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نویسندگان:
محمود صادقلو ،رحیم ناظریان ،سیده زهرا مطهری کیا
همکاران:
مریم سادات فاطمی | ا کرم سادات فاطمی | مهدی مجد | زکریا زرگانی
عاطفه صبور
عکاس:
سیده زهرا مطهری کیا
مدیرهنری:
علیرضابخشی
با سپاس از دبیرخانه ی جشنواره مستند
و کارکنان محترم خانه مستند انقالب اسالمی
نشانی:
تهران،خیابان ولی عصر ،باالتر از پارک ساعی ،جنب بیمارستان
مهرگان بن بست مهرگان ،پال ک ۳
تلفن ،۸۸۷۸۳۶۴۵ ،۸۸۷۸۳۶۵۰ :کد پستی۱۵۱۶۷۳۵۶۱۴ :
خوانندهی گرامی ،تمام شمارههای نشریهی کمان را میتوانید از
سایت زیر دریافت کنید
www.khanemostanad.ir

«سید امیر طباطبایی» به دنبال یک سینمای شاعرانه است .از سن
هفت سالگی با نمایش آئینی تعزیه کار نمایشی رو شروع کرده .تو
کارگردان:
سید
امیر طباطبایی

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

دانشگاه کارشناسی کارگردانی سینما و کارشناسی ارشد پژوهش
هنـر بـا گرایـش سـینما خونـده و موضـوع پایـان نامـه اش بررسـی
سـینمای شـاعرانهی «عبـاس کیارسـتمی» و «علـی حاتمـی» بـوده.
ساخت سریال ،فیلم بلند ،فیلم داستانی و کلیپ رو تجربه کرده .از
سال هفتاد و سه ،تا االن کار مستند انجام میده .معتقده هر حرفی
رو نمیشـه در قالب مسـتند یا داسـتانی زد و بنا به موضوع و حرفی
که باید بزنی باید قالب کارت رو انتخاب کنی.تمام آثار و پروژههاش
حول سه محور خدا ،انسان و طبیعت می چرخه.
مسـتند َ«صحـوری ،مـردی از صحـرا» روایتـی از زندگـی «احمـد ابـن
اسحاق اشعری» یکی از بزرگان و علمای بزرگ شیعه است .عالقهی
کارگردان به تاریخ و اعتقادش به مثلث خدا ،طبیعت و انسان توی
این کار هم وجود داره.

یادداشتی بر مستند «صحوری»

نقد
نویسنده:
محمود
صادقلو

نمونه یک فیلم
کوششی اصیل
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ژانـر مذهبـی در کنـار ژانـر دفـاع
مقـدس یکـی از دو گونـه سـینمایی
مـورد توجـه مدیـران سـینمای پـس از
انقلاب بـوده اسـت .از سـریالهایی
مثـل سـربداران و روایـت عشـق گرفتـه
تـا فیلمهـای مثـل سـفیر .در دهه هفتاد
سـه سـریال امـام علـی  ،والیـت عشـق و
تنهاتریـن سـردار و پـس از آن سـریال
مختارنامـه الگـوی بسـیار مشـخصی را
بـرای سـینمای تاریخـی مذهبـی تعریـف
کردنـد .سـینمای مبتنـی بـر دیالوگهـای
سـنگین ،طراحـی صحنـه و لبـاس
یکسان ،گریم و نقش پررنگ موسیقی.
صحـوری رامـی تـوان یکـی از زیرگونه های
این سینما به حساب آورد .فیلم مبتنی
بـر پژوهـش دقیـق راجـع بـه شـهر قـم در
ابتـدای اسلام ،یـک قـرن پیـش اسـت
ورود حضـرت معصومـه بـه آن شـهر و
همیـن طـور زندگـی احمـد بـن اسـحاق
قمـی نماینـده امـام حسـن عسـکری
در شـهر .امـا آیـا سـینما فقـط پژوهـش
اسـت؟ صحـوری را بایـد دوبـار نـگاه کـرد
بـار دوم بـرای این نیسـت که جزئیات کار
را متوجه شـوید،بار دوم برای این اسـت
کـه تشـخیص دهیـد آیـا فیلـم میتوانـد
چیـزی فراتـر از یـک نمایشـنامه رادیویـی
ً
باشـد .صحوری فیلم تماما بر پایه گفتار
متن است .خسرو شمشیرگران از دهه
 ۱۳۴۰اسـتاد خوانـدن نریشـن فیلم های

مختلـف بـوده اسـت .اوج کار او در ژانـر
مذهبـی پس از انقالب خواندن نریشـن
سـریال امام علی بوده اسـت .کاری که با
کیفیتی اسـتثنایی و تکرار نشدنی انجام
داد .امـا هیچـگاه از یـاد نبریـد صـدای
ً
خسـرو شمشـیرگران صرفـا قسـمتی از
یـک فیلـم بـوده اسـت آیـا مـی تـوان آن را
بـه مـدت  ۵۰دقیقـه بـرای خوانـدن متـن
دشـوار تحمـل کـرد؟ پاسـخ ایـن اسـت
صـدای خـود شمشـیرگران صـدای عالـی
اسـت را میتـوان فقـط شـنید و از همـه
چیـز آن سـر درآورد .آیـا ایـن بـه معنـی
زیـر سـوال بـردن زحمـات کارگـردان در
میزانسـن ،طراحـی صحنـه و طراحـی
ً
لبـاس اسـت؟ قطعـا زیر سـوال بـردن کار
کارگـردان نیسـت ایـن پـرس چیسـت
از خـود میپرسـیم ...چـرا صحـوری فیلـم
خوبـی نیسـت؟ از ابتـدا شـروع میکنیـم.
کارگـردان در همـان ابتـدا در حالـی کـه
صـدای زیبـای فـرخ نعمتـی را می شـنویم
بـا کبوتـر شـروع بـه نمادگرایی لـو رفتهای
ً
میکنـد کـه کال یـک سـکانس یـا کمـی
بیشـتر برای آن کافی اسـت .آیا اسـتفاده
بیـش از انـدازه از پلان هایـی کـه در آن
کبوتـر وجـود دارد در سـینمای پـس از
انقلاب در قسـمت مذهبـی آن کـه روز
بـه روز بیشـتر از قبـل ابتـر مـی شـود،
زیـاده روی نیسـت؟ آیـا تماشـاگران از
خود میپرسند که کارگردان چیز دیگری
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پوستر فیلممستند
«صحوری»

