند
«استشهادیبرای
خانعلی»

خانعلـــی توضیـــح میدهد .شـــاید تنها

ٔ
ســـوژه ج ــذاب و اجرای بس ــیار
مقابـــل

ایـــرادی کـــه بـــه فیلممیتـــوان گرفـــت

جذابتـــر ندیده گرفت .با ن ــگاه کلی به

اتالوناژ آن اســـت که کمی پر کنتراست

فیلم زحمتی که برای این پانزده دقیقه

اســـت .بـــا ایـــن حـــال میشـــود آن را در

کشیده شده بسیار هویداست .فیلم

20

نشریهیمستندهایتلویزیونی

نخواسته مثل بسیاری از مستندهای

کـــرده اســـت .شـــخصا منتظ ــر فیل ــم

روســـتایی مرســـوم نالـــه کنـــد و تدوین

بعـــدی قلیپـــور هســـتم و حتما تالش

بســـیار بـــه جایـــی دارد کـــه بـــه شـــکل

خـــود را خواهـــم کـــرد فیلمهـــای دیگ ــر

پرفورمنـــس گونـــه آن کمـــک بســـیاری

ایـــن کارگـــردان را ببینـــم.
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«احمـد صـراف یـزد» کاردانـی سـینما خونـده والبتـه در کنـارش کلـی
تجربـهی عملـی و حرفـهای از همـکاری بـا انجمـن سـینمای جـوان تـا
کارگردان:
احمد
صراف یزد
نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

مرکـز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربـی و شـبکه مسـتند داره.
تحصیلات آکادمیـک و کار عملـی رو الزم و ملـزوم هـم میدونـه و
معتقـده تدریـس تئـوری بایـد در کنـارش کار عملـی رو هـم داشـته
باشه .یه فیلمساز دغدغهمنده که سعی میکنه دغدغههای مردم
رو مثـل دغدغههـای خـودش بدونـه و بـه تصویر بکشـه .به نظرش
مستند انسان رو با یه دنیای ناشناخته رو به رو میکنه  ،دنیایی که
با کشف و شهود و مطالعه میتونی رمز گشاییش کنی .یزد رویایی،
قدم زدن تو کوچهها و بافت تاریخی با خونههای به یادگار مونده از
دل تاریـخ ،ذهنـش رو از ایـده لبریـز میکنـه .مسـتند«همه چیز برای
فـروش» نگاهـی و روایتیـه از ایـن دلمشـغولی هایـی کـه هیـچ وقـت
رهاش نمی کنه.
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عتیقهها
و بیکفایتیها
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مســتند با آغــاز و پایانــی در رابطه

میخواهــد در کوتاهترین زمان ممکن

با ســرقت سنگنبشت ه قرن هشتمی

کلیاتــی از ضعفهــای ســاختاری مــا در

مســجد جامــع یــزد در دیمــاه ســال

حفظ بناهای تاریخی ،میراث فرهنگی و

 88همــراه اســت .کتیبــهای کــه بعد از

اشــیاء باستانی و عتیقه را نشان دهد.

حدود  10سال همچنان مفقود است و
ً
قیمت آن حدودا  10میلیون دالر برآورد

تهــای
مستندســاز بــه خاطــر قابلی 
ســوژهاش ،دچــار چنیــن کلیگرایــی

شــده اســت .بااینحــال پرداختــن بــر

گــزارش گونــهای میشــود و در همــه

ایــن سنگنوشــته مســروقه در آغاز و

لحظات مســتند شــاهد ایــن خواهیم

پایان مستند «همهچیز برای فروش»،

بــود کــه هــم دربــاره فرهنگــی نداشــته

دال بر تأکید مستندســاز بر این سوژه

اطالعاتــی کســب کنیــم و هــم دربــاره

در کل مســتند نیست ،بلکه میشود

عدم توجه مســئوالن بر آثار باســتانی.

ایــن ســرقت مهــم ســال  2011را فقــط

درهرحال ســوژهها نمیتوانند کلیشه

یک مقدمه برای مســتندی درباره بازار

باشــند امــا شــکل پرداختــن بــه آنها

عتیقه و فرهنگ آشفته ما در قبال آثار

میتواند این ضعف را به همراه داشته

باستانیدانست.

باشد .مستند «همهچیز برای فروش»

بــه همیــن دلیــل اســت کــه موضــوع

نیــز از چنین ضعفــی فرار نمیکنــد و تا

کتیبــۀ بــه ســرقت رفتــه ،خیلی آنــی به

جایــی کــه امــکان دارد گزارشــی صــرف

بازار عتیقهفروشــان یزد کات میخورد

باقی میماند .بخش زیادی از مســتند

و تصاویری از عتیقهها و حرفهای یک

یگــذرد
در بــازار عتیقهفروشــان یــزد م 

کارشــناس درباره ریشه کلمه آنتیک و

و خریــداران بومــی و توریس ـتهایی

عتیقــه ،جای موضوع قبلــی را میگیرد.

که مشــتاق خرید این اشــیاء هســتند

مســتند «همهچیــز بــرای فــروش» از

جلوی دوربین به شکلی تصنعی اقدام

نظــر موضــوع و شــکل بیشــباهت

به خرید یا فروش کاالیشان میکنند.

بــه مســتندی خبــری کــه در آیتمهــای

مستندســاز در البــهای نقدهایــی کــه

خبری پخش میشود نیست .اثری که

بــر شــکل مدیریــت دولــت بــر اماکــن
شماره چهل و دوم ،مرداد ماه 1397
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پوستر فیلممستند
«همهچیز برای فروش»

باســتانی دارد بــا نمایــش یــک آلبــوم

بهصورتخواستهیاناخواسته،بهعمد

روتیــن از اشــیاء تاریخــی در موزههــا یــا

یا از روی نادانی خاطره نگاری میکنند؟

همان عتیقهفروشــیها سعی میکند

بیشــک آنهایــی کــه بــر روی ایــن آثار

نریشــن را بــا تصاویــر همــراه کنــد کــه
ً
ایــن همراهی اساســا جذابیت دیداری

تاریــخ تولــد و یــا نــام معشوق هشــان را
حک میکنند همانهاییاند که چنین

یــا شــنیداری نــدارد .بــه همیــن دلیــل

یادگاریهایــی را بــر روی درب توالــت

میتــوان مســتند «همهچیــز بــرای

عمومــی نیــز مینویســند .چــه کســی

فروش» را اثری دانست که موضوعش

اســت کــه ندانــد متولیــان دولتــی آ ثــار

را بارهــا و بارهــا در اخبــار تلویزیــون و

باستانی هم اندکاند و هم بودجه الزم

روزنامههــا و فضــای مجــازی دیدهایــم.

برای برقراری امنیت این اماکن و اشیاء

بیشــک آنهایی که تا حــدودی قلیل

را ندارند؟ بــا این توضیحات باید گفت

پیگیــر چنیــن ســوژههای هســتند

در مســتند «همهچیــز بــرای فــروش»

میداننــد کــه میــزان درک جامعــه از

آنچه شرح داده میشود کلیشههایی

ارزش آثــار باســتانی چقــدر اســت و

از اطالعاتــی اســت کــه اغلــب آن را

عــدم فرهنگســازی در ایــن زمینــه به

میدانیــم .شــاید آنچه در این مســتند

چــه میزان بــر میــراث کهن ضربــه وارد

میتوانســت وجــود داشــته باشــد

نمــوده؛ بنابرایــن مســتند «همهچیــز

چنین مواردی باشــد« :ماهیت اشــیاء

بــرای فــروش» چیــزی تــازه بــرای عرضه

عتیقه و دالیل فروش آن توسط افراد،

نــدارد .یــک آیتم خبــری پرآبوتــاب که

دالیل عدم پیگیری کتیبه ربود هشــده

دارد مجــدد مــا را بــا موضــوع تلــخ عدم

مســجد جامــع یــزد ،ماهیــت یــادگاری

فرهنگســازی در قبــال آثــار باســتانی

نویســی بر روی آثار باستانی و »...البته
ً
الزاما فقدان این موارد دلیل بر ضعف

جدید داشــته باشد .سؤال اینجاست

مســتند «همهچیــز بــرای فــروش»

چنــد درصــد مــردم ایــران هماکنــون

نیســت ،بلکه فقدان چنیــن اطالعاتی

نمیدانند که برخی بر روی آثار باستانی

سبب شــده تا کل اثر ماهیتی گزارشی

مواجــه میکند ،بدون اینکــه رویکردی

26

نشریهیمستندهایتلویزیونی

پیــدا کنــد .هــم نریشــن و هــم مجــری

نشانمان میدهد و کالبدشکافیشان

یــا کارشناســی کــه بهصــورت حضــوری

نمیکنــد .دامنــه نقــد ایــن مســتند تــا

بهنقد شرایط میپردازد بیش از هر چیز

افرادی از جامعه با سطح آگاهی بیشتر

دیگری شــکل اثر را تبدیل به گزارشــی

نیــز گســترش میبایــد .در بخشــی از

تلویزیونی برای اخبار شــامگاهی کرده

مســتند ،سایتی تاریخی در شهرستان

است .یک مســتند میان برنامهای که

مهریــز یــزد و نمایــش ویرانــی آ ثــار

بدرد اخبار شبانگاهی میخورد نه اثری

باســتانی آن توسط سودجویان و عدم

که با استقالل بتوان مستند نامیدش.

نظارت مسئوالن به نمایش در میآید

مســتندی خبری-انتقــادی که تالشــی

و حتــی مهندســینی کــه در محوطــه

بــرای کنکاش نــدارد و الیههــای درونی

تاریخی مشــغول کار بودند نیز شامل

ســوژه را واکاوی نمیکنــد و در ســطح

این ســودجویی میشــوند .این موارد

اطالعرســانی و خبــر باقــی میمانــد .در

انتقادی نیز در مستند «همهچیز برای

ایــن میان نقــش یک لیــدر کــه همراه

فــروش» ،تنها بــا رویکردی خبــری ارائه

بــا دوربیــن پیــش مــیرود و همچــون

میشــود و بــه دلیــل شــکل پرداختــن

یــک گــزارش گــر در بناهــا و مکانهای

ماجــرا و تیترگونه بودن ســرفصلهای

باستانی به شرح موضوع میپردازد ،در

موضوع ،یک نقد گزارشی و خبری تلقی

شکلگیری این حالت کلیشه بیتأثیر

میشود.

نیست.

مســتند دارای روایتــی آشــفته اســت.

مســتند «همهچیــز بــرای فــروش»

بــرای اینکــه تمــام زوایــای موضــوع را

مستندی نقد محور است .نقد افرادی

بهظاهــر پوشــش دهــد ،در تدویــن

ســودجو و دالل کــه خریدوفــروش آثار

دچــار ایــن آشــفتگی شــده اســت.

باســتانی را بهعنــوان شــغلی پــر ســود

مســتند در حدفاصــل ابنــای تاریخی و

انتخــاب کردهانــد و نقــد متولیانــی کــه

عتیقهفروشهــای بــازار یزد ســرگردان

تــوان مقابلــه با جرائــم را ندارنــد  .البته

اســت .گاهــی یــک بنــای تاریخــی و یــا

مستندســاز ایــن افــراد را هــم از دور

منطقــه مســکونی خالــی از ســکنه را
شماره چهل و دوم ،مرداد ماه 1397
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آشفته است .برای
اینکه تمام زوایای
موضوع را بهظاهر
پوشش دهد ،در
تدوین دچار این
آشفتگی شده است.
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نشــان میدهــد و گاهــی یــک فــرد در
عتیقهفروشی را که یک سماور قدیمی
شخصی برای فروش آورده است.
نریشــن مســتند «همهچیــز بــرای
فــروش» نیــز شــکلی افســوس وار
دارد .گرچــه لحــن آن وقتــی تصاویــر
اشــیاء تاریخی را نشــان میدهد ،لحنی
شــاعرانه و تــا حــدودی ادبــی اســت تــا
تأثیــر بیشــتری بــر مخاطــب داشــته
باشــد .بااینحــال گزارههــا و جمــات،
همگــی یــک حالــت تکرارشــونده از
حسرت را القا میکند.
آنچــه در چنیــن آثــاری بدیهــی بــه نظــر
میرســد و قابــل پیشبینــی اســت،
نمایــش فعالیتهــای مردمــی و
خودجوش برای حفظ میراث فرهنگی
خواهــد بــود .معرفــی یــک پیرمــرد کــه
اشــیا تاریخی را جمع میکنــد و موزهای
خصوصیراهانداخته،بخشیاز مستند
را به خود اختصاص داده است .چیزی
کــه ربطــی بــه موضــوع اصلــی اثر نــدارد
و فقــط یــک آیتــم احساســی اســت که
در راســتای همــان نقــد مستندســاز از
بیکفایتی متولیان دولتی ،در مســتند
گنجاندهشدهاست.
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کالبدشــکافی گذشــته ،اســتفاده از

است ،بعد از طرح سؤال باید منتظر شرح

آرشــیو عکــس و فیلم ،مصاحبــه میدانی

موقعیــت جغرافیایــی منطقــه باشــیم و

افــراد مرتبــط با ســوژه و
و اســتودیویی بــا ِ

در ادامه همچــون یک مقاله فرضیههای

خاطرهگویــی آنهــا ،رجــوع به محــل حادثۀ

تحقیــق را بشــنویم« .بــا شــروع جنــگ

ماضــی پــس از ســالها و  ...همــه اینهــا

هــدف عراق مشــخص میشــود ،شــمال

عناصری است که محتوای مستند «الف

و جنــوب خوزســتان یکــی از آن اهدافــی

دزفول» را میسازد .مستند «الف دزفول»
با یک سؤال آغاز میشود و کلیت اثر نیز بر

اســت که توســط عــراق مشخصشــده و
ً
تصرف آن احتماال منجر به سقوط استانی
ً
اســتراتژیک و نهایتــا بخشهایــی دیگر از

سؤال مستند :چرا دزفول همیشه یکی از

کشور خواهد شد» بنابراین مستند «الف

اهداف حمالت هوایی و موشکی عراق در

دزفول» از نظر فرمروایی همانچیزی است

جنگهشتسالهبود؟

که هــزاران بــار در مســتندهایی اینچنین

بنابرایــن ورودی مســتند «الــف دزفــول»

دیده ایم و بدعتی در فرم در قبال موضوع

بهروشــنی فرمــت پژوهشــی ،آرشــیوی و

در اثر دیده نمی شود.

مقاله محور آن را عیان میکند .مستندی

بــا ایــن حال مســتند «الــف دزفــول» اثری

کهدوربیندر آنجز،ثبتمکانیکیتصویر،

است که برای شرح و بسط روایتش کمتر

کارکردی دیگر نخواهد داشت .قابهایی

به بیراهه میرود .یک پرتره از شهری است

آنکارد از یک نویسنده و پژوهشگر جنگ

کــه در طــول جنــگ چــه در ایــران و چــه در

 8ســاله ...یکــی دو نفــر از خلبانــان جنگ

عراق بهعنوان سمبل مقاومت شناخته

 8ســاله ،فرمانده وقت ســپاه پاســداران،

شــد .به همیــن دلیل مستندســاز نیز در

رزمندههــای جنــگ در دزفــول و عــدهای

محــور موضوع اصلیاش باقــی میماند و

دیگر که همگی برای پاســخ همان سؤال

جــز چند مــورد معــدود ،کمتر به حاشــیه

اولیــه از طریــق مصاحبه ،روبــروی عوامل

مــیرود .مســتندی کــه نزدیــک بــه یــک

تولیدمینشینندوحرفمیزنند.

ســاعت میتوانــد بــه دلیل همیــن ثبات

مقدمه مســتند «الف دزفول» نیز بدیهی

در شــرح موضوعــش مخاطــب را حفــظ

مبنای پاسخ به همین سؤال است.
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کنــد .مســتند «الــف دزفــول» مســتندی

در دوران جنــگ بــدل میشــود .همکاران

تلویزیونــی اســت کــه ســنت آرشــیو و

ســابق در مــورد گوینــدهای کــه بهطــور

مصاحبــه میدانــی را حفظ کرده اســت و با

مثــال اعــام حملــه هوایــی را بــر عهــده

همین شــیوه ،مقالهای تصویری را عرضه

داشــت میگویند و یا تهیهکننــدۀ وقت از

میکنــد .در ایــن میــان مستندســاز برای

ســختی کار در آن روزگار در میــان بمــب و

رنگآمیزیفضااز همهابزار دمدستبهره

آ تــش میگویــد .همــه این اطالعــات تنها

میبرد و فقط به آرشیوهای تصویری رجوع

میتوانســت بــه نقــش رادیــو در حفــظ و

نمیکند.مرور تیترهایروزنامههایوقت،

پایداری مردم در شهر اشاره داشته باشد

پویانمایی و رســم نمودارهای کامپیوتری

کــه این خــود موضــوع اصلی مســتند نیز

برای شرح نقشه جنگ نظامیهای عراقی،

هســت .یــا در بخشــی دیگر ،مستندســاز

فایل صوتی پیامهای رادیویی آن زمان و...

برای القای شرایط سخت آن زمان ،ماجرای

آنچــه در مســتند «الــف دزفــول»

شهدای نوجوان یک مسجد را با مصاحبه

بیشازانــدازه موردتوجــه قــرار میگیــرد،

از شــاهدان عینی پیش میبرد و موضوع

پرداختــن بر برخی ســکانسهایی اســت

انفجــار  750ســیلندر گاز مایــع را روایــت

فقط کارکــردی نوســتالژیک دارند .شــروع

میکند که تا با نقــل این رویداد همچنان

بــه کار رادیــو دزفــول و گفتگــو بــا گوینده،

بر این ایده اســتوار باشد که مردم دزفول

تهیهکننــده و گزارشــگر رادیویــی آن زمان

مشقتهاییاینچنینرانیز تجربه کردند؛

در شــهر دزفول ،بخشــی اســت کــه در آن

اما شهر را از سکنه خالی ننمودند .چنین

مستندســاز بهجای پرداختن بر موضوع

پرداختهایــی در روایــت کلــی مســتند از

اصلی ،بیشــتر بر نقل خاطــرات همکاران

یــک ســو تأکید بر موضوع اصلی مســتند

ســابق رادیــو تأکیــد دارد کــه نــه تنهــا این

اســت و از سوی دیگر روایاتی فرعیاند که

امــر را بهانهای بــرای فضاســازی نمیتوان

بیشازاندازه بر آنها توجه شده است.

قلمداد کرد ،بلکــه این ایراد را نیز میتوان

مستندساز با شرح و دستمایه قرار دادن

گرفت که مســتند ناگاه به یک نوستالژی

اطالعــات ســاختاری موشــکهایی که در

بــرای همــکاران در رادیــوی وقــت دزفــول

جنگ هشتســاله بر سر غیرنظامیهای
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دزفــول و خانههــا فروریخــت ،روایتــی

در طــول جنــگ .مستندســاز از کنــار

تأثیرگــذار میســازد .در طــول مســتند

زیباییشناسی این سوژه بهسادگی عبور

موشکهایی که در  15روز ابتدایی جنگ

کردهاست.بهنظر آنچیزیکهمیتوانست

توسط عراق بر علیه غیرنظامیان دزفولی

یک مســتند مقالــه محور را از مســتندی

اســتفاده شــد ،بــا موشــکهایی کــه در

بــا فرمــت تصویــری و ســینمایی متمایــز

پایان جنگ بکار رفت تفاوت چشمگیری

کنــد ،همین توجه بــه کارکــرد زیرزمینها

دارد .همین اشارههای کوتاه به اطالعات

در شــهر دزفــول اســت .در حالت کنونی،

ســاختاری موشــکها ،بــدون اتــاف

مستندســاز فقــط با مصاحبــه و رجوع به

زمــان مســتند ،مــا را بــا مکانیســم جنگ

یکی از این ســردابها ،همچنــان بهمرور

و شــرایط آن آشــنا میکنــد .مستندســاز

خاطرات شــفاهی و کسالتبار افراد اکتفا

به شــکلی غیرمســتقیم بــه مــا اطالعاتی

میکند .درحالیکه با تدوینی هوشمندانه

دربــاره عقبنشــینی عــراق و عــدم کاربرد

میتوانســت فضــای نمــور و تاریــک ایــن

موشــکهایی بــا بــرد کــم میدهــد و در

مــکان را بــه آشــوب جنــگ و جانپنــاه آن

نهایــت شــاهد ایــن هســتیم کــه همــه

زمان بدل نماید.

این اطالعــات در راســتای همان موضوع

پایانبنــدی مســتند «الــف دزفــول» نیز

اصلــی مســتند اســت ،یعنــی مقاومــت

کلیشه است .مستندساز با بهره بردن

مردم دزفول در طول هشت سال جنگ،

مجــدد از گویندگان رادیو و اســتفاده از

درحالیکه در طول این هشــت سال ،آوار

جریــان کنونــی زندگــی در ســطح شــهر،

 3000بمب با شــکلهای مختلــف بر روی

تــاش میکنــد تا بگوید جنــگ به پایان

خانههایشان را تاب آوردند.

رســیده اما همچنــان زندگــی در دزفول

اما یکی از نکاتی که کمتر در مستند «الف

ادامــه دارد .ایــن صــدای فیــک رادیو را،

دزفــول» بــدان توجــه شــد ،زیرزمینهــا و

روی تصاویــری از کار و تــاش کســبه

سردابهای زیرزمینی این شهر است که

در محیــط کاریشــان میبینیــم .یــک

کارکردی چندمنظوره داشتند .یکی فرار از

پایانبندی که با روشــی نخنما به حیات

گرما و دیگری تبدیلشدن به پناهگاهی

ابدی دزفول اشاره دارد.
شماره چهل و دوم ،مرداد ماه 1397

33

پایانبندیمستند
«الف دزفول» نیز
کلیشهاست.
مستندساز با بهره
بردن مجدد از
گویندگان رادیو و
استفاده از جریان
کنونی زندگی در سطح
شهر ،تالش میکند تا
بگوید جنگ به پایان
رسیده اما همچنان
زندگی در دزفول ادامه
دارد.
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«زهـرا ایراننـژاد» کارشناسـی تئاتـر و کارشناسـی ارشـد پژوهـش
هنر داره و اهل اسـتان گلسـتانه .با اینکه رشـته اش تو دبیرسـتان
کارگردان:
زهرا ایراننژاد
نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

تجربـی بـوده و آرزوی پـدر و مـادرش ایـن بـوده کـه خانـم دکتـر بشـه
ولی تو کنکور هنر شرکت می کنه و راه دیگه ای رو انتخاب می کنه.
عالقـهاش بـه سـینما انقـدر زیاد بوده که کل نشـریات سـینمایی رو
اشـتراک داشـته و بـا همیـن مطالعـات با اصطالحـات تخصصی این
حوزه کامال آشنا بوده.
واقعی بودن ،ملموس و باورپذیر بودن برای مخاطب رو از مهمترین
ویژگیهایمستندمیدونه.
زیسـتی «لبخنـد زمیـن» مهمـان
خانـم ایـران نـژاد بـا مسـتند محیـط
ِ
سومین دوره جشنواره مستند.
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یادداشتی بر مستند «لبخند زمین»

نقد
نویسنده:
محمود
صادقلو

دفترچه
امیدبخش
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ابزارهــای جدیــد فیلمبــرداری

آن .فیلــم قبــل از ســیالب و بارندگــی

هلیشــات بــه کمــک مستندســازان

هــای شــدید فروردیــن  ۹۸ســاخته

آمــده تــا بتواننــد بــا ثبــت النــگ

شــده اســت بــا وجــود ایــن کــه

شــاتهایی زیبــا احساســات خــود را

تمــام ایــن تــاالب هــا پــر از آب شــده

بــه تماشــاگر منتقــل کننــد بــه شــرط

انــد فیلــم قــدرت خــود را از دســت

آنکــه در ریتــم تدویــن خــود متکــی بــر

میدهــد چــون مســئله فیلــم خشــک

گفتــار متــن نباشــند و ســر ضــرب کات

شــدن یــک تــاالب نیســت مســئله

نزننــد .لبخنــد زمیــن  ۲۲دقیقــه اســت

فیلــم فرهنگــی اســت کــه بــه خشــک

پــس کارگــردان فرصــت نــدارد تــا زمینه

شــدن یــک تــاالب مــی انجامــد.

چینــی کنــد ســریع ســر اصــل موضــوع

جالــب اینجاســت اولیــن پالنــی کــه

مــی رود .لبخنــد زمیــن فیلــم هشــدار

نقشــه در فیلــم مــی آیــد تــا بــه صــورت

دهنــده اســت اجــازه نمیدهــد

جغرافیایــی خطــر را بــه مــا نشــان دهــد

تماشــاگر تصاویــر زیبــا لــذت ببــرد

بــه آق قــا و گمیشــان اشــاره مــی کنــد.

و ماننــد معلمــی هوشــیار رســالت

دو شــهری کــه در ســیالب فروردیــن

آگاهــی بخشــی خــود را از همــان

 ۹۸بیشــترین آســیب را دیدنــد.

دقیقــه اول شــروع مــی کنــد .هــر

اینجاســت کــه فیلــم درســت بــر خالف

چنــد کــه گفتــار متــن ریتــم کنــد تــری

آن چیــزی کــه مــی تــوان تصــور کــرد نــه

از تصاویــر دارد کارگــردان اجــازه نمــی

تنهــا کارکــرد خــود را از دســت میدهــد

دهــد رابطــه ارگانیکــی بیــن گفتــار متــن

بلکــه دقیقــا بــه قلــب موضــوع مــی

و تصاویــر شــکل بگیــرد شــاید بیــش

زنــد مســئله یــک بــارش و چنــد بــارش

از حــد مجــذوب النــگ شــاتهای

نیســت مســئله آن چیــزی اســت کــه

خــود شــده اســت.

باعــث خشکســالی شــده اســت

لبخنــد زمیــن در مــورد اســتان

لبخنــد زمیــن بــی بــرو برگــرد

گلســتان اســت و بیابانــی شــدن

فیلمــی آموزشــی اســت کــه بایــد در

تــاالب هــا و از بیــن رفتــن جنگلهــای

موسســات مختلــف در تلویزیــون و
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پوستر فیلممستند
«لبخندزمین»
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در تمــام جاهایــی کــه امــکان آمــوزش

فیلــم بــه وجــد ســرگرم کننــده آن غلبــه

بــرای آگاهــی بخشــی وجــود دارد

میکنــد ســرگرمکننده نــه بــه معنــای

نمایــش داده شــود.

اینکــه تماشــاگر را راضــی نگــه دارد

فیلــم آگاهانــه از مصاحبــه اجتنــاب

بلکــه بــه ایــن معنــا کــه میتوانســت

کــرده اســت و بــه غیــر از یــک اســتثنا

بــه شــیوه هــای دیگــری جذابیــت

دیالــوگ نــدارد و بــه شــیوه کالســیک

بصــری فیلــم خــود را افزایــش دهــد

توانســته قصــه خــود را تعریــف کنــد.

فیلــم فقــط در یــک جــا از نقــش

کالســیک از ایــن جهــت کــه کارگــردان

اســتفاده مــی کنــد در حالــی کــه مــی

بــا آگاهــی انتخــاب کــرده اســت کــه

توانســت بــا اســتفاده از نقشــه

خالقیــت اضافــه ای از خــود نشــان

موقعیــت جغرافیایــی لوکیشــن خــود

ندهــد و شــیوه ای را کــه بارهــا آزمــوده

را دقیــق تــر نشــان دهــد امــا فقــط یــک

شــده بــه کار گیــرد حتــی ایــن موضــوع

بــار دســت بــه ایــن اقــدام میزنــد.

در انتخــاب گوینــده و صــدای بســیار

لبخنــد زمیــن نمون ـهای از فیلــم هــای

خــاص او کــه یــادآور مســتندهایی در

امیــد بخــش اســت فیلــم هایــی کــه

مــورد طبیعــت در ســالیان گذشــته

نشــان میدهــد مــی تــوان بــه کســانی

نمونــه هــای خارجــی آن را زیــاد از

کــه در مســند کار هســتند اعتمــاد

تلویزیــون دیدهایــم نمــود پیــدا مــی

کــرد و همینطــور میتــوان بــا تــاش

کنــد .آزمــودن روش فیلــم ســازی بــه

بســیار زیــاد آن چــه را کــه از دســت

ایــن شــکل چالــش برانگیــز نیســت

رفتــه دوبــاره بــه دســت آورد.

چــه بــرای کارگــردان و چــه بــرای

هرچنــد فیلــم چنــدان ســرگرم کننــده

تماشــاگر چالــش فیلــم مــا موضــوع

نیســت امــا فیلمســاز آگاهانــه بــا زمان

آن اســت موضوعــی کــه اگــر بارهــا

کوتــاه فیلــم خــود مــی توانــد آمــوزش و

راجــع بــه آن صحبــت شــود نیــز کافــی

آگاهــی کافــی بــه تماشــاگر خــود بدهــد.

نخواهــد بــود .عمــو فیلــم دقیقــا از

از ایــن جهــت لبخنــد زمیــن فیلمــی

همیــن جــا آســیب مــی بینــد موزشــی

قابــل ســتایش اســت.
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فیلم آگاهانه از
مصاحبهاجتناب
کرده است و به غیر از
یک استثنا دیالوگ
ندارد و به شیوه
کالسیکتوانسته
قصه خود را تعریف
کند.
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«محمـد کریمـی» کارشناسـی کارگردانی تئاتـر داره ،متولد خوزسـتان
و از تبـار ایـل قشـقایی و بختیاریـه .سـینما رو از کالس هـای انجمـن
کارگردان:
محمد کریمی
نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

سـینمای جـوان یـاد گرفتـه و کارش رو هـم از همون جا شـروع کرده.
دغدغـهاش هنـره و دوسـت داره هنربـرای مـردم باشـه .بـه نظـرش
مدرک تحصیلی مهم نیست ،مهم سواد و جهانبینی فرده .
معتقـده کـه مسـأله بایـد از عمـق وجـود و احسـاس نشـأت بگیـره.
درس و دانشـگاه سـر جـای خـودش ولـی مطالعـهی آزاد رو بـرای
هنرمنـدان الزامـی میدونـه .تعریـف مسـتند بـراش هنـر بـه علاوه
مردمـه .بـرای ایـن کـه بتونـه منظـورش رو در رابطه با سـوژهاش بهتر
بیـان کنـه مسـتند رو انتخـاب کـرده .مسـتند «دشـت بهـار» در مورد
شهر پدریش «هفت ِک ِل» که سالهای کودکیش رو اونجا گذرونده.

