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»محمدحسن یادگاری« کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراش رو 
تـو رشـته ی علـوم ارتباطـات دانشـگاه تهران گرفتـه. یه جورایـی برای 
خـودش متخصـص تئـوری و نظریـه پـردازی رسـانه ای شـده. شـاید 
بشـه گفـت زیـاد فیلـم دیـدن تو عالقـه اش به این رشـته خیلی تاثیر 

داشته. هشت تا مستند ساخته و بابتشون جایزه هم گرفته. 
مسـتند رو واقعـی، غیرتخیلی،کم هزینـه و تأثیـرش رو مانـا می دونـه. 
تأثیر مستند رو مثل کتاب علمی طوالنی و تاثیر فیلم سینمایی رو 

مثل رمان کوتاه مدت تر می دونه.
  مسـتند »خانـه ی مـن کجاسـت؟«  در مـورد معضـالت مسـکن تـو 
تهرانه. وقتی خودش در به در دنبال خونه ی مناسـب می گشـت و 
این گشتن حدود هفت ماه طول کشید و به سختی خونه پیدا کرد، 
ایده ی ساخت این فیلم به ذهنش رسید. اگر شما هم می خواین 
بدونیـن وضـع مسـکن تـو تهـران از چـه قـراره حتمـا ایـن مسـتند رو 

ببینید.  

کارگردان:
محمدحسن 

یادگاری

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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ویژگی هــای  بیــن  از  بخواهــم  اگــر 
مســتندهای  متعــدد  و  مشــترک 
تلویزیونــی، یکی را به عنــوان اصلی ترین 
مــورد انتخــاب کنــم بی شــک آن چیــزی 
نیســت جــز تاریخ مصــرف داشــتِن زاویه 
دیــد ســازنده بــه ســوژه! البتــه تعاریف از 
مستند تلویزیونی متفاوت است. شاید 
در کتاب هــای مرجــع قدیمی تــر در نظریه 
فیلم، وجه تشــابه چنین مســتندهایی، 
باشــد؛  اثــر  تهیــه  فرمــت  و  تولیــد  ابــزار 
امــا بی شــک امــروز ه یکــی از کارکردهای 
ثــاری  آ چنیــن  دائمــی  البتــه  و  دیریــن 
تولیــد محتوایــی اســت کــه درآِن  واحــد 
هــم نقــدی بــه روز از ســوژه باشــد و هــم 
از فاکتــور مصرفــی بودن بی بهــره نماند. 
به عبارتی مســتندهای تلویزیونی عالوه 
بــر اینکه ســوژه ای اجتماعی را به چالش 
گــذرای  ماهیــت  دلیــل  بــه  می کشــند، 
دارای  محتــوا،  تولیــد  بــرای  تلویزیــون 

ساحتی تک بعدی و زودگذرند.
مســتند »خانه ام کجاســت؟« نیــز از این 
قاعدۀ تا حدودی فراگیر، مستثنا نیست. 
اثــری که به دلیــل پرداختــن بی رویه اش 
بــر عواملی کــه زودگذرند، خــود نیز دچار 
چنیــن سرنوشــتی می شــود. اینگونه که 
در چنین مســتندهایی، اجــزای کوچکی 
که روایت را می ســازد و نکات ریزی که بر 
درون مایــه اصلی اثر تأکیــد دارد، به جای 
آنکه حامل اندیشــه ای قابل اعتنا باشد، 

بیشــتر بــر حیطــه خبــری یــا اصطالحــات 
می پــردازد.  ســوژه اش  روِز  تعابیــر  و 
خــود  از  موضــوع  شــدن  روشــن  بــرای 
فیلــم مثــال می زنیــم. مســتند »خانــه ام 
ج قیمت های  کجاســت؟« پر اســت از در
نجومــی خانه هــا، امــالک، اعــداد و ارقــام، 
مــواردی همچــون لوکیشــن و موقعیت 
و  امــالک  بنگاه هــای  کار  شــکل  زمیــن، 
... کــه همــه ایــن مــوارد بی شــک کمتــر 
از 5 ســال دیگــر، منقــرض و بــی کارکــرد 
می شــوند. مستندســاز آنقــدر بــه درون 
ســوژه نفــوذ می کنــد و آنقــدر می خواهد 
به اصطــالح، پرده از اســرار بردارد و نقدی 
کامــل از شــرایط بــازار مســکن ارائه دهد 
بی شــک  می افتــد.  بــام  آن ســوی  از  کــه 
چــرا  دارد،  تاریخ مصــرف  مســتند  ایــن 
کــه بــه پدیــدۀ گرانــی مســکن به شــکلی 
جامعه شناســانه توجــه نداشــته و فقط 
همه تالشــش را بــرای دادن آمــار و ارقام 
و رو کــردِن آن روی پلیــِد عوامــل دولتــی 
مســکن  ســرمایه گذاران  و  بنگاه هــا  و 
معطــوف کرده اســت. حتی اگــر این ادعا 
را بپذیریــم کــه مستندســاز بــا اســتفاده 
از نظریــات کارشناســِی چنــد متخصــِص 
بــازار مســکن تالش داشــته این ســویه 
اجتماعی و اقتصادی را در قبال سوژه در 
اثــرش اعمال کند؛ اما باز هــم می توانیم 
بگوییــم کــه در ایــن راه ناموفــق بــوده؛ 
پوستر  فیلم مستندچــرا که همــه ایــن اظهارنظرهــا معطوف 

»خانه ام کجاست؟«
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و  اکنــوِن تهــران  بــه زمانــی محــدود در 
در  خریــداران  روی  پیــش  چالش هــای 
قبــال مســکن اســت. چالش هایــی که 
ممکــن اســت حتــی دو ســال دیگر هم 

جای تأمل نداشته باشد.
کــه  نگاهــی  اعمــال  خاطــر  بــه  مســتند 
تاریخ مصــرف دارد، اثــرش را از ســاحتی 
جهان شــمول به آیتمی تبدیل کرده که 
بی شــباهت به آیتم های خبری نیست. 
تمامــی عناصــر تشــکیل دهنده روایت، 
گاهی  حــول محــوِر کشــف ماجرایــی کارآ
می چرخــد. مستندســاز و عواملــش بــا 
اتــکا بــر شــیوه هایی همچــون دوربیــن 
تصویربــرداری  و  صدابــرداری  و  مخفــی 
بنگاه هــای  صاحبــان  از  اطــالع  بــدون 
یــک  تــدارک  بــا  همــه  از  بدتــر  و  ملکــی 
چنــد  بــه  فریبــکار  به اصطــالح  بازیگــِر 
افــراد  آن  وسوســه  و  معامالتــی  بنــگاه 
برای معاملــه ای فریبکارانه، ســعی دارد 
دالیــل گرانــی مســکن را شــفاف ســازد. 
همه این ها تنها احتماالتی نمایشی اند 
غ از بحــث علمــی ماجــرا، اثــر را  کــه فــار
به طرف آیتم های خبری ســوق داده اند. 
بــه طــور مثــال اینکــه شــما بازیگــری را 
در قالــب نقــِش خریــداری میلیــاردر بــه 
بنگاهــی ملکــی بفرســتید و مخفیانــه از 
او و صاحب بنگاه تصویر و صدا بگیرید 
و آن را بــه عنوان مدرکی بــرای چگونگی 
مســکن  و  ملکــی  قراردادهــای  انعقــاد 

