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تهیه کنیم؟

یادداشتی بر مستند  »بی بی قمر« 

نقد
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رحیم ناظریان
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روایـت سـاختن یا ثبـت روایت دو 
متفـاوت  البتـه  و  مهـم  بسـیار  مسـئله 
مستندسـازی  در  کـه  اسـت  هـم  از 
اینکـه  دارد.  گوناگـون  شـکل هایی 
و  دسـت نخورده  روایتـی  مستندسـاز 
بی تغییـر را از سـوژه اش ثبـت و نمایش 
دل  از  روایتـی  مستندسـاز  یـا  دهـد، 
پرداخـت  بـا  و  کنـد  کشـف  سـوژه اش 
آن وجاهـت ببخشـد  بـه  آن در تدویـن 
و یـا اینکـه مستندسـاز بـا تحمیـل یـک 
رویـداد بـر سـوژه روایتـی را کـه سـاختگی 
اسـت بـر اثر تحمیل کند. اینها اشـکالی 
هسـتند کـه بـا آن مـی تـوان نـوع تولیـد 

داد. تشـخیص  را  روایـت 
و  نشـانه ها  قمـر  بی بـی  مسـتند  در 
تحمیـل  ایـن  از  حکایـت  تولیـد  شـکل 
فرمایشـی رویـداد بـر سـوژه دارد. گرچـه 
را  مسـئله  ایـن  نمی تـوان  یقیـن  بـا 
آنچـه در اختیـار مـا قـرار  بیـان نمـود امـا 
بیـان  چگونگـی   ، اثـر روایـت  نحـوه  دارد 
موضـوع و به طـور کل سـاختار اثر اسـت 
و ازآنجایی کـه مخاطـب به پشـت صحنه 
بـرای  را  او  آنچـه  نـدارد،  دسترسـی 
اظهارنظـر مجـاب می کنـد همـان چیـزی 
بی بـی  مسـتند  در  می بینـد.  کـه  اسـت 
ایـن فرمایشـی  قمـر به وضـوح می تـوان 
روسـتایی  زنـی  دیـد.  را  رویـداد  بـودن 
بـه نـام بی بـی قمـر کـه بـا جبـر فرهنگـِی 
کـرده  ازدواج  سـالگی   9 در  گذشـته 

میانسـالی  در  را  همسـرش  حـاال  بـود 
سـخت  جغرافیایـی  در  و  ازدسـت داده 
مسـتند  اسـت.  زندگـی  گـذران  حـال  در 
و  او  زندگـی  محیـط  از  پالن هایـی  بـا 
او  زیسـتی  رنـج  و  معاشـش  چگونگـی 
بـه معرفـی اش می پـردازد؛ امـا موضـوع 
تنهـا  زن  ایـن  معرفـی  مسـتند  اصلـی 
آن  شـتر  پشـم  دنبـال  بـه  او  نیسـت. 
اسـت  نایـاب  پشـم  کـه  فصلـی  در  هـم 
بـه  پشـم  جسـتجوی  ایـن  می گـردد. 
بـرای  شـال  و  دسـتکش  بافـت  خاطـر 
مبـارزان سـوری بـر علیـه داعـش اسـت.
سـوژه  ایـن  بـا  نمی تـوان  به هیچ وجـه 
بـا  زنـی  اینکـه  نـه  کـرد.  برقـرار  ارتبـاط 
وجـود  نیتـی  چنیـن  یـا  ویژگـی  چنیـن 
اگـر  بی شـک  باشـد.  نداشـته  خارجـی 
زنـی بـا نـام بی بـی قمـر دارای دغدغـه ای 
بـرای تهیـه پشـم شـتر باشـد  اینچنیـن 
راهـی  موتـور  بـا  آن  تهیـه  خاطـر  بـه  و 
ایـن  اگـر  و  بـرود  بـه ییالقـات  را  سـخت 
بـا  قمـر  بی بـی  همچـون  زن هایـی  و  زن 
زیـاد هـم باشـد،  ایـن نیـت تعدادشـان 
اسـت  اهمیـت  حائـز  اینجـا  نکتـه  ایـن 
کـه رویـداد موردنظـر در مسـتند مذکـور 
باورپذیـر روایـت نمی شـود؛ بنابرایـن مـا 
رویـداد  کـه  می گذاریـم  ایـن  بـر  را  اصـل 
کامـاًل  قمـر  بی بـی  نیـت  و  واقعـی  کامـاًل 
شـخصی اسـت، امـا آنچنـان در مسـتند 
بـه  فرمایشـی  نیـت  ایـن  قمـر  بی بـی 
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آن  بـاور  کـه  می شـود  کشـیده  تصویـر 
می نمایـد. سـخت 

مستندسـاز در آغـاز مسـتند و در طـول 
بـه  مشـاهده گر  کامـاًل  رویـداد،  ح  شـر
نمایـِش تـالِش بی بـی بـرای تهیـه پشـم 
مستندسـازی  شـیوه  ایـن  می پـردازد، 
کـه  شـده ای  بدیهه سـازی  موضـوع  بـا 
هیـچ  اسـت  شـده  غالـب  مسـتند  بـر 
سـنخیتی نـدارد. بـه عبارتـی مستندسـاز 
قالـب  در  را  موضوعـی  دارد  تـالش 
بـر  مشـاهده گر  شـکل  بـه  بدیهه سـازی 

کنـد. غالـب  مخاطـب 
بـر  اثـرش  اول  نیمـه  در  مستندسـاز 
رنـج زنـی روسـتایی کـه همسـرش را نیـز 
را در حیـن  او  ازدسـت داده تأکیـد دارد. 
نـان درسـت کـردن، هیـزم آوردن، تهیـه 
محصوالت لبنی و کارهای روزانه نشـان 
از  تصاویـری  ایـن،  بـر  عـالوه  می دهـد. 
خوانـدن و رقصیـدن و البتـه رقصـی کـه 
در آن فقـط کفش هـای رقصنده ای مرد، 
دیـده می شـود، غـذا خـوردن خانوادگـی 
بی بـی بـا اقوام، همراهی با او و درک این 
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کـه بـه خاطـر بی آبـی کشـاورزی  مسـئله 
نیـز در ایـن منطقـه از بیـن رفتـه اسـت 
و چنـد موضـوع دیگـر در مسـتند وجود 
خـوب  را  قمـر  بی بـی  هـم  مـا،  تـا  دارد 
بشناسـیم و هـم رنـج زندگـی اش را درک 
کامـاًل  مسـتند  دوم  نیمـه  امـا  کنیـم؛ 
جسـتجو  همـان  بـه  دارد  اختصـاص 
بـرای تهیـه پشـم و بافتـن دسـتکش و 
عبارتـی  بـه  سـوری!  مبـارزان  بـرای  شـال 
پرداختـن  بـا  را  حالـت  دو  مستندسـاز 
پرداختـن  و  بـی  بـی  سـخت  زندگـی  بـر 
و  شـال  بافـت  در  او  معنـوی  نیـت  بـر 
مـی  مخاطبـش  پـای  پیـش  دسـتکش، 
بـا  زنـی  یـک:  اینکـه  تاویـل  دو  گـذارد. 
همـه ایـن مشـقات و مصائبـی کـه در اثر 
شـاهدش بودیم، چگونه ممکن است 
بـه فکـر سـوریه باشـد؟ دو: اینکـه زنـی با 
همـه ایـن مشـقات و مصائبـی کـه در اثر 
شـاهدش بودیـم، بـا نیتـی پـاک بـه فکـر 
مجاهـدان سـوری اسـت. بـه عبارتـی اثـر 
در دو مـرز مـا را نـگاه مـی دارد. یکـی نقـد 
امکانـات  شـرایط  اینکـه  از  مستندسـاز 
والیتـی  هـم  و  زن  ایـن  زندگـی  سـطح  و 
هایـش بـه خاطـر بـی کفایتـی مسـئوالن 
سـخت و پاییـن اسـت و دیگـری اینکـه 
کامـال مسـتند در سـطح یـک شـعار دارد 
ارادتـش را بـه ائمـه نمایـش مـی دهـد.