نداشـته کـه اینقـدر سـکانس کبوتـر در
فیلـم گذاشـته؟در سـینمایی کـه تحـت
لـوای سـینمای معناگـرا سـال هـا تلاش
کـرد تـا مفاهیـم معنـوی را در دسـت
کارگردانانی قرار دهد که به جای هنرمند
ً
بـودن صرفا انسـانهایی بودنـد با اعتماد
بـه نفـس کـه به جای هنـر ،ادای هنر را به
مـردم غالـب میکردنـد ،سـاختن فیلمـی
کـه بـرای انتقال بار معنایـی خود به جای
اینکه از احساسات و انتقال آن استفاده
کنـد متوسـل بـه نمادگراییهایـی
مـی شـود کـه در میزانسـن در همـان
سـالهای ابتدایـی کارکـرد خـود را از
دسـت دادنـد ،تاریـخ بیـش از آن کـه
8
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هنرمندانـه باشـد متکـی بـر اعتمـاد بـه
نفس اسـت و اعتماد به نفسـی که فقط
در ایـران مـی تواند اتفـاق بیفتد .چون در
ایـران اسـت کـه میتـوان هـر آدمـی را از
کوچه و بازار برداشـت او را گریم کرد و در
دهانـش گذاشـت که بـدون کوچکترین
مهـارت بازیگـری آنهـا را ادا کنـد .البتـه
صحـوری خوشـبختانه خالـی از دیالـوگ
اسـت .کارگـردان در مصاحبـه پیـش از
نمایـش فیلم خود در توضیح واضحاتی
بـی مـورد سـعی دارد بگویـد مسـتند
بازسـازی و داکیـو درامـا یعنـی چـه .غافـل
از اینکـه تماشـاگری کـه در آن سـاعت
فیلـم را میبینـد ممکـن اسـت تماشـاگر

حرفهای مستندهای بازسازی انگلیسی
و آمریکایـی باشـد کـه سالهاسـت از
شـبکههایی مثل دیسـکاوری و نشـنال
جئوگرافیـک سـاخت پخـش می شـوند.
کارگـردان چـرا توضیـح مـی دهـد؟ آیـا بـه
خاطـر ایـن نیسـت اعتمـاد بـه نفـس
باالیـی دارد؟ اعتمـاد بـه نفـس بـاال چیـز
فوق العادهای اسـت .اما به شـرط اینکه
منتهـی بـه سـاختار فیلـم مـی شـود کـه
در دقیقـه ده پلـک تماشـاگر را سـنگین
نکنـد .تالشـی کـه سـید امیـر طباطبایـی
در ساختن سحوری کرده قابل ستایش
اسـت امـا از او میپرسـیم کـه بـر مبنـای
چـه منطقـی سـوزناک تریـن و روی مـخ
تریـن موسـیقی ممکـن را بـرای فیلمش
انتخـاب کـرده و چـرا تلاش کـرده بـه
وسـیله موسیقی احساسات فیلم خود
را بدتریـن شـکل ممکـن بـه تماشـاگر را
انتقـال دهد .این مشـکل دقیقـا از روزی
شـروع شـد مجید انتظامی بـرای ابراهیم
حاتمیکیـا دسـت بـه سـاخت موسـیقی
زد .بـوی پیراهن یوسـف،از کرخـه تا راین
پـس از آن مـود شـد شـما مـی توانیـد
بـرای انتقـال احساسـات بـه موسـیقی پر
حجـم پنـاه ببریـد و بـا آن تماشـاگر خـود
را فریـب دهیـد .ایـن نقشـی متفـاوت از
موسـیقیهایی اسـت کـه در قبـل از آن
دوره و در سینمای جهان از آن استفاده
میشـد و میشـود .در نریشـن برنامـه

جشـنواره مسـتند و در معرفی کارگردان
به این موضوع اشاره می شود کارگردان
فرم فیلم خود را با توجه به قصه به خود
انتخـاب مـی کنـد .مگـر باقـی کارگردانـان
دنیـا چـه کار مـی کننـد؟ تمـام کارگردانانی
که از ابتدای تاریخ سینما فیلم ساختند
فـرم خـود را بـر مبنای قصه خـود انتخاب
کردهانـد .موضـوع بسـیار اذیـت کننـده
است این است که فیلم پر مدعا است.
فیلـم پرمدعـا بایـد انتظاراتـی را کـه ایجـاد
میکنـد بـرآورده کنـد و نمیتوانـد انتظـار
داشـته باشـد حتـی بـا توسـل بـه صـدای
زیبـای گوینـدگان متـن ،گریـم خـوب و
طراحی صحنه و لباس قابل قبول فیلم
پذیرفته شود و تاثیر کافی بگذارد .سال
گذشـته در جشـنواره سـینماحقیقت
فیلمی سـاخته شـد به نام حافظ گوته،از
فرشاد فرشته حکمت.
رویکـردی کاملا شـبیه بـه ایـن فیلـم بـا
طراحی صحنه و لباس و گریم و استفاده
از بازیگـر .نتیجـه؟ حافـظ گوتـه حداقـل از
موسـیقی سـوزناک اسـتفاده نکـرده بـود
هرچند که آن فیلم هم در برقراری ارتباط
بـا تماشـاگر بیـش از آنکـه متکـی بـر خود
باشـد و متکی بر سـخنان کارگردان بود.
قصـه صحـوری جـذاب و زیبـا اسـت .فرم
فیلـم قابـل قبـول اسـت .مشـکلی کـه
فیلم دارد در قصد کارگردان برای انتقال
احساسات از شیوهای نادرست است.
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فرم فیلم قابل قبول
است .مشکلی که
فیلم دارد در قصد
کارگردان برای انتقال
احساسات از شیوهای
نادرست است.
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«بهنـام بیرمونـد» کاردانـی گرافیـک داره و اهـل سـرزمین نخلهـا
خوزسـتان .ورودش بـه سـینما بـا رفتـن بـه کالسـای فیلمسـازی
ِ