شـاید غروبـای غریـب و دلگیرکودکـی رو بشـه جرقـهی اولیـهی ایـن
مسـتند دونسـت .حالـش خوبـه چـون حـس میکنـه بـه سـهم
خودش تونسته آدمها و فضای شهرش رو نشون بده و رسالتش
رو به سرانجام برسونه.
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ت بهار»
یادداشتی بر مستند «دش 

نقد
نویسنده:
محمود
صادقلو

در ستایش
گذشته
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معــروف اســت کــه اگــر مرکــز ژرژ

است ،ســپس موســیقی و گفتار متن

پمپیدو در پاریس ســر بزنیــد و مدرکی

و بعد فیلم آرام آرام به شخصیت اصلی

را از ســال  ۱۷۵۵از آنهــا بخواهید آنها به

خــود نزدیــک میشــود .امــا فیلــم های

راحتی به شما ارائه می دهد این ویژگی

ایــران بیشــتر مســتند هــای شــخصی

غربیــان اســت کــه در مســتند کــردن

هســتند .وقتــی مســتند خارجــی نگاه

تــک تــک حــوادث کشــورهای شــان و

میکنیم به معنای واقعی کلمه از همه

همینطــور کشــورهای دیگــر از روز اول

چیز فیلمبرداری کردند .مستند نگاری

بــه اهتمــام داشــتند .کارگردانانــی کــه

از نوعــی کــه از همــه چیــز فیلمبــرداری

بعدهــا فیلم معروف کینگکنــگ را در

میکند هیچ صحنه ای را از دست نمی

هالیــوود ســاخته انــد در دهــه  ۱۹۲۰بــه

دهنــد و همــه حــوادث و آدم هــا را در

ایران آمدند و از کوچ عشــایر فیلمی به

راشهای خود دارند.

نام علف ساختند .جالب اینجاست که

تمــام فیلمهای ایرانی بیــش از آنکه به

این تنها سند موجود از کوچ عشایر در

تمامــی زوایــای موجــود موضــوع توجه

سالهایابتدایسینماست.هیچگاه

بکنند یــک پیرنگ اصلــی را میگیرند و

در ایران سنت مستندنگاری به معنای

سعی میکنند و حوادث دور آن پیرنگ

کــه در میــان غربــی آن وجــود داشــته

بهسرانجامبرسانند.

ندارد از این روســت که این فیلم آنقدر

دشــت بهار نیــز از این قاعده مســتثنا

با ارزش اســت که همیشــه می تــوان از

نیســت فیلمی در ســتایش گذشته با

آن بــه عنوان ســند در میــان فیلمهای

غلظتــی بســیار زیاد که به صــورت تمام

که مربوط به عشــایر هستند استفاده

وقــت خــود را در نوســتالژی دورانــی که

کرد .به طرز عجیبی فرم فیلمهای کوتاه

شــهر هفتــگل شــکوه داشــت غــرق

راجع به روستاهادر سالیان اخیر شبیه
ً
بــه یکدیگــر از فیلم هــا معمــوال با یک

مــی کنــد مثــل باقی فیلــم هایی کــه در
روستا یا شهرهای کوچک می گذرد یک

النگ شــات شروع میشــود و به آدمی

قهرمــان بــرای روایت اصلی بــا چندین

میرســد کــه در میان آن نمــا در حرکت

مصاحبــه شــونده .ایــن اتفــاق بســیار
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پوستر فیلممستند
«دشتبهار»
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عجیــب اســت کــه در یــک دوره زمانــی

شــهر کوچکی مثل هفتــگل وضعیت

یکسان ،چندین مستند به این شکل

وخیم تر است.

عملمیکنند.

مثــل معروفــی هســت کــه مــی گویــد

اما دشــت بهار به مــرور که جلو میرود

کســی کــه از ابتــدا پولــدار نبــوده درد

موفــق میشــود بیــن لحن و فــرم خود

چندانــی را تحمــل نمی کند ولی کســی

توازن برقرار کند آرام آرام قهرمانان خود

کــه زمانــی وضــع مالــی خوبــی داشــته

را زیاد می کند منظور همان اهالی شهر

و االن فقیــر اســت ،وضعیــت بســیار

هفتــگل هســتند بــه جاهــای مختلف

دشــواری را تجربــه مــی کنــد .دســت

شــهر ســر می زنــد و بــه خوبی بــا النگ

بهــار فیلمی اســت کــه میتوانســت با

شــات هــای خــود شــهر را بــه تماشــاگر

تصاویــر شــکوه گذشــته کامــل شــود

معرفی میکند .در ابتدا تصور می کنید

کــه از ایــن موضــوع اجتنــاب میکند .با

کــه دشــت بهــار فیلمــی در ســتایش

وجــود اینکــه لحــن و فــرم دشــت بهــار
ً
کامــا متــوازن اســت دلیل اســتفاده از

میبینیــم کــه کســانی کــه در فیلــم

آرشــیو بســیار زیاد در فیلم کنتراســت

هستند گذشــته خوبی داشتند و این

زیــادی بیــن میزانســنهایی کــه خــود

فیلم گالیه از وضعیت فعلی آنهاست.

استفاده میکند و میزانسنهای آرشیو

دشــت بهار آگاهانه یا نا آگاهانه دالیل

وجود دارد دســته بهار میتوانســت به

این مسئله را واکاوی نمی کند و بسیار
ســریع از روی یــک دلیــل مــی گــذرد آن

شکل دیگری نیز فقر را نشان دهد اما
ً
صرفــا به مصاحبــه با چند نفــر از اهالی

هــم عــدم اســتخدام اهالی بومی شــهر

شــهر بســنده می کنــد و با گفتــار متن

اســت .دشــت بهــار فیلمــی دردنــاک

قهرمــان خود پیش مــیرود .بزرگترین

اســت دردناکــی از این جهت اســت که

مشــکل در ســطح بهار شکل بسیاری

زندگی ما را به خاطر ما نمیآورد اینکه در

از فیلمهــای کوتــاه دیگــر ایــن دوره

گذشــته وضعیت بهتری داشتیم و هر

جشــنواره اســت اینکه موضــوع فیلم

روز وضعیــت مــا بدتر میشــود .حاال در

طوالنی تری را میطلبید.

