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خيلي از كسايي كه كارهاشو ديدن ، معتقداند صاحب يه سبك خاصه 
تو مستند سازي، شايد تصورش براي خيلي ها غير ممكن باشه، اما آقاى 
اسدى صفر تا صد تمام مستند هاش رو به صورت انفرادي انجام ميده...
از پيدا كردن سوژه و دوربين دست گرفتن تا تدوين، خيليا بهش گفتن 
نميتونه توی اين مسير بمونه و بهتره بي خيال ِ فيلم سازي و مستند سازي 

بشه، اما كيه كه توانِ  مقابله با يه اراده ي محكم رو داشته باشه؟

كارگردان:
روح اهلل اسدی

کیادهی 

نويسنده:
محدثه میثمی
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تحول یا جوزدگی
یادداشتی بر مستند  »ارمغان«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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كه در  مســتند »ارمغــان« اثری اســت 
كشــور فيلمبرداری شــده اســت؛  دو 
بخــش اول مســتند در بوليوی و در ادامه 
در برخی از شهرهای توريستی و مذهبی 
ايــران. شــخصيت محوری اين مســتند 
دختــری بوليويايــی اســت بــه نــام آنــدرا 
در  اجتماعــی  ارتباطــات  رشــته  در  كــه 
دانشگاه كاتوليک بوليوی تحصيل كرده 
اســت. آنــدرا در دقايق ابتدايی مســتند 
بارهــا و بارهــا در رابطــه بــا ديــن و عقايد 
كاتوليــک ها حرف می زند و مستندســاز 
نيــز بــرای حفظ فضــا ســعی می كند اين 
كند.  دختــر را در چنيــن فضايی حفــظ 
به طور مثال نماهای ابتدايی دركليسا و 
كــه المان های  يــا در مكان هايی اســت 
كنار قاب  گوشــه  مذهبــی را می تــوان در 
ديــد؛ اما در چنين فضايی اين دختر كه 
به شكل مصاحبه در فضای استوديوی 
حــرف  و  نشــيند  مــی  دوربيــن  روبــروی 
می زنــد از بــی اعتقــادی خــود می گويد. 
بــه طور مثال: »من هيــچ دينی ندارم. در 
مدرســه هــم مســائل دينی را بــه زور به ما 
آموزش می دهند اين برای من چيزی جز 
گفتن اين  ســلطه گری نيســت« دختر با 
ديالوگ پايانی چراغ را خاموش می كند و 

فضا تاريک می شود.
بــا ورودِی مســتند »ارمغــان«، اين ســوال 
پيــش می آيــد متنــی و فيلمــی اينچنين 
را  چيــزی  چــه  ادامــه  در  ديــن  ضــد 
كــرد؟ و البتــه بــا توجــه بــه  بيــان خواهــد 
كــه اثــر در آن توليد می شــود  جغرافيايــی 
قوانيــن  بــه  مربــوط  نهايــی  محصــول  و 
از  نمی تــوان  اســت  اســامی  جمهــوری 
همــان آغــاز انتظــار ديگــری جــز تحــول 
ايــن دختــر در پايــان اثر داشــت. فــارغ از 
معيارهــای محــدود ايــن چنينــی مــوارد 
ديگری نيز هست كه نشان می دهد فيلم 
در همــان چند دقيقــه اول لو می رود و ما 
می توانيم عاقبت آن را بدون يک درصد 
كنيم. نيمه اول مستند  خطا پيش بينی 
چنــد نكتــه دارد كه می توانســت نجات 
دهنــده ايــن اثر باشــد امــا اين پتانســيل 
بدون توجه فيلمســاز بــه آن نهايتًا منجر 
شــعارگونه  و  تبليغــی  اثــری  توليــد  بــه 
می شــود. با اينكه عنوان مســتند ارمغان 
اســت، مســتند در آغاز معيارهايی ضد 
بيــان  اش  محــوری  كتــر  كارا در  را  ديــن 
كه  می كنــد و اين شــبهه ايجاد می شــود 
ايــن عنــوان يقينا نقطه مقابــل آن چيزی 
كه در ابتدای مســتند می بينيم و  اســت 

پوستر  فیلم مستند
»ارمغان«
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احتمــاال در ادامه تحول درونی و دينی با 
اين عنوان در اين دختر به وجود می آيد.

امــا نكتــه ای ديگــر نيــز در نيمــه ابتدايی 
دختــر  ايــن  اينكــه  آن  و  دارد  وجــود  اثــر 
بوليويايــی، بعد از شــرح ماجرای زندگی 
بــا  رابطــه  در  گاه  نــا خــودش  عقايــد  و 
كارگــردان ايــن مســتند حــرف می زنــد و 
در رابطــه با خصوصيــات او می گويد. به 
عبارتی شخصيت محوری يک مستند 
بــه جــای حــرف زدن دربــاره خــودش در 
رابطــه بــا پشــت دوربيــن و كارگــردان اثــر 
كيد  حرف می زند و مســتند بر ايــن امر تا
كــه مــا به جــای شــناخت خود  می كنــد 
كارگردان اين مســتند  دختــر بوليويايی، 

را بشناسيم.
ايــن ســوال پيش می آيــد آيا اين مســتند 
كتــر  كارا دربــاره  دارد  كــه  اســت  ســاز 
بوليويايــی اطاعــات مــی دهــد و يا اين 
كارگردان است  مســتند در رابطه با خود 
فيلــم خــودش  كترهــای  كارا توســط  كــه 
در حــال معرفــی شــدن اســت. بــه طــور 

كتر محوری مســتند »ارمغان«  كارا مثــال 
يعنــی آندرا جايی می گويــد: »اينجا زنان 
كــردن به هم  و مــردان بــا بوســيدن و بغل 
سام می كنند اما او به هيچ زنی نزديک 
نمی شــود البتــه ايــن بخشــی از فرهنگ 
اوســت ولی برای من جالب بود و شــروع 
كرديم از او درباره فرهنگش پرســيدن« با 
كتر محوری مســتند از  كارا چنيــن تلقــی 
كارگردان مستند، اين سوال پيش می آيد 
فيلــم  حــال  در  مستندســاز  اينجــا  كــه 
كترهای او  كارا ساختن اســت و يا اينكه 
دارند شــخصيت فيلمســاز را شــرح می 
دهنــد؟ بــا اين حال ايــن وارونگــی نه به 
عنوان يک ايده بلكه به عنوان بخشی از 
يــک روايت در اثر گنجانده شــده چراكه 
كــم كم اين ايــدۀ فرمی رنگ می بازد و ما 
كتر  كارا كــه دليل ابراز عقيده  می فهميم 
بــه  كارگــردان  دربــاره  مســتند  محــوری 
خاطر تاش برای شــناخت ايران اســت 
كه در ابتدای اين نوشته در  وآن چيزی را 
قبال پايان بندی اثر يادآور شــديم خيلی 
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زود محقق می شود. اين دختر بوليويايی 
احتماال به ايران سفر خواهد كرد و نهايتا 
كــه در قبال دين و خدا  اينكــه آن چيزی 
رنــگ  ايــران  اعتقــاد نداشــت در  و  بــود 
می بــازد و او  زنــی معتقــد خواهــد شــد. 
همه اين موارد به شــكلی بديهی و ساده 
لوحانه توســط فيلمســاز ثبت می شــود و 
بــه وقــوع می پيوندد. ايــن دختــر ابتدا به 
يســتی ايــران ســفر می كنــد  شــهرهای تور
اما در ادامه با رفتن به شــهرهای مذهبی 
گاه متحــول می شــود. شــايد ايــن  بــه نــا
كــه مستندســاز نشــانمان  دختــر آنگونــه 
ايــن  دچــار  يكبــاره  و  آنــی  اينگونــه  داد 
كه فكر  تحــول نشــده باشــد و چه شــبها 
كرده و يا گريســته باشــد و كاما با تفكر و 
منطق به اين دگرگونی اعتقادی رســيده 
باشــد، امــا مســتند »ارمغــان«  لحظــات 
كتــر اصلــی اش از بی دينی به  تحــول كارا
اعتقاد را به هيچ عنوان نشان نمی دهد. 
ايــن  مســتند  اول  نيمــه  در  آنچنانكــه 
كتــر بوليويايی در رابطــه با دين و بی  كارا
اعتقــادی اش حــرف می زنــد بــه همــان 
صــورت در نيمــه دوم در رابطــه با ارتباط 
بــا خــدا می گويــد. بــه عبارتی ايــن دختر 
كاری می تواند  در بوليــوی و در ايران چه 

