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»غالمحسـین منوچهـری صفـا« لیسـانس دبیـری زیسـت شناسـی 
داره وکارمنـد صـدا و سـیما اسـت. بیـش از هـر چیـزی خـودش رو 
پژوهش گـر و نویسـنده می دونـه. شـروع تمـام کارهـا و قصه هـا رو 
پژوهـش می دونـه. انقـالب رو تـو روزای دبسـتان و کودکی به چشـم 
دیده و از سـال پنجاه و هشـت تئاتر رو شـروع کرده. عکاسی آنالوگ 
رو تـو حـوزه هنـری  سـنندج گذرونـده. معتقـده یـه مسـتند سـاز بـه 
قـدر کافـی نقـاط تاریـک پیـش رو داره و اگر به قدر کافی از نظر مالی و 
معنوی حمایت بشه خیلی راحت تر می تونه به حقیقت و سر منزل 
مقصود برسـه. اگرچه سـاخت سـریال، تله فیلم ،فیلم کوتاه و بلند 
رو تو کارنامه اش داره ولی مستند براش زندگیه. معتقده کرمانشاه 
و اقوامـش مظلومـن و غم هـا و حرف هاشـون رو کسـی ندیـده و 

نشنیده.
 برای همین مستند »زیر چکمه های بیگانگان«  رو ساخته، روایتی از 

کرمانشاه و مردم غیرتمندش در زمان جنگ جهانی دوم. 

کارگردان:
غالمحسین 

منوچهری صفا

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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استفاده بهینه از امکانات 
آرشیوی و اسناد

یادداشتی بر مستند  »زیر چکمه ی بیگانگان«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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بیگانـگان«  چکمـه  »زیـر  مسـتند 
دارد  قـرار  پژوهشـی  مسـتندهای  رده  در 
کـه موضـوع آن تـا کنـون کمتـر موردتوجـه 
مستندسـازان قرارگرفتـه، هـم ازاین جهـت 
مرکـز  از  دور  اسـتانی  در  رویـداد  وقـوع  کـه 
حاکمیـت ایـران رخ داده اسـت و کمتـر در 
مرکـز توجـه قـرار داشـته و هـم اینکـه وقایـع 
بیشـمار دیگـری حـول محور جنـگ جهانی 
ایـران  در   1320 سـال های  حـدود  در  دوم 
اتفاق افتاده که رویداد مستند »زیر چکمه 
بیگانـگان« را در سـایه خـود پنهـان نمـوده 
است. بااین حال اینجا با اثری مواجهیم که 
با دقت و پژوهشی دقیق اصلی ترین نقاط 
موضـوع  می کنـد.  بررسـی  را  سـوژه  عطـف 
سـال  پیچیـده  حـوادث  دربـاره  مسـتند 
دوم جنـگ جهانـی اسـت کـه در آن ارسـال 
قـوای  تجهیـز  کاًل  و  آمریکایـی  تجهیـزات 
متفقیـن برای رسـیدن به جبهه مسـکو در 
جهـت کمـک بـه جنـگ در قسـمت شـرقی 
اروپا بر علیه هیتلر، از راه های ترکیه و به طور 
کل اروپـا مقـدور نیسـت و بـه همیـن دلیل 
راه های شوسه و راه آهن ایران گزینه خوبی 
برای ارسال این تجهیزات است. باوجودی 
بی طرفـی  رضاخـان  سـلطنت  دوره  در  کـه 
ایـران در جنـگ دوم اعـالم می شـود؛ اما این 
تابسـتان  کارسـاز نمی افتـد و در  بی طرفـی 
را  ایـران  بـه  حملـه  دسـتور  چرچیـل   1320
می دهـد. ایـن سـرآغازی بـرای یورش نظامی 
شمسـی   1320 شـهریور  سـوم  در  بریتانیـا 

بـه نفـت شـهر و حرکـت بـه سـمت قصـر 
شیرین و تصرف کرمانشاه است. مستند 
»زیـر چکمه بیگانـگان« دربـاره تـالش ایران 
بـا  مقابلـه  بـرای  عشـایر  مبـارزه   

ً
خصوصـا

بـا دسـتور  کـه  بیگانـگان اسـت. مبـارزه ای 
مقاومـت  تـرک  پیمـان  بـرای  رضاخـان 
ناتمـام می مانـد و ارتـش بریتانیـا کرمانشـاه 
بـه  را  آنجـا  را تصـرف و حاکمیـت سیاسـی 
 بعـد از مدت هـا بـه 

ً
عهـده می گیـرد و نهایتـا

»زیـر  تهـران لشکرکشـی می کنـد. مسـتند 
منظـم  روایتـی  دارای  بیگانـگان«  چکمـه 
و  به دقـت  را  موضـوع  قابل اعتناسـت.  و 
انتقـال  بـرای  و  می دهـد  شـرح  وسـواس 
جزئیـات ماجـرا از همـه ابـزار قابل توجهـش 
آرشـیوی  تصاویـر  می کنـد.  اسـتفاده 
جنـگ  از  مسـتند  ایـن  در  استفاده شـده 
جهانی دوم، خاصه از مبارزات توپخانه ای در 
کرمانشاه بسیار کامل و قابل توجه است. 
مستندساز برای کامل کردن روایت تاریخی 
و همچنیـن تصویـری کـردن پژوهـش، نـه 
از  آرشـیو جنـگ دوم جهانـی بلکـه  از  تنهـا 
اسـناد و نامه های آن زمان نیز بهره می برد. 
آنجایی که این اسناد در دسترس نیستند 
از شـاهدان زنده سـال های دهه بیسـت در 
 
ً
قالـب مصاحبـه اسـتفاده می کنـد و نهایتـا
آنجـا کـه حتـی اسـناد و آرشـیو تصویـری و یـا 
شاهدی زنده نیز وجود ندارد، با بهره بردن 
از نریشـن به انتقال رویداد می پردازد. البته 
تأثیرگـذاری  بـرای  ایـن میـان، همچنـان  پوستر  فیلم مستنددر 

»زیر چکمه ی بیگانگان«



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۸



9شماره پنجاه و سه، مرداد ماه 1398

در  حتـی  بـاال،  مـوارد  فقـدان  در  بیشـتر 
بخش هایی از مسـتند شـاهد انیمیشـن 
گفـت  می تـوان  بنابرایـن  هسـتیم؛  نیـز 
دارای  بیگانـگان«  چکمـه  »زیـر  مسـتند 
هماهنگـی مثال زدنـی در بیـان موضـوع بـا 
توجـه بـه منابعی اسـت کـه در اختیـار دارد.
بـه  کـه  تاریخـی  پژوهشـی  مسـتندهای 
می پردازنـد،  تاریـخ  دل  در  رویـدادی  شـرح 
همـواره  منابـع  در  محدودیـت  دلیـل  بـه 
تاریـخ  یـا  و  پژوهشـی  کتاب هـای  نیازمنـد 
مکتوبی هسـتند که احتمااًل در دسـترس 
زیـر  مسـتند  در  امـا  هسـت؛  نیـز  عمـوم 
چکمـه بیگانـگان، روایـت تنهـا تکـرار ایـن 
مستندسـاز  نیسـت.  نقل شـده  اسـناد 
دهـه  زنـده  شـاهدان  بـا  مصاحبه هایـی 
بـر  عـالوه  کـه  می کنـد  تهیـه  شمسـی   20
جذابیـت بصـری دارای خوانشـی باورپذیـر 
شـاهدان  اینکـه  هسـت.  نیـز  موضـوع  از 
عینـِی رویـدادی متعلـق به 70 سـال پیش، 
بـه نقـل ماجرایـی بپردازنـد، اسـتقالل اثـر را 
از پژوهش های پیشـین برجسته می کند 
و همیـن امـر سـبب می شـود تـا نـه تنهـا 
مصاحبه هـا به عنـوان شـیوه ای دم دسـتی 
و راحـت بـه نظـر نرسـند بلکـه دارای کارکـرد 
»زیـر  مسـتند  باشـند.  نیـز  جذابیـت  و 
ترکیـب  و  تدویـن  در  بیگانـگان«  چکمـه 
عناصـرش نیـز موفـق اسـت. عنوان بنـدی 
اثـر بـا برش هایـی سـریع از چندین عکس 
و تصاویـر آرشـیوی در کمتـر از دو دقیقـه، 

حدود دو سال از شروع جنگ جهانی دوم 
را نشـان می دهـد تـا در بحث تمرکز بـر روی 
موضـوع و حاشـیه نرفتـن از سـوژه اصلـی 
نیز اثر دارای وحدت باشـد. مستندسـاز در 
طراحـی طـرح اجرایـی اش نیـز خـوب عمـل 
می کنـد و با مشـخص کـردن دو نیمـه برای 
اثـر بـا ظرافـت موضـوع را از بعـدی بـه بعـد 
دیگر می کشـاند. می توان اثر را به دو نیمه 
تقسیم کرد، بخش اول دالیل و چگونگی 
بریتانیـا و مبـارزه  ایـران توسـط  بـه  حملـه 
چگونگـی  توصیـف  آنهـا،  بـا  ایـران  ارتـش 
مقابله و سـقوط شـهرها و نحوه مقاومت 
نیروهـای داخلـی و بخش دوم مسـتند نیز 
بـه چگونگـی اداره کرمانشـاه توسـط قـوای 
بریتانیایی و عشـایری که جسـته وگریخته 
علی رغـم تسـلیم شـدن حکومـت، بـا آنهـا 
مقابلـه می کردنـد. آنچیزی که مستندسـاز 
اثـرش  در  را  مرزبنـدی  ایـن  آن  بـر  اتـکا  بـا 
لحاظ می کند، همان دستور رضاخان برای 
پیمـان تـرک مقاومـت اسـت. از این لحظه 
است که مستند وارد بخش دوم می شود 
و حالت و شـکل اثر نیز دسـتخوش تغییر 
می کـرد. مسـتند »زیـر چکمـه بیگانـگان« 
مسـتندهای  سـری  در  قابل قبـول  اثـری 
پژوهشـی اسـت که با سویه ملی توانسته 
از امکاناتـش بـه نحـو مطلـوب بهره ببـرد و 
با نگاهی موشکافانه بخشی جزئی از تاریخ 
مبارزاتی غرب ایران در جنگ جهانی دوم را 

شـرح دهـد.

مستند »زیر چکمه 
بیگانگان« اثری 

قابل قبول در سری 
مستندهای پژوهشی 

است که با سویه ملی 
توانسته از امکاناتش 

به نحو مطلوب 
بهره ببرد و با نگاهی 
موشکافانه بخشی 

جزئی از تاریخ مبارزاتی 
غرب ایران در جنگ 

ح  جهانی دوم را شر
دهد.
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»امیـر منیـری« یـه طلبـه ی جوونـه کـه مستندسـازی می کنـه. شـاید 
بشـه نقطه  ی شـروع مستندسـازی را سـال اول تبلیغش دونسـت 
وقتـی کـه دوربیـن دسـت می گرفـت و خاطراتـش رو مسـتند گونـه 
ثبـت می کـرد و در کنـار خانواده تماشـا می کرد. می گه همون طور که 
هـر پیغمبـری بایـد بـه زبون قوم خـودش صحبت کنه با مـردم امروز 
هم باید به زبون خودشون صحبت کرد؛ معتقده رسانه زبان امروز 

ماست.
با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری در مورد حمایت از تولید 
ملـی و بـر اسـاس دغدغـه  ی شـخصی سـراغ قضیـه ی فـرش رفتـه و 
مستندی به نام »فرش چین« ساخته. این که چرا اسم مستند اینه 
و چرا  اسمش فرش ایرانی نیست رو بعد از دیدن مستند متوجه 

می شین. 

کارگردان:
امیر منیری

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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به دور از آه و ناله!
یادداشتی بر مستند  »فرش چین«

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان
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معدود  جز  چین  فرش  مستند 
محوریت  با  که  است  مستندهایی 
کارآفرینی در حوزه فرش تولیدشده؛ اما 
از ترفند آه و ناله برای ترغیب مخاطبش 
استفاده نمی کند. اغلب مستندهایی 
تولید  کارآفرینی  درزمینٔه  ایران  در  که 
دارند  تبلیغی  ویژگی های  یا  می شوند 
کنند  تبلیغ  را  برندی  می کنند  سعی  و 
نخ نما  شکلی  به  را  کسب وکاری  یا  و 
اینکه  یا  و  نمایند  معرفی  مخاطب  به 
سعی دارند با افسوس و تحمیل غصه 
بر مخاطبشان بگویند فالن شغل یا 
فالن صنعت بومی در حال زوال است. 
شیوه ای از بیان که به صورت کلیشه، 
مستندسازان  اغلب  مدت هاست 
بدان تأکید دارند تا سوژه ای را که درباره 
نمایند.  توصیف  است  سنتی  شغلی 
در مستند فرش چین اوضاع اینگونه 
نیست. جالب اینکه این مستند هم 
درباره  هم  و  است  کارآفرینی  درباره 
که  حساسیت برانگیز  موضوع  یک 
خود  پشت  پس  در  نیز  را  ملی  عرقی 
میان  به  فرش  نام  وقتی  فرش!  دارد. 
می آید در محافل تخصصی یا حتی در 
بین عوام یا حتی در رسانه ها می توان 

را  محصول  این  به  بی توجهی  و  زوال 
که زمانی برای ایران برندی جهانی بود 
زمره  در  هم  که  برندی  دید.  تکرار  به 
بستر  در  هم  و  می گیرد  جای  صنعت 
هنرهای ترسیمی و یا هنرهای دستی 
کرد؛  پژوهش  درباره اش  می توان 
بنابراین مستند فرش چین موضوعی 
حساس دارد. ازاین جهت که پرداختن 
به راحتی  می تواند  موضوعی  چنین  به 
در پروسه تولید، مستندساز را وادار به 
پرداختن بر ایده ای کلیشه در راستای 
و  کارآفرینی  با  همان مفاهیمی مرتبط 
فرش  روبه زوال  شکوه  به اصطالح  یا 
ایرانی کند. اینجا در مستند فرش چین 
مستندساز باهوش عمل می کند و نه 
زمینه مستندش را در محور کارآفرینی 
جای می دهد و نه اینکه تأکیدش را بر 
زوال می گذارد و این در حالی است که 
همه  به  پرداختن  حال  در  زیرمتن  در 
این موارد نیز هست. نکته اینجاست 
که مستندساز با روایت یک کارآفرین و 
متخصص فرش که خود در خانواده ای 
در  کرده،  رشد  فرش  تولید  سابقه  با 
و  است  اجدادی  شغلی  احیای  حال 
و  درآمدزایی  بر  نگاهش  آن  قبال  در 

پوستر  فیلم مستند
»فرش چین«
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نیز  فروش  نوین  روش های  و  فروش 
هست.

آنچه مستند فرش چین را اثری قابل 
است  کاوشی  می دهد  نشان  اعتنا 
درباره خود فرش در یاسوج و اصفهان 
و نائین که در البه الی گفتگوها با لیدر 
آن به دست می آید. نکته اینجاست که 
مستندساز به شکل روتین پژوهش 
موضوعات  و  نمی کشد  تصویر  به  را 
 علمی ندارد 

ً
پژوهشی اش صورتی صرفا

و نه اینکه این صورتی باشد که به عنوان 
 همراهی با 

ً
نقص از آن یاد کنیم، اتفاقا

خصوصیت جستجوگِر لیدر مستند، 
و  می کند  ایجاد  را  او  به  اعتماد  حس 
 پژوهشی خارج 

ً
مستند را از حالتی صرفا

می کند. پژوهش یا بهتر است نامش 
را بگذاریم »جستجو« در مستند فرش 
چین بر پایه تحقیقی میدانی از سوی 
همین کارآفرین است. شاید به همین 
گفتارمتن  از  مستند  که  است  دلیل 
اطالعات  همه  و  است  بی بهره 
شنیداری مخاطب از جانب همین لیدر 
تأمین می شود. به موارد زیر به عنوان 
در  کاوش  و  جستجو  از  نمونه هایی 

مستند فرش چین اشاره می کنم:

1.رفتن به یک روستا نزدیک یاسوج که 
 نام این روستا چین است. لیدر 

ً
اتفاقا

در خانه های روستاییان این منطقه به 
که  می گردد  دست بافت هایی  دنبال 

 منسوخ شده اند.
ً
تقریبا

لطف اهلل  شیخ  مسجد  به  2.رفتن 
درباره  توضیحاتی  و  نقش  و  اصفهان 
نگار دیواره ها و زیر گنبد این مسجد 
از  اصفهان  فرش  طراحان  اغلب  که 
این نقش برای تولید فرش بومی الهام 

گرفته اند.
از  برخی  اعتراض  محل  به  3.رفتن 
کشاورزان و تراکتور داران اصفهانی که 
به خاطر بحران آب و انتقال آن به یزد 
سال هاست از بیکاری و حتی گرسنگی 
رنج می برند و لیدر این بحران را با تولید 
و احیای فرش قابل رفع قلمداد می کند. 
کردن  تکمیل  برای  نیز  مستندساز 
آرشیو  به  رجوع  با  لیدرش  حرف های 
درگیری و اعتراض مردم در قبال به آب، 

به گفته های او سندیت می بخشد.
درباره  جستجو  و  نائین  به  4.رفتن 
فرش اصیل نائین که تولید آنها حتی 
و  دارد  نیاز  زمان  نیز  سال   5 از  بیش 
دارای کیفیتی مثال زدنی است اما فاقد 
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مشتری داخلی و خارجی است و شاید 
فقدان  و  نبودن  بروز  امر  این  دلیل 
ارائه  عدم  و  امروزی  فرش  نقشه های 

نوین و مدرن محصول است.
لیدر  که  فرشی  درباره  5.جستجو 
رهبر  و  ترامپ  دیدار  جلسه  در  اتفاقی 
کره شمالی در سنگاپور می بیند. لیدر 
می فهمد که این فرش، فرشی 100 ساله 
است و دیگر در ایران تولید نمی شود. 

یک فرش مدل مربوط به آذربایجان.
و  اینترنت  در  معمولی  سرچ  6.یک 
یافتن مردی چینی در نانیانگ چین که 
کار  زیر دستش  بافنده فرش  ده هزار 
از برند و نقشه  با استفاده  می کنند و 
فرش ایرانی تولید گسترده ای درزمینٔه 
به  فرش  صادرات  و  فروش  و  تولید 

سراسر جهان دارد.
موارد یادشده فوق در زمره پژوهشی 
علمی نمی گنجند. زندگی و جستجویی 
قابل  البته  که  روزمره اند  و  میدانی 
اعتنا نیز هستند. یافته هایی از همین 
جستجوی معمولی در مستند شکل 
نظر  از  و  قابل توجه اند  که  می گیرد 
از حالت خشکی  را  نیز مستند  تولید 
علمی  و  پژوهشی   

ً
صرفا مستندهای 

خارج می کند.
این  چینش  نوع  در  جالب  نکته 
پژوهش های روزمره است. مستندساز 
کنار  در  را  یافته ها  این  از  برش هایی 
آن  طرح  به  یکباره  و  می دهد  قرار  هم 
نمی پردازد. به طور مثال در یک صحنه 
ایرانی در  شاهد کشف موضوع فرش 
شمالی  کره  رهبر  و  ترامپ  دیدار  اتاق 
هستیم و در صحنه بعد برش هایی از 
فیلم لبوفسکی بزرگ )1998( به نمایش 
گفته های  تکمیل کننده  تا  می آید  در 
درمستند  حاضر  کارآفریِن  همین 
باشد؛ اما در ادامه مجدد یافته های تازه 
شخصیت محوری درباره فرِش زیرپای 
می شود.  کشیده  تصویر  به  ترامپ 
با  مستندساز  که  است  این  نکته 
تکه تکه کردن این جستجوها شکلی 
اثرش  به  را  روزمره  طبیعی و همچنان 
اینکه  باور  یعنی  است؛  کرده  تحمیل 
جستجویی  حاصل  یافته ها،  این 
خوب  نیز  اجرا  نظر  از  است  خودمانی 
مستند  عبارتی  به  است.  ارائه شده 
از  بعد  و  می گذارد  زمینه چینی  دائم 
یک سکانس آن زمینه چینی را تحلیل 
می کند. مستند فرش چین مستندی 

مستندساز 
برش هایی از این 

یافته ها را در کنار هم 
قرار می دهد و یکباره 

ح آن نمی پردازد.  به طر
به طور مثال در یک 

صحنه شاهد کشف 
موضوع فرش ایرانی 
در اتاق دیدار ترامپ 

و رهبر کره شمالی 
هستیم و در صحنه 

بعد برش هایی از 
فیلم لبوفسکی بزرگ 

)1998( به نمایش در 
می آید
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روایت  ترتیب  که  است  هوشمندانه 
احساس  تا  می کند  طراحی  جوری  را 
کنیم در حال گذر طبیعی زمانیم و نه 
این  طراحی شده.  قبل  از  پژوهشی 
تا  کرده است  کمک  اثر  به  روایت  فرم 
باورپذیر  و  دوست داشتنی  به شدت 

باشد.
اغراق  بدون  چین  فرش  مستند 
که  اثری  می کند.  عملی  را  ایده اش 
در  اما  می گذارد  نمایش  به  را  فاجعه 
و  افسوس  و  گری  هوچی  به  آن  بیان 
نمی شود.  متوسل  گری  احساسی 
کافی است بدانیم که در این مستند 
ارزش  با  بسیار  فرشی  که  می بینیم 
حتی  دیگر  ساله  چندصد  قدمتی  با 
چرخه تولیدش نیز از بین رفته و اهالی 
آن  روی  بر  پا  که  باوجودی  منطقه ای 
می گذارند حتی یادشان نمی آید چنین 
چیز گرانبهایی را در خانه هایشان دارند. 
کسی حتی نیست تا دیگر پشم بریسد 
وکال  شود  استفاده  فرشبافی  برای  تا 
ریشه  از  مناطق  برخی  در  فرش بافی 
خشک شده و حتی پشم و ابریشم را 
آخرین بازمانده های تولید از خارج وارد 

می کنند. از استرالیا از چین!
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»محمدمهدی خالقی« کارشناسی ارشد الهیات تاریخ و تمدن ملل 
اسـالمی داره. سـینما رو نـه فقـط از روی عالقـه بلکـه بـه عنـوان یـک 
تکلیف و ابزاری برای ارائه¬ی بهتر افکارش انتخاب کرده. خودش رو 
یه فیملساز تجربی و خود ساخته می¬دونه که با مطالعه، پژوهش، 
تمرین و اسـتفاده از آثار بزرگان به مدل سـینمایی خودش دسـت 
پیدا کرده. جذابیت مستند براش واقعی بودن و بدعت و نوآوری و 

غیر قابل پیش بینی بودن اونه.
»حدود الحیات« یا مرز زندگی مستندی در مورد سوریه است.هدف 
از این مسـتند نشـون دادن تاثیریه که رزمنده های ایرانی در زندگی 
غ از کلیشـه هـای رایجـی کـه ایـن  مـردم سـوریه گذاشـتن، تاثیـری فـار
روزهـا ازش حـرف مـی زنـن، تاثیـری بـدون جنگ، بدون گلولـه، بدون 

حتی یک اسلحه.