فقر اســت اما به مــرور که جلو میرویم
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اما دشت بهار به
مرور که جلو میرود
موفق میشود بین
لحن و فرم خود توازن
برقرار کند آرام آرام
قهرمانان خود را زیاد
می کند منظور همان
اهالی شهر هفتگل
هستند به جاهای
مختلف شهر سر می
زند و به خوبی با النگ
شات های خود شهر
را به تماشاگر معرفی
میکند.
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«محمـد عبداللهـی» کارشـناس کتابـداری و اطالعرسـانی داره .از
سـال هفتـاد و هشـت جـذب صـدا و سـیما شـده .تـو ایـن ده سـال
کارگردان:

محمدعبداللهی

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

سمتهای مختلفی رو تجربه کرده  .سینمای مستند رو سینمایی
خدمتگزار می دونه که درد های جامعه رو منتقل میکنه .معتقده
گاهی اوقات تأثیر یک فیلم مستند از کتاب بیشتره.اعتقاد داره که
یه فیلمساز باید خوب فیلم ببینه.
محمـد عبداللهـی اینبـار بـا دوربینـش بـه یـه آسایشـگاه دختـران
معلـول ذهنـی رفتـه و در «دختـران آرزو» روزمرگـی هـا و آرزوهای اونها
رو به تصویر کشیده .
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یادداشتی بر مستند «دختران آرزو»

نقد

نویسنده:
رحیمناظریان

سواالتی زجرآور از
دختران کم توان
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اغلــب مســتندهای قابــل اعتنا

اســت ،و آن اینکــه عوامــل پشــت

در تاریــخ این هنر که دربــاره افرادی با

دوربیــن در طــول مســتند اقــدام بــه

نقــص عضونــد ،آنهایــی اند کــه تماما

بیان ســؤاالتی از دختــران میکنند که

بــه دلســوزی بــا ســوژه نپرداختــه اند.

تناســبی باشــخصیتهایی با بیماری
ً
کمتوانی ذهنی ندارد یا اساســا چیزی

آثاری گرفته می شود غرق شدن خود

جــز رنجی مضاعف برای آنان و بیننده

مستندســاز در رنجی اســت که سوژه

بــه همــراه نخواهــد داشــت .حــال

مــی کشــد و بــه عبارتــی تولیــد کننده،

رنــج مخاطــب را فرامــوش میکنیــم.

خــود ابتــدا نتوانســته زاویــه ای دیگــر

ایــن امــری ســلیقهای اســت .شــاید

بــرای ارائــه رنــج بیابد و خــدش قبل از

مستندساز این اجازه را داشته باشد

هر کسی درگیر این رنج شده است.

کــه اثــری تولیــد کند کــه مخاطــب را با

مستند «دختران آرزو» درباره دختران

خشــونتی عریــان تــا ســر حــد انزجــار

کمتوان ذهنی اســت کــه در یک مرکز

ســوق دهــد امــا بحــث ،اینجــا بــر ســر

توانبخشــی نگهــداری مــی شــوند

مخاطب نیست بلکه منطق سؤاالتی

و اغلــب آنــان نیــز توســط خانــواده

اســت کــه از ســوژۀ مســتند پرســیده

هایشــان رهــا شــده و یا ایــن دختران

میشــود .حتی نمیخواهیم با نگاهی

اطالعی از خانواده های خود ندارند.

اخالقــی بگوییــم برخــی از ســؤاالت از

مستندســاز بــرای شــرح زندگــی

منظر انســانی نیز پرسیدنشــان جایز

ایــن دختــران از ســادهترین روش

نیســت ،بلکه تنها هــدف از این ایراد

بیانــی اســتفاده میکنــد .روشــی کــه

بازیچــه قــرار دادن دخترانــی بــا تــوان

انــگار بــه شــکلی مرســوم در تمامــی

ذهنــی پاییــن ،توســط مستندســاز

مســتندهایی شبیه به این اثر ،کاربرد

برای رســیدن به شــکلی از ملــودرام و

دارد .مصاحبــه! امــا اینجــا عــاوه بــر

اثری ترحم برانگیز اســت .چهرههایی

ضعــف مصاحبــه در بیانــی فیلمیــک،

معصــوم کــه از بــد زمانــه یا بــد حادثه

ایــرادی دیگــر نیــز بــر ایــن روش وارد

خــود را در زندانــی اســیر تصــور مــی

بــی شــک اولین ایــرادی که بــر چنین
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پوستر فیلممستند
«دختران آرزو»

زندانــی دوربینی هســتند
کننــد ،حــاال
ِ

کــه بهجای ثبــت واقعه به ســؤالپیچ

برخــی از ایــن ســؤاالت را بایــد از یــک
غیبگو پرســید نه یک دختر کمتوان

کردنشــان مشغول شده است .انگار

ذهنــی! چــرا کــه بــه شــکل زجــرآوری

تولیــد مســتند در حالــت مبتدیاش

کاراکترهــای نمونــۀ مســتند فقــط بــه

تنهــا یــک روش دارد و آن مصاحبــه

همیــن رهاشــدگی خــود واقفانــد نه

اســت .مصاحبه بــا افرادی کــه قدرت

چیــز دیگــر! دایــره اطالعــات برخــی از

اســتدالل ندارنــد و فقــط در پاســخ

آنهــا وســیعتر و برخــی دیگــر بســیار

بــه هــر ســؤالی تنهــا بــه اصــل ماجــرا،

محدود اســت و مستندساز از پشت

بــدون واکاوی دالیلــش میپردازنــد.

دوربیــن ســؤاالتش را بنــا بــه دایــره

چهرههایــی کــه همزمان بغــض دارند

اطالعاتی کاراکتر نمونهاش میپرسد.

و از رنجشــان میگوینــد امــا بابــت

مثــل یــک بازجــو کــه مامــور اســت بــا

آناتومیشــان لبخندی همیشــگی نیز

این ســواالت او را به یاد زندگی نکبت

بر لب دارند.

بارش بیاندازد.

بخشــی از ســواالت عوامــل پشــت

مستندســاز در تکمیــل ایــن فضــای

دوربین از دختران کم توان ذهنی:

دردآلــود ،ناچــار اســت کــه از ایــن ابزار

«هیچکــس نیســت نــه؟ چنــد ســال

اســتفاده کنــد .یــک موســیقی ترحــم

اینجایــی؟ چــرا گریه میکنــی؟ به امید

برانگیز ،نماهایی اسلوموشن و ترحم

کــی اینجا باشــی؟ مــی دونــی خونواده

برانگیــز ،کلوزاپهایــی غمبــار و ترحــم

ت کجان؟ خونواده ت سراغت میان،

برانگیــز ،قابهایــی از شــادیهایی

وقت مادرت
بهت ســر می زنن؟ چند ِ

ترحم برانگیز از دخترانی کمتوان و ...

رو ندیــدی؟ (دختــر گریــه میکنــد)

در یکــی از صحنههــای آزاردهنده این

وقت فوت
مادرت فــوت کرده؟ خیلی ِ

مســتند ،مددیــار مجموعــه در کنــار

کــرده؟ کوچیــک بــودی مامانت فوت

یــک دختــر کمتــوان ذهنــی نشســته

کــرد؟ دوســت داری برگــردی شــهر

اســت و بــا عوامــل پشــت دوربیــن

خودتون؟»

بــرای ســرریز کــردن تابوتــوان دختــر
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بختبرگشــته تــاش میکنــد .ماجــرا

