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رو  خـودش  بیش تـر  سـاله،  یـک  و  بیسـت  ابراهیمـی«  »توحیـد 
سـینما  رشـته  دانشـگاه  تـو  مستندسـاز.  تـا  می دونـه  پژوهش گـر 
می خونه. عالقه مند شـدنش به این حوزه از پونزده سـالگی شـروع 
شـده. همیـن کـه فعـاًل حالـش با مسـتند خوبه باعث شـده تـو این 
حـوزه فعالیـت کنـه. علیرغـم این کـه سـن زیـادی نـداره و شـاید کـم 
تجربـه بـه نظـر برسـه، ولی اینقدر توان داشـته که پژوهش  مسـتند 
»مـک دونالـدز تقدیـم می کنـد« رو خودش تنهایی و به خوبی انجام 
بـده. و گروهـی کـه تـا قبـل از ایـن ماجـرا بـه فیلمسـاز زیـر بیسـت و 
سـه سـال کاری نـداده بـودن بهـش اعتمـاد کنـن و کارگردانـی کار رو 
بهش بسپرن. مستند »مک دونالدز تقدیم می کند« در مورد نظام 
سـرمایه داریه. نظامـی کـه نشـان تجـاری »مـک دونالد« رو می شـه یه 
نماد از همه نمادهای اون دونسـت. مک دونالد اینجا یه کلیدواژه 

است. مستند رو که ببینین دقیقا متوجه منظورم می شین.

کارگردان:
توحید

 ابراهیمی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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مستند متوسط،
 آیتم عالی

یادداشتی بر مستند  »مک دونالدز«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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و  جــذاب  صــدای  شــنیدن 
حرفــه ای حمیــد محمــدی در ابتــدای 
نریشــن یــک فیلــم کــه بــه وضــوح به 
می شــود  روایــت  کالســیک  شــکل 
بــه خــودی خــود جــذاب اســت وقتــی 
صــدا روی فیلــم خوشــه هــای خشــم 
گذاشــته مــی شــود بــاز تماشــاگر بــه 
دقــت  بــا  نریشــن  می آیــد،  هیجــان 
زیادی نوشته شده تماشاگر کنجکاو 
جلوتــر  کمــی  فیلــم  وقتــی  می شــود. 
می پرســد  خــود  از  تماشــاگر  مــی رود 
کــه آیا وارد شــدن بــه حیطــه ای که در 
جغرافیای ایران نیســت کار خطرناکی 

ست یا نه؟
تــا 5 دقیقه از فیلم میگذرد تماشــاگر 
تمــام  خــب،  کــه  می گویــد  خــود  بــه 
ایــن موضوعــات را کــه مــن در فیلــم 
بنیانگــذار )founder( دیده ایم... تازه 
فیلــم برای تکمیــل پالن هــای خود از 
صحنه هــای این فیلم اســتفاده کرده 
اســت... و پالن های مســتندی  که در 
فیلم گذاشــته اســت متعلق به دوره 
بعد از برادران مک دونالد هســتند... 
تماشــاگر منتظــر باقــی فیلم اســت و 
پرســش مــی کنــد که چــه اتفاقــی قرار 
اســت در بیســت و چند دقیقــه باقی 

مانده فیلم بیافتد.
بخش دوم فیلم در مورد انگلســتان 
نریشــن  در  کــه  اســت   ۱۹۹۰ ســال 
می افتــد.  اتفــاق  عجیــب  اشــتباهی 
در ســال ۱۹۹۰ ایــن آرســنال نبــود کــه 
قهرمان مسابقات فوتبال انگلستان 
شــد، بلکه لیورپول بود. این اشــتباه 
جایــی غیــر قابــل بخشــش می شــود 
کــه حمیــد محمــدی متــن اشــتباه را 
می خواند .چرا آقای محمدی ؟از شــما 
بعید اســت. این اشتباه در پایان این 
قســمت و بــا تکــرار گفتــن قهرمانــی 
آرسنال در سال ۲۰۰5 باز هم تماشاگر 
آقــای  چــون  چــرا؟ا  می دهــد  آزار  را 
محمدی حتما می داند که آرســنال در 
ســال ۲۰۰۴ قهرمان شد نه سال ۲۰۰5، 
اینجــا بایــد بــه نویســنده فیلــم جــدا 
خرده گرفت که در فیلمی که تمامش 
برپایــه دادن اطالعــات ســاخته شــده 
حــق دادن اطالعات غلــط ندارد. فیلم 
یــاد  بــه  کمــی جلــو مــی رود تماشــاگر 
آیتــم های برنامه فوتبــال ۱۲۰ می افتد. 
و  اطالعــات  پایــه  بــر  کــه  آیتم هایــی 
تصاویــر آرشــیوی مونتــاژ مــی شــوند. 
هرچنــد کــه داســتان دادگاه بیــن دو 
پوستر  فیلم مستندفعــال محیــط زیســتی و مــک دونالــد 

»مک دونالدز«
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داستان جالبی است اما آیا نمی تواند 
تنهــا یکی از دهها داســتانی باشــد که 
در مــک دونالــد اتفاق افتاده اســت؟  
نکتــه ای کــه فیلــم بایــد بــه مــا بگوید 
ایــن اســت کــه آیــا موضــوع شــکایت 
مک دونالــد از فعــاالن محیط زیســت 
موضوعــی اســتثنایی اســت و ارزش 
بــودن در ایــن فیلــم را دارد؟فیلــم بــه 
ایــن پرســش پاســخ نمــی دهــد و بــه 
کــه در  جــای آن اطالعــات حاشــیه ای 
انگلیســی بــه آن تراویــا مــی گوینــد به 

خــورد تماشــاگر مــی دهــد کــه چندان 
ربطی به فیلم ندارد.

فیلــم در بخــش ســوم خــود بــه کلــی 
متکــی بــه فیلــم دی کاپریــو و نظــرات 
اوســت و بیش از پیش شبیه به یک 
آیتم رفتار می کند هرچند که کارگردان 
بــا هوشــمندی تمام ایــن صحنه ها را 
کنــار هم چیــده ولی خود نیــز احتماال 
بــه  کــه فیلمــش نمی توانــد  می دانــد 
یک فیلم مستند جدی تبدیل شود.

موضوع فیلم موضوعی بســیار جدی 



9شماره چهل و هشتم، تیر ماه 1398

اســت منظورم ما ساختار فیلم است 
کــه بیــش از حــد متکــی نــه صرفــا بــه 
آرشــیو، بلکــه بــه مصالحــی اســت که 
دیگران تولید کرده اند هر چند در این 
میــان می توانســتند بــه خوبــی لحــن 
فیلم خود را شــکل دهند. کارگردان و 
نویســنده به خوبی می دانستند که با 
چه موضوعی طرف هستند و از اینکه 
از هــر تصویر ســینمایی یــا تلویزیونی 
در جهــت گفتــن حرف خود اســتفاده 

کنند ابایی نداشته اند.
فیلم در قسمت چهارم هدف خود را 
به خوبی روشن می کند  موضوعی که 
در قســمت ســوم نیز بــه آن پرداخته 
مــورد  در  نــه  واقــع  در  فیلــم  بــود. 
اعتــراض بــه مــک دونالد کــه اعتراض 
دارانــه  ســرمایه  سیاســت های  بــه 
کــه  سیاســتهایی  اســت.  آمریکایــی 
خصایــص خوب آن گفته نمی شــود و 
صرفا به ســراغ خصایص بد آن می رود 
کــه البتــه در مــورد مــک دونالــد کاماًل 
صــادق اســت. لحــن فیلــم از ابتــدا با 
شــیب مالیمی به ســمت هدف خود 
پیــش مــی رود و آرام آرام تماشــاگر را 
در موقعیتــی قــرار می دهد کــه از مک 
ســکانس  شــود.  مــی  بیــزار  دونالــد 

پایانــی فیلم بعــد از تیتراژ صحنه های 
دارد. حیوانــات  کشــتن  از  عجیبــی 
می تــوان گفت کارگــردان با گذاشــتن 
اســت  خواســته  صحنه هــا  ایــن 
می دانــم  بعیــد  امــا  ببخشــد  گاهــی  آ
چــون  باشــد  داشــته  مثبتــی  نتیجــه 
 صحنه های کشــتن حیوانات 

ً
اساســا

کــه  هســتند  خشــن  صحنه هایــی 
را  آن  می دهنــد  ترجیــح  تماشــاگران 

نبینند.
ح کردیم در  پرسشــی که در ابتدا مطــر
مورد اینکه آیــا به وادی خطرناکی وارد 
شده اســت یا نه، جواب داده شد که 
بلــه، فیلــم وارد وادی خطرناکی شــده 

است.
بــا  مقایســه  در  کــه  مســتندی 
نمونه هــای خارجــی خــود حرفــی برای 
گفتن نخواهد داشــت به دلیل اینکه 
 متنــی را بر مبنــای تصاویری که 

ً
صرفــا

وجود داشــته ســر هــم کرده یــا متنی 
نوشــته و برای آن تصویــر پیدا کرده و 

پژوهش کافی انجام نداده است.
 اما این را هم بگوییم که این مستند 
بــه عنــوان یــک آیتــم عالــی می توانــد 
تماشــاگران ایرانــی را بــه خوبــی راضی 

کند.

می توان گفت 
کارگردان با گذاشتن 

این صحنه ها خواسته 
گاهی ببخشد  است آ

اما بعید می دانم 
نتیجه مثبتی داشته 

 
ً
باشد چون اساسا

صحنه های کشتن 
حیوانات صحنه هایی 

خشن هستند که 
تماشاگران ترجیح 

می دهند آن را نبینند.
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گذری در داالن
یخ  تار

یادداشتی بر مستند  »غبار«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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ایران  که در  تعداد مستندهایی 
شکل  و  گری  کوزه  و  کوزه  موضوع  با 
تولید  کوزه  و  خمره  ساخت  و  تهیه 
شده به شدت زیاد است. مستندهای 
از  را  کوزه  تولید  مختلف  مراحل  که 
و  پختن  و  پرداختن  تا  خاک  تهیه 
نهایتا  و  می دهند  نمایش  فروختن 
نقد  قالب  در  نیز  را  تکراری  ایده  یک 
مستندهایی  دارند.  خود  در  شرایط، 
که در پالن های پایانی شان می گویند 
زوال  به  رو  هنر  این  که  »افسوس 

است.«
کلیشه  این  حدودی  تا  غبار  مستند 
رایج را پشت سر گذاشته و با زاویه ای 
در  باستانی  صنعت  این  به  جدیدتر 
شروع  با  است.  پرداخته  حال  روزگار 
مستند و شکل عنوان بندی و مقدمه 
درباره  صرفا  که  مستندی  تفاوت  کار، 
که  اثری  با  باشد  کوزه  ساخت  و  تهیه 
و  براند  حاشیه  به  را  کوزه گری  خود 
محتوایی دیگر را عرضه کند، در مستند 
بندی  عنوان  است.  دیدن  قابل  غبار 
که  کاشی  از  سطحی  روی  بر  مستند 
خود یکی از صنایع بومی است نقش 
به  نیز  خوشنویسی  البته  و  می بندد 

ابتدای  همین  در  دیگر  هنری  عنوان 
مستند جلب توجه می کند.

از  نامتعارف  نماهایی  با  مستندغبار   
نور  انعکاس  و  آب  پر  کوزه  ظرف  یک 
خورشید و چهره یک پیرمرد در آب، آغاز 
می شود و در همین نماهای نامتعارف، 
پیرمردی که یکی از آخرین بازماندگان 
را  خودش  است  کارگاه هایی  چنین 
»این  می گوید  پیرمرد  می کند.  معرفی 
تصویر  ناگاه  و  است«   پدری  ارث  کار 
با  شده  منعکس  آب  در  که  پیرمرد 
چرخش دستگاه کوزه گری می چرخد. 
کالم  با کمک تصویر موضوع را توضیح 
روی  حشو  به  ساز  مستند  و  می دهد 
نمی آورد. کوتاه و بی اضافه گویی. یعنی 
کلیشه  حالت  در  توانست  می  آنچه 
و  آب  پر  و  چرا  و  چون  بی  شرح  اش، 
توسط  روایت،  مستقیم  البته  و  تاب 
مستند  در  باشد،  گر  کوزه  پیرمردی 
یا  می گردد.  ارائه  تصویر  توسط  غبار 
در جایی دیگر کالم پیرمرد این است 
»از عهد قدیم کار سفال سازی وجود 
ای  کوزه  جای  به  او  تصویر  و  داشته« 
زوایه  این  می چرخد.  بچرخد،  باید  که 
دید تا حدودی در بین خیل عظیم آثار 

پوستر  فیلم مستند
»غبار«
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است،  گری  کوزه  درباره  که  مستندی 
می تواند جذاب باشد. نکته اینجاست 
درباره  مستندی  پیشتر،  ایران،  در  اگر 
شکل ساخت کوزه تولید شده باشد، 
هم  زیاد  بسیار  تعدادشان  البته  که 
هست، دیگر باقی آثار تکرار مکرراتند 
میان  این  در  می تواند  مستندی  و 
فرم  ساحت  در  که  کند  اندام  عرض 
تغییر داشته باشد. مستند غبار حاوی 
شکل  خود  چراکه  هست.  تغییر  این 
به  را  رایجش  های  کلیشه  و  ساخت 
چرخش ها  با  دوریین  و  برده  حاشیه 
نمایش  و  داالن ها  در  اریب  حرکات  و 
غبار،  پر  محیطی  از  نامتعارف  زوایایی 
استعاره ای از باستان و امری باستانی 

را ارائه نموده است.
نورپردازی  با  گل  از ورز دادن  نماهایی 
نامتعارف و بهره بردن از قابلیت های 
خود  حاشیه  در  محتوایی  و  تصویری 
کرده  کمک  غبار  مستند  به  سوژه، 
مستندی  رایج  کلیشه های  تا  است 
را بشکند.  بومی  درباره صنایع دستی 
دوربین به جای تمرکز بر روی پیرمرد و 
کوزه اش، بیشتر بر حاشیه های کنار 
سوژه و بیرون قاِب متعارف، تاکید دارد. 
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برآگاهی  اشراف  با  مستندساز  انگار 
یک  ساخت  طریقه  از  مخاطبش 
کوزه، حاال محتوایی تازه تر را در محیط 
فیلمبرداری می جوید. نه اینکه نتیجه 
و  بی نظیر  اثری  تولید  ای  رویه  چنین 
حافظه ی  خاطر  به  اما  باشد  خاص 
مستند  آثاری،  چنین  مخاطِب  بصری 
غبار یک گام به جلو برداشته و میتوان 
گفت که با نام گذاری »غبار« دایره تاویلی 
برای اثرش ایجاد کرده است. حاال ما با 
دیدن این مستند و مواجهه با غباری 
که دائم در قاب حضور دارد، خودمان 
را  بومی  صنعت  این  آخر  های  نفس 
لمس می کنیم و این انتقال محتوا در 
مستند غبار با نور پردازی و همچنین 
دوربینی سیال که دیوار هایی خشتی 
مداوم  هایی  چرخش  با  را  باستانی  و 
به تصویر می کشد و تداعی گر حس 
باستانی این صنعت است، اتفاق می 
است  تالش  در  دوربین  انگار  افتد. 
تا نهایتا  کند  تاریخ عبور  از داالن های 
همان ایده کلیشه مستندهایی از این 
دست را اینجا به شکلی هنرمندانه تر 
روزگاری  که  غباری  بگوید  و  کند  بیان 
شد  صنعت  این  گیری  شکل  بانی 

گرد  و  می نشیند  رویش  به  دارد  حاال 
فراموشی بر آن می پاشد. غبار به عنوان 
عنصری تاکید شونده در این مستند، 
کنار  به  را  روایت  در  حاضر  کاراکترهای 
به  آنکه  از  بیش  ما  عبارتی  به  میزند. 
باشیم  داشته  توجه  انسانی  کاراکتری 
کنیم  می  دقت  اشیاء  از  کاراکتری  به 
را  آن  در  پنهان  مفاهیم  یا  مفهوم  تا 
کشف کنیم. غباری که در آغاز مستند 
با پیش کشیدن بحث مناسب بودن 
خاک منطقه برای کوزه گری امید بخش 
است در ادامه کارکردی دیگر می یابد و 
به مفهوم زمان و ماهیت نابودگرش 
اشاره دارد. یعنی مستندساز توانسته 
معنایی  حالت  چند  در  عنصر  یک  از 
بهره ببرد. چیزی که ذاتا در هنر به کرات 
سفال  خود  مستند ساز  آنیم.  شاهد 
سازی و کوزه گری را به جای کوزه گر به 
تلقی  امری  را  آن  و  می کشد  فنا  ورطه 
می کند که همچون غبار دیرپا نیست. 
ناپذیر،  چاره  است.  زمان  گذر  »این 
گذری که غبار را جسم و جسم را غبار 
جسم  و  شکند  می  را  سفال  می کند. 
می  زنده  و  میمیراند  می خشکاند.  را 

گرداند.«

مستند ساز خود 
سفال سازی و کوزه 

گری را به جای کوزه گر 
به ورطه فنا می کشد 

و آن را امری تلقی می 
کند که همچون غبار 

دیرپا نیست. 
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»محمـد رضـا خـوش فرمـان« تهیه کننـده، کارگـردان، پژوهشـگر و 
نویسـنده  ، لیسـانس مدیریـت داره و بـه قـول خـودش بـا همه این 
توانایی هـا و کارهـا بـاز هـم درگیـر غـول بیکاریـه. از نظـر او مسـتند بـا 
کشف اسرار هستی و جهان در ارتباطه. معتقده که مستندپدیده ها، 
هسـتی، اتفاقـات و روابـط آدم هـا بـا هـم و بـا طبیعـت رو رمزگشـایی 
می کنـه. مسـتند »توتیـا« روایـت جذاب و جالـب از یه بلوچـه، روایتی 
کـه تـا حـاال ندیدیـم و حتی بهش فکـر هم نکردیم. شـاید دیدن این 
مستند باز هم ما رو به این نتیجه برسونه که سرزمین سیستان و 

بلوچستان سرزمینی ناشناخته و مظلومه .

کارگردان:
محمد رضا 

خوش فرمان

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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فیلمی که می توانست 
شاهکار باشد اما نخواست

یادداشتی بر مستند  »توتیا«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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رودربایســـتی را بگذاریـــم کنـــار و 
بـــه خـــود بگوییـــم کـــه اگرایـــن فیلـــم 
و  بـــود  نکـــرده  تهیـــه  افـــق  شـــبکه  را 
شـــبکه دیگـــری تهیـــه میکـــرد چقـــدر 
بهتـــر از ایـــن در مـــی آمـــد؟ توتیـــا تـــا 
نیمـــه خـــود ، نـــه تنهـــا یکـــی از بهتریـــن 
فیلم هـــای ایـــن دوره جشـــنواره اســـت 
بلکـــه می تـــوان آن را یکـــی از بهتریـــن 
فیلم هـــای ده ســـال اخیـــر ســـینمای 
مســـتند ایـــران دانســـت. توتیـــا اثباتـــی 
ســـینمای  کـــه  مدعاســـت  ایـــن  بـــر 
داســـتانی مـــا ازبیـــان ســـینمایی عاجـــز 
بـــه  مـــا  مســـتند  ســـینمای  و  اســـت 
بهتریـــن شـــکل ممکـــن مـــی توانـــد بـــا 
نمونه هـــای خارجـــی خـــود رقابـــت کنـــد. 
امـــا ای کاش توتیـــا را شـــبکه افـــق تهیـــه 
نکـــرده بـــود. بگذاریـــد از پیش درآمـــد 
ــری  ــم. تصاویـ ــروع کنیـ ــم شـ ــی فیلـ عالـ
جنـــوب  از  زیبـــا  و  العـــاده  خـــارق 
بلوچســـتان در ســـاحل دریـــای عمـــان 
کـــه در همـــان ابتـــدا بـــی آنکـــه بخواهـــد 
خ بکشـــد محیطـــی را کـــه  خـــود را بـــه ر
بگـــذرد  آن  در  مســـتند  اســـت  قـــرار 
نشـــان  مـــا  بـــه  شـــکل  بهتریـــن  بـــه 
می دهـــد. تصاویـــر چشـــم نـــواز کـــه مـــا 

را بـــه ایـــن اشـــتباه مـــی انـــدازد کـــه نکنـــد 
دوبـــاره بـــا فیلمـــی در مـــورد طبیعـــت 
کارگـــردان  هســـتیم.  طـــرف  ایـــران 
تماشـــاگر را وارد قصـــه خـــود می کنـــد 
بـــا تعلیـــق عالـــی در مـــورد مشـــکالت 

شـــخصیت اصلـــی فیلـــم. 
توتیـــا یکـــی از بهتریـــن نمونه هـــا بـــرای 
تدریـــس در مـــورد چگونگـــی پرداخـــت 
مســـتند  ســـینمای  در  میزانســـن 
نماهـــا،  انـــدازه  اســـت.  مشـــاهده گر 
کـــه  بی نظیـــری  وتدویـــن  آنهـــا  زاویـــه 
قبـــل  از  کارگـــردان  اســـت  مشـــخص 
ح و برنامـــه چیـــده اســـت.  بـــرای آن طـــر
توتیـــا دربـــاره رســـول بخـــش خاتمـــی 
دوران  شـــیمیایی  جانبـــازان  از  یکـــی 
هشـــت ســـاله جنـــگ تحمیلـــی اســـت 
کـــه نابینـــا شـــده و مشـــکالت زیـــادی 
امـــا هیـــچ  گـــذران زندگـــی دارد،  بـــرای 
پرونـــده ای از او در بنیـــاد شـــهید و امـــور 
ایثارگـــران نیســـت. اکنـــون پـــس از 33 
ســـال، ســـه فرزنـــد او پدرشـــان را وادار 
ــا  ــد و...امـ ــده می کننـ ــری پرونـ ــه پیگیـ بـ
بـــرای رســـیدن بـــه خـــط اصلـــی قصـــه 
کارگـــردان بـــه شـــیوه بســـیار جـــذاب 
تعلیـــق در پیـــش گرفتهـــو مـــا آرام آرام 

پوستر  فیلم مستند
»توتیا«
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از  داســـتان  کـــه  می شـــویم  متوجـــه 
چـــه قـــرار اســـت اجـــازه نمی دهـــد کـــه 
ــا یـــک فیلـــم در  ــاره بـ ــور کنیـــم دوبـ تصـ
ـــه  ـــتیم.چرا ک ـــرو هس ـــر روب ـــتایش فق س
کارگـــردان ازنمایـــش زندگـــی فقیرانـــه 
رســـول تـــا قبـــل از فهمیـــدن جریـــان 
اصلـــی قصـــه دریغـــی نداشـــته اســـت 
امـــا رســـول خیلـــی ســـریع بـــا روایـــت 
خـــود  بـــه  را  تماشـــاگر  ذهـــن  خـــود 

می کنـــد. مشـــغول 
کارگـــردان بـــدون آنکـــه فاصلـــه خـــود 
یـــا  انـــدازه دور  از  بـــا رســـول بیـــش  را 
اجـــازه  کنـــد  انـــدازه نزدیـــک  از  بیـــش 
زوایـــای  بـــا  دوربینـــش  می دهـــد 
دقیـــق و مناســـب شـــخصیت اصلـــی 
را بـــرای مـــا معرفـــی کنـــد دوربیـــن در 
اســـت.  رســـول  نریشـــن  خدمـــت 
رســـول نابیناســـت بـــه خاطـــر حملـــه 
آن  در  کـــه  بـــدر  عملیـــات  شـــیمیایی 
او  شـــخصیت  داشـــته،اما  حضـــور 
نشـــانی از یـــک آدم بیچـــاره نـــدارد و بـــه 
ــرور اســـت،  ــه مغـ ــی کلمـ ــای واقعـ معنـ
صفتـــی کـــه او بـــرای آن از کلمـــه دیگـــری 
ســـکانس  در  می کنـــد،   اســـتفاده 
اش  قدیمـــی  دوســـت  بـــا  رویارویـــی 

ـــت،  ـــر اس ـــا او قه ـــت ب ـــال اس ـــه ۳۳ س ک
ســـکانس های پیـــدا کـــردن دوســـت 
قدیمـــی و مکالمـــه بـــا او را مـــی تـــوان 
بـــه جـــرات در میـــان بهتریـــن ســـکانس 
هـــای تاریـــخ ســـینمای مســـتند ایـــران 
قـــرار داد. هیـــچ چیـــز کـــم ندارد.دقیـــق  
طراحـــی شـــده و بـــا خـــوش شانســـی 
ـــه ای  تمـــام )کارگـــردان نمی توانســـته گل
کنـــد اگـــر رســـول عالـــی اجـــرا نمی کـــرد( 

اســـت.  بی نقـــص 
تفـــاوت بیـــن ماکیومنتـــری و ســـینمای 

مشـــاهده گر دقیقـــا همیـــن جاســـت.
مهـــارت  آن  در  کـــه  ظرافت هایـــی 
مـــی دهـــد  را نشـــان  کارگـــردان خـــود 
ــادت  ــه عـ ــاله کـ ــاگر ده سـ ــی تماشـ وقتـ
بـــه دیـــدن فیلـــم هـــای مســـتند نـــدارد 
تشـــخیص  را  آن  کیفیـــت  می توانـــد 
مشـــاهده گری  میزانســـن  دهـــد. 
موفقیـــت  کیمیـــای  فیلـــم  ایـــن  در 
فیلـــم  ایـــن  کیمیاگـــر  اســـت.  آن 
محمدرضـــا خـــوش فرمـــان از تجربـــه 
خـــود در ســـینمای مســـتند اســـتفاده 
کـــرده واز نیمـــه فیلـــم می تـــوان گفـــت 
بلـــوغ کامـــل یـــک کارگـــردان را مـــی تـــوان 

کـــرد. مشـــاهده 
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در نیمـــه فیلـــم ســـخنرانی توســـط یـــک 
بســـیجی در فیلـــم مـــی بینیـــم کـــه در 
مـــورد رشـــادتهای رزمنـــدگان در جبهـــه 
صحبـــت مـــی کنـــد، حتـــی در اینجـــا هـــم 
چیـــزی نیســـت کـــه از فیلـــم بیـــرون بزنـــد 
همـــه ی تصاویـــر در راســـتای قصـــه جلـــو 
فوکوس هـــای  فلـــو  حتـــی  می رونـــد. 
فیلـــم هـــم در راســـتای قصـــه اســـت و 
ایـــن حیـــرت انگیـــز اســـت. در ســـینمای 
نـــدرت  بـــه  مشـــاهده گر  مســـتند 
بـــدون  کـــه  یافـــت  فیلمـــی  می تـــوان 
نمایـــش  را  چیـــزی  بخواهـــد  اینکـــه 
دهـــد بـــه شـــکلی روان پیـــش بـــرود. 
توتیـــا بـــه هیـــچ وجـــه تـــن بـــه نمایشـــی 

نمی دهـــد. بـــودن 
از نیمه هـــای فیلـــم اســـت کـــه فیلـــم 
شـــروع بـــه افـــت کـــردن مـــی کنـــد تـــا 
ولـــی  نیســـت  اشـــکالی  هیـــچ  اینجـــا 
زمـــان  کـــه  ایـــن اســـت  نکتـــه اصلـــی 
افـــت فیلـــم در بدتریـــن قســـمت فیلـــم 
اســـت، در نیمـــه، و ایـــن بـــه معنـــای 
فیلمنامـــه  اصـــل  زیرپاگذاشـــتن 
توســـط  کـــه  اســـت  ســـه پرده ای 
بـــدون  شـــده.  نوشـــته  کارگـــردان 
تردیـــد فیلمنامـــه ســـه پرده ای اســـت 

واز اصـــول کالســـیک پیـــروی کـــرده و 
ایـــن نقطـــه افـــت را بایـــد کمـــی پیـــش 
از نیمـــه فیلـــم در فیلمـــی مـــی دیدیـــم. 
ــد  ــا کنـ ــد ادعـ ــردان مـــی توانـ ــه کارگـ البتـ
کـــه نـــه بـــه هیـــچ وجـــه نظـــام ســـپرده 
ای نیســـت امـــا اصـــول قصـــه چیـــزی 
بـــزرگ  آن  بـــا  کودکـــی  از  کـــه  اســـت 
مـــورد  در  را  تردیـــد  ایـــن  و  شـــده ایم 
می بـــرد. بیـــن  از  فیلمنامـــه  ســـاختار 
ولـــی درســـت در جایـــی کـــه مـــا صبـــر 
ســـکانس های  تـــا  می کنیـــم  پیشـــه 
قبرهـــای  دادن  نشـــان  بـــه  مربـــوط 
قدیمـــی رزمنـــدگان بلوچســـتان پیـــش 
ــه  ــود کـ ــار آفتـــی می شـ ــرود فیلـــم دچـ بـ
آن  دهنـــده  ســـفارش  از  وضـــوح  بـــه 
اینجاســـت  نکتـــه  می گیـــرد.  نشـــأت 
کـــه کارگـــردان در مـــورد هـــر موضوعـــی 
می توانـــد  بســـازد،  فیلـــم  می توانـــد 
بســـازد،  آیینـــی  و  و  مذهبـــی  فیلـــم 
می توانـــد فیلـــم دفـــاع مقـــدس بســـازد، 
ــازد، مـــی  مـــی توانـــد فیلـــم جنایـــی بسـ
توانـــد مســـتند مشـــاهده گر بســـازد، 
محـــور  گفتگـــو  مســـتند  می توانـــد 
بســـازد ولـــی نکتـــه اینجاســـت کـــه تمـــام 
ـــد.  ـــروی بکنن ـــی پی ـــد از اصول ـــا بای این ه

 در سینمای مستند 
مشاهده گر به ندرت 

می توان فیلمی 
یافت که بدون 

اینکه بخواهد چیزی 
را نمایش دهد به 

شکلی روان پیش 
برود. توتیا به هیچ 

وجه تن به نمایشی 
بودن نمی دهد.
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اصـــول اجـــازه نمی دهـــد صحنه هایـــی 
در فیلـــم گنجانـــده شـــود کـــه بـــه باقـــی 
ســـاختار فیلـــم نخورد.توتیـــا فیلمـــی 
مســـتند اســـت امـــا خـــود خواســـته کـــه 
از قصـــه حمایـــت کنـــد بنابرایـــن بایـــد 
ـــد. ـــروی کن ـــوف پی ـــگ چخ ـــل تفن از اص
او متیـــن را بـــه خوزســـتان می فرســـتد 
و او را تعقیـــب مـــی کنـــد امـــا بازگشـــت 
را نشـــان نمـــی دهـــد و فقـــط در پایـــان 
روایـــت  پـــدر  کـــه  می بینیـــم  فیلـــم 
بـــه  و  بازگشـــته  متیـــن  کـــه  می کنـــد 
دلیـــل چیزهایـــی کـــه دیـــده خواســـته 
ـــه ســـربازی  کـــه درســـش را ول کنـــد و ب
ــوی  ــدری تـ ــه قـ ــکانس بـ ــن سـ برود.ایـ
 
ً
قطعـــا تماشـــاگر  کـــه  می زنـــد  ذوق 

شـــد  چـــی  گفـــت  خواهـــد  خـــود  بـــه 
ـــه اینکـــه اینهـــا در تمـــام  مگـــر؟!  مگـــر ن
طـــول فیلـــم بـــه دنبـــال ایـــن بودنـــد 
کننـــد جانبـــاز  اثبـــات  و  کـــه پیگیـــری 
بـــودن رســـول را؟ پـــس چـــرا فیلـــم از 
از  نیمـــه رهـــا مـــی شـــود و کارگـــردان 
مـــا می خواهـــد کـــه قصـــه را در ذهـــن 
ـــه آن  ـــط ب ـــان  فق ـــازیم؟ در پای ـــود بس خ
کارگـــردان  کوتـــاه می کنـــد؟  اشـــاره ای 
هـــم  دیگـــری  انتخاب هـــای  حتمـــا 

بـــه  بخواهـــد  اینکـــه  تـــا  داشـــته 
پایـــان  در  درشـــت  گل  شـــکِل  ایـــن 
دهـــد. تغییـــر  را  قصـــه اش  مســـیر 
کـــه  کنـــد  ادعـــا  کارگـــردان  اگـــر  حتـــی 
ایـــن اتفـــاق افتـــاده اســـت هـــم قطعـــا 
انتخاب هـــای دیگـــری داشـــته و مـــی 
توانســـته فیلـــم را بـــه شـــکل دیگـــری 
ــر  ــه نظـ ــه بـ ــرد. اینجاســـت کـ پیـــش ببـ
ردپـــای شـــبکه افـــق دیـــده می شـــود 
و همیـــن طـــور در پـــالن هـــای پایانـــی 
کـــه بـــه شـــکلی نمادیـــن پرچـــم ایـــران 

را بـــاال مـــی برنـــد. 
فیلمـــی  فرمـــان  خـــوش  محمدرضـــا 
گرایانـــه  بومـــی  شـــدت  بـــه  ســـاخته 
ایـــران  کـــه بقیـــه جاهـــای  از اقلیمـــی 
شـــاید کوچکتریـــن اطالعـــی از نحـــوه 
زندگـــی و مـــردم آن نداشـــته باشـــند 
و بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه وقتـــی 
ــان  ــم نشـ ــای فیلـ ــم در انتهـ ــن پرچـ ایـ
بـــه شـــکل عجیبـــی  داده مـــی شـــود 
ــرون  ــم بیـ ــت و از فیلـ ــت اسـ گل درشـ
میزند.مـــی تـــوان بـــا قاطعیـــت ادعـــا 
کـــه  چیـــزی  آن  نـــه  ایـــن  کـــه  کـــرد 
کارگـــردان مـــی خواســـته کـــه آن چیـــزی 

خواســـته اند. او  از  کـــه  اســـت 
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»مسعود دهنوی« لیسانس مهندسی پلیمر داره و اهل نیشابورِ. 
در  ولـی  می-شـه  کار  بـه  مشـغول  رادیـو  تـو  اش  عالقـه  خاطـر  بـه 
اون  بـره. چـون  کـه سـراغ مستندسـازی  نهایـت تصمیـم می گیـره 
زمـان تـو نیشـابور و حتـی شـهرهای اطراف مثل مشـهد کالس های 
مستندسـازی نبـوده بـه تهـران مـی یـاد. از صبـح تـا عصر برای گـذران 
زندگـی سـر کارمیـره و بعـد از ظهـر هـم درکالس هـای مختلـف مراکـز 
آموزشـی معتبرمسـتند سـازی یاد می گیره. یک سـال و نیم سـختی 
می کشـه تـا بتونـه تـو دوره هـای مـورد نظرش از فیلمسـازی و رسـانه 

رادیو تا تدوین و تصویربرداری شرکت کنه.
مستندساز رو رابطی می دونه که باید معضالت مردم رو بشناسه و 
به بهترین شکل روایی روایت کنه. تو سفر اربعین با »خانه مستند 
انقـالب اسـالمی« آشـنا می شـه و طـرح مسـتند »مـرگ روشـن« رو به 

اونها ارائه می ده و می سازه.
 مـرگ روشـن مسـتندی راجـع بـه آلودگـی نـوری و مشـکالت زیسـت 
محیطـی ایـن معضلـه، معضلـی کـه ازش غافلیـم و دیـر یـا زود حتما 

گریبان ما رو می گیره.

کارگردان:
مسعود 
دهنوی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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یادداشتی بر مستند  »مرگ روشن«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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مســتندهای تأثیرگــذار، آن هایــی 
نیستند که سوژه ای بکر دارند، آنهایی 
اند که سوژه های بکرشان را با فرمی نو 
بیان می کنند. در ایران اغلب مستندها 
و در میــان تعداد بی شــمار مســتندی 
کــه در صداوســیما و یــا مراکز ســیمای 
شهرســتان ها و یــا در مراکز ســینمایی 
تولید می شــود، می توان به وفــور آثاری 
را دید که سوژه اولیه شان تیتر مقاله یا 
مطلبی انتقادی در روزنامه ها و مجالت 
بــوده و اینــک در فرمــت تصویــری اش 
و  مطالــب  همــان  شــاهد  فقــط 
ادغامشان با تصاویری مرتبط هستیم. 
بــه عبارتی مســتندهایی با ســوژه های 
 بــا چنین ضعفی 

ً
جالب توجــه نیز غالبا

در درک زبــان تصویرند. مســتند »مرگ 
و  دارد  جالبــی  بســیار  ســوژه  روشــن« 
البتــه این لفظ »جالب بــودن« تا جایی 
غیرحرفــه ای،  بیننــدۀ  کــه  دارد  کارکــرد 
فقط به سوژه اکتفا کند یا به بار علمی و 
محتوایی اثری که می بیند توجه نماید 
و نــه به زبان و بیانی فیلمیک. در اینجا 
ســوژه دربــاره آلودگــی نــور اســت. یــک 
آشنازدایی از کلیشه هایی ازاین دست 
آلودگــی  زباله هــا،  آلودگــی  همچــون 

صوتــی، آلودگی هوا و ... که بارها و بارها 
بــا آن در مدیوم مختلــف هنری مواجه 
شده ایم؛ اما در مستند »مرگ روشن« 
این آلودگی در راستای پدیده ای است 
بــه  باشــد.  آلــوده  نمی توانــد   

ً
ذاتــا کــه 

عبارتــی دود و زبالــه از اســاس ذهنیتی 
را می ســازند که با آلودگی عجین است 
امــا چیزی مثل نــور به مثابه یک پدیدۀ 
حیات بخــش یا عنصری کــه تاریکی را از 
 نمی توانــد ذهن را 

ً
بیــن می برد، اساســا

به سمت آلودگی هدایت کند؛ بنابراین 
از منظر ســوژه مســتند »مرگ روشــن« 
اثری است که در زمانی حدود 50 دقیقه 
بــا دقــت بــر روی موضــوع اصلــی اش 
تمرکــز دارد و از زوایــای مختلــف بر این 
موضوع می پردازد؛ اما نکته، ناکارآمدِی 
ســوژه، بدون نقــش بیان تصویــری در 
کلیت یک مســتند اســت. مســتندها 
اگر تنها بر ســوژه تأکید داشــته باشند 
و تمام جذابیتشــان بر کشــش ســوژه 
اســتوار باشــد، بی شــک ضرری بزرگ بر 

ماندگاری شان خواهند زد.
اولیــن چیــزی کــه حیــات هنــر را و یــا بــا 
نگاهــی موجزتــر، مســتند را به عنــوان 
گونه ای هنری تضمین می کند، همین 

پوستر  فیلم مستند
»مرگ روشن«
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ویژگی ماندگاری اثر است. تصور اینکه 
روشــن«  »مــرگ  همچــون  مســتندی 
کارکــردی چندســاله داشــته باشــد یــا 
اینکــه اثــری باشــد کــه بــرای مطالعــه، 
جذابیت چندباره دیدن داشــته باشد، 
بســیار بعیــد و ســخت اســت. چراکــه 
تمامیت این مســتند بــر پایه یک ایده 
انتقادی اســت که بارها در نوشته های 
تلویزیونــی  مســتندهای  بــه  مربــوط 
محــور  مقالــه  دیــد  زاویــه  را  نامــش 
گذاشته ام. مســتندهایی که همچون 
یــک مقالــه مقدمــه و فرضیه و ســؤال 
را  تحقیــق دارنــد و در ادامــه موضــوع 
 راهکارهایی 

ً
حالجــی می کننــد و نهایتــا

می دهنــد.  ارائــه  معضــل  رفــع  بــرای 
 همین 

ً
مســتند »مــرگ روشــن« تمامــا

روش را برای بیان موضوعش انتخاب 
می کنــد. یک مقدمه که دربــاره زمین از 
زاویــه دید فضاســت و شــرح و توضیح 
موضوع. یک طرح ســؤال که اینجا این 
ســؤال اینگونــه طــرح می شــود: »چــرا 
کهکشــان  تهــران 15 ســال پیــش  در 
راه شــیری را می توانســتیم ببینیم ولی 
ایــن  تهــران؟«  از  خــارج  در  فقــط  اآلن 
سؤال در آغاز، ذهن مخاطب را به طرف 

آلودگــی هــوا می بــرد اما مستندســاز با 
 ما را با 

ً
پرداختن بر موضوع نور، ســریعا

ایــن بحث مواجــه می کند که عــالوه بر 
آلودگی چیزی تحت عنوان آسمان تاب 
و نورهــای بیــش از حــِد فضای شــهری 
دلیل اصلی محو شــدن آســمان شب 

است.
 مســتند »مــرگ روشــن« همچون یک 
مقاله برای اثبــات ادعای آغازینش نیاز 
بــه دالیــل کارشناســی دارد؛ بنابرایــن 
ناچــار اســت از خیــل زیاد کارشناســان 
مذهبی گرفته تا کارشناس نجوم بهره 
ببــرد و شــکل اصلــی اثــرش را به طــرف 
مصاحبــه ســوق دهــد. به طــور مثــال 
یک کارشــناس مذهبی اینگونه درباره 
مــا  موضــوع حــرف می زنــد: »در دیــن 
هــم توصیه شــده کــه از ســاعات اولیه 
روز بهتریــن اســتفاده رو بکنیــم چون 
انــرژی بیشــتری هــم بــرای مــا داره.« و 
ایــن جمــالت بــا تصاویــری از چراغ های 
روشــن و محــو شــدن آســمان همــراه 
است. یا دوباره یک کارشناس قرآنی که 
دربــاره تــالش و کار در روز و اســتراحت 
و ســکونت بــرای شــب حــرف می زنــد. 
بــرای  خوبــی  فرصــت  شــب  »فرصــت 
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اندیشــه کــردِن و روز بــرای فعالیِت.« و 
مجــدد، بعــد یــا در حیــِن حرف هــای او 
حجم گسترده ای از نورهای زائد شبانه 

را در سطح شهر در تصاویر می بینیم.
در ایــن میــان مستندســاز به مــواردی 
همچــون: خاطــره گویــی یــک شــخص 
از کودکی هایــش و دیــدن ســتاره ها در 
آسمان، اســتفاده از تصاویر تخصصی 
و  شــب  ســتاره های  معرفــی  نجــوم، 
کــم نــور شــدن برخــی از آنها، مقایســه 
آســمان کویر با آســمان شهر در شب، 
بررســی تاریخی نور و ماجرای ادیســون 
و المپ هــای تنگســتنی تــا المپ هــای 
ال ای دی و... می پــردازد. مــواردی که در 
البه الی حرف های کارشناسان متعدد 

مستند به وفور یافت می شود.
مســتند »مرگ روشــن« گرچه موضوع 
را به خوبــی کالبدشــکافی می کنــد و از 
زوایــای مختلــف چالش هــای نورهــای 
و  انســان  بــر  را  شــبانه  مصنوعــی 
محیط زیست برمی شــمرد اما از حدود 
اثری علمی یا پژوهشــی فراتــر نمی رود. 
مســتند »مــرگ روشــن« یــک مســتند 
خوب تلویزیونی اســت کــه تنها یک بار 
می توان آن را دید و اطالعاتی درباره یک 

مشــکل کمتر پرداخته شده به دست 
آورد. چیــزی کــه در ایــن مســتند کمتــر 
بــه آن توجــه شــده و یا اگر هم شــده با 
تکرار بیهوده جذابیتش را از بین برده، 
نقــش و کارکــرد تصاویــری اســت کــه 
نــور را در شــب های یک شــهر نمایش 
می دهــد. مستندســاز در البــه الی هــر 
از  بخش هایــی  کارشناســی،  بحــث 
نورپــردازی  از  متعــددش  راش هــای 
شهری در شب را به نمایش می گذارد. 
نورهــای  رنگارنگــی  جلــوی  را  دوربیــن 
شــهری گذاشــته و بنــا بــه نیــاز در البــه 
الی اثــرش از آنهــا بهره بــرده. تصاویری 
کــه یکی بــودن محتوایش بــا محتوای 
نریشــن از اهمیت دیداری اش کاسته 

است.
چند نمونه از این تکرار بیهوده تصویر 

بعد از هر بحث کارشناسی:
بــا  گیــاه  فیزیولــوژی  کارشــناس  یــک 
نقــد نورپردازی خــود درختان در شــب 
بــه تشــریح اختــالل در رونــد رشــد این 
درخت هــا می پــردازد. چــون درخــت بــا 
ایــن نورپردازی هــا فــرق شــب و روز را 
نمی فهمــد ایــن مســئله باعــث ایجاد 
 باعث 

ً
تغییرات عجیبی در گیاه و نهایتا
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خشک شدن آن می شود.
یک کارشــناس پرنده شناسی در مورد 
نورهــای بیجا در شــب بــر روی درختان 
کــوچ اغلــب  کــه باعــث  حــرف می زنــد 
پرنده هــا شــده و برخــی حشــرات نیــز 

تعدادشان زیاد شده است.
اســتاد  کــه  دیگــر  کارشــناس  یــک 
بازنشسته دانشگاه تهران است درباره 
ســاختمان های  نورپــردازی  مقایســه 
در  اینکــه  می گویــد.  مــدرن  و  قدیمــی 
نورپردازی معماری کالســیک ایران نور 
به شکلی مطلوب استفاده می شد اما 

امروزه نور تنها برای زیبایی است.
بررســی یــک کارشــناس دیگــر در یــک 
فضــای ســبز تهــران و امکانــات نــوری 
آن. اینکه همه نورها یک شــکل است 
بایــد  نــور  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و 

به صورت علمی طراحی شود.
مســتند »مــرگ روشــن« ســوژه خوبــی 
دارد امــا بــرای بســط موضــوع تنهــا بــه 
کــرده  کارشناســی بســنده  حرف هــای 
است و تصاویری که البه الی هر بخش 
کارشناســی در مســتند گنجانده شده 
فقــط پرکننــده فضــا هســتند و بعــد از 
از  را  خــود  محتوایــی  کارکــرد  لحظاتــی 

دســت می دهنــد و به شــدت تکــراری 
می شــوند. بــا صحبــت هــر کارشــناس 
شــلوغی  از  تکــراری  تصاویــری  فقــط 
نــور تهــران را می بینیــم. بــازی بــا نــور و 
تصاویری از اشکال مختلف نورپردازی 
در تهران بالفاصله بعد از صحبت های 
هر کارشــناس یا در حیــن حرف های او 
دیده می شــود و کل مســتند پر است 
از تصاویــری که نورافکن هــا و المپ ها 
را از زوایــای مختلــف نشــان می دهــد. 
ایــن شــکل تأکید بــر نــور و نورپــردازی 
در تهــران در صورتی در مســتند »مرگ 
روشــن« جــواب مــی داد که نریشــن به 
طور کامل حذف می شد و آنگاه می شد 
ادعــا کرد که مستندســاز با ایــن تأکید 
بــر شــلوغی نورهای ســرگردان شــهری 

سعی در ساختن اتمسفر اثرش دارد.
مســتند »مرگ روشــن« ســعی می کند 
به نقد کسانی بپردازد که بدون شناخت 
از نــور و تأثیــر آن بــر انســان و محیــط 
اقدام به تزئین شــهر نموده اند. چرا که 
نــور می تواند پیام های مختلفی بدهد. 
پیام بد، خوب، هیجان افسردگی و این 
چیزی است که در فضای شهری تهران 

بدان توجهی نشده است.

یک کارشناس 
پرنده شناسی در مورد 

نورهای بیجا در شب 
بر روی درختان حرف 
می زند که باعث کوچ 
اغلب پرنده ها شده 

و برخی حشرات نیز 
تعدادشان زیاد شده 

است.
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»احسـان کاریـزی« کارشناسـی طراحـی صنعتـی و کارشناسـی ارشـد 
تهیه کنندگی تلویزیون با گرایش نمایش داره. از چهار سال پیش 
به صورت جدی وارد تولید فیلم مسـتند شـده. مسـتند و مسـتند 
سـازی رو شـریف و نقـاد مـی دونـه و ایـن کار رو به خاطر بیان دغدغه 

هاش انتخاب کرده.
براش جذابه که تو این فضا با سوژه های غریبی مواجه بشه و برای 
کشف لحن فیلم، متن فیلم و شناخت موضوع و سوژه تالش کنه. 
مهم ترین دغدغه برای یه مستندساز رو تولید اثر بعدی می دونه و 

مهم ترین مشکل رو کمبود نگاه حرفه ای به مستند. 
مستند »آکسان« درباره ی گفتگو یا گفتمانه. شاید باید هم معنی با 
اکسان ما هم با دیدن این مستند کمی مکث ، توقف و تامل کنیم .

کارگردان:
احسان 

کاریزی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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روایت گیج از حکایت 
آدم سرگشته

یادداشتی بر مستند  »آکسان«
ا

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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بــاز یــک مســتند دیگر از ســینمای 
ایران و باز یک ماکیومنتری.مســتند باید 
از لحظــه اول تماشــاگر را درگیر خود بکند 
ولــی کارگــردان از لحظــه اول شــروع کــرده 
بــه آب بنــدی. آببنــدی اصطالحــی اســت 
که منتقدین چپگــرا به مــرور وارد ادبیات 
نقــد و بعد از آن ادبیات فیلمســازی ایران 
کردند. در قاب بندی کارگردان و فیلمبردار 
به جــای این که حواسشــان به بعد قصه 
باشد حواسشــان به این است که شروع  
هــر پــالن بــا یــک عکــس خــوب باشــد. 
همین موضوع تماشــاگر را دلزده می کند 
چون بعد از اینکه نریشــن تمام می شود 
مــی بینیــم که بــا یــک ماکیومنتــری طرف 
هســتیم، مســتندی که در آن شخصیت 
های اصلی مثل فیلم داســتانی شروع به 
گفتن دیالوگ می کنند تا مشــخص شود 
که بازســازی است و چون حریم خطرناکی 
اســت ،درست اجرا نشــدن آن تماشاگر را 
به فکــر می انــدازد که ســرش درحال کاله 

رفتن است.
آکسان درست در جایی که اولین کلوزآپ 
هایــش را میگیــرد بــاز از جــای دیگــری بــه 
خود ضربه می زند، امیر مظلومی قهرمان 
فیلــم ادعــا میکنــد کــه معمولــی اســت ، 

امــاآدم معمولــی نمــی توانــد راوی قصــه  
گنــده  گنــده  حرف هــای  حداقــل  باشــد، 
نمــی توانــد بزند. پــس امیر مظلومــی آدم 
معمولیی نیســت بر خــالف آن چیزی که 
ادعا میکند،اتفاقا آدمی است که خواسته 

قدمی بردارد در جهت انسانیت. 
 در سکانس معرفی سرای محبت درست 
تریــن لحن فیلــم در حــال شــکل گرفتن 
است و مظلومی شروع به خواندن بیانیه 
مــی کند به زیبایــی تپق می زنــد و این روح 
فیلم مســتند اســت. همه چیز در جهت 
نشان دادن محل است اما دریغ از اینکه 
نشــان دهــد تــا بفهمیم در کجا هســتیم 
، کاریــزی بایــد بدانــد که برای نشــان دادن 
این اینسرت ها نیاز است که قبل از آن ما 
کل فضــا را دیده باشــیم. داریم از خواندن 
بیانیــه لــذت می بریــم کــه ناگهــان دوباره 

ماکیومنتری شروع میشود.
ســکانس تذکــر دادن دوســت امیــر به او 
در مــورد مســئولیت هــای زیــادی کــه بــاز 
کردن این ســرا برای او دارد به دلیل اجرای 
درست تنها قسمت ماکیومنتری جذاب 
فیلــم اســت. در ســکانس ســخنرانی در 
مورد ابوســعید ابوالخیر کارگــردان یادش 
رفته است که این نه تلویزیون است ونه 

پوستر  فیلم مستند
»آکسان«
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برنامه ســخنرانی، بیــش از حــد آن را کش 
مــی دهــد تــا جایی کــه نماهــای الیــی هم 
نمی تواند از خسته کننده بودن آن بکاهد.
کارگــردان دچــار چندگانگــی شــدیدی در 
انتخــاب لحــن و میزانســن فیلــم خــود 
اســت، نمی داند که چطــور باید فرم فیلم 
خــود را انتخــاب کنــد. گاهــی مصاحبــه و 
گاهی نریشــن، گاهی هم البته بازســازی و 
این به وضوح مشــخص است که کاریزی 
بــا موضــوع فیلم خــود ارتبــاط عالــی برقرار 

نکرده است.انگار همه چیز در حد فلش 
ذهنــی اســت ، فلش به معنــای تصویری 
اســت کــه در یک ثانیــه می آید و مــی رود یا 
حس و حالی است که در یک ثانیه می آید 
و می رود. این حس ها در مستند آکسان 
فیلمبرداری شده اند،  اما حس ها باید به 
شــکلی متداوم به هم مرتبط باشــند . لذا 
گویی کاریزی یک دکمه پیدا کرده سپس 
آمــده بــرای آن یــک کت دوخته اســت.جز 
این هیچ دلیل دیگری نمی تواند برای چند 
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گانه بودن فرم فیلم وجود داشــته باشد. 
چندگانــه بودن فرم فیلم بــه خودی خود 
بد نیســت نحوه اســتفاده از آن است که 

می تواند به فیلم آسیب بزند.
دارد.  انگیــز  حیــرت  موضوعــی  آکســان 
می تواند شــبیه فیلمهــای رابــرت آلتمن 
آن  موضــوع  کــه  فیلم هایــی  باشــد 
آکســان  نیســت.  و  هســت  مشــخص 
قصه سرگشــتگی ها و پاســخ به نیازهای 
امیر مظلومی اســت. موضوع این اســت 

کــه کارگــردان در ذهنــش فیلمــی جــذاب 
ســاخته امــا در عمــل موفــق نشــده بــا 
حفــظ کــردن لحن فیلــم ، خــود را بــه امیر 
مظلومــی نزدیک تــر کنــد.  بــدون شــک 
نقطه درخشــان فیلم موسیقی آن است 
که متاسفانه مشخص نیست اورجینال 
اســت یا اقتباسی. موسیقی فیلم در کنار 
نریشن های امیر مظلومی لحظات بسیار 
جذابی را می سازد و بهترین نقاط فیلم را 

این صحنه ها تشکیل می دهند.

کسان قصه  آ
سرگشتگی ها و 

پاسخ به نیازهای 
امیر مظلومی است. 

موضوع این است که 
کارگردان در ذهنش 

فیلمی جذاب ساخته 
اما در عمل موفق 

نشده.
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»محمدعلی یزدان پرست« کارشناسی کارگردانی سینما داره و اهل 
کاشانه. اولین عالقه اش به مستند سازی وقتی به وجود اومد که تو 
دانشکده باید بین فیلم داستانی و مستند یه کدوم رو انتخاب می 
کرد و البته انتخاب اون مستند بود. جذابیت مستند براش در اینه 
که با مستند می شه واقعیت رو از نگاهی دید که هر کسی نمی تونه 
مخاطـب  بـرای  واقعـی  داسـتانهای  همیشـه  کـه  معتقـده  ببینـه. 
جذاب تره.مهم ترین مشکل یه مستندساز رو تأمین بودجه و قانع 
کردن سرمایه گذار می دونه، چون هنوز ارزش و اهمیت و تأثیر فیلم 

مستند برای همه مشخص نشده. 
گاهـی انـگار دلـت می خـواد هـر کاری بکنی تا حتی شـده جـون یه نفر 
رو هـم کـه شـده نجـات بـدی و بـرش گردونـی بـه زندگی و ایـن روایت 
مسـتند»خانه سـنگِی« از دریچـه دوربیـن و نـگاه محمـد علـی یزدان 

پرست.  

کارگردان:
محمدعلی

 یزدان پرست

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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دوستان گرمابه و 
گلستان و سرنگ

یادداشتی بر مستند  »خانه سنگی«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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نظرگاهـی  از  شـاید  سـوژه ها 
کلـی تکـراری باشـند؛ امـا در نـوع نـگاه 
بـدان،  خالـق  دیـد  زاویـه  یـا  مؤلـف، 
نیسـتند.  تکرارشـونده  امـری   

ً
اساسـا

غ از این  موضـوِع اثری مسـتند نیـز فار
رویـه نخواهـد بـود. بی شـک به انـدازه 
هنـری  اثـر  جهـان،  هنرمنـدان  تمـام 
تکـراری  و  واحـد  موضوعـی  دربـاره 
وجـود دارد. سـوژه ای همچـون اعتیاد 
از همیـن   یکـی 

ً
در منظـری کلـی یقینـا

در  کـه  اسـت  تکـراری  موضوع هـای 
بـر  تأکیـد  بـا  سـنگی«  »خانـه  مسـتند 
زندگـی دو کاراکتـر حاضر در آن و توجه 
سـوژه ای  بـه  آنهـا  زندگـی  جزئیـات  بـر 
اختصاصـی تغییـر حالـت داده اسـت. 
فیلم سـاز  موجـز  نـگاه  همیـن  البتـه 
معتـاد،  فـرد  دو  خصوصـی  زندگـی  بـر 
زاویـه ای  به عنـوان  می توانسـت 
مسـتقل نسـبت به خود اعتیاد عمل 
بیـش  کـه  چیـزی  آن  اینجـا  امـا  کنـد، 
می شـود،  برجسته سـازی  همـه  از 
سـیمای  بـر  اعتیـاد  رنـج  و  درد  همـان 
کـه  صـورت  ایـن  بـه  اسـت.  فـرد  یـک 
مسـتند »خانـه سـنگی« اثـری نیسـت 
کـه چالشـی جـز اعتیـاد را در قالـب دو 

رجـوع  بلکـه  دهـد،  نشـان  مبتـال  فـرد 
را  فـرد  دو  ایـن  خصوصـی  زندگـی  بـه 
آمـوزۀ  بـرای توصیـف همـان  بهانـه ای 
اسـت؛  نمـوده  اعتیـاد  قبـح  تکـرارِی 
در  اعتیـاد  بـه  مبتـال  فـرد  دو  یعنـی 
تـا  ابزاری انـد  سـنگی«  »خانـه  مسـتند 
چهـرۀ تیپیکال خـوِد مصرف کنندگان 
انسـان  دو  نـه  و  ببینیـم  نزدیـک  از  را 
دوربیـن  جلـوی  اینجـا  کـه  را  نمونـه 
اصلـی  ایـراد  دارنـد.  عینـی  حضـور 
مسـتند »خانه سـنگی« این اسـت که 
اعتیـاد،  قبـح  تشـریح  بـرای  فیلم سـاز 
کالبدشـکافی  را  نمونـه اش  فـرد  دو 
نمی کنـد و همـه آن رنجـی را کـه اغلـب 
بـه  می کشـند  تـرک  بـرای  معتـادان 
در  گرچـه  می دهـد.  نشـان  مجـدد  مـا 
معرفـی همیـن دو کاراکتـر نمونـه اش 
به طـور  دارد.  نیـز  ظرافت هایـی 
اسـت  مسـتند  دوم  نیمـه  در  مثـال 
محـوری  شـخصیت  می فهمیـم  کـه 
مسـتند بـا چنیـن شـدت اعتیـادی کـه 
دارد و کارش بـه تزریـق رسـیده، دارای 
اسـت.  صنایـع  مهنـدس  تحصیـالت 
در  نکتـه  ایـن  بیـان  در  تأخیـر  همیـن 
بـرای  شـوک  یـک  به عنـوان  مسـتند، 

پوستر  فیلم مستند
»لبخند زمین«
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کاراکتـر  بیشـتر  شـناخت  بـرای  و  مـا 
اسـت. سـودمند 

پتانسـیل  سـنگی«  »خانـه  مسـتند 
فیلم سـاز  بیشـتر  رجـوع  بـرای  باالیـی 
به طـور  دارد.  آدم هایـش  درون  بـه 
همـان  یعنـی  خانـه،  لوکیشـن  مثـال 
شـهر،  اطـراف  در  کـه  بیغولـه ای 
بـرای  سـنگ  بـا  معتـاد  مـرد  دو  ایـن 
خودساخته اند، می توانست دستمایه 
رجـوع بیشـتر فیلم سـاز بـه محتوایـی 
بکرتـر شـود؛ اما ایـن اتفاق نمی افتد و 
جـز در پایـان مسـتند کـه خانـه توسـط 
کشـیده  آتـش  بـه  مـرد  دو  از  یکـی 
آن  از  نمادیـن  کارکـردی  تـا  می شـود 
اسـتخراج شـود، از منظری دیگر بدان 
مستندسـاز  نمی شـود.  نگریسـته 
بـر  کـردن  زوم  به جـای  می توانسـت 
کاراکتـرش  اعتیـاد  تـرک  رنـج  مراحـل 
کـه موضوعـی کلیشـه و قابـل حـدس 
اسـت، خـود »خانـه سـنگی« را بیشـتر 
منظـور  مـی داد.  قـرار  توجـه  مرکـز  در 
تصاویـر  فیلم سـاز  کـه  نیسـت  ایـن 
بیشـتری از بیـرون و داخـل خانـه را در 
مسـتندش می گنجانـد، بلکه ماهیت 
کـه  خودسـاخته  خانـه ای  معنـای  و 

وحشـی  حیوانـی  النـه  شـبیه  بیشـتر 
مسـتند  ایـن  در  می توانسـت  اسـت 
فضـای  عبارتـی  بـه  شـود.  برجسـته 
تـرک،  مصائـب  و  اعتیـاد  تـرک  مرکـز 
تکـراری  پدیـده ای  به عنـوان  بی شـک 
مـا  و  می آیـد  چشـم  بـه  مسـتند  در 
مرکـز،  ایـن  در  پالن هـا  ایـن  دیـدن  بـا 
راه  کـه  معتادانـی  کل  رنـِج  گاه  ناخـودآ
بـه  می کننـد  انتخـاب  را  شـدن  پـاک 
در  حاضـر  کاراکتـر  و  می آوریـم  خاطـر 
می یابـد؛  تیپیـکال  چهـره ای  مسـتند 
امـا تصـورش را بکنیـم که مستندسـاز 
چالـش  بـر  زیـاد  پرداختـن  به جـای 
کاراکتـر  خـود  زیسـِت  عـذاب  تـرک، 
مثـاًل  می کـرد،  برجسـته  را  نمونـه اش 
شـرایط زندگـی اش در خانـه ای عجیب 
مصیبت هایـی  یـا  مـی داد  نمایـش  را 
کـه آوارگـی بر سـرش آورده را به تصویر 
مـی کشـید، بی شـک اینجـا دیگـر ما او 
را یـک تیـپ از گونـه معتـادان در نظـر 
نمی گرفتیـم و او را بـا چشـم انسـانی با 

می شـناختیم. فـردی  ویژگی هایـی 
نمایـش  در  سـنگی«  »خانـه  مسـتند 
دچـار  دارد.  صراحـت  اعتیـاد 
خیلـی  نمی شـود،  خودسانسـوری 
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بـا  را  مـواد  تهیـه  آسـانِی  موجـز،  و  آنـی 
تزریـق  می دهـد،  نشـان  پـالن  یـک 
از  واهمـه  بـدون  را  مـواد  سـرنگ  بـا 
خشـونِت تصویـری نمایـش می دهـد، 
قبـح مصـرف شیشـه با پایـپ را حذف 
نمی کنـد و... همـه ایـن صراحت بیانی 
نمونـه  کاراکتـر  دو  کـه  اسـت  نکاتـی 
مسـتند را بیش ازپیـش بهتـر معرفـی 
آشـنا  پیرامونشـان  جهـان  بـا  را  مـا  و 
از  روایـت  ایـن  همچنـان  امـا  می کنـد؛ 
اعتیـاد بـا حضور دو مرد یا دو دوسـت 

می بینـد. خالـی  خـود  در  را  مـواردی 
می تـوان  روایـت  ضعـف  بـاب  در   
گفـت، مسـتند »خانـه سـنگی« روایتی 
معتـاد.  دو  دوسـتی  بـر  متکـی  دارد 
ایـن دوسـتی لحظـات نابـی را در خـود 
در  دوستی شـان  مثـاًل  دارد.  پنهـان 
زباله هـا،  در  ضایعـات  جمع کـردن 
مصـرف  در  هـم  بـه  کـردن  کمـک 
مصـرف  بودنشـان،  همخانـه  مـواد، 
رفتـن  زیـر مالفـه،  پـارک  یـک  مـواد در 
شـبانه  سـرپناه  مرکـز  یـک  بـه  هـم  بـا 
و  ایـران  ملـی  تیـم  فوتبـال  دیـدن  و 
از  حمایـت  جهانـی،  جـام  در  پرتقـال 
درد  مرکـز،  صاحـب  بـا  جـدل  در  هـم 