انجــام دهــد و يــا دوربيــن چــه چيــزی از 
رفتــار و شــخصيت او را ثبــت كنــد تا به 
جای كامی انشا گونه در رابطه با دين يا 
بــی دينی ما اين ويژگيهــای رفتاری را در 
او ببينيــم و مهمتــر از همه محال اســت 
ما بــه عنوان مخاطــب برای عبــور دختر 
از دنيــای ضــد ديــن و ورود بــه دنيايــی 
اعتقادی، فقط او را متكلم وحده ببينيم 
و حرفــش در دل مــان بنشــيند. مســتند 
فقــط با چند دليل از زندگی كوتاه مدت 
گاه پرده از معتقد  اين دختر در شهر قم نا
مستندســاز  برمــی دارد.  دختــر  شــدن 
اساســًا بــه اين تحول توجهــی نمی كند و 
فقــط در حــد چنــد تصويــر و چنــد كام 
كتفا می كند. بــه عبارتی ما  خــود دختــر ا
بــه عنــوان مخاطــب ايــن مرحلــه تغييير 
دختر را فقط می شنويم نه آن را می بينيم 
و نــه حــس می كنيم و نــه بــاور می كنيم. 
ايــن عنصــر بــه هيــچ عنــوان در مســتند 
اجرا نشده است و به همين دليل است 
كه اين حس در ما ايجاد می شود كه اين 
دختــر احتمــاال به واســطه جوگير شــدن 
دچار اين تغيير  شده و تغيير او از الحاد 
بــه دين بــه صــورت درونــی و ملموس در 

اين اثر به نمايش در نمی آيد.

مستند »ارمغان«  
لحظات تحول 

کتر اصلی اش از  کارا
بی دینی به اعتقاد را 

به هیچ عنوان نشان 
نمی دهد. آنچنانکه 
در نیمه اول مستند 

کتر بولیویایی  این کارا
در رابطه با دین و 

بی اعتقادی اش حرف 
می زند به همان 

صورت در نیمه دوم 
در رابطه با ارتباط با 

خدا می گوید.
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مستند سازيه كه با سوژه هاش زندگی ميكنه و ازشون زندگی يادميگيره! 
مستند سازی كه نميتونه راحت آدمايی كه توی مستنداش پيدا ميكنه 
رو رهــا كنــه و بره ســِر ســوژه ی بعــدی. بــا دوربين اش پای حرف هاشــون 
ميشنه، پا به پای درداشون درد ميكشه، با غصه هاشون غصه ميخوره و با 

خنده هاشون ميخنده.
كارگردانِی مستند فقط براش يه كار نيست، عشقشه، زندگيشه، كاسيه 

كه توش درس زندگی يادميگيره. اين كارگردان محسن عليداديه!

کارگردان:
محسن علیدادی 

نويسنده:
مهدی ولی زاده
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یادداشتی بر مستند  »ده برادر«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند »ده بــرادر« اثــری تكان دهنــده 
ازنظــر موضوع و شــكل ارائه آن اســت. 
گاهــی ايــن نظــر در بيــن صاحب نظــران 
سينما ديده می شود كه اغراق بيش ازاندازه 
لطمــات  ســياهی،  عريــان  نمايــش  يــا  و 
جبران ناپذيــری به اثــر وارد می كنــد. به طور 
مثال فيلم های را در تاريخ سينما ديده ايم 
كــه بــا خشــونت و نمايــش صحنه هايــی 
چندش آور خود را در تاريخ اين هنر ماندگار 
كرده انــد اما آن چيزی كه قابل توجه اســت 
كاربــرد صحيــح اين خشــونت يــا عريانی 

زشتی در اثر است.
مستند »ده برادر« موضوع منحصربه فردی 
دارد. يــک خانواده كه همه فرزندانش پســر 
هســتند، تعدادشــان ده برادر است، پدر و 
مادر مرده اند، يكی از ده برادر شــهيد شده 
و ديگری نيز به دليل اعتياد و بيماری مرده 
اســت. با اين مقدمــه از خانــواده ای كه ده 
برادرنــد، نكته عجيب و خــاص در اين اثر 
اين اســت كــه هفت بــرادر از ده نفرشــان، 
اعتيــاد شــديدی را تجربــه می كننــد و اين 
اعتياد به قدری شــديد اســت كــه برخی از 
آن ها توانايی كار كردن و يا حتی انجام امور 
روزانــه خــود را نيز ندارند. اينجا در مســتند 
»ده برادر« نمی شود جلوی اغراق و نمايش 

زشــتی ها را گرفــت. مســتند »ده بــرادر« بــا 
اتــكا بــر به تصوير كشــيدن هميــن فضای 

نااميدكننده شكل گرفته است.
 ايــن مســتند را می تــوان اين گونــه خاصه 
كرد: يــک خانواده با ده بــرادر، يک مادر كه 

فوت شده و اعتياد.
گرفتــن يكــی از  كــه بــا در مركــز قــرار   اثــری 
بــرادران بــه نــام مجتبــی، روايتــش پيــش 
مــی رود. ايــن بــرادر در طــول اثــر هــم نقــش 
راوی خاطــرات از مجــرای مــرور فيلم هــا و 
عكس هــای خانوادگــی را دارد و همين كــه 
به صورت شفاهی اين خاطرات قديمی را 
نقل می كند و مهم تر از همه اينكه اين برادر 
دســت بــه اعمالی می زنــد كه در راســتای 
نجات جان برادران اســت. او شخصيتی 
منحصربه فــرد اســت چراكــه زندگــی اش، 
گذشــته و آينــده اش و همــه آرزوهايــش را 

به پای اعتياد برادران گذاشته است.
 مســتند »ده بــرادر« به تنــاوب بــا درج نــام 
بــرادران از زبــان بــرادر محــوری اثــر يعنــی 
مجتبــی بــه معرفــی آن هــا می پــردازد و يــا 
اينكه خود دوربين نقش جســتجوگر را ايفا 
می كنــد و بــا ثبت لحظــات اين بــرادران و 
تنهايی هــای آن هــا اقــدام به بازشــناخت 
آنــان می نمايــد. نقطــه مقابل شــخصيت 

پوستر  فیلم مستند
»ده برادر«
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محــوری اثــر يعنی مجتبــی، بــرادری ديگر 
است كه ويژگی های شخصيتی اش كامًا 
بــا خصوصيات مشــترک ايــن خانــواده در 
تضاد اســت. او فردی باروحيه ای خشک 
اســت كه حتی در خانواده خــودش و زن و 
فرزندش نيز اين گونه بی احساس می نمايد. 
او سال ها قبل پس از پايان خدمت سربازی 
برادران ديگر و خانواده را ترک می كند و برای 
دوری از آن ها به شــهری ديگر می رود اما در 
اين مستندساز او را نيز از قلم نمی اندازد تا با 
اتكا بر اين سويه متضاد به اثرش بعد بدهد 

و البته كاراكتر مجتبی را پر رنگ تر نمايد.
فضــای مســتند »ده بــرادر« به شــدت تلخ 
اســت در برخــی از صحنه هــا ايــن فضای 
سياه آن چنان آزاردهنده می شود كه تحمل 
آن سخت می نمايد اما در قالب و شيوه اش 
باقــی می ماند و به عنوان شــكلی غيــر باور 

ارائــه نمی شــود. در خانــه ای بســيار محقر 
چنــد مرد به صــورت دائم چــرت می زنند و 
از اعتياد رنگ روی شــان رفته است. آن ها 
در حال درد كشــيدنند و به خاطر نداشتن 
امكان مالی و عدم توانايی خريد مواد، دائم 
خوابيده اند و هيچ كاری از دست كسی نيز 
برنمی آيد. در اين ميان تنها مجتبی ست 
كه در حال كمک به آن هاست. جز همين 
دلسوزی و انجام كارهايی كه حداقل مرگ 
بــرادران را به تعويق می اندازد كار ديگری از 

دست كسی ساخته نيست.
 مســتند »ده برادر« عاوه بر شرح خاطرات 
در اكنون نيــز می گذرد. به عبارتی مجتبی 
اعمالــی را در حين حضــور جلوی دوربين 
به نمايش می گذارد و مستندساز در اثرش 
كامــًا زنــده و پويــا  كــه  تصاويــری را دارد 
هستند. به طور مثال روايت اثر با تكيه بر اين 
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ايده اســتوار اســت كه مجتبی می خواهد 
يكــی از برادران را برای شــب عيــد از زندان 
حتــی به عنــوان آزادی موقــت با وثيقــه آزاد 
نمايد. برای تحقق اين امر نيازمند اسناد و 
مداركی است و ضامنی معتبر می خواهد. 
تاشــش نتيجه می دهد و پس از ســختی 
فــراوان برادر زندانی آزاد می شــود اما جالب 
اينجاســت كــه در حين انجام امــور اداری 
آزادی بــرادر، بــرادر ديگر بــه جرم حمل مواد 
مخــدر بازداشــت می شــود. پيچيدگی به 
اوج خــود می رســد و مجتبــی درمانــده از 
همه چيــز تنهــا شــاهد بی مباالتــی و رنــج 

برادران ديگر است.
انتقــادی  فضايــی  بــرادر«  »ده  مســتند   
دارد اينكــه اعتيــاد به عنــوان يــک بيماری 
قابل پذيرش اســت يــا فرد معتــاد به عنوان 
يــک مجــرم بايــد محاكمــه شــود. بــرادری 
كــه خانــواده را ترک كــرده، نظــرش بر مجرم 
بودن معتاد اســت او آن چنان شخصيتی 
عجيب دارد كه مردن برادران معتادش نيز 
بــه نظرش اهميتــی برايش ندارد و از ســوی 
ديگر مجتبی كه برای نجات جان برادرانش 
متفــاوت  نظــری  كامــًا  می كنــد،  تــاش 
دارد. در ايــن ميــان بــی كاری، مشــكات 
خانوادگــی، جامعــه و دولــت همگی نوک 

پيكان انتقاد اين مستند هستند.
مستند »ده برادر« عاوه بر روايت اصلی اش 
كــه در قيد  يعنی زندگــی تک تک برادرانی 
حيات هســتند، به واســطه مرور خاطرات 
مادر توسط مجتبی حالتی دوگانه می گيرد. 
پدر متوفی خانواده گرچه آدم سخت كوشی 
بود اما بســتر ايجاد اعتياد در خانه را فراهم 
نمود چراكه خود او اعتياد داشت؛ اما مادر 
و مرور خاطرات او توسط مجتبی به واسطه 
نقل قــول و يا نمايش عكس ها و تصاوير به 
مستند حال و هوايی ديگر می دهد و آن را 
از فاز صرفًا خشــونت مــرگ تدريجی چند 
معتاد خــارج می كند. به زعم همســر يكی 
از ايــن بــرادران »بــه مــن می گه به گذشــته 
فكــر نكن اما چه كنم كه گذشــته خودش 
ميــاد طــرف مــن« اينجــا رجوع به گذشــته 
پــر كــردن خائی اســت كــه فقدانــش درد 
و رنج بيشــتری را بــه همراه مــی آورد و انگار 
تنها دل خوشــی برخی آدم هــا فكر كردن نه 
به اكنون و آينده بلكه زندگی تمام و كمال 
درگذشــته اســت. چند صحنه به شــدت 
تأثيرگــذار و تلخ در قبــال مــادر در اثر وجود 
دارد. يكــی نمايش فيلمی از مــادر در حال 
كارهــای روزمــره درحالی كه صدای  انجام 
مجتبی را می شنويم كه می گويد »شنيدين 

فضای مستند
»ده برادر« به شدت 
تلخ است در برخی 

از صحنه ها این 
فضای سیاه آن چنان 

آزاردهنده می شود 
که تحمل آن سخت 

می نماید اما در قالب 
و شیوه اش باقی 

می ماند و به عنوان 
شکلی غیر باور ارائه 

نمی شود.
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ميگــن بعضی ها يه روز خــوش نديدن من 
قســم ميخورم مادرم در زندگيش يک ثانيه 
خوش نديــد« محتوايی كامًا متضاد بين 
كام مجتبــی و تصويــر مــادر را می ســازد. 
و  اســت  روزمــره  كارهــای  حــال  در  مــادر 
وجــودی زنــده و حقيقی دارد امــا اين زن با 
مرگش خانــواده را از آن جمع متحد خارج 
و بــه جمعــی روبه مــرگ روانــه می كنــد. بــه 
هميــن دليــل فيلم ســاز دقيــق و كارآمــد از 
آرشــيو خانوادگی بهره می بــرد. يا درصحنه 
ديگــر مــادر در حــال تــاب خوردن اســت و 
فضای تلخ مستند و اعتياد برادران روی آن 
سنگينی می كند. يا در جای ديگر مجتبی 
كــه در روز خاک ســپاری  روايــت می كنــد 
مــادر چند بــرادر معتاد نتوانســتند از خانه 
بيرون بيايند و بــه دليل خماری در لحظه 

خاک سپاری حضور نداشتند.

 اعتياد در مســتند ده برادر حالتی پندآميز 
يا نصيحــت گونه نــدارد بلكه كامــًا اثری 
را نشــان می دهد كه شــخصيت شناسی 
بــه  اغلــب  و  دارد  شــخصيت پردازی  و 
درونيــات و تنهايی فــرد معتاد می پــردازد. 
به طــور مثال چند نمــا از زباله هايــی كه در 
خيابــان و كوچــه به اين ســو آن ســو مــی رود 
و بــاد آن هــا را دور هــم می چرخانــد، نمای 
بســته از يک تارعنكبوت و نمای بســته از 
يــک گيره روی بنــد رخت و نــاگاه تنهايی 
برادر در چارچوب در. يا برادری كه به تازگی 
از زندان آمده و با سرسختی و البته آرامش 
گوشــه كنار خانه و تمــام حفره هــای آن را با 
دقت می كاود تا بلكه موادی جاساز شده را 
بيايــد و مصرف كند. اين ها همگی نه جز 
روايت اصلی و نه رويدادهای اندرزگونه اند، 
بلكــه واقعيــت تلــخ ايــن بــرادران معتــاد و 
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اليه هايــی از شــخصيت آن هــا هســتند. 
كاذب يــا نااميدی مطلق  اعتمادبه نفــس 
وجــود  در  شــخصيت پردازی  ايــن  در 
هركــدام از برادران به شــكل های مختلف 
در اثر پرداخت می شود. مستندساز با ارائه 
پارادوكس هايــی پی درپــی خلق اين فضا 
را دوچنــدان می كند و مســتند را از حالت 
شعارگونه خارج می نمايد. به طور مثال مواد 
كشــيدن ســه برادر را مبتكرانه با موســيقی 
دردنــاک ســنتی ايرانی همراه می ســازد كه 
به شــدت بر اندوه تصاوير می افزايد. آرشــيو 
فيلم های خانوادگی درست در لحظاتی از 
مستند استفاده می شود كه ما را تا انتهای 
رنج برادر اصلی يعنی مجتبی می كشاند. 
انگار او هيچ آرزويی برای آينده ندارد و فقط 
ســرگرم مراقبت از برادران ای است كه نای 
برخاستن ندارند. برادر ديگری كه درگذشته 
اســت يک شهيد است. مستندساز برای 
معرفــی او فقــط معرفی مختصــری از زبان 
برادران و عكسش را بر ديوار نشان می دهد. 
از ايــن قبيــل ايجازها در مســتند »ده برادر« 

به كرات ديده می شود.
مستند باوجود وحدت موضوع و پرداختن 
موشــكافانه ماجــرا و شــرح لحظه به لحظه 
اعتياد اين برادران ســعی نمی كند دســت 

بــه تكرار بزند و برای نمايش اعتياد هركدام 
از اين برادرها مستندساز روشی متفاوت را 
اعمال می كند. يكی از برادرها سرســخت 
می نمايــد و توجهی به حرف های مجتبی 
نــدارد و خانــه را محلی برای اختفــای مواد 
و فــروش آن كــرده اســت بــرادر ديگــر آرام تــر 
و حرف گوش كــن امــا به شــدت بی تعــادل 
اســت. انگار اعتياد تنها وجه مشترک اين 
دارای  هركدامشــان  ولــی  كاراكترهاســت 
ويژگی های منحصربه فردی هستند. يكی 
از برادرها باوجود داشتن زن و فرزند اعتراف 
می كنــد كــه ديگــر هيــچ كاری از دســتش 
ساخته نيست و برادر بزرگ تر كه اعتيادش 
را به تازگی ترک كرده ديگر ازنظر احساسی در 

خانه جايی ندارد.
 مستندســاز بــرای اين كــه بتواند اثــرش را از 
حيطــه اخاقــی دور كند ســعی می كند با 
نمايش درونيات ايــن آدم ها و بعد دادن به 
ماجــرا و پرداختن بــر زاويۀ احساســی اثر به 
حــد نياز، مســتند را وارد حوزه ترحــم ورزی 
ننمايد. عاوه بر انزجار از اعتياد، اين آدم ها 
را برای ما آدم های خاص نشان بدهد. اين 
باهوشــی در كاراكتر پردازی اثر سبب شده 
است تا ما شاهد اثری تأثيرگذار باشيم و نه 

تبليغی و يا پندآموز.

مستندساز با ارائه 
پارادوکس هایی 

پی درپی خلق این 
فضا را دوچندان 

می کند و مستند را 
از حالت شعارگونه 

ج می نماید. خار
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بعضی وقت ها دســت تقدير دری رو برامون باز ميكنه و مســير جديدی 
رو بهمون نشون ميده، تنها كاری كه بايد بكنيم قدم گذاشتن توی اون 

مسيره!
مهمون امروز ما وقتی كتاب »آينه ی جادو« ی شهيد آوينی رو خوند مسير 
جديدی پيدا كرد. سال ها بعد از خوندن اون كتاب برای ديدن كارگردان 
محبوب اش رفت به فرهنگســرای خاوران، ولی آقای كارگردان قرار نبود 
بيــاد، اومدنــش يه شــايعه بــود. اما انــگار اين تقدير بــود كــه اون نوجوون 
گهی ثبت نام كاس  توی اون روز خاص پاش به فرهنگســرا باز بشــه و آ
فيلمنامه نويســی رو ببينه. شــايد اگر آينه ی جادوی شهيد آوينی نبود، 
شايد اگر شايعه ی حضور اون كارگردان توی فرهنگسرا نبود مسير زندگی 
اون نوجــوون فرق ميكرد. حاال اون نوجوون مردی شــده، مســيری رو كه 
تقدير بهش نشون داد انتخاب كرده و اومده به اين جشنواره تا از فيلم اش 

حرف بزنه.

کارگردان:
مختار نامدار 

نويسنده:
مهدی ولی زاده
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یادداشتی بر مستند  »قانون جنگل«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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»قانون جنــگل« رويــدادی را در يكی از 
روستاهای رامسر از زاويه ديد يک بانوی 
بومی همان منطقه شرح می دهد. اين زن 
بنا به داليل شــغلی يا مهاجرت، در تهران 
نيز زندگی می كند و گاه گداری به روستای 
پــدری اش بــه بهانه ديدار بــا عموی پيرش 
ســر ميزند. همين امر ســبب شــده اســت 
مستندســاز در طــول شــرح رويــداد اصلی 
مســتند ره در روســتايی جنگلی در رامسر 
اتفاق می افتد، مدام با برش های سريع و با 
تغيير فضا و مكان از آنجا به تهران نيز رجوع 

كند.
 موضوع اصلی مســتند »قانون جنگل« در 
رابطه با قطع درختان به بهانه های مختلف 
علمی و كارشناســی و يا هــر دليل ديگری 
اســت و ايــن زن با پيگيــری اين امــر چه از 
طريق مســئوالن كشــوری و چــه با مراجعه 
به ادارات شهرســتانی ســعی در جلوگيری 
از قطــع درختــان دارد. اين رفت وبرگشــت 
آنی از جنگل به فضای غبارآلود تهران اين 
ايــده را پــرورش می دهــد كــه نهايتــًا بريدن 
درختان، حاصلی جز داشتن هوايی آلوده 
درســت شــبيه اين چيزی كه هم اكنون در 
مستند می بينيم ندارد؛ بنابراين تدوين در 
مستند »قانون جنگل« كاركردی محتوايی 

نيز دارد و صرفًا يک رفت وبرگشــت تزئينی 
نيست. در تمام طول اثر صدای اره موتوری 
كيد  شنيده می شــود كه بر فضاسازی و تأ
كيــد می كند  بــر موضــوع قطــع درختــان تأ
و يــا اينكــه در طــول اثــر بارهــا قاب هايی را 
شــاهديم كه نشــانه ای از قطع درختــان در 
آن ديده می شــود. به طور مثال حتی زمانی 
كــه كاراكتر محوری كه ليدر اثر نيز هســت 
كنــار رودخانــه اســت،  و در حــال عبــور از 
در جلــوی تصوير يــا در عمق ميــدان ديد، 
درختــان بريده شــده ديــده می شــود و يا در 
تهــران و لحظاتــی كه اين شــخص پيگير 
بريــدن درختــان از طريــق مراجــع دولتــی 
اســت و ســعی در پيگيــری موضــوع دارد، 
آنجــا نيز همچنــان درختان بريده شــده در 
البــه الی پان هــای مختلــف بــه نمايــش 
درمی آيد تا با اين ابتكار عمل، حتی زمانی 
كه مستندســاز و شــخصيت محوری اش 
در خــارج از فضــای جنگلــی شــمال قــرار 
دارنــد و دوربيــن در حــال ثبــت تصاوير در 
تهــران اســت، همچنــان موضــوع اصلــی 
يعنــی قطــع درختــان در مركز توجه باشــد. 
باقی اثر با گفتگوی مســتقيم اين شخص 
بــا مســئولين دولتــی و مدير ســازمان های 
ذی ربــط، مديران شهرســتانی كــه در قطع 

پوستر  فیلم مستند
»قانون جنگل«
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درختان نقش دارند و يا مجوزهای قانونی را 
صادر می كنن ادامه می يابد.

 مستند »قانون جنگل« عنوان كنايه آميزی 
يــادآور  عنــوان  ايــن  يک ســو  از  دارد.  نيــز 
كــه بی قانونــی رايــج و  اصطاحــی اســت 
اســتعاری بــرای هــر چيــزی كــه غيرقانونی 
اعمال می شود را بيان می كند و اين عنوان 
با اين تعبير سويه منفی دارد. از سوی ديگر 
ازآنجايی كــه فضــای اثر متعلــق به جنگل 
اســت اين عنــوان، قانونی را نشــانه می رود 
كــه اختصاصــًا بــرای خود جنگل اســت و 
درجايی ديگر سراغی از آن نمی توان گرفت 
و البته به نظر می رســد كامًا ســويه مثبت 
داشته باشد. چراكه عنوان »قانون جنگل« 
بــرای مســتندی دربــاره جنگل ايــن فكر را 
شكل می دهد كه جنگل قانونی مختص 
به خود را دارد. البته در طول اثر اين عنوان، 
شاهد تغيير در انتقال معنا می شود و اينكه 