تقدیــر الهــی که آنهــا را با رنــج به این

بهگونــهای پیــش مــیرود کــه دختــر

دنیــا وارد کــرده اســت؟ هــر کــدام از

کمتــوان ذهنــی مــرگ مــادرش را کــه

اینهــا اگــر نیــت مستندســاز باشــد،

درگذشــته اتفاق افتاده باور ندارد و با

همچنــان رویــهای غلــط و غیرمنطقــی

زاری دلخراشــی چنــد بــار این مطلب

اســت .بــه عبارتــی مســتند «دختــران

را تکرار میکند .مددیار نیز به شــکلی

آرزو» دارد دخترانــی کمتــوان را نشــان

تصنعــی در حــال دعــوت بــه آرامــش

میدهد که به چیــزی اعتراض دارند و

دختر اســت .ایــراد اصلی ایــن صحنه

آن وانهاده شدنشــان است .مشکل

همیــن تصنعــی بــودن رفتــار مددیــار

اینجاســت مستندســاز تنهــا به بیان

است .مددیار بهگونهای رفتار میکند

همیــن رنــج اکتفــا میکنــد چــرا کــه

کــه انگار اولین بار اســت با این دختر

نیتی جــز این نیز نــدارد .او میخواهد

دربــاره مــادرش حــرف میزنــد و آنچــه

چنــد دختــر کمتــوان ذهنــی را جلــوی

مهجــور میمانــد ایــن اســت کــه او

دوربینــش بنشــاند و در نهایــت

هماکنون باید صادقانه درباره شرایط

بگوید کســی یا کســانی تحــت عنوان

تکــراری این دختــر در قبال عــدم باور

ولــی یا سرپرســت نصبی ،ایــن افراد را

کردن مــرگ مادرش بگویــد ،نه اینکه

از خــود راندهاند و ســراغی نیز از آنها

فقط برای ایفای نقش جلوی دوربین

نمیگیرنــد؛ بنابرایــن بــا ایــن قبیــل

بــه بیــان دیالوگهایی روتیــن بپردازد

مشــاهداتی کــه در مســتند «دختران

و واقعیــت را تحریــف کنــد .همــه این

یشــک
آرزو» وجــود دارد میتــوان ب 

تالشهــا نــه بــرای افشــای واقعیــت،

اثــر را اثری دانســت کــه کاراکترهایش

بلکــه بــرای توصیــف رنــج و بازتولیــد

را در حــد یــک ابــزار بــرای بیانــی ترحــم

مجدد آن است .همه اینها در حالی
ً
اســت کــه مــا نهایتــا نمیفهمیــم رنج

برانگیــز مــورد سوءاســتفاده قــرار
ً
داده اســت .چــرا کــه اوال ســؤاالتی

ایــن دختــران در وانهــاده شــدن ،بــه

کــه از آنهــا میپرســد چهارچوبــی

دلیل ســنگدلی والدینشــان است یا

انســانی یا منطقی نــدارد و دوما اینکه
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مستندســاز میخواهــد مســبب این

و فوتبــال مواجــه کنــد .صحن ـهای کــه

بیعدالتــی را خانــواده ایــن دختــران

نمونههایــش در مســتند «دختــران

نشــان دهــد ،بــدون اینکه مــا بدانیم

آرزو» بســیار کــم اســت و فقــدان آن

اســتدالل خود خانــواده ها بــرای این

بهشدت حس میشود.

وانهادگــی چیســت .ایــن بــی منطقی

یکی دیگــر از صحنههای قابلتأمل

یــک دلیل دارد و آن تاکید کارگردان بر

در ایــن مســتند کــه میتوانســت بــا

ترحم اســت و نه واقعیت های زندگی

پرداختــی منســجمتر بیــش از ایــن

دو طرف ماجرا( .خانواده ها و دختران

تأثیرگــذار باشــد ،اردوی تفریحــی

یا سیستم و فرهنگ).

و زیارتــی اســت کــه متولیــان مرکــز

از موارد معدودی که در مستند ،فار غ

بــرای این دختران در نظــر گرفتهاند.

از نمایــش عریان رنج ،به زندگی عادی

گرچــه اینجــا هــم نمایــش ترحــم

ایــن دختــران میپــردازد ،صحنــهای

برانگیــز زاریهــای دختران در مکان

است که در آن یکی از دختران ساکن

مذهبــی ،ماهیــت صحنــه را دچــار

مرکز ،با آرامــش اطالعات فوتبالیاش

ضعــف کــرده و مستندســاز بهدوراز

را بیان میکند .چنیــن مواردی نمونۀ

خالقیــت آن را بــه تصویــر کشــیده

همــان اطالعاتــی اســت که به شــکل

اســت .سکانســی کــه میتوانســت

طبیعــی و غیــرآزار دهنــده میتوانــد

بهجــای نمایش این زاریها ،بیشــتر

بیانگر تداوم رنج ســوژه باشــد .بدین

بــه نحــوه مواجه این افــراد با جهان

صــورت کــه ایــن اطالعــات فوتبالــی

بیــرون و نــوع رفتــار آدمهــای بیرون

از زبــان کســی بیــان میشــود کــه در

بــا آنهــا باشــد .سکانســی کــه مــی

حالــت نرمــال انتظــار شــنیدنش را

توانســت رنــگ و بــوی آزادی موقت

نداریم و بیان آن توســط یک شــخص

بگیــرد ،فقــط یــک گــردش نیم روزی

کمتوان این ایده را بســط میدهد که

اســت که در راستای همان ملودرام

تنهایــی و یــا روزمرگی مفرط توانســته

اشــک درآور مســتند در اثــر گنجاده

او را بــا چنیــن آگاهــی از جهــان بیرون

شده است.
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«محمـد عبداللهـی» کارشـناس کتابـداری و اطالعرسـانی داره .از
سـال هفتـاد و هشـت جـذب صـدا و سـیما شـده .تـو ایـن ده سـال
کارگردان:

محمدعبداللهی

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

سمتهای مختلفی رو تجربه کرده  .سینمای مستند رو سینمایی
خدمتگزار می دونه که درد های جامعه رو منتقل میکنه .معتقده
گاهی اوقات تأثیر یک فیلم مستند از کتاب بیشتره.اعتقاد داره که
یه فیلمساز باید خوب فیلم ببینه.
محمـد عبداللهـی اینبـار بـا دوربینـش بـه یـه آسایشـگاه دختـران
معلـول ذهنـی رفتـه و در «دختـران آرزو» روزمرگـی هـا و آرزوهای اونها
رو به تصویر کشیده .
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یادداشتی بر مستند «اجاق»

نقد

نویسنده:
رحیمناظریان

خاطراتی درباره
اجاقهای قشقایی
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دربــاره

یا در گفتار متن تکرار میشود .بهطور

مســتند

«اجــاق»

کاربردهــای اجاقهــای صحرایــی در

کل یکی از ضعفهای عمده مســتند

ایلــی قشــقایی اســت کــه البتــه ایــن

کوتــاه «اجــاق» همین تکــرار اطالعاتی

کاربردهــا فراتــر از امــور روزمــره اســت

اســت کــه دربــاره مــوارد اســتفاده از

و مستندســاز تــا شــرح معجزاتــی کــه

اجــاق در فرهنــگ قشــقاییها در کل

ایــن اجاقهــا در فرهنــگ قشــقایی

اثر بدان اشاره میشود.

بدان قائل هستند نیز پیش میرود.

مستندســاز برای توضیــح کاربردهای

گرچــه مســتند اجــاق در انتخــاب

اجــاق در فرهنــگ قشــقایی عــاوه

ســوژه ،جزءنگر اســت و سعی میکند

بــر مصاحبههایــی کــه به خاطــر تکرار،

بــا پرداختــن بــر یــک عنصــر از جــزء

کســلکنندهاند ،در برخــی صحنههــا

(اجــاق) بــه کل (فرهنــگ ایــل) رجــوع

از نقاشــی نیــز بهره میبرد کــه این نیز

کنــد ،اما بهجای اینکــه کوچکترین و

تکنیکی کلیشــه اســت .عالوه بر این

دمدســتیترین اعمــال بیانشــده در

بــر روی این نقاشــیها گفتار متنی نیز

متــن و ســوژه را بــه روشــی تصویــری

قــرار دارد کــه فقــط کارکــرد توضیحــی

نمایــش دهــد فقــط بــه نقــل آن

دارد و مســتند را بیشازپیــش از

بهواســطه مصاحبــه با چنــد مرد و زن

بیانــی تصویــری خــارج و بــه اثــری
ً
صرفــا شــنیداری بــدل میکنــد .حتــی

ضعف ســبب میشــود تا مســتند به

ســادهترین اعمالــی که ممکن اســت

جای تصویری بودن و یا کنشــمندی،

بهصــورت زنــده توســط دوربیــن

رویــهای توضیحــی داشــته باشــد.