دوربیـن  بـا  و  هـم  بـا  مـرد  دو  دل  و 
اینکـه  و  گریه هایشـان  و  تنهایـی  و 
تنهایشـان  آشناهایشـان  همـه 
خودشـان  فقـط  حـاال  و  گذاشـتند 
ایـن   ... و  خودشـان  و  مانده انـد 
مسـتند  ابتدایـی  نیمـه  در  کـه  نـکات 
بـدان پرداخت شـده، می توانسـت در 
لحظـات  بـا  را  مـا  مسـتند  دوم  نیمـه 
مثـال  به طـور  کنـد.  غافلگیـر  بهتـری 
مسـتند لحظـه ای نـاب از دیدار مجدد 
در  دوری  مدتـی  از  بعـد  دوسـت  دو 
از  چنـان  مستندسـاز  دارد.  کمـپ 
می گـذرد  احساسـی  دیـدار  ایـن  کنـار 
و  مسـتندش  پایـه  انگارنه انـگار  کـه 
دو  ایـن  دوسـتی  روایتـش  اسـاس 
در  یـا  اعتیـاد.  خـود  نـه  و  اسـت  مـرد 
مردهـا  از  یکـی  مسـتند،  پایان بنـدی 
بعـد از دیـدن دوسـت تـرک کـرده اش 
سـنگی«  »خانـه  بـه  وقتـی  کمـپ  در 
برمی گـردد آنجـا را بـه آتـش می کشـد. 
انـگار ایـن به آتش کشـیدِن مسـکن، 
تنهـا  به عنـوان  کـه  مسـکنی  آن هـم 
مـکان سـکونتش به حسـاب می آیـد، 
دوسـتش  تـا  اسـت  ایثـار  یک جـور 
بـه  دیگـر  کـرده  فـرار  اعتیـاد  از  کـه 

مستند لحظه ای ناب 
از دیدار مجدد دو 

دوست بعد از مدتی 
دوری در کمپ دارد. 

مستندساز چنان 
از کنار این دیدار 

احساسی می گذرد 
که انگارنه انگار پایه 

مستندش و اساس 
روایتش دوستی این 

دو مرد است و نه خود 
اعتیاد.
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بـه  مجـدد  و  نگـذارد  پـا  خانـه  ایـن 
مستندسـاز  نیافتـد.  اعتیـاد  دام 
بـرای  زمینه چینـی  یـا  و  مقدمـه ای 
نظـر  در  کشـیدن  آتـش  بـه  ایـن 
آسـانی  بـه  نیـز  آن  کنـار  از  و  نمی گیـرد 
ایـن  مستندسـاز  اینجـا  می گـذرد. 
حرکـت  یـک  قالـب  در  را  آتش سـوزی 
نمادیـن دیـده اسـت تـا یـک ماجـرای 
کنونـی  حالـت  در  عبارتـی  بـه  روایـی. 
به جـای  سـنگی«  »خانـه  سـوزاندن 
باشـد،  داسـتان  کامل کننـده  اینکـه 
شـده  بـدل  اسـتعاره ای  بـه  بیشـتر 
داشـته  خـود  در  ضمنـی  معنایـی  تـا 
باشـد. شـاید بـه همیـن خاطـر اسـت 
را  اثـرش  پایان بنـدی  مستندسـاز  کـه 
بـا همیـن آتش سـوزی تنظیـم نکـرده 
پایـان،  در  اضافاتـی  ج  در بـا  و  اسـت 
دیگـرش  کاراکتـر  عـادی  زندگـی  بـه 
ایـن در حالـی اسـت  پرداختـه اسـت. 
کـه پرداختـن بـر ایـن موضـوع کـه فـرد 
پاک شـده از اعتیـاد، بـا کمـک دیگـران 
در جایی به کار مشـغول شـده، بیش 
پایان بنـدی  یـک  به عنـوان  آنکـه  از 
شـود،  گرفتـه  نظـر  در  روایـت  بـرای 
دارد. تزیینـی  و  شـعارگونه  سـویه ای 
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این زنان روستایی 
استثنایی

یادداشتی بر مستند  »داستان عروسک ها«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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مستندســاز  یــک  کنیــد  فــرض 
سفارش یک مســتند کوتاه در مورد زنی 
مــی گیرد که در ســن 55 ســالگی کودک 
درون بســیار شادابی دارد این زن در یک 
روســتا در اســتان یزد زندگی می کنــد و از 
صبح تا شــب خود را به به کار و سرگرمی 
هایــش مشــغول کــرده و می خواهــد در 
۱۶ ســالگی بماند. حاال این مســتند ساز 
می خواهد فیلم خود را بسازد با توجه به 
شرایط موجود با اطمینان می توان گفت 
فیلــم بهتر از فیلم  داســتان عروســکها 

نخواهد شد.
شــخصیتی  قصــه  قهرمــان  خدیجــه 
اگــر  کــه  شــخصیتی  اســت  اســتثنایی 
در خانــواده ســطح بــاال بــه دنیــا می آمــد 
می توانســت هنرمنــد بــزرگ شــود امــا 
خدیجه یک زن روستایی است بزرگترین 
هنــر او شــخصیت  اوســت. ۲۰ دقیقــه 
صمیمیت و صداقت کارگردان به شکلی 
اجــازه داده خدیجه باشــد کارگردان فقط 
ناظر است ایا خرید چند کار را به خواسته 
ی او انجــام داده مثــل تاب ســواری اما به 
هیــچ وجــه از فیلم بیــرون نمی زنــد. این 
۲۰ دقیقــه اســت اگر از ایــن طوالنی تر می 
شد ممکن بود که کسل کننده باشد اما 

بدون شک شخصیت خدیجه قابلیت 
فیلمی بــا دوربین این زمان نیز داشــت. 
همسر خدیجه در فیلم به شکل تصویر 
شده کنگره نقش خدیجه نوشته است. 
منفعل بی اطالع از آنچه در ذهن خدیجه 

می گذرد.

فاصله کارگردان با خدیجه ایجاد می کند 
فاصله ای است اجازه می دهد او دوربین 
اعتمــاد کنــد و اســراری از زندگــی خــود را 
تعریف کند شــاید هیــچ کــدام از اعضای 
خانــواده اش از آن خبر ندارنــد و در پایان 
مــی گوید بایــد چنــد راز را بــرای دل خودم 
نگه دارم همه چیز را نمی توان بازگو کرد. 
موقعیت اگزوتیک جغرافیایی روستا به 
حــس و حال فیلم کمک بســیاری کرده 
.کارگــردان می توانســت در سکانســی از 
فیلــم بچه هــای او را هم نشــان دهد اما 
این درســت بر خالف منطــق دراماتیک 
فیلم بود. در آن روستا آنها همسایه های 
نیز داشــته اند اما کارگــردان تمام فیلم را 
به قهرمان اختصاص می دهد .موقعیت 
روســتا از ایــن جهــت خــاص اســت کــه 
آنها گویی  تنهای تنها هســتند این هنر 
کارگــردان اســت که با تمهیــدی کوچک 

پوستر  فیلم مستند
»داستان عروسک ها«
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اتمسفری خلق کرده که به منطق روایی 
فیلمش نزدیک است. در این فهرست 
که خدیجه می توانــد آن چیزی را که هیچ 
وقت دریافت نکرده یعنی محبت خالص 
نسبت به کارهایش از طرف تماشاگرانی 
کــه هیــچ وقــت او را از نزدیــک ندیــده اند 
دریافت کند. پدیده خود اعتراف می کند 
که ۱۶ ساله است اما این خود خودآگاهی 
هوشــمندانه باعث می شــود تماشــاگر 
هیچــگاه تصور نکنــد با زنی میانســال و 
احیانــا مجنــون طــرف اســت ، برعکــس 
خدیجه میزان آگاهی مشخصات ضریب 
هوشــی بســیار باالیی دارد و همه ما را به 
بــازی میگیرد او این جهــان را هم به بازی 
میگیرد. در سینمای مستند ایران بسیار 
به ندرت اتفاق می افتد، شخصیت های 
را نمــی  آنهــا  کســی  کــه  کشــف شــوند 
شناسد. بعضی از آنها  استثنایی هستند 
و ظرفیت های انسانی باالیی را به نمایش 
مــی گذارنــد و همینطــور از حــس شــوخ 
طبعی بی نظیــری برخوردارند، خدیجه در 
کنار فیــروزه فیلم دلبنــد از آن جمله اند. 
مهــارت مصطفــی فخــاری در اینجــا ایــن 
اســت که اجازه مــی دهد احساســات در 

فیلم جاری شود و او آنها را کات نزند.

در سینمای مستند 
ایران بسیار به ندرت 

اتفاق می افتد، 
شخصیت های 

کشف شوند که 
کسی آنها را نمی 

شناسد. بعضی از آنها  
استثنایی هستند و 
ظرفیت های انسانی 

باالیی را به نمایش می 
گذارند.
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