کارگردان:
محمدمهدی

 خالقی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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زحمات ایران 
یه در سور

یادداشتی بر مستند  »مستند مرز زندگی«

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان
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که  مستندهایی  بی شمار  خیل 
در دوران جنگ داخلی سوریه و جنگ 
ایرانی  با داعش توسط مستندسازان 
آثاری  به  را  جایش  حاال  شد،  تولید 
داده که درباره دوره گذار در این کشور 
بازسازی  دوره  تبلیغ  و  نمایش  است. 
و کمک هایی که پس از جنگ سوریه 
قرار است به دست توانای ایرانی هایی 
را  ایران  داخلی  مشکالت  احتمااًل  که 
به  امداد  حال  در  حاال  و  کرده اند  رفع 
زندگی  مرز  سوری ها هستند. مستند 
است  سوری  پرستار  دختر  دو  درباره 
که از حلب به شهر ویران بوکمال رفته 
بودند تا با کمک یک دکتر به اسم دکتر 
افول  از  پس  آنجا  را  بیمارستانی  کریم 
در  مستند  این  بیندازند.  راه  داعش 
راستای تبلیغ همان کمک ایرانی هایی 
است که برای سوری ها اقداماتی انسان 

دوستانه انجام می دهند.
این  بیان  برای  زندگی  مرز  مستند  اما 
موضوع به شدت ناتوان و ساده انگارانه 
عمل می کند. مستند نه روایت جذاب 
و مشخصی دارد و نه ازنظر شکل دارای 
نامش  بشود  که  است  قابلیت هایی 
تأثیرگذار  مستندی  یا  هنری  اثری  را 

در  مستند  اصلی  مشکل  گذاشت. 
شکل بیان است، جایی که کل مستند 
و  تمجید  به  فقط  خبری  شیوه ای  با 
محوری اش  شخصیت های  از  تعریف 
و  تعریف ها  این  البه الی  و  می پردازد 
تمجیدها پالن هایی از ویرانی شهرهای 
نریش  می دهد.  نمایش  نیز  را  سوری 
به صورت اول شخص یا از زبان دختر 
پرستاری به نام »کریمه محمد خلیل« 
تمجید  کریم  دکتر  از  دارد  که  است 
می کند و یا باز هم، اول شخص، حاال از 
زبان دکتر کریم که دارد از دختر تمجید 
حمایت های  اگر  اینکه  بیان  و  می کند 
دوجانبه نبود این بیمارستان در شهری 
جنگ زده احداث نمی شد. بااین حال در 
طول مستند به هیچ عنوان ما به عنوان 
را می شناسیم  مخاطب نه دکتر کریم 
که  چرا  را.  خلیل  محمد  کریمه  نه  و 
مستندساز آنقدر سرگرم امر تبلیغی و 
شعارزده اش شده و آنقدر به موضوع 
و  پرداخته  خیر  کار  و  انسان دوستی 
ایرانی-سوری  پروپاگاندای  در  آنقدر 
با  نیافته  مجالی  که  شده  اسیر  اش 
نمایش درونیات آدمهایش و پرداختن 
و  بهتر  را  آنها  زندگی شان  جزئیات  بر 
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صمیمانه تر به ما معرفی کند. حال حتی 
محوری  دختر  پایانی،  پالن های  در  اگر 
سرخ  بادمجان  خانه اش  در  مستند 
عدم  ضعف  این  از  بخشی  تا  می کند 
شخصیت پردازی پوشش داده شود، 
باز هم می توان گفت که چنین ترفندی 

بی اثر است.
روایت در مستند مرز زندگی سرراست 
است اما بسیار گزارشی. مستندساز در 
18 دقیقه، هم زادگاه و شهر دختر یعنی 
»کریمه محمد خلیل« را معرفی می کند 
و هم موضوع اصلی یعنی تالش برای 
دیگر  شهری  در  بیمارستانی  راه اندازی 
یعنی بو کمال. در این میان همه چیز 
گزارشی است و به هیچ عنوان در قالب 
دلیل  نمی شود.  ارائه  مستند  اثر  یک 
و  خبری  فرمت  نیز  ضعف  این  اصلی 
شکِل دادن اطالعات به مخاطب است. 
مستند،  در  حاضر  کاراکترهای  همه 
خاطره  یک  همچون  را  اصلی  موضوع 
گویی شرح می دهند. به طور مثال دختر 
می گوید که »تا اینکه یک روز دکتر کریم 
خود  یا   »... به  برویم  که  داد  پیشنهاد 
دکتر کریم در جایی دیگر می گوید: »ما 
با کمک هم بیمارستان را راه انداختیم و 

...« تمامی اطالعاتی که توسط اشخاص 
در متن اثر ارائه می شود نقل خاطره در 
زمان گذشته است و مستندساز برای 
ماضی،  اطالعات  این  کردن  تصویری 
فقط از بازسازی بسیار ساده انگارانه ای 
بهره می برد تا به چند صفحه گفتار متن 
هویت  جعلی  تصویری  با  مصاحبه،  یا 
ما  می گوید  دختر  مثال  به طور  بدهد. 
از حلب به بوکمال رفتیم و تصاویر نیز 
پالن هایی  به  دارد  اختصاص  دقایقی 
شهر  تا  خودرو  یک  با  مسیر  طی  از 
بوکمال و آنچه پیداست این است که 
این طی مسیر مربوط به زمان حادث 
شدن رویداد نیست و فقط حاال برای 
خالی نبودن عریضه تصویربرداری شده 
است. اینکه بخواهید مستندی درباره 
 
ً
یک امر انسانی در سوریه بسازید یقینا

نیازمند ایده ای اجرایی برای بیان سوژه 
هستید. در مستند مرز زندگی ایده ای 
همه چیز  که  چرا  ندارد،  وجود  جذاب 
است.  خبری  بعد  همان  بر  معطوف 
به عبارتی مستندساز فقط می خواهد 
دکتری  کمک  با  دختر  دو  این  بگوید 
نه  کردند.  احداث  را  بیمارستانی  دیگر 
از رنج  از عذاب سوری ها و مردم شهر 
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دوره داعش خبری هست، نه از شکل 
احداث و کمک رسانی به بیماران. نکته 
مهم همین عدم پرداختن بر چگونگی 
دلیل  است.  بیمارستان  احداث 
ضعیف  همان  نیز  سهل انگاری  این 
بودن بیان مستند است. اینکه آنچه 
هم اکنون به نمایش درمی آید بازسازی 
رخ داده  گذشته  در  که  است  رویدادی 
و حاال مستندساز نه آرشیوی از احداث 
را به نمایش در  تا آن  بیمارستان دارد 
بازسازی تصاویری  توانایی  نه  و  بیاورد 
دلیل  همین  به  را.  گذشته  به  مربوط 
است که مستندساز سعی می کند با دو 
جمله سر و ته قضیه را هم بیاورد. ناگاه 
از یک اتاق درمانی ما را وارد بیمارستانی 
می کند که از قضا سوژه اصلی مستند 
هیچ گونه  میان  این  در  و  هست  نیز 
و  گرفتن  شکل  چگونگی  از  پرداختی 
در  نمایش  به  مهم  امر  این  احداث 
به  آلوده  زندگی  مرز  مستند  نمی آید. 
غیر  یا  عمد  روی  از  هست.  نیز  تبلیغ 
نشانه هایی  با  اثر  جای جای  در  عمد 
مواجهیم.  سوریه  به  ایران  کمک  از 
رها  را  اصلی اش  موضوع  مستندساز 
کرده است و فقط به تبلیغ این کمک 

سوری ها  بر  ایرانی ها  دوستانه  انسان 
تأکید دارد. چیزی که به شدت اثر را به 
مستندی سفارشی بدل می کند. اثری 
که در ازای یک سفارش نه برای کشف 
تولید  میدان  به  پا  نو  ایده ای  ارائه  یا 
گذاشته است. موارد ازاین دست: تاکید 
روی نوشته ای بر روی جعبه کمک های 
اولیه که به خط و زبان فارسی است، یک 
عکس روی جلد یک کتاب که نمی دانم 
یک  عکس  یا  است  شریعتی  تصویر 
شهید یا ...، پارچه نوشته ای که رویش 
نقش پرچم ایران هست و به عربی نام 
ایران هم زیر آن درج شده، پرچم ایران 
و سوریه روی تابلوی یک بیمارستان، 
پرچم ایران پشت یک عکس یادگاری 
درج  برای  مکان  این  به عمد  انگار  که 
ده ها  و  انتخاب شده  یادگاری  عکسی 
مورد دیگر که اثر را با فرمتی سفارشی-
تبلیغی معرفی می کند. این ها را بگذارید 
ازاین دست  دیالوگ هایی  کنار  در 
به  زیاد  دقیقه ای   18 مستندی  در  که 
که  ما  ایرانی  »برادران  می رسد:  گوش 
خدا خیرشون بده اینجا رو راه انداخته 
بودند.« عالوه بر این تکرارهای بی مورد 
نیز سویه تبلیغی مستند را رو می کند. 

