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 زمين تا آسمون فرق بين ديدن و نگاه كردن. ما خيلي از اتفاق ها و آدم ها 
رو مي بينيم و راحت از كنارشون ميگذريم، اما يه مستند ساز به تک تک 

اون اتفاق ها، به تک تک اون آدم ها، با دقت نگاه ميكنه.
مي گه يكي از شيرين ترين سوژه هاش، خانم هفتاد ساله اي بوده كه يه روز 
اتفاقي توی خيابون ازش آدرس مي پرسه و از نوع جواب دادن اون خانم، 
مي فهمه اين همون سوژه ايه كه دنبال اش مي گشته. شايد اين فاصله ى 

بين ديدن و نگاه كردن، بزرگ ترين تفاوت ما و مستند ساز ها ست.

کارگردان:
فاطمه رمضانی 

نويسنده:
محدثه میثمی
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گزارشی از تولید چوخه
یادداشتی بر مستند  »ژیلوان «

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند »ژيلوان« شرح حال زنی به نام 
نــارگل حيدريــان اســت كه در اســتان 
خراســان شمالی، شهرستان شــيروان و در 
روستای عبدآباد زندگی می كند. ۵۷ ساله 
اســت و چوخه بافی يكی از هنر های او در 

توليدات صنايع دستی و بومی است.
 مســتند ژيلوان اثری اســت كه تنها با اتكا 
بــر همان ايده تكــراری چنين آثــاری توليد 
شــده اســت. انــگار يــک ســنت قديمــی 
بــه  مربــوط  كــه  مســتندهايی  توليــد  در 
ميــراث فرهنگی انــد بــرای ســال ها در بين 
مستندســازان حفظ شــده اســت كــه اين 
آثار فقط با اين نيت توليد شوند كه ميراث 
فرهنگی را حفظ كنند. در حاليكه حفظ 
ميراث فرهنگی به واسطه تالش انواع رسانه 
های ديگر نيز قابل حصول است و هر رسانه 
ای بــا زبــان خود به بيان هنری دســت می 
بايد. وقتی از مستند و يا اثری سينمايی و يا 
فيلميک حرف ميزنيم در وهله اول موضوع 
را در كنــار فــرم اثــر قــرار ميدهيــم. مســتند 
ژيلوان دقيقًا شــبيه آثاری اســت كه بدون 
اينكه جذابيتی از نظر هنری يا ســينمايی 
و يا حتی اثری تصويری داشته باشد، تمام 
پتانسيل اش را بر اين ايده تكراری كه شرح 

يک صنعت بومی است، قرار داده است.

 مســتند ژيلوان با نمايش كارهــای روزانه و 
روزمره اين زن از قبيل نگهداری از مرغ ها، 
پروار گاو و گوسفندان، گليم بافی، جاجيم 
بافــی، قالــی بافــی، باغــداری و ... شــروع 
ميشود. در ادامه خودش را هنرمند صنايع 
دســتی و بومی و سنتی معرفی می كند كه 
كار اصلی اش دوخت چوخه است. عالوه 
بر اين كه در اين مستند كارهای مربوط به 
هنرهای دســتی توســط نارگل به تصوير در 
مــی آيد، بخشــی از اثر نيز اختصــاص دارد 
بــه تــالش او بــرای آمــوزش و كار در مراكزی 
همچــون بهزيســتی و توانبخشــی. پــس از 
ايــن مقدمــه و معرفــی زن و همســرش و 
هنرهای دســتی، مســتند كامال به سمت 
تهيه يک چوخه و مراحل توليد آن می رود. 
مستندساز به صورت كاماًل روتين و بديهی 
همه ی مراحل توليد چوخه را به تصوير می 

كشد.
 مستندساز برای به تصوير كشيدن موضوع 
ســازی  بديهــه  روش  از  اغلــب  مســتند، 
اســتفاده می كند كه اين شــيوه در بيشــتر 
مــوارد به شــكلی باورپذيــر ارائه نمی شــود. 
بــه طــور مثــال ورود خواهــر ناتنی بــه ماجرا 
و كمــک او به نــارگل برای توليــد چوخه به 
شــدت فرمايشــی اســت. گفت و گوی آن 
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دو نيز خالی از طبيعی سازی يا واقع نمايی است:
-: شهناز يادت مياد ما چه هنر هايی از دستمون 

بر می اومد؟
-: خواهــر جان مــن كه هيچ خاطــرات قديم يادم 

نميره!
-: چی شد كه من رفتم توی صنايع دستی؟

 مشــخص اســت كه دو خواهــر ناتنی كــه البته با 
يكديگر بزرگ شده اند هيچ وقت در حالت عادی 
از يكديگر چنين سواالتی نمی پرسند. يا اينگونه 
بــا يكديگــر حرف نمی زنند. مشــخص اســت كه 
طبق نظر مستندســاز و فقط برای دادن اطالعات 
به مخاطب اين ديالوگ ها بين آنها برقرار می شود؛ 
چرا كه دو خواهر يا حتی دو دوســت كه ســالهای 
ســال با يكديگر زندگی كرده اند و از هم اطالعاتی 
بديهــی دارنــد چنين مكالمــه ای بعيد اســت كه 
بينشــان برقرار شــود. مثال ســوال »چی شد كه من 
رفتم توی صنايع دســتی؟« سوالی نيست كه اين 
دو خواهر اينجا جلوی دوربين يادشــان بيايد و آن 

را طرح كنند.
مســتند ژيلــوان در نهايت بــا اتمــام كار توليد يک 
چوخه به پايان ميرسد در حالی كه تنها حاصلش، 
شكل و شمايل توليد يک كاالی روستايی است. 
جز اين، نه از نظر قابليت های تصوير و يا جذابيت 
های تدوين چيزی دارد و نه حتی روايتی منحصر 

فرد در اين مستند ديده می شود.

مستند ژیلوان در 
کار  نهایت با اتمام 

تولید یک چوخه به 
پایان میرسد در حالی 

که تنها حاصلش، 
شکل و شمایل تولید 

یک کاالی روستایی 
است.
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زمان شايد تنها چيزی باشه كه انسان هميشه باهاش توی جنگ بوده، 
زمان تموم ميشه، هيچ وقت به اندازه ی كافی نيست و زود ميگذره.

آدم ها برای غلبه كردن به زمان فداكاری می كنند، و پشــت هر فداكاری 
هميشه يک هدف هست و يک عشق.

كارش ســاخت مســتنده، و  كارش عشــق داره،  مهمــون امــروز مــا بــه 
هدف اش، نشون دادن داستