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بعضي از آدم ها، ماجراجو به دنيا ميان...
دوس دارن توي هر لحظه از زندگيشون کاشف یه چيز جدید باشن.

حاال تصور کنين یكي از همين آدما ، کوله اش رو بندازه رو دوشش و بره 
به سمت یه مقصد اسرار آميز، اما اینبار دوربينش رو هم همراهش ببره.

عاشــق گشــتن شهرهاســت، عاشــق آدم ها. عاشــقِ  ماجراجويي توي 
گذشته و حالِ  اقوام مختلف، چون معتقده که گذشته ى هر روزگاري با 

عصر معاصرش گره خورده و نميشه جدا از هم بهشون نگاه کرد...
اونقدر موانع ســخت زندگيش رو مصمم پشــت سرگذاشــته، که اگه قرار 

باشه قهرمان زندگيشو بهت معرفي کنه، اون
کسي نيست، غير از خودش.

کارگردان:
احسان عمیدیان

نویسنده:
محدثه میثمی
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پوستر  فیلم مستند
»چنشتی ها«

مســتند »چنشــتی ها« اثری اســت که 
در آن دوربيــن مجبور به حذف شــدن 
است. قوانين اهالی روستای چنشت اين 
اجــازه را بــه هيــچ شــخصی نمی دهــد که 
از روســتا و مردمــش و آداب ورسومشــان و 
در حالت شــدیدتر از مراســم عروسی آن ها 
فيلم بــرداری کنــد. روســتای چنشــت که 
جــزء هفــت روســتای شــگفت انگيز ايران 
به حســاب می آیــد دارای رســوم و آداب و 
فرهنــگ منحصربه فــردی اســت و طبــق 
یــک عــادت ديريــن کــه بــه دوران حضــور 
کنــدوکاو آن هــا در  خارجی هــا در ايــران و 
مكان های باستانی برمی گردد، دیگر مردم 
روستای چنشت اين اجازه را به هيچ کس 
بــه  دوربيــن  بــا  ســرخود  کــه  نمی دهنــد 
تصويربرداری از روستایشان بپردازد. حتی 
بارهــا و بارهــا موبايل هــا و یــا دوربين هــای 
متعددی از گردشگران در اين روستا توسط 
اهالی شكسته شده است. حتی چندين 
نفر نيز به دليل تصويربرداری در اين روستا 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند؛ بنابراين در 
مستند »چنشتی ها« با اثری رودررو هستيم 
کــه در آن دوربين به عنــوان اصلی ترين ابزار 
برای توليد مستند مجبور است که پنهان 

شود و یا حذف گردد.

ایــده  بــرای  پــرورش  مســتعد  ســوژه  ايــن 
پردازی های متنوع و چالش برانگيز است. 
جايــی کــه دوربيــن مجــال حضــور آزادانه 
ندارد و تالش مستندســاز و عوامل پشــت 
دوربين، همه در راستای تحقق اين هدف 
است که دوربين آنچه را که باید در نهایت 
به عنــوان فيلــم ارائــه نمایــد، به ســختی و 
دردسر و تمنا از اهالی ثبت کند. در مستند 
چنشتی ها تالش مستندساز در وهله اول 

برای از بين بردن اين تابو است.
مســتند چنشــتی ها بــا نقــل یــک خاطــره 
از اوليــن دیــدار مستندســاز از ايــن روســتا 
کــه  در ســال  ۸۳ آغــاز می شــود، آنجائــی 
گاهــی قبلــی وارد اين  مستندســاز بــدون آ
روستا می شود و پس از فيلم برداری از مردم 
ناگاه مورد اعتراضی شــدید قــرار می گيرد و 

یک مرد دوربينش را می شكند.
فيلم ســاز بــرای نقــل ايــن ماجــرا از همــان 
کــه حاصــل  تصاويــر آرشــيوی ســال ۸۳ 
یــک ســفر تفریحــی اســت بهــره می بــرد و 
ايــن پــالن آرشــيوی دقيقــًا در پالن هايــی 
کــه مربــوط بــه اکنــون  گنجانــده می شــود 
اســت. بــه عبارتــی مستندســاز هم اکنون 
وارد روســتای چنشــت می شــود و بــا نقــل 
آن خاطــرات، زمــان مربــوط بــه اکنــون را با 
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یــک قطع حساب شــده به گذشــته پيوند 
می دهد که اين امر از نظر تكنيكی به نظر، 
یک ورودی حساب شده و قابل توجه برای 
مســتند اســت. ســوژه نيز به تنهايی دارای 
قابليت هــای فراوانی برای تبديل شــدن به 
اثری تأثيرگذار است. مستندساز به عنوان 

گوینده متن در همان آغاز اثر می گوید:
»بااینكه اين روزها چنشــت به عنوان یكی 
ايــران  شــگفت انگيز  روســتای  هفــت  از 
مطرح شــده اســت اما هيچ منبع مكتوبی 
دربــاره آداب ورســوم مردم اين روســتا وجود 
نداره پس من تحقيقم رو همين حاال حين 

فيلم برداری شروع می کنم«
 بــا ايــن توضيــح می تــوان فرمــت ايــن اثــر 
کــرد و  را پژوهشــی و ســفرنامه ای قلمــداد 
می توان اين گونه پيش بينی کرد که مستند 
بــر ســوژه عجيــب و  اتــكا  بــا  چنشــتی ها 
جــذاب اش فــارغ از ایده پــردازی، به ثبت 
همــان چالــش جالب توجه یعنــی حذف 
دوربين توســط مردم روســتا روی مــی آورد. 
مردم روســتای چنشــت تمایلی به انتشــار 
آداب ورسوم خود ندارد ولی اين مستندساز 
دست یاری به سوی یک معلم و افرادی که 
نفوذ بيشتری دارند دراز می کند اما او به هر 
کی که می رسد تا با اهالی و ریش سفيدان 

منطقــه صحبــت می کننــد با ايــن جمله 
مواجه می شود:

کــه هيچ وقــت موفــق نخواهيــد  »بدونيــد 
کــه از آداب ورســوم مــا یــک عكــس  شــد 
بگيریــد. چنشــتی ها اصاًل مايل نيســتند 

آداب ورسومشان به بيرون درز کند.«
 روســتايی عجيــب کــه تابه حال کســی از 
عروسی های آن ها عكس یا فيلمی نگرفته 
اســت؛ بنابرايــن تــا نيمــه مســتند، خبری 
از هيچ زن چنشــتی نيســت. چنشتی ها 
حتی از تصويربرداری از زنانشان نيز امتناع 

می کنند.
مستندساز به جای استفاده از قابليت های 
ســوژه، یعنی حذف دوربيــن، در نيمه دوم 
مســتند به گــزارش دادن و تالش برای قانع 
نمودن اهالی روستا برای فيلم برداری تمايل 
دارد. اين در حالی است که آنچه اين سوژه 
در اختيــار مستندســاز قرار داده به شــدت 
جالب توجه است. تصور کنيم در مكانی 
حضور داریم کــه دوربين فيلم برداری حق 
حضور نــدارد. ايــن ایــده می تواند قابليت 
توليد اثری فيلميک را داشــته باشــد که در 
راســتای هميــن ممانعــت از فيلم بــرداری 

توليد شود.
ایــده  ايــن  البتــه در مســتند چنشــتی ها 
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چندبــاری موردتوجــه قــرار گرفــت. به طــور 
مثــال دریكــی از صحنه ها دوربين پشــت 
پرده ای قرار دارد و فقط صدای زنی از آن سو 
شنيده می شود و ازآنجايی که اين خانواده 
نيز با تصويربرداری مخالف اند تنها صدای 
یک زن از پشت ديوار اتاق شنيده می شود 
و خبــری از چهــره او نيســت. بــاد پــرده را 
تكان می دهد و آن ســوی پــرده نيز خبری از 
آن زن نيســت و فقــط فضــای خالــی اتاق 
دیده می شود. همين پالن به دليل حذف 
و یــا غياب فرد یا زن به شــدت تفســيرپذير 

اســت امــا حيف کــه مستندســاز به جای 
کــردن باقابليت هــای  نــرم  دســت وپنجه 
سوژه و ایده پردازی، مشغول دست وپنجه 
نــرم کردن با روســتاييان برای تحقق رؤیای 
تصويربــرداری اســت و البتــه هميــن مورد 
اخير هم می توانســت بهتر از اين پرداخت 
شود و مستند »چنشتی ها« اثری لقب گيرد 
که در آن مستندساز در حال تغيير یک رویه 