کارگردان:
بهنامبیرموند

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

انجمن سینمای جوانان بوده.

از طریق تدوین با مستند آشنا میشه و وارد تدوین کارهای مستند
میشه .ناخودآگاه به مستند پرتره یا شخصیت عالقه پیدا می کنه.
واسه اش جذابه که بتونه وارد حریم زندگی افراد بشه و گاهی حتی
سـنگ صبورشـون بشـه .مسـتند «عمـو موسـی» در مـورد زندگـی
ایـران کـه خیلـی اشـتیاق و
«سـید موسـی شـریفی» چاقتریـن مـرد ِ

امیـد داره بتونـه وزن کـم کنـه و بـه زندگـی عادی برگرده .تـو این راه یه
سـری آدما باهاش همراه میشـن و تصمیم میگیرن بهش کمک
کنن .این مسـتند تالش می کنه که بگه امید داشـته باش حتی تو
سختترین و بدترین شرایط.
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یادداشتی بر مستند «عمو موسی»

نقد
نویسنده:
رحیم
ناظریان

عمو موسی و ماه
عسل ابدی!
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یک مسـتند بـا موضوعـی تراژیک

و ناتوانـی عمـو موسـی نکاتی تقدیرآمیز

دربـاره مـردی چـاق کـه بـه دلیل سـختی

را طـرح میکنـد؟ مگـر نـه اینکـه بخشـی
ً
از لحظـات کلیـدی مسـتند و اساسـا

بیرون بیاید اما اثری که به دلیل اتصال

موضـوع محـرک درام ،همـان برنامـه

موضوعـی بـه برنامـه ای تلویزیونـی و

ماهعسـل در ایـن مسـتند اسـت؟

البتـه مبتـذل بـه نـام ماهعسـل راهـش

خـب چـه شـد کـه آن نـگاه تقدیـر آمیـز

را گـم میکنـد .مبتـذل اینجـا بـه معنـای

بـا مـرگ عمـو موسـی در پایـان مسـتند،

بـازی بـا احساسـات اسـت .مبتـذل در

بـه نگاهـی انتقـادی مبـدل نشـد؟ کجـا

فرهنـگ واژگانـی عامیانه شـاید فقط به

رفتنـد آن مردمـی کـه بـرای هـر چیـزی

سـکس و فحشـا مربـوط شـود امـا در

اشکشـان دم مشکشـان اسـت .مردم

دریافتـی دیگـر ،مبتذل پدیدهای اسـت

گریـان و احساسـاتی.

کـه بـرای هدفـش بـا طیـف گسـترده

مسـتند عمـو موسـی بـا اتـکا بـر برنامـه

مردم بازی میکند و با دسـت گذاشـتن

ماهعسـل وارد موضوعـش میشـود.

بـر اهدافـی احساسـی تنهـا بـه هدفـی

جریـان ازاینقـرار اسـت :عمـو موسـی

شـخصی فکـر میکنـد .بهطـور مثـال

کـه فـردی چـاق اسـت ،انگار در گذشـته

نهـای زرد کـه روابـط عاشـقانه را
رما 

تشـده و
بـه برنامـه ماهعسـل دعو 

نشـانه میرونـد تـا عوامفریبـی کننـد .در

پـسازآن بـا خیـل محبوبیـت عـوام
ً
مواجـه میشـود .مثلا شـبه بازیگـری
ً
کـه بـه شـکلی کاملا غیراصولـی و

تلویزیونـی را دیـد کـه بـا پایـان تراژیـک

غیرحرفـهای وارد سـینما شـد ،یکـی

مسـتند ،فرامـوش کاری ملتـی کـه بـرای

از مالقـات کنـدگان عمـو موسـی در

ایـن بیمـار اشـک ریختنـد بـه نمایـش

بسـتر بیمـاری اسـت .ملـت انـگار

درمیآمد .مگر نه اینکه حتی یک مداح

هجـوم میآورنـد تـا او را ببیننـد .خیریـن

در مراسـم عـزاداری محـرم دربـاره برنامه

کمـک میکننـد تـا الغـر شـود .چاقـی

ماهعسـل و پرداختن بر موضوع چاقی

عمـو موسـی یـک نـوع بیمـاری اسـت

در تحرک 8 ،سال نتوانست از خانهاش

مسـتند عموموسـی آنـگاه میشـد فرار
مستندسـاز از عوامفریبـی برنامـهای

شماره پنجاه و شش ،مرداد ماه1398
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پوستر فیلممستند
«عموموسی»

و حـاال بایـد بـا ایـن منابـع مالـی درمـان

کـه انـگار کوتاهـی یـا سـهلانگاری،

شـود .البتـه روایـت مسـتند بـا مـرگ او

عامـل مـرگ عمـو موسـی اسـت کـه اگـر

و دفـن او و تصاویـری از مـکان زندگـی و

ایـن ادعـا صحیـح نباشـد ،ایـن سـؤال

وسـایلش بـه پایـان میرسـد.

پیـش میآیـد کـه چـرا دلیـل رسـمی

اینکـه در نیمـه دوم مسـتند،

یگـردد؟ بـه عبارتـی یـا
مـرگ او بیـان نم 

مستندسـاز چالشهایـی را در رونـد

بیمـاری باعث مـرگ او شـده ،یا کوتاهی

بهبـود عمـو موسـی بیـان میکنـد ،ولـی

در تأمیـن هزینـه درمـان ،یـا موضـوع

مفصـل بـه آن نمیپـردازد و اینکـه مـا

فراموشـی عـوام و فروکـش کـردن جـو

نمیدانیـم دلیـل مـرگ او جز یک اشـاره

گیریهـای خیرخواهانـه یـا دالیل دیگر.

سربسـته ،چیسـت؟ همگـی بیانگـر

هـر چـه هسـت مستندسـاز بـه ایـن

نقصـی در تکمیـل پـروژهای اسـت کـه

موضوع نم یپـردازد .این عدم پرداخت

با برنامه ماهعسـل شروعشـده اسـت.

بـر دالیـل مـرگ ،در صورتـی میتوانـد

مسـتند ،این شـبهه را به وجود میآورد

بهعنـوان یـک نقـص در ایـن مسـتند
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لحـاظ شـود کـه در سـاختار اثـر نقـش
ً
داشته باشد .نکته این است که دقیقا

حـول محـور چاقـی مفـرط و درمـان

سـاختار روایـی مسـتند عمـو موسـی

فـردی بیمـار اسـت و بـرای ارتبـاط بـا او

بـر پایـه درمـان او بناشـده ،بنابرایـن

شـاهد پالنهایـی طوالنـی از رخـوت و

عـدم پرداخـت بـر مـرگ او یـک ضعـف

سـکونش در اتاقـی تنهـا هسـتیم تـا

اساسـی در مسـتندی اسـت کـه نقطـه

تنهایـیاش بیشـتر بـه نمایـش درآیـد و

عطفـش بـا برنامـه ماهعسـل اسـت و

اتمسـفر تلـخ مسـتند شـکل گیـرد ،امـا

پایانش با قبری که کنده میشـود .انگار

هـر آنچـه میخواهیـم بدانیـم و هر آنچه

مسـتندی را شـاهدیم کـه میتوانسـت

میخواهیـم در ایـن مسـتند پیگیـرش

بسـیار خـوب باشـد امـا بنـا بـه ارادتـش

باشـیم در رابطـه با نحوه کمـک و چرایی

بـر برنامـه ماهعسـل نتوانسـت همـه

مـرگ اوسـت .چـون مستندسـاز اصـل

داشـتههایش را عیـان کنـد.

را بـر کمـک عمـوم ،بنـا بـر اطالعرسـانی

روایـت مسـتند بـا وجـود بهـره بـردن از

برنامـهای تلویزیونـی گذاشـته اسـت

آرشـیو ،خـوب پیـش مـیرود .بـا وجودی

و پایـان اثـرش را بـدون توجـه بـه ایـن

کـه میدانیـم اغلـب تصاویـر بـرای ارائـه

مقدمه ،رها کرده اسـت؛ که اگر مسـتند

یـک روایـت خطـی بـا اسـتفاده از آرشـیو

عموموسـی فقـط دربـاره تالش یـک مرد

اسـت ،امـا مستندسـاز بـا جانمایـی

بـرای رسـیدن بهسلامتی بـود ،م یشـد

شـدن
مراتب الغـر
صحیـح سلسـه
ِ
ِ
کاراکتـرش ،روایـت میسـازد .خـرداد

ایـن پایـان تراژیـک را پذیرفـت؛ امـا اینجـا
او به عبارتی  8سال حتی خورشید را هم

 96وزن عمـو موسـی  326کیلـو ،مـرداد

ندیده بود و دیگرانی بودند که در تحرک

 96وزن عمـو موسـی  300کیلـو ،مهـر 96

او و شـروع راه رسـیدن بـه سلامتیاش

وزن عمـو موسـی  260کیلـو ،دی  96وزن

نقـش داشـتند.

نزولی
عمـو موسـی  198کیلو و ایـن روند ِ
وزن تـا مـرگ او ادامـه مییابـد و البتـه بـی

دیگرانـی کـه خبـری از آنهـا در پایـان
نیسـت .دیگرانـی کـه حتـی نتوانسـتند

نتیجـه.

لحظـه مـرگ او را ثبـت کننـد.

در مسـتند عموموسـی گرچـه همهچیز

شماره پنجاه و شش ،مرداد ماه1398
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روایت مستند با
وجود بهره بردن از
آرشیو ،خوب پیش
میرود .با وجودی
که میدانیم اغلب
تصاویر برای ارائه
یک روایت خطی با
استفاده از آرشیو
است ،اما مستندساز
با جانمایی صحیح
سلسه
مراتبالغر
ِ
شدن کاراکترش،
ِ
روایت میسازد.

یادداشتی بر مستند «مستند دهل»

نقد
نویسنده:
رحیم
ناظریان

ما خوبیم!
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مستند دهل گرچه بهشدت

فرزند مردی را گرفته و او را به مرکزی برای

تکاندهنده شروع میشود و موضوع

نگهداریبردهاست.نمیدانیمچرا!

موردبررسی در آن نیز قابلتوجه است

کودکانی که به زور به پرورشگاه برده

اما به دلیل نگاه یکجانبه اش به

میشوند.نمیدانیمچرا!

موضوع و پرداختن بیشازحد بر تلخی

گفتگو با یک زن که مسئول کمیته

ماجرایی که نمیدانیم صحت دارد یا نه

حقوق بشر در اروپاست و درباره

و عدم ارائه یک روایت صحیح از سوژه

کودکانی میگوید که به زور از والدین

و مهمتر از همه ارائه محتوا فقط از

جدامیشوند.نمیدانیمچرا!

منظر باختگان و نه قانون محلی ،اثری

یک زن و مرد یا بهتر است بگوییم

قابلاتکا نیست .مستند ،در آناتومی

پدر و مادر ،در مورد فاجعه جدایی از

ساختارش آنچنان عنصر تعلیق را

فرزندشان میگویند .پلیس بچهشان

برجسته میکند و آنچنان در زمانی در

را گرفته چون استداللشان این بود که

حدود  40دقیقه بر تأثیر و تأثر سوژه

والدین کاری خالف قانون انجام دادند.

اصل ماجرا را از
حرف میزند که شرح ِ

باز نمیدانیمچرا!

یاد میبرد .بدون اغراق میتوان ادعا کرد
ً
که در طول زمانی حدودا  40دقیقهای
ً
از مستند جز دقایق پایانی شما اصال

سازمان خدمات اجتماعی دو کودک 7

نمیدانید موضوع اصلی چیست.

و  9ساله را از پدری دیگر گرفتند و بردند

نمیدانید چرا این همه بیعدالتی در

پرورشگاه.نمیدانیمچرا!

کشور متمدنی چون سوئد بر برخی

دیالوگی از زبان مسئول کمیته حقوق

والدینوفرزندانشاناعمالمیشود.

بشر اروپا که میگوید« :آنها (دولت و

به موارد زیر دقت کنیم که از ابتدا تا

پلیسوکارگراناجتماعی)رفتار خوبیبا

اواخر مستندبدانپرداختهمیشود:

بچهها ندارند و تنها جیب افراد سودجو

چند فرد که از جدایی از خانواده و

پر میشود .کارگران اجتماعی از بچهها

فرزندانش میگویند .پلیس سوئد که

سوءاستفاده میکنند .آنها بدون

پدر و مادری که دیگر هیچوقت بچه
خودراندیدند.نمیدانیمچرا!

شماره پنجاه و شش ،مرداد ماه1398
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هیچ دلیلی بچهها را از والدینشان جدا

ماجرا را بدون واکاوی دالیل غایی اش

میکنند ».همچنان نمیدانیم چرا این

بررسیمیکند.

بیعدالتیرخمیدهد!

و در ادامه:

زمان مستند همینطور پالن به پالن

حتیمسئول کمیتهحقوقبشر اروپادر

سپری میشود و مستندساز لطف

مستند دهل حضور دارد و بارها و بارها

نمیکند که بگوید این سازمان مخوف

و بارها درباره جنایت پرورشگاههایی

دولتی و قانونی در کشور سوئد چه

میگوید که کودکان را به جبر از دست

ماهیتی دارد ،چیست ،چرا به وجود

والدینش میگیرد .سؤالی که برای

آمده ،چرا بچههای مردم را میقاپد و

مخاطب پیش میآید همچنان همان

میبرد؟مستندساز همینطور سکانس

سؤال تکراری است .چرا این کودکان

به سکانس از تکنیک تعلیق به شکل

از خانواده جدا میشوند؟ چرا با دیدن

بسیار بدی استفاده میکند .زمان

این مستند باید مخاطب برود و در

مستند میگذرد و ما همچنان فقط

اینترنت سرچ کند که قانون سوئد در

با تأثیر موضوع مواجهیم و نه خود

مورد کودکآزاری چیست؟ دلیل این

موضوع .این درست که ایجاد تعلیق با

است که مستندساز یک ساز را کوک

ایجاد سؤاالتی برای مخاطب ،شیوهای

کرده و آن گند زدن بر سوئد است .آنقدر

مناسب برای نگهداشتن مخاطب

غرق در ادعایش شده است که یادش

است؛ اما نه اینکه کل مستند شما با

رفته حتی خود موضوع را باز کند و این

اتکا بر این تکنیک ،دل مخاطبش را

در حالی است که با سرچی دمدستی و

خون کند .مستند دهل اینجاست که

اطالعاتی که از فک و فامیلهای سوئد

به اثری یکطرفه برای بیان این نکته
ً
که «سوئد اصال کشور خوبی نیست

رفتهمانداریمبایدبفهمیمکهدر سوئد
قوانینسختگیرانهایبرایکودکآزاری

و ما خوبیم!» تبدیل میشود .دلیل

وجود دارد .دلیلش این است که با

این دریافت این است که تولید کننده

دیدن این مستند ضعیف نمیتوانیم

مستند ایرانی است و فقط سویه منفی

دالیلموضوعرادرککنیم.دلیلشاین
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است که مستندساز با نگاه یکجانبه

کردنش به دوش گرفتن بالباس را

گرایانه اش سعی نکرده شعار نه شرقی

شرح میدهد .خشونتی عریان و تلخ.

و نه غربی متحجرش را فراموش کند

نمیدانیمچرا!دنیاحسندختریجوان

و موضوع را برایمان شفاف بیان کند.