در مستند مرز زندگی 
ایده ای جذاب وجود 

ندارد، چرا که همه چیز 
معطوف بر همان 

بعد خبری است. به 
عبارتی مستندساز 

فقط می خواهد 
بگوید این دو دختر 

با کمک دکتری دیگر 
بیمارستانی را احداث 

کردند.
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روایت  صدای  مستند  ابتدای  در 
کننده ای را می شنویم که می گوید: »روز 
آزادی  قاسم،  حاج  که  ربیع االول  یک 
بوکمال رو اعالم کردن و پیام دادن به 
جبهه  دیگه  الحمداهلل  و  آقا  حضرت 
داعش  سیطره  و  شد  پیروز  مقاومت 
از این شهر و از این حکومت و از این 
تموم  بود  داده  تشکیل  که  دولتی 
معرفی  با  خبری  جمالت  این  شد...« 
دختر محوری مستند قطع می شود و 
عبارت  همین  باز  که  نمی کشد  طولی 
تکرار می شود. همان صدا مجدد این 
حاج   و  جنگ  پایان  از  خبری  جمالت 
قاسم و غیره... را بیان می دارد. به عبارتی 
روشن  مواضعش  کاماًل  مستندساز 
می شود  اینگونه  که  موضعی  است. 
در  ایران  از  آمده ام  »من  کرد:  بیانش 
برابر کار و کمک در سوریه تمجید کنم 

و مستندی تبلیغی بسازم.«
حس  بی شک  زندگی  مرز  مستند 
اما  می دهد  ترویج  را  انسان دوستی 
مثاًل  شهروند  مخاطب  یک  برای  نه 
زابلی اهل ایران که کودکش و همسر 
کمبود  خاطر  به  زا  حین  در  باردارش 

امکانات مرده اند.



نشریه ی مستند های تلویزیونی 2۶

سفر به اعماق
 موسیقی ایرانی

یادداشتی بر مستند  »سمفونی ایران«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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مستند سمفونی ایران مستندی 
بـا شـخصیت اسـت. هم از نظـر انتخاب 
و بسـط سـوژه و هـم از نظـر افـرادی کـه 
بـرای ارائـه و اجـرای اثـر انتخـاب می کنـد. 
وقتی لیدر مستندی، سابق بر این رهبر 
ارکسـتر ملـی ایـران و سـازنده موسـیقی 
و  ایـران  سـینمای  مهـم  متن هـای 
سـازنده تصانیف و قطعات موسیقایی 
مطـرح  خواننـدگان  بـرای  بی شـماری 
ایـران اسـت و یا وقتی نریشـن بـا صدای 
آشنای یک بازیگر مطرح همراه می شود 
و وقتـی در بخش هـای مختلـف اثـر، در 
دورادور ایران برای جستجو در موسیقی 
نواحـی و مقامـی ایرانـی از معروف تریـن 
چهره های موسیقی نواحی و اقوام بهره 
می برد، می توان لقب اثری با شخصیت 

و قابل احترام بدان داد.
فریدون شهبازیان به عنوان لیدر و کسی 
که از خراسان سفری تفریحی پژوهشی 
را آغـاز می کنـد و ایـن سـفر بعـد از گـذر 
از اسـتان هایی مختلـف تـا بلوچسـتان 
ادامـه می یابـد تـا حاصـل آن مسـتندی 
باشـد که به شـکل تصویـری چهره های 
ماندگار موسـیقی نواحـی را معرفی کند. 
پـور  در  محمـد  نـور  همچـون  افـرادی 
)خراسـان(، حسـین طیبـی )مازنـدران(، 

علی محمـد  و  )گلسـتان(  انـوری  قلیـچ 
بلوچ )چابهار( که همگی درگذشته اند و 
البته در مسـتند سـمفونی ایران حضور 
عینی دارند و چهره هایی دیگر همچون 
طاهـر یارویسـی )کرمانشـاه(، احمدعلـی 
شـرفی )بوشـهر(، محمـد اسـحاق بلـوچ 
نسب )چابهار( و عاشیق ولی اهلل عبدی 
)آذربایجـان( که هـر کدام خود به معرفی 
شـکل و ویژگی هـای موسـیقی منطقـه 

خود می پردازند.
ایـران  سـمفونی  مسـتند  عنـوان 
و  اسـت  اثـر  درونمایـه  کامل کننـده 
انتخابـی به جا بـرای انتقال این نکته که 
موسـیقی ایرانـی حتـی در دورتریـن نقاط 
و حتی در فاصله ای از بوشهر تا خراسان 
از نظر دستگاه موسـیقایی دارای وجود 
مشـترکی اسـت. به همین دلیل اسـت 
کـه مستندسـاز در انتخـاب و گزینـش 
راش هایـش  بیـن  در  خـاص،  لحظاتـی 
باشـد(  زیـاد  بسـیار  بایـد  احتمـااًل  )کـه 
رویـه ای  تـا  اسـت  کـرده  عمـل  آنگونـه 
شـود.  ایجـاد  محتوایـی  نظـر  از  باثبـات 
مستند باوجوداینکه در حین سفر یک 
کارشـناس و هنرمنـد موسـیقی ایرانـی 
دورادور ایـران شـکل می گیـرد و احتمـااًل 
پوستر  فیلم مستندبـه دلیـل تعـدد لوکیشـن و تعـدد افـراد، 

»سمفونی ایران«
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عوامـل فیلـم بـا رویدادهـای بی شـماری 
مواجـه می شـوند، امـا همچنـان وحدت 
عبارتـی  بـه  می کنـد.  حفـظ  را  رویـه اش 
مسـتند  ایـن  کـه  بکنیـم  را  تصـورش 
حاصل گفتگو با چندین چهره برجسته 
موسـیقی نواحـی ایـران در اسـتان های 
آذربایجـان،  ترکمن صحـرا،  خراسـان، 
کرمانشـاهان، لرستان، بوشهر، میناب، 
بی شـک  و  اسـت  بلوچسـتان  قشـم، 
نتیجـه کار انبوهـی از تصویـر و مصاحبه 
در  را  مستندسـاز  می توانـد  کـه  اسـت 
انتخاب دچار وسواس کند، اما مستند 
بـر  پرداختـن  بـه دوراز  ایـران  سـمفونی 
حواشی فقط به یک موضوع در راستای 
به طـور  اسـت.  پرداختـه  اش  درونمایـه 
مثال در مازندران و یا در بوشهر، سؤاالت 
او  برخـورد  نـوع  و  شـهبازیان  فریـدون 
مناطـق  ایـن  از  کـدام  هـر  موسـیقی  بـا 
مشـابه اسـت. هـدف، خـود موسـیقی 
و کشـف و لمـس اشـتراک موسـیقایی 
در جغرافیایـی بـه پهنـاوری ایـران اسـت 
به راحتـی  می تـوان  مسـتند  ایـن  در  کـه 
کـرد؛ بنابرایـن دادن لقـب  را لمـس  آن 
مسـتندی بـا شـخصیت بـه سـمفونی 
ایـران نـه فقط به خاطر حضور لیدری نام 
آشناست، بلکه حفظ رویه و گم نشدن 

در رویدادهایی فرعی است که افتادن در 
دام آن می توانست ماهیت این مستند 
را از آنچیزی که هست دور کند. در تمامی 
لوکیشـن هـا در جغرافیایی متفـاوت در 
دورادور ایـران، مستندسـاز سـعی کـرده 
است حتی در زاویه دوربین و یا انتخاب 
موسـیقی  اجـرای  بـرای  طبیعـی  مکانـی 
از میزبانـان پرسـیده  کـه  یـا سـؤاالتی  و 
می شود، اشتراکاتی را حفظ کند. همین 
نکات کوچک سبب می شود تا مستند 
سـمفونی ایـران ایـن ایده را کـه کل ایران 
دارای  فرهنگـی  تفاوت هـای  وجـود  بـا 
ویژگی هایـی یگانـه در موسـیقی اسـت، 

به خوبی جامه عمل بپوشاند.
مسـتند،  مثبـت  نـکات  از  دیگـر  یکـی 
لحـاظ لحظـات بیشـتری بـه اجـرای خـود 
 هنـری 

ً
موسـیقی اسـت. موسـیقی ذاتـا

و  نیسـت  دادنـی  توضیـح  کـه  اسـت 
شـنیدنی اسـت. در مسـتند سـمفونی 
ایران نیز میزبانان صاحب نام هر استان 
یـا منطقه در مسـتند تا جایی که ریتـم از 
کار نیافتد اجازه نواختن و خواندن دارند 
و این سـبب می شـود که این مستند از 
نظر آموزشی یا شناخت موسیقی نواحی 
ایران به شکل محدود در یک پکیج نیز 

ارزشمند باشد.