قلمداد کنید، بارها و بارها این روش در 
آیتم هــای گزارشــی در اخبار شــبانگاهی 
نیز بکار رفته و به شــدت کلیشه است. 
اینجا شــما ابتکار عملی بــرای پرداختن 
بــه ماجــرا نداریــد و فقــط از یــک روش 

گزارشی برای بیان بهره برده اید.
در ادامــه رویــه آیتم وار مســتند، همین 
بس کــه به گزارش های میــان برنامه ای 
از  پرس وجــو  و  رهگــذران  و  مــردم  از 
آنــان در قبــال ســوژه نگاهــی بیندازیــم. 
کامــاًل  مصاحبه هــا  از  بخــش  ایــن 
نشــان دهنده نداشــتن رویــه و شــکل 
بــرای مستندســازی اســت کــه اثــرش را 
تنها برای تلویزیون -که کارکردی موقت 
دارد- تولیــد کرده اســت. مصاحبه های 
فرمایشــی، بــا نظمــی مصنوعــی، از قبل 
تعیین شــده و سطحی؛ و مستندسازی 
ایــن  خبــری  و  کلیشــه  شــکل  بــه  کــه 
هــم  کنــار  تدویــن  در  را  مصاحبه هــا 
می چینــد تــا بگویــد: »بله در بیــن مردم 
نظرهایــی  چنیــن  بنگاه دارهــا  دربــاره 

وجود دارد. هم مثبت و هم منفی«.
پژوهشــی  مســتندهای  نــاف  انــگار 
از بطــن مــادری مشــترک  را  تلویزیونــی 
و  فــرم  نظــر  از  اینگونــه  کــه  بریده انــد 
شــیوه شــبیه به هم انــد. همگــی از یک 
فــرم کلیشــه بهــره می برنــد و همــه آنها 
یــک مقالــه پژوهشــی عمــل  همچــون 
می کننــد. یــک مقدمــه دارنــد کــه در آن 
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موضــوع بیــان می شــود. بعــد ســؤاالت 
تحقیق و بعد فرضیه ها و بعد پیشــینه 
ح متغیرهــا و بعــد  تحقیــق و بعــد شــر
 یــک نتیجه گیری. 

ً
یافتــن دالیل و نهایتا

گرچــه وجــود ایــن مــوارد یــاد شــده در 
مســتندهای پژوهشــی ایــراد یــا نقــص 
نیســت؛ امــا شــکل چیدمــان اثــر و نوع 
برخــورد بــا ســوژه و چگونگــی روایت اثر 
در  رایــج  کلیشــه های  بــا  مطابــق  کامــاًل 
مستندسازی پژوهشی است. در اینجا 
بخشــی طوالنی از مســتندی که چالش 
اصلــی اش و ســؤال تحقیقــش گرانــی و 
اســت،  تهــران  در  مســکن  آشــفته بازار 
اختصــاص دارد بــه تاریــخ و موشــکافی 
دالیــل قدیمی و ریشــه ای این موضوع! 
کــه  مســتندهایی  تمــام  مثــل   

ً
دقیقــا

گرانــی  خــودرو،  گرانــی  دربــاره  می شــود 
مایحتــاج  گرانــی  اساســی،  کاالهــای 
غذایــی، گرانــی خدمات و غیره ســاخت؛ 
بنابرایــن مســتند »خانــه ام کجاســت؟« 
از نظــر فــرم هیچ چیــز تــازه ای بــرای ارائه 
 باید فرمــی بدیع 

ً
نــدارد. نه اینکــه الزامــا

داشــته باشــد، بلکه حداقل از شمایلی 
بهــره ببــرد کــه اینقــدر قابــل پیش بینی 
نباشــد. مخاطبــان حرفــه ای مســتند با 
دیــدن 5 دقیقــه ابتدایی مســتندهایی 
ازاین دســت می توانند حدس بزنند که 
ثــار چگونــه از مصاحبــه اســتفاده  ایــن آ
می کنــد و کجــا. می دانند کدام قســمت 

از مستند باید منتظر حضور کارشناس 
باشند. می دانند کدام بخش از مستند 
زیــرورو  و  آرشــیو  بــه  دارد  اختصــاص 
گــردن تصاویــری از مثــاًل تهــران قدیــم. 
ایــن مخاطبان حتی به آســانی می توانند 
مســتندهای  قبیــل  ایــن  پایان بنــدی 
تاریخ مصــرف دار را حــدس بزننــد. چون 
موضــوع  و  آشناســت  قالبــی  قالــب، 
موضوعــی ملمــوس و کلیشــه. چیــزی 
کــه مستندســاز بــدان می رســد همــان 
چیــزی اســت کــه همــه مــردم در قبــال 
خــود  و  جرایــد  در  پیش تــر  مســکن 
اخبــار و تلویزیــون از آن اطالعــات کافــی 
دارنــد. حــاال در مســتندی بیــش از یــک 
ســاعت بااین همــه گشــت وگذار، چنــد 
مــورد تــازه نیــز بــه چشــم می خــورد کــه 
بدیهــی اســت. مشــکل اصلــی در زاویه 
دیــد کلــی مستندســاز بــا ســوژه اســت 
و نــه کشــف حقیقتــی کــه خــوِد عوامــل 
تولیــد با رســیدن بــه آن جلــوی دوربین 
شگفت زده شوند. در برخی از صحنه ها 
در  خانه هــا  نجومــی  قیمت هــای  بیــان 
برخی نقاط تهران آن چنان عوامل تولید 
و یــا به اصطالح بازیگــران جلوی دوربین 
را شــگفت زده می کنــد که شــکل اثر را از 
مســتند می انــدازد و بیش ازپیــش آن را 

به یک گزارش خبری نزدیک می کند.
مســتند »خانــه ام کجاســت؟« بی دلیــل 
طوالنی اســت. آدم هایــش بدون کنترل 
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حرف می زنند. 
تــا  نداشــته  را  آن  دل  مستندســاز 
بخش هــای تکراری و زائــد را حذف کند. 
چــه دلیل دارد یک امالکــی تمام زیروبم 
ح دهــد و حــاال گفتــار متن  کارش را شــر
ح آن بپردازد؟ یا  هم مجدد بیاید و به شر
بــه طور مثال وقتی یکی از عوامل تولید 
بــا تکنیــک دوربیــن مخفــی در بنگاهــی 
ملکــی حضور دارد، تمــام حرف های غیر 
مرتبــط آنهــا از بــازار و دالر و غیــره نیــز در 
مســتندی با موضوعی مشــخص لحاظ 
شــود. مثاًل اگــر برای اشــراف بر موضوع 
ایــن صحنه هــا فقــط شــیوه رندانــه  در 
بنگاه هــا در معاملــه در نســخه نهایــی 
مشــکلی  چــه  می شــد  لحــاظ  مســتند 
پیــش می آمــد؟ یــاد در جایــی دیگر یک 
بــه  دارد  اختصــاص  مســتند  از  بخــش 
خانــه ای لوکــس کــه همــه مصالحــش 
ح پــروژه  ج وارد شــده. مجــری طــر از خــار
می دهــد.  ح  شــر را  خانــه  چیــز  همــه 
مستند اینجا به نهایِت کرختی و ضعف 
می رســد. از پنجره هــای خانــه تــا جــز بــه 
جــز مصالــح و در و دیــوار و ســرامیک و 
ح نمــای  الیــاف طــال در ســرامیک و شــر
چهار طــرف خیابان های منتهی به خانه 
و بســیار مــورد دیگــر، توســط ایــن فــرد 
ح داده می شــود. چــرا؟ چــون فقــط  شــر
بگویــد در تهــران چنیــن خانه هایــی بــا 
قیمــت پایه متــری 40 میلیون نیز وجود 

دارد. یــا خانه ای که اســتخر روبــاز دارد و 
همــه آزادانــه جلــوی دیگران در آن شــنا 
می کننــد. مستندســاز گاهــی در قامــت 
یــک مأمور امربه معــروف و نهی از منکر 
می پرســد:  متعجــب  و  می شــود  وارد 

»استخر؟«
نریشــن نیز در اغلــب صحنه ها توضیح 
اضافــه و بی مــورد می دهد. ابتــدا قبل از 
ورود بازیگــر مســتند در نقــش خریــدار 
بــه درون یــک بنــگاه امــالک، آنچــه قــرار 
است بینیم را نریشن توضیح می دهد. 
بعــد مجــدد همــه اطالعاتــی کــه نریتــور 
و  می بینیــم  تصاویــر  بــا  را  نمــود  بیــان 
ناامیدکننده تریــن بخش آنجاســت که 
پایــان دوربیــن مخفــی، مجــدد  از  بعــد 
نریشــن دوباره آنچه دیده ایم را توضیح 

می دهد.
آن  از  کجاســت؟«  »خانــه ام  مســتند 
کمــی  شــاید  کــه  اســت  ثــاری  آ دســت 
اطالعات عمومی مخاطب را بیشتر کند 
امــا در بحــث زیبایی شناســی چیــزی در 
چنته ندارد. اثری که به طور مثال بخش 
رانــدن  بیــرون  کــه دربــاره  آرشــیوی اش 
مســتأجر توســط صاحبخانــه اســت، از 
تأثیرگذارتــر  اورجینالــش  بخش هــای 
اســت. صحنه ای کــه با اصالت اســت و 
دارای کنــش و کششــی اســت کــه یــک 
مســتند، بی چون وچــرا بایــد از آن بهــره 

ببرد.

مستند »خانه ام 
کجاست؟« از آن 

ثاری است که  دست آ
شاید کمی اطالعات 

عمومی مخاطب را 
بیشتر کند اما در 

بحث زیبایی شناسی 
چیزی در چنته ندارد.
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»سـید شـهاب الدین موسـوی« خودش رو یک مستندساز تجربی 
می دونه.با وجود اینکه تو دانشـگاه رشـته ی کشـاورزی خونده ولی 
مستندسازی رو به خاطر عالقه اش از دوره   ی نوجوونی دنبال کرده. 
عالقه ای که برادرش رو مجاب می کنه که به »وحید فرجی« معرفی 
اش کنه و ساخت یه مستند مشترک با وحید فرجی و دیده شدن 

کار اون رو در راهی که انتخاب کرده مصمم تر می کنه.
 مستند »شکاف« روایتی از شکاف طبقاتی در ایرانه . مستندی که 
اگرچـه انتخـاب موضـوع رو خـود کارگـردان شـخصا انجـام نـداده ولی 
خیلی خوب تونسته با موضوع ارتباط برقرار کنه. روایت موسوی رو 

از این معضل فرهنگی و اجتماعی با هم ببینیم.

کارگردان:
سید شهاب الدین 

موسوی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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حقیقت نصفه دروغی 
بزرگ است

یادداشتی بر مستند  »شکاف«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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در  میزانسن  و  فرم  تحلیل 
است  شده  آزموده  کمتر  کاری  ایران 
نظر  از  فیلمی  که  آمده  پیش  کمتر  و 
قبولی  قابل  استاندارد  میزانسن  فرم 
و  گذشت  آن  از  بتوان  و  باشد  داشته 
تحلیل محتوا پرداخت، به خصوص در 
اما  شکاف  امسال.  مستند  جشنواره 
روایت  نحوه  در  که  ایرادهایی  علیرغم 
خود دارد و ایرادهایی که به فیلمبرداری 
تدوین آن می توان گرفت جزو فیلم های 
نظر  این  از  امسال  باالی  استاندارد  با 
که  اینجاست  موضوع  اما  باشد.  می 
مشکل  بسیار  است  فیلمی  شکاف 
انگشت  چون  کردن.  تحلیل  برای 
فیلم  یک  که  گذرد  می  موضوعی  روی 
کافی نیست. در  برای آن  40 دقیقه ای 
سینمای دنیا فیلم های زیادی در مورد 
این  اصلی  تم  شدند  ساخته  سرقت 
فیلم ها اشتباهی است که سارقین در 
یکی از مراحل کار خود مرتکب می شوند 
اما سریال اسپانیایی شبکه نتفلیکس 
سرقتی  مورد  در  کاغذی  خانه  نامه  به 
است که مغز متفکر آن پیش بینی تمام 
پیشامدها را کرده است. حاال چرا باید 
در تحلیل فیلم مستندی سینما ایران 

اشاره  دنیا  در  سرقت  ژانر  های  فیلم 
کرد؟ موضوع در همان پیش بینی تمام 
وقایع است. شکاف وارد حیطه ای می 
شود اگر پیش بینی تمام سوال هایی 
او بپرسند نکند  از  را که ممکن است 
یک فیلم شکست خورده است. اما آیا 
خورده  شکست  مستند  یک  شکاف 
است؟شکاف در مورد اختالف طبقاتی، 
تاثیر رسانه  ها بر زندگی اقتصادیشان، 
همینطور تغییر زندگی مردم و نگاهشان 
اقتصاد و زندگی ست. شکاف فیلمی 
اقتصادی  سیاست های  درباره  است 
وضع  به  مردم  نگاه  همینطور  دولت 
فیلمیست  شکاف  خودشان.  زندگی 
در مورد. شکاف در 40 دقیقه می خواهد 
فیلم می باشد در مورد همه چیز، اما آیا 
بی طرف  می خواهد  فیلم  است؟  کافی 
باشد هم نگاهی به اقتصاد چپ داشته 
باشد و هم نگاهی به اقتصاد بازار داشته 
باشد هم با اقتصاددانانی صحبت کرده 
که چپ گرا هستند هم با اقتصاددانان 
صحبت کرده که به این توجه می کند که 
همه چیز نباید برابر باشد.فیلم بدون 
تردید فرم استانداردی را در ساختار خود 
آن  از  کمتر  کارگردان  اما  کرده  ایجاد  را 

پوستر  فیلم مستند
»شکاف«
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چیزی که تصور می کند باهوش است. 
شکاف فیلمی معمولی نیست فیلمی 
مدعی است .اما فیلم مدعی چیست؟ 
زمانی که شما در مورد یک فرد روستایی 
فیلم سازید که زندگی ساده ای دارد و 
خواسته های ساده ای دارد فیلم شما از 
نظر موضوع کم ادعا تر است از فیلمی 
شرایط  تحلیل  می خواهد  که  است 
گذشته  سال   40 در  مردم  اقتصادی 
شکاف  دهد.  انجام  دقیقه   40 در  را 
پاسخ  پرسش ها  تمام  به  میخواهد 
دهد اما هیچگاه به پرسش اصلی اشاره 
تصور  آنکه  از  بیش  شکاف  نمی کند. 
می کند نگاهی یکسویه دارد. کسی باید 
به کارگردان بگوید که شما نمی توانید 
بدون آنکه روشها یک موضوع را درست 
زیر  را  موضوع  اصل  بکنید  بررسی 
سوال ببرید.چرا شکاف تالش می کند 
با   

ً
صرفا کند  تحلیل  درست  آنکه  بی 

شوندگان  مصاحبه  زبان  از  گزاره هایی 
به سبک زندگی مردم حمله کند. حمله 
کند؟ بله و نمیتواند از زیر این موضوع 
و  نصفه  حقیقت  کند.  فرار  نمی تواند 
نیمه از یک دروغ عادی، دروغی بزرگ تر 
است. شکاف می خواهد تمام پاسخ ها 

را در 40 دقیقه به صورت دقیق بدهد 
به نصف حقیقت  به نسبت  اما فقط 
شروع  آنجا  از  می کند.مشکل  اشاره 
می شود شکاف از همان ابتدا شروع به 
مانیفست صادر کردن نرم می کند و از 
همان ابتدا نسبت به آدمهایی که آنها 
را مخاطب قرار می دهد دیدی از باال دارد. 
هیچ وقت با دیدن این فیلم احساس 
خوبی به تماشاگر دست نخواهد داد 
به سه دلیل یک اینکه شکاف راست 
می گوید این مشکالت در فرهنگ مردم 
ما وجود دارد. دوم اما اینکه به آنها حمله 
می کند به دلیل سبک زندگی شان به 
دلیل خواسته هایشان به دلیل هر آن 
چیزی که می خواهند و محقق نمی شود 
تمام  از  را  خود  شکاف  اینکه  سوم   و 
وجود  با  حتی  می کند  بری  مشکالت 
اینکه در گفتار متن خود از افعال جمع 
استفاده می کند و خود را میان مردم قرار 
می دهد.شکاف می خواهد فیلمی باشد 
در ستایش آرامش سبک زندگی که در 
گذشته وجود داشت اما هیچ راه حلی 
مورد  در  وقت  هیچ  و  نمی دهد  ارائه 
مسائل )حتی از زبان مصاحبه شوندگان 

خود( تحلیل درستی ارائه نمی دهد.
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اما  باشد  بی طرف  میخواهد  فیلم 
حاشیه  تصاویر  از  اگر  حتی  نیست. 
نکات  عنوان  به  را  انقالب  از  پیش 
زندگی  سبک  اینکه  جهت  در  مثبتی 
امروزه  و  بوده  خوب  گذشته  در  مردم 
بد شده استفاده کند. فیلم در همان 
زبان  از  گزاره هایی  دادن  نشان  با  ابتدا 
یک استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق 
تالش می کند بگوید نگاهی کمونیستی 
ندارد اما احتیاج نیست تا استاد علوم 
 
ً
سیاسی باشید که بفهمید فیلم اساسا
راغفر  دارد.حسین  گرایانه  چپ  نگاهی 
یکی از معروفترین اقتصاد دانان چپ 
اینکه  با اشاره مستقیم به  می خواهد 
ایده هایش از کمونیسم نیامده خود را 
از این مسئله برابری کند اما متاسفانه 
ارزش  حرف هایش  از  مثال هایش 
کمتری دارند. مثاًل در مورد تاکسیرانان 
نیویورک به این موضوع اشاره نمی کند 
تاکسیرانان  سندیکای   

ً
اساسا که 

است.در  غیردولتی  نهاد  یک  نیویورک 
مورد ژاپن هم همینطور کره نیز اشاره ای 
به نکات مثبتی که در مورد اقتصاد آزاد 
 چیزهایی 

ً
آنها وجود دارد نمی کند صرفا

را بیان می کند که خود دلش می خواهد. 

حسین راغفر اقتصاددان بزرگی است 
اما در فیلم به طرز عجیب خشمگین 
است و کارگردان نتوانست او را کنترل 
کند که این طور نباشد. معلمی در فیلم 
حضور دارد که صحبت هایش به خوبی 
صداقت  که  است  این  دهنده  نشان 
به شرایط همکاران خود در  یعنی چه. 
همکاران  همینطور  و  گذشته  زمان 
خود در جاهای دیگر دنیا اشاره می کند 
با صداقت محض صحبت می کنند و 
می گوید که شرایط پیش از این خیلی 
بهتر بوده، مثل همکاران او در جاهای 
وحشتناک  شرایط  االن  اما  دنیا.  دیگر 
کل  خالف  بر  صحبت ها  این  است 
گنجاندن  با  کارگردان  و  است  فیلم 
صادقانه تر  به  معلم  این  صحبت های 
بلکه  نکرده  کمک  خود  فیلم  شدن 
فیلم خود را گیج کننده تر کرده است. 
کارگردان می گوید که من افکار و عقاید 
مختلف در فیلم خود گنجانده اند و این 
به معنای نگاه مطالعات فرهنگی گونه 
در  اما  است  آن  دموکرات  همینطور  و 
این مورد می توان گفت که نه فقط گیج 
کننده تر شده و در پایان فیلم هیچ وقت 
کارگردان  دل  حرف  که  نفهمیدی 

حقیقت نصفه و نیمه 
از یک دروغ عادی، 

دروغی بزرگ تر است. 
شکاف می خواهد 

تمام پاسخ ها را در 
۴۰ دقیقه به صورت 

دقیق بدهد اما 
فقط به نسبت به 

نصف حقیقت اشاره 
می کند.
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خود  از  فیلم  پایان  در  است..  بوده  چه 
در  بود  چه  مورد  در  شکاف  می پرسید 
مورد اختالف طبقاتی؟ پس چرا ریشه های 
آن را بررسی نکرد؟ در مورد چی بود حمله 
به اقتصاد غیر چپ؟ چرا مضرات اقتصاد 
چپ و همینطور مزایای اقتصاد بازار آزاد 
در  بود؟  چه  مورد  در  شکاف  نگفت.  را 
مورد فساد در موسسات اعتباری پس 
چرا ریشه های ساختاری این موسسات 
را بررسی نمی کند؟ شکاف در مورد چه 
بود؟ در مورد همه چیز حرف زد و نزد؟  
شکاف فیلمی است به شدت غیر قابل 
دفاع که علیرغم حرف های درست و فوق 
العاده ای که می زند به دلیل نصف و نیمه 
بودن و به دلیل گاز زدن به همه میوه 
که در سبد داشته فیلمی است  هایی 
که حتی به قدر یک ساعت پرسش های 
یک روزنامه نگار خبره ی اقتصادی را هم 
شکافداستان  دهد.   پاسخ  نمی تواند 
همان فیلمی است که راجع به سرقت 
ساخته شده کارگردان تصور کرده که فکر 
همه جای کار خود را کرده، مثل سارقی که 
فکر می کرده که تمام ابعاد سرقتی را که 
می خواهد انجام دهد سنجیده اما جایی 

آن میان، قضیه لو می رود.
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»عبدالخالق طاهری« عکاس و مستندساز، کارشناسی فیلمبرداری 
سینما و کارشناسی ارشد سینما داره. 

مستند سازی رو به خاطر ویژگی های خاص این گونه سینمایی در 
باز بودن دست فیلمساز در هماهنگی و ارتباط راحت تر با عوامل، 
به خاطرکم بودن تعداد گروه انتخاب کرده. نظرش اینه که هر کسی 
استعداد، توانایی و تجربه داره می تونه وارد این حیطه بشه.معتقده  
کسی که کارش با اقبال کارشناسان و بینندگان مواجه بشه حقش 

دیده شدنه. 
چه بسا کسانی که رشته شون سینماست و تو ادارات و شغل های 
نامرتبط کار می کنن و کسـانی از رشـته های دیگه که مستندسـازی 

می کنن و این به نظرش خیلی خوبه. 
»نوروز مجید« روایتیه از زندگی عشایری، زندگی کسانی که با طبیعت 

همراه که نه، بلکه یکی شدن.
مسـتندی کـه حاصـل سـه سـال تـالش و ضبـط تصاویریـه کـه در 
راسـتای عالقـه اش انجـام شـده، عالقـه بـی حـد و حصـر عبدالخالـق 

طاهری به طبیعت.

کارگردان:
عبدالخالق

 طاهری

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا



نشریه ی مستند های تلویزیونی 22

آفت روایت فرعی
یادداشتی بر مستند  »نوروز مجید«

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان
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چگونه می شود شما در مستندی 
شخصیتی یا شخصیت هایی را معرفی 
همچون،  شرایطی  و  ویژگی ها  با  کنید 
مفرط،  تنهایی  کار،  و  سخت کوشی 
روزمرگی، تأمین معاشی سخت، دوری 
این  اما   ... و  فرزند  و  زن  و  خانواده  از 
اشخاص در طول 75 دقیقه همچنان 
متوجه  باشند؟  مجهول  و  ناشناس 
نشدم در مستند »نوروز مجید« این یک 
تکنیک است یا یک ندانم کاری! آیا برای 
شناخت شخصیت ها و بازشناساندن 
آنان به مخاطب، چه در ادبیات یا سینما، 
فقط باید بیوگرافی آنها را گفت و کمی 
اینکه  یا  پیرامونی شان،  شرایط  از  هم 
کاربرد  معرفی  برای  هم  دیگری  عناصر 
دارد؟ بی شک تنهایی سخت است و آن 
تنهایی که از سر جبر نیز باشد سخت تر 
سوژه  مجید،  نوروِز  در  و  می نماید 
به شدت درگیر این تنهایی است اما با 
پایان یافتن مستند، حتی ذره ای دلمان 
برای این دو کاراکتر موجود در اثر تنگ 
بدانیم  نیستیم  مشتاق  یا  نمی شود 
آنها که هستند و حاال چه می کنند و یا 
به  شوقش  و  تنهایی  این  از  تصویری 
نمی بندد.  نقش  ذهنمان  در  زندگی 

دلیل اصلی این بی توجهی ما به کاراکتری 
بااین همه قابلیت، عدم توجه کارگردان 
بر درونیات سوژه است. مستندساز در 
مرز بین مستندی بومنگار و چهره نگار 
را  حدودش  نتوانسته  و  است  مانده 
این  بین  تأثیرگذار  حسی  القای  برای 
در  که  انسانی  کند.  مشخص  نوع،  دو 
مستند »نوروز مجید« به تصویر کشیده 
می شود، قابلیت های زیادی برای ایجاد 
مخاطب  با  نزدیکی  و  پنداری  همذات 
او  از  فاصله  با  فیلم ساز  آنقدر  اما  دارد 
می ایستد و آنقدر نماهای باز را بر کلوزاپ 
ترجیح می دهد که کشف او تا حدودی 
می شود.  غیرممکن  مخاطب  برای 
شاید باورش عجیب باشد، مستندی 
که عنوانش به صورت مستقیم به دو 
کاراکتر محوری اش اشاره دارد، در طول 
برای  آنها  چهره  نمایش  از  دقیقه   75
ایجاد آن حس نزدیکی پرهیز می کند. 
شاید در طول دیدن مستند، این ایده 
عدم  که  کند  خطور  مخاطب  ذهن  به 
نمایش چهره دو شخص اصلی، دارای 
 
ً
هدفی باشد و این پنهان سازی نهایتا
سرانجامی قابل تأویل خواهد داشت؛ 
اما نه! به هیچ وجه! مستندساز ناآگاهانه 

پوستر  فیلم مستند
»نوروز مجید«
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شخصیت  دو  نام  از  را  مستند  عنوان 
برمی دارد و ناآگاهانه آنها را به ما خوب 
گونه  دو  ناآگاهانه  و  نمی دهد  نشان 
مستندسازی  شیوه های  در  مختلف 
ترتیب  بدین  می کند.  ادغام  هم  با  را 
مجید«  »نوروز  مستند  گفت  می توان 
حاصل گشت وگذاری در زندگی دو مرد 
از  که  است  مجید  و  نوروز  نام های  به 
تیره های قشقایی  هستند و همچنان 
می کنند.  زندگی  اجدادشان  شیوه  به 
اینجاست که می توان بر قابلیت روانی 
کلوزاپ اشاره کرد. تأثیری که این زاویه 
دید بر نزدیک شدن روانی مخاطب با 

شخصیت دارد.
مستند »نوروز مجید« گرچه تصاویری 
از منطقه ای دورافتاده دارد و با  جذاب 
و  رنگ  و  نواحی  موسیقی  از  استفاده 
لعاب بصرِی محیط عشایری چشم نواز 
است؛ اما به دلیل عدم پرداخت ماجرا 
روایت  برای  کلی  طرح  یک  فقدان  و 
به شدت طویل و خسته کننده به نظر 
می رسد. یکی از اصلی ترین دالیل القای 
طوالنی  پالن های  بی شک  حس،  این 
از یک رویداد یا موقعیت و کش آمدن 
زمان نمایش، باوجود میزان اهمیت آن 

است. به طور مثال یک شیر دوشیدن و 
گفتن اینکه »شیر باید قبل از تاریکی و 
شب جوشانده شود« 4 دقیقه از زمان 
داده  اختصاص  خودش  به  را  مستند 
رویدادی  برای  زمانی  چنین  درحالی که 
با اهمیتی اینگونه نازل، تناسبی ندارد. 
چایی  و  کردن  درست  چایی  یک  یا 
روشن  و  صحرایی  اجاقی  با  نوشیدن 
کردن یک چراغ 2 الی 3 دقیقه از زمان 
نگاهی  با  می کند.  اشغال  را  مستند 
مجدد به کل مستند و زیرنظر داشتن 
اطمینان  با  می توان  اضافی  زمان های 
مدت زمان اثر را از 75 دقیقه تا 30 دقیقه 
کاهش داد؛ اما این همه ماجرا نیست. 
در یک حالت می توانست مدت زمان 
اثر حتی از 75 دقیقه نیز عبور کند! این 
ادعا آنجایی معنا داشت که مستندساز 
یعنی  سوژه،  قابلیت های  به  اتکا  با 
لحظات  بیکاری،  روزهای  روزمرگی، 
بسیاری  و  تنهایی  و  رخوت  طوالنِی 
یا  کاراکتر  عوامل،  ازاین دست  دیگر 
کاراکترهایش را پرداخت می کرد؛ اما این 
اتفاق نمی افتد و مستند فاقد هرگونه 
ایده ای در زیرمتن برای انتقال حسی از 
مستندساز  اگر  است.  شده  یاد  موارد 
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با توجه بر این عوامل دست به خلق 
می زد،  رویداد  آدم های  پرداخت  و 
در  مستند  طوالنی  مدت زمان  آنوقت 
تازه  کارکردی  دریافت،  و  تأویل  حیطه 
باورپذیری  مخاطب  برای  و  می یافت 
محیطی  شرایط  خاطر  به  تطویل  این 
عبارتی  به  می نمود.  آسان  آدمها  این 
مستند »نوروز مجید« فاقد تطابق فرم و 
محتواست. فرم در حال تقال برای القای 
حس روزمرگی و تنهای آدم هاست؛ اما 
دوربین و تدوین به هدایت مستندساز 
مهم  این  کنار  از  سرسری  نگاهی  با 

می گذرد.
در  روایت  به  می توان  راستا  همین  در 
مستند »نوروز مجید« اشاره کرد. گرچه 
مستندساز سعی کرده با روایتی خطی 
سیر زندگی آدم هایش را در محدوده ای 
درگیر  آنقدر  اما  دهد  نشان  زمانی 
رویدادهای فرعی می شود که کلیت اثر 
تبدیل به آیتمی طوالنی یا مجموعه ای 
از محیطی عشایری و آدم هایش  پالن 
فرعی  رویداد  تعدد  به  است.  شده 
دقت  مستند  در  آن  بیهوده  تکرار  و 
کنیم: خوابیدن، بیدار شدن، کار کردن، 
تصاویری  دوشیدن،  شیر  زنبورداری، 

زنبورداری،  آتش،  و  چراغ  و  شب  از 
دوشیدن،  شیر  دوباره  خوردن،  چای 
به  عشایر  کمک  زنبورداری،  دوباره 
از  تصاویری  دوباره  پشم چینی،  در  هم 
در  گرفتن  ماهی  آتش،  و  چراغ  و  شب 
رودخانه، تزریق واکس به بره ها، دوباره 
پشم چینی، دوباره چایی خوردن، دوباره 
دوباره  زنبورداری،  دوباره  پشم چینی، 
تصاویری از شب و چراغ و آتش، شرح 
فصول و گذر زمان، شرح پرندگان اطراف 
دوباره  چادر.  کنار  درختان  شرح  چادر، 
در  بچه ها  کمک  آب وهوا،  از  تصاویری 

دوشیدن، تعمیر موتور و ...
 پالن هایی اند بی کارکرد که 

ً
این ها نهایتا

فقط از نظر اطالعات محیطی جذابند و 
اثر را تبدیل به مستندی که روایتش نیز 

تأثیرگذار باشد، تبدیل نمی کنند.
گفتار متن نیز همچنان یک آفت است. 
آفتی در توضیح واضحات. »بوی گوشت، 
سگ را به طرف کباب می کشاند« و ما 
این رویداد را می بینیم اما انگار تا گفتار 
متن این و بسیار مواردی شبیه به این 
سادگی  این  از  سر  مخاطب  نگوید،  را 
ساده انگارانه در نمی آورد. به عنوان مثال 

در جایی دیگر از مستند:

مستند »نوروز 
مجید« گرچه 

تصاویری جذاب از 
منطقه ای دورافتاده 

دارد و با استفاده از 
موسیقی نواحی و 

رنگ و لعاب بصرِی 
محیط عشایری 

چشم نواز است؛ اما 
به دلیل عدم پرداخت 

ماجرا و فقدان یک 
ح کلی برای روایت  طر

به شدت طویل و 
خسته کننده به نظر 

می رسد.
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نریتور: »اما نبودن برق و یخچال و دوری 
و خرابی راه او را وادار کرده که همیشه 
برای  پدر  که  نباشد  آذوقه ای  وابسته 
متن،  گفتار  بعدازاین  می فرستد.«  او 
تصاویری از ماهی گیری مرد را شاهدیم. 
کباب  را  آنها  شب  و  می گیرد  ماهی  او 
گفتار  به  نیازی  چه  بااین حال  می کند. 
متن هست؟ گفتار متنی که تبدیل به 
یک آفت برای راحت فهمی مستندهای 
طیف  پوشش  جهت  در  تلویزیونی 
است.  شده  مخاطبانش  نامتقارن 
از صحنه های قابل توجه  حتی در یکی 
مستند، باز هم گفتارمتن، آسیب زنندۀ 
نبود  »در  است:  تصویر  بیان  قدرت 
پدر حاال آنها مرِد خانه اند.« گفتار متنی 
مرد  خردسال  پسر  سه  به  اشاره  که 
از خروس هایی که  دارد و به تصاویری 
می خوانند برش می خورد. تصویری که 
سه پسر نوجوان را در فقدان پدر، کنار 
مادر نشان می دهد با برش به تصاویر 
خروس هایی که می خوانند، به تنهایی 
دارای معانی تصویری متعددی است و 
تنها کاری که آفت نریشن به اثر اعمال 
می کند، تک معنایی کردن این تصادِم 

دو پالن است.
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»میـالد محمـدی« کارشناسـی کارگردانـی سـینما داره و خـودش رو 
یک راوی می دونه. تو دوران دانشـجویی تله تئاتر کار می کرده و کم 
کم کشـیده می شـه به وادی سـاخت فیلم کوتاه و بعدها مسـتند. 
متن اکثر کارهاش رو خودش می نویسه. اگر موضوعی رو پیدا کنه 
و به دلیل محدودیت های مادی نتونه فیلم داسـتانیش رو بسـازه 
مسـتندش رو درسـت می کنـه. جذابیـت مسـتند رو در انعـکاس 
واقعیـت مـی دونـه . مهم تریـن مشـکل مسـتند رو محـدود بـودن 

مخاطب می دونه. 
مستند »عشق شمعدانی ها« نگاهی است به زندگی دکتر حسین 
فاطمی جوون ترین وزیر مصدق . توی دست خط های به جا مونده 
از دکتر مصدق سندی هست که نشون میده ایده اولیه ملی کردن 
صنعـت نفـت متعلـق بـه دکتـر فاطمیـه. بعـد از کودتـای 28 مـرداد و 
سقوط دولت مصدق فاطمی بازداشت می  شه، یه عذرخواهی می-
تونه از اعدام نجاتش بده، میالد محمدی روایتگر لحظات حساس 

زندگی دکتر فاطمی شده. 

کارگردان:
میالد محمدی

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

یادداشتی بر مستند  »عشق شمعدانی ها«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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درس استفاده از آرشیو، 
نسخه وطنی

فیلم فوق استاندارد و درجه یک 
میالد محمدی عشقش شمعدانی ها 
امسال  فیلم های  بهترین  از  یکی 
ظرافت  با  که  فیلمی  است  جشنواره 
چیزی  آن  تمام  از  توانسته  تمام 
کند.  استفاده  دارد  دست  در  که 
اندازه  به  آن  آرشیو  که  مملکتی  در 
کشورهای  در  کوچک  کتابخانه  یک 
که  فیلمی  ساختن  نیست  غربی 
کار  است  آرشیو  پای  بر  تمام اش 
در  کارگردان  لذا  است  مشکل  بسیار 
از  ترکیبی  با  توانسته  ظرافت  با  اینجا 
تصاویر آرشیوی انیمیشن های ساده 
و همینطور تصاویر مهمی که در میان 
از  فراتر  بسازد  درجه  گنجانده  فیلم 
عادی  های  مستند  استانداردهای 
تلویزیونی. همدانی ها داستان دقیق 
و سر راست زندگی دکتر سید حسین 
دکتر  دولت  خارجه  امور  وزیر  فاطمی 
مصدق است.فیلمی که از نظر روایت 
هوشمندانه دارد و از نظر میزان سن 
چند  کارگردانی های  بهترین  از  یکی 
ایران  مستند  سینمای  اخیر  سال 
هر  ندارد  حرف  فیلم  پژوهش  است. 
نمی کند  اشاره  نکات  همین  به  چند 