و سنت است.
با اين رویكرد مستند چنشتی ها با سوژه ای 
کــه در آن دوربيــن قرار اســت حذف شــود، 
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تبديل می شود به اثری که می خواهد بگوید 
روستايی با چنين مشخصات وجود دارد. 
بــه عبارتی حــذف دوربين اینجــا به دليل 
رســم و رسوم بيان می شود و اینجاست که 
اين مســتند با مســتندی بوم شناختی که 
زوایــای مختلــف فرهنگ منطقــه نمونه را 

شرح می دهد فرقی ندارد.
 در ادامه اثر دوربين ناگاه زنان روســتا را بعد 
از کســب اجــازه از یک مرد از اهالی روســتا 
به تصوير می کشد. آن هم بعدازاینكه همه 
مردها بدون هيچ شكی و با اطمينان برای 
تصويربــرداری جــواب منفــی می دادنــد و 
مخالف هرگونه ورود دوربين بودند. در اين 
شــرایط اين کــه ناگاه با جــواب مثبت یک 
فرد از اهالی روستا رسم و رسومی که گاه به 
ضرب و شــتم کشيده می شد به زير سؤال 
برود نشان از ضعف روایت است. دوربين 
ناگهان زنان اين روستا را به تصوير می کشد 
و مستندساز برای ثبت تصاويری از رسوم 
یک عروسی در روستای چنشت در نهایت 
موفق به جلب رضایــت اهالی و صاحب 
عروســی می شــود امــا ايــن عروســی بنــا بــه 
دالیلی برگزار نمی شود و بازهم ثبت رسم و 

رسوم اين روستا به تعويق می افتد.
 شيوه و شكل توليد اين اثر بدين گونه است 

که مستندساز برای نشان دادن عروسی در 
خود مستند اعتراف می کند که می خواهد 
دســت به بازســازی بزند به همين دليل با 
چند نفر از اهالی صحبت می کند و موفق 
می شــود که با کمک چند زن اين عروسی 
کنــد. مســتند »چنشــتی ها«  را بازســازی 
خصوصــًا در نيمه دوم کاماًل درباره رســم و 
رســوم عروســی از طريق آرشــيو یا بازســازی 
اســت و مهم تر از همه اینكه در اين بخش 
بيش از هر چيز مستندســاز به شرح آيين و 
رســوم روســتا می پردازد که اگر غيرازاين بود 

شاهد اثری متفاوت و خاص بودیم.
 مســتند »چنشــتی ها« هم چــون خيلی از 
آثار مشــابه رو به شرح ويژگی های فرهنگی 
و همچنيــن تــالش کارگــردان بــرای تغييــر 
وضعيت موجود می آورد. به نظر، اینكه یک 
مراسم عروسی در روستای چنشت چگونه 
آغاز می شود، چه مراحلی از تزيين عروس را 
به نمایش می گذارد و مواردی ازاين دست، 
به هيچ عنوان در حد و اندازه ســوژه مستند 

نيست.
اين ســوژه بيشــتر از آنكه فقط همچون آثار 
بوم شناختی و مردم شناختی به شرح آيين 
و رســوم بپــردازد، تــا انــدازه ای خالقيــت در 

محتوا  داشته است.

 مستند »چنشتی ها« 
هم چون خیلی از 

آثار مشابه رو به شرح 
گی های فرهنگی  ویژ

و همچنین تالش 
کارگردان برای تغییر 

وضعیت موجود 
می آورد.
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از بچگی یه رویا داشت، اونم اين بود که هنرمند بشه. وقتی بزرگتر شد اين 
رویا رهاش نكرد، قبل از اینكه نوبت انتخاب رشته ی دبيرستانش بشه، 
قبل از اینكه همه بهش بگن » ریاضيت خوبه، ميتونی حسابدار خوبی 

بشی.« اون انتخاب اش رو کرده بود.
ميدونســت مســير آیندش از هنرســتان ميگــذره. توی هنرســتان بود که 
معلــم هــا یه عكاس خوب، یه فيلمبردار آینده دار رو پشــت صورت اش 
دیدن. ورود به حرفه ی تصويربرداری شروع ماجراجوييش بود توی دنيای 
مستند. حاال بعد از ده سال، اون یه کارگردانه. شاید اگر رویاش رو دنبال 
نمی کرد، اآلن بجای اینكه روی صندلی جشنواره نشسته باشه، پشت ميز 
یک اداره بود، اســتعدادی بود که کشــف نمی شــد. آدم باید رویاهاش رو 

هميشه دنبال کنه.

کارگردان:
محمد جواد

 دهقان

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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تنهایی، تنها شدن 
ݢݢݢگذاشتن ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ تنــــــها ݢ

یادداشتی بر مستند  »استاج«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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بســيار  موضوعــی  »اســتاج«  مســتند 
جــذاب دارد. یــک روســتا بــا دو خانوار 
کــه البته به دليل ازدواج فرزندانشــان با هم 
و جدايی شــان، بــا یكدیگــر قطــع ارتبــاط 
کرده انــد؛ امــا موضــوع تلــخ ايــن اســت که 
ايــن دو خانــوار هم اکنــون تنهــا هســتند و 
فرزندانشان در شهری دور زندگی می کنند 
و از ايــن روســتا مهاجــرت کرده انــد و فقط 
طــالق آن هــا از هم ســبب شــده تا ايــن دو 
خانــوادۀ تنهــا در ینگه دنيــا بــا یكدیگر قهر 
باشند. مستند اســتاج اثری است که هم 
روایت جالبی دارد و هم ســوژه خوبی و هم 
اینكــه شــخصيت پردازی بــا فاکتورهــای 
مرســوم مســتند درآن به چشــم می خــورد. 
مستندســاز در گزینــش کالم آدم هایــش و 
چيدن پی درپی اين اظهارنظرها به گونه ای 
عمل کرده تا شــاهد اثری باشــيم که در آن 
بشود دیالوگ ها و جمالتی تأثيرگذار یافت و 
یا اینكه با کالم اين آدم های محدود روایت 

به خوبی در حال پيشرفت است.
مســتند »اســتاج« اگرچــه اثــری اســت که 
روســتای دورافتــاده  دربــاره دو خانــوار در 
اصلــی  موضــوع  و  اســت  کوهســتانی  و 
آن اختــالف هميــن دو خانــوار بــه دليــل 
مشكالت خانوادگی است اما اصلی ترين 

درون مایــه ايــن مســتند کــه می تــوان بنا بر 
کيــد داشــت،  شــواهد و نشــانه ها بــدان تأ
معنــای  بــه  تنهايــی  اســت.  »تنهايــی« 
کــردن بی کســی هــم از جانــب  احســاس 
فرزند و هم از جانب خود. تنهايی به مثابه 
یــک جبر کــه آدم های درگير با آن بــرای فرار 
از آن راهــی جــز زيــر پا گذاشــتن غــرور خود 
نمی یابند. اين دو خانوار در چنين فضای 
ســرد و تلخی بدون هيچ عامل دیگری نيز 
احساس تنهايی می کنند چه رسد به اینكه 
دو همسایه در مجاورت هم بدون هيچ فرد 
دیگری با یكدیگر کدورتی داشــته باشند؛ 
بنابرايــن می تــوان گفــت فضــای اثــر حول 
محور تنهايی می چرخد و کدورت مابين 
اين دو خانوار نيز به عنوان عامل دوم در نظر 

گرفته می شود.
 شــاید در نــگاه اول اختالف نظــر ايــن دو 
خانــوار کــه یک پيــرزن و مردی ميان ســال 
هســتند به عنوان موضــوع اصلی اثــر دیده 
شــود امــا با تحليــل اين مســتند آن چيزی 
که برجســته اســت بی شــک خــود مفهوم 
تنهايــی اســت نــه قهــر و آشــتی. مســتند 
»استاج« پالن به پالن تنهايی اين دو فرد را 
به تصوير می کشــد و درونيات اين پيرزن و 

مرد ميان سال را آشكار می سازد.
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 مستند »استاج« با پرداختن بر شخصيت 
پيرزن آغاز می شــود. نماهای نزدیــک از او، 
شــرح تنهايی اش فقط با اتــكا بر به تصوير 
کشــيدن نماهايــی از دســت های او، نوای 
موسيقی محلی و نهایتًا مهم ترين عنصری 
که بر اين تنهايی دامن می زند فضای برفی 
منطقه، همگی موتيف هايی از رنج اين دو 
همسایه است. دوربين کم کم به چهره اين 
پيــرزن نزدیک می شــود و از آغــاز او را کامل 
عيان نمی کند. چهره ای عجيب، جذاب 
و تأثيرگــذار کــه البته لهجه ای شــيرين نيز 
دارد و لحــن او نيــز بــر نزدیک شــدن مــا بر او 
تأثير می گذارد. روستای دورافتاده که حتی 
برای آب شــرب، پيرزن باید به سرچشــمه 
برود و برای محافظت از خانه باید تنهايی 
برف بام را بروبد. روستايی که هيچ کس در 
آن زندگــی نمی کنــد جز هميــن دو خانوار! 
خانه ای که هيچ چيز در آن نيست جز یک 
زيرانــداز و چند چيــز محقر دیگــر. ديوارها 
فروریختــه و فضــای خانــه تاریک اســت. 
همه اين ها درک و دریافت ما از اين پيرزن 
را دوچنــدان می کنــد. دوربيــن بــه شــكل 
ســيال گرچه روی اشــيا مكث می کند اما 
را با محيط نيز آشنا می سازد و اين جادوی 
تصوير اســت که بدون کالم، تنهايی یک 
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پيرزن را آشــكار می ســازد. در ادامه دوربين 
پيرزن را در حال دســت کشــيدن بر خاک 
کــه ايــن پالن هــای کوتــاه  نشــان می دهــد 
کيد بــر بی حوصلگــی، تنهايی،  همــان تأ
نااميدی و درون پرتالطم اوست؛ اما بااینكه 
رنج اصلی در تحمل تنهايی است، پيرزن 
مشــكل اصلــی اش ايــن موضــوع نيســت 
چراکه تنها همســایه او به دليل کدورت با 
او رابطه ندارد و احتمااًل زن بيش از تنهايی 
از اين مشكل الینحل رنج می برد که برخی 
از کارهــای مربوط به معاشــش نيز وابســته 
به یاری همســایه اســت. مثل به چرا بردن 
گوسفندان که در گذشته بر عهده همسایه 
بود و حاال با شروع قهر و کدورت گوسفندان 
پيرزن در آغل مانده و خود پيرزن نيز توانايی 
بــه چرا بــردن آن هــا را نــدارد. دوربين پيرزن 
را رهــا می کنــد و بــه ســراغ مــرد ميان ســال 
همسایه می رود. اين مرد با همسرش کمی 
آن ســوتر از خانــه پيــرزن زندگی می کنــد. او 
هــم فرزندانش مهاجرت کرده اند به شــهر و 
مرد با همســرش تنهايی کمتری را نسبت 
بــه پيــرزن تجربــه می کنــد. اینجا همــه آن 
کــه مربوط بــه روایت ماجرا هســت  چيزی 
را می فهميــم. مــرد ميان ســال در کالمــش 
پــرده از اختــالف خانوادگــی بيــن خــود و 

خانواده پيــرزن برمی دارد؛ بنابراين در نيمه 
مستند به واسطه حضور اين مرد ميان سال 
مــا متوجه رویــداد اصلــی می شــویم و اين 
جانمايی رویداد و ارائه اطالعات به شدت 
در اثر خوب نشسته است چراکه در ابتدا، 
دقایقــی طوالنــی فيلــم بــه معرفی پيــرزن و 
رنجی که می کشــد می پردازد و ما به عنوان 
مخاطب مهيای شنيدن رویداد می شویم 
و در بخش دوم مرد ميان سال معرفی شده 
و او پــرده از اختالف برمــی دارد و در بخش 
ســوم مســتند، تــالش خــود مستندســاز و 
عوامل پشت دوربين برای آشتی دادن اين 

دو خانوار است.
 دوربين در مستند »استاج« سيال است و 
اگر هم دوربين بعد از معرفی پيرزن به سراغ 
مرد ميان ســال می رود به گونه ای اين اتفاق 
می افتد که ما همچنان دلمان پيش پيرزن 
باقی می ماند؛ چراکه ســنگينی تنهايی او 
را هنوز فراموش نكرده ایم. موضوع مشترک 
اســت. پيــرزن و مرد ميان ســال برحســب 
تقديــر تنهــا هســتند و تنهايــی دومشــان 
خودخواســته بــه نظــر می رســد و آن چيزی 
کــه بر تلخی فضــا می افزاید همين پذيرش 
تنهايی، بدون حضور مستندساز تا زمانی 

نامعلوم است.

 مستند »استاج« با 
پرداختن بر شخصیت 

پیرزن آغاز می شود. 
نماهای نزدیک از او، 

شرح تنهایی اش فقط 
با اتکا بر به تصویر 

کشیدن نماهایی از 
دست های او، نوای 

موسیقی محلی 
 مهم ترین 

ً
و نهایتا

که بر این  عنصری 
تنهایی دامن می زند 
فضای برفی منطقه، 
همگی موتیف هایی 

از رنج این دو همسایه 
است.
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درختی ݢݢکه دیده نشد
یادداشتی بر مستند  »درخت مشترک«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند »درخــت مشــترک« در رابطه 
بــا دو مــرد روســتايی بــه نــام تقــی و 
کــه در زميــن و بــاغ آبــا و  محســن اســت 
اجدادی شــان، یک درخــت، در بين مرز 
زمين ها قرار دارد که مالكيتش مشخص 
در  درســت  کــه  درخــت  ايــن  نيســت. 
محــدوده زمين اين دو مــرد روييده حاال 
کرده  دعوايــی بــرای مالكيــت آن ایجــاد 
ادعــا  مــرد  دو  ايــن  از  هرکــدام  و  اســت 
کاشــته  کــه پدرانشــان آن را آنجــا  دارنــد 
اســت و درخــت متعلــق به آن هاســت. 
بيــان چنيــن موضوعــی در ابتــدای یــک 
که  مســتند ايــن تلقــی را ایجــاد می کنــد 
بــا  بــود  اثــری خواهيــم  ادامــه شــاهد  در 
موضوعی ســاده و احتمااًل روایتی خطی 
که شــامل یــک چالش و کشــمكش بين 
دو فــرد اســت؛ بنابرايــن روایــِت مســتند 
»درخــت مشــترک« به گونــه ای اســت که 
در آن دو فــرد بــرای اثبــات ادعــای خــود 
در قبــال موضوعــی مشــترک بــه جــدال 
می پردازنــد و قاعدتًا بــرای چنين روایتی 
پایانــی مشــخص و از پيش تعيين شــده 

گرفت. نيز می توان در نظر 
 مســتند »درخــت مشــترک« از نظر اجرا و 
شــيوه توليد مستندی مشاهده گر است. 

کــه دوربيــن در ايــن مســتند  به گونــه ای 
در لحظــۀ وقــوع حادثه در مــكان رویداد 
کــه در حــال  اتفاقاتــی  و  اســت  حاضــر 
رخ دادنــد را در همــان لحظــه وقوع ثبت 

می کند.
گرچه مستندســاز در برخی مــوارد تالش 
دارد عــالوه بر ابــزار دوربين، از موارد دیگر 
گذاشتن بر آدم های حاضر  نيز برای تأثير 

در مستند بهره ببرد.
مســتند »درخت مشــترک« روایتی بسيار 
وقــوع  ترتيــب  بــه  وقایــع  کــه  دارد  ســاده 
یــداد در حال نمایش هســتند.  زمانــی رو
اول: چالــش دو مرد برای ثبت شــكایت 
مالكيــت  بــر  مبنــی  ادعايــی  اثبــات  و 
درخــت، دوم: امضا و استشــهاد محلی 
ســوم:  دعــوا،  طرفيــن  از  یكــی  توســط 
شــكایت و نهایتًا پادرميانی بزرگ ترهای 
محــل، چهارم: صلــح. در اين روایت آن 
چيزی که اهميت دارد پایان و نقطه اوج 
کشــمكش دو مــرد حاضــر در اثــر اســت. 
از آغــاز مســتند، مــا به عنــوان مخاطــب 
منتظریم تا ببينيم نهایتًا اين جدال برای 
کمال یــک درخت به  تصاحــب تمــام و 
کجــا می انجامــد؛ بنابرايــن انتظــار برای 
رســيدن به نتيجه توسط بيننده اين نياز 
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را به وجود می آورد که مستندساز از ابتدا 
کنــد و اثری  یــه را حفــظ  تــا پایــان ايــن رو
خلق کند که بخش اعظمی از آن درباره 
همين جدال و درگيری لفظی باشــد؛ اما 
همان اولين عنصــر اطالعات دهنده در 
مســتند یعنــی عنــوان آن، پایــان اثــر را لو 

می دهد.
کيــد  تأ مستندســاز  اثــر  طــول  در  وقتــی 
و  دارد  طــرف  دو  دعــوای  روی  یــادی  ز
هرکــدام از طرفيــن دعوا نظر خــود را بارها 
و بارهــا تكــرار می کننــد و بــر حــق خود بر 
کيددارنــد مــا یقينــًا منتظریم  درخــت تأ
که اين کشــمكش به ســرانجامی برســد. 
که اين درگيری چگونه  ســؤال اين است 
و به چه حالتی ختم می شود؟ اما عنوان 
»درخــت مشــترک« ايــن نویــد را می دهد 
کــه پایــان ايــن جــدال صلح آميزاســت؛ 
بنابراين عنوان مســتند عــالوه بر اینكه از 
نظر شــكل جالب اســت؛ اما از نظر آنچه 
به روایت مربوط اســت خيلی به کار اين 
اثــر نمی آید و از همــان پالن های آغازين 
و مشــخص شــدن موضــوع، پایان بندی 

لو می رود.
ايــرادی  مشــترک«  »درخــت  مســتند 
اساســی نيــز دارد و آن نيــز در روایــت اثــر 

پایــان  بــه  گاه  نــا اینكــه مســتند  اســت. 
می رسد.

بخش اعظمی از اثر، جدال بين دو مرد را 
گاه اين درگيری  به تصوير می کشد؛ اما نا
بــدون هيچ مقدمــه ای و یــا زمينه چينی 
بــه پایــان می رســد. بدين صــورت کــه دو 
کوتاه  مــرد باوجوداینكه در طول اثــر برای 
آمــدن از ادعــای خــود بــه هيــچ صراطی 
گاه رضایت می دهند  مستقيم نبودند، نا
کــه بــا قرعه کشــی هرکــدام به نوبــت یــک 
کنند.  ســال از اين درخــت بهره بــرداری 
بــرای چنيــن پایان بندی هيــچ زمينه ای 
در اثــر وجــود نــدارد و ايــن پایــان خــوش 
بــدون هيچ مقدمه ای در مســتند لحاظ 

می شود.
 جــدای اين موارد یكی دیگر از ايرادهای 
اضافــه  مشــترک«  »درخــت  مســتند 
کــه یــک جمله  گويــی اســت به گونــه ای 
یــا یــک محتــوا بارهــا و بارها توســط افراد 
بيــان می شــود. درحالی کــه مستندســاز 
اغلــب  تدويــن  مرحلــه  در  می توانســت 
کار  آن هــا را از قلــم بی انــدازد؛ امــا از اين 
امتنــاع می کند و نتيجه اين می شــود که 
برخــی از مجادله هــای دو مــرد بی رمــق و 

غيرضروری به نظر برسد.
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گاهــی اوقــات باید زمــان بگذره تا بفهمــی اینجايي که وایســادي چقدر 
شبيه ایده آل هاته...مهم نيست چقدر پيش رفتي ، اونجايي که مطمئن 
شدي باید مسيرت رو عوض کني، عوض کن! مسعود دهنوی مسيرشو 
موقعي عوض کرد که مهندسي پليمر خونده بود و تجربه ي راديوييش هم 
راضيش نكرده بود.مسيرشــو عوض کرد و اومد توو دِل  اتفاقاي غير قابل 
پيش بيني، جايی که حرف های ناگفته زیاد بود، جايی که همه چيزش 
واقعــی بــود و همــه ي ایده آل هاش رو تو خودش جا ميــداد، و اون جايي 

نبود جز، قابِ  مستند.

کارگردان:
مسعود دهنوی 

نویسنده:
محدثه میثمی
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مســتند »پــژواک« در رابطــه بــا زندگــی 
کاری یــک قــاری قــرآن  خصوصــی و 
است که در سطح ملی و بين المللی دارای 
رتبه هايــی در بخش حفــظ و قرائــت قرآن 
است. مستند با شرح زندگی خصوصی و 
بيماری همسرش و دو جراحی سختی که 
او داشــته آغاز می شــود و در ادامه دوربين، 
بــرای  را  قــرآن  قــاری  »موســی معتمــدی« 
شــرکت در مســابقه بين المللــی تهــران در 

بخش حفظ و قرائت همراهی می کند.
 روایــت در مســتند »پــژواک« از اين زندگی 
خصوصــی تا پایان مســابقات و احراز رتبه 
تهــران ادامــه  اول مســابقات بين المللــی 
»پــژواک«  مســتند  اول  بخــش  می یابــد. 
اختصــاص دارد بــه زندگی خصوصی که 
آن چنــان هــم خصوصــی نيســت و کاماًل 
فرمایشی و مصنوعی نمایش داده می شود. 
زن و مرد در رابطه با چگونگی ازدواجشــان 
و نقش قرآن در اين ازدواج، شــكل تمرين و 
سختی هايی که مرد و زن در قبال بيماری 
همسر متحمل می شوند اختصاص دارد. 
در ايــن بخــش گفتگــوی زن و مــرد خيلی 
مصنوعی به تصوير کشيده می شود. انگار 
اين دو فرد که زن و شــوهرند با رودربایستی 
به شــدت  و  نشســته اند  دوربيــن  جلــوی 

فرمایشــی حــرف می زننــد. در ايــن بخش 
نماهايــی متعــدد از تنهايی مــرد و تمرين 
کردن برای مسابقات، کمک به همسرش 
کارهــای خانــه و مــواردی ازاين دســت  در 
فضای اثر را پر می کند که خيلی چنگی به 
دل نمی زند. در یكی دو مورد، مستندســاز 
برای ایجاز در بياِن محتوا به تكنيک هايی 
دم دســتی رجوع می کند. به طــور مثال مرد 
در بام خانه مشغول تمرين است و در طول 
اين ســكانس، تاریكی شب در چند پالن 
جداگانه، به روشنايی صبح تغيير می کند 
که نشان از اين است که او تمامی شب را در 
حال خواندن و تمرين بوده است. یا به طور 
مثــال او در فضايی نيمه تاریک در یكی از 
اتاق های خانه نشســته است اما صدايی 
که از او پخش می شود و قرانی که می خواند 
کاماًل استوديوی و ضبط شده است و هيچ 
قرابتی با تصوير ندارد. انگارنه انگار که او در 
خانه خودش بافاصله از دوربين نشسته و 
صدايی طبيعی تر می توانست واقعی تر به 
نظر برســد؛ اما اینجا صــدای او اکو و کاماًل 
مشخص است که با سيستم و باکيفيت 

ضبط شده است.
 مصاحبه هــا در مســتند »پــژواک« روتين و 
کليشه است. زن روی صندلی می نشيند 

پوستر  فیلم مستند
»نفس های سیاه«
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و روبــروی دوربيــن درباره آرامشــش بــا قران 
حــرف ميزنــد؛ امــا خبــری از نمایــِش خوِد 
آرامــش نيســت و فقــط حرف هــا و بيــان 
درونيات با کلماتی معمولی اين مفاهيم را 
سعی می کند که به مخاطب انتقال دهد 
و البتــه دوربيــن و مستندســاز در ايــن امــر 

ناموفق اند.
 موســی معتمــدی قــاری ايرانی قــرآن از ۱۵ 
سالگی قرآن را حفظ کرده و گاه گداری نيز 
در هرجايی که فرصت خواندن قران داشته 
باشد به اين کار مبادرت می ورزد. همه اين 
موارد و اطالعات ازنظر بصری به هيچ عنوان 
جذابيتی ندارد و مستندســاز با ساده ترين 
شكل ممكن سعی در معرفی شخصيتش 
دارد. به طــور مثــال در یكــی از صحنه هــا 
ايــن قــاری قــرآن در کوه های صخــره ای در 
حال تمرين و قرائت قرآن اســت. اين فضا 
بی شباهت به محدوده غارحرا نيست اما 
دوربيــن و مستندســاز هيــچ تالشــی برای 
معنوی تــر کــردن اين فضــا ندارنــد و اين در 
حالی است که حداقل در فيلمی مستند 
کمــی از ايــن خالقيت ها می توانــد به اثری 
روتيــن و معمولی نيز رنــگ و لعاب بدهد. 
پيشــنهاد  دادن  بــرای  تالشــی  به هرحــال 
نداریم چرا که خود مستندســاز اســت که 

روش و ایده اش را می پسندد اما اين موارد به 
نظر جز جدايی ناپذير خلق یک اثر مستند 

است.
 نيمه دوم مســتند فضای خــارج از خانه و 
زندگــی خصوصی ايــن قاری قرآن اســت. 
مرد برای آماده شــدن و رفتن به مســابقات 
بين المللی تهران آماده می شود. لحظات 
طوالنی از گفتگوی او و همسرش در رابطه با 
جمع کردن وسايل و بستن چمدان است. 
شكل جمع کردن و تا زدن لباس ها، چگونه 
بســتن چمدان و مرتب کــردن آن به قدری 
از مستند بيرون زده است که فقط زمان اثر 
را طوالنــی می کند. نه کمكی به خلق یک 
رابطــه می کنــد و نه اینكــه ارزش محتوايی 

دارد.
اینكه مرد چمدانش را می بنــدد و آن دو در 
رابطه با اين مسئله گفتگو می کنند به نظر 
هيچ معنايــی جز نمایش بيهودگــی ندارد 
که البته اصاًل مناسب چنين مستندی با 
ســوژه ای ارزشی نيست. مرد در حين رفتن 
به فرودگاه و رســيدن به مكان مســابقات و 
یــا هتــل در درون خــودرو ســعی در خاطــره 
گويی دارد. خاطراتی از مســابقات مســكو 
کــه اين ها نيز همچنان  و مســابقات دیگر 
مثــل باقــی مــوارد هيــچ ربطــی بــه فضــا و 
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موقعيــت ندارنــد. به نظــر می رســد در اين 
لحظــات مستندســاز می توانســت بابيان 
ارزش مســابقات و درونيــات مــرد بــا ایجاد 
فضايــی کــه ايــن شــخص را بيش ازپيش 
بــرای ما معرفــی می کند، دســت از خاطره 
کيد  گويی کشيده و بر جنبه های دیگر اثر تأ

می کرد.
در مســتند »پــژواک« بــا قطعيــت می تــوان 
گفت که دوربين فقط حضور دارد تا چهره 
شــخصيت محــوری را ثبــت کنــد و او نيز 
روبروی دوربين بنشــيند تــا خاطره بگوید. 
آن هــم خاطراتــی کــه هيــچ بــار محتوايــی 
مربــوط به فضای اثر ندارنــد و صرفًا خاطره 
گويی هســتند. بخش هايی از مستند نيز 
که شامل مكالمات تلفنی مرد با همسرش 
اســت به شــدت کرخت و بی روح اســت. 
حرف هــای معمولــی کــه مجــددًا تشــریح 
کــه  اســت  ســاده ای  رویدادهــای  همــان 
پيش تــر در خــودرو دیده ایــم و شــنيده ایم. 
مثــاًل اين قاری قران در راه رســيدن به هتل 
در خــودرو می گویــد کــه در اين مســابقات 
استقبال ضعيفی از او شده است. شرایط 
را بررسی می کند و آن را با مسابقات مسكو 
مقایســه می کنــد امــا همــه ايــن حرف هــا 
را مجــدد از طريــق تلفــن بــه همســرش نيز 

می گوید.
 مســتند »پژواک« اثری اســت که در خانه، 
هتل، با مصاحبــه و نمایش تصاويری که 
خيابان را از شيشــه جلــوی خودرو نمایش 

می دهد، پيش می رود.
بــا  بخش هايــی از مســتند نيــز در رابطــه 
تصاويری از شبكه قرآن و لحظات مسابقه 
است او در بخش اول مسابقات بين المللی 
در گــروه خــود اول می شــود و به مرحله بعد 
صعود می کند و باز با تلفن اطالعاتی از رقبا 
به همسرش می دهد و فقط با حرف اعالم 
مــی دارد کــه بــرای مســابقات نهايی کمی 

استرس دارد.
 یكــی از معــدود لحظات جذاب مســتند 
که می تواند کمی ما را از مســتندی ساده با 
شــكلی روتين دور کند، آنجايی است که 
شخصيت محوری یعنی موسی معتمدی 
در اتاقــش در هتــل در حال دیدن مســابقه 
رقبایــش از طريــق تلويزيــون اســت. یــک 
قاری سوری در حال قرائت است و موسی 
معتمدی از طريق تلويزيــون او را می بيند. 
اینجا کاراکتر محوری مستند کمی از قالب 
کليشه و خشــک بيرون می آید و مثل یک 
تماشــاچی فوتبال که پای تلويزيون شاهد 
پيروزی تيمش است، از یک اشتباه قاری 
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ســوری چنان خوشــحال می شــود که اين 
تخليه بی رودربایســتی احساسات، حس 
نزدیكــی مــا بــا او را بيشــتر می کند. مــا باور 
می کنيم که او برای مســابقات تالش کرده 
و ايــن تــالش بــا ايــن اشــتباه قاری ســوری 
و خوشــحالی مــرد بــه مــا منتقل می شــود. 
تداعی واقعی مسابقه ای قرانی اینجا با یک 
پالن کوتاه بيان می شود، گرچه همين مرد 
درصحنــه بعــدی و قبل از شــروع مســابقۀ 
خودش می گوید: »در طول اين هفته اصاًل 
به جايزه مسابقات فكر نكرده است« یعنی 
دوبــاره مصاحبــه رودررو و شــكيل بــا او از 
طرف مستندســاز ســبب شده اســت تا او 
دوباره در قالب خشک خود فرورود و بگوید 
جايزه اصاًل برایش مهم نيست که سؤال ما 
اين اســت اگر ايــن جايزه بــرای او اهميت 
نداشــت آن همه هيجان در لحظه اشتباه 

قاری سوریه برای چه بود؟
طــول  در  »پــژواک«  مســتند  در  دوربيــن   
مســابقات چندبــاری تندیس هــا و جوايــز 
را نشــان می دهــد تــا برای مخاطــب ایجاد 
کار  اســترس نمایــد. البتــه در انجــام ايــن 
ناموفق اســت. مســابقه ای قرانی از اساس 
اين تلقی را برای بردوباخت ایجاد نمی کند، 
گرچــه شــاید اين امــر بــرای خــود قاری ها و 

کشورهای شرکت کننده مهم باشد اما اینجا 
کيد کارگــردان بر نمایش  در اين مســتند تأ
جوايــز و تندیس هــا و حــرف از اول شــدن، 
خيلی باورپذير و حســاس نيست و شاید 
ايــن امر بــه خاطر ايرادی اســت کــه روایت 
اثــر دارد. اين اول شــدن و رتبــه آوردن زمانی 
برای ما کمی با اهميت می شــودکه موسی 
دریافت اين رتبه را به اعتبار قرآنی آینده اش 
و مناســبت شــغلی آتــی اش و کارش ربط 

می دهد.
 اين رتبه می تواند اعتبار الزم برای تربيت و 
ترویج قرآن را برای موســی به ارمغان بياورد؛ 
امــا اين مــوارد بایــد زودتر در مســتند پژواک 
بيان می شــد نه اینكــه در پالن های پایانی 
اثــر! به طور مثــال اگــر در پالن هــای آغازين 
اثــر در اینباره مواردی طرح می گردید و بيان 
می شــد که احــراز رتبــه می تواند بــرای یک 
قاری قرآن به شدت اهميت داشته باشد، 
آن وقت ما با شوق بيشتری منتظر رتبه او در 

اين مسابقات بودیم.
کــه در بيــان   مســتند پــژواک اثــری اســت 
موضــوع و شــكل ارائــه آن ناتــوان اســت. 
مــا به هيچ عنــوان بــا ايــن شــخص یكــی 
نمی شویم و روایت نيز به گونه ای نيست تا ما 

را درگير با ماجرا کند.

ک«  در مستند »پژوا
با قطعیت می توان 

گفت که دوربین 
فقط حضور دارد 

تا چهره شخصیت 
محوری را ثبت 

کند و او نیز روبروی 
دوربین بنشیند تا 

خاطره بگوید. آن هم 
خاطراتی که هیچ بار 

محتوایی مربوط به 
فضای اثر ندارند و 

 خاطره گویی 
ً
صرفا

هستند.
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توی خونه شون هميشه دوتا چيز به راه بود، اولی فوتبال و دومی فيلم. توپ 
هميشه زيرپاشون بود و جايزه ی خوب بودن رفتارشون رفتن به سينما. 
هميشــه دوتا رویا داشــت، اوليش فتباليســت شــدن بود، چند قدم هم 

بيشتر تا رسيدن به اين رویا فاصله نداشت، ولی نشد!
چــرخ روزگار بــد چرخيــد، پــاش صدمه دید و تــوی چند قدمــِی اون رویا 
زمين خورد. اما تسليم نشد، هنوز رویايی برای رسيدن داشت، اون رویا 
فيلمساز شدن بود. اين رویا رو سفت چسبيد. موانع رو برای رسيدن بهش 
رد کرد، اینبار مسير رو تا خط پایان رفت. اون پسر حاال یه کارگردان شده.

کارگردان:
عادل انیسی   

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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فوتبال و جنایت
یادداشتی بر مستند  »آن ده ثانیه«

نویسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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مســتند »آن ده ثانيه« درباره سياست، 
کشــتار انســان های  خشــونت، قتــل، 
کودتــا، بمبــاران و  بی گنــاه و غيرنظامــی، 
و  اســتعمار  ناجوانمردانــه،  جنگ هــای 
البته فوتبال اســت. مســتند »آن ده ثانيه« 
اختصاصــًا به دیه گــو آرماندو مارادونــا و آن 
ده ثانيه جادويی اختصــاص دارد که اين 
اعجوبه فوتبــال در طول آن همــان کاری را 
که کودتاچيان و سياستمداران نتوانستند 
انجــام دهنــد انجــام می دهــد. مســتند با 
شرح گل تاریخی مارادونا به انگلستان آغاز 
می شود، آنجايی که مارادونا از نيمه زمين با 
دريبل زدن چندين بازیكن انگليسی وارد 
محوطــه جریمه آن ها می شــود و بــا دريبل 
دروازه بان گل مهمی را برای آرژانتين به ثمر 
می رســاند. مســتند پــس از شــرح اين گل 
بســيار مشــهور و مهم، روی به شــرح تاریخ 
سياســی و مدنی آرژانتين در نيمه دوم قرن 
بيســتم ميــاورد. آمریــكای جنوبــی خــاک 
و  بارهــا  دارد.  کودتــا  بــرای  حاصلخيــزی 
بارها انتخاب مردم با دخالت کودتاچيان 
و ارتشــی ها نادیده گرفته شــد و اداره کشور 
از دموکراســی و آزادی به ســمت حكومتی 

ارتشی و نظامی تغيير کرد.
 مســتند »آن ده ثانيــه« مستندســاز تلفيق 

چالش هــای فوتبالی با سياســت اســت. 
اینكه کودتاچيان در طول سال ها حكومت 
بر آرژانتين عــالوه بر اعمال خفقان چگونه 
کننــد و  توانســتند از فوتبــال بهره بــرداری 
ســال های بيشــتری را بــرای اعمال نفــوذ بر 
مــردم و بــر بــاد دادن یک کشــور بــرای خود 
حفظ نمایند. مســتند »آن ده ثانيــه« برای 
بيان ایده و شرح محتوایش تالش می کند 
تا با برش هايی کارآمد از فوتبال به سياست 
رجوع کند و یا برعكس ماجرايی سياســی 
را بــه فوتبــال ارتبــاط دهــد. مســتند آن ده 
ثانيــه بــرای حفــظ اين رویــه و اینكــه آن ده 
ثانيــه جادويــی مارادونــا در قبــال تيم ملی 
انگلســتان چگونه شــكل گرفت بســتری 
تاریخــی را مــرور می کنــد. ازآنجايی که اين 
مســتند در آغــاز بــا شــرح ايــن گل مارادونا 
بــه موضــوع ورود می کنــد و پایــان اثــر نيــز 
مجدد همين گل موردبررسی قرار می گيرد 
و  سياســت  اثــر  کل  در  ازآنجايی کــه  و 
خــون و تاریــخ معاصــر آرژانتين بــا همه آن 
زنجيــره ای اش  قتل هــای  و  زشــتی هایش 
بررسی می شود، درنهایت اين گل مارادونا 
تمــام ايــن تاریخ چند دهــه ای از زشــتی را 
تحــت تأثيــر قــرار می دهــد. انــگار اين گل 
مارادونا آبی بود که آتشی بود که بر روی سی 

پوستر  فیلم مستند
»آن ده ثانیه«



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۳۴

هــزار مفقــود دوران دیكتاتــوری و کودتــا در 
آرژانتين ریخته می شود.

مســتند »آن ده ثانيه« تاریخ سياســی و هم 
تاریخ تولد یک اسطوره است. مستندساز 
کــه مارادونــا پيــش از آن  کيــد می کنــد  تأ
گل تاریخــی بــه بریتانيا گرچه هم شــهرت 
داشــت و هــم اعتبار جهانــی، اما هيچ گاه 
یک اســطوره نبــود. حتی گل دســت خدا 
کــه در ايــن مســابقه زده شــد نيــز به انــدازه 
گل دوم آرژانتيــن  گل اهميــت نــدارد.  آن 
بــه بریتانيــا، دريبل زدن سياســت اســت. 
دريبــل زدن تمــام جهان و فضايی اســت 
که مردم آرژانتين را برای ســال های طوالنی 
گرســنه، بيكار و عــزادار نگه داشــت. تنها 
اميد و شادی مردم آرژانتين در آن سال های 
مخوف بــرای فرار از لحظاتــی اندوهناک و 
تلخ و ســياه، فوتبال بود. مستندســاز برای 
اینكــه ايــن گل را بــه صــدر اتفاقــات مهــم 
تاریــخ آرژانتيــن بكشــاند بحــث مفصلی 
را در رابطــه بــا بریتانيا و تصاحــب جزايری 

متعلق بــه آرژانتيــن اختصــاص می دهد. 
۱۵۰ ســال از تصاحب ايــن جزاير می گذرد 
و نهایتــًا قبل از جام جهانی و قبل از به ثمر 
رســيدن ايــن گل مشــهور مارادونا، جنگی 
بيــن بریتانيــا و آرژانتيــن بــر ســر تصاحب و 
مالكيت اين جزاير آغاز می شــود. آرژانتين 
در اين جنگ شكست می خورد و صدها 
نفــر از آرژانتينــی کشــته می شــوند. در ايــن 
شــرایط مارادونا بــا اين گل، تاریــخ را تغيير 
می دهــد و در جنگــی واقعی تــر بریتانيــا را 
شكســت می دهد؛ اما با اين تفاوت که در 
جام جهانی قبلی آرژانتين حضور نداشت 
و مهم تر اینكه به شــكلی مشــهود در دوران 
کودتا و نظامی گری آرژانتين به لطف تبانی 
آشــكار با پرو درحالی که در یک بازی برای 
صعود احتياج به چهار گل داشت با زدن ۶ 
گل موفق به صعود می شود و نهایتًا قهرمان 
جام می گــردد؛ اما گل مارادونا زمانی به ثمر 
می رســد کــه کودتاچيــان بــه پادگان هــای 
مجــددًا  حكومــت  و  برمی گردنــد  ارتشــی 
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مستند »آن ده ثانیه« 
تاریخ سیاسی و هم 

تاریخ تولد یک اسطوره 
کید  است. مستندساز تأ

می کند که مارادونا 
گل تاریخی  پیش از آن 

به بریتانیا گرچه هم 
شهرت داشت و هم 

اعتبار جهانی، اما 
هیچ گاه یک اسطوره 

نبود. حتی گل دست 
که در این مسابقه  خدا 
زده شد نیز به اندازه آن 

گل اهمیت ندارد.

به دســت مــردم می افتد. مســتند سرشــار 
از لحظــات خشــونت بار اســت لحظاتــی 
فرزندانشــان  کــه  زجرکشــيده  مــادران  کــه 
ناپدیدشــده اند را بازداشــت می کننــد و به 
همان جايی می برند که فرزندان مفقودشان 
را بردنــد. ۳۰۰۰۰ ناپدید در آرژانتين در دوران 
حكومت خودکامه نظامی در مستند آن ده 
ثانيه فقط با گل جادوی مارادونا برجســته 
و بــه نمایــش درمی آیــد. قهرمانــی آرژانتين 
کودتــا در حالــی  بــرای اوليــن بــار در دوران 
رقــم خــورد کــه سياســتمدارها کــه ارتشــی 
بودنــد و کودتاچی، برای پيروزی در فوتبال 
برنامه ای سياســی داشتند. آن ها به خوبی 
می دانســتند کــه قهرمانی در جــام جهانی 
فوتبال می توانــد گروه معترض مــردم را آرام 
کند؛ اما غافل از اینكه خبرنگاران فوتبالی 
در ســاحت ناشــران جنایــت کودتاچيــان 
اخبار فاجعه آميز آرژانتيــن را به جای جای 
جهان مخابره می کردند. اين کودتاچيان با 
تبانی جام را در آرژانتين نگاه داشتند و اين 
در حالی بود که تيم پرو در پســت فوروارد از 
یک مدافع بهــره برد و ۴ بازیكن اصلی اش 
را نيز به زمين نفرستاد و دروازه بانشان نيز در 
اغلب صحنه ها پراشــتباه ظاهر می شــد. 
انگار فوتبال ابزاری بود تا حكومت کودتا را 

ســرپا نگاه دارد. مستند آن ده ثانيه فقط از 
آرشيو و گفتار متن پژوهشی بهره می برد؛ اما 
در بيان آنچه تلفيق بين فوتبال و سياست 
اســت، موفــق عمــل می کنــد. مســتندی 
تلويزيونی که بدون اتكا بر رویدادی اکنونی 
بــا پژوهشــی مقالــه ای کــه تنهــا متكــی بــر 
رویدادهای گذشــته و آرشــيو است حرفی 
جدیــد را بيان می کند کــه به نظر در اين امر 
موفق بوده است. گفتار متن در اين مستند 

تأثيرگذار است:
تــوپ   »مارادونــا در دقيقــه ۵۴ صاحــب 
می شــود. او یک لحظــه زمــان نياز داشــت 
تا تصميمش را بگيــرد. او در ۱۰ ثانيه آینده 
به ســمت انگليســی ها حمله می بــرد. در 
۱۰ ثانيــه آینــده از دروازه های تاریخ رد شــده 
تبديل به یک اسطوره می شــود. مارادونا در 
۱۰ ثانيــه آینــده کاری را انجــام می دهــد که 
ارتش های کشورهای جهان سوم نتوانستند 
انجامــش دهنــد. او به حيثيت اســتعمار 
ثانيــه«  حملــه می کنــد.« مســتند »آن ده 
به خوبی تاریخ سياســی آرژانتيــن در نيمه 
دوم قرن بيستم را به فوتبال ربط می دهد و با 
اطالعاتی که از شرایط و حوادث سياسی و 
فوتبالی می دهد کاماًل ایده خود را به شكلی 

باورپذير به ما منتقل می کند.
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شــغل اصليــش تصويربرداریه ولــی دوســت داره راوی واقعيت باشــه نه 
کســی که فقط ازش فيلم ميگيره.ميگه عشق اش مستند سازیه و برای 
همينه که تا اآلن سر سختی هاش وایساده و پا پس نكشيده.ميگه مستند 
رو دوســت داره چــون داســتانی که اونجا تعریف ميشــه واقعيــه، زندگی 
خودمونه، چيزاييه که باهاشون درگيریم، مشكالتيه که برای حل شدن، 
الزمه ازشون حرف زده بشه.مگه همه چيزی که برای مستند ساز شدن 
الزمه همينا نيست، عشق به کار، و دغدغه هايی از جنس دغدغه های 

مردم.

کارگردان:
محسن نجفی

 مهری 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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منطقی و فاجعه آمیز!
یادداشتی بر مستند  »پول بده بازی کنم«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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کنــم« اثــری  مســتند »پــول بــده بــازی 
بــه  آن  در  کــه  اســت  تكان دهنــده 
اعتيــاد چند جــوان در قبال بــازی »کلش« 
می پردازد. مستندی که روایتی منسجمی 
دارد و با انتخاب چند جوان به عنوان افراد 
نمونــه با ورود بــه خصوصی ترين لحظات 
زندگــی آنــان و حتــی روابــط نزدیــک و یــا 
خصوصــی آن ها بــا همسرانشــان موضوع 
ايــن  در  نمونــه  افــراد  می کنــد.  واکاوی  را 
مستند به نام های منصور، محمد و ميثم 
در مكان هــای مختلــف و محل کارشــان 
و یــا بعضــًا دو نفــر از آن هــا در کنار یكدیگر 
به بيان اعتيادشــان به اين بازی و شــرایط 
زندگی شــان می پردازند. مستند »پول بده 
بــازی کنم« هم به صورت بديهه ســازی به 
هم با شــيوه مشــاهده گر و همچنيــن روش 
مصاحبه به ثبت تصاويــری از زندگی اين 

افراد در قبال اين بازی اقدام می کند.
گرچه مســتند »پول بــده بازی کنــم« ازنظر 
ظاهر و آنچه خود اين افراد به زبان می آورند، 
فضايــی آرام و عــادی را نمایــش می دهــد؛ 
امــا ايــن آرامش تنها در شــكل قــرار گرفتن 
دوربين و عدم دخالت فيلم ســاز و یا عدم 
کــه عوامل توليد  وجود توضيحاتی اســت 
فيلم در قبال اعتياد به اين بازی می دهند، 

ازآنجايی کــه  عبارتــی  بــه  می دهــد.  رخ 
حــدودًا  مســتندی  طــول  در  مستندســاز 
شصت دقيقه ای، فقط به انتقال گفته های 
ايــن افــراد معتاد بــه بــازی اقــدام می کند و 
به طــور مثال از گفتار متن بهره نمی برد و یا 
توضيحــی پژوهشــی در قبــال معتــادان به 
بــازی نمی دهد، اثر را مســتقل از هر چيزی 
می نمایــد. همين امر ســبب می شــود تا با 
موشــكافی اثر و دقيق شــدن بر کالم و رفتار 
و حــاالت ايــن افراد، به درونيات و شــرایط 
روحی و روانی آن ها رسوخ کنيم و فاجعه را 
بدون اینكه در خود فيلم نخ نما باشد درک 
نماييم. به عبارتی در مستند »پول بده بازی 
کنم« فاجعه با خنده در حال شــكل گيری 
اســت. اين مســتند روایتی دارد که آرام آرام 
در حــال تحقق نمایش نابودی یک نســل 
اســت. البته در ظاهر چيزی را نمی توان در 
آن ها تشــخيص داد. اعتيادی مهلک که 
منجــر به طــالق می شــود و یا اینكه کســی 
تمام زندگی اش را به پای اين بازی می گذارد 
و یا ازنظر روحی به بن بست می رسد، همه 
اين ها نه با دخالت مستندساز بلكه فقط با 
دوربينی مشاهده گر ثبت می شود. مستند 
بــا همين خساســت در انتقــال اطالعات 
و حــذف گفتار متن و یا توضيح اضافه ما 

پوستر  فیلم مستند
»پول بده بازی کنم«



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۴۰

را مجبــور بــه درک اين واقعيت می کند که 
اعتياد به بازی کلش بيشتر از اعتياد به مواد 
مخدر آسيب رسان است. وقتی می بينيم 
چند جوان حتی فرصت استحمام ندارند 
و یــا اینكــه بعضــی از آن هــا ســه شــبانه روز 
بيداری می کشــند تــا از قافله بــازی عقب 
نماننــد، یا اینكــه حتی در دستشــويی نيز 
گوشــی را بــا خــود می برند تــا به بــازی ادامه 
کــه بــه عمــق فاجعــه  دهنــد، اینجاســت 

آرام آرام کشانده می شویم.
 مســتند »پــول بــده بــازی کنم« به واســطه 
تدوين و شكل قرار گرفتن پالن های موازی، 
بسيار در بسط و ارائه روایتی سرراست موفق 