مستندساز فقط مسئولين متولی درخت ها 
را نشــانه می رود و بی قانونی آن ها را بيش از 
همه معناها در نظر دارد. مستندســاز برای 
افزودن اليه احساســی بر اثر بــر روی كاراكتر 
محوری اش مانــور می دهد و با پرداختن بر 
خاطرات و يا سختی های او سعی می كند 
تــا ارتباطی بيــن او و موضوع ايجــاد نمايد. 
اين شــخص كــه حاال خانمــی حــدودًا 40 
ســاله اســت، وقتی ۱۶ ســاله بود پــدر مادر 
ســانحه  در  يک زمــان  در  را  خواهــرش  و 
تصــادف از دســت می دهــد؛ بنابرايــن بــا 
كيد مستندساز و شخصيت محوری اثر  تأ
بر خاطرات گذشته از زادگاه، حسی توأمان 
از عشــق بــه زادگاه و خاطــرات شــخصی 
و مفهــوم مــادر در اثــر شــكل می گيــرد. بــه 
عبارتی مســتند »قانون جنگل« هم شــرح 
درخت هايــی اســت كه بريده می شــوند و 
هم اينكه شرح ماجرای تلخ خانواده ايست 
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كه ديگر وجود ندارد و همان طور كه در طول 
فيلم بارها شــاهد قطع درخت ها هســتيم 
و جنــگل در حــال نابودی اســت، خانواده 
ايــن زن نيــز ديگــر وجــود خارجــی نــدارد و 
مستندســاز با پرداختن بر اين حس سعی 
بــر ايجــاد فضايــی احساســی دارد. انــگار 
بريــده شــدن هــر درخــت در اين مســتند، 
بخشی از خاطرات اين شخص را در قبال 
خانواده اش نابود می كند. از سويی در چند 
پــان تمريــن آوازخوانــی ايــن زن نيز نشــان 
داده می شود. تمرينی مختصر كه احتمااًل 
نمايــش بيشــتر آن با حذف همــراه خواهد 
بود. زن در حال آموزش خواندن اســت و با 
كنار هم قرار دادن چند نكته از مستند اين 
احتمــال را می شــود داد كــه زن می خواهد 
تصنيف مادرش را با ايــن آموزش بخواند. 
تمرين و شــنيدن آواز ايــن زن همان قدر در 
مســتند به عنوان امر ممنوع اجــازه نمايش 
بريــدن  آزادی  ممنوعيــت  كــه  می يابــد 
درخت هــا در جنگل هــای رامســر. اين هــا 
برداشــت هايی حســی و درونی از مســتند 
»قانون جنگل« است كه سعی دارد تصوير 
بريدن درخت هــا و افتادن دل خراش آن ها 
را به زندگی خصوصی كاراكتر محوری اش 

پيوند بزند.

مســتند »قانــون جنــگل« اثــری انتقــادی 
دربــاره بهره بــرداری دولــت از جنگل هايی 
كــه خطــر نابــودی آن بيش ازپيــش  اســت 
كــه برای  احســاس می شــود جنگل هايی 
درآمدزايی دولت نابود می شــوند و به جای 
آن ها درخت هايی متفاوت با اقليم منطقه 
به عنوان رســم نهال كاری كاشته می شود و 
جايگزين درختان قديمی و بومی می شود.

پايان اثر نيز با انتقاد صريح از شكل و شيوه 
برخورد دولت با جنگل هاست. به گونه ای 
كه يک قاچاقچی خــرد چوب، خودش به 
ســراغ دوربيــن مستندســاز می آيــد و او را با 
اصرار به جايی می برد كه در وسعتی بسيار 
زياد درختانش توسط دولت و سازمان های 
تابعــه قطع شــده اســت و جايگزيــن نيــز 
بــرای آن اعمــال نشــده. بــه عبارتــی پايــان 
مستند، گناه و جرم روستاييانی را كه برای 
امرارمعاش اقــدام به قطع درختان می كند 
در برابر عمل دولت ناچيز می داند؛ بنابراين 
مســتند »قانون جنگل« بيشترين تاشش 
حفــظ همــان ســويه انتقــادی نســبت بــه 
دولــت در موضوع نابودی جنگل هاســت 
كــه البتــه ايــن بــرای اثــری كــه بــه تحليل و 
بازشناخت زندگی خصوصی شخصيت 

كيد دارد، كافی نيست. محوری اش تأ

مستند »قانون 
جنگل« اثری انتقادی 

درباره بهره برداری 
دولت از جنگل هایی 

است که خطر نابودی 
آن بیش ازپیش 

احساس می شود 
جنگل هایی که 
برای درآمدزایی 

دولت نابود 
می شوند و به جای 
آن ها درخت هایی 

متفاوت با اقلیم 
منطقه به عنوان رسم 

نهال کاری کاشته 
می شود و جایگزین 

درختان قدیمی و 
بومی می شود.
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معتقده كه رسالتش پيدا كردن آدم هاييه كه بزرگ اند ولی اهل خودنمايي 
نيستن، نميخواد بذاره اون ها غريبانه داستان زندگيشون رو تموم كنن. 
توی مستنداش ميخواد به ما نشون بده اين آدم ها چقدر برای اعتقادشون 
هزينه دادن، ميخواد بهمون بگه اون ها از چه چيز هايی گذشتن كه تغيير 

كردن و متحول شدن!
ميخواد يه بچه شيعه ی واقعی باشه، ولی چطوری؟! مستند سازی براش 
يه راهه كه مقصدش جواب اين سواله، اون ميخواد توی اين مسير ما رو 

با خود اش همراه كنه!

کارگردان:
محمد سجاد

 نصرتی

نويسنده:
محدثه میثمی
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حرف هایی درباره
یک روزنامه نــگار

یادداشتی بر مستند  »گلپیرا«

نويسنده:
رحیم ناظریان

نــقـد
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يــک  بــا  رابطــه  در  پيــرا  گل  مســتند 
كــه در  روزنامه نــگار آمريكايــی اســت 
همچنيــن  انگليســی زبان  روزنامه هــای 
تهــران تايمــز مشــغول بــه فعاليــت بــوده در 
سن ۵۵ سالگی در تهران به دليل بيماری 
ســرطان ريه می ميرد. ايــن روزنامه نگار كه 
بعدهــا با تأســيس پــرس تــی وی به عنوان 
كارشناس در اين شبكه نيز فعاليت می كرد 
در بــدو ورود بــه ايران ســوءظن هايی مبنی 
بــر جاســوس را با خود داشــت؛ اما كم كم با 
شــناخت او و عقايد ضد صهيونيســتی و 
آمريكايــی اش موردتوجه مســئولين ايرانی 
قــرار گرفــت. تــا جايــی كــه به عنــوان يكی 
از مهم تريــن روزنامه نــگاران خارجــی زبــان 
مســتند  كــرد.  فعاليــت  كشــور  در  ايــران 
گلپيــرا بــه شــكلی كامــًا روتيــن و ســاده با 
اســتفاده از نريشــن و همچنيــن مصاحبه 
بــا دوســتان و آشــنايان اين خبرنــگار، پس 
از مــرگ اين روزنامه نگار اقــدام به معرفی او 
به شــكل معرفی نامــه دارد؛ بنابراين در اين 
اثر جز چيدن كام مصاحبه شــوندگان كه 
به صورت پی درپی معرفی شخصيت گل 
پيــرا را بــه عهــده دارد، اتفاق ديگــری ازنظر 
قابليت های مستندسازی ديده نمی شود. 
گل پيــرا دوســتان و  بــه عبارتــی مســتند 

آشنايان اين شخصيت فوت شــده را روبه 
روی دوربين می نشاند و نهايتًا با استفاده از 

آرشيو، اطاعاتی در قبال اين فرد می دهد.
تنها كاری كه مستندساز در اين اثر می كند، 
كنــار يكديگر  چينــش ايــن اطاعــات در 
اســت تا مســتندی را شــاهد باشــيم كه از 
ابتــدا تا پايان بــدون هيچ فاكتور خاقه ای 

اقدام به معرفی يک فرد نمايد.
جالب اينكه آن چيزی كه برای مستندساز 
به عنــوان  را  آن  احتمــااًل  و  دارد  اهميــت 
ســوژه جذاب برای ارائه اثری مستند تلقی 
می كند، چيزی اســت كه هيچ جذابيتی 
بــرای مخاطــب نــدارد. خــود شــخصيت 
گلپيرا به دليل اينكه فردی خارجی اســت 
و فرهنگ سياسی و اجتماعی ما قاعدتًا به 
چنين افرادی روی خوش نشــان نمی دهد 
و از ســويی ازآنجايی كــه گلپيــرا ايــن تابو را 
شكسته اســت و توانسته در دوران حيات 
مســئوالن  اعتمــاد  كاری اش  دوران  در  و 
و متوليــان روزنامه نــگاری را جلــب نمايــد 
اين مســئله خــود حائز اهميت اســت؛ اما 
برای توليد مســتندی درباره اين شخص، 
مستند اينجا نكته ای را مدنظر قرار می دهد 
كه جذابيتی آنی برای خود مستندساز دارد 
و نه مخاطب. يک مستند معرفی نامه ای و 
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جذاب برای خود فيلم ساز! و آن اين است 
كــه او انگار يكــی دو روز قبل از مرِگ گلپيرا 
تحقيق درباره او را شــروع كرده و حتی يک 
روز بــا يكی از آشــنايان گلپيــرا در رابطه با او 
گفتگويــی طوالنــی داشــته و قبــل از اقدام 
برای توليد مستند، گلپيرا بر اثر سرطان ريه 
می ميرد. مستندساز در ابتدا و پايان مستند 

ايــن نكتــه را اشــاره می كنــد و اين نشــان از 
آن اســت كــه او می خواهد با اتكا بر همين 
رويــداد كه احتمــااًل برای خــودش جذاب 
است اثرش را نيز تحت شعاع آن قرار دهد.