یکی دیگر از نکات 
مثبت مستند، لحاظ 

لحظات بیشتری به 
اجرای خود موسیقی 

است. موسیقی 
 هنری است که 

ً
ذاتا

توضیح دادنی نیست 
و شنیدنی است.
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به فوجی صعود کن ای 
ایرانی اما...

یادداشتی بر مستند  »مهرآباد ناریتا«

نقد
نویسنده:  

رحیم 
ناظریان
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ناریتــا«  »مهرآبــاد  مســتند  در 
کــه  کنیــم  درک  به ســادگی  می توانیــم 
توانســته  موفقیــت  بــا  مستندســاز 
مســتندی  بــه  را  خبــری  ســوژه ای 
جامعه شــناختی بــدل کنــد و ایــن مهــم 
آنجایــی محقق می شــود کــه از منظر فرم 
و نحوه بیان موضوع و پرداخت موضوع 

موفق عمل کرده است.
موضوع مستند »مهرآباد ناریتا« نکته ای 
اســت کــه در خاطره آنهایی کــه مهاجران 
ایرانــی دهــه 70 بــه ژاپن را به خاطــر دارند، 
راز باقی مانــده  تــا حــدودی در حــد یــک 
ایــن  و ســؤاالتی در قبــال خیــل عظیــم 
مهاجــران در اذهــان باقی مانده که با گذر 
زمان کم کم از یادها رفته، اما مستندساز 
بــا کالبدشــکافی آن اســرار، مجــدد تازگی 
را در اثــرش رقــم می زند. بــه عبارتی اغلب 
آنهایــی کــه موضــوع مســافران ژاپــن در 
دهــه هفتــاد شمســی در کــوران جنــگ 
هشت ســاله و به طور کل بعــد از انقالب 
و در دوران رکــود اقتصــادی ایران را به یاد 
دارند، این سفر را به عنوان سفری کاری و 
پردرآمد به خاطر می آورند و البته مایل اند 
بدانند این مهاجرت چه اســراری در خود 
داشــته کــه اغلب ایــن مهاجــران از بازگو 

کردنش سرباز می زنند. مستند »مهرآباد 
 بر افشای همین نکته تأکید 

ً
ناریتا« دقیقا

می کند تا جذابیت روایی ایجاد کند.
در همان پالن های آغازین، هم نشینی دو 
قاب، تکلیف مستند را مشخص می کند. 
دو معنای متفاوت که تلفیقشــان باهم 
آرم  از  نمایــی  می ســازد.  را  تــازه  معنایــی 
»ایــران ایــر« روی یــک هواپیمــا و برشــی 
آنی بر یک نقاشــی کالســیک ژاپنــی با نام 
»موج عظیم کاناگاوا« با آن ترسیم آشنای 
مــوج و بکگرانــد کــوه فوجی، سرنوشــت 
مهلک این مهاجران ایرانی را در مستند 
»مهرآبــاد ناریتــا« وعــده می دهــد. تابلوی 
نقاشــی »موج عظیم کاناگاوا« در فرهنگ 
ژاپنی نشــانه صالبت فوجــی و غرور ژاپنی 
است. قایق هایی که کاماًل مقهور قدرت 
و بلنــدی مــوج شــده اند و در زاویــه دیــد 
نقــاش، ایــن موج هــا حتــی از فوجــی نیــز 
بلندترنــد، اما کوه فوجی در بین دو موج، 
با وقار ایســتاده اســت، مثل یــک ناظر و 
گزندی از موج ها به او نمی رسد؛ اما اینجا 
در مستند موردبحث، برش از هواپیمای 
»ایــران ایــر« بــه ایــن تابلــو، حتــی ذره ای 
معنای موفقیت و صالبت ندارد. یک جور 
شکســتن معنــای تابلــو از دیــد مهاجــر 

پوستر  فیلم مستند
»مهرآباد ناریتا«
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بخت برگشــته ی ایرانــی اســت کــه بایــد 
عرق شــود و یا برای رســیدن به ســاحل، 
امید کمــی دارد. انگار این برش این ایده 
را نقــش می بنــدد کــه مســافران ایرانــی 
دهــه هفتاد به ژاپن، مســتقیم بــه درون 
ایــن موج پرت شــده اند. به همین دلیل 
است که در طول مستند »مهرآباد ناریتا« 
بارها شــاهد بیان این رنج توســط همان 
مهاجــران هســتیم. آنهایــی کــه ســال ها 
مالــی  ذخیــره  هیــچ  بــدون  و  کردنــد  کار 
برگشــتند، آنهایی که نتوانســتند شغلی 
پیــدا کننــد و روی بــه کار خــالف آوردنــد 
 زندانــی شــدند و البتــه بــا رنجــی 

ً
و نهایتــا

مضاعف به شکلی شــکنجه وار سال ها 
در زندان هــای ژاپــن ماندنــد، آنهایــی کــه 
مجبور شــدند با زنی ژاپنــی ازدواج کنند تا 
بتواننــد بمانند و حاال با خفت آنجا روزگار 
می گذرانند، آنهایــی که همچنان کارگرند 
و شــغل های عجیب وغریبــی از تخریــب 
خانــه تــا کارهای کارگــری متــداول دارند و 
 آنهایــی کــه همچــون شــخصیت 

ً
نهایتــا

نیمچه محوری مســتند، بعد از ســال ها 
زندگــی در ژاپــن و اقامــت دائم، با ریشــی 
همچون دراویش به عرفان و شــعر روی 

آورده اند و...

مراجــع  سانســوِر  عامــل  از  نمی تــوان 
خودسانســوری  شــاید  یــا  باالدســتی 
ناریتــا«  »مهرآبــاد  مســتند  در  ســازنده، 
به عنوان عاملی که اثر را دچار زبانی الکن 
کرده است، یاد نکرد. آنچه مستند با زبان 
بی زبانــی می خواهــد افشــا کنــد یک جــور 
بیچارگــِی کارگر یا فرد فلک زده ایرانی بعد 
از جنگ ایران و عراق اســت که حتی برای 
ســخیف ترین کارها حاضر است به ژاپن 
بــرود. شــاید بررســی دالیــل اینکــه »چــرا 
ایــن خفــت در هالــه ای از تقــدِس جنگ 
هشت ســاله مخفــی می شــود؟« جایش 
 مستندی 

ً
در این مستند نباشد اما یقینا

کــه با معرفی چند مهاجر نمونه و گفتگو 
بــا آنهــا دارد به خیل عظیمــی از مهاجران 
آن ســال ها اشــاره می کند و کلیت اثر نیز 
دربــاره رشــد و ترقــی ایرانی هــای مهاجــر 
به ژاپن نیســت و کاماًل ســویه اثــر درباره 
شکست و خواری است، چرا نباید دالیل 
ایرانــی اش را در ایــن خفت بررســی کند؟ 
به عبارتی بســتر اصلی مستند، بیچارگی 
این مهاجران ایرانی به ژاپن اســت. حتی 
فیلــم با گریه یک مرد میانســال به پایان 
می رسد، یا آرزوی دردناک یک ایرانی دیگر 
کــه می خواهــد برگردد اما ناتوان اســت و 
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مستندساز با عدم 
حذف حاشیه های 

زندگی آنها و لحظات 
به ظاهر کم اهمیت ما 

را تا درون این آدم ها 
می کشاند.

منابع مالی ندارد، بااین حال در مســتند، 
شما جز معدود اشارات جزئی نمی توانید 
بی کفایتــی  بیانگــر  کــه  ببینیــد  نقــدی 
مســئوالن دولتــی و حکومتــی ایــران در 
ســال های پــس از انقــالب باشــد. یکی از 
لحظات درخشــان در این مســتند حفظ 
و قیچــی نکــردن این جمله عمو حســن 
اســت. همان مرد میانسالی که با شکل 
دراویــش در قلــب ژاپــن بــه عرفــان روی 
آورده، آنجایــی که از او می پرســند: »دلت 
برای ایران تنگ شده« و او می گوید: »دلم 
بــرای ایــران تنگ شــده« البته بــا تأکیدی 
چندباره بر روی کلمه »ایران« تا باظرافت 
اینکــه:  برســاند،  را  کنایــی اش  منظــور 
»نــه دلــم بــرای این ایرانــی که هــم اکنون 
می گوینــد، تنگ نشــده!« مستندســاز با 
حفظ این لحظات به صورت غیرمستقیم 
بــه بیــان آن نقــد مهجــور در اثــرش روی 
می آورد و به اصطالح ممیزی را دور می زند.
مصاحبــه  ناریتــا«  »مهرآبــاد  مســتند 
شــکل  و  تدویــن  در  امــا  نــدارد،  کــم 
بــا  مصاحبه هــا  تلفیــق  و  تصویربــرداری 
گفتارمتنــی اول شــخص، مصاحبه هایی 
نمایــش  بــه  جذابیــت  بــا  را  مســتقیم 
می کنــد  ســعی  مستندســاز  درمــی آورد. 

