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ما همه ی خواب هایی که می بینیم رو یادمون نمی مونه، جدیشون 
نمی گیریـم، ولـی خـب، انکار نمی کنیم که بعضـی وقت ها چیزهایی 

توی خواب می بینیم که خبر از آینده میدن!
مهمـان امروز ما توی هشـت سـالگی خـواب این روزهـاش رو دیده 
بـود، خـواب اینکـه کارگردان شـده و پشـت دوربین ایسـتاده. از اون 
روز و از اون خواب به بعد فکر فیلم ساز شدن رهاش نکرد، اینقدر 
کـه شـب هـای امتحـان بـه بهونـه ی درس خوندن می رفت سـینما، 
اونقـدر کـه وقتـی پزشـکی قبـول شـد، گفـت نـه، مـن قراره فیلمسـاز 

بشم نه دکتر.

کارگردان:
مظفر  حسین 

خوانی هزواه

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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طاعونی که دیر 
شناخته شد

یادداشتی بر مستند  »لبخند سرد محافظ«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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»لبخنــد ســرد محافظ« مســتندی 
تکان دهنده است که موضوعش 
مــوارد  برخــی  در  و  تعــارف  بــدون  را 
می کنــد.  بیــان  زیــاد  بســیار  باجرئــت 
مستندســاز در ایــن اثــر تنهــا بــه فکــر 
یافتــن حقیقتــی اســت کــه در البه الی 
رویــدادی تکان دهنــده پنهان مانده و 
ســعی دارد به هــر طریقی این حقیقت 
از  حتــی  راه  ایــن  در  ســازد.  نمایــان  را 
مدیــران  از  مخفیانــه  تصویربــرداری 
آن هــا  گنجانــدن  درنهایــت  و  دولتــی 
در محصــول نهایــی اش ابایــی نــدارد. 
روایــت،  پرداخــت  بــرای  مستندســاز 
ریتمی تند برای کالبد شکافی موضوع 
انتخاب می کند و از همان صحنه های 
آغازیــن تــا پایان بنــدی اثــر ایــن ریتــم 
بدون نوســان حفظ می شود و البته از 
کار بیرون نمی زند. در مستند »لبخند 
صحنه هــای  شــاهد  محافــظ«  ســرد 
حیواناتــی  ســوزاندن  از  دل خــراش 
وحشــی اعــم از آهوهــا و بزهــای کوهی 
هســتیم که به دلیل نوعــی از طاعون، 
محیط بانان ناچار به انجام چنین کاری 
می شوند. محل رخداد واقعه جایی به 
نــام هفتــاد قلــه در اراک اســت. هفتاد 

محافظت شــده  اســت  مکانــی  قلــه 
 ۲۵ در  هکتــار   ۹۷40۷ مســاحت  بــا 
بــه  اراک  شــرقی  شــمال  کیلومتــری 

سمت شهرستان محالت و خمین.
بــا  محافــظ«  ســرد  »لبخنــد  مســتند   
دامــدار  چندیــن  شــدید  اعتــراض 
شــروع می شــود که انگار قــوه قضائیه 
از  محیط بانــان  و  پلیــس  نیروهــای  و 
چرای گوسفندانشــان در مراتع اطراف 
جلوگیــری کرده انــد. ایــن اعتــراض کــه 
در ســطح شــهر به نمایش درمی آید با 
تصاویری از نزدیک شــدن خودروهای 
دولتــی بــه گلــه گوســفندان در بیابان 
ایــن  بــار  چندیــن  می شــود.  قطــع 
تصاویــر اعتــراض مــردم و یــورش بــه 
گله هــا پی درپــی بــه نمایــش درمی آید 
ایــن  نویــد  ایــن پالن هــای متقاطــع  و 
مســتندی  شــاهد  کــه  می دهــد  راه 
خواهیــم بــود کــه از همیــن آغــاز رازی 
آنــی و  بــه شــکلی  کــه  را در خــود دارد 
مخاطــب  اختیــار  در  ســخاوتمندانه 
قــرار نمی دهــد. بــه عبارتی در مســتند 
بخــش  در  محافــظ«  ســرد  »لبخنــد 
اعظمــی از اثــر، ایــن راز آلودگــی ادامــه 
می یابــد. موضــوع مســتند نیــز جذاب 

پوستر  فیلم مستند
»لبخند سرد محافظ«
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است. دام های اهلی دچار یک بیماری 
خطرنــاک واگیــردار شــده اند و ایــن امر 
ســبب شــده تــا حیات وحــش منطقه 
و حیوانــات وحشــی، اعــم از گوزن ها و 
بزهــا نیز به ایــن بیماری مبتال شــوند. 
ایــن چالــش دلیلی اســت تــا متولیان 
امر، جلوی چرای دام های اهالی مناطق 
بیشــتر  بیمــاری  تــا  بگیرنــد  را  اطــراف 
شــود. مســتند »لبخند ســرد محافظ« 
کشمکشی پیوسته را بدون قضاوت، 
در اثــری بلنــد پیگیــری می کنــد، بدون 
اینکه روایت از پیشــرفت بازبماند و یا 

ریتــم اثر دچار خدشــه شــود؛ بنابراین 
می توان مستند »لبخند سرد محافظ« 
را بــه دلیــل بهــره بــردن از شــیوه ثبت 
رویــداد به صــورت زنــده و پیگیری امور 
به شــکلی کارآگاهی، ســتود. به عبارتی 
در ایــن مســتند، بیمــاری واگیــردار که 
ح می شــود،  به عنــوان یــک چالــش طر
در میان سه گروه از مردم و دو گروه از 
خ می دهد. مستند،  مسئوالن دولتی ر
جدالی بین دامداران منطقه و مدیران 
دولتــی اســت کــه هرکــدام به زعم خود 
و  پیش آمــده  مشــکل  دارنــد  ســعی 
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را  بیمــاری  کنتــرل  در  مدیریــت  عــدم 
بــه دوش یکدیگــر بیندازنــد. تصاویــر 
بــا هم نشــینی و یــا قطــع یکدیگــر این 
شــکل از روایــت را ایجــاد می کنــد کــه 
انــگار مستندســاز مجــال بیــان کامل 
موضــوع، توســط هرکــدام از نیروهــای 
مخالــف را نمی دهــد و ســعی می کنــد 
البــه الی  در  پی درپــی  قطع هــای  بــا 
 متضاد آنان، حقیقتی 

ً
حرف های بعضا

را که بینشان دست به دست می شود 
و هرکــدام ســعی در پنهــان کــردن آن 

دارند، برمال کند.
 مســتند »لبخنــد ســرد محافــظ« اثری 

زنده و پویاست. 
 آنجایی 

ً
مستندســاز و دوربیــن دقیقــا

حضور دارند کــه حادثه به صورت زنده 
اســت.  جریــان  حــال  در  اکنونــش  در 
بــه عبارتــی رویــداد متعلق به گذشــته 
خاطــره  و  مصاحبــه  فقــط  و  نیســت 
چالشــی  مســتندی  بــه  را  اثــر  گویــی، 
تبدیــل نمی کنــد. حتــی مصاحبه هــا و 
گفتگــو بــا افــراد مختلف کــه به صورت 
خ می دهد و در بیشتر  چهره به چهره ر
آثار مشابه، این افراد به نقل ماجرایی 
گذشــته  بــه  مربــوط  کــه  می پردازنــد 

اســت، در این اثــر به واســطه مواجهه 
یکدیگــر،  کنــار  در  مخالــف  نیروهــای 
زنــده  جدالــی  بــه  گفتگوهــا  همیــن 
تبدیل شــده اســت. به نوعــی دوربینی 
که می توانســت در آرامشی نچسب با 
افرادی که حرف می زنند مواجه شــود، 
اینجــا همان افــراد را رودر روی هم قرار 
می دهــد و همچــون یک ناظــر تنها به 

مشاهده آن ها می پردازد. 
به طــور مثال مســئوالن دامپزشــکی و 
مســئوالن محیط زیســت ازاین جهــت 
که هرکدام ســعی می کنند عدم کنترل 
بــه  را  منطقــه  جانــوران  در  طاعــون 
گــردن آن یکــی بیندازنــد، خودبه خــود 
دیالوگ هایشــان به صورت مکالمه ای 
پــر از جدل به تصویر درمی آید. حتی در 
بخش هایــی از مســتند »لبخند ســرد 
محافــظ« مستندســاز و بــا زیرنویــس 
تأکیــد می کنــد کــه ایــن تصاویــر پــس 
از ضبــط اصلــی ثبــت  شــده اســت. بــه 
ضبــط  از  دولتــی  مســئوالن  عبارتــی 
گاه نیســتند و در ایــن حالــت  تصویــرآ
خ می دهــد. یکی از  اســت کــه فاجعــه ر
مســئوالن دولتــی درحالی کــه در حــال 
می گویــد:  هســتند  شــیرینی  خــوردن 
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ضعیــف  محیط زیســت   
ً
واقعــا »ولــی 

عمل کرد حقیقت رو میگم!« مســتند 
نــدارد.  تعــارف  اســت.  بی پــرده  اثــری 
تصاویــری کــه بعــد از خامــوش کــردِن 
دولتــی  مدیــران  از  دوربیــن  به ظاهــر 
ثبــت می شــود حــاوی مطالبــی اســت 
کــه همان حقایق پنهان شــده را فاش 

می کند.
 مستند »لبخند سرد محافظ« لحظات 
تلــخ زیــادی دارد که ازنظر بصــری به اثر 

کمک کرده است. 
به طــور مثــال مــرگ آرام یــک بــز کوهی 
این کــه  بــرای  و  بیمــاری  دلیــل  بــه 
همــراه  حیــوان  رنــج  بــا  ســوزاندنش 
کشــته  محیط بانــان  توســط  نباشــد، 
می شــود و بعــد مرحلــه ســوزاندن دام 
بیمــار انجام می شــود؛ و یــا رنج مردمی 
که به واســطه شــیوع بیماری، دیگر نه 
کشــاورزی دارند و نه دامداری، مواردی 
اســت کــه بــه صورتــی مــوازی در کنــار 

یکدیگر قرار می گیرد.
مســتند »لبخند سرد محافظ« عنوانی 
به شــدت جــذاب و تأمل  برانگیــز دارد. 
عنوانــی کــه وام گرفته شــده از یکــی از 
لحظات اثر اســت. بخشــی کوتــاه از اثر 
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ارجاعی اســت که به واســطه آن عنوان 
و  اســت  انتخاب شــده  مســتند  ایــن 
افــزوده.  بــر جذابیــت آن  امــر  همیــن 
مــرگ  دل خــراش  صحنه هــای  از  بعــد 
از  انبوهــی  بــز کوهــی، جمــع آوری  یــک 
الشه های حیوانات مشابه و سوزاندن 
پس ازاینکــه  و  منطقــه  یــک  در  آن هــا 
نمایــش  بــه  دولتی هــا  درگیری هــای 
درآمــد و تناقضــات متعــددی روبــروی 
یکدیگــر در ایــن مســتند قــرار گرفــت 
و پــس از این کــه مســئولین، آمارهــای 
و  مرگ ومیــر  از  متفاوتــی  و  مختلــف 
یــا دالیــل بیمــاری ارائــه کردنــد و پــس 
در  مســئولین  ســهل انگاری  بیــان  از 
از  تصاویــری  و  بیمــاری  کنتــرل  عــدم 
ضدعفونی کردن آب شرب حیوانات و 
جلوگیری دیرهنگام از شــیوع طاعون، 
یکی از عوامل فیلم از پشت دوربین با 
یک محیط بان گفتگوی کوتاهی دارد. 

می پرســد:  محیط بــان  از  مستندســاز 
ضدعفونــی  رو  آب  شــما  کــه  »زمانــی 
کردیــن حــدود یــک هفته بعــد تلفات 
جانوران کم شد. چرا زودتر ضدعفونی 
را شــروع نکردیــد؟« و محیط بــان بــرای 
مکــث  ســؤال  ایــن  بــه  دادن  پاســخ 

طوالنــی می کنــد. مکثــی که بیشــتر به 
می خــورد.  داســتانی  فیلم هــای  درد 
محیط بان ســرش را پایین می اندازد و 
ســکوت می کنــد و می گویــد: »چرایش 
او  تلــخ  لبخنــد  و  نمیدونــم«  دیگــه  را 
پاســخی روشــن به این مســئله است 
که ســهل انگاری در تأمین اعتبار برای 
یــک میکروب زدایی و تهیه آب ســالم، 
منجــر به مرگ صدها گونــه جانوری در 
یک منطقه شــده اســت و اینجاســت 
کــه آن لبخنــد تلــخ یــا ســرد محیط بان 
تــا  عنــوان  از  مفهــوم  یــک  به عنــوان 

موضوع اثر امتداد می یابد.
 مســتند »لبخند ســرد محافظ« شبیه 
به یک بازجویی یک ســاعته، چالشی را 
ح می کنــد و جالب اینکــه به نتیجه  طر
 می دانیم که این 

ً
نیز می رسد. ما نهایتا

طاعون همــان لبخند تلخی اســت که 
محیط بان بــه جای جوابی ســاده برای 

سؤالی ساده بر لبش می نشیند. 
طاعونی که می توانست زودتر ریشه کن 
کــه در ایــن میــان،  شــود و می دانیــم 
اجــازه  به هیچ عنــوان  منابــع  کمبــود 
انجــام امــوری این چنیــن پیشــگیرانه 

برای اتفاقی بسیار تلخ را نمی دهد.

مستند »لبخند سرد 
محافظ« عنوانی 
به شدت جذاب 

و تأمل  برانگیز 
دارد. عنوانی که 

وام گرفته شده از 
یکی از لحظات اثر 

است. بخشی کوتاه 
از اثر ارجاعی است 

که به واسطه آن 
عنوان این مستند 

انتخاب شده است و 
همین امر بر جذابیت 

آن افزوده.
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وقتي که بعد از یک عمر فیلمبرداري توي صدا و سیما بازنشست 
شـد، مي تونسـت مثـل خیلـي از آدمـا کـه دوره ي استراحتشـون رو 
شروع می کنن، به راحتي قید کار کردن رو بزنه. ولي این راه رو انتخاب 
نکرد و به جاش، رفت سراغِ  یک عالقه ي قدیمي، سمت فیلم ساز 
شدن. اینقدر به این کار عالقه داره که هنوز هم خودش دوربین رو 
دوباره دست می گیره و تک تک صحنه هایی که می خواد رو شکار 

می کنه.

کارگردان:
سیمین فالح زاده 

تهرانی

نویسنده:
  رحیم ناظریان
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رنجی که نشان داده 
نمی شود

یادداشتی بر مستند  »نشاگرون«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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اســت  اثــری  »نشــاگرون«  مســتند 
که به راحتــی نمی توان موضــوع آن را 

مشخص کرد. 
از  ایــن مســتند  در  آشــفتگی موضــوع 
آن  انتخــاب عنــوان  در  ریشــه  یک ســو 
دارد کــه ذهــن مــا را به ســوی موضوعــی 
واحــد می کشــاند، امــا در خــود اثــر موارد 
متعددی هســت که می تواند به عنوان 
در  شــود.  برداشــت  اصلــی  موضوعــی 
نــگاه اول بــا توجــه به عنــوان مســتند و 
بی شــک پالن های ابتدایی از زمین های 
برنج و جغرافیای شمال، این نکته بیان 
می گــردد که شــاهد مســتندی خواهیم 
بــود در رابطــه با نشــاء برنج و اشــخاصی 
که کارشــان نشــا کــردن اســت؛ امــا این 
موضوع در طول اثر بارها به حاشیه رانده 
می شود. مستند »نشاگرون« با استفاده 
از گفتار متنی توضیح دهنده، مواردی در 
رابطه با زنان شالی کار شمالی، آب وهوای 
شــمال، فرهنــگ شــمال و ویژگی هــای 
جغرافیایی این منطقه را بیان می کند. در 
همان پالن های ابتدایی، دوربین در یک 
خــودرو به ســمت مقصدی کــه احتمااًل 
ســوژه در آنجــا قــرار دارد، حرکت می کند. 
مســتند با تصاویری از زندگی و کالم زنی 

روســتایی در ســوادکوه ادامــه می یابد و 
در طــول اثر زنــان دیگــری را نیز این گونه 
معرفــی می کنــد. گفتار متن در مســتند 
»نشــاگرون« شــبیه برنامــه ای رادیویــی 
پالن هــای  همــان  در  می شــود.  بیــان 
آغازیــن، ایــن شــبهه ایجاد می شــود که 
رادیــوی خودرویــی در حــال حرکــت در 
حال شرح جغرافیا وزنان شالی کار است؛ 
امــا کمی بعــد این تصــور رنگ می بــازد و 
گفتــار به متــن به همان حالت کلیشــه 
و رایــج در چنیــن آثــاری بــه کار مــی رود. 
بااین حال گفتار متن در این اثر به همان 
شکل توضیح دهنده و بدیهی استفاده 
می شــود. به طور مثال زنان شــالی کار در 
حــال انجام کاری هســتند کــه مربوط به 
شالی کاری است و گفتار متن نیز همان 
اعمــال مشــاهده   شــده را  مجدد شــرح 
می دهد. درمســتند »نشاگرون« گفتگو 
با زنان شالی کار به عنوان یک شیوه برای 
تولید به کار می رود و نکته ای که می توان 
در رابطه با گفتگوها بیان نمود این است 
که سؤاالت عوامل مستند و پاسخ های 
این زنان سؤاالتی تأثیرگذار و پاسخ های 
جالب نیستند. پاسخ ها دارای محتوایی 
کاماًل قابل پیش بینی اند و سؤاالت، جز 

پوستر  فیلم مستند
»نشاگرون«
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روزمرگی و محتوایی تکراری چیز دیگری 
ندارنــد. به طــور مثــال ســؤاالتی در رابطه 
بــا شــکل کار شــالی کاری و مشــقت کار 
نشا به یقین پاسخ های قابل پیش بینی 
 این پاســخ های قابل 

ً
دارد کــه اینجا عینا

حدس بیان می گردد.
 اما در بحث موضوع، مستند نشاگرون 
دارای تشتت و آشفتگی است. اینکه ما 
بــرای دریافت موضوع اصلی دچار تردید 
می شویم چیزی قابل لمس در اثر است. 
در طول اثر بیش از ۵ بار در رابطه با خوابی 
که یکی از زنان شالی کار دیده است، مبنی 
بر خواب نما شدن توســط یک امامزاده 
طرح می شود و البته این نکته را نیز باید 
گفــت که تکرار این مســئله در طــول اثر 
کارکــرد آن چنانــی نــدارد. در بخش هایی 
مختلف، زن شالی کار که خواب نما شده 
همــان اطالعاتــی را می دهــد کــه دفعات 
قبــل در رابطــه بــا محتــوای آن خواب هــا 
داده است. به عبارتی همان دیالوگ ها را 
در رابطه با رویدادی که در خواب رخ داده 
اســت زن در جای جــای اثر تکرار می کند. 
عالوه بر این که، این تکرار به نوعی اضافه  
و تأکیــدی بی مــورد اســت، خودبه خــود 
موضــوع اثر را نیز به چالش می کشــد. با 