 15ساله که به خاطر عدم رسیدگی و

مستندساز از ابتدا تا پایان فقط دارد

مراقبت در یکی از مراکز نگهداری در اثر

درباره خود جدایی فرزندان از والدین

ذاتالریه فوت کرد؛ و باز نمیدانیم چرا

میگوید و نه درباره دالیل .نه اینکه

باید این دختر اینجا حضورداشته باشد

بهزعم من و ما این قوانین صحیح یا

تابمیرد!

غلط باشد ،نه! میگوییم وقتی شاهد

دختر« :توالت میرفتم آنها -کارگران

مستندی به فرض درباره جنایات هیتلر

اجتماعی -من را نگاه میکردند».

هستیم ،حداقل یکی دو پالن دالیل

نمیدانیم چرا! یک مرد 5 :سال است

وقوع این جنایات را باید بررسی کنیم.

که بچههایم را ندیدهام .نمیدانیم

اینجا این دالیل حذف میشود و فقط

چرا! تولیدکننده محترم مستند دهل

تأثیر این دالیل نشان داده میشود.

همچنان اصرار دارد با تعلیق و پوشیده

اینگونه است که بیشک میتوان

نگاهداشتن دالیل این اقدام دولتی

مستنددهلرااثرییکجانبهدانست.

در سوئد ،فقط زجر قربانیان را نشان

در ادامه:

دهد .در حین دیدن مستند دهل

یـک دختـر جـوان خاطـره جدایـی از

محال است که فکر نکنید سوئد

مادربزرگـش را میگویـد .زمانـی کـه

کشوری است که دارد با قوانین دوران

نوجـوان بـود و از طرف سـازمان مراقبت

چنگیزخان اداره میشود .این توهم

از کـودکان آمدنـد و او را از خانـهاش بـه

خشونت ،آنقدر در این مستند پر رنگ

مرکـزی بردنـد و گفتنـد باید اینجـا زندگی

استکهخودبهخودباورپذیریموضوع

کنـی؛ و همچنـان دالیـل بـاز نمیشـود.

را سخت میکند .نمیدانیم حفرههای

نمیدانیـم چـرا او را بردنـد!

قانونی در سوئد در قبال کودکآزاری

در ادامه دختر جوان ،خاطره وادار

چیست ،اما هر چه هست ،ظالمانه
شماره پنجاه و شش ،مرداد ماه1398
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یا انسانی و صحیح ،این را میدانیم که
این مستند دروغی بیش برای شرح
یک رویداد نیست .دروغ در تولید
مستند فقط این نیست که موضوع را
ً
وارونه جلوه بدهید .اتفاقا در مستند
ً
دهل موضوع اصال وارونه جلوه داده
نمیشود .دروغ اینگونه است که شما
بخشی از واقعیت را حذف میکنید و
واقعیتی را که خودتان دلتان میخواهد
نمایشمیدهید.
اینکه در دقایق پایانی مستند باز از زبان
یک نماینده مجلس کمی سربسته
اصل ماجرا را شرح بدهید و بحثی گنگ
در موردمهاجرت،اسالموقوانینسوئد
تعریف متغیر از تجاوز جنسی بین
و
ِ
مهاجران و قوانین سوئد را بیان کنی،
دردی را در قبال درک موضوع از جانب
مخاطب دوا نمیکند و یا تایتل پایانی
که میگوید« :در سال  30500 ،2016کودک
و نوجوان تحت قوانین مراقبتی دولت
سوئد از والدینشان جدا و در مراکز
خدمات اجتماعی نگهداری میشوند».
این اطالعرسانی نیز نمیتواند بهانهای
برای ادعای پرداختن همهجانبه بر
موضوعباشد.
شماره پنجاه و شش ،مرداد ماه1398
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«حسـین روئینتـن» کارشناسـی معمـاری داره و اهـل خراسـان
جنوبیـه .دورههـای فیلمبـرداری و صدابـرداری رو گذرونـده و ایـن
کارگردان:
حسین
روئینتن

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

شـروعی بـوده بـرای ورودش بـه فضـای تولیـد فیلـم مسـتند .بـه
مستند به خاطر قابل استناد و واقعی بودنش عالقه داره .بزرگترین
مشـکل مستندسـازی مخصوصـا در شهرسـتان هـا رو کمبـود
امکانـات میدونـه .دغدغـهاش اینـه کـه همچنـان در فضـای تهیه و
تولید مستند باشه و بتونه دغدغه هاش رو تبدیل به فیلم کنه.
َ
مستند «ش َرفه» در مورد روستای «خور» در شمال دشت لوت و تو
اسـتان خراسـان جنوبیه .سـقف خونههای این روستا پر از بادگیره
َ
کـه بـه اصطلاح محلی بهشـون ش َـرفه گفته میشـه .روسـتایی پـر از
بناهای تاریخی که ثبت ملی شدن ولی اون جوری که باید محافظت
نمیشن و در حال تخریبن.

شماره پنجاه و شش ،مرداد ماه1398
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نقد
نویسنده:
محمود
صادقلو