کرختی مصاحبه را بــا رودررو کردن آدم ها 
بــا یکدیگــر جبــران کنــد و اطالعاتــی کــه 
ســوژه  یــا  مصاحبه شــونده  اســت  قــرار 
شــکل  بــه  نمونــه  شــخصیت های  یــا 
روتیــن، روبــرو بــا دوربیــن بیان کننــد، در 
مواجهــه دو فرِد هــم درد بیان می شــود. 
به عبارتی کلیشــه مصاحبه رودررو اینجا 
بــا دیالوگ هایــی کــه بین دو شــخصیت 
نمونه ردوبدل می شــود، شکسته شده 
و اثــر از حالتــی تک بعدی خــارج می گردد. 
مستند »مهرآباد ناریتا« الیه برداری خوبی 
 
ً
صرفــا آدم هــا  ایــن  دارد.  آدم هایــش  از 
ننشســته اند تا از رنج خودشــان بگویند 
و خاطره سازی کنند. مستندساز با عدم 
حذف حاشــیه های زندگی آنها و لحظات 
به ظاهــر کم اهمیــت مــا را تــا درون ایــن 
آدم هــا می کشــاند. به طور مثــال لحظات 
طوالنــی مکالمــه یــک ایرانــی بــا همســر 
ژاپنی اش که با یکدیگــر اختالف دارند، یا 
لحظــات طوالنــی شــعرخوانی یک مــرد با 
شــمایل دراویــش، در همه ایــن پالن ها 
آنچه اهمیت دارد نه فقط شــرح موضوع 
اصلــی مســتند بلکه افشــا و الیه بــرداری 
از چهــره آدم هایــی اســت کــه نیازمندیــم 

بیشتر و بهتر آنها را بشناسیم.
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»فرهـا عزیـزی یکتـا« دیپلـم ارتبـاط تصویـری داره، اهـل خوزسـتان و 
فرزند سرزمین نخل و خورشیده.

گفتـن  بـرای  باعـث شـده خیلـی حرفهـا   فضـا و مـکان خوزسـتان 
داشـته باشـه ولـی دوسـت نـداره بـه انتقـادای دلسـوزانه اش بگـن 
سـیاه¬نمایی! خیلی یهویی وارد فیلمسـازی و مستندسـازی شده. 
به قول خودش از سال هشتاد و چهار  سینما رو از »مرتضی بدری« 

با کتک یاد گرفته. 
به مستند پرتره یا شخصیت عالقه داره و اون رو به نوعی رسوخ تو 
زندگی یه شـخصیت سـینما پسـند می دونه. معتقده مستندسـاز 
مستقل مظلوم ترین فرد سینماست. اسم کارای غیررسمیش رو 
گذاشـته »لجاجت ها« که اولیش رو سـال هشـتاد و هفت سـاخته. 
شـروع تحقیـق و پژوهـش مسـتند »عاطفـه« رو مـرداد نـود و پنـج، 
فیلمبرداری کار رو اواخر شهریور تا اوایل مهر نود و شش و خروجی 

نهایی مستند رو سال نود و هفت انجام داده.  

کارگردان:
فرها عزیزی یکتا

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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گوش های 
ناشنوای آنها...

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان

یادداشتی بر مستند  »عاطفه«
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مســتند عاطفــه، لحظــه ای کارآمد را 
بــرای واردکــردن ضربــه ای حساب شــده بر 
مخاطبــش انتخــاب می کنــد. آنجایــی که 
معرفی کاراکتر محوری مستند که دختری 
ناشنواســت تــا حــدودی صــورت گرفتــه 
و البتــه آرام آرام ریتــم اثــر نیز در حــال نزول 
اســت. آنجایــی کــه گریه هــای خواهــرش 
بی معنا و فرمایشــی به نظر می رسد و گله 
گذاری هــای او و انــدوه مــادر تکــراری جلوه 
می کنــد. اینجاســت که ناگاه مستندســاز 
راز اصلی مســتند را فــاش می کند. عاطفه 
مــادرزادی  کــه  مســتند  محــوری  دختــر 
ناشنواست، مدال آور المپیک ناشنوایان 
 در 

ً
اســت. ایــن افشاســازی آن هم تقریبــا

میانه مستند، به روند رو به افول اثر جانی 
دوباره می بخشد و اجازه می دهد مخاطب 
تا پایان با شخصیت اصلی و روایت همراه 
باشــد. همین نکته اســت که رنگی تازه بر 
برداشــتهای مــا در نیمه ابتدایی مســتند 
می دهــد.  بنابراین می تــوان نیمه ابتدایی 
مســتند عاطفه را نیمــه ای بــرای معرفی و 
زمینه چینــی قلمــداد کــرد و نیمــه دوم آن 
را بســتری بــرای انتقــاد از بی مســئولیتی 
صاحبــان کشــور دانســت. آنچــه باعــث 
در  کاســتی ها  برخــی  وجــود  بــا  می شــود 

 بدیهه ســازی، این 
ً
شــکل اجــرا، خصوصــا

مســتند دارای کشــش الزم بــرای پیگیری 
مخاطــب باشــد، نحــوه بیــان و توصیــف 
شــخصیت و چگونگی بیان نقدی است 
کــه از مســئولین کشــوری ارائــه می دهــد. 
بــه طــور مثــال هنــوز روایت اثــر این امــر را 
مشخص نکرده است که »عاطفه بعیات« 
دو مــدال المپیــک ناشــنوایان در ســال 
2013 و 2014 را دارد و هنــوز نمی دانیــم کــه او 
عــالوه بــر این دو مــدال بــا ارزش، چندین 
مدال قهرمانی کشوری و بین المللی دارد 
کــه موضــوع پیشــنهاد یــک کشــور عربی 
حاشــیه خلیج فارس از او برای اعطای حق 
شــهروندی در مستند طرح می گردد. این 
جابه جایی در روایت خطی سبب می شود 
تــا ایــن ســؤال در مخاطب ایجاد گــردد که 
دلیــل ایــن اعطای شــهروندی بــه دختری 
ناشنوا چیست؟ مستندساز با برهم زدن 
نظــم ظاهــری روایت مــا را آمــاده می کند تا 

فاجعه را با شوق بیشتری بشنویم.
مســتند عاطفه در نیمه اولش با نماهای 
بسته از لب های عاطفه، برای تأکید نمودن 
بــر ناشــنوا بودنــش و همچنیــن معرفــی 
 
ً
او توســط مــادر، مربــی، خواهــرش و نهایتا
خــودش، بســتر الزم را بــرای شــناخت او و 

پوستر  فیلم مستند
»عاطفه«



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۳۸



۳9شماره پنجاه و سه، مرداد ماه 1398

ایجاد حس عالقه مندی به او را فراهم می کند 
تا در نیمه دوم ضربه کاری اش را محکم تر فرود 

بیاورد.
مســتند عاطفــه اثری رجــز آور اســت که حس 
تنفــر از مســئولین را افزایــش می دهــد و ایــن 
احساس تنفر آنجایی بیشتر می شود که دختر 
ناشنوای این مستند چندین حکم قهرمانی 
و دو مــدال المپیکــش را از جعبــه ای کهنــه 
بیرون می آورد تا کنایه ای از فراموشی او توسط 
 ترسیم کند. مدال 