صفحه بسیار بزرگ فیلم اشاره نکردن 
در  فاطمی  حسین  دکتر  ضارب  به 
مراسم تشییع محمد مسعود است 
اعضای  از  یکی  ضارب  مشخصات 
در  که  است  اسالم  فدائیان  جمعیت 
سن ۱5 سالگی این ترور را انجام داده 
و خود بارها راجع به آن صحبت کرده 
موضوع  این  روی  از  آگاهانه  فیلم  اما 
خودش  خیال  به  شاید  و  گذرد  می 
موضوع مهم نیست یا خط قرمز این 
کند.  صحبت  توانست  نمی  که  بوده 
به نقطه ضعف می شود  تبدیل  این 
تاریخی فیلم  چرا که شما می خواهید 
را  او  زندگی  ابعاد  تمام  باید  بسازید 
منجر به مساله مهمی مثل ترور او را 
مسعود  محمد  مصلی  کنید.  درست 
توان  می  که  است  دیگری  مسئله 
مسعود  محمد  گذشت  آن  روی  از 
شخصیتی است که در مورد او حرف 
کسانی  دارد  وجود  بسیاری  های 
هستند که محمد مسعود را در تاریخ 
ایران شخصیتی آزادی خواه می دانند 
و کسانی هستند که محمد مسعود 
را یک متخلف می نامند فیلم در مورد 
محمد مسعود نیست فیلم در مورد 

پوستر  فیلم مستند
»عشق شمعدانی ها«
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حسین فاطمی است به خاطر همین 
گذشت.  او  ترور  مسئله  از  نمی توان 
می  ایران  سینمای  در  را  فیلمی  کمتر 
و  فرم  و  زیبا  شکل  این  به  که  یابید 
هماهنگ  شکلی  در  را  خود  محتوای 
گوینده  صدای  با  هم   آن  کند  ارائه 
مورد  در  که  می داند  خوبی  به  که  ای 
بالغتی  امید  میزند.  حرف  چیزی  چه 
گوینده حرفه ای نیست اما به شکلی 
عالی  فیلم را روایت میکند، طوری که 
در  چون  اوست.  خود  خاطرات  نگار 
گرفتن تصاویر الیی بیشتر این ظرافت 
به خرج داده تصاویر بازسازی که در آن 
هیچ شخصیتی نشان داده نمی شود 
عالی  اتمسفری  فضاسازی  با   

ً
صرفا و 

پدید آورده. یکی از بهترین فیلم های 
شخصیت های  مورد  در  پرتره  تاریخی 
تاریخ کشورمان. مشخصا فیلم روایتی 
فیلم  شدن  پخش  و  دارد  طرف  بی 
کارهایی  بهترین  از  یکی  تلویزیون  از 
است که تلویزیون ایران در طول سال 
می  که  کاری  داده  انجام  گذشته  های 
به  عادت  که  را  ای  تماشاگران  تواند 
دیدن تلویزیون دارند به دلیل اینکه با 
اعتماد ندارند به سمت خود بکشاند.

فیلم با هوشمندی روایت اول تا آخر 
هایی  برش  بلکه  ندارد  اول  به  آخر  یا 
درست و دقیق از زندگی دکتر فاطمی 
زمان  دقیقه   45 و  می دهد  نشان  را 
بسیار مناسبی برای این فیلم است.
اینکه  برای  دقیق  استاندارد  یکی 
مدت  و  مستند  یک  چگونه  بدانیم 
این  کند  ایجاد  شکافی  که  تواند  می 
مستند های  عقرب  بر  است  مشکل 
که  مستندی  دارد  وجود  امسال 
یا  است  طوالنی  حد  از  بیش  زبانش 
خود  فیلمنامه  برای  کوتاهی  زمان 
دارد. و امان از دست موسیقی ایرانی 
برای  خوبی  بسیار  کمک  می تواند  که 
فضاسازی به کارگردان باشد. هر چند 
که کارگردان توانسته با دقت فضایی را 
که ملهم از آن دوره است  را خلق کند و 
به معنای واقعی موسیقی فقط کمک 
است و نه یک ابزار اصلی. چون فیلم 
های بسیار زیادی هستند که ناتوان از 
 از موسیقی 

ً
فضاسازی هستند و صرفا

استفاده می کنند تا احتمال آن دوران 
را القا کنند که آنها از آن اجتناب کرده 
و متکی به قدرت خود کارگردان بوده 

است.

یکی استاندارد دقیق 
برای اینکه بدانیم 

چگونه یک مستند 
و مدت می تواند که 

شکافی ایجاد کند 
این مشکل است بر 

عقرب مستند های 
امسال وجود دارد 

مستندی که زبانش 
بیش از حد طوالنی 

است یا زمان کوتاهی 
برای فیلمنامه خود 

دارد. 
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یه؛ بخوان  بنویس تعز
موسیقی ایرانی!

یادداشتی بر مستند  »مخالف خوان«

نقد
نویسنده:  

رحیم 
ناظریان
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شــاید شــما تعزیــه را نشناســید، یا 
از ایــن شــکل نمایشــی لــذت نبریــد، امــا 
اینجــا مســتندی هســت کــه بــا تکیــه بر 
موســیقی ایرانــی می توانــد همــه زوایایی 
که ممکن اســت با شــنیدن نــام تعزیه از 
منظر عقیده و مســلک و یا شکل هنری 
کنــد.  دگرگــون  را  شــود  ایجــاد  شــما  در 
مســتند »مخالف خوان« بیشــتر معرفی 
یــک فــرِد به شــدت تأثیرگــذار اســت کــه 
عنوان اثر نیز از روی شــغل یا شــخصیت 
او انتخاب شــده و اگرچه ماجرایش حول 
محــور تعزیــه می چرخــد؛ اما مستندســاز 
بــرای حفــظ جذابیــت و اســتقالل اثــرش، 
از آنکــه بــه خــود تعزیــه بپــردازد،  بیــش 
شخصیتش را برجسته می کند. فردی که 
ریزه کاری هایــی در منش و رفتــار و اخالق 
دارد. یــک مخالف خوان واقعی که حاال در 
حین کارگردانی یک تعزیه دارد این نقش 
را در شــمایل یــک فــرد همیشــه مخالف 
به خوبی ایفا می کند. مستندســاز با بهره 
بــردن از یــک فیلم نامــه خطــی کــه روایتی 
مشــخص با پیرنگی ســاده دارد، موضوع 
مســتندش را در ظاهر به مشکالت یکی 
از آخرین بازماندگان این  هنر، برای تولید 
و ثبت یک تعزیه اختصاص می دهد؛ اما با 

زیرکی نفس های آخِر گونه ای نمایشــی در 
ایران را به تصویر می کشــد که با اقدامات 
فرمایشــی و البتــه فریبکارانــه متولیــان 
دولتــی دارد بیش ازپیــش به طــرف مــرگ 
پیــش مــی رود. بنابرایــن می تــوان گفــت 
مســتند »مخالــف خــوان« بــا اتــکا بر یک 
رویــداد و یــک ماجرای واقعی، داســتانی را 
شــکل می دهد و در زیرمتــن نیز نکته ای 
بســیار مهم و البته هوشمندانه را بدون 
شــعارپردازی بیــان مــی دارد. کافــی اســت 
در پایان بنــدی مســتند، پالنی آرشــیوی را 
مجــدد به خاطر بیاوریم. آنجایی که جنازه 
بــر روی  از خانــه  پــدر خانــدان صمصــام 
دوش چند نفر به بیرون آورده می شود و 
مستندساز در جانمایی این پالن، آنچنان 
عمــل می کنــد کــه انــگار کاراکتــر محــوری 
مســتندش مــرده اســت. پالنی آرشــیوی 
از مــرگ  کنایــه ای  کــه  البتــه درخشــان  و 
تعزیه اســت و یا مرگی که به زودی آخرین 
بازمانده های تعزیه را نیز شامل می شود.  
اینکه نام استاد صمصام بزرگی را بشنویم 
و از او به عنــوان یــک فــرد، با کلیشــه های 
رایــِج یــک تعزیه خــوان یاد کنیم، ســخت 
در اشــتباهیم. اینجا در مستند »مخالف 
ایــن  شــخصیت  بــه  آن قــدر  خــوان« 

پوستر  فیلم مستند
»مخالف خوان«
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آنقــدر  و  می شــویم  نزدیــک  تعزیه خــوان 
ویژگی های روزمره او را شــاهدیم که خیلی 
زود بــا او برای رســیدن بــه هدفش همراه 
می شــویم. مستندســاز اولین اصــل را در 
دقایق ابتدایی مستندش رعایت می کند 
و آن عالقه منــد کردن مخاطــب به کاراکتر 
اســت. ایــن امر بــا خودمانی نشــان دادن 
او محقــق می شــود. نظرتان درباره اســتاد 
تعزیه خوانــی کــه در پــالن معرفــی اش در 
حال مگس کشتن نیز هست، چیست؟ 
نکتــه دیگر ورود ســریع به رویداد اســت. 
ویژگی هــای  دارای  کــه  پیرمــردی  حــاال 
منحصربه فــرد شــخصیتی اســت، طبــق 
یک پیشــنهاد باید بعد ســال ها بی کاری، 
تعزیــه ای آمــاده کند تا از آن لوح فشــرده و 
کتاب تولید و منتشــر شــود. آنچه رویداد 
خطی در شکل کالسیکش به ما می گوید 
این است که شخصیت محوری باید بعد 
پذیرش این امر ســخت، وارد ماجرا شــود 
 
ً
و تــا رســیدن به هدف پیش بــرود و یقینا
طبــق اصول روایت کالســیک مــا نیز باید 
منتظر چالش ها، گره افکنی، کشــمکش 
بین نیروی موافق و مخالف و غیره باشیم. 
نکته قابل تأمل در این مستند اینجاست 
کــه اغلب عناصــر داســتانی و اجــزای درام 

در ســاختار خطــی در ایــن اثــر وجــود دارد 
اوجــش  بــه  رو  رونــد  پایــان،  تــا  روایــت  و 
را طــی می کنــد. امــا نکتــه بســیار جــذاب، 
کشمکشــی اســت کــه در میانــه اثــر باید 
وجود داشته باشد. کشمکشی که کاراکتر 
را از رسیدن به هدف دور می کند. مستند 
»مخالف خــوان« به شــکل فوق العاده ای 
این کشمکش را در خود دارد. کشمکش 
در شــکل کالســیکش می توانــد درگیــری 
شــخصیت محوری یا قهرمان با شخصی 
مســتند  در  کــه  باشــد  محیــط  یــا  دیگــر 
در  زیادنــد.  افــراد  ایــن  خــوان«  »مخالــف 
نیمــه راه، دوســتان تعزیه خــوان از ادامــه 
کار ســرباز می زننــد، یا بــه دعوت او پاســخ 
منفی می دهند. اما دشــمن اصلی این ها 
نیســتند. تهیه کننــده ای که مستندســاز 
هوشــمندانه بدون پرداختن بیش ازحد، 
می کنــد،  معرفــی  مــا  بــه  ســایه  در  را  او 
کســی کــه در طــول اثــر عکس هایــش را 
دائــم می بینیــم و نقل قول هــا و وعــده و 
وعیدهایــش را. کســی کــه هــر آن داغی بر 
دل شــخصیت محوری می گــذارد و گرچه 
خــودش پیشــنهاددهنده پــروژه اســت 
امــا مانــع اصلی و بــزرگ، هم خود اوســت. 
مســتند »مخالف خوان« به دلیل همین 
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برخــورداری از اصلــی به نــام فیلمنامه و با 
اشراف بر ماجرا توانسته به نحوی صحیح 

رویداد را روایت کند.
نکتــه بســیار مهــم بــرای خلــق جذابیت، 
دوری جستن مستندساز از کلیشه های 
رایج نمایش صحنه های مربوط به تعزیه و 
تأکید بر موسیقی ایرانی است. اینجا آنچه 
اهمیت دارد انتخــاب صحنه هایی از این 
موســیقی و آواز است که حداقل در طول 
اثر از منظر دســتگاه موسیقایی بی دلیل 
بــه عبارتــی در مرحلــه  تکــرار نمی شــود. 
تدوین، گزینش بخش هایی از راش های 
مربوط به موسیقی، آنگونه است تا با لحن 
های متفاوت موسیقی ایرانی آشنا شویم 
بدون اینکه اثر ســعی در تعلیم مخاطب 
داشــته باشد. مستندساز زمینه اثرش را 
نه خود تعزیه بلکه موسیقی قرار می دهد 
و ایــن زمینــه به صــورت غیرمســتقیم به 
اهمیــت موســیقی در تعزیــه و برعکس، 
نقــش تعزیــه در حفــظ میراث موســیقی 
ایرانی اشاره دارد. برجسته سازی موسیقی 
در مســتند »مخالف خــوان« قدرت بیانی 
بسیار نافذی به اثر داده است تا جایی که 
فقــدان نمایش و اجرای خود تعزیه در آن 

به هیچ عنوان حس نمی شود. 

از دیگــر مــواردی کــه شــاید فقدانــش نیز 
امــری تکنیــکال در کلیــت ایــن مســتند 
اســت.  تاریــخ  حــذف  می آیــد،  حســاب 
بــه نمایــش  را مستندســاز  آنچــه   

ً
غالبــا

اثــرش  نهایــی  نســخه  در  و  مــی آورد  در 
می گنجانــد قابل بحث اســت امــا نباید از 
آنچه می توانســت به عنوان نقطه ضعف 
در اثــر نهایــی وجود داشــته باشــد و حاال 
نیست، غافل شد. اغلب مستندسازها 
در اولیــن مواجهــه بــا ســوژه ای ریشــه دار 
همچــون تعزیه، بخشــی از کار را به شــرح 
تاریــخ آن پدیــده اختصــاص می دهنــد که 
اینجــا در مســتند »مخالــف خــوان« ایــن 
ســویه تاریخی نه در ساحت و شرح تاریخ 
تعزیــه، در اثــر وجــود دارد و نه در کنکاش 
بی رویــه خاندان کاراکتر محوری مســتند. 
اینجــا تنها شــاهد رویــدادی هســتیم که 
زوائدش حذف شــده و ماجــرا تا جایی که 
ممکن است بدون حاشیه پردازی روایت 
می شود. مســتندی که زیرکانه به تالشی 
نافرجام برای ماندگاری یا ثبت هنری دارد 
کــه حــاال بــه زور زنده مانــده اســت. »پدرم 
وقتــی مرد تعزیه هم مرد.« دیالوگی پایانی 
که فیلم ساز با اتکا بر آن درونمایه اثرش را 

تنظیم کرده است.

برجسته سازی 
موسیقی در مستند 

»مخالف خوان« 
قدرت بیانی بسیار 

نافذی به اثر داده 
است تا جایی که 

فقدان نمایش و 
اجرای خود تعزیه در 

آن به هیچ عنوان حس 
نمی شود. 
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