كيد  جــز ايــن دليل، دليــل ديگری بــرای تأ
كارگــردان در آغــاز و پايــان مســتند بــر ايــن 
رويداد نمی توان متصور شد. باقی مستند 
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فقــط كله هــای ســخنگويی هســتند كــه 
بــدون هيچ خاقيتــی ايــن روزنامه نگار در 

گذشته را شرح می دهند.
به نظــر در چنين اثری شــاهد اين خواهيم 
بود كه فيلم ساز تمام هم و غمش را بر روی 
معرفی سوژه از طريق اظهارنظر كارشناسان، 
دوســتان، آشــنايان فرد موردنظــر نمايد. به 
هميــن دليــل بخــش اعظمــی از مســتند 
كــه بيــش از نيمــی از اثــر را شــامل می شــود 
كــه در محــل  اختصــاص دارد بــه افــرادی 
كارشــان به شكلی بســيار ســاده و بديهی 
نشســته اند و جلــوی دوربيــن فيلم ســاز به 

شرح وقايع می پردازند
كــه در  در چنيــن آثــاری همــان چيــزی را 
اينترنت يا روزنامه ها درباره گلپيرا می خوانيم 
يــا می بينيــم يا می شــنويم اينجا نيــز بدون 
هيچ خاقيتی كه مختص اثری فيلميک 
اســت نخواهيم ديد و شنيد. كافی است 
مستند گل پيرا را با چشمان بسته ببينيد. 
نريشــن همه چيز را بدون كم وكاست بيان 
می كنــد و مســتندی كه بــدون تصاويرش 
چيــز زيــادی از دســت نمی دهد بی شــک 

اثری قابل تأمل نيست.
در مســتند گلپيرا از آرشــيو و تصاويری كه 
سابق بر اين همكاران گلپيرا از او برداشت 

كرده اند نيز اســتفاده می شــود. اين تصاوير 
نيــز تنهــا كاركــرد گزارشــی دارد و هيچ گونه 
خاقيتی در استفاده از آن ها نشده است. 
افرادی كه اقدام به بيان نظراتشان در رابطه 
با گلپيرا می كنند خشک و تكراری حرف 
می زنند. يک ويژگی از شــخصيت گلپيرا 
بارها و بارها توســط مهمان های مختلف 
مســتند تكرار می شود بی آنكه مستندساز 

اقدام به حذف آن ها نمايد.
شــكل چنيــن آثــاری تنهــا بــر ايــن اصــل 
و  ســخن  البــه الی  در  كــه  اســت  اســتوار 
ابــراز عقيده و نقــل خاطرات كارشناســان 
بخش هايــی  آن  مصاحبه شــوندگان،  و 
از گفتگــو را كــه بــا يكديگــر ارتبــاط دارد به 
شــكل موازی كنار يكديگر چيده شود كه 
اين شــكل توليد فقط به درد مســتندهای 
تلويزيونی كــه مدت زمان مصرفی محدود 
دارنــد می خــورد و اين هــا همــه دال بــر اين 
دارای  گلپيــرا  شــخصيت  كــه  نيســت 
ويژگی هايــی برای توليد مســتند نيســت. 
مســتند گونــه ای از فيلم ســازی اســت كه 
محدوديــت پذيــر نيســت بنابرايــن تنهــا 
چيــزی كه باعــث ضعف مســتند گلپيرا 
شده اســت عدم خاقيت مستندساز در 

مواجهه با سوژه است.
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مگــه ميشــه شــهرت آبادان باشــه و خاطره هــاي بچگيت بــا جنگ گره 
نخورده باشه؟!

فراموش كردن يه صفحه هايي از تاريخ غير ممكنه...
ميگفت از همون ده سالگيش كه به انديمشك حمله ميشه، با همه ي 
جونــش جنــگ و حس ميكنه و تصميم ميگيره يــه روزي ايــن درد رو به 
اشتراك بزاره، نه فقط جنگ رو، كه تركشاي باقي موندش توي تن اون شهر 
و ديار رو، تصميم ميگيره سكوت نكنه و بگه كه چي به مردمش گذشته 
و ميگذره، نتيجش ســاخت چهل و چند مستندِ  دفاع مقدس ميشه، 

مستند هايی كه تا دنيا دنياس، به ساختنشون افتخار ميكنه.

کارگردان:
علی شهابی  

نويسنده:
محدثه میثمی
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هوادار مغموم
یادداشتی بر مستند  »اسکندر«

نويسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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مســتند »اســكندر« اثری دربــاره فردی 
اســت كه باوجود بيماری و مضر بودن 
استرس برای او، طرفدار دوآتشه تيم فوتبال 
شهرش اســت. در مســتند »اســكندر« آن 
كــه بيش از همه چيز اهميــت دارد  چيزی 
معرفــی يــک شــخص باتمــام ويژگی های 

فردی اوست.
 اســكندر شــخصی اســت كه بــه معنای 
واقعــی كلمه تمــام زندگــی اش را پــای تيم 
فوتبــال صنعــت نفــت آبــادان گذاشــته و 
حاال به دليل بيماری از رفتن به ورزشــگاه 
و يا رفتن به شــهرهای ديگر در هفته هايی 
كه تيم صنعت نفت ميهمان اســت منع 

شده است.
مســتند »اســكندر« شــروع و پايــان خوبــی 
دارد امــا اغلــب ســكانس های ميانــی اثــر 
فقط به معرفی اين شخص اكتفا می كند. 
جذابيت شروع اين مستند به دليل شكل 

معرفی شخصيت محوری است.
برای لحظاتی طوالنی چهره او به مخاطب 
نشــان داده نمی شــود و در اكثــر قاب هــای 
ابتدايــی، اســكندر پشــت بــه دوربيــن در 
حــال حركــت اســت و يــا راه مــی رود و يــا 
اينكــه نشســته اســت و تمــام رخ جلــوی 
دوربيــن قرار نمی گيرد. البــه الی تصاويری 

از پشــت ســر می بينيــم،  را  كــه اســكندر 
به صورت پان هايی موازی چند شخص 
ديگــر او را معرفــی می كنند. ســن و ســال، 
قد و قواره اش، موهايش و عينک و حالت 
از  اطاعاتــی  و  می زننــد  حــرف  او  چهــره 
شخصی كه قرار است او را بيشتر بشناسيم 
ارائــه می كننــد. ايــن شــكل معرفــی گرچه 
بارها در مستندهای پرتره يا زندگی نامه ای 
كاركرد  استفاده شــده اســت امــا اينجــا بــا 

مناسبی همراه است.
شــونده  معرفــی  شــخصيت  كــه  چــرا 
مدت هاســت از هواداری سرسختانه اش 
كمتــر بــه ورزشــگاه می رفتــه و  دور بــوده و 
بيمــاری او را از مركــز توجــه بــودن دور كرده 
اســت و اين شكل معرفی به گونه ای است 
كه ما را مجاب می كند بدانيم او كيست و 

چه ويژگی هايی دارد.
كامــًا  ميانــه اش  در  اســكندر  مســتند 
معطوف شرح زندگی خصوصی و فوتبالی 
اسكندر می شود، در رابطه با سختی های 
زندگی اش، حرف های دوستان و آشنايان 
در رابطــه بــا شــرايط معيشــتی و عايــق و 
ســايق او بــه معرفــی كامــل او می پــردازد. 
مســتند در رابطــه با عاقه اســكندر به تيم 
بــرای  آبــادان اســت؛ امــا  صنعــت نفــت 
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اينكه اثر از نظر روايت انســجام يابد يكی از 
مسابقات اين تيم را برای اجرايی كردن ايده 

انتخاب می كند.
كــه می توانــد  يــک بــازی بســيار حســاس 
در تاريــخ تيــم صنعــت نفــت آبــادان حائز 
اهميــت باشــد. تيم صنعت نفــت آبادان 
در نيمه نهايی جام حذفی با تيم قدرتمند 
ديگری مسابقه خواهد داد و برنده اين بازی 
به فينال مســابقات خواهد رفت؛ بنابراين 
روايت مستند »اسكندر« پيش از يک بازی 
حســاس تــا پايــان آن ادامه می يابــد و زمان 
واقعی روايت در حدود يک مسابقه فوتبال 

لحاظ شده است.
ايــن شــكل روايــت ســبب شــده اســت تا 
ميانــه مســتند پــر از رويدادهای مربــوط به 
همين مسابقه حساس باشد. به طور مثال 
شخصيت اســكندر در طول اين مسابقه 
كــه بی شــک  حــاالت و رفتارهايــی دارد 
بايــد برای پرداخت شــخصيت او در اثری 
دارای  او  اســتفاده شــود.  آن  از  فيلميــک 
ری اكشــن های احساســی در قبــال تيــم 
محبوبــش اســت و هرلحظــۀ حســاس، يا 
زدن و خــوردن گل می تواند شــامل مواردی 
باشــد كه برای مخاطب در قبال اســكندر 

مهم باشد.

ايــن مســابقه نمونه با باخــت تيم صنعت 
نفــت در مقابل حريف به پايان می رســد و 
حاال اسكندر تيمش باخته است و از دور 

مسابقات كنار رفته.
اين اندوه آن قدر زياد است كه او روی زمين 
می افتــد و تــوان بلند شــدن نــدارد. تلفيق 
كــه  اســكندر  ايــن شكســت با شكســتی 
در طــول ســال ها هــواداری در زندگــی اش 
كــرده اســت در  بــه خاطــر فوتبــال تجربــه 
همين سكانس های پايانی روی می دهد. 
همان طور كه گفتيم اسكندر فردی است 
كه زندگی اش را برای عاقه به تيم شــهرش 
گذاشــته اســت و بــرای توليد مســتندی از 
زندگــی او مســابقه ای از ايــن تيــم محبوب 
انتخاب شــده كه با شكست همراه است 
به همين دليل فضای اثر با شكستی توأمان 
همراه است. يكی شكست در مسابقه ای 
نوعی و ديگری شكســتی كــه تمام زندگی 

اسكندر را فراگرفته است.
 مســتند »اســكندر« باوجــود پايبنــدی بــه 
كليشــه ها و شــكل معرفی يک فــرد، از نظر 
فرمــی تكراری اســت. همه چيز همان گونه 
اســت كه پيش تر ديده ايم. معرفی يک فرد 
از زوايــای مختلــف، شــناخت خانــواده و 
محيط زندگی اش، شرايط اقتصادی اش، 

 مستند »اسکندر« 
باوجود پایبندی 

به کلیشه ها و شکل 
معرفی یک فرد، از نظر 

فرمی تکراری است. 
همه چیز همان گونه 

است که پیش تر 
دیده ایم. معرفی یک 

فرد از زوایای مختلف، 
شناخت خانواده و 
محیط زندگی اش، 

شرایط اقتصادی اش، 
خصوصیات رفتاری و 

عالئقش و...
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خصوصيات رفتاری و عائقش و...
اما سكانس های پايانی مستند »اسكندر« با 
يک قاب زيبا همراه است كه البته مجالی 
برای گسترش نمی يابد و فقط در حد يک 
پايان بندی باقی می ماند. مستندساز تنها 
در يــک پان كه مربوط به لحظــات پس از 
شكســت تيم در نيمه نهايــی جام حذفی 
اســت درخشــان عمــل می كنــد و چيــزی 
فراتــر از اســكندر و معرفــی رزومــه وار او ارائه 

می نمايد.
اســتاديوم  از  برگشــت  راه  در  اســكندر 
به شــدت  شكســت  از  كــه  باوجودايــن 
ناراحت است از كنار ديواری عبور می كند 
گلوله هــای  يادگاری هــای  همچنــان  كــه 
نزديكــی  ايــن  بــر روی آن مانــده.  جنــگ 
كنــار يكديگــر  دو محتــوای متفــاوت در 
معنــای جديــد را بــه وجــود آورده اســت و 
بــه نظر بــه شــكلی قابل قبــول ايــن معنای 
جديــد را منتقــل می كنــد اما می توانســت 
چنيــن رويكــردی در اثــر بيــش از اين يــک 

مورداستفاده قرار گيرد.
اسكندر به عنوان كاراكتری شكست خورده 
كه حتی زندگــی اش را برای هواداری از تيم 
شــهرش گذاشــته دقيقــًا پس از شكســتی 
ديگر، مثل ديواری كه گلوله ها زخمی اش 

كردنــد پــس از ســال ها همچنــان در حــال 
خــودش  زندگــی  شــكل  بــر  دادن  ادامــه 
كــه جلــوی  اســت. او حــاال فــردی اســت 
دوربينــی كــه زندگــی اش را ثبــت می كنــد 
اقتــدار در  بــا  امــا  اســت  شكســت خورده 
جــوار ديــوار سوراخ ســوراخ پيــش مــی رود. 
ايــن ســكانس بــا اعتــراض چند جــوان به 
اســكندر شــروع می شــود و احتمــااًل دليل 
آن خنده های لحظات قبل اسكندر بوده 
و يا يک ســو تفاهم و اين امر سبب می شود 
بپذيريم اسكندر باوجود شكست تيمش 
همچنــان اميــدوار بــه هــوادار باقــی ماندن 
اســت. بااين وجــود جــز هميــن ســكانس 
پايانی كه با انــدوه او در محل كارش همراه 
اســت باقی مســتند تک بعدی و صرفــًا در 
راســتای معرفی مستقيم يک شخص قرار 

دارد.
باوجوداينكــه ســعی  »اســكندر«  مســتند 
می كنــد تمــام جنبه هــای بيرونــی و درونی 
يــک فرد را معرفی نمايد اما بــرای اين امر به 
شكلی مســتقيم عمل می كند كما اينكه 
همچون پان ديوار گلوله خورده اين معرفی 
می توانســت باكمــی چاشــنی خاقيــت 
همراه باشــد و اثر را از نرم كليشه اش خارج 

كند.
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 »نفس های سياه« شرح گونه ای جديد 
از استثمار مدرن است كه نمونه های 
مشــابه آن حتــی در ايران نيــز به وفور يافت 
می شــود. برای فرايندی كه در آن از انســان 
ايــن  درحالی كــه  شــود  مــی  بهره بــرداری 
بســيار  مزايــای  و  حقــوق  بــا  بهره بــرداری 
پايين همراه اســت و محروم كردن آن ها از 
حقــوق اوليــه را در پی دارد، به نظر بهترين 
نام گذاری برايش در قرن 21 همين استثمار 
يا حتی برده داری نوين خواهد بود. مستند 
»نفس هــای ســياه« بــا نماهايــی بســته و 
نمايــش جزئيات، بــدون اينكه اطاعات 
زيــادی دربــاره مكان و موضــوع بدهد آغاز 
می شــود. پان هــای ابتدايــی يــا در يــک 
اتوبــوس اســت و يــا در مــكان يــا جايــی 
شــبيه به انبار است كه مشخص نيست 
كجاســت و اين افراد در حال رفتن به چه 
مقصــدی هســتند. منطقــه ای ســيل زده 
در كوهســتان های شــاهرود و اتوبوسی كه 
پيش می رود، نماهای داخلی از مكانی كه 
مردهــای نيمه عريان در حال شستشــوی 
خود هســتند و لباس هايشان را به شكلی 
عجيب در سقف ســوله آويزان می كنند. 
كــه  مســتند  يــک  بــرای  آغــازی  چنيــن 
اطاعات ناچيزی نسبت به زمان، مكان 