ً
متولیان کشــوری را مجددا

 بدون حمایــت مالی 
ً
آوری المپیکــی کــه یقینــا

مسئولین تمرین کرد، آموزش دید و قهرمان 
 پاداشی نیز برای این 

ً
شد و یا مدال آورد و نهایتا

قهرمانی دریافت نکرد. مستندی که به شکلی 
استعاری می تواند ناشنوایی گوش مسئولین 

را نیز به رخ بکشد.
با وجود روایت موجز اما کامل مستند عاطفه، 
در بحث اجرا ضعف هایی در اثر وجود دارد که 
بیشتر در بخش بازسازی یا بدیهه سازی است. 
به طور مثال برای به تصویر کشیدن مشکالت 
زندگی با یک ناشنوا، مستندساز تالش می کند 
با ترغیب شــخصیت های مستند برای دیدن 
یــک فیلــم ویدیویــی، آنهــا را بــا ســختی های 
معلولیت شنوایی به چالش بکشد. چیزی که 
به شدت ساختگی و فرمایشی به نظر می رسد. 
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»مهدی ناظریان« کارشناسـی کارگردانی سـینما و کارشناسـی ارشـد 
تهیـه کنندگـی داره و اهـل گرگانـه. ورودش بـه دنیـای هنـر بـا تئاتـر 
بوده. بعد از خدمت سـربازی، دانشـگاه می ره و کارش رو با دسـتیار 

کارگردانی و  برنامه ریزی شروع می کنه. 
معتقـده در مسـتند وارد یـه ماجـرای غیرقابـل پیـش بینـی میشـی. 
اتفاقاتـی کـه در مسـتند می افتـه لزومـا اسـمش مشـکل نیسـت 
ولـی می تونـه دردسرسـاز باشـه. اگرچـه معتقده داشـتن تحصیالت 
آکادمیـک بـرای نظـم دادن به ذهن و غنی شـدن از نظر تئوری خوبه 
ولی باید در کنارش مطالعه هم باشـه. اعتقاد داره کسـی که ذوق و 
قریحه  فیلمسازی داره و البته دوره های این رشته رو هم گذرونده 
باید فیلم بسـازه و این گذر زمانه که موندن و نموندن فیلمش رو 

مشخص می کنه. 
گاهـی یـک تصمیـم آنـی مـی تونـه سرنوشـت خیلـی چیزهـا رو عوض 
کنـه، سرنوشـت دو نفـر، دو زندگـی، دو رویـا، دو آرزو، حتی سرنوشـت 

دو خانواده رو و این یعنی همه مستنِد »کاش آنجا نبودم« 

کارگردان:
مهدی ناظریان

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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اسیر بیهوده ای فرم نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو

یادداشتی بر مستند  »کاش آنجا نبودم«
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موضـــوع  بـــه  نبـــودم  آنجـــا  کاش 
مهمـــی میپـــردازد که نه تنهـــا یک فیلم 
که بایـــد بارها و بارها در مـــورد آن فیلم 
ســـاخته شـــود. نـــزاع خیابانی و آســـیب 
کشـــورهایی  از  یکـــی  ایـــران  آن.  هـــای 
اســـت کـــه بیشـــترین نـــزاع خیابانـــی در 
آن صـــورت می گیـــرد و آســـیب هـــای آن 
جبـــران ناپذیر اســـت . آســـیبی دو طرفه 
کـــه هـــم ضـــارب و هـــم مضـــروب را تـــا 
پایـــان عمـــر) اگـــر مثـــل ایـــن فیلـــم بـــه 
قتـــل نیانجامـــد ( تـــاوان ســـختی بـــرای 
ســـمت  رفتـــن  لـــذا  داد.  خواهنـــد  آن 
چنیـــن موضوعـــی شـــجاعت بســـیاری 
تلـــخ  ناگزیـــر  ، چـــون فیلـــم  میخواهـــد 
خواهد بـــود. ایـــن منهای دردســـرهای 
ســـاختن چنیـــن فیلمـــی اســـت کـــه بـــا 
نهادهـــای قضایـــی و امنیتـــی ســـر و کار 
دارد و گرفتـــن مجوزهـــای آن خود امری 
جانکاه اســـت. پس تا اینجـــای کار باید 
بـــه کارگـــردان آفریـــن گفـــت. فیلـــم در 
بیســـت و چند دقیقـــه میخواهد خرف 
کارگـــردان  کـــه  روشـــی  و  بزنـــد  را  خـــود 
پیش گرفته کمی آشـــفته است.منظور 
البتـــه آشـــفتگی در تردیـــد کارگـــردان در 
فـــرم فیلم خـــود اســـت. اینکـــه فیلمی 

هـــم  باشـــد،  محـــور  مصاحبـــه   هـــم 
ســـکانس ماکیومنتری داشـــته باشـــد، 
هم نریشـــن شـــخصیت اصلی داشـــته 
باشـــد،  مشـــاهده گرانه  هـــم  و  باشـــد 
آنهـــم در بیســـت و چند دقیقـــه، بیش 
نشـــان  را  کارگـــردان  مهـــارت  آنکـــه  از 
دهد، ســـردرگمی انتخاب فرم توسط او 
را نشـــان می دهـــد. آن هـــم درحالـــی که 
قصـــه در رفـــت و آمـــد بین شـــخصیت 
ضـــارب و قهرمان معلول قصه اســـت. 
کاش آنجـــا نبـــودم، انتخاب درخشـــان 
اســـت  معلـــوم  دارد،  موضوعـــی 
فیلمنامـــه داشـــته و طراحـــی قصه دارد 
گرفتـــه  تصمیـــم  کارگـــردان  چـــرا  امـــا 
دهـــد،  بـــاد  بـــر  را  خـــود  قصـــه  اینطـــور 
بایـــد از خودش پرســـید. اینکـــه فیلمی 
چنیـــن  بـــا  آنهـــم  دقیقـــه ای  بیســـت 
داســـتان فوق العـــاده ای در میانه خود 
به ســـکته بیافتـــد و حوصله ســـر ببرد، 
اتفـــاق خوبـــی نیســـت. میتـــوان فیلـــم 
را از نـــگاه آماتـــوری و انجمن ســـینمای 
جوانی طـــور تحلیل کـــرد و بهانه آفرین 
گفـــت و نمـــره  کامـــل داد امـــا از دیدگاه 
فیلـــم  تلویزیونـــی  حرفـــه ای  مســـتند 
مشـــکالت بســـیاری دارد. فیلمبـــرداری 

پوستر  فیلم مستند
»کاش آنجا نبودم«
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فیلـــم آماتـــوری اســـت و اگـــر تدوین به 
داد فیلـــم نرســـیده بـــود، فیلـــم کامـــال 
اول  5دقیقـــه  در  می افتـــاد.  ریتـــم  از 
معلوم میشـــود که کارگـــردان به روش 
ج  ر را  فیلمنامـــه  داســـتانی  فیلمهـــای 
زده و بـــرای آن طراحـــی دارد امـــا اســـیر 
وسوســـه بـــازی بـــا فـــرم شـــده و قصـــه 
خـــود را هـــدر میدهد. شـــخصیت های 
فیلـــم بســـیار قدرتمندند و مـــادر امین 
بـــه  مـــادر  امـــا  دهنـــده  نجـــات  بســـیار 
تنهایـــی نمی تواند فیلـــم را نجات دهد.
از همـــان اول فیلـــم کـــه در ســـکانس 
ح ماجـــرا تایـــپ میشـــود  ماشـــین، شـــر

بـــه مشـــکل میخـــورد. درســـت  فیلـــم 
اســـت کـــه فـــرم تایـــپ قدیمـــی جـــذاب 
اســـت اما بـــرای ایـــن فیلـــم؟ کارگردان 
فقـــط 20و چنـــد دقیقه فرصـــت دارد اما 
ثانیـــه هایـــش را اینطور هـــدر میدهد؟ 
تصویـــر  رفتـــه ،  کـــه  زنـــدان  کارگـــردان 
ضـــارب را هم کـــه نمی بینیم، چـــرا دائم 
باید النگ شـــات به کلـــوزآپ مددجو یا 
روانـــکار زندان کات بخـــورد؟ جذابترین 
قســـمت های فیلـــم آنجاهاییســـت که 
به ســـوژه نزدیک شـــده و کمی میتواند 
حـــس را انتقـــال دهـــد امـــا ایـــن بـــرای 

چنیـــن فیلـــم کافی نیســـت.
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