ثبــت شــود نیــز در ایــن مســتند بــا

دیالــوگ کلیــدی مصاحبهشــوندگان

دمدستیترین شیوه بیان میگردد.

در ابتدای اثر این است« :قشقاییها

بخشهــای طوالنــی از اثــر اختصاص

بر سهپایه استوار بودند ،خدا ،قرآن و

دارد بــه توضیــح خاطرات افــراد حاضر

اجــاق ».که محتوای ایــن عبارت ،چند

در جلوی دوربین و بومیهای منطقه

بــار چــه در کالم مصاحبهشــوندگان و

تــا ماجراهایی که به اعتقــادات آنان از

بومی قشــقایی اکتفا میکند و همین
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پوستر فیلممستند
«اجاق»

اجــاق ارتبــاط دارد را بیان کنند .بهطور
مثــال نمایــش اجاقــی  ۱۲۰ســاله کــه

ـرح موضوع
منطقــه نیز در البهالی شـ ِ

اصلی یعنی اجاق ،توســط مستندساز

یــادگار پــدر یــک قشــقایی اســت و او

در اثــر جانمایی میشــود که مســتند

همچنــان در صــدد حفــظ آن برآمــده

را از وحــدت موضوع ـیاش خــارج

اســت ،یــا کاربردهــای متنــوع از اجاق

میکنــد .اوج ایــن بیارتباطــی و دور

همچــون بهره بــردن از روشــنایی آن،

شــدن از موضــوع اصلــی ،مربــوط بــه

غــذا پختــن ،نــان درســت کــردن و یــا

پایان این اثر است .آنجایی که بخش

تهیه محصوالت لبنی.

زیادی از مســتند به مراسم عروسی و

شــکل زندگــی و زیســت و چگونگــی

ارتبــاط آن بــا بحث رســومی اســت که

امرار معاش و نمایش صنایعدســتی

بــه اجاق اختصاص دارد .مستندســاز
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در پایانبنــدیاش ،آنچنــان محــو

اساســی این مستند است چرا که جز

عروســی میشود که خود نیز موضوع

مصاحبه و چند نما از شرایط محیطی

اصلــی یعنــی اجــاق را از خاطــر میبــرد

منطقــه و شــرح کالمــی موضــوع،

و بــه شــکلی احساســی بــه موضــوع

راهــکاری دیگــر بــرای شــرح بــه کار

دختــران و تبعیضــی کــه والدیــن بــه

نمیرود.

بیــن فرزنــدان دختــر و پســر قائلانــد

بهطــور مثــال ،افــراد حاضــر در جلــوی

میپردازد.

دوربیــن در خاطراتشــان از اجــاق بــه

بومــی منطقــۀ
اســتفاده از موســیقی
ِ

موارد زیر اشــاره میکننــد« :درو غگو را

موردتحقیــق در مســتند «اجــاق»

بــه اجــاق واگــذار میکردنــد و هرکس

نیــز تنهــا کارکــردی تکبعــدی دارد.

قســم دروغ میخــورد جــان ســالم به

موســیقی بومــی اســتفاده میشــود

درنمیبرد ».ایــن عبارت بهعنوان یک

تــا فقــط تزئینی بــرای عریانی اثر باشــد

نقلقــول از چنــد نفر در این مســتند

و کارکــردی محتوایــی کــه تأثیــری

بیان میشود و در ادامه ،مستندساز

قابلاتکا داشته باشد ،ندارد.

تکههایــی از خاطــرات افــرادی دیگــر

مستند «اجاق» تالش دارد تا با تأکید

را بــرای اثبــات ایــن مســئله در اثــر

بــر زاویــه دید مــردم منطقه بر ســوژه،

میگنجاند .یــا در جای دیگر ،در خالل

اجاق را -که برای این اقوام به شــکلی

خاطــره گویــی هــا و شــرح روایاتــی از

تقــدس یافتــه درآمــده -توصیــف

گذشــته ،شــخصیتهای مســتند

کنــد؛ امــا مستندســاز برای بیــان این

ماجــرای افــرادی را شــرح میدهند که

موضــوع نیز فقط بــه نقلقول و بیان

بهواســطه توهیــن یــا بیاعتنایــی بــه

خاطــرات بســنده میکنــد .بــه عبارتی

قداســت اجاق و یــا بیاحترامی به آن،

هــر آنچــه را کــه قابلیــت تصویــری و

ســزای عملشــان را نیــز گرفتنــد .ایــن

نمایشی دارد نیز در این مستند فقط

نقلقولهــا ،جــدای اینکــه خلــوص و

بــا کالم مصاحبهشــوندگان عرضــه

یــا باوری ســنتی را نشــان دهــد از نظر
ً
القــای این بــاور کامال ناکارآمد اســت.

میگــردد .ایــن امر یکــی از ضعفهای
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چــرا کــه مستندســاز بــرای بازنمــای

اجاقــی کــه اجــازه نمیدهــد فــردی بــه

آن روشــی کلیشــه و مصاحبههایــی

هدفش برســد .یا ســزای کســی که به

تکراری را برگزیده است.

اجــاق اهانت کرده توســط خود اجاق

یکــی از ضعفهــای مســتند اجــاق،

داده میشــود .یــا اجاقــی کــه چند ماه

اتــکای بیشازانــدازه مستندســاز

بیوقفه بدون دخالت انسان روشن

بــر «گفتــار متــن» اســت .اینگونــه

میمانــد .یــا شــفا دادن بیمار و شــرح

اســت کــه تصاویــر فقــط نقــش یــک

چگونگی این معجزه توسط یک زن!»

ابــزار یــا پرکننده فضــا را ایفــا میکند و

در ایــن حالــت ،اجــاق تبدیــل بــه یک

اطالعات به شکل غیره هنرمندانهای

شی مقدس میشــود و مردم منطقه

بهواسطه همین گفتار متن توضیحی

بــا ایمان به آن حاجت میگیرند .همه

ارائه میشود و نه خود تصاویر.

اینهــا فقــط در لــوای همــان خاطــره

در ادامــه و در نیمــه دوم اثــر،
مستندساز برای حفظ ریتم در روایت

گویــی تکرارشــونده در ایــن مســتند
ِ
بیــان میگــردد کــه کارکــردی تصویری

و بــه اوج رســاندن آن ،ســعی میکنــد

ندارنــد .مستندســاز در بخــش

بــا هیجانــی کــه بهواســطه تدویــن و

انتهایــی مســتند بــا بیــان اطالعاتی از

چینــش کالم مصاحبهشــوندگان

اعتقاد و رســوم مردم منطقه نســبت

ایجــاد میشــود ،بــا اتــکا بــر ســویۀ

بــه اجــاق ،اثــرش را وارد فــازی جدیــد

معجــزهوار اجــاق ،رنگــی دیگــر بــه

میکند اما همچنان تمامی این موارد

اثــرش بدهــد .بهطــور مثــال در ایــن

بــا اســتفاده از گفتــار متنی مســتقیم

بخــش از مســتند و در البــهالی

بیان میگردد که فاقد ارزش تصویری

خاطــره گویی آدمها ،ایــن اطالعات به

اســت .مستندســاز بــرای توصیــف

مخاطــب داده میشــود« :یــک شــیء

موضــوع و بیــان آن فقــط در حــد یــک

مخفیشــده در یک اجــاق ،برای حفظ

گزارشــگر و شارحی غیرمستقیم باقی

آبــروی صاحبخانــه از نظــر پنهــان

میمانــد و دوربیــن او تالشــی بــرای

میشــود یــا تغییــر حالت میدهــد .یا

جستجو ندارد.
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