عمل کرده است. سه جوان اصلی مستند 
که بــه شــكل غم انگيــزی آلــوده ايــن بازی 
شــده اند در سرتاســر مســتند هيــچ حرفی 
از فاجعــه نمی زننــد و فقــط مــا بــا تحليــل 
خودمــان در رابطــه بــا آن هــا و افكارشــان 
قضــاوت می کنيــم. به طــور مثــال یكــی از 
افراد اين مستند به نام ميثم که دانشجوی 
کارشناســی ارشد اســت می گویند، »چون 
دانشــجوييم و هيــچ کاری نداریــم بــه اين 
بــازی می پردازیــم. چــون با اين بــازی یک 
هدف در زندگی ات پيدا می کنی« و با اين 
جمالت اســت که ما کاراکتری را کشــف 
می کنيم و با او آشــنا می شویم و درونياتش 
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را می شناســيم کــه بــا لبخنــدی بــر لــب و 
رضایتــی کامــل فریــاد می زند کــه بيماری 
وخيمــی دارد. گرچــه خــودش حتــی یک 
کلمــه نيــز در رابطــه بــا اين بيمــاری چيزی 
بــه زبان نمــی آورد. به زعم او ايــن بازی یک 
هدف برایش ایجاد کرده است. او باافتخار 
از اين مسئله یاد می کند که همسرش را نيز 
به اين بازی معتاد کرده تا زندگی مشترکش 

به خطر نيفتد.
کار به جايــی می رســد کــه اين زن و شــوهر 
فرصــت حــرف زدن نيــز با یكدیگــر ندارند 
و تمــام اوقــات بيكاری شــان به ايــن بازی 
بيانگــر  او  حرف هــای  دارد.  اختصــاص 
اســت،  بــازی  ايــن  بــه  او  اعتيــاد شــدید 
گاه باشــد و یا اینكه  بــدون اینكه خودش آ
مستندســاز خيلــی بــرای بيــان مســتقيم 
کنــد. حرف های  ايــن بيمــاری پافشــاری 
ميثــم را فقط یــک بيمار می توانــد اين گونه 
آسوده خاطر بيان کند. رسيدن به سعادت 
یــا یــک هــدف در دنيــای مجــازی از زبان 
کارشناســی ارشــد  کــه دانشــجوی  فــردی 
اســت جــز اعتقــاد و اطمينــان ما بــه بيمار 
بودنــش چيــز دیگــری نمی توانــد بــه همراه 

داشته باشد.
در بين سه فرد اصلی مستند، مستندساز 

یــا به واســطه بديهه ســازی و یــا بــه شــكل 
معرفــی  نيــز  را  زن وشــوهری  مشــاهده گر، 
می کند. یک ســكانس قابل قبول از بحثی 
آرام اما پرتنش بين اين زن و شوهر در جلوی 
دوربين، مستند را از حالت گزارشی خارج 
می کنــد. زن همه چيــزش را بــا ايــن بــازی 
ازدست داده و شوهرش حتی فرصت نگاه 
کردن به او را ندارد. فرزند خردسالش معتاد 
به اين بازی شده و حالتی پرخاشگر دارد. 
مــرد در تمــام طول گفتگو بــا زنش و حضور 
کــه دفــاع  جلــوی دوربيــن از تنهــا چيــزی 
می کنــد خود بازی اســت. اینجاســت که 
مستندســاز موفق می شــود الیــه ای دیگر از 
اعتيــاد به بــازی کلش را بيان کنــد، بدون 
اینكــه وارد حاشــيه شــود و مخاطــب را بــه 
گــری بكشــاند. فضــای  ورطــه احساســی 

منطقی اما حول محور فاجعه!
 از سوی دیگر مستند »پول بده بازی کنم« 
کل  در آغــاز و پالن هــای ورودی و به طــور 
نيمه ابتدايی اش به شدت در بيان موضوع 
اصلی سخت گيرانه عمل می کند. منصور 
کــه هم زمــان بــا ۵۴ اکانــت  فــردی اســت 
مختلف در حال بازی کردن است. بازی 
کــردن بــرای دیگــران و بــردن ايــن افــراد بــه 
بــاالی رتبه های اين بازی، شــغل اوســت. 

مستند »پول بده 
کنم« در آغاز  بازی 

و پالن های ورودی 
و به طور کل نیمه 

ابتدایی اش به شدت 
در بیان موضوع اصلی 

سخت گیرانه عمل 
می کند. منصور فردی 

که هم زمان با ۵۴  است 
کانت مختلف در حال  ا

کردن است. بازی 
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مستندساز او را همچون مافيايی کوچک 
معرفــی می کند و دليــل اين تلقی به خاطر 
اين اســت کــه در نيمــه ابتدايی اثــر، همه 
اطالعــات در قبــال ايــن شــخصيت بــه 
مخاطب ارائه نمی شود. جذابيت مستند 
به خاطر هميــن عدم ارائه اطالعات کامل 
در نيمــه ابتدايــی مســتند اســت. منصور 
و دار و دســته اش در بــازی کلــش در خانه 
نشســته اند، درحالی کــه چنديــن آی پــد 
جلوشــان قرار دارد و در حــال بازی کردند. 
قبل از اینكه بدانيم کار منصور بازی کردن 
برای دیگران است، مستندساز پالن هايی 
از او در اثر قرار می دهد که ما را در شناخت 
شغل و شخصيت او دچار تردید می کند. 
مــا نمی دانيم او به چه دليلی در بازار تهران 
از طريــق تمــاس تلفنــی بــه دنبــال آی پــد 

می گردد.
کــه او بــا یــک فــرد   کار به جايــی می رســد 
مكالمــه  کشــور  از  خــارج  در  عرب زبــان 
تصويــری دارد تا بلكــه بتواند به تعــداد آی 
پــد هایــش اضافــه کند و تعــدادی دیگــر از 
آن هــا خریــداری نمایــد. ايــن فرد حتــی در 
بخشــی از مســتند با ســردار آزمون بازیكن 
تيم ملــی فوتبال ايران به صــورت تصويری 
گفتگــو می کند و مستندســاز با قــرار دادن 

تمامــی اين موارد در اثر و اطالعاتی بســته و 
محدود، شخصيت او را به شكلی جذاب 
و سؤال برانگيز معرفی می کند. همين موارد 
کافی است تا ما به عنوان بيننده و کاشف 
ايــن افــراد، منفعــل نباشــيم و بــا درایــت و 
حواسی جستجوگر برای کشف آن ها تالش 

کنيم.
بــه  اثــر  از  بخش هايــی  در  مستندســاز 
سفره خانه ای می رود. آنجا افرادی هستند 
که با دریافت گوشــی ها و تلفن های همراه 
دیگران شــغلی عجيب دارند. کسانی که 
اینجا نامشــان مشــتری اســت همه روزه به 
ايــن مــكان می آینــد و بدون هيــچ مدرکی 
و بــا اطمينان تلفن خود را به اين شــاغالن 
عجيــب واگــذار می کننــد و می رونــد و تــا 
ايــن  بازمی گردنــد. دليــل  ســاعاتی دیگــر 
کارشــان عقــب نمانــدن از بــازی اســت. 
اعتيــاد و اهميــت بــازی کــردن تــا جايــی 
پيــش رفته کــه فردی خــودش وقتــی زمان 
بــرای بــازی ندارد دیگــران را بــرای انجام آن 
اســتخدام می کنــد. یا یک آرایشــگر مردانه 
کــه او نيز به شــدت معتــاد به بازی اســت. 
همه اين افراد شغل اصلی شان و یا زندگی 
خصوصی شان و یا تحصيالتشــان در گرو 
اين بازی به ورطه نابودی کشيده می شود؛ 
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امــا مستندســاز بــرای بيــان ايــن فاجعــه 
همچنــان به شــعار رو نمــی آورد. همه چيز 
آرام آرام در حال انتقال است. مستندساز به 
نرمی بيان می کند، آدم هايی که به تعبيری 
اعتياددارنــد امــا نه ســيگار می کشــند و نه 
مشــروبات الكلــی می خورند و فقــط روزها 
و هفته ها و ماه ها به دليل ســرگرم شدن به 
اين بازی مفاصل شانه دچار بيماری شده 
و یكــی از آن هــا دچــار فلــج موقت دســت 
گردیــده، اين هــا هيچ فرقی با آن کســی که 
از اعتياد به مواد مخدر کارتون خواب شده 

است، ندارند. مستندساز نيازی به مقایسه 
اعتيــاد به مــواد مخدر و اعتياد به بــازی در 
اثــر نمی بينــد؛ چراکــه روایــت اين مســتند 
بــه شــكلی موجــز و البته کافــی اين قياس 
را در البــه الی گفته هــای افــرادی کــه در اثر 

حاضرند بيان می دارد.
مســتند »پول بده بــازی کنم« با در پشــت 
پــرده قــرار دادِن روابط پيچيده ايــن بازی، 
دســت به خلــق اثــری می زند که دلهــره آور 
است. دلهره ای که فقط از یک بازی ساده 

و خنده دار برای ما به وجود آمده است.
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