تکــرار بی رویه موضــوِع خــواب، موضوع 
اصلی مســتند به حاشــیه رانده شــده و 
همیــن موضــوع خــواب در برخی مــوارد 
جــای آن را می گیــرد. بــه عبارتی مســتند، 
عنــوان »نشــاگر« روی آن اســت و ایــن 
ایده را برجسته می کند که ما شاهد زنان 
نشانگری خواهیم بود که با شالی کاری در 
ارتباط اند؛ اما اینجا این عنوان به زن هایی 
اشــاره دارد که نشــاگرند اما زندگی شــان 
بــا اعمالی متفــاوت و مختلــف می گذرد. 
به طــور مثال یک زن کــه او را نیز می توان 
باصفت نشاگر خطاب قرار داد دامداری 
دارد و یا زنی دیگر با همین خصوصیات 
کار برنــج را رهــا کــرده و به دلیــل امراضی 
که دارد دیگر قادر به ادامه کاشــت برنج 
نیست. حال اگر این گونه تصورکنیم که 
عنــوان »نشــاگرون« می خواهــد مــا را به 
شــناخت شــخصیت هایی که کارشــان 
نشــا کــردن اســت ارجــاع دهــد، بــا ایــن 
دریافــت نیــز ایــن ایراد بــر مســتند وارد 
اســت کــه شــخصیت پردازی صحیحــی 
در اثــر اتفــاق نمی افتــد. بــه زبــان دیگــر 
اگــر عنــوان »نشــاگرون« بــه ایــن دلیــل 
انتخاب شــده تــا مــا را متقاعــد کنــد کــه 
شــاهد اثری هســتیم که قرار است زنان 
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نشــانگر را معرفی نمایــد بازهم می توان 
گفت که مســتند در ایــن معرفی موفق 

عمل نکرده است.
از طرفی در طول اثر، بحث کاشت، داشت 
و برداشــت برنــج نیــز در البــه الی روایــت 
گنجانــده  شــده کــه ایــن خــود موضــوع 
جداگانه ای است. به عبارتی انگار شاهد 
مستندی هستیم که در رابطه با طریقه 
کاشــت، داشت و برداشت برنج است و 
نه شرایط زندگی چند زن روستایی. با این 
توصیف می توان گفت مستندساز انگار 
با انتخاب عنوان »نشــاگرون« قصد این 
را داشــته تــا خــرده روایت هایــی از زندگی 
چنــد زن را بــه همراه چنــد موضوع دیگر 
در قالب روایتی منســجم ارائه دهد و به 
فرض بگوید فیلم درباره نشا کردن یا چند 
زن نشانگر است،که البته در این زمینه 
موفق نبوده چراکه مستند »نشاگرون« 
ازنظــر  دارای روایتــی منســجم نیســت. 
فضاســازی ایده های فیلم ســاز به خوبی 
مســتند  نمی شــود.  اجــرا  اثــر  ایــن  در 
می خواهــد رنــج نشــا گران زن را نشــان 
دهد اما برای بیان آن فقط به گفتار متن 
اکتفا می کند. به طور مثال گفتار متن در 
چند جمله، سختی کار نشا کردن را بیان 

مــی دارد و تصاویــر نیــز جســته وگریخته 
چنــد زن را در حــال نشــا کــردن نشــان 
می دهــد و ایــن تصاویر به شــدت خبری 
هستند و حالت یا رنگ و بوی رنج در آن 
دیــده نمی شــود. این در حالی اســت که 
نشــان دادن سختی کار نشــا برای زنانی 
کــه در گل و شــل ســاعت ها بــا قامتــی 
خمیده مشغول به کارند به هیچ عنوان 

کار سختی نیست. 
ثبــت  بــا  می توانســت  مستندســاز 
پالن هایــی طوالنــی از زنانی کــه در حالتی 
نامتعادل مشغول نشا هستند و قطع 
این تصاویر به دردهای آن ها و خستگی 
شدیدکار، در چند مرحله این رنج را نشان 
دهــد که البته مستندســاز مســئولیت 
این انتقال حــس را به گفتار متن واگذار 
می کنــد. در پایــان اثــر نیــز چنــد کــودک 
نوبــت به نوبت به شــکل اسلوموشــن 
دسته گلی را به سمت دوربین می آورند. 
ایــن نیــز اوج بــی خالقیتی هــم در بحث 
آشــفتگی روایــت و هــم در بحــث فــرم 
اســت. گل تقدیم کردن به مخاطب، جز 
یــک تزیین غیرخالقانه هیــچ ارتباطی به 
موضوع اثر ندارد و از نظر فرمی نیز خیلی 

جالب نیست.

»نشاگرون« قصد 
این را داشته تا خرده 
روایت هایی از زندگی 

چند زن را به همراه 
چند موضوع دیگر در 

قالب روایتی منسجم 
ارائه دهد و به فرض 

بگوید فیلم درباره 
نشا کردن یا چند زن 

نشانگر است.
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توی زندگي هر کدوم از ما آدما، کم نبوده کارایي که دوست داشتیم 
سمتشون بریم اما هرکسي یه جوري بهمون گفته : از خیرش بگذر، 

این کاِر تو نیست!
فـرق آدم هـای موفـق بـا بقیـه تـوی همینـه، آدم هـای موفق کسـایی 
هسـتن کـه شـهامت گـوش نکـردن بـه اون حـرف هـا رو داشـتن، 
کسـایی کـه یـه یـا علـی گفتند و توی مسـیر پـر از مانع سـمت هدفی 

که داشتن دویدند.
داستان خانم سرمد هم همینه، داستان دختریه که بعد از دو ترم، 
از رشـته ی ریاضـی انصـراف داد چـون ایمـان داشـت کـه مسـیرش از 
رشـته ی سـینما می گـذره. شـاید انتخابـی کـه کـرد سـخت بـود، ولـی 

مطمئنا می ارزید!

کارگردان:
رضوان سرمد 

نویسنده:
حدیثه  میثمی
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لودگی  کلیشه های آ
تهران

یادداشتی بر مستند  »میان اجتماع خشمگین«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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اجتمــاع  میــان  »در  مســتند 
خشــمگین« اثری اســت که شبیه 
بــه یــک مقالــه علمــی و پژوهشــی بــه 
آلودگــی هــوا در تهــران می پــردازد و بــا 
در  همه جانبــه  پژوهشــی  و  تحقیــق 
قبــال ایــن موضــوع و مقایســه شــهر 
تهــران با شــهرهای آلــوده ســایر نقاط 
جهــان کــه اینــک بــا اقداماتــی علمی و 
کارشناســی از آلودگی رهایی یافته اند، 

موضوعش را واکاوی می کند.
 مستند »در میان اجتماع خشمگین« 
در آغــاز بــا پرداختن بر بحــث وارونگی 
هــوا و آلودگــی بیــش از حــد مجــاز هوا 
در چند دهه گذشــته در شــهر لندن و 
مکزیکو ســیتی به عنوان مقدمه، وارد 

موضوعش می شود. 
کــه در ایــن شــهرها بــه دلیــل  جایــی 
وجــود آالینــده هــای ســمی در هــوا به 
طــور مثال در لندن ۱۳ هزار نفر در یک 
هفته و همچنین در اتفاقی مشابه در 
مکزیکوســیتی ۳۳0 نفر جــان خود را از 

دست دادند. 
چنین اتفاقی در ســال های گذشته در 
نیویورک نیز افتاد که منجر به مرگ ۲00 
نفر شــد. بنابراین بــا چنین مقدمه ای 

اجتمــاع  میــان  »در  مســتند  در 
شــاهد  پیــش  از  پیــش  خشــمگین« 
اثری علمی، پژوهشــی خواهیم بود که 
سعی دارد تمامی مناسبات و دالیل و 
راهکارهای برون رفت از این چالش را 
مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل 
در ایــن مســتند به مــوارد متعــددی از 
بررســی آلودگی هــوای تهــران پرداخته 
می شــود. بــه طــور مثــال بــا ســنجش 
ایــن آلودگی و دادن اطالعــات آماری از 
وجود آزبســت و بنــزن در هوای تهران 
و ارائــه اطالعاتــی از مــرگ ۶ هــزار نفر در 
ســال بــه دلیــل آلودگی هــوا در تهران، 
مــی  بررســی  را  اش  موضــوع  مســتند 

کند.
 مستند »در میان اجتماع خشمگین« 
مهمتریــن  و  آرشــیو  از  اســتفاده  بــا 
ابزارش یعنی گفتار متنی، پژوهشی به 
اثــری تبدیل می شــود که هــم از جنبه 
تاریخــی و هــم علمــی بــه موضوعــش 
ورود می کنــد. بی شــک چنین آثاری در 
رده مســتندهای تلویزیونی و آموزنده 
جــای دارند و به دلیــل این که موضوع 
آنهــا از نظر اصالت یگانه نیســت و آثار 
بی شــماری از ایــن دســت، چــه دربــاره 
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تهــران و چــه نمونــه هــای خارجیــش 
بیشــتر  بنابرایــن  اســت  شــده  تولیــد 
توانــد  مــی  ایــن  در  ســوژه   اهمیــت 
خالصه شود که مستندساز چگونه با 
موضوع برخورد کرده اســت و یا اینکه 
این سوژۀ تکراری را به چه صورتی بیان 
کــرده اســت و مهمتر از همــه اینکه آیا 
در خــالل اثر، کشــفی جدیــد از موضوع 
را  نویــن  راهــکاری  و  کنــد  مــی  ارائــه 
پیشــنهاد می دهد یا خیر؟ در مستند 
»در میان اجتماع خشمگین« خبری از 

این موارد جدید نیست. 
موضــوع همانقــدر تکــراری اســت کــه 
بــا  اینگونــه اســت. مستندســاز  اجــرا 
از فرمــی  بــه دور  رویکــردی پژوهشــی 
جدیــد و یا خالقیتــی منحصر به فرد در 
قبــال ارائــه موضوع بــه آن می پــردازد. 
برای روشن تر شدن موضوع کافیست 
کــه  آثــار مســتند و جذابیتــی  از  غ  فــار
»دیــدن« در قبــال »خوانــدن« دارد، بــه 
ثــار نوشــتاری در قبال آلودگــی تهران  آ
مراجعه کنیم. بی شــک مقاالت علمی 
بیشــماری در رابطــه بــا ایــن موضــوع 
تولید شده است و یا کتاب های زیادی 
نیــز در این باره نوشــته شــده یا اینکه 

مطالعــات گســترده ای )اگرچه بیشــتر 
در حــد حــرف باقی می مانــد(، در رابطه 
با آلودگــی تهران صورت گرفته اســت. 
بنابرایــن قاطعانــه می تــوان گفــت کــه 
مستند »در میان اجتماع خشمگین« 
دارای ســوژه ای اســت که مستندســاز 
نیــز نمی توانــد با اتکا بر مهــارت هایی 
خالقانه، بر رویدادی کلیشه، مهرتازگی 
بزنــد. به عبارتــی همه آنچه کــه در این 
مســتند به صــورت بصری و یــا با گفتار 
در  پیشــتر  همگــی  شــد،  بیــان  متــن 
رســانه های دیگر به آن پرداخته شــده 
اســت. به طــور مثال روزی نیســت که 
صفحــات  رادیــو،  و  تلویزیــون  اخبــار 
روزنامه هــا و غیــره، آلودگــی تهــران را از 
مناظر مختلف بررســی نکنند. مواردی 
که شــامل ایــن موضوعات می شــود: 
مثــاًل آلودگــی هــوا بــر روی کــودکان و 
زنان بــاردار چــه تاثیر منفــی می گذارد؟ 
ســالخوردگان در برابــر آلودگــی هــوا بــا 
چــه زیان هــای جبران ناپذیــری مواجه 
بــر روی  آلودگــی هــوا  هســتند؟ تاثیــر 
چیســت؟  تهــران  شــهر  حیوانــات 
آلودگی هوای تهران از گذشته تاکنون 
چگونــه بوده و متولیــان امر چگونه با 
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این مســئله برخوردکردنــد؟ همه این 
موارد به صورت جســته و گریخته یا به 
صــورت کاماًل علمی و حســاب شــده از 
رسانه های دیگر قابل دریافت است. 

حال وقتی بــا اثری فیلمیک مواجه ایم 
و مســتند، همــان چیــزی را کــه دیگــر 
رســانه هــا به زبــان دیگــر بیــان نموده 
انــد بیان می کند، می توانیم این ادعا را 
ح کنیم که مستندســاز در چنین  مطــر
اثــری فقط به تصویری کــردن اطالعاتی 
توســط  پیشــتر  کــه  گمــارده  همــت 
گرفتــه  قــرار  پژوهــش  مــورد  دیگــران 
اثــر فیلمیــک  ایــن  اینجــا در  و  اســت 
تنهــا بــه تصویــر به عنــوان امــر جذاب 
شــدن  تصویــری  یادکــرد.  می تــوان 
رویداد و البته شکل انتخاب اطالعات 
و جذابیــت، گفتگو با افرادی اســت که 
دچــار چالشــی با آلودگی هوا هســتند. 
البتــه ایــن مــوارد نمی توانــد مصداقی 
برای ارزش گذاری یک مســتند باشــد، 
 عــالوه بــر 

ً
چراکــه اثــری مســتند یقینــا

جذابیت هــای بصــری نیازمند اصالت 
در موضوع نیز هست. 

نریشــن و گفتــار متــن در مســتند »در 
ادبیاتــی  خشــمگین«  اجتمــاع  میــان 

پژوهشــی، علمــی دارد.گاهــی بــا وجود 
اینکه مستند از تصاویری متنوع بهره 
می بــرد، گفتــار متن به صــورت متکلم 
وحــده حتــی بــه جــای مــردم نیــز حرف 

می زند. به طور مثال:
 »ایــن از خصوصیــات ویــژه و شــگفتی 
های فرهنگ ماســت کــه توان عجیب 
و قوه استدالل باالیی در جهت پشت 
گوش اندازی مســائل داریــم. وقتی به 
راحتــی بــه نامالیمات عــادت می کنیم 
طبیعــی اســت کــه بــه دنبــال راه حــل 

مناسبی هم برای حل آن نیستیم.«  
در ایــن گفتــار به متــن با وجــود اینکه 
مــردم  تصاویــر در حــال نشــان دادن 
و آلودگــی شــهر اســت، گفتــار متن به 
صــورت یــک طرفــه از زبــان آنهــا حــرف 
مــی زند. یا به طور مثــال در جای دیگر، 
نریتــور صدایــش را بــا توجــه بــه تغییــر 
راوی عــوض می کنــد، مثــال بــرای نقــل 
گفتــه یــک تاریخ نویــس خارجی و نقل 
قول او، گوینده متن که با لحنی کتابی 
کنــد،  مــی  بیــان  را  جمــالت  رســمی  و 
نــاگاه صدا ســازی میکند و ســعی دارد 
بــه صــورت آنــی شــبیه آن راوی حــرف 
بزننــد. یــا همچنــان بــا وجــودی کــه در 
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مستند »در میان اجتماع خشمگین« 
افراد زیادی به عنوان مصاحبه شــونده 
توانــد  مــی  کارگــردان  و  دارنــد  حضــور 
بــه واســطه آنهــا بــه حــذف گفتارمتنی 
امــا  دهــد؛  پایــان  طرفــه  یــک  کامــاًل 
نمونه هــای دیگــر نیــز وجــود دارد کــه 
در آن متــن همچنــان متکلــم وحده و 
یــک جانبه گرایانــه بــه ابراز عقیــده می 
پردازد: »از دیگر خصلت های شــگفت 
انگیــز مــا بــی برنامه گــی اســت و حتــی 
اگر برنامه ای هم در کار باشــد معموال 

کار خودمــان را انجــام می دهیــم و راه 
خودمــان را مــی رویــم«. بخــش زیادی 
از مســتند بــه ایــن قضاوت یا بــه زبان 
دارد  اختصــاص  گفتــن  ســخن  مــردم 
کــه می توانســت ایــن گونه مســتقیم 
توسط گوینده متن ارائه نشود و فقط 
گفتــار متن که ســاحتی پژوهــش دارد 

بار انتقال آن را به دوش نکشد. 
مستند »در میان اجتماع خشمگین« 
بــرای اثبات برخــی از اســتدالل هایش 
بــه مصاحبه با افــرادی روی می آورد که 
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از آلودگی بیمار شده اند. در این حالت 
در  کــه  دیگــر  مســتندهایی  همچــون 
رابطــه با آلودگی هواســت، حــرف های 
تکراری را از این قبیل افراد می شنویم. 
جــز مــواردی آموزشــی، خبــری از جزئــی 
یــا  و  نــدارد  وجــود  مســائل  در  نگــری 
جمالتــی تامــل برانگیــز از کاراکترهــای 
مهمــان در مســتند نمــی شــنویم. در 
مستند »در میان اجتماع خشمگین« 
مــا هیچگاه بــه زندگــی خصوصــی این 
افراد نزدیک نمی شــویم و یا به عبارتی 
بهتر است بگوییم شخصیت پردازی 
در این قبیــل آثار اهمیت زیادی ندارد 
چراکــه به طور مثــال این افراد آســیب 
دیــده از آلودگــی هــوا، نــه حرف هایــی 
می زننــد کــه انتظــارش را نداریــم و نــه 
کشفی جدید هســتند از درون افرادی 
که رویکردی تازه دارند. مثاًل فردی که از 
شهرســتان به تهران می آید می گوید: 
»حالــم در تهران خراب شــد به روســتا 
که برگشــتم خوب شــد« یــا بیماری که 
راننــده بی آرتی بود و مشــکل تنفســی 
پیــدا کــرد و در رابطــه بــا آلودگــی هــوا و 
ح  ارتباطــش با بیمــاری مــواردی را مطر
مــی کند که همه اینها کاماًل قابل درک 

و البته کلیشــه اســت. در مســتند »در 
میــان اجتمــاع خشــمگین« بخشــی از 
بــه مقایســه تهــران و شــهرهایی  اثــر 
نیویــورک  و  مکزیکوســیتی  همچــون 
سیاســت  عبارتــی  بــه  پــردازد.  مــی 
خودروهــای  از  اســتفاده  ســختگیرانه 
اســتاندارد، ســوخت مناسب و بهبود 
عملکــرد موتورهــا توانســته موقعیت 
چشــمگیری در کنتــرل هــوا و آلودگــی 
بیــاورد.  دســت  بــه  شــهرها  ایــن  در 
ایــن  بــه  پرداختــن  بــا  مستندســاز 
موضوعــات ســعی می کنــد تــا بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کندکــه ناتوانــی مدیریت 
داخلــی، نقش بســزایی در رســیدن به 
در  چراکــه  دارد؛  تهــران  هــوای  بحــران 
اثــر، بارها بــر آن تاکید و بیان می شــود 
شــهرهایی کــه تــا ســالها قبــل رکــورد 
آلودگــی را داشــتند و در صــدر لیســت 
شــهرهای آلــوده جهــان بودنــد اینــک 
ظرف چند ســال به شــهرهایی تبدیل 
شــدند کــه حتــی نامشــان در لیســت 

شهرهای آلوده جهان نیز نیست.  
در چنیــن مســتند هایی آنچــه بیش از 
همه اهمیت دارد فقط موضوع است. 
موضــوع به عنوان عنصــر غالب به آن 
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تاکیــد مــی شــود و از مناظــر مختلــف 
مورد بررســی قرار می گیــرد.  »همانطور 
از دالیــل اصلــی  یکــی  گفتــه شــد  کــه 
آلودگــی هــوای تهــران افزایــش روز بــه 
روز جمعیت این کالنشــهر ۱۲ میلیون 

نفری است.«.
در طول بیان این گفتار متن، تصاویر، 
جمعیــت  کــه  را  عمومــی  معبــر  یــک 
زیــادی از آن عبــور مــی کنــد نشــان می 
دهــد که به خودی خود تصویری کامال 
خبری، کلیشــه و ســاده انگارانه است. 
یــا مباحث تاریخِی مســتند و بحث آقا 
محمــد خــان قاجــار و انتقــال پایتخت 
بــه تهــران یقینــا فقــط دربــاره افزایــش 
جمعیــت در تهران خواهد بود که این 
نیــز امــری بدیهــی اســت. و حتمــا این 
افزایــش جمعیــت و پرداختــن بــه آن 
ح  در این مســتند برای رســیدن به شر
یکــی از دالیــل آلودگــی هــوای تهــران 

است. 
 آنچه که پیداست در مستند »در میان 
اجتماع خشمگین« مستند ساز تمام 
مــواردی کــه نقشــی در آلودگــی هــوای 
تهــران دارد را فقط برای بیان دالیل به 
ح می کنــد و در  صــورت کامال ســاده طر

ِح موضوع و شــکافتن  خــالل ایــن طــر
دالیــل، البتــه راهکاری ارائــه نمی دهد. 
مستند »در میان اجتماع خشمگین« 
به طور کل چیز تازه ای برای بیان ندارد 
و بــا وجــود اینکه اتمســفر چندش آور 
دود و دم تهران می تواند از نظر بصری، 
خــود گویای مفاهیــم روانشــناختی در 
قبــال آدم هایی که در اثــر حضور دارند 
باشد؛ اینجا فقط به عنوان یک گزارش 
به آن نگریسته می شود. نریشن تنها 
بــه بیــان اینکــه آدم هــا در آلودگی هوا 
مــی تواننــد مشــکالت روحــی و ضعف 
باشــند  داشــته  ناتوانــی  و  اعصــاب 
افــرادی  ســعی در نمایــش مســتقیم 
دارد کــه دچــار این چالش ها هســتند 
و خودشــان به شــکلی ســاده انگارانه 
بــه بیــان آن می پردازند و کارشناســان 
علمی مستند نیز به صورت مستقیم 
و  می کننــد  ح  طــر را  هــا  چالــش  ایــن 
تصاویــر نیز جســته و گریختــه، آدم ها 
و شــهروندان را نشــان مــی دهــد کــه 
 
ً
در آلودگــی دســت و پا می زننــد. دقیقا

تصاویــری که مــا را به یاد گــزارش های 
خبــری تلویزیــون و آیتم هــای کوتاه در 

باب آلودگی هوای تهران می اندازد.

مستند »در میان 
اجتماع خشمگین« 

به طور کل چیز تازه 
ای برای بیان ندارد و با 

وجود اینکه اتمسفر 
چندش آور دود و دم 
تهران می تواند از نظر 

بصری، خود گویای 
مفاهیم روانشناختی 

در قبال آدم هایی که 
در اثر حضور دارند 

باشد؛ اینجا فقط به 
عنوان یک گزارش به 

آن نگریسته می شود.
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اسمش هادی معصوم دوسته، پونزده ساله بود که برای اولین بار 
سنگینی دوربین روی دست اش نشست، پونزده ساله بود که با 
همـون دوربین اولین فیلم مستندشـو سـاخت. اینکـه خانوادش 
هنـر دوسـت بـودن کـم تاثیـر نداشـت تـو عالقش بـه فیلم سـازی و 

سینما، ولی اصل زحمت روی دوش خودش بود.
بعـد از اون تجربـه ی کوچیـِک تـوی دنیـای مسـتند، مدتـی از مسـیر 
فیلمسازی کنار رفت، ولی وقتی که برگشت سریعتر و قویتر از قبل 
به مسیرش ادامه داد، حاال اون دیگه یه فیلمساز 15ساله نیست، 

هادی یه کارگردانه!

کارگردان:
هادی معصوم 

دوست 

نویسنده:
حدیثه  میثمی
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یک زندگی، بدون 
نقطه عطف!

یادداشتی بر مستند  »نیک مارکت«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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مســتند »نیــک مارکــت« حکایــت 
ساده ای از رنج یک فرد برای معاش 
و تعمیــم آن بــه تمامــی آنهایــی اســت 
کــه در ال بــه الی ســطوح مختلــف یــک 
جامعــه بازیچــه بی عدالتــی انــد. »نیک 
مارکــت« شــبیه بــه یــک اتوبیوگرافــی، 
زندگــی فردی به نــام مهــدی را از دوران 
دانشجویی تا اکنونش روایت می کند. 
رنــج او بــرای ادامــه زندگــی، مشــکالت 
مالــی اش و حفــظ زندگــی زناشــویی و 
گــذران  بــرای  کافــی  درآمــدی  داشــتن 
زندگــی، مهمتریــن دغدغه هــای اولیه 
اوســت. مســتند »نیک مارکت« دارای 
کاراکتری اســت کــه زندگــی روزمره اش 
در پروســه ای طوالنــی مــدت از دوران 
دانشــجویی کــه ظاهــرا مرتبط با رشــته 
تئاتــر یــا سینماســت تــا زمــان اکنون و 
دوران زندگــی مشــترکش به ما معرفی 
ح یک زندگی کامال روزمره  می شود. شر
و معرفــی کاراکتــری کــه به هیــچ عنوان 
در زندگــی اش بــه اندازه انگشــت های 
یــک دســت هــم  نقطــه عطفــی نمــی 
بیند. به عبارتی این مستند را می توان 
اثری دانســت کــه در متن خــود زندگی 
می کنــد. در بحــث فرافیلم نیز می توان 

آن را بررســی نمــود. یــک تحصیل کرده 
بــا  مرتبــط  تحصیالتــش  احتمــاال  کــه 
فیلمســازی اســت و یــا حداقــل آرزوی 
دوران جوانــی اش فیلــم ســازی بــوده، 
اکنــون مســافرکش اســت و یــا تــن به 
کارگــری مــی دهد و البته تنهــا امیدش 
در قبال ســینما همین دوربینی است 
که پا به پای او در حال ثبت رویدادهای 
جزئــی و مهــم زندگــی اوســت. دوربین 
در ایــن مســتند همــان چیــزی را ثبــت 
می کند که معنای فقدان شغلی کاراکتر 
محــوری را کــه مرتبــط بــا تحصیالتــش 
است می دهد؛ اما همزمان در حالی که 
این فقدان توســط مخاطب لمس می 
شــود، فیلم یا همان آرزوی فیلمسازی 
در بــک گرانــد اثر بــرای مهــدی در حال 
تحقق اســت. این »زندگی در متن« که 
به شــکلی باور پذیر در مســتند »نیک 
مارکــت« جریــان دارد، از منظــر نظریــه 
فیلــم، همــان رویکــرد ســینمای قلــم 
اســت کــه اینجــا پــالن به پــالن هــم در 
حــال روایتــی جداگانــه از زندگی مهدی 
اســت و هــم تولیــد فیلمــی مســتقل. 
مارکــت«  »نیــک  مســتند  عبارتــی  بــه 
هــم سرگذشــت تلــخ فــردی را نمایش 

پوستر  فیلم مستند
»نیک مارکت«
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می دهــد کــه دور از آرزوهایــش در حال 
کارگری اســت و آوارگی تهران تا مشهد 
را پشــت ســر می گــذارد، ولــی در خــالل 
ح ایــن آوارگــی و دربــدری و رنــج کار  شــر
و حفــظ زندگــی مشــترکش، فیلمی که 
آرزوی ایفــای نقش در آن را داشــت نیز 
آهســته آهســته در حــال ثبــت شــدن 
و  کیارســتمی  عبــاس  یــاد  بــه  اســت. 
کلــوزآپ کــه در آن ســبزیان نیــز آرزوی 
آرتیســت شــدن و یا مخملباف شــدن 
کــه در  ناخواســته در حالــی  و  داشــت 
دادگاه بــه اتهامــش پاســخ مــی داد بــا 
دوربینی که با تاکید کیارســتمی مربوط 
بــه خود او بــود، به جرگه ســینمایی ها 

وارد شد. 
ثبــت  بــا  مارکــت«  »نیــک  مســتند 
دوران  از  خودمانــی  دورهمــی  یــک 
دانشجویی مهدی پس از جلسه دفاع 
پایان نامه اش آغاز می شود. تصاویری 
محفلــی  از  دوســتانه  و  خودمانــی 
دانشــجویی پس از جلســه دفاع پایان 
خاطراتشــان  و  آرزوهــا  ح  شــر و  نامــه 
کــه محتوایــش کــم کــم بــا پیشــرفت 
فیلــم، دردنــاک جلــوه می کنــد. آنچه در 
اهمیــت  ابتدایــی  هــای  پــالن  همیــن 

دارد خنده و شــادی و شــوقی است که 
در محفلــی کوچــک و دوســتانه دیــده 
می شــود کــه البته بــا نا امیــدی عجین 
شــده اما قبل از این محفل دوســتانه 
و خودمانــی مهــدی را درحــال رانندگــی 
و مسافرکشــی می بینیــم. همین کافی 
اســت تــا تمامــی صحنه هــای بعــد کــه 
شــامل آرزوهای اوســت دست خوش 
انتقــال معنایی دیگر شــود. به عبارتی 
با دیدن مسافرکشــی مهــدی به یقین 
می توانیــم صحنــه هــای بعــدی را کــه 
دربــاره آرزوهای او پــس از دفاع از پایان 
نامــه دانشــگاهیش اســت بــه عنوان 
یک مفهوم متناقض در نظر بگیریم که 
جذابیت معنایی دارد. خنده های پالن 
های ابتدایی فیلم در جمع دانشجویی 
به شدت تلخ جلوه می کند. اگرچه این 
دانشــجوها پس از پایان جلســه دفاع 
در حــال مرور آرزوهای آینده هســتند و 
صادقانه می خندند اما تنها به واسطه 
مســتند  اول  کشــی  مســافر  همــان 
تغییــر  مــا  پیش فرض هــای  تمامــی 

می کند. 
از  در مســتند »نیــک مارکــت« روایــت 
دوران دانشجویی کاراکتر مهدی آغاز و 
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ح داده  بخشی از مراسم عروسی او شر
می شــود و در ادامــه، زندگــی ســختش 
از  او  آرام  آرام  شــدن  دور  و  تهــران  در 
هدفــش بیــان و نهایتا کــوچ اجباری به 
زادگاهش مشــهد بیان می گــردد. این 
مهاجرت به زادگاه به نوعی دور شــدن 
کامــل او از هدفــی اســت کــه در همان 
سکانس ابتدایی یعنی دورهمی بعد از 

پایان نامه، تعبیر شد.
»نیــک مارکــت« دارای فرمــی اســت که 
ما را مجــاب می کند تا بپذیریم دوربین 
مدام حول محور مکانی است که در آن 
کاراکتر محوری حضور دارد. به گونه ای، 
ما شاهد مستندی هستیم که کاراکتر 
از  او  پیرامــون  جهــان  و  اش  محــوری 
زاویــه دید خــود او و از مجــرای دوربینی 
کــه حــول محــور اوســت بــه مخاطــب 
منتقــل می شــود و به همیــن دلیل در 
کل مســتند ایــده اصلــی اثــر هیچــگاه 
دست خوش تغییر یا به حاشیه رفتن 
نمی شــود. زن و مردی که زندگی شــان 
ح انــواع  از دانشــجویی تــا ازدواج و شــر
شغل هایشان روایت می شود همواره 
در مرکــز توجــه قــرار دارنــد. بــا این حال 
گاهی در این مســتند حواشی مرتبط با 

موضوع نیــز از قلم نمی افتد. آدم هایی 
خ کشــیده  دیگر نیز گاه در طول اثر به ر
مــی شــوند. مثــال تاکیــد روی مــرد دوره 
گــردی کــه بــا کودکــش و یــک بادکنک 
حــال  در  ترافیــک  البــالی  در  احتمــاال 
تکــدی گــری هســتند اینجا بــرای حفظ 
رویــه فیلم با زاویــه خاص دوربین ثبت 
مــی شــوند. بــه عبارتــی مســتند »نیک 
مارکت« کاراکتر محور اســت و به دلیل 
انتخاب این شــیوه، مرد متکــدی که از 
فروشــگاه مهدی خرید می کند توسط 
دوربیــن مستندســاز از فاصلــه ای دور 
اعمالش ثبت می شود تا این زاویۀ دور 
دوربیــن، ایــن حــس را ایجــاد نماید که 
مــا به عنوان مخاطب همچنان فاصله 
نزدیکمان با مهدی حفظ شــده اســت 
 
ً
و خیلــی از او دور نشــده ایــم و یا احیانا
این مهدی اســت که در حال دیدن آن 
مرد اســت. بنابراین حتی حواشــی این 
اثــر نیز همگی از صافــی نگاه مهدی به 
ما منتقل می شــود. به عبارتی نمایش 
و تصاویــر مرد متکدی احتمــااًل از نگاه 
مهدی است. این تکنیک فیلمبرداری 
اینجــا بســیار کاربــردی اســت چــرا کــه 
در چنیــن آثار مســتندی زاویــه دید که 



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۳۴

مختص به یک شخص خاص است با 
جهش از او و پرداختن به افرادی دیگر 
می توانــد بــه روایت آســیب وارد نماید؛ 
امــا اینجــا فیلمبــردارِی مخفیانــه و بــا 
فاصلــه دور از دیگران ما را همچنان در 
حــال و هوای مهدی و نــگاه خیره او به 
جهــان پیرامونش حفظ می کنــد. انگار 
مهدی که تحصیالت دانشــگاهی دارد 
ســرگردانیش بــا فــرد متکــدی تفــاوت 

آنچنانی ندارد.
یــک  مارکــت«  »نیــک  در  مستندســاز 
زندگــی معمولــی را بــه  خوبــی در لــوای 
تقالی یک فرد برای داشتن یک شغل 
تحصیــل  فــرد  یــک  ســوی  از  هــم  آن 
کــرده نشــان مــی دهــد. زن و شــوهری 
جــوان کــه هــر دو بــا آب و تــاب کار مــی 
کننــد و مــرد با وجــود اینکه در مشــهد 
را  مارکتــی  ســوپر  دیگــر  شــخصی  بــا 
دایــر می کنــد وکوچکتریــن ایــده بــرای 
درآمدزایــی را بــه ســرانجام مــی رســاند، 
هــر دو بــدون شــعار زدگــی و حتی بیان 
نیتشــان  بیــکاری،  موضــوع  شــفاف 
کامــال روشــن در خدمــت حفــظ زندگی 
بــا  مهــدی  مثــال  اســت.  مشترکشــان 
دیدن یک موزاییک فروشی در روبروی 

ســوپر مارکــت و اینکــه آنها مــی توانند 
بــا خرید یک وانــت در اوقات بیکاری با 
حمــل بار درآمــد دیگری بــه درآمد های 
 
ً
شــان اضافــه کنند، ایــن ایده را ســریعا

تحقــق می بخشــد و یــا همســر مهدی 
در خانــه خیاطــی می کنــد. اینهــا کارکرد 
روایت بدون شعارزدگی برای بیان ایده 
است. یعنی ما با دیدن این تالش خود 
بــه خود رنــج آن دو را نیز درک می کنیم. 
از نظر کاراکتر پردازی شخصیت مهدی 
اســت.  شــده  حســاب  ابعــادی  دارای 
عــالوه بر اینکه تحصیالت دانشــگاهی 
دارد و عــالوه بر اینکه او فردی تحصیل 
کرده است و حاال تن به هر شغلی برای 
درآمدزایــی مــی دهــد، به زعــم خودش 
فردی روشنفکر نیز هست. او در جایی 

از متن می گوید:
 »توی ۱۵ دقیقه تومی تونی نقاط عطف 
زندگی رو توی ســی و پنج ســال، پشت 
ســر هم بچینی. تــازه وقت هــم اضافه 
می آری. ۳۵ سالش که رفته، سی و پنج 
ســال دیگــه اش هم میره! ایــن زندگی 
کــه ۳0 دقیقــه توش نقطه عطــف نداره 
کجــاش رو باید جــدی گرفت! اصال چیز 

جدی وجود نداره!«
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 کاراکتــری بــه ظاهــر ناامید از شــرایط یا 
بــه ظاهــر بیخیــال کــه از ســویی دیگــر 
تقــال بــرای ایســتادن و مبــارزه کــردن را 
آنچنــان ادامه می دهد که متناقض می 
نماید اما همین تناقض هاست که به 

شخصیت او بعد می دهد. 
رنــِج  ح  شــر مارکــت«  »نیــک  مســتند 
بندبنــد وجــود مهــدی بــرای حفظ یک 
زندگی زناشویی در قبال مادیات است؛ 
اما جالب است که این روایت دردآلود 
که حکایت تک تک هم نسالن مهدی 
نیــز هســت بــا خنــده هــای دائمیــش 
تلــخ تــر از همیشــه دیــده می شــود. او 
در تمــام لحظات مســتند لبخنــد دارد. 
خشــونت زندگی و شرایط سخت مالی 
همواره با خنده های او شــکل دیگر به 
خــود می گیــرد. در اوج تــالش بی وقفه 
مهدی برای ایستادن و تسلیم نشدن 

می گوید:
» من آدم خوش شانســی هســتم. من 
یــک بــار التــاری آمریــکا ثبــت نــام کردم 
همــون یــک بار هــم برنده شــدم یعنی 
من االن می تونستم شهروند نیویورک 
باشــم تــوی نیویــورک موزاییــک ببــرم 

اینور اونور«

 مســتند »نیــک مارکــت« نقــد جامعه، 
نــا  و  عدالتــی  بــی  دانشــگاه،  دولــت، 
فرجامی هاست که اینجا فقط از چشم 
مهدی قابل دیدن اســت و البته قابل 
ح  هــای دیگــر. شــر بــه خیلــی  تعمیــم 
طوالنی یک زندگــی معمولی و البته بی 
حاصل که می خواهد تشکیل خانواده 
بدهــد امــا بــرای حفــظ آن بایــد از جــان 
مایــه بگــذارد و مســتند، نقد شــرایطی 
است که در آن فرد یا باید به طور کامل 
تسلیم شوید یا باید بدون وقفه تالش 

کند تا عقب نماند.
پایان بندی تلخ مستند »نیک مارکت« 
تصاویری قدیمی از خانه دانشجویی و 
دانشــگاه مهدی اســت. یک بازگشت 
به گذشــته که انگار مــی خواهد بگوید 
از  اتوبیوگرافــی  ایــن  چالــش  تمــام 
همان دانشــگاه لعنتی شــروع شده و 
دانشــگاهی کــه می خواســت شــروعی 
تــازه باشــد، خــودش بــه تنهایــی مثــل 
یک سالخ آیندۀ این آدمها را نابودکرده 
آن  از  آنجــا،  از  کــه  ای  آینــده  و  اســت. 
لحظات شیرین دانشگاه شروع شد و 
آینده ای که در این پایان بندی به تلخی 

در حال تکرار شدن است.

مستند »نیک مارکت« 
ح رنِج بندبند وجود  شر

مهدی برای حفظ 
یک زندگی زناشویی 

در قبال مادیات 
است؛ اما جالب 

است که این روایت 
دردآلود که حکایت 
تک تک هم نسالن 
مهدی نیز هست با 

خنده های دائمیش 
تلخ تر از همیشه دیده 

می شود.
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قهرمـان هـای کودکـی شـاید مهمترین قهرمان هـای زندگی هـر آدم 
هسـتن؛ قهرمـان هایـی کـه گاهـی کمـک مـی کنـن تـا آدم هـا وقتـی 
بزرگ میشن به ترِس تغییِر شرایط غلبه کنن، قهرمان های کودکی 
همیشـه بـدن تنومنـد و عضلـه هـای بـزرگ نـدارن، گاهی به سـادگی 
و مهربونـی عروسـکی هسـتن بـه اسـم کاله قرمـزی، عروسـکی کـه 
آرزوش آرزوی مهمـون امـروز مـا رو درسـت کـرد. آرزوی فیلـم سـاز 
شدن. آرزویی که حاال سال هاست محقق شده. اون دختر کوچیک 

حاال کارگردان بزرگی شده!

کارگردان:
نازنین

 مصطفوی 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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یست ها بیابان و تور
یادداشتی بر مستند  »کلوت«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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مســتند »کلــوت« اثــری اســت دربــاره 
خانــواده ای در یک آبادی دورافتاده،که 
باوجــود ترک اغلب اهالی منطقــه از زادگاه 
و مهاجــرت به شــهرهای دیگــر، همچنان 
سرســختانه در زادگاه خــود باقی مانده اند 
و برحســب اتفــاق بــه درآمــد هنگفتــی از 
قبــال گردشــگری نیــز رســیدند. مســتند 
»کلوت« عالوه بر اینکه اثری بوم شــناختی 
اســت و ســعی دارد جغرافیــای منطقــه، 
ویژگی هــای فرهنگــی، رســم و رســوم، نوع 
غــذا و نوع پوشــش را نمایش دهــد؛ اما از 
نظر موضوعــی در رابطه با بحث کارآفرینی 
و یــا گردشــگری و بــوم گــردی قصــد بیــان 
یــک رویــداد را دارد. بــا این حــال مســتند 
»کلوت« از آن دسته آثاری است که سوژه را 
همان گونه که هست به تصویر می کشد. 
بــه عبارتی همان طورکه  گفته شــد، این اثر 
در رابطــه با روســتایی اســت که برحســب 
و  قنــات  شــدید،  بارندگــی  و  اتفــاق  یــک 
به طورکل، سیســتم آب رسانیش ویران و 
همین سبب شد تا بیشتر اهالی منطقه، 
روســتا را تــرک کننــد. اما زن و مــرد محوری 
مستند »کلوت« در روستا باقی می مانند و 
کسب وکار جدیدی راه می اندازند. خود زن 

دراین باره می گوید:

 »یــه شــب مصطفــی اومد بــه خونه گفت 
ســکینه خانوم می دونی امروز چی دیدم؟ 
شــبیه  کــه  دیــدم  عجیبــی  تپه هــای  یــه 
ساختمان های چندطبقه است. یک  شب 

چند مسافر سوار می کنه!«
 و همین نقل قول زن و نقل خاطره توسط 
او و همسرش، مستند را وارد فاز جدیدی 
می کند. به عبارتی مشکالت خشک  سالی 
و بی آبــی و تــالش یــک زن بــرای مانــدن در 
روســتای زادگاهشــان کــه در ابتــدای ایــن 
مســتند بــه آن پرداختــه  شــده نــاگاه بــه 
بحــث بومگردی تبدیل می شــود. اما این 
موضوع در مستند »کلوت« تنها به عنوان 
یک گــزارش و شــرح ماجرایی خبــری باقی 

می ماند.
اگــر بخواهیــم از مســتندهای چند ســال 
اخیــر ایــران که در آن موضوعــی در رابطه با 
بوم گردی ساخته شده یاد کنیم همچنان 
می توانیم  به مســتند »من می خوام شاه 
بشــم«  اشــاره کرد. یادمان هست که این 
مســتند نیز در ظاهر در رابطه با بوم گردی 
اســت. شــخصی کــه در دل عشــایر، آرزوی 
ســاخت مکانی را داشــت که توریســت ها 
بــا آمــدن بــه آنجــا و عبــور از آن، تاریــخ ۲00 
ســالۀ عشــایر را ببیننــد. فــردی کــه او نیــز 

پوستر  فیلم مستند
»کلوت«
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برحســب اتفــاق، چنــد مســافر خارجــی را 
بــه خانــه اش دعــوت می کنــد و ناگهــان با 
همیــن مهمان نــوازی، بــا خیل عظیمــی از 
توریســت های خارجــی مواجه می شــود و 
درآمد زیادی نصیبش می شود. این شکل 
از ورود بــه شــغل بوم گردی و گردشــگری، 
هم در مســتند »من می خوام شاه بشم« 
و هم در مستند »کلوت« کاماًل شبیه هم 
اســت؛ اما به هیچ وجه نمی توان مســتند 
»من می خوام شــاه بشــم« را اثری قلمداد 
 درباره گردشگری باشد.گرچه 

ً
کرد که صرفا

آن مســتند موضــوع ظاهریــش در رابطــه 
بــا فــردی اســت کــه بــا ورود مهمان هــای 
خارجــی به خانه اش، هــم  اکنون خانه اش 
یکــی از مهم تریــن قطب های گردشــگری 
و بومگــردی ایــران اســت؛ امــا مســتندی 
کــه از او ارائــه شــد به هیچ عنــوان رنــگ و 
می تــوان  حتــی  نــدارد.  گردشــگری  بــوی 
گفت مهم ترین چیزی که در این مســتند 
غایب اســت گردشگری اســت و اثر درباره 
زندگِی شــخصی، جاه طلبی و قانع نشــدن 
فردی اســت که به واسطه ترقی در شغل، 
همســرش را کــه بــرای رســیدن بــه ایــن 
جایگاه به او کمک فراوانی کرده اســت رها 
می کند و برای رسیدن به هدفی بزرگ تر تن 

بــه ازدواج با زنی دیگــر می دهد. بنابراین با 
قاطعیت می توان گفت تنها ظاهر مستند 
من می خوام شــاه بشم درباره گردشگری 
اســت و آنچه به عنوان اثری فیلمیک ارائه 
می شــود به هیچ  عنوان بویی از بومگردی 
نبرده است. اما در مستند »کلوت« روایتی 
ســاده و آنچــه در واقعیت رخ داده اســت، 
با نظمی مشخص، مجدد اینجا باز روایت 

می شود.  
مســتند »کلــوت« در اجرا، هــم از مصاحبه 
و زندگی باشــخصیت های اصلی اش بهره 
می گیــرد و هــم از شــیوه بازســازی. به طــور 
مثــال وقتــی زن و مــرد بــرای شــرح رونــق 
کسب وکارشان رو به خاطره گویی می آورند 
حــرف  کاه گلی شــان  خانــه  ســاخت  از  و 
می زنند، دوربین، نماهایی بسته از کارِگل را 
ثبت می کند تا تداعی گر روزهایی باشد که 
این زن و مرد، خانه را می ساختند و در حال 
پیشرفت کارشان بودند. مستند »کلوت« 
به ســوی  ناامیــدی  اوج  از  حرکــت  شــرح 
موفقیتــی اســت کــه رســیدن بــه آن فقط 
به شــانس احتیاج ندارد و صبــر و بردباری 
نیــز در رســیدن بــه هــدف مؤثر اســت. به 
عبارتــی زن و مــردی کــه با کــوِچ همه اهالی 
روستا، راهی خالف راه آنان را انتخاب کردند 
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و  بی آبــی  از  ماندنــد،  درآبادی شــان  و 
خشک ســالی و مفهومــی کــه رنــگ و بوی 
زندگی نداشــت به درجه ای رســیده اند که 
حاال در طول یک سال، سه هزار توریست 
خارجی از کشورهای مختلفی چون روسیه، 
چین، لهستان، سوئد، هنگ کنگ، هلند، 
ژاپن و خیلی از کشورهای دیگر را پوشش 
دادنــد. حتی کار این زن و مرد ســبب شــد 
تــا آن هایــی کــه از ایــن آبــادی رفتــه بودنــد 
دوباره جالی وطن کنند و با کمک این زوج، 
کسب وکاری مشابه راه بیندازد. مستند در 
بیشتر لحظات تنها به شرح این رویدادها 
می پــردازد و کمتر پیش می آید که تصاویر 
و گفتار متن در کنار یکدیگر دریافت هایی 
جدیــدی را بــرای مخاطــب ایجــاد نمایــد. 
از  از صحنه هــا، زن  به طــور مثــال دریکــی 
شمار زیاد توریســت های خارجی می گوید 
و از ایــن مســئله پرده برمــی دارد که میزان 
تعــداد گردشــگران در طــول یــک ســال از 
هــزار نفــر به ســه هــزار نفر گســترش پیدا 
کرد، دوربین در حین شنیدن این گفتار، در 
آســمان این آبادی حرکــت می کند و اغلب 
خانه هایــی را نشــان می دهــد کــه خالــی از 
سکنه هســتند و یا دوربین حول وحوش 
امارتی ویران می چرخد. این در حالی است 

کــه زن همچنــان از موفقیتــش می  گوید. 
بــه عبارتــی در کنــار هــم قــرار دادن دو امــر 
متضــاد ایــن کمــک را بــه کارگــردان کــرده 
اســت تا در برخــی از صحنه ها، در راســتای 
ایــده اصلی اش کــه حرکــت از اوج ناامیدی 
بــه ســمت موفقیــت اســت، عمــل کنــد.  
پایان بنــدی مســتند »کلــوت« بــه شــکلی 
کلیشه جمع بندی می شود. همان چیزی 
که انتظارش را داشتیم. وقتی اثری مستند 
می بینیم که به صورت مســتقیم رویدادی 
خبــری و اطــالع دهنــده را شــرح می دهد و 
پــر از گردشــگران خارجــی اســت، احتمــااًل 
نمی توانیم منتظر این ســکانس نباشیم 
کــه ایــن توریســت ها از روزهای خوبشــان 
و مهمان نــوازی ایرانی هــا و تمــدن قدیمی 
ایــران، مهربانــی و فرهنــگ غنــی ایــران و 
مــواردی از ایــن  دســت صحبت کننــد. به 
عبارتی تأکید بیش ازحد کارگردان بر شــرح 
نــگاه مثبــت توریســت ها از ایــران و ســفر 
تفریحی شــان، فضــای فیلــم را بــه ســمت 
تبلیغ یک پدیده یا موضوع می کشــاند که 
به نظر برای اثری گزارشی یا خبری، مناسب 
و بــرای مســتندی کــه در برخــی صحنــه به 
ســینما نزدیک می شود غیرقابل  پذیرش 

است.

مستند »کلوت« در 
اجرا، هم از مصاحبه و 

زندگی باشخصیت های 
اصلی اش بهره می گیرد 
و هم از شیوه بازسازی. 