و فضــا می دهد اين تلقی را ايجاد می كند 
كــه مستندســاز بــرای ورود بــه موضــوع در 
حــال مقدمه چينــی اســت؛ و البتــه ايــن 
خساســت دردادن اطاعات روشــی برای 

معلق نگاه داشتن مخاطب است.
مســتند »نفس های ســياه« پــس از ورودی 
و مقدمه چينی كوتاهش ناگاه همه چيز را 
معرفی می كند. آدم ها، شغلشان و مكان و 
زمان را. می فهميم كه اين ها كارگران معدن 
هســتند و اينجــا يک معدن زغال ســنگ 
است. به همين ترتيب مستند »نفس های 
می شــود.  اصليــش  موضــوع  وارد  ســياه« 
شــرح شغلی سخت و مرگ آور و به شدت 
خطرنــاک كــه البتــه هيــچ اهميتی بــه آن 
داده نمی شــود و كارگرانــش به هيچ عنوان 
مســتند  نمی گيرنــد.  قــرار  موردحمايــت 
»نفس هــای ســياه« عــاوه بر نمايــش رنج 
ايــن كارگران محيط را نيــز معرفی می كند 
و دوربيــن مستندســاز تــا عمق معــدن در 
ميــان خاک و غبــار و گازهای متصاعد از 
زغال ســنگ پيش می رود. اينجاست كه 
در دل معدن، كارگران جلوی دوربين، رنج 
و گايه هايشــان را شرح می دهند و تصوير 
كه متعلق به مكانی بسيار آزاردهنده است 
در كنــار جماتــی چند برابــر تلخ، فضای 

پوستر  فیلم مستند
»نفس های سیاه«
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اثر را می ســازد.  مستند »نفس های سياه« 
به طوركلــی در رابطه با شــغل معــدن و كار 
در محيطــی ســخت اســت؛ بنابرايــن در 
طول اين اثر مستندســاز بــا انتخاب چند 
كارگــر و با گزينش بخش هايی از مصائب 
و مشــكات آن هــا روايــت را پيــش می برد 
و جــز حضــور دوربيــن در عمــق معــدن و 
اتفــاق  كار،  و  تاريكــی  از  برداشــت هايی 
ديگری در اثر نمی افتد. تأثيرگذاری مستند 
»نفس های سياه« بيشتر در قبال جمات 
و شرح مشكات توسط همين افراد است 
و به عبارتی تنها اين كارگران هستند كه از 
رنــج خود می گويند و روايت پيش می رود. 
ايــن در حالی اســت كه بــرای فــرار از اثری 
صرفــًا اطاعــات دهنــده و خبــری، بيش 
از اين هــا، رجوع بر جنبه های درونی ســوژه 
را می طلبــد. اينكــه خــود افــراد حاضــر در 
مســتند فقط از رنج های كارشــان بگويند 
كامل كننــده يــک اثــر  نمی توانــد اين گونــه 
باشــد. به طور مثال برخــی از اين جمات 

اين گونه است:

 »ديگه كاری نيست. به خدا گدايی از كار 
در معدن بهتره!«

»يــک وعده غــذا در روز به ما ميدن. در روز 
فقط يک وعده ناهار«

»ما زندگی نمی كنيم فقط زنده ايم.«
»ما پول خون خودمون رو می خوريم ما پول 

خون بهای خودمون رو می خوريم.«
چنيــن عباراتــی در مســتند »نفس هــای 
كــه  ســياه« خيلــی زيــاد شــنيده می شــود 
برخــی از آن هــا به شــدت تأثيرگذارنــد امــا 
نكته اينجاست كه عاوه بر اين گفتگوها، 
اثــر قابليت ايــن را داشــت تا بــا دوربين به 
كنكاش بيشتری در نمايش تصويری رنج 
بپردازد. مســتند »نفس های ســياه« سعی 
می كنــد تمــام جوانــب شــغلی ســخت را 
نمايش دهــد و در خال ايــن امر نقد خود 
در قبال عدم توجه به كارگران را ارائه دهد. 
با ديدن اين مســتند اســت كه می فهميم 
وضعيــت بيمــه ايــن كارگــران بســيار بد و 
اغلــب بــا فريبــكاری پيمانــكاران همــراه 
است. به گونه ای كه كارگری كه در طول ماه 
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می تواند با وارد شــدن كامل تعداد روزهای 
بيمه اش پس از ســال ها بازنشســته شود از 
ســويی با فريــب كاری پيمانــكاران برخی 
از اين روزها محاســبه نمی شــود و همين، 
دليلی خواهد بود تا معدنچيان سال های 
بيشتری را در اين شرايط سخت كار كنند. 
يا اينكه عــاوه بر ظلم پيمانكاران، قوانين 
جــاری كار نيــز بــه ضــرر ايــن افراد اســت. 
كار  گذشــته  به عنوان مثــال در ســال های 
در معــدن به عنــوان يک شــغل ســخت با 
۱۵ سال كار به بازنشستگی منجر می شد 
اما اينک اين عدد به ۳۰ سال افزايش يافته 
دوران  از  پــس  معدنچيــان  از  بســياری  و 
بازنشســتگی اصــًا فرصتــی بــرای زندگی 
ندارنــد تــا بتواننــد از حقوق بازنشســتگی 
بهره ببرند. برخی از آن ها ۲ يا ۳ سال بيشتر 
زنده نمی مانند و با بيماری های مهلک از 
دنيا می روند و يا اينكه پس از بازنشستگی 
دچــار امراض مختلــف ريوی می شــوند. 
»نفس های ســياه« همين چالش را نشانه 
می رود و با متهم كردن عاملين اين شكل 
نوين برده داری سعی در ارائه نقد خود دارد. 
يكی از پان های قابل تأّمل فيلم لحظاتی 
است كه معدنچيان كه سروشكلی سياه 
دارند خودشــان را می شويند و اينجاست 

كه همه چيز رنگی سياه دارد، حتی آب؛ اما 
از همين فرصت نيز بهره برداری معنايی، 
جز همان اســتحمام نمی شــود و فيلم ساز 
در جهت استعاره سازی بهره ای نمی برد 
بلكه فقط اثر را از ورطه خبری صرف بيرون 

می آورد.
در مســتند »نفس های ســياه« شــكل اجرا 
خبــری و يــا گزارشــی اســت و مستندســاز 
بيــش از هــر چيز به پرداختن بر مشــكات 
كاری بــه  كارگــری می پــردازد.  جمعيتــی 
تزييــن اثــرش بــا اســتفاده از مــكان رويداد 
و يــا بهره بــرداری از قابليت هايــی كه خود 
زغال ســنگ می توانــد در راســتای توليــد 
معنــا داشــته باشــد، نــدارد. مستندســاز 
ابتدا فضــای باز محيط پيرامــون معدن را 
نشــان می دهــد و در ادامه كامًا در جهت 
فضاســازی بــه درون معــدن مــی رود و يا با 
نمايــش محــل خــواب و اســتراحت ايــن 
معدنچيــان ســعی در ســاخت فضايــی 
دارد كه به شدت بغرنج است. همه اين ها 
فقط با روشــی خبری و گزارشی انجام می 
كــه ســياهی  شــود. ايــن در حالــی اســت 
زغال و ســياهی مكان معــدن خود حامل 
معنايی است كه با زندگی اين درماندگاِن 

برده داری نوين در ارتباط است.

 مستند »نفس های 
سیاه« سعی می کند 
تمام جوانب شغلی 

سخت را نمایش دهد 
و در خالل این امر نقد 

خود در قبال عدم 
کارگران را  توجه به 

ارائه دهد. با دیدن 
که  این مستند است 

می فهمیم وضعیت 
بیمه این کارگران بسیار 
بد و اغلب با فریبکاری 

پیمانکاران همراه 
است.
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