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مژگان صیادی یه مادره، یه همسره، همسری که داره جای خالی پدر 
رو بـرای بچه هـا پـر می کنه، کار می کنه و زنانگـی و مردانگی رو توأمان 
داره.. از نوجوونـی عاشـق عکاسـی بـوده. تـو جوونـی و بعـد از ازدواج 
بـا همسـری عاشـق سـینما و عکـس، فعالیتـش جدی تـر می شـه. 
مادر شدن نه تنها خونه نشینش نکرد بلکه با همراهی همسرش 

فعال تر هم شد.
 شـاید بشـه گفـت ارزشـمندترین و جدی تریـن کار مسـتندش رو 
وقتی ساخت که فهمید شریک زندگیش سرطان داره و هفت ماه 
بیشـتر زنده نمی مونه. اونجا بود که برگشـت و نگاه کرد به بیسـت 
و شـش سـال زندگـی، نـگاه کـرد بـه همـه لحظـه هایـی که بـا دوربین 
موبایـل و دوربیـن شـخصیش ثبـت کـرده بـود، اونجـا کـه مسـتند 
»پنجاه سالگی« متولد شد، روایتی از زندگی خودش و بهانه ای برای 

ساخت« ثانیه ها«. 

کارگردان:
مژگان صیادی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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ثانیه های بر باد رفته
یادداشتی بر مستند  »ثانیه ها«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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ثانیه هــا در ابتــدای خــود تماشــاگر را 
امیــدوار میکند بــه دیدن فیلمــی در مورد 
یکــی از انســانیت تریــن و پــر تــاش ترین 
نهادهای عمومی کشور اما کمی که میگذرد 
مبینیم با یک مستند طرف نیستیم بلکه 
بیشــتر چیزی شــبیه به یکــی از آیتــم های 
برنامه قدیمی در شهر را داریم می بینیم که 
به جای چند دقیقه تا ۵۰ دقیقه کش آمده 
است. فیلمی کامًا فاقد فیلمنامه چگونه 
کارگــردان یــک شــب وســط موضــوع خود 
شــیرجه زده اســت. بــا فیلمبرداری بســیار 
بــد و نورپــردازی بدتــر. البتــه اگــر بخواهیم 
منصفانــه قضاوت کنیم فیلم تماشــاگر را 
صاحب تجربه لحظاتی از دلهره می کند اما 
فقــط لحظاتی و بافاصلــه دلم نمیخواهد 
کانال تلویزیــون را عوض کنیم. البته ثانیه 
ها به دلیل موضوع خود میتواند شایسته 
احترام باشد اما ای کاش کارگردان آن، قبل 
 کتاب از 

ً
از اینکه فیلم را شروع میکرد حتما

ایده تا فیلمنامه ترجمه حمیدرضا احمدی 
الری را مــی خوانــد یــا حداقل مســتند های 
مشــابه بین المللــی در مــورد این موضوع 
را می دیــد تــا تصمیــم نگیــرد ملغمــه ای از 
لحظات احساسی بی ربط روایت چند پاره و 
مصاحبه در فیلم خود بگنجاند. مصاحبه 
بــا رئیــس اورژانــس کشــور میبایســت در 
فیلــم میبود، اما آیا بهتر نبود به جای آنکه 
اجازه دهد مصاحبه شونده احساس کند 
در یک مصاحبه تلویزیونی برای یک برنامه 

تلویزیونی اســت، بــا فیلمنامه دقیــق او را 
هدایت می کرد؟ ثانیه ها فیلم ناامید کننده 
اســت نه از نظــر موضوع موضوع شــرکت 
بهترین موضوعات جشنواره امسال است 
بلکــه از نظر فیلمنامه کارگردانــی تدوین و 
فیلمبرداری. مســتند ســازان بایــد بدانند 
ساختن مستند کاری دشوار است تفاوت 
مســتند بــا برنامــه تلویزیونــی را آمــوزش 
ببیننــد از فیلم هــای کوتاه تر شــروع کنند 
پژوهــش را ســرلوحه کار خــود قــرار دهند. 
ثانیه ها فاقد تمام این هاست. همونطور 
که گفتم در لحظاتی فیلم گیراســت، اما آیا 
کارگــردان می توانســت ریتــم خــود را حفظ 
کند؟ آشــفتگی فیلم ناگفته پیداســت که 
آشفتگی کارگردان در سر صحنه بر می آید. 
موضوعی به این ملتهبی موضوع نیست 
که بتوان بدون آمادگی کامل وارد آن شــد. 
اما گویی خانم صیادی برای ساختن فیلم 
بــا آمادگی کامــل نداشــتند وگرنه تصمیم 
نمیگرفتنــد، فــرم فیلــم خــود را چندپــاره 
انتخاب کنند. منطق روایی فیلم کجاست 
چــرا وارد زندگــی تک تک پرســنل اورژانس 
میشویم آیا میتوان در دو دقیقه زندگی آنها 
را روایت کرد چرا صحنه های بازسازی فیلم 
خود را در جاهای بی ربط میگنجانیم؟اینها 
همه از هیجان زدگی کارگردان که منتهی به 
دستپاچگی شده برمی آید. امیدواریم خانم 
صیــادی در فیلم های بعــدی خود با دقت 

پوستر  فیلم مستندعمل بیشتری فیلم بسازند.
»ثانیه ها«
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 نیشابوریه. 
ً
»احمد نیک فرجام« کارشناسی فیلمسازی داره و اصالتا

بـه واسـطه ی شـغل پـدر که آپاراتچی سـینما بـوده فیلم هـای زیادی 
دیـده. کارش رو بـا فیلـم داسـتانی شـروع کـرده و چنـد سـالیه داره 

مستند کار می کنه. 
مستند رو حقیقی و واقعی میدو نه و برای همین جذبش شده. به 
شـدت به سـینمای مستند قصه گو عاقه داره و معتقده مخاطب 
قصـه رو خیلـی خـوب می پذیـره و باهـاش ارتبـاط برقرار می کنـه. برای 
مسـتند هیـچ مـرزی قائـل نیسـت و خـودش رو بـه سـاخت قالـب 
خاصـی از اون محـدود نمی کنـه. همیشـه سـعی اش اینـه کـه اینقدر 
خـوب بـا سـوژه ارتبـاط برقرار کنـه و باورش کنه کـه روی مخاطب هم 

تأثیر مثبت بذاره تا بتونه با مستند ارتباط برقرار کنه.
 توی لحظه به لحظه مسـتند »هم نفس« ِعرق ملی و وطن پرسـتی 
مـوج مـی زنـه ، حتمـا بـا دیـدن ایـن کار شـما هـم بـه همیـن نتیجـه 

می رسید.

کارگردان:
احمد 

نیک فرجام

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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پورتاژ یا پرتره؟ ر
یادداشتی بر مستند  »هم نفس«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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پرتره ای  مستند  هم نفس 
در  شدت  به  و  مصنوعی  و  فرمایشی 
بحث روایت و تکنیک کلیشه محور، 
از نخبه ای در دنیای پزشکی است که 
اختصاص دارد به زندگی یک پرفسور 
نیز  ایران  سم شناسی  پدر  که  ایرانی 
نامیده می شود. فردی که با دو جین 
شکلی  به  حاال  جهانی  عنوان  و  لقب 
رپرتاژگون جلوی دوربین نشسته و با 
تصاویری  البته  و  همسرش  همراهی 
آرشیوی و گفتارمتن به بیننده معرفی 

می شود.
اما چرا باید بدون ماحظه و به اصطاح 
مستندهایی  چنین  با  بی رحمانه 
اصلی اش  دلیل  شاید  شد؟  روبرو 
شدن  غرق  ادامه  در  و  سوژه  انتخاب 
باشد.  سوژه  خود  در  مستندساز 
اینکه همه چیز این مستند بسته به 
احترام و جایگاه سوژه، تعریف می شود 
به روشنی  فیلم ساز  بودن  منفعل  و 
مستندهایی  است.  مشهود  اثر  در 
به  ساده انگاری  با  که  ازاین دست 
روی  جهانی  و  ملی  چهره ای  معرفی 
می آورند اول ازهمه به خود سوژه ضربه 
مصاحبه ای  تأثیر  بی شک  می زنند. 

از  خبره  فردی  توسط  که  روزنامه ای 
چنین شخصیت هایی تهیه می شود، 
بسیار بیشتر از چنین مستندی باشد 
صدایی  و  تصویری  امکانات  با  که 
او  محو  اما  و  می روند  سوژه  سراغ  به 
ندارد.  استقال  خود  از  و  می شود 
تصاویری  ما  هم نفس  مستند  در 
حال  در  پایان  تا  آغاز  از  که  می بینیم 
است.  شخصیتش  تعریف  و  تمجید 
فیلم ساز  باید  بگوییم  اینکه  نه 
داشته  او  قبال  در  منفی  موضعی 
چیزی  است،  این  منظور  بلکه  باشد، 
تحت عنوان فضاسازی و ایجاد چالش 
به واسطه روایت و ریتم در هنر تصویر 
وجود دارد که می تواند کلیشه ای ترین 
را نیز درست روایت کند؛ اما  سوژه ها 
به  عناصر  همه  هم نفس  مستند  در 
پشت  فرمایشی  و  مصنوعی  شکلی 
هیچ  بدون  و  قرارگرفته اند  هم  سر 
اند.  ثناگویی  حال  در  بصری،  هیجانی 
یک مثال: تصور کنیم قرار است درباره 
جانبازی 80 درصد مستندی بسازیم. 
آیا در 30 دقیقه زمان این مستند فقط 
باید از رشادت های آن جانباز و ایثارش 
بگوییم یا اینکه می توانیم در زیرمتن با 

پوستر  فیلم مستند
»هم نفس«
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نکوهش جنگ، حاال با هر اسمی ، ایده 
هم نفس  مستند  دهیم.  پرورش  را 
یک  یا  تبلیغی  آگهی  به  شبیه  کامًا 
رپروتاژ از آب درآمده و دلیل اصلی اش 
نیز همین تمجید بی رویه ای است که 

به شکلی نخ نما از یک نخبه می شود.
این  به  متن  گفتار  که  آسیبی  اما 

مستند وارد کرد نیز جای اشاره دارد.
 نریشن: »با شروع جنگ تحمیلی توی 
ایران چمدون های زیادی بسته میشه 
میشه.  شروع  هم  زیادی  سفرهای  و 
یه عده چمدوناشونو برای ترک وطن 
ممکن  شرایط  حساس ترین  توی 
می بندن و یه دسته هم برای دفاع از 
جنگ  به  خاکشون  و  آب  و  مملکت 
تکراری ترین  شاید  متن  این  رن.«  می 
که  باشد  متنی  دم دستی ترین  و 
می توان برای تمام نخبه های ایرانی که 
از تحصیات خارجی در جنگ به  بعد 
ایران برمی گشتند باشد. این متن در 
مستند هم نفس بر روی عکس هایی 
از روزهای آغاز جنگ بیان می شود که 
بر اهمیت کلیشه سازی کار می افزاید. 
یک  آغاز  در  متنی  چنین  بی شک 
دستمان  روی  بر  را  پاکی  آب  مستند 

می ریزد که با مستندی مواجه هستیم 
که با نگاهی مطیع به سوژه می نگرد و 

از خود چیزی برای بیان ندارد.
مستند هم نفس هر جا که از تصویر 
برای  قابل اعتنایی  آرشیو  یا  وا می ماند 
مصاحبه  دامن  به  دست  ندارد  ارائه 
و  مستند  نمونه  کاراکتر  با  مستقیم 
این  می شود.  )همسرش(  اقوامش 
متن  گفتار  و  مصاحبه  ادغام  شکل 
دکتر  زندگی  کل  آرشیوی،  تصاویر  و 
)شخصیت محوری( از تولد تا مدرسه 

ح دوران دکتری و و کنکور و شر
استادیار دانشگاه شدن در بریتانیا را 
شامل می شود. گفتار متن یک نفس 
می گوید و می گوید و ماجرا را تا شروع 
جنگ ایران و عراق و اقدام به برگشتن 
ح می دهد. یک  را شر به میهن  سوژه 
از  است  پر  که  گون  انشا  متن  گفتار 
عبارات اضافه و تک بعدی که می شد 
بدون  را  جمله اش  چندین  باظرافت 
یک  در  بخورد  دست  محتوا  اینکه 

جمله خاصه نمود.
بخواهیم  پرتره  مستندی  در  اینکه 
بی شک  کنیم  معرفی  را  سوژه 
هم  که  است  آفتی  اولین  شعارزدگی 
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هم  و  می زند  آسیب  سوژه  خود  به 
هم نفس  مستند  در  اثر.  کلیت  به 
دوران  در  که  نخبه  یک  زندگی  شرح 
جنگ به خاطر استفاده عراق از ساح 
رها  را  بریتانیا  در  زندگی  شیمیایی، 
برای  تا  برمی گردد  ایران  به  و  می کند 
کند،  تاش  دیدگان  آسیب  درمان 
این ایثار آن چنان در مستند بد بیان 
می کند که هم شعاری از آب درآمده و 
هم غیرقابل باور. مشکل اصلی در نحو 
زندگی  این  »اما  است.  نریشن  فرم  و 
راحت باعث نشدکه دکتر از تصمیمی 
که گرفته بود سرباز بزنه اونم تو روزایی 
برای خروج  که خیلی ها چمدوناشونو 
از ایران بسته بودن و یا کشور رو ترک 
کرده بودن اما دکتر هر روز مصمم تر 
کسل  توضیح  این  ترکیب  می شد« 
دم دستی  تصاویری  با  نریشن  کننده 
هم به شدت مصنوعی و کلیشه است. 
در  فرودگاه  یک  از  آرشیوی  تصاویری 
عکس  یک  مسافرانش،  و  بریتانیا 
همکارانش،  و  دکتر  از  جمعی  دست 
از  هواپیما  یک  برخواستن  نمایش 
فرودگاه و مواردی ازاین دست، به جای 
تاشی  منسجم،  روایت  یک  ساختن 

است برای تمجیدی عذاب آور از سوژه!
روایتی  نیز  هم نفس  مستند  روایت 
است.  صرف  خاطره گویی  بر  مبتنی 
روایت  بار  از  بخشی  دکتر  همسر 
به  و  می کشد  دوش  به  را  مستقیم 
جلوی  نشستن  با  را  ماجرا  عبارتی 
ما  به  جذابیتی  هیچ  بدون  دوربین 
که  صورت  این  به  می کند.  منتقل 
و  دوربین  شدن  روشن  از  قبل  انگار 
زن،  این  حرکت،  بر  کارگردان  دستور 
مرور  یک بار  نیز  را  خودش  خاطرات 
بدون  دوربین  جلوی  اکنون  و  کرده 
هیچ پیچ وتاب یا حداقل ایجاد فضایی 
نقل  خبر  مجرِی  یک  مثل  صمیمی 
برای  تمهیدی  مستندساز  می کند. 
ندارد.  آدم هایش  از  اطاعات  دریافت 
مثال  به طور  که  است  این  مشکل 
همسر کاراکتر اصلی، خاطرات خودش 
را نیز کامًا خطی روایت می کند. چیزی 
شبیه به نظم و ترتیب مصنوعی روایت 
آن را  در گفتار متنی که یک نویسنده 

می نویسد!
در  شما  که  نیست  این  مهم 
فراموش  را  اکنون  زمان  مستندتان 
کنید و دائم به گذشته و نقل خاطرات 

همسر دکتر بخشی 
از بار روایت مستقیم 

را به دوش می کشد 
و به عبارتی ماجرا را 

با نشستن جلوی 
دوربین بدون هیچ 

جذابیتی به ما منتقل 
می کند.
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طریق  از  مستقیم  شکل  به  هم  آن 
مصاحبه و خاطره گویی شخصیتتان 
اهمیت  اینجا  آنچه  بلکه  ببرید،  پناه 
خاطرات  این  ارائه  شکل  دارد 
کمتر  هم نفس  مستند  در  است. 
حاوی  که  می شود  دیده  سکانسی 
یک هوشمندی برای نقل این روایت 
کرخت از زندگی یک ایثارگر دوران جنگ 
باشد. به طور مثال هنوز مستند رنگ 
نریشن  و  نیافته  را  خودش  شکل  و 
دارد درباره اعزام همسر دکتر به ایران 
دکتر  خود  بازگشت  زمینه چینی  برای 
هوای  و  حال  در  ما  هنوز  و  می گوید 
بریتانیا و زندگی دکتر و خانواده اش در 
قضیه  ته  و  سر  ناگاه  که  محیطیم  آن 
هم  ساده انگارانه  نریشن  همین  با 
می آید و ما دکتر را در ایران و صاف در 
بیمارستان امام رضا در مشهد، یعنی 
سال های  طول  در  که  همان جایی 
جنگ، مرکز سم شناسی برای کمک به 
می بینیم.  بود،  جنگ  دیدگان  آسیب 
ارائه شده  چگونه  سکانس  این  حال 
امروزی اش  هیبت  در  دکتر  است. 
قدم  رضا  امام  بیمارستان  اکنوِن  در 
از  که  سکانسی  همین!  می زند. 
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ایده  آنچه  با  مطابق  هوا  و  حال  نظر 
-یعنی  است  آن  بیان  حال  در  فیلم 
نیست.  شخص-  یک  ایثار  و  جنگ 
این  بی مایگی  و  کرختی  مثال  طور  به 
تصاویر  همان  جایگزین  را  سکانس 
آرشیوی از جنگ کنید! بی شک نتیجه 
که  است  چیزی  آن  از  قابل تحمل تر 
نمایش  برای   

ً
یقینا می بینید.  اکنون 

ایران  به  پزشک  یک  بازگشت  و  ایثار 
بریتانیا  در   

ً
اتفاقا که  جنگ  دوران  در 

نیست  اینگونه  دارد،  نیز  آرامی  زندگی 
که شاهدش بودیم. یک بازگشت که 
فقط قدم زدن کاراکتر محوری مستند 

در خاطرات است.
تاش  هم نفس  مستند  در  نریشن 
دارد همه اطاعات راجع به شخصیت 
دهد:  ارائه  هم  سر  پشت  و  جا  یک  را 
»در دوران جنگ به واسطه حضور دکتر 
در مشهد این شهر مرکز رسیدگی به 
 62 سال  می شود.  شیمایی  بیماران 
سمینار با رئیس جمهور برگزار می شود 
به  مستقیم  شکل  به  شخصیت  و 
کمک آسیب دیدگان شیمیایی جنگ 
پزشکان  برای  آموزشی  کارگاه  می رود. 
گفتار  می شود.  برگزار  به  ایران  سراسر 

متن عاوه بر اینها درباره کنفرانس های 
سوژه در مجامع بین المللی و رساندن 
جهانیان  به  ایران  مظلومیت  صدای 
نیز اطاعات می دهد و در ادامه دوباره 
مستقیم!  مصاحبه  و  همسرش 
هفته ها  »ما  می گوید:  دکتر  همسر 
هام  بچه  نمی دیدیم.  رو  ایشون 
باباش  عاشق  دخترم  بودن.  کوچیک 
بود. دوست داشت بازی کنه با باباش. 
روزگار   

ً
واقعا اصًا.  نمی کرد  پیدا  رو  بابا 

درس  بگم  باید  درعین حال  و  سخت 
خوبی به ما داده شد اون روزا. انتخاب 
شدت  به  مصاحبه شوندگان  کام 
این  همسر  بی شک  است.  سطحی 
دکتر حرف هایی تأثیرگذارتر از چیزی که 

شاهدش بودیم در ذهن دارد.
یا گفتار متن و روایت در جایی دیگر: 
او  از  که  شد  سبب  انسانی  »نگاه 
چهره ای جهانی ساخته بشه و اینطور 
میشه که در سال 1995 وقتی که حمله 
ژاپن  توکیوی  متروی  در  تروریستی 
ژاپن  سم شناسی  مرکز  میشه،  انجام 
از دکتر درخواست می کنه که به ژاپن 
اونا  به  بیماراشون  درمان  برای  و  بره 
کمک کنه، اما دکتر که برای سمیناری 
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به ژنو رفته بود و عاوه بر اون به خاطر 
بهداشت  سازمان  تو  که  مسئولیتی 
ژاپن  به  تونه  نمی  داشت،  جهانی 
چه  مسئله  این  گفتن   

ً
اساسا بره« 

کارکردی در مستند دارد جز القای یک 
محتوای سخره برانگیز؟ این نمونه ای 
از متن و استفاده از نریشن در مستند 
هم نفس است که هیچ کارکردی ندارد 
بی مایه ای  آرشیوی  تصاویر  البته  و 
پر  نقش  فقط  هواپیما  یک  داخل  از 

کننده فضا را دارند.
به  روایتش  در  هم نفس  مستند 
بی هدف  پرش هایی  دارای  شدت 
همان  پرش ها  این  از  یکی  است. 
مخاطب  ناگاه  که  است  صحنه ای 
رضا  امام  بیمارستان  به  بریتانیا  از  را 
هنوز  اینکه،  دیگری  و  می کشاند 
به  و  عناصر  باقی  و  نریشن  تصاویر، 
گذشته  با  رابطه  در  روایت،  کل  طور 
است که ناگاه بدون هیچ زمینه چینی 
یا مقدمه ای، شاهد تصویر یک ساعت 
هستیم:  متن  گفتار  این  و  دیواری 
»حاال سال ها از جنگ گذشته و کشور 
به آرامش رسیده اما مسئله جانبازای 
شیمیایی برای دکتر هرگز و حتی برای 

لحظه ای تموم نشده« عاوه بر جامپ، 
این یک گفتار متن مستقیم است که 
و  نپخته  را  اطاعات  دارد  سعی  فقط 
باری به هر جهت و از سر رفع تکلیف 

به مخاطبش ارائه کند.
برای  میان  این  در  مستندساز 
زندگی  از  تصاویری  فضا،  کردن  پر 
می دهد:  نشان  را  سوژه  خصوصی 
در  کار   ، دکتر صبحگاهی  ورزش 
با  کار  کردن،  گوش  رادیو  آشپزخانه، 
این  اسم  که  متنی  گفتار  و  کامپیوتر 
کامپیوتر  روبروی  نشستن  و  پان 
درمان  برای  پژوهش  می گذارد  را 
معاینه  شیمیایی،  جانبازان  قطعی 
حرف هایی  و  شیمیایی  بیمار  یک 
درمورد بیماری اش و نسخه نوشتن 
ح بیماری، رفتن  و دالیل علمی و شر
تکرار  دوباره  و  دیگر  بیماری  خانه  به 
دریک  قبلی  صحنه  اطاعات  همان 
این  با   ... و  طوالنی  بسیار  سکانس 
مستند  گفت  می توان  حساب 
هم نفس مستندی روبه جلو نیست 
و یکی از دالیل اصلی این ضعف عدم 
ح یا فیلم نامه ای منسجم  داشتن طر

است.
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محافظه کار نباش
یادداشتی بر مستند  »دکتر صالحی«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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سال های  در  خوشبختانه 
مستند های  در  اقلیم  موضوع  اخیر 
به  و  گرفته شده  جدی  بیشتر  ایرانی 
میزانسن ها راه یافته. برای کارگردان ها 
میسازند  فیلم  وقتی  که  شده  مهم 
اتمسفر فضای فیلم خود را با تصاویر 
لوکیشن به تماشاگر انتقال دهند. این 
سینمای  در  سادهای  بسیار  موضوع 
عجیبی  طرز  به  اما  بوده  دنیا  مستند 
و  نمیشود.  رعایت  ایران  سینمای  در 
ازاین نظر سینمای مستند ما باز هم 
از سینمای داستانی مان جلوتر است. 
از  بهتر  تکنولوژی  از  سازان  مستند 
داستانی سازان استفاده میکنند و با 
خود  فیلم  موثر  هلی شاتهای  گرفتن 
صالحی  دکتر  میبرند.  پیش  بهتر  را 
می کند.فیلم  عمل  اینها  از  فراتر  اما 
جمع و جوری که در بیست دقیقه تمام 
ادعا  بی  به شدت  میزند.  را  خود  حرف 
صالحی.  دکتر  اصلی اش،  کاراکتر  مثل 
فیلم در مورد پزشکی یزدی است که 
را  او  روزگار  و  دارد  جالبی  سرگذشت 
توابع  از  زنجان  در استان  روستایی  به 
شهر ماهنشان کشانده. پزشکی که به 
شکلی جالب همه فن حریف است و به 
شیوه ای قدمایی، معتمد اهالی است. 
وجه  هیچ  به  را  صالحی  دکتر  مستند 

خارق  مستند های  ردیف  در  نمی توان 
سال ها  این  در  که  داد  قرار  العاده ای 
اما حتما می توان در  ساخته شدهاند 
شمار  به  کوتاهی  کارها  بهترین  ردیف 
آورد که موضوعی عالی دارند. موضوعی 
به  آوانگارد  روشی  به  میشد  هم  که 
کارگردان  روش  به  هم  و  پرداخت  آن 
این فیلم، محمد صفا، میزانسن های 
محافظه کارانه و امتحان پس داده را در 
آن به کار گرفت. محافظهکاری کارگردان 
توی ذوق نمیزند اما باید بدانید که اوال 
بیست دقیقه برای روایت این موضوع 
بیش از حد کوتاه است و ثانیا با وجود 
فیلم  حیرتانگیز،  موضوعی  داشتن 
تماشاگر را حیرت زده نمی کند. نمی توان 
حدس زد که کارگردان بعد از پیدا کردن 
رسیده  نتیجه  این  به  چطور  موضوع 
دوربین  و  مصاحبه  چند  با  صرفا  که 
عالی  فیلمی  می تواند  گرانه  مشاهده 
از  فیلم  که  گفت  میتوان  اما  بسازد، 
استاندارد قابل قبولی برخوردار است 
خود  حد  از  هیچوقت  پانها  اندازه  و 
تجاوز نمیکند و کارگردان درک درست 
است.  داشته  هم  نماهابا  پیوند  از 
موضوع اصلی فرم فیلم است که به آن 
ایرادی وارد نیست، بلکه محتوای فیلم 
است که از فرم جلو میزند و این خوب 

پوستر  فیلم مستند
»دکتر صالحی«
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نیست.با روایتی که خود فیلم میدهد 
به  منحصر  شخصیتی  صالحی  دکتر 
فرد است اما چرا فیلم منحصر به فرد 
نیست، مثل شخصیتش؟ چون خطر 
نمیکند، چون وقتی آن را چند بار ببینید 
فیلم های عباس کیارستمی را به خاطر 
می آورید. چون فیلم دوپاره است. سفر 
ذهنی کارگردان در نماهای خود از روستا 
و دکتر. هرچند که در پان پایانی هر دو 
به هم و البته به زیبایی پیوند میخورند 
اما در کلیت فیلم ناهماهنگی به چشم 
فیلم  یک  از  نه  شما  که  زمانی  می آید. 
مستند شخصیت، بلکه از شخصیت 
اصلی فیلم بیشتر خوشتان میآید، فیلم 
را نمیتوان موفق دانست. راستش باید 
حتی  و  موضوعش  بابت  کارگردان  به 
روایت استانداردسازی تبریک گفت اما 
نمیتوان از فرم فیلم ناامید نشد. البته 
نه به این معنا فیلم دکتر صالحی فیلم 
ناامید کننده ای است، بلکه همانطور 
از  توجهی  قابل  فیلم  شد  گفته  که 
از  نظر روایت  نظر شخصیت پردازی و 
روایت  همان  فیلم  ایراد  تنها  است 
محافظهکارانه است. البته فیلمبرداری 
از   بسیاری  در  که  فیلم  نورپردازی  و 
پان ها با کلیت فیلم ناهماهنگ است 

ای کاش می توانست بهتر باشد.

روایتی که خود فیلم 
میدهد دکتر صالحی 

شخصیتی منحصر 
به فرد است اما چرا 

فیلم منحصر به 
فرد نیست، مثل 

شخصیتش؟ چون 
خطر نمیکند، چون 

وقتی آن را چند بار 
ببینید فیلم های 

عباس کیارستمی را به 
خاطر می آورید.
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»جعفـر صادقـی«  مهندسـی عمـران و فـوق لیسـانس سـازه داره و 
دوازده سـاله با انجمن سـینمای جوان همکاری می کنه.از مسـتند 
ورزشـی تا نویسـندگی و همکاری با برنامه های تلویزیونی و  ورزشـی 
تـو کارنامـه اش دیـده میشـه. بـه خاطـر خائـی کـه تو زمینه ی آرشـیو 
حس کرده با تشکیل گروهی دغدغه مند شروع به جمع آوری آرشیو 
ورزشـی مـی کنه،آرشـیوی غنـی از حـال و هـوای فوتبـال در سـال های 

طایی دهه پنجاه و شصت.
 مسـتند »فرشـاد آقـای گل« حاصـل همیـن آرشـیو و دغدغه اسـت. 
نگاهی به زندگی مهاجمی گریز پا که هر لحظه بوی گل می داد، کسی 
کـه سـال ها سـکوهای ورزشـگاه آزادی رو مملـو از هیجـان مـی کـرد ، 

فرشاد پیوس یا بهتر بگیم فرشاد آقای گل! 

کارگردان:
جعفر 

صادقی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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درس استفاده از آرشیو، 
نسخه وطنی

یادداشتی بر مستند  »فرشاد آقای گل«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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درس استفاده از آرشیو، 
نسخه وطنی

مسـتند  یـک  میخواهیـم  وقتـی 
یـاد  بی اختیـار  ببینیـم  فوتبالـی 
آنهایـی  میافتیـم  خارجـی  نمونه هـای 
را  تماشـاگر  خـود  غنـی  آرشـیو  بـا  کـه 
مسـتند  کننـد.  مـی  شـور  از  سرشـار 
هوشـمندی  بـا  امـا  گل  آقـای  فرشـاد 
ماننـد  غنـی  آرشـیو  کـه  می فهمـد 
اختیـار  در  خارجـی  نمونه هـای 
از  فیلـم  ابتـدای  همـان  در  لـذا  نـدارد. 
ایـن  در  آنهـا  کارهـای  کـه  عکاسـانی 
فیلـم اسـتفاده شـده تشـکر می کنـد. 
و  اسـت  عـکاس  یـک  فیلـم  راوی 
میخواسـته  کارگـردان  وقتـی  مطمئنـا 
آن  روایـت  مـورد  در  بسـازد  را  فیلـم 
اسـت.  رفتـه  کلنجـار  خـود  بـا  خیلـی 
امـا در همـان ابتـدای فیلـم اسـت کـه 
کارگـردان بـا میزانسـن هـای مصاحبـه 
تـوی ذوقمـان میزنـد. بـا ورود قهرمـان 
یـک  بـا  کـه  میفهمیـم  فیلـم  اصلـی 
فیلـم بـرداری آماتـوری طـرف هسـتیم.  
آماتـوری  در فیلـم یکـی  بـرداری  فیلـم 
کمـی  ایـران،  فوتبـال  اسـطورههای  از 
در  چـون  چـرا؟  اسـت.  آمیـز  طعنـه 
ایـن  خارجـی  نمونه هـای  بـا  مقایسـه 
امـا  می  دهـد.  دسـت  بـه  را  احسـاس 

آرشـیو فیلـم  کـه جلـو میرویـم  کمکـم 
خاقیـت  میکنـد.  جلـب  را  نظرمـان 
اسـت  حساسـی  خیلـی  مسـئله 
کـه  کنـد  ادعـا  نمیتوانـد  هر کارگردانـی 
وقتـی  اسـت  سـاخته  ای  خاقانـه  اثـر 
یـک مسـتند  یـا  یـک مسـتند ورزشـی 
شـود  مـی  سـاخته  محـور  شـخصیت 
بیـن  اسـتانداردهای  بـه  اسـت  بهتـر 
المللـی مراجعه شـود مـی توان فیلمی 
والـری  مـورد  در  هـا  اوکراینـی  کـه   را 
تـوان  مـی  سـاختند  لوبانوفسـکی 
مسـتند در مـورد اسـتیون اسـپیلبرگ 
اسـت  بهتـر  مـورد  دوم  مـورد  دیـد  را 
چـون قهرمـان اصلـی زنـده اسـت ایـن 
موضـوع چـه در نحـوه روایـت وجـه در 
نحـوه فیلمبـرداری فیلـم  فرشـاد آقای 
کارگـردان  اسـت  نشـده  رعایـت  گل 
خـود  روش  مـن  کـه  بگویـد  می توانـد 
میتواننـد  هـم  تماشـاگران  داشـتم  را 
شـما  روش  کارگـردان  آقـای  بگوینـد  
را بـی  تـوی ذوق میزنـد ایـن کـه شـما 
خـود را یـک عـکاس خیالـی قـرار داده 
ایـد چـه بـا صـدای نـه چنـدان مناسـب 
را  خیالـی  ای  قصـه  اسـت  قـرار  اش 
روایـت کنـد وصلـه ناجـور فیلمیسـت 

پوستر  فیلم مستند
»فرشاد آقای گل«
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کـه قصه هـاش راه خـود روایت می کند 
کارگـردان می توانسـت به جای صدای 
را  کل  دانـای  یـک  متـن  گوینـده  آرام 
بـرای روایـت فیلـم خـود انتخـاب کنـد. 
راهـی  هیـچ  اسـپیلبرگ  مسـتند  در 
شـوندگان  مصاحبـه  و  نـدارد  وجـود 
را  مـن جملـه شـخصیت اصلـی فیلـم 
جلـو می برنـد. ایـراد اصلـی بیـن روایـت 
در  فیلـم  راوی  هایسـت  آنجـا   

ً
دقیقـا

مـورد فوتبـال حـرف نمـی زنـد. روایـت 
در  اسـت.  فیلـم  ناجـور  وصلـه  فیلـم 
اسـت  بهتـر  فیلـم  فیلمبـرداری  مـورد 
کـه هیـچ حرفی نزنیم. فرشـاد آقای گل 
امـا در آرشـیو و در مـورد فـرم اسـتفاده 
آن از بقیـه فـرم فیلـم جلـو مـی زنـد  از 
کارگـردان بـه خوبـی توانسـته آرشـیو را 
در کنـار هـم قـرار دهـد. مخاطـب فیلـم 
پیـوس  فرشـاد  کـه  نیسـتند  کسـانی 
فیلـم  مخاطـب  نمیشـناختند  را 
کسـانی هسـتند کـه بـا او و گلهایـش 
نسـل  بـرای  فیلـم  کرده انـد.  زندگـی 
فیلـم  اسـت،  نشـده  سـاخته  آینـده 
شـده  سـاخته  گذشـته  نسـل  بـرای 
کارگـردان  اسـت  مشـخص  اسـت. 
پیـوس  فرشـاد  عاشـق  بشـدت 

اسـت،چون بـازی هـای هـم بودنـد کـه 
امـا  بـود  بـد  هـا  آن  در  پیـوس  فرشـاد 
بـا آنهـا پرداختـه نشـد. فیلـم اسـطوره 
شـبیه  چیـزی  اسـت  محـض  پـردازی 
بـه تودهنـی بـرای بازیکنـان فعلـی آبـی 
عشـق  مـورد  در  دائـم  قرمز،فیلـم  و 
بـه فوتبـال در دورانـی کـه پولـی در آن 
نبـود حـرف میزند،اما هیـچ گاه تحلیل 
مهـارت  بـه  نمی دهد،چگونگـی  ارائـه 
رسـیدن پیـوس و هـم نسـان اورا در 
دو جملـه مـی گویـد و آیـا این دو جمله 
فیلـم  ایـرادات  تمـام  بـا  اسـت؟  کافـی 
کشـش فـوق العـاده ای دارد،بهخاطـر  
کیفیـت فوتبـال خـود  ۳ دلیـل مهـم: 
و  آرشـیو  چیدمـان  فیلـم  قهرمـان 
البتـه  و  کارگـردان  درسـت  روایـت 
جنبـه نوسـتالژیک که فوتبـال در دهه 
بـه  دینـی  ادای  گل  آقـای  فرشـاد   .۶۰
اگـر  حتـی  ۶۰اسـت.  دهـه  پرسـپولیس 
از علـی پرویـن متنفـر باشـید فیلـم کار 

بشـوید. او  عاشـق  کـه  کنـد  مـی 
آقـای گل فیلمـی بـرای  در کل فرشـاد 
مخاطـب خاص اسـت مخاطب خاص 
نمی توانـد  پرسپولیسـی  یـک  جـز 

باشـد.
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»بهنـاز َرفاییـل زاده« کارگـردان صدا و سـیمای مرکز اصفهـان. از اون 
کارگردانایـی کـه معتقـده یـه کارگـردان بایـد بتونـه بـه صـورت کامـل 
همـه ی عواملـش رو درک کنـه. بـرای همیـن طراحـی لبـاس، طراحـی 
دسـتیارتهیه کننده،  گریـم،  دکورسـازی،  عروسک سـازی،  صحنـه، 
دستیار کارگردانی و تدوین رو تجربه کرده. معتقده یه کارگردان باید 
بدونـه چـی از عواملـش می خـواد و بـه کار هـر کـدوم تسـلط داشـته 

باشه. 
»مالـک شـیخی« کسـی کـه کارشناسـی مهندسـی بـرق، کارشناسـی 
ارشـد و دکتری مدیریت فرهنگی داره و البته دوسـت داره با عنوان 
یـه  زندگـی  از  روایتـی  »خارجـی«  مسـتند  بشـه.  شـناخته  نویسـنده 
پروفسـور ایرانیـه کـه شـاید اگـر قرار باشـه بر اسـاس ظاهـرش و نوع 
زندگیـش قضـاوت کنیـم بـه نتیجه هـای متفاوتی برسـیم. کسـی که 

به خاطر مادر و کشورش، به وطن و روستای زادگاهش برگشته. 
»خارجی« روایت عجیبی از استعداد ها و توانایی های نخبگان علمی 

کشوره که شاید برای دیده شدن نیاز به تلنگر داره. 

کارگردان:
بهناز

 رفاییل زاده 
و مالک شیخی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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آرشیو، 
بی مزد و منت!

یادداشتی بر مستند  »خارجی«

نقد
نویسنده:  

رحیم 
ناظریان
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تولیدتــان  شــیوه  تکلیــف  وقتــی   
حــال  در  ندانیــد  و  نباشــد  مشــخص 
یــا  هســتید  پرتــره  مســتندی  ســاخت 
مســتند  از  دقیقــه   ۳۰ 

ً
یقینــا پژوهشــی، 

4۵ دقیقــه ای شــما صرف حاشــیه هایی 
می شــود کــه ارزش ارائــه نــدارد و یا اینکه 
حداقــل بــا تمهیداتــی می شــود بــا ایجــاز 
بــدان پرداخــت. مســتند »خارجــی« پــر از 
ســکانس هایی اســت که بی دلیل کش 
آمــده و بیــش از دو برابــر زمــان روایــی را 
اشــغال کرده اســت. شروع مستند یکی 
از ایــن موارد اســت. آنجایی که مصاحبه 
بــا مردم عــادی در یکی از شــهرهای ایران 
درباره پیشرفته بودن آمریکا با تصاویری 
از رونــق صنعــت و تکنولــوژی در آمریــکا 
شــاهد  مــا  و  می شــود  ادغــام  )آرشــیو( 
سؤاالت و پاسخ هایی به شدت فرمایشی 
هســتیم و بافاصلــه متوجــه می شــویم 
بــا مســتندی طرفیــم کــه در پایــان از این 
زمینه چینــی اســتفاده ای ســهل خواهــد 
کرد. مصاحبه و نظرهایی که فقط اشاره بر 
قدرت علمی و فّناورانه آمریکا دارد و این 
شــروع برای مســتندی با این مختصات 
بیانگر فریبی است که در پایان مخاطب 
خواهد خورد. مقدمه فیلم قطع می شود 

به کاغذپاره هایی روی زمین و کودکی که 
موشک کاغذی می سازد.

مســتند »خارجــی« بــه نــاگاه وارد فضایی 
و   198۶ ســال  می شــود.  نامتعــارف 
تصاویــری آرشــیوی ازپرتــاب فضاپیمــای 
چلنجــر بــه فضا کــه به صورت مســتقیم 
پخش شــده  آمریــکا  در  مدرســه ای  در 
ایــن  دیــدن  حــال  در  آمــوزان  دانــش  و 
تصاویر هســتند و این تصاویر نیز برش 
می خــورد بــه تصاویــری دیگــر و البتــه باز 
ایرانــی  آمــوزان  دانــش  از  آرشــیوی  هــم 
در دهه هــای قبــل کــه در حــال خوانــدن 
سرودی در مدرسه اند و سرگرم مناسک 
مذهبی و شعارزده معمول مدرسه اند. / 
فضاپیمایــی که با کمی اطاعات عمومی 
میدانیــم منفجر و همه 7 سرنشــین آن 
در آن عملیات فضایی مرده اند. حال این 
ســؤال پیش می آیــد که اینهمــه مقدمه 
آســمان ریســمان بافتــن و این همــه  و 
پــان مــوازی بــا محتوایــی متضــاد از نظر 
علمی از ایــران و آمریکا برای چه منظوری 
مســتند  یــک  ابتدایــی  دقیقــه   1۵ در 

گنجانده شده است؟
در این میان مصاحبه ای امروزی و خاطره 
گویی یک مرد از شرایط سخت مدرسه در 

پوستر  فیلم مستند
»خارجی«
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کودکی اش نیز همچنان بی ربط می نماید 
و دوبــاره مصاحبه با مردم عــادی در مورد 
تاریــخ آمریــکا و بــاز هــم تصاویر آرشــیوی 
از مراحــل رونــق آمریکا در ســده اخیــر و از 
گذشته تا کنون و شکل تداوم پیشرفت 
ایــن مقدمــه طوالنــی و  آنهــا. همچنــان 
کســالت بار ادامه دارد و مستندساز ایده 
اصلــی و یــا انگیــزه اش از ایــن تقابل های 

کلیشه دوتایی را بیان نمی کند.
دقیقــه   1۵ از  بعــد  »خارجــی«  مســتند 
شــیوه اش را مشــخص می کنــد. نــه! این 
آمریــکا  پیشــرفت  درمــورد  مســتندی 
نــام  بــه  نیســت، بلکــه دربــاره شــخصی 
پروفســور قدیمــی چرمهیــن اســت کــه 
ســال ها قبــل در آمریــکا کار کــرده و یکــی 
عیب یابــی  روی  بــر  کــه  بــوده  کســانی  از 
اســت.  داشــته  مطالعاتــی  فضاپیمــا  آن 
اینجاست که مستند وارد فاز کسالت بار 
مصاحبــه  مصاحبــه  می شــود.  دیگــری 
پرفســور  خــود  بــا  مصاحبــه  مصاحبــه! 
قدیمی چرمهین که فوق دکترای مکانیک 

از دانشگاه ویرجینیای آمریکا دارد.
اینکــه می گویم مســتند »خارجــی« با این 
داشــته می تواند کمتر از ده دقیقه باشــد 
و نــه 4۵ دقیقــه، پر بیراه نیســت. به یکی 

از بخش های مســتند که فقط اســتفاده 
تمرکــز  بیشــتر  اســت  آرشــیو  از  صــرف 
کاراکتــر  حرف هــای  خــال  در  می کنیــم: 
محــوری، مستندســاز موضــوع را مجــدد 
به حادثــه فضاپیمای چلنجر می کشــاند 
آن واقعــه  آرشــیوی از  و دوبــاره تصاویــر 
می دهــد.  نشــان  را  انفجــار  تــا  پرتــاب  از 
تصاویری طوالنی از ارتباط رادیویی و گریه 
و زاری مــردم کــه برای تماشــا آمــده بودند 
و نگرانــی همــکاران ایســتگاه فضایــی از 
صعــود و ســقوط! یــک دوجیــن حرف هــا 
و تفاســیر در خــال ایــن تصاویر بــه زبان 
اصلــی حتــی بــدون زیرنویس کــه معلوم 
مســتند  در  دارد  کارکــردی  چــه  نیســت 
»خارجــی« به نمایش درمی آیــد. آدم هایی 
که چندین بار به باال نگاه می کنند و شاهد 
ســقوط شــاتل فضایی اند. فقط همین را 
بدانیم که این 8 دقیقه تصویر آرشــیوی، 
بــدون دخــل و تصــرف، همــان تصاویــر 
خبــر زمــان حادثــه اســت و مستندســاز 
فقــط زحمت یافتــن تصاویر و قــرار دادن 
بی مــزد و منتــش را در مســتند خــودش 
کشــیده اســت. بــاورش ســخت اســت 
کــه در مســتندی کــه چهارچــوب آن بــه 
ســاده انگارانه ترین حالت، مصاحبه های 
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بی روح با چند سوژه اش است، 8 دقیقه، 
آن هــم بدون قطع، از یک فایل آرشــیوی 
خارجی اســتفاده کند و فقــدان جذابیت 
بصــری تصاویر اورجینالش را با آرشــیوی 
خارجی پر کند. مستندســاز حتی زحمت 
تدوین مجدد این آیتم هشت دقیقه ای 
خــود  بــه  را  مســتندش  اول  نیمــه  در 
نمی دهد و آنوقت با صراحت مســتندی 
می ســازد کــه ســویه ای انتقــادی در بــاب 

آمریکاست!!
چیزی شــبیه به نقد در مستند »خارجی« 
 بــه نقــد تبدیــل 

ً
وجــود دارد کــه اساســا

نشــده اســت. مستندســاز بعــد از بیان 
این نکته که پرفســور در قبال عیب یابی 
شــاتل آمریکایی نقشــی داشــته و دادن 
همــان  مجــدد  ازاین دســت  اطاعاتــی 
کودک ایرانی را نشــان می دهــد که دارد با 
کاغذ موشــک می سازد. یک نقد نخ نما و 
شعاری از فاکت ما در برابر رونق علم در 
جهــان که خود دســت کمی از شــعارهای 
عقیدتــی سیاســی در ابتدای مســتند در 

مدرسه ندارد.
 طبق اسناد سازمان فضایی آمریکا دکتر 
قدیمــی بــا طرحــی فرمولــی علت ســقوط 
شاتل را بررسی و عیب یابی نمود که تیم 

عیب یابــی شــاتل از طــرف رئیس جمهور 
وقــت آمریــکا رونالــد ریــگان 2۰۰هــزار دالر 
پــاداش و ســهم دکتــر ایرانــی فقــط یــک 
پلیــور بــود. او آن زمان پیشــنهادهایی از 
ژاپــن هــم داشــت اما انــگار به ایــران آمد 
و بازگشــت بــه وطــن را بر خفــت در خاک 

بیگانه ترجیح داد.
مستندســاز همچنــان در میانــه اثــرش 
بــا خــود  از پان هــای مصاحبــه طوالنــی 
پروفســور استفاده می کند. بخش هایی 
که جــز ســویه ای کام محور هیــچ کارکرد 
بصــری دیگــری نــدارد. »ایــن خــاک درون 
منه. این خاک رو شــما نمیتونی از درون 
مــن بکشــی بیــرون. تاروپــود مــن از این 
خاکــه. مــن نمی تونــم خودمو گــول بزنم 
برم توی کشــوری دیگــه« جانمایی نماها 
و اطاعــات جــوری در مســتند پرداخــت 
شــده که باور بازگشــت به وطن به دلیل 
عاقــه به خــاک، بعد از طــرح ماجــرای 2۰۰ 
هــزار دالر ســخت می نماید. مستندســاز 
 بعــد ازطــرح عــدم پرداخــت آن 2۰۰ 

ً
دقیقــا

هــزار دالر بــه دکتــر، چندیــن بــار موضوع 
بازگشــت بــه وطــن را در کام کاراکتــرش 
در مســتند می گنجاند که اصــًا باورپذیر 
نیســت و این سؤال پیش می آید اگر آن 

مستندساز همچنان 
در میانه اثرش از 

پالن های مصاحبه 
طوالنی با خود 

پروفسور استفاده 
می کند. بخش هایی 
که جز سویه ای کالم 

محور هیچ کارکرد 
بصری دیگری ندارد.
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2۰۰ هــزار دالر بــه پروفســور داده می شــد 
آیــا همچنان درمورد خــاک این حرف ها را 
می زد؟ به عبارتی جانمایی اطاعات نیز در 
مســتند »خارجی« به شدت بد است. به 
این دلیل که وقتی کسی با وجود خدمت 
بــه آمریــکا در حقــش اجحــاف می شــود، 
بافاصلــه بهانه برگشــت بــه میهنش را 
خاک قلمداد می کند و این درحالی است 
که منطــق روایی خــود مســتند دارد این 
نکته را متذکر می شــود که آن 2۰۰ هزاردالر 

در این بازگشت بی تأثیر نبوده است.
بخش اعظم پایانی مستند هم ایستادن 
دکتر روبروی دوربین و حرف زدن است و 
معرفی مستقیم خودش و تنها کاری که 
مستندساز انجام می دهد این است که 
یک تک فریم از یک لوح یادبود، یا تصویر 
مــدرک دکتــرا، یــا یــک عکــس شــخصی 
پروفســور را و یــا چندیــن و چنــد عکس 
بــا نوایــی شــبیه بــه تک ضــرب  را  دیگــر 
زنگولــه زورخانه نمایــش می دهد. چیزی 
غ از خاقیت! که اگــر این عکس ها را  فــار
از ایــن ســکانس طوالنــی برداریم مجدد 
شــاهد 9 دقیقــه مصاحبــه مســتقیم و 
تکــراری هســتیم کــه فقط حرف اســت و 

حرف و حرف و حرف.
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»محمدحسـین سلطانی« فیلمسازیه که معتقده فیلمسـازی اونو 
وارد دنیای آشـپزی کرده. دوره های فیلمسـازی رو تو سـال هشتاد و 
دو در باشگاه خبرنگاران جوان و حوزه هنری گذرونده. تجربه  خیلی 
زیـادی در بخـش فیلـم کوتـاه داره و معتقـده خیلی اتفاقی به فضای 
مستند کشیده شد. مستند »خرگوش سفید را دنبال کن« به زبان 
انگلیسی تهیه شده. این مستند روایت گر زندگی یک فرانسوی به 
نام »فرانسوا حسین« است که عاشق یک دختر ایرانی می شه و به 
اسـام مشـرف می شـود. یک نظامی که اول راه انداز رستوران و بعد 
آشـپز می شـه . کسـی که تو یه کشـور دیگه برای ارتقای آشپزی اونجا 

تاش می کنه.

کارگردان:
محمدحسین 

سلطانی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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هیاهوی بسیار برای 
هیچ

یادداشتی بر مستند  »خرگوش سفید را دنبال کن«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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کارگردان  فورمن  میلوش 
آمریکا  سینمای  تبار  چک  افسانه ای 
فراز  بر  پرواز  و  آمادئوس  فیلم های  که 
جایزه  او  برای  بار  دو  او  فاخته  آشیانه 
ارمغان  به  را  کارگردانی  بهترین  اسکار 
آورددر چکسلواکی کمونیستی دهه ۶۰ 
که خود در آن فیلم ساخت حرف های 
تمام  که  آنجا  از  می زد.  وحشتناک 
بودند،اگر  دولت  کارمند  هنرمندان 
را  ساخت،او  می  بدی  فیلم  کارگردانی 
به  دولتی  منابع  دادن  هدر  دلیل  به 
اما  آزاد  کشورهای  در  انداختند.  زندان 
شود  باعث  میتواند  خوب  نقد  یک 
را  کار خود  که یک فیلمساز اشکاالت 
بفهمد و اگر می بیند نمی تواند فیلم 
بسازد فیلمسازی را کنار بگذارد و دنبال 
است  بهتر  آن  در  که  دیگری  شغل 
سفید  خرگوش  فیلم  کارگردان  برود. 
دهه  چکسلواکی  در  اگر  کن  دنبال  را 
زندان  به  صد  در  صد  میکرد  زندگی   ۶۰
میافتاد، نه صرفا به خاطر اینکه منابع 
مالی را هدر داده است، بلکه چون به 
جای اینکه از موضوع بسیار فوقالعاده 
یکی  بسازد  درخشان  فیلم  یک  خود 
سال  چندین  های  مستند  بدترین  از 

است.  ساخته  را  ایران  سینمای  اخیر 
آشپزی  کن داستان  را دنبال  خرگوش 
فرانسوی را روایت می کند که مسلمان 
شده و در ایران زندگی می کند به چندین 
شیفته  و  می دهد  مشاوره  رستوران 
سیناپس  عجب  است.  ایرانی  زندگی 
فوقالعادهای اما عجب فیلم بدی برای 
این سیناپس عالی. فیلم گویی به کل 
فاقد فیلمنامه بوده است، بسیار بی 
به  فیلم  کل  کننده.  کسل  و  ته  و  سر 
زبان انگلیسی است اما گویا کارگردان 
که یک  کند  را متقاعد  نتوانست خود 
مترجم فرانسه به سر صحنه بیاورد تو 
مجبور نباشیم انگلیسی صحبت کردن 
با  هم  آن  بشنویم  را  فرانسوا  افتضاح 
زیرنویس فارسی که الاقل در آن میتوان 
۵۰ غلط پیدا کرد. زیرنویس سفید برای 
سکانس های  درصد  نود  که  فیلمی 
روشن  نورپردازی  پان های  در  آن 
روایت میشود. مخاطب فیلم کیست 
صحبت  انگلیسی  زبان  به  معین  چرا 
وسط  معین  های  سکانس  می کند؟ 
سکانسهای فرانسوا برای چه گنجانده 
شده؟ فیلم داستان چیست داستان 
آشپزی به سبک آشپزی ایرانی نقد دارد؟ 

پوستر  فیلم مستند
»خرگوش سفید را 

دنبال کن«
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کمتر فیلمی در 
جشنواره امسال 

وجود دارد که تا این 
حد بی ربط باشد و 

هیچ چیزش به هیچ 
چیزش نیاید.

یا آدم که شیفته زندگی کردن در ایران 
است؟ چرا از گذشته اش می گوید چرا 
عکس دخترانش را نمی بینیم و متوجه 
نمی شویم اسمدختران او چیست؟ چرا 
جاهایی که انگلیسی را با لهجه فرانسه 
حرف می زند زیرنویس غلط است؟ چرا 
نورپردازی تمام سکانس ها با هم فرق 
دارد؟ برای کسی که به آشپزان فرانسوی 
عاقه دارد و همیشه پیجوی این بوده 
آشپز فرانسوی در مورد  که ببیند یک 
غذاهای ایرانی و فرهنگ آشپزی ایرانی 
چه می گوید، شروع فیلم یک هیجان 
تمام عیار است اما کارگردان در همان ۵ 
دقیقه اول فاتحه فیلم خود را میخواند. 
ساخته  زیادی  مستند  های  فیلم 
می شوند که با یک دوربین ساده من 
از  دقیق  روایت  ساده  میکروفون  یک 
خرگوش  اما  هستند،  انسانها  زندگی 
سفید را دنبال کن از اسم پرطمطراقش 
روایت اش  و  داستان  کلیت  تا  گرفته 
پرمدعا رفتار می کند و در نهایت هیچ 
چیزی کف دست تماشاگر نمی گذارد. 
کمتر فیلمی در جشنواره امسال وجود 
دارد که تا این حد بی ربط باشد و هیچ 

چیزش به هیچ چیزش نیاید.
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