به طور مثال وقتی 
ح  زن و مرد برای شر

رونق کسب وکارشان 
رو به خاطره گویی 

می آورند و از ساخت 
خانه کاه گلی شان 

حرف می زنند، دوربین، 
نماهایی بسته از 

کارِگل را ثبت می کند 
تا تداعی گر روزهایی 

باشد که این زن و مرد، 
خانه را می ساختند و در 
حال پیشرفت کارشان 

بودند.
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وقتـی اولیـن بـار چشـم اش بـه پرده ی نقره ای افتاد عاشـق سـینما 
شد، اینقدر عاشق که توی عالم بچگی گاهی زیر صندلیا قایم می-
شد تا بازم بتونه سانس بعد، وقتی پرده ی بزرگ نقره دوباره نورانی 
میشه جسه ی کوچیکش رو روی صندلی بکشه و همون فیلم رو 
دوبـاره و سـه بـاره ببینـه! کـم کـم کـه روی صندلـی های سـینما بزرگ 
می شـد تـوی دلـش یـه آرزوی جدیـد جوونـه مـی زد، آرزوی فیلـم سـاز 

شدن.
حاال خیلي از اون روزا گذشـته، اون جوونه ی آرزو حاال درخت پرباری 
شـده، اون بچـه ی شـیطون حـاال یـه کارگـردان شـده، کارگردانـی کـه 
فیلمـش درمـورد بچـه هاییه که وقت فکر کـردن به آرزوهاشـون رو 

ندارن.

کارگردان:
محمدرضا 
دهستانی 

نویسنده:
محدثه  میثمی
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زمانی برای کودکان 
پرست بی سر

یادداشتی بر مستند  »خانه مهر«

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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اســت  مســتندی  مهــر«  »خانــه 
بــا  رابطــه  در  توصیفــی  گزارشــی، 
مکانــی که در آن از کودکان و نوجوانان 
بــه  کــه  کودکانــی  یــا  و  بی سرپرســت 
اشــکال مختلــف توســط والدینشــان 
جســمی  و  روحــی  آســیب های  دچــار 
شــخص  چنــد  حمایــت  بــا  شــده اند، 
کــودکان  ایــن  و  می شــوند  نگــه داری 
بی سرپرســت در ایــن خانــه به صــورت 
چندنفــره و بــر طبــق رده ســنی زندگــی 
می کننــد. مســتند »خانه مهــر« روایتی 
ساده و از نظر فرم نیز شکلی به شدت 
بی پیرایــه دارد. ایــن اثــر بــا پرداختن بر 
مفهــوم »مــادر« و »مــادر داشــتن« و یــا 
لطافــت زنانــه کــه حکــم مــادری کردن 
دارد، شــروع  شــده امــا بر ایــن مفهوم 
باقــی نمی مانــد و نــاگاه چیــزی دیگــر را 
کامــاًل متضــاد با ایــن مفهــوم نمایش 
می دهــد. قابی بســته از لقمه درســت 
مدرســه  بــه  کــه  کودکــی  بــرای  کــردن 
می رود و آماده کردن کودک، برای راهی 
شــدن بــه مدرســه؛ ایــن تصاویــر قطع 
می شــود بــه تصاویری از خود مدرســه 
و کالس درس کــه آنجــا نیــز موضــوع 
موردبحث، کلمه »مادر« اســت. معلم 

از دانش آموزان می خواهد که در رابطه 
بــا مــادر جمله بســازند و همیــن کافی 
اســت تا مــا وارد فضای اصلی مســتند 
شــویم، چراکه فیلــم در رابطه با فقدان 
مــادر اســت و نه خود مادر! بــه عبارتی، 
طولــی نمی کشــد تــا متوجه می شــویم 
مستند »خانه مهر« در رابطه با کودکان 
بــدون مــادر نیســت  بلکــه در رابطه با 
مــادر  فقــدان  از  کــه  کودکانیســت  آن  
رنج می برند و البته حتی ممکن اســت 
از ســوی مادرشــان بــا آزار روحی مواجه 

شده باشند.
متوجــه  ورودی  ایــن  از  همان طورکــه   
می شــویم مســتند »خانــه مهــر« دارای 
مواردی اســت که می تواند موضوع اثر 
را به شــدت خشــونت آمیز جلوه دهد. 
به طــور مثــال »علــی« یکــی از ســاکنان 
»خانه مهر« که کودکی خردسال است، 
بــه خاطــر مشــکل روحــی بــه  واســطه 
ســکونت  خانــه  ایــن  در  کــودک آزاری 
دارد و البتــه توســط حامیان خانه مهر، 
مورد حمایت قرارگرفته و حتی به قول 
حامیــان ایــن خانــه و سرپرســتانش، 
»علــی« روزی کــه به این خانه وارد شــد 
دارای مشــکل جســمی و روحی شدید 

پوستر  فیلم مستند
»خانه مهر«
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بــود. پرداختن به این فضا در مســتند 
»خانــه مهــر« خیلــی طــول نمی کشــد و 
کــه تداعــی عشــق و  فضایــی مادرانــه 
ح  محبتــی بی دریــغ اســت نــاگاه بــه طر
موضــوع آب جــوش ریختــن یــک مادر 
بــر روی کمر بچــه اش تغییر می کند. به 
عبارتــی می توان گفت ورودی و شــروع 
بــه  ح پدیــده ای  نــه شــر ایــن مســتند 
نــام »مادر« اســت، بلکــه کامــاًل فقدان 
او را نشــانه مــی رود. یــا اینکــه فقــدان 
وجــود مــادری واقعــی در ایــن خانه که 
سرپرســتی کودکان بی سرپرســت را در 
آن شاهدیم. به زبان دیگر مستندساز 

قصــد داشــته ایــن محتــوا را بــا بــازی با 
مفهوم مادر بیان کند که »رنج کودک و 
ظلم روا شده بر او از سوی مادرش، در 
خانــه مهر احتمــااًل از یاد کودک خواهد 
رفت«. بعد از تغییر این فضا از لطافتی 
مادرانه به خشــونتی مادرانه، مســتند 
بــه اثری تبدیل می شــود کــه به صورت 
گزارشــی در رابطه با خانه مهر اطالعاتی 
را بــه مخاطــب منتقــل می کنــد. به طور 
مثال مستندساز در این خانه،گزارش 
یــک جشــن تولــد، جزئیاتــی از »علی« و 
باقی کاراکترهای بی سرپرست، لحظاتی 
از مــرور درس و کتــاب دانــش آمــوزان 
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ســاکن در خانــه مهــر و حتــی لحظــات 
همچــون  تفریحاتــی  و  کــودکان  شــاد 
را نمایــش می دهــد. در  بــازی فوتبــال 
این میان آن چیزی که در مستند خانه 
مهــر بــه آن توجــه زیــادی نشــده بحث 
خشــونتی اســت که این کــودکان آن را 
پشــت سرگذاشتند و نکته اینجاست 
خشــونت  ایــن  حداقلــی  بیــان  کــه 
می توانســت از نظر دراماتیک، مستند 
»خانه مهــر« را تأثیرگذارتر ازآنچه اکنون 
هســت نشــان دهد. به طور مثال یکی 
»خانــه  در  ســاکن  شــخصیت های  از 
مهر« در لحظه ای که در حال استحمام 
قابــی  در  و  نزدیــک  نمایــی  بــا  اســت، 
بسته، پوست سوخته اش به نمایش 
درمی آیــد و این یادآوری، ما را به ابتدای 
مستند بازمی گرداند، آنجایی که یکی از 
مربیــان »خانه مهر« در رابطه با ماجرای 
آب جــوش و مادری کــه این آب جوش 
را روی کمــر بچه اش می ریــزد، صحبت 
مــی کنــد.  به طورکلی می توان مســتند 
»خانه مهر« را مستندی ساده در رابطه 
بــا یک مکان و معرفــی آن قلمداد کرد. 
مســتندی کــه بــه دور از خالقیــت، بــه 
ح ســاده ماجــرا یــا مکانــی انســان  شــر

دوستانه می پردازد.کما اینکه عناصری 
همچــون خشــونت، تــرس و نمایــش 
مشــکالت  و  اکنونــی  نامالیمــات 
روحــی کودکانی که گذشــته ای ســخت 
اثــر  ایــن  در  می توانســت  داشــتند، 
در البــه الی کاراکتــر پــردازی و یــا خلــق 
شــود  دیــده  به وضــوح  شــخصیت ها 
و بــرای خلــق اثــری تأثیرگذارتــر بــه کار 
رود. کمااینکــه بــا پدیــده ای همچــون 
»مادر« به عنوان عنصری غایب معرفی 
گردیــد و درنهایــت بــا تغییر ایــن رویه، 
ایــن کــودکان را چنــان معرفی کــرد کــه 
از نعمــت مــادر داشــتن بــی  بهره انــد. 
در  می توانســت  دیــدی  زاویــه  چنیــن 
باقــی مفاهیمی کــه بــا شــخصیت های 
ایــن اثــر هم خوانــی دارد بــه کار رود تــا 
امــا در  گــردد؛  ج  از یکنواختــی خــار اثــر 
کنونــی، مســتند »خانــه مهــر«  حالــت 
فقط به عنــوان اثری کوتــاه تنها نیتش 
و  خیرخواهانــه  مــکان  یــک  معرفــی 
انســان دوســتانه اســت و همان طــور 
کــه از عنوانش پیداســت فقط بر بیان 
خوبی ها تأکیــد دارد و برای معرفی این 
خ  رویــداد یا مکان، امــری خالقه در اثر ر

نمی دهد.

 » مستند »خانه مهر
فقط به عنوان اثری 

کوتاه تنها نیتش 
معرفی یک مکان 

خیرخواهانه و انسان 
دوستانه است و 

همان طور که از 
عنوانش پیداست 

فقط بر بیان خوبی ها 
تأکید دارد.



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۴۸