مستندسـاز  گفـت،  بایـد  حـال  ایـن  بـا 
بـرای  نیمـه مسـتند تالشـی  ایـن دو  در 

شـکل  از  انتقـادی  مفهومـی  القـای 
امکانـات  کمبـود  و  بی بـی  زیسـت 
سـعی  شـعاری  پالن هایـی  بـا  امـا  نـدارد 
و  نیـت  موضـوع  زیـاد،  تالشـی  بـا  دارد 
را  سـوریه  بـه  کمـک  بـر  او  عالقه منـدی 
از  بخشـی  تـا  عبارتـی  بـه  کنـد.  برجسـته 
اثـر ایـن برداشـت را می شـد از مسـتند 
مستندسـاز  کـه  داشـت  قمـر  بی بـی 
یـا  عقیـده ای  از  جانبـداری  بـدون 
زیسـت  وضعیـت  از  انتقـادی  اعمـال 
ح نیـت پـاک زنـی  منطقـه، سـعی در شـر
آنجاسـت  مشـکل  امـا  دارد؛  روسـتایی 
دوم  نیمـه  از  زیـادی  بخـش  در  کـه 
مستندسـاز  خـوِد  یکجانبـه  نـگاه  اثـر 
نـاگاه همـه عوامـل  بـه  حـس می شـود. 
سـاختاری اثـر اعم از موسـیقی و تدوین 
و نـوع و ماهیـت تصاویـر دال بـر سـویه 
یکجانبـه خـود مستندسـاز اسـت و نـه 
موسـیقی  رسـیدن  اوج  بـه   . قمـر بی بـی 
سـاده انگارانه ای  تـالش  مسـتند  متـن 

شـعارزده. امـری  تلقیـن  بـرای  اسـت 
موسـیقی انتخابی، سـاخته کیـوان کلهر 
چنیـن  بـرای  مناسـبی  موسـیقی  اصـاًل 
سـنتی  موسـیقی  یـک  نیسـت.  اثـری 
نـدارد  ارتباطـی  کار  بـه حـس و حـال  کـه 
شـنیده  صحنه هـا  اغلـب  در  البتـه  و 
می شـود. بـه عبارتـی یک اثر موسـیقایی 
محتـوای  بـا  همخوانـی  کـه  درخشـان 

نـدارد. مسـتند 

مستندساز در 
آغاز مستند و در 

ح رویداد،  طول شر
کاماًل مشاهده گر 
به نمایِش تالِش 

بی بی برای تهیه پشم 
می پردازد، این شیوه 

مستندسازی با 
موضوع بدیهه سازی 

شده ای که بر مستند 
غالب شده است هیچ 

سنخیتی ندارد.
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داره،  دوسـت  خیلـی  رو   قدیـم  نسـل  کـه  کسـیه  مـرادی«  »هایـده 
بـه نسـل فعلـی فکـر می کنـه و دلـش بـرای نسـل بعـدی می سـوزه. 
دغدغـه ی اصلیـش مسـائل زنانه. زنان رو قدرتمند می خـواد ولی در 
 نمی پسنده. 

ً
 و نه روحا

ً
آغوش خانواده، تنهایی رو برای زن نه جسما

هویـت و امنیـت زن رو تـو بـودن بـا خانـواده می بینـه. بـه سـنت و 
فرهنگ و روستا خیلی عالقه داره. با وجود این که یه خیاط حرفه ایه 
و می تونـه بـا کار تـوی مزونـش چندیـن برابـر پـول دربیـاره ولـی وارد 
فضای مسـتند سـازی و بیان دغدغه ها و مشـکالت زنان و دختران 
بـه  خصـوص در اقلیـم جغرافیایـی خـودش که به زبـان و فرهنگش 
تسـلط داره شـده. »جاده های برفی« یکی از همین کارهاسـت که به 
تـرک تحصیـل دختران روسـتاهای اردبیل می پـردازه به این امید که 

به گوش مسؤلین برسه 

کارگردان:
هایده مرادی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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فیلم به عنوان یک اثر 
فرهنگی

یادداشتی بر مستند  »قارلی یولالر«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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راههای  همان  یا  یولالر  قارلی 
برفی فیلم هوشمندانه ای در تحلیل و 
است .  حساس  موضوع  یک  نمایش 
انتخاب  در  مرادی  هایده  هوشمندی 
که  او  است.  خود  فیلم  جغرافیای 
خود  استان  به  است  زبان  ترک  خود 
رفته و وضعیت تحصیل دختران را در 
روستاهای دورافتاده آنجا بررسی کرده. 
هرچند که استانهای ترک زبان ایران از 
این نظر شباهتی به مثال سیستان و 
بلوچستان ندارند اما کارگردان مسأله 
که به  کرده  را در جایی بررسی  دختران 
زبان و فرهنگ آن تسلط دارد. این یعنی 
فیلم  شده.  طی  پژوهش  راه  از  نیمی 
سهراب  فیلمهای  به  شبیه  فرمی  با 
از  کیارستمی  عباس  و  ثالث  شهید 
شخصیتهای  از  یکی  عنوان  به  اقلیم 
فیلم خود استفاده کرده و صرفا در پی 
نمایش دادن نماهای زیبا نیست. فیلم 
آشکار،  گیری  و بدون موضع  صادقانه 
را قربانیان شرایط اقتصادی و  دختران 
اقلیمی منطقه نشان می دهد. دختران 
نوجوانی که عاشق آموختن هستند و 
بیرون میزند.  از فیلم  معصومیتشان 
با روایت ساده ی  ناله نمی کند و  فیلم 

خود نشانه های یک کارگردان با تجربه را 
نشان میدهد. اصواًل آذربایجان و اردبیل 
نسبت  پیشروتری  فرهنگی  شرایط 
و  دارند  دیگر  استانهای  از  بسیاری  به 
دختران کمتر مشمول تعصبات سنتی 
درس  امکان  حداقل  و  میگیرند  قرار 
اما  دارند.  مدارج  باالترین  راتا  خواندن 
عقب ماندگی این روستاها نه به خاطر 
فقر  و  اقلیم  خاطر  به  که  تعصبات 
است. فیلم بدین وسیله به خوبی کم 
کاری دولت های مختلف را در رساندن 
می  نشان  ها  روستا  این  به  امکانات 
دهد. یکی از بزرگترین مدیران فوالدی 
می  روزها  همین  از  یکی  از  خاورمیانه 
سی  دهه  دهه  در  البته  که  کسی  آید 
بود.  ها  برف  همین  درگیر  شمسی 
البته متاسفانه تنها اشکال فیلم این 
 بر دختر ها 

ً
است که تمرکز خود را صرفا

گذاشته اما سرنوشت پسرانه خانواده 
ها را هیچگاه نمیفهمیم. حتی اگر ترک 
زبان باشید از شنیدن لهجه زیبای ترکی 
فیلم  های  قهرمان  زبان  از  آذربایجانی 
لذت خواهید برد. بسیار اهمیت دارد 
کارگردان یک فیلم بداند که چگونه می 
توان بدون سر زدن شرایط را تصویب 

پوستر  فیلم مستند
»قارلی یولالر«
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دهنده  آزار  دشواری  بر  عالوه  که  کرد 
نباشد. به این معنی که کارگردان قصد 
اذیت کردن تماشاگران فیلم خود را با 
ناراحت  و  سخت  شرایط  دادن  نشان 
اما در عین حال  کننده نداشته باشد 
شرایط سخت و ناراحت کننده را نشان 
دهد بدون آن که تماشاگر خود را اذیت 
کند این کاری است که آقای مرادی به 
کمتر  در  فیلم  داده.  انجام  را  آن  خوبی 
از ۴۰ دقیقه به خوبی می تواند شرایط 
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک قم 
را در یک جغرافیا تحلیل کند. راه های 
برفی مشخصات طراحی پالت فیلمنامه 
دارد و از کل به جز رسیده و جز به کل 
رسیده. از این نظر فیلم به عنوان یک اثر 
فرهنگی و پدیدارشناسانه قابل توجه 
زیادی  فیلم های  جشنواره  در  است. 
وجود داشتند که فیلمنامه و موضوع 
کارگردانی  اما  داشتند  توجهی  قابل 
یک  به  رسیدن  از  را  فیلم  آن  ضعیف 
استاندارد خوب منع کرده بود. به خاطر 
که  می کند  فکر  خود  که  است  همین 
کارگردانی  ای کاش فیلمنامه ها دست 
مثل هایده مرادی می افتاد و فیلم های 

بهتر از آنها در می آمد.

ر جشنواره فیلم های 
زیادی وجود داشتند 

که فیلمنامه و 
موضوع قابل توجهی 
داشتند اما کارگردانی 

ضعیف آن فیلم را 
از رسیدن به یک 

استاندارد خوب منع 
کرده بود. 
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در نقد و نمایش 
غ چاپلوسی و درو

یادداشتی بر مستند  »دموکراسی در جاده ساوه«

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان
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با توجه به شکل تدوین و زاویه 
دوربین در مستند دموکراسی در جاده 
یک  به  بی شباهت  اثر  کلیت  ساوه، 
میتینگ انتخاباتی نیست. مستندساز 
فرمی  توانسته  ابزاری  از  بردن  بهره  با 
ظاهر اثرش را شبیه به، به هم ریختگی 
آن هم  انتخابات،  از  پیش  بلبشوی  و 
به  را  شهر  یک  به  مربوط  انتخاباتی 
نمایش بگذارد. در مستند دموکراسی 
برای  کاندید  چندین  ساوه  جاده  در 
در  شهر  شورای  کرسی  به  دستیابی 
شورای  انتخابات  از  قبل  تبلیغات 
قرار  مستندساز  دوربین  جلوی  شهر 
به عنوان  آنها  از  نفر  سه  اما  می گیرند 
دیگران  از  بیشتر  اصلی  چهره هایی 
موردتوجه اند. بااین حال مستندساز با 
بخش بندی اثرش بنا بر هر کدام از این 
انتخابات  کلی  شمایل  به  کاندیدها، 
شعارهایشان  پشت  در  که  دروغی  و 
دارد.مستند  اشاره  است  نهفته 
دموکراسی در جاده ساوه با وجود ریتم 
تند و ثبت لحظاتی کوتاه، مشخص و 
برای  کاندیداها  تالش  از  انتخاب شده 
غمگین  مستندی  جمع کردن،  رأی 
است. مستند در حد میان دو نگره قرار 

دارد. اینکه عنوان بندی اش با سخنران 
اما  می شود  آغاز  کاندید  یک  شعاری 
صحبت های  مستند  اصلی  شروع 
شکلی  به  که  است  افرادی  و  کودکان 
سؤال  زیر  را  انتخابات  هجوآمیز 
می برند. پیان بندی مستند نیز مجدد 
همین نگاه را شامل می شود. زنی که 
زندگی اش،  محیط  سروسامانی  بی  از 
 ... و  مسئولین  دروغین  وعده های 
می گوید. بین این دو نگره کل مستند 
عنوان  تحت  چرندیاتی  از  می شود  پر 
فقط  که  کاندیداها  تبلیغاتی  جلسات 
است.مستند  رأی  جمع آوری  برای 
دموکراسی در جاده ساوه سوژه خوبی 
زبانمان  نوک  انگار  که  سوژه ای  دارد. 
درباره اش  جایی  یا  روزی  یک  تا  است 
مستند  این  اینجا  ببینیم.  مستندی 
چقدر  اینکه  می کند.  پر  را  خأل  همین 
شعار و دروغ و عوام فریبی می تواند در 
سخنان و سخنرانی برخی کاندیداهای 
انتخاباتی وجود داشته باشد که بتوان 
طنزآمیز  فضایی  در  ساعت ها  آن  با 
دموکراسی  مستند  در  شد.  سرگرم 
یا  احتماالت  آن  همه  ساوه  جاده  در 
قبل  روزهای  در  موجود  واقعیت های 

پوستر  فیلم مستند
»دموکراسی در جاده 

ساوه«
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مبنی  کاندیداها  توسط  انتخابات  از 
دروغ گویی،  رأی،  گدایی  فریبکاری،  بر 
بازگو  مردم  بین  در  که  ناسالم  رقابت 
نکته  می آید.  در  نمایش  به  می شود، 
اینجاست که در این مستند این نقد 

صورت  پژوهش  و  مصاحبه  با  کارآمد 
با  مستندساز  عبارتی  به  نمی گیرد. 
یک  در  جستجو  به  پژوهشی  روشی 
بلبشوی انتخاباتی روی نمی آورد بلکه 
خودشان  ماهیت  کاندیداها  خود 



۱۷شماره پنجاه و چهار، مرداد ماه 1398

جذابیت  بنابراین  می کنند؛  رو  را 
که  است  نهفته  امر  این  در  مستند 
مستندساز برای بیان شیوه ای بسیار 
هوشمندانه را انتخاب کرده است. به 
و  نزده  آب  به  بی گدار  خودش  عبارتی 
به نقد یکی از حساسیت برانگیز ترین 
نیازیده،  دست  حکومتی  موضوعات 
بلکه نقد را واگذار کرده است به خود 
خوب  چه  کاندیداها  این  و  کاندیداها 
می توانند به عنوان نمونه ای استعاری 
ماهیت کلی انتخابات نه در ایران بلکه 
شاید در همه جای دنیا را نشان دهند.

 به موارد اشاره شده در مستند مجدد 
رجوع می کنیم:

با  و  می کنند  تبلیغ  که  »شوراهایی 
دادن وعده غذایی در حال گدایی رأی 
انتخاب شدن دیگر  از  هستند و بعد 
کاری صورت نمی دهند.« یا: »یک آخوند 
به شدت  که  زدنش  حرف  شعاری  و 
غیرقابل درک به نظر می رسد.« یا: »یک 
که  خوردن  غذا  خانه  در  دیگر  کاندید 
با طنز می گوید: بی هم نخورید با هم 
بخورید! دیالوگی که به شکل کنایی به 
موضوع به اصالح بخوربخور نمایندگان 
کاندیدی  یا  در بین مردم اشاره دارد.« 

که به سخیف ترین حالت ممکن این 
دیالوگ را می گوید: »خیلی دلم برای این 
ملت می سوزه ما مسئولین مشکل 
کشور  مسئوالن  »ببینید  یا:  داریم.« 
چیکار می کنن یه جای سالم در کشور 

نیست.«
مستندساز زیرکانه فرهنگ ساندیس 
خوری و دروغ را در جلسات انتخاباتی 
پیش از انتخابات نشانه می رود. او با 
از کاغذ  نمایش شهر و درودیواری پر 
و بنرهایی که آلودگی ایجاد می کنند و 
با تکه تکه کردن پالن ها، آشفتگی فضا 
را به شکل بسیار مطلوبی به نمایش 
می گذارد. مستند دموکراسی در جاده 
ساوه اثری است که با دیدنش می توان 
گفت که یکی باید می آمد و الیه پنهان 
را  انتخابات  دروغین  و  چاپلوسانه  و 
نقد می کرد. اثری که با زبانی شفاف در 
باقی مانده  زباله های  پایان بندی اش 
تا  می دهد  نشان  را  انتخاباتی  شور  از 
استعاره ای بسازد از حاصل این شوی 
بی حاصل. زباله جمع کردنی استعاره ای 
مصرف  از  قبل  فقط  که  زباله هایی  از 
و  بی فایده  پس ازآن  و  بهره اند  قابل 

معدوم شدنی.

مستندساز زیرکانه 
فرهنگ ساندیس 

خوری و دروغ را در 
جلسات انتخاباتی 

پیش از انتخابات 
نشانه می رود. او 

با نمایش شهر و 
درودیواری پر از کاغذ 
و بنرهایی که آلودگی 

ایجاد می کنند و با 
تکه تکه کردن پالن ها، 

آشفتگی فضا را به 
شکل بسیار مطلوبی 

به نمایش می گذارد.
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»اصغر الئی« کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. از اول دبیرستان 
بـا تصویربـرداری  رو  بـه کالس هـای مسـتند سـازی رفتـه و کارش 
و   » پـوِر مالقلـی  »رسـول  کارای  دلبسـته ی  کـرده.  شـروع  تدویـن  و 
معتقده تو کاراش یه جسارت خاصی موج می زنه. جنس تصویری 
نگاتیو رو دوست داره و االنم که دوره ی دیجیتاله سعی می کنه که 
نزدیک تریـن حالـت بـه تصویـر نگاتیـو رو داشـته باشـه. بحـث مالـی 
رو یکـی از مسـئل مهـم محـدود کننـده بـرای مسـتند سـاز می دونه. 
مسـتند »عروسـک گردان« روایتـی از سـفر یـک عروسـک گـردان بـه 

مناطق زلزله زده ی کرمانشاهه، روایتی از روزهای آوارگی و درد.

کارگردان:
اصغر الئی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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این فیلم نبود
یادداشتی بر مستند  »عروسک گردان«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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انتخـــاب  هیـــات  از   
ً
واقعـــا

جشـــنواره مســـتند تلویزیونـــی انتظـــار 
را  گـــردان  عروســـک  کـــه  نمی رفـــت 
دهـــد  قـــرار  جشـــنواره  فهرســـت  در 
فیلمـــی کـــه اصـــال اســـم فیلـــم نمیتـــوان 
ــای  ــرا انجمـــن هـ روی آن گذاشـــت. چـ
شهرســـتان ها  جـــوان  ســـینمای 
کیفیـــت آمـــوزش فیلمســـازان خـــود 
ــا  ــرا ایـــن فیلم هـ ــا نمی دهـــد؟ چـ را ارتقـ
در  و  شـــوند  ســـاخته  بایـــد   

ً
اساســـا

شـــوند؟  داده  نشـــان  هـــا  جشـــنواره 
آیـــا اصـــاًل  کارگـــردان ایـــن فیلـــم رویـــش 
مـــی شـــود فـــک و فامیـــل خـــود نشـــان 
دهـــد؟ فیلـــم هـــای بـــد و افتضـــاح در 
جشـــنواره زیـــاد بودنـــد امـــا حداقـــل از 
آنهـــا را می تـــوان فیلـــم گذاشـــت کـــه 
مـــی توانـــد شـــاهکار خـــوب بـــد یافتـــه 
باشـــد امـــا بایـــد فیلـــم باشـــد یعنـــی 
تصاویـــر  باشـــد  داشـــته  داســـتان 
مرتبـــط داشـــته باشـــد، شـــروع ، اوج و 
پایـــان داشـــته باشـــد.  عروســـک گردان 
فقـــط تمامـــی هاســـت فکـــر مـــی کنـــم 
در  گذاشـــت  مســـابقه  می تـــوان 
ــع  ــوان راجـ ــی تـ ــور مـ ــه چطـ ــورد اینکـ مـ
کـــه  ای  دقیقـــه   ۱۵ زیـــر  فیلمـــی  بـــه 

 هیـــچ کـــدام اینهـــا را نـــدارد نقـــد 
ً
اساســـا

نقـــد  مســـابقه  ایـــن  نوشـــت.قاعدتا 
نویســـی بـــه جایـــی نخواهـــد انجامیـــد 
بـــه  میتوانـــد  فقـــط  آن  نتایـــج   و 
تحلیـــل شـــرایط فاجعـــه بـــار فرهنگـــی 
بیانجامـــد کـــه باعـــث شـــده هـــر کســـی 
دوربیـــن دســـتش بگیـــرد و تصاویـــری 
ـــام آن را فیلـــم  را بـــه هـــم بچســـباند و ن

بگـــذارد.
زندگـــی  داســـتان  اســـت  قـــرار  فیلـــم 
عروســـک گـــردان کرمانشـــاهی باشـــد 
کـــه پـــس از زلزلـــه کرمانشـــاه عروســـک 
گردانـــی بـــرای کـــودکان زلزلـــه زده و آنهـــا 
را شـــاد کنـــد و بـــه زندگـــی بازگردانـــد 
در  کـــه  موضـــوع  همیـــن  حتـــی  امـــا 
ــاق  ــم  اتفـ ــده هـ ــته شـ ــط نوشـ یـــک خـ
نمی افتـــد و فقـــط تعریـــف می شـــود.

ســـابقه  کـــه  کســـی  توســـط  هـــم  آن   
بازیگـــری دارد و بـــا نریشـــن پرطمطـــراق 
ســـعی می کنـــد احساســـاتی جعلـــی را 
ــد. موضـــوع  ــال دهـ ــاگر انتقـ ــه تماشـ بـ
فیلـــم بـــدون چـــک موضـــوع درخشـــان 
اســـت امـــا چـــرا راجـــع بـــه آن فیلمـــی 
ایـــن  از  تـــر  سردســـتی  نمی بینیـــم؟ 

هـــم میتـــوان فیلمـــی ســـاخت؟
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»حسـین علیجـان نـژاد« یـه بچـه هیئتـی رسـانه اِی کـه کارش رو از 
هیئت شـروع کرده. کارشناسـی گرافیک خونده و این روزا مشغول 

تحصیل تو رشته ی سینماست.
 کارش رو ازهمـکاری بـا شـبکه ی ثامـن شـروع می کنـه و بعـد از اون 
دو سـه کار بـرای وزارت آمـوزش و پـرورش انجـام می ده و بعد توفیق 
همکاری با آستان قدس رضوی رو پیدا می کنه. بعد از سربازی سراغ 
تیزرسـازی مـی ره و سـعی می کنـه کارای جدیـد و رسـانه اِی مذهبـی 

درست کنه.
 مسـتند »کیـان العـراق« رو بـا دوسـتش »حسـین صالحـی« در مورد 
نیروهـای حشدالشـعبی عـراق سـاخته . روایتـی جـذاب و نفـس گیـر 
از مردمی که با همه توان برای کیان میهنشـون تالش می کنن و از 

جون و خونشون مایه می ذارن.

کارگردان:
حسین

 علیجان نژاد

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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مستند با تیزر
 تبلیغاتی

یادداشتی بر مستند  »کیان العراق«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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از طرفــداران بهروز افخمی نیســتم 
امــا نمیتــوان حــرف حســابی را کــه او در 
برنامه راز به نادر طالــب زاده زد را فراموش 
چیــزی  چــه  مــورد  در  کرد.مهم نیســت 
میخواهید فیلم بسازید. مهم این است 
کــه ایــن کار را درســت انجــام دهیــد. کاری 
که فیلم کیان از انجام آن عاجز بود. میان 
داســتان رزمنده ای عراقی اســت که عضو 
حشدالشــعبی اســت. آیــا واقعا داســتان 
میــان  میکنــم،  تصحیــح  نــه،  اوســت؟ 
برش هایی مغشــوش از زندگی رزمنده ی 
شــیعه عراقی و عضو گروه حشدالشعبی 
است. برش هایی که معلوم نیست چرا از 
ابتدا برای گرفتن آن اقدام شد. کیان دقیقا 
فیلمی است بدون مخاطب. فیلمی که اگر 
برای همفکران خود ســاخته شــده باشد 
که بی معنی است، چون همفکران کیان 
اساسا نیازی به این حرفها ندارند. اگر برای 
طیــف خاکســتری و بــدون موضــع اســت 
کــه ایــن بدتریــن روش بــرای برانگیختــن 
آنهــا و بهترین روش بــرای منصرف کردن 
تماشای داستان این قهرمان است. تمام 
فیلــم بــه میــان اختصــاص دارد. میــان در 
ماشــین و رانندگی حرف میزند و جداگانه 
مصاحبه اختصاصی دارد. اینکه او با افتخار 

از عــزاداری حســینی در شــهر فلوجه  ی به 
شدت سنی  و حامی صدام حسین حرف 
می زنــد، حتی اگــر درســت بگوید،به خاطر 
عملــی  کاگردانــان،  گونــه ی  آماتــور  روش 
است که هیچ  چیز جز پروپاگاندا نمی توان 
آن را نامید.فیلــم  می خواهــد با پیوند زدن 
اعتقــادات مذهبی شــیعه و بــه خصوص 
عالقه ی آنها به امام حسین علیه السالم 
و مبارزه علیه داعش حرف خود را بزند اما 
به دلیل عدم مهارت کارگردانان دچار چند 
پارگی می شود. چند پارگی در در فیلمی که  
بیست و چند دقیقه بیشتر نیست دیکر 
 نوبر اســت. تماشــاگران قرار اســت 

ً
واقعا

شــجاعت و اعتقــادات کیــان را به تماشــا 
بنشینید، اما آیا قرار است این احساسات 
و اقتــدارش صرف توســط خــود او تعریف 

شوند؟
گرفتــه شــده و   DSLR بــا تصاویــر فیلــم 
کارگردانان به وضوح از امکان فلو فوکوس 
کــردن بــه هیجــان آمده انــد و بــرای روایت 
نصفه نیمه و ناقص و بدون احساســات 
خود به جای اینکه به ســوژه خود درست 
دوربیــن  داده انــد  اجــازه  شــوند  نزدیــک 

خودنمایی کند.
فیلم حتی ستایش نامه برای یک رزمنده 

پوستر  فیلم مستند
»کیان العراق«
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بدون شک داستان 
کیان واقعیت دارد، 

مثال محبوبیت در 
میان قبایل سنی. اما 

موضوع اینجاست 
که این واقعیت به 

شکلی روایت شده که 
مِن تماشاگر نوعی آن 

را باور نمی کنم

هم نیســت و مطلقا درام ندارد. در جریان 
ارتــش  بــه  ای  اشــاره  موصــل  کــردن  آزاد 
نمی شود و شبیه یک فیلم سفارشی عمل 
می کند. اشاره به تشکیل حشدالشعبی 
در حــد یــک نوشــته اســت در حالــی کــه 
می توانست با گسترش روایت ارتباط این 
گروه با اعتقادات شیعیان شکل درست 
تــری از قهرمان پروری را داشــته باشــد، نه 
اینکه تمام فیلم را به مونولوگ های کیان 
اختصــاص دهــد تا فیلم شــکل یــک تیزر 

بلند تبلیغاتی را داشته باشد.
واقعیــت  کیــان  داســتان  شــک  بــدون 
دارد، مثــال محبوبیــت در میــان قبایــل 
ســنی. امــا موضــوع اینجاســت کــه ایــن 
واقعیت به شــکلی روایت شــده که مِن 
تماشــاگر نوعــی آن را بــاور نمــی کنــم و 
بیــش از این که کیان را فیلم مســتندی 
کــه  می یابــم  مســتند  ببینــم  صادقانــه 
گویــی کارگردانــان بــا چیدمــان ســعی در 
القای احساســات یک طرفه خود به من 
تماشــاگر دارنــد. ایــن بدتریــن قســمت 
کارگردانــی اســت کــه شــما بایــد مهارت 
خود را در متقاعد کردن تماشاگر به باور 
قصه کشــید کارگردانان کیــان از این امر 

عاجز بودند.
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»میالد امینی موحد« دانش  آموخته ی حوزه  ی علمیه و طلبه است. 
اهل خوزستانه، خوزستانی که به دلیل شرایط و موقعیت خاص و 

البته فراوانی سوژه ،  مستندسازای زیادی رو به خودش دیده. 
امینـیِ  موحـد درسـته کـه تو حوزه ی علمیـه درس خونده ولی سـراغ 
مستندسازی رفته تا دغدغه هاش رو از طریق فیلمسازی بیان کنه. 
خوزسـتانِ  قهرمـان مثـل نخـل هـای سـر فـراز و قـد افراشـته اش 
ایسـتاده بـا مردمـی کـه چـه جنگـی هشـت سـاله باشـه و چـه سـیلی 
ویرانگر با اتحاد و همدلی مرهمی برای زخم ها و ویرانی ها میشن و 

این یعنی مستند »خاکریزهای خوزستان«. 

کارگردان:
میالد امینی

 موحد

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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حذف عنصر اصلی 
روایت. سیل!

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان

یادداشتی بر مستند  »خاکریزهای خوزستان«
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خوزســتان  خاکریزهــای  مســتند 
از نظــر اجــرا و ثبــت رویــداد و روایــت اثــر 
همچــون  همچنــان  امــا  اســت  خوبــی 
بسیاری از مستندهای تلویزیونی درگیر 
 
ً
توضیــح اضافــه اســت. آفتــی کــه واقعــا
مشــخص نیســت در طول این سال ها 
چگونــه دامن تولید آثاری با ســویه های 
بی شــک  اســت.  گرفتــه  را  مختلــف 
تاریــخ  درخشــان  آثــار  بــه  نیم نگاهــی 
مهم تریــن  و  اولیــن  ایــران  در  مســتند 
نکتــه ای را کــه گــوش زد می کنــد همین 
بحث توضیحات بی حد و کســالت باری 
است که نباید یک مستند را آلوده خود 
کنــد. اغلب مســتندهای مانــدگار ایران 
از ایــن توضیح اضافــه و چندباره فاصله 
دارنــد و اغلب بار بیانــی خود را بر دوش 
تصویــر می گذارنــد. البته حــذف عوامل 
و ابــزاری همچــون نریشــن بســتگی بــه 
 
ً
فــرم و یــا نوع موضــوع نیز دارد کــه یقینا
بــا توجه به این موارد وجود آنها را گاهی 
واجــب می کند؛ اما وقتی تصویر در حال 
و  اســت  رویــداد  بی چون وچــرای  بیــان 
از ســویی گفتــار متــن عالوه بــر توضیح 
اضافــه دادن بــا فرمتــی چاپلوســانه نیــز 
طراحــی می شــود  دیگــر نمی تــوان بر آن 

خرده نگرفت.
مســتندی  خوزســتان  خاکریزهــای   
نریشــنی  از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت 
غیرهوشــمندانه همه داشــته هایش را 
بــر بــاد داده اســت و تمــام جذابیتــی که 
موضوعــی زنــده و پویــا جلوی چشــم ما 
گذاشته را با گفتارمتنی بی حاصل خراب 
می کنــد. چــرا بایــد مســتندی کــه همــه 
ابزارهــای بیانی اش، دِم دســت و ســوژه 
به صــورت زنــده در حــال روایــت شــدن 
اســت بــاز هــم از گفتــار متنــی توضیحی 
خاکریزهــای  مســتند  کــرد؟  اســتفاده 
درســت  و  واقعــه  زمــان  در  خوزســتان 
در لحظاتــی کــه شــور و هیجــان و تــرس 
ســاخت  بــه  مجبــور  را  مــردم  ســیل  از 
خاکریــز می کنــد، تولیــد می شــود؛ یعنی 
اینگونــه نیســت که مستندســاز بعد از 
حادثــه و بعــد از رویــداد بــه محــل وقوع 
رفتــه باشــد و حاال بــا مصاحبه و یــا با به 
ثــار رویــداد کــه اینجــا  تصویــر کشــیدِن آ
ویرانی احتمالی ســیل اســت، به روایت 
ماجــرا بپــردازد. اینجــا صحنه هــا زنــده و 
 
ً
پویــا هســتند امــا گفتــار متــن و صرفــا
وجــود چنیــن عنصــر خنثی کننــده ای در 
گفتــار  نــدارد.  منطقــی  توجیــه  مســتند 

پوستر  فیلم مستند
»مستند خاکریزهای 

خوزستان«
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متــن از همــان ابتــدای رویــداد در حــال 
کــه  را  چیــزی  آن  اســت.  دادن  توضیــح 
تصاویــر در لحظــاِت پیــش رو بــا زبانــی 
گذاشــت،  خواهــد  نمایــش  بــه  بصــری 
پیــش پیش بــا گفتارمتــن لــو می دهد. 
این روشــی است خاصه برای تلویزیون 
ج  تــا مســتندها را از قالــب بصــری خــار
کنــد و طیــف مخاطبانــش را کــه روز بــه 
روز کمتــر نیز می شــوند پوشــش دهد. 
مســتندهایی که اطالعات را همزمان با 
گفتــار متــن و تصویــر می دهند تــا نکند 
مخاطبی به دلیل کم بهره بودن از سواد 
بصــری، نتوانــد محصولــی تلویزیونــی را 
روشــن شــدن موضــوع  بــرای  بفهمــد. 
همین بس که بگوییم یک بار مســتند 
خاکریزهــای خوزســتان را بــدون صــدا و 
بــا حذف نریشــن ببینیــم. اینجا بــا اثری 
مواجهیــم کــه کامــاًل در بیــان موضوع و 
حــس کامل و موفق اســت. نریشــن در 
مســتند خاکریزهــای خوزســتان عــالوه 
بــر اضافــه بــودن بســیار ســاده انگارانه 
نوشته شــده اســت. بــرای ورودِی اثــر و 
ورود بــه موضــوع اصلــی دســت بــه یک 
تشــبیه ســطحی می زنــد کــه بــار عاطفی 
نــو  »نــوروز  نــدارد.  جذابــی  معنایــی  یــا 

شــدن ایــام اســت و رســتاخیز طبیعت. 
هفت ســین ها به رســم هرســال چیــده 
آذین بنــدی،  خانه هــا  و  می شــوند 
اجاق هــا  و  می شــوند  تلنبــار  هیزم هــا 
آمــاده. بــرای مردی کــه مهمان نــوازی در 
خونشــان اســت، روزهــای شــروع بهــار 
روزهای انتظار اســت. انتظار برای آمدن 
حبیــب  اعتقادشــان  بــه  کــه  مهمــان 
خداســت و حضــورش باعــث وســعت 
رزق و روزی« ایــن گفتارمتــن در نهایــت 
»ســیل«  نــام  بــه  ناخوانــده ای  مهمــان 
 یــک 

ً
را زمینه چینــی می کنــد کــه اساســا

زمینه چینــی یــا یــک توضیح و تشــبیه و 
توصیف ساده انگارانه است.

عنــوان مســتند خاکریزهای خوزســتان 
باوجود توضیحات اضافه و ویران کننده 
گفتارمتــن، تبدیــل بــه عنوانــی کلیشــه 
می شــود. عنوانــی که می خواهــد بگوید 
خاک ریزهایی که در زمان جنگ کارکردی 
ویژه داشــتند حاال در حین وقوع ســیل 
کارکردی دیگر دارند و مردمی که پشــت 
خاکریــز ها در حال کمــک و ایثارند البته 
بــا  روزگاری  کــه  مردمنــد  همــان  هنــوز 
همیــن خاک ریزها جلوی ورود دشــمن 
را گرفتنــد. عنــوان و ایده ای کــه در زمان 
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گزارش هــای  زمــان  در  و  ســیل  وقــوع 
فضــای  البتــه  و  تلویزیــون  خبــری 
مســتند  رفــت.  کار  بــه  بســیار  مجــازی 
در بخش هــای زیــادی از صحنه هایــش 
ســویه خبــری دارد. در خبری بــودن این 
در  کــه  بگوییــم  بــس  همیــن  مســتند 
شــروع روایت، مستندســاز در نریشــن 
به جای اینکه زمان را به شکل نامحدود 
نشــان دهد، می گوید: »در بهار امســال 
بخش های وســیعی از جغرافیــای ایران 
درگیر ســیل و باران های بی سابقه شد« 
ارجــاع  را  مــا  مستندســاز  ســال؟  کــدام 
می دهــد بــه اخبار تــا ببینیم کدام ســال 
این اتفاق افتاده است و البته در تایتل 
ح  انتهایی اثر این سال و ماه و تاریخ شر

داده می شود.
تطبیــق  ایــده  همــان  جــز  مستندســاز 
فضــای جنــگ با فضــای ســیل هیچ چیز 
کــه  دم دســتی  ایــده ای  نــدارد.  تازه تــری 
اینســتاگرام  را در تلگــرام و  آن  پیش تــر 
بارهــا دیــده و خوانــده  زمــان ســیل  در 
شــباهت  مهم تریــن  »شــاید  بودیــم. 
امروز و دیروز، سالحشــان اســت بیل و 
کلنــگ. اینجا منطقه عملیاتی بود، هنوز 
هــم منطقه عملیاتی اســت. مردم اینجا 

از جنــگ آموخته انــد کــه از یــک دســت 
صدایی بلند نمی شود.«

مســتند خاکریزهای خوزســتان به جای 
اینکــه به همان تصاویــر کامل و گویایی 
کــه ثبت کرده اتکا کند عــالوه بر توضیح 
بیــش اندازه ای که بــا گفتارمتن می دهد 
 باید 

ً
به شعارزدگی نیز روی می آورد. حتما

یــک پالن به خواندن نماز آن هم با چند 
کــودک و دو ســه مــرد میانســال و یــک 
روحانی اختصاص دهد تا ما یادمان نرود 
مــردم این خطه دارای اعتقادات مذهبی 
 باید چندین بار از نقش 

ً
هســتند، حتما

ســپاه و بســیج بگوید تا ما یادمان نرود 
اینهــا در دوره جنگ و حاال ســیل، نقش 
زیادی در مهار دشمنی انسانی یا طبیعی 
دارند. مستندســاز با وجود ثبت رویداد 
در زمــان حادث شــدن کــه این خود یک 
عنصــر بســیار مهــم در تولیــد مســتند 
اســت و حکایت از زنده بودن و اســتناد 
مســتقیم دارد، بــه عمــد تلقیــن می کند 
کــه کارگردانــی اســت شــعارزده تــا جایی 
که انگار مجبور اســت با بیان معنویت، 
خلــوص و ایثــاری کــه در چنیــن شــرایط 
بحرانی طبیعی است، برای چند بار بر سر 
ح آن اصرار ورزد. این شعارزدگی را در  شر

مستندساز جز 
همان ایده تطبیق 

فضای جنگ با فضای 
سیل هیچ چیز 

تازه تری ندارد. ایده ای 
دم دستی که پیش تر 

آن را در تلگرام و 
اینستاگرام در زمان 

سیل بارها دیده و 
خوانده بودیم.
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بیــان مفهــوم در گفتارمتــن مــرور کنیم: 
»در ایــن شــرایط، ریــزش بنا )ســیل بند( 
چنــدان غیرطبیعــی نیســت؛ ولــی بــرای 
مردمــی کــه در ســاخت بنــای بــا عظمت 
زحمت کشــیده اند  آنهمــه  کشورشــان 
بازســازی و رفــع این مشــکالت احتمالی 
نریشــن  ایــن  نــدارد.«  کاری  دیگــر  کــه 
شــعارزده در حالــی شــنیده می شــود که 
تصاویری پویا در حال نمایش اضطراب 
و تالش جوان هایی هســتند که در حال 

مهار سیل و پاره شدن سیل بندند.
مســتند خاکریزهای خوزســتان با وجود 
جــذاب،  و  زنــده  روایتــی  از  بــردن  بهــره 
چیــزی اساســی کــم دارد. خــود رودخانه 
خروشــان و طغیانش! چیــزی که فقدان 
آن چالــش اصلــی مســتند را عقیم کرده 
اســت و حســی که باید برای اضطــراب از 
سیل را نمایش دهد را منتقل نمی کند. 
مستندساز آنقدر سرگرم شعار است که 
یادش رفتــه موضوع اصلی مســتندش 
مردمنــد و مبــارزه با ســیل و نــه توضیح 
رشــادت بسیجی ها و سپاهی ها؛ و آنقدر 
بر این شعار تأکید دارد که عنصر واهمه 
آمیــز ســیل را در قالــب تصاویــری پویــا 

فراموش می کند.
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غ التحصیـل مهندسـی شـیمی از دانشـگاه  »حمیـد مهاجرانـی« فـار
تهرانه. به دلیل عالقه ی زیادش به دنیای مستند از همون ابتدای 
تحصیـل بـه مستندسـازی رو می یـاره. اگرچـه اول مستندسـازی رو 
تجربی انجام می داده ولی بعد از یکی دو سال می فهمه باید به منابع 
علمی و اساتید این رشته مراجعه کنه. پس تو کالس های مختلف 
مستندسـازی شـرکت مـی کنـه، کتاب های مستندسـازی معتبـر رو 
می خونه و تو دوره ها و کارگاه های مختلفی شرکت می کنه. معتقده 
مستند با کنار هم قرار دادن واقعیت ها به حقایق درونی موضوع 
و سـوژه مـی رسـه . اینکـه بـه ایـن حقیقت برسـی و بتونی بـه دیگران 
نشون بدی واسه اش جذابه و البته خودش هم می دونه که گاهی 
این اتفاق نمی افته و حتی مستند ساز ممکنه به تصویر وارونه ای 

از حقیقت برسه.
یـه نفـره ولـی  بـه ظاهـر روایت گـر زندگـی  اگرچـه  مسـتند »کامـران« 
قابـل تعمیـم  بـه زندگـی خیلـی از آدم هـا اسـت ، ایـن که هر کسـی تو 
زندگی برای رسیدن به اهدافش چه می کنه، چقدر براشون زحمت 

می کشه و  بحران های زندگیش رو چطور مدیریت می کنه .

کارگردان:
حمید مهاجرانی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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بسیار استاندارد و 
بسیار معمولی

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو

یادداشتی بر مستند  »کامران«
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بعـــداز مدتهـــا یـــک فیلـــم خوش 
ســـیما  مســـتند  جشـــنواره  در  فـــرم 
پخش شـــد که علیرغم موضوع نســـبتا 
دارد.هـــر  حـــذر  کـــردن  نالـــه  از  تلخـــش 
چنـــد که قهرمـــان بدون عزت نفســـش 
در میـــان ترحـــم برانگیـــز بـــودن و رفـــت 
انگیـــز بودن دســـت وپـــا میزنـــد. کاراکتر 
مثـــل مـــوم در دســـت کارگردان اســـت، 
همیـــن موضوع باعث شـــده کـــه تلخی 
اثر گرفته شـــود. کامران داســـتان بازیگر 
سالهاســـت  کـــه  اســـت  معـــروف  غیـــر 
از  بعـــد  و  گذاشـــته  کنـــار  را  بازیگـــری 
فضـــا  آن  بـــه  می کنـــد  تـــالش  ۲۳ســـال 
برگـــردد. ایـــن تـــالش گاهـــی بـــه ســـائلی 
توســـط او منجـــر می شـــود، هرچنـــد کـــه 
کامران آنقدر سمج اســـت که برای خود 
شـــرایط بهتـــری، هرچنـــد از نظـــر روحـــی 
رقم میزنـــد . کامـــران تالش دوبـــاره برای 
زندگی اســـت. توســـط مرد میانسالی که 
زندگـــی خـــود را از دســـت رفتـــه می بیند. 
ســـکانس درخشان فیلم تســـت دادن 
او پیـــش یکی از بدتریـــن بازیگران تاریخ 
ســـینمای ایران ، یعنی افشین هاشمی 
است. هاشـــمی تالش می کند کامران را 
هدایـــت کند. بـــا اتکا بـــه روش هایی که 

اگر خود هاشـــمی در مقابل یک انســـان 
آگاه آنها رابه کار بگیرد، ظرف یکســـاعت 
خـــود و تمام بـــه اصطـــالح اطالعاتش در 
مـــورد بازیگـــری منهدم خواهد شـــد. اما 
کامران کـــه حتما بازیگر بهتری نســـبت 
اســـت  صبورانـــه  اســـت،  هاشـــمی  بـــه 
می دهـــد تـــا بتوانـــد روزنـــه ای بـــه ســـوی 
هدفـــش پیـــدا کنـــد. فیلـــم در ابتـــدا به 
معنـــای واقعی تـــوی ذوق می زنـــد و این 
تصـــور را ایجـــاد می کنـــد کـــه قرار اســـت 
بـــاز بـــه تماشـــای فیلمـــی در ســـتایش 
بدبختی بنشـــینیم، اما لحظـــه به لحظه 
بهتـــر می شـــود و تماشـــاگر را بـــه درون 
خـــود می کشـــد. فیلـــم در انتهـــا موفـــق 
میشـــود بحـــث خـــود را از تـــالش بـــرای 
بازیگـــر شـــدن قهرمانـــش فراتـــر ببرد و 
مســـأله ای مهمتـــر را مطـــرح کنـــد. یـــک 
انســـان شکســـت خـــورده کـــه بـــرای بقا 
تـــالش می کند .حتما باید اشـــاره کرد که 
این فیلـــم یکی از بهترین مســـتندهای 
مشـــاهده گر چند ســـال اخیر سینمای 
ایـــران اســـت،چ. همچنیـــن حتمـــا بایـــد 
گفت که کارگردان موفق میشـــود آنقدر 
موضـــوع را خوب پیش ببـــرد که به خود 
بگوییـــم، وای، چقـــدر خوب میشـــد اگر 

پوستر  فیلم مستند
»کامران«
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کارگردانـــی کار از ایـــن هـــم بهتر بـــود. به 
خاطـــر همیـــن می تـــوان کامـــران را یـــک 
مســـتند خـــوب امـــا معمولی دانســـت. 
امـــا  میزنـــد  را  حرفـــش  کـــه  مســـتندی 
انســـانی  لحظـــات  نمی شـــود  موفـــق 
تمـــام عیـــار خلـــق کنـــد، هـــر چنـــد کـــه 
ســـکانس های محشـــری مثـــل مالقات 
کامران با خانواده اش را در خود داشـــته 
گـــر  مشـــاهده  خـــوب  خصلـــت  باشـــد. 
بـــودن فیلـــم تبدیـــل شـــده بـــه پاشـــنه 
آشـــیل فیلم. کارگردان مانیفست ندارد 
و نوعـــی وریتـــه خلق کـــرده، امـــا موضوع 
اثـــرش قابلیت بســـیار باالتری داشـــت. 
مهاجرانـــی بـــه ایـــن اشـــاره نمیکنـــد که 
اساســـا ســـینمای انحصـــاری و وابســـته 
به نفت ایـــران بازیگرانی بزرگتر از کامران 
بهـــزادی را هـــم حـــذف کـــرده و آب از آب 
تـــکان نخـــورده، چـــون اصـــال نیـــازی بـــه 
نگرانی نیســـت که فیلمی مثل »محمد 
صله اهلل « با رقم ۳میلیون دالر ســـاخته 
شـــود و فروشـــی بســـیار انـــدک داشـــته 
باعـــث  تحلیـــل  نبـــودن  ایـــن  باشـــد. 
میشـــود فکر کنیـــم  نمـــای ورود کامران 
بـــه جایـــی کـــه مجیـــد مجیـــدی عکس 

می گیـــرد  اتفاقـــی اســـت
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مستند گرگور از معدود مستندهای 
انتقال  بار  که  است  امسال  جشنواره 
محتوایش را کاماًل بی مصاحبه و نریشن 
روایت  شکل  و  تصویری  قابلیت های  بر 
متکی بر پالن هایی که یکدیگر را تکمیل 
می کنند، می گذارد. اینکه با نگاهی سطحی 
و با توجه بر فرم توصیفی تصاویر، مستند 
گرگور را اثری تلقی کنیم که فاقد جذابیت 
است، کاماًل در اشتباهیم. باید قبل از هر 
چیز به این نکته توجه کنیم که این مستند 
به دلیل پرداختن بر موضوعی بومی و شاید 
کاماًل  مخاطبانش،  اغلب  برای  ناشناس 
نیازمند توضیح نیز هست. به عبارتی اینجا 
ما با مستندی مواجهیم که در حال شرح 
ماهیگیری  برای  سنتی  ابزاری  توصیف  و 
و  دارد  کاربرد  بوشهر  استان  در  که  است 
را  خود  سنتی  ساحت   

ً
تقریبا ازآنجایی که 

و  آن  درک  برای  بی شک  کرده،  حفظ  نیز 
کارایی آن نیازمند توضیحی کاملیم؛ اما در 
مستند گرگور تمام این اطالعات به دلیل 
ایجاز مثال زدنی مستندساز و بیان دقیق 
تصویری، به صورتی کافی و البته فیلمیک 
را  گرگور  می توان  بنابراین  می شود؛  ارائه 
اثری قلمداد کرد که در وهله اول مستند 
فقط  که  تصویری  مجله  یک  نه  و  است 

شرح یک شغل یا صنعت است و اغلب 
مستندهای تلویزیونی دچار آنند. اینجا با 
مستندی روبروییم که روایتش را آرام آرام با 
تصویر به رخ می کشد و ما را با ماهیت یک 
و  آن  از  بهره برداری  چگونگی  و  بومی  ابزار 
همچنین مردمانی که به واسطه آن تأمین 
مستند  می کند.  آشنا  می کنند،  معاش 
گرگور با نظمی خطی روایت را پیش می برد. 
خالی کردن یخ، کار مردهای ماهیگیر برای 
از اسکله  شروع سفری دریایی، نماهایی 
ماهیگیری جفره در بوشهر، نمایش لنج ها 
از زوایای مختلف، نماهایی از افق و شفق از 
پشت تور ماهیگیران، تصاویری از ناخدای 
لنج ماهیگیری، غذا درست کردن بر روی 
انداختن  آب  همان لنج در میانه دریا، به 
گرگورها در دریا، کار در شب، روزمرگی آنها در 
وقت استراحت تا باال کشیدن گرگور از دریا، 
استفاده از یخ ها برای فریز کردن ماهی ها 
دقت  کمی  با  ما  که  است  اینگونه  و...و 
متوجه می شویم ماهیگیری با گرگور نیازمند 
ماندنی چند روزه بر روی دریاست. به عبارتی 
می شود  سبب  پالن ها  دقیق  چینش 
مخاطب بدون وجود نریشن و توضیحی 
دمی دستی متوجه شود این ماهیگیران به 
خاطر این شکل سنتی ماهیگیری مجبورند 

پوستر  فیلم مستند
»گر گور«
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روزها در دریا بمانند تا گرگور از ماهی پر شود 
و آنگاه به ساحل برگردند. اگر به توالی این 
می توانیم  کنیم  توجه  شده  یاد  پالن های 
به راحتی دلیل نمایش دقایقی از روزمرگی 
ماهیگیران در لنج در سطح دریا را درک کنیم. 
چرا که صید با این ابزار نیازمند ماندن بر پهنه 
دریاست. اطالعاتی که تصویر زحمت انتقال 

آن را می کشد و نه ساده انگاری نریشن!
مستند گرگور آرام آرام موضوع را باز می کند و 
همچنان بدون گفتار متن روایت را کامل و 
کافی پیش می برد. حتی در پالن های پایانی، 
فقط با بیان این نکته که در گذشته و قبل 
از ورود لنج هایی با امکانات بیشتر، گرگور 
باال  ماهیگیران  توسط  ملودیک  نوایی  با 
کشیده می شد و شرح این ماجرا نیز بدون 
عینی  به صورت  و  سطحی  بازسازی  یک 
و  رو  بازسازی  این  می شود.  داده  نمایش 
کاماًل نمایشی همچنان مستند را جذاب 
و قابل اعتنا نگاه می دارد. وقتی مستندی 
با  مستقیم  و  کلیشه  توضیحاتی  از  غ  فار
اثر  بی شک  باشد،  گفتارمتن  از  استفاده 
دارای الیه هایی برای کشف خواهد بود. به 
طور مثال در یکی از صحنه های مستند، 
روی  سنتی  شکل  به  ماهی  بسته بندی 
حال  در  ماهیگیران  می گیرد.  صورت  لنج 

کوچکی  توری های  در  ماهی ها  انداختن 
شکل  تصور  این  ابتدا  البته  که  هستند 
برای مصرف  این بسته بندی  که  می گیرد 
مشتری است؛ اما در ادامه تصاویری که با 
نریشن تباه نمی شوند، اطالعات تکمیلی 
را ارائه می کنند و ما متوجه می شویم این 
بسته بندی یک جور دام است. به عبارتی 
مستندساز با حذف نریشن به تصاویرش 
هویت می بخشد و کاری می کند که مخاطب 
تالش کند در خود اثر جستجو کند تا به 
معنای پنهان برسد. مستند گرگور دارای 
از  یکی  خود  این  است.  موضوع  وحدت 
زندگی  همه  است.  اثر  این  مثبت  نکات 
مستندساز  و  می آید  تصویر  به  لنج  روی 
جز دریا و فضای کار و پرداختن بر خود ابزار 
گرگور، ما را درگیر هیچ موضوع فرعی دیگری 
نمی کند؛ و اگر می خواهد به شکلی مختصر 
رنج این آدم ها را نشان دهد، از زبان ناخدای 
لنج فقدان کشاورزی را دلیلی بر صید بیشتر 
می داند و صید بیشتر را دلیلی بر کم شدن 
مستند  در  ازاین دست  اطالعاتی  ماهی. 
گرگور با چند دیالوگ محدوِد موجود در اثر 
غ از این چند جمله،  منتقل می شود و فار
این مستند فاقد هر گونه دیالوگ یا گفتار 

متن مستقیم است.
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ارشـد  کارشناسـی  و  تئاتـر  کارگردانـی  کارشناسـی  آتانـی«  »فاطمـه 
تهیه کنندگی تلویزیون داره و البته اهل مازندرانه. اگر چه اول با تئاتر 
شـروع کـرده ولـی بعـد سـراغ فیلمسـازی مـی ره. خـودش رو بیش تـر 
تهیـه کننـده ای می دونـه کـه گاهـی کارگردانـی هـم مـی کنـه. مسـتند 
رو بـه خاطـر بـی واسـطه و بـی پـرده بیان کـردن حقایق دوسـت داره. 
معتقده در مستند میشه به حل مسائل و مشکالت کمک کرد و 

حتی راهکار نشون داد. 
آتانـی در مسـتند »سـفره ی خالـی« سـراغ کرمانشـاه رفتـه و تعطیلـی 
معـادن قیـر »گیالنغـرب« رو بـه تصویـر کشـیده.یادمون باشـه کـه 
کرمانشاه رتبه اول بیکاری در کشور رو داره و کنار هم قرار دادن این 

دو موضوع عمق فاجعه رو بیشتر نشون میده. 

کارگردان:
تانی فاطمه آ

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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تلویزیونی  مستند  عجب 
فقط  شود  موفق  که  فیلمی  محشری. 
یک  اندازه  به  دقیقه   ۳۱ از  کمتر  طی 
اطالعات  یک  درجه  ارشد  نامه  پایان 
کند،  منتقل  بیننده  به  حیاتی  و  مفید 
کلی تصاویر جذاب نشان دهد و با یک 
ضرباهنگ سریع به تمام مصاحبه های 
موفقی  فیلم  برسد  بیشمارش 
جذابیت های  فاقد  که  هرچند  است، 
فاقد  خالی  سفره ی  بله،  باشد.  هنری 
احساسات  است.  هنری  جذابیت های 
برنمی انگیزد و دقیقا مثل یک پایان نامه 
است، اما در ابتدا واقعا اهمیتی ندارد. 
مملکت  این  در  نفر  چند  اینکه  اول 
که  قیری  از  غیر  به  بدانند،  که  هستند 
نام  به  چیزی  میشود،  مشتق  نفت  از 
در  فیلم  چند  دارد؟  وجود  طبیعی  قیر 
مورد گیالنغرب ساخته شده؟چند فیلم 
دقیق  پژوهشی  اثر  یک  توانسته اند 
باشند؟ چند فیلم موفق شده اند بدون 
احساسات گرایی کاذب و اشک انگیزی 
آن  بزنند؟  محکم  را  حرفشان  بی مورد 
نشده؟  زده  به حال  تا  که  حرفی  که  هم 
سفره ی خالی موفق به تمام این کارها 
راکد  صنعت  مورد  در  فیلم  می شود. 

در  آن  اهمیت  و  طبیعی  قیر  معادن 
سالمت جامعه از نظر اقتصادی و جانی 
یکی  با  درخشان،  ای  فیلمنامه  است. 
پژوهش های  محکمترین  و  بهترین  از 
اما  اخیر.  سال  چند  مستند  فیلم 
تلویزیونی  برنامه  بین  فیلم  متأسفانه 
و مستند سینمایی معلق میماند. این 
در  فیلم  است.  کارگردانی  ضعف  دقیقا 
باقی می ماند،  چند قدمی یک شاهکار 
به  تبدیل  می توانست  که  حالی  در 
مستندی درخشان از مدل مستندهای 
یا  باشد،  جئوگرافیک  نشنال  شبکه 
حداقل ادای دینی باشد به مستندهای 
دهه  مردم شناسی  صنعتی  شاهکار 
ندارد.  کافی  ذوق  کارگردان  اما  چهل. 
یک  با  شاهکار  مستند  یک  تفاوت 
پژوهشی  مبنای  بر  خوب  مستند 
در  میتوانید  شما  همینجاست.  عالی 
صورت  به  یا  سینمایی  های  دانشکده 
خودآموز یاد بگیرید که یک فیلم چطور 
خوبی  فیلم  حتی  و  می شود  ساخته 
پرورش  و  سلیقه  و  ذوق  اما  بسازید، 
برای  که  است  موضوعی  احساسات 
ساختن یک مستند ماندگار به آن نیاز 
باید  بغشید،  داشته  ویژن  باید  دارید. 

پوستر  فیلم مستند
»سفره ی خالی«
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اتفاقی  این  باشید.  داشته  مانیفست 
است که سفره ی خالی نمی افتد. هر چند 
سروگردن  یک  هم  شکل  درهمین  که 
امسال  مستندهای  از  بسیاری  از 
کارگردان حق  اما  جشنواره بهتر باشد. 
را برباد  ندارد این همیت و تالش خود 
دهد.در سینما روش گفتار از خود گفتار 
هم مهمتر است. به خاطر همین است 
عالی،  پژوهش  می تواند  فیلم  یک  که 
و  دقیق  تدوین  درخشان،  فیلمنامه 
فیلمبرداری خوب داشته باشد اما فیلم 
خوبی نباشد. فیلم خوب باید به قلب 
تماشاگر بزند. به همین خاطر است که 
آتانی  فاطمه  که  تالشی  تمام  وجود  با 
می کند،  در نهایت از او تشکر می کنیم 
شکلی  در  را  عالی  اطالعات  اینهمه  که 
از  اما  داد  ارائه  ما  به  استاندارد  از  باالتر 
مسیحاییت  دیدم  که  می پرسیم  او 
کجاست. این حرفها و مشکالت را بارها 
و  اقتصاد  بد  وضع  از  بارها  شنیده ایم. 
ایم.  شنیده  غیره  و  تحریم  و  مدیریت 
شما  اما  ممنونیم،  هم  اطالعات  بابت 
می دزدیدید  مارا  حواس  و  هوش  باید 
تان  آینده  به  اما  نشدید.  موفق  اما 

امیدواریم.
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