زنده باد پیرها
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شـرفه را میتـوان بـه عنـوان یـک
فیلم استاندارد میراث فرهنگی معرفی
کـرد .فیلمـی کـه بـا وجـود ریتـم کنـدش
آنقـدر جـذاب هسـت کـه سـی و چنـد
دقیقـه از زمانمـان را برایـش بگذاریـم.
فیلمـی کـه بـه مـا نشـان میدهـد اصلا
ایران را نمیشناسـیم .پیش از نمایش
فیلـم در شـبکه مسـتند ،کارگـردان بـه
ایـن نکتـه اشـاره میکنـد کـه توریسـم
محـدود بـه شـمال و غـرب ایـران اسـت
و شـرق ایـران را کمتـر کسـی بـه عنـوان
مقصـد توریسـتی انتهـای میکنـد .امـا
بایـد گفـت کـه فیلـم بـه خاطـر نحـوه ی
انتخـاب و پژوهـش موضـوع خـود بـه ما
نشان میدهد که اتفاقا جاهای زیادی در
ایران هست که ما آنها را نمیشناسیم.
کارگـردان از انتقـال احساسـات محیـط
و شـخصیتها در هنـگام سـاخت فیلـم
گفـت و امیـدوار بـود کـه ایـن حـس بـه
تماشـاگر هـم منتقل شـود .امـا احتماال
ایـن اولیـن حسـی اسـت کـه منتقـل
میشـود ،اینجـا دیگـر کجاسـت؟
شـرفه در مـورد روسـتای خـور در اسـتان
خراسان جنوبی است .روستایی بسیار
قدیمـی کـه اهالـی و خـود معمـاری آن ،
بـه آن تاریخـی باالی هزار سـال میدهند.

میگوینـد چندهـزار سـاله و گویـا بیـراه
نمیگوینـد .شـرفه قـرار اسـت در مـورد
معرفـی روسـتا باشـد.اما از ایـن فراتـر
مـیرود .فیلـم ستایشـی از گذشـته
اسـت .تمـام شـخصیت هـای فیلـم پیـر
هستند.پیرمردانیکهباروستاهارمونی
جذابـی ایجـاد کردهانـد و گویـا اجـزای
معمـاری روسـتا هسـتند .فیلـم از گفتـار
متـن پرهیـز کـرده تـا لحنـی صمیمـی تـر
داشـته باشـد امـا باید گفـت کـه در مورد
پیـدا کـردن شـخصیت هایـش خیلـی
خـوش شـانس بـوده .اینکـه کارگردانـی
بخواهـد در مـورد یـک مـکان تاریخـی
فیلمی بسازد و از قضا شخصیتهایی
را بیابـد کـه علاوه بـر پیونـد قـوی بـا
محیط طناز و خوشسخن هم باشند،
خوششانسـی محـض اسـت .امـا
کارگـردان روایـت فیلـم خـود را بـر عهـده
شـانس نگذاشـته و حداقـل کاری کـه
کرده انجام یک روایت اسـتاندارد است.
بـا تصاویـری بـه دقـت انتخـاب شـده و
البتـه با بیدقتی رنگ آمیزی شـده .یکی
از ایـرادات فاحـش فیلمهـای جشـنواره
امسـال که در مرحله اتالوناژ دستشـان
را روی دکمـه غلظـت رنـگ میگذارنـد
و تـا تـه آن را فشـار میدهنـد و تصـور
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میکننـد درحـال سـاختن بربـاد رفتـه و رنگهای
تکنیکالـر آن هسـتند .بـه جـز ایـن واقعـا هیـچ
ایـرادی نمیشـد از تصاویـر خـوب فیلـم گرفت.
هرچنـد که جای هلیشـات در فیلم خالـی بود،
نبودنـش هـم اجـازه داده تـا بـش از حـد حـس
فیلـم را بـه شـاهکار آلبـر الموریـس ،بـاد صبـا
نزدیـک ندانیـم و ایـن خـوب اسـت.
روایـت فیلـم امـا آگاهانـه از نمایـش جریـان
زندگـی اجتنـاب میکنـد و جـز در پایـان فیلـم
خبری از آدمهای کم سن و سال نیست .البته
بـه وضـوح ایـن از انتهـای حسـین روییـن تـن
بـوده و نـه از ضعـف روایی فیلم .اینجاسـت که
فلسـفه او مشـخص میشـود .قرار نیسـت در
مورد زندگی فیلم ببینیم .قرار است مستندی
ببینیم در مورد شهری که عمر خود را کرده اما
ماننـد حضـرت نوح هنـوز سرپاسـت.
کار سـختی نیسـت که از شـهری با این قدمت
تصویرگرفت و مونتاژ کرد و نمایش داد .اما کار
سختی است که برای فیلم طراحی داشت و در
ذهـن خـود فیلمنامـهای منسـجم نوشـت .در
سی و چند دقیقه ،سر فرصت تمام یک روستا
را نشـان داد و هـم جایـی را از قلـم ننداخـت و
هـم تماشـاگر را عالقهمنـد بـه دیـدن روسـتا و
مردمانـش کـرد .ایـن یعنـی فیلمی که حتـی اگر
عالـی و هنرمندانـه نباشـد ،اسـتاندارد و جذاب
باشد.
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َ
«علیرضـا جهانـی فـر» کارشناسـی فیلمسـازی داره و متولـد «کاللـه»
اسـتان گلسـتان و سـاکن گرگانه.به قول خودش توی جشـن تولد
کارگردان:
علیرضا
جهانی فر

نویسنده:
سیدهزهرا
مطهریکیا

خواهـرش یعنـی زمانـی کـه فقـط هشـت سـالش بـوده از روی یـه
کنجـکاوی کودکانـه بـا فشـار دادن قایمکـی دکمه دوربین «موسـیو
ایرج»  ،عکاس محله شـون ،آلوده عکاسـی میشـه و اولین عکس
زندگیش رو ثبت می کنه ،بماند که بعد ها به کالس عکاسـی میره
و عکاسی رو یاد می گیره ولی ترجیح میده که به دنیای فیلمسازی و
البته مستند سازی ورود کنه.
معتقـده مسـتند بایـد موضـوع و قصـهی خـوب داشـته باشـه ،
صداقت و حقیقت رو نهفته در مسـتند میدونه  ،یک جورتفسـیر
خالقانهواقعیت.
«نـاز قلیچـی» روایتـی از یـک بانـوی فعـال ترکمنه کـه از دریچـه و نگاه
علیرضا جهانی فر روایت میشه
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نقد
نویسنده:
محمود
صادقلو
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هــر فیلــم دیگــری  ،حتــی در مــورد

خ ــوب حمی ــد فنای ــی ریت ــم م ــورد نظ ــر

مس ــئولین ک ــه در حادث ــه من ــا ش ــهید

کارگـــردان را القـــا مـــی کنـــد .موســـیقی

شـــدند ســـاخته مـــی شـــد رنـــگ بـــوی

فیلـــم یکـــی از بهتریـــن موســـیقی

پروپاگانـــدا بـــه خـــود میگرفـــت امـــا

متنهـــای جشـــنواره امســـال اســـت.

نازقلیچ ــی خال ــی از هرگون ــه پروپاگان ــدا

در س ــکانس جزئ ــی حادث ــه من ــا فیل ــم

اس ــت .نازقلیچ ــی فیل ــم حس ــرت اس ــت

پیــش از آنکــه خــود را وامــدار کارگــردان

فیلمـــی کـــه بـــا هوشـــمندی کارگـــردان

بدانـــد بایـــد مدیـــون تدوینگـــر بدانـــد

راوی مناس ــبی ب ــرای آن انتخ ــاب ش ــده

ک ــه ب ــه عن ــوان کارگ ــردان کن ــار تدوینگ ــر

اســت .خانــم منیــژه نازقلیچــی خواهــره

نشســـته اســـت،اما در نهایـــت اعتبـــار

مرجـــان نازقلیچـــی فرمانـــدار فقیـــد

کاته ــای س ــر ض ــرب ب ــه حمی ــد فنای ــی

بنـــدر ترکمـــن بـــا حســـرتی عجیـــب و

م ــی رس ــد .چ ــرا ک ــه انتخ ــاب آن چی ــزی

ریشـــه دار روایـــت خـــود از خواهـــرش

کـــه از بنـــدر ترکمـــن مـــی شناســـیم بـــر

را تعریـــف مـــی کنـــد .دیـــدار بـــا بنـــدر

عهـــده کارگـــردان بـــوده او تصمیـــم

ترکم ــن یک ــی از متف ــاوت تری ــن جاه ــای

گرفتـــه کـــه در ســـکانس شـــهادت

ایـــران اگـــر نگوییـــم متفـــاوت تریـــن،

مرج ــان نازقلیچ ــی صحن ــه های ــی مث ــل

بـــه خـــودی خـــود جـــذاب اســـت .هـــر

رقـــص ســـنتی ترکمـــن هـــا و کـــورس

چن ــد کارگ ــردان در دکوپ ــاژ فیل ــم خ ــود

اس ــب دوان ــی را بگ ــذارد .چ ــرا ب ــا دی ــدن

چشـــمان مـــا را از دیـــدن جزئیـــات

فیل ــم نازقلیچ ــی احس ــاس پروپاگان ــدا

بیشـــتر شـــهر محـــروم میکنـــد .فیلـــم

دســـت نمـــی دهـــد؟ ایـــن در میـــان

در میـــان اکســـتریم النگشـــاتهای

ســـخنان خواهـــر اوســـت.

هوایـــی و کلـــوز آپهـــای بیرونـــی در

وقت ــی خواه ــرش ب ــا تعج ــب ب ــه ترکم ــن

حرکـــت اســـت متاســـفانه معمـــاری

ب ــودن زن ب ــودن و اه ــل س ــنت ب ــودن

ش ــهری و فض ــا س ــازی در فیل ــم نق ــش

مرجـــان اشـــاره مـــی کنـــد احســـاس

کمت ــری دارن ــد .فیل ــم در نهای ــت فیل ــم

صادقان ــه از تعج ــب او و تماش ــاگر انه ــا

هنرمندانـــه نیســـت امـــا بـــا تدویـــن

میش ــود درس ــت برخ ــاف صحبته ــای
شماره پنجاه و شش ،مرداد ماه1398

31

32

نشریهیمستندهایتلویزیونی

دکتـــر صادقلـــو درســـت اهـــل
ســـنت بـــودن نازقلیچـــی را از
میـــان حـــرف هایـــش حـــذف مـــی
کنـــد و ایـــن احســـاس بـــدی دارد.
چـــرا کـــه سالهاســـت بـــا نحـــوه
صحبــت کــردن نصــف و نیمــه پــر از
خودس ــتایی و ابت ــر مدی ــران دولت ــی
ایـــران آشـــنا هســـتیم .هرچندکـــه
دکت ــر صادقل ــو اس ــتانداری موف ــق
در گلســـتان بـــوده اســـت امـــا
همیـــن ســـکانس بـــه ظرافـــت
نشـــان میدهـــد تفـــاوت بیـــن
مدی ــران دولت ــی و م ــردم ع ــادی در
کجاس ــت و ای ــن فاصل ــه را مرج ــان
نازقلیچـــی پـــر کـــرده اســـت .ایـــن
بهتریـــن چیـــزی اســـت کـــه فیلـــم
م ــی توانس ــته ارائ ــه ده ــد و در ای ــن
کار موفــق بــوده اســت .حــال مهــم
نیس ــت میزانس ــن فیل ــم ی ــا نح ــوه
روایـــت آن ایـــراد بگیریـــم بایـــد
گفـــت آن نیـــز قابـــل قبـــول اســـت
امــا مهــم ایــن اســت کــه توانســته-
هرچنـــد نـــه کامـــل -احساســـاتی را
کـــه تماشـــاگر را تحـــت تاثیـــر قـــرار
دهـــد منتقـــل کنـــد.
شماره پنجاه و شش ،مرداد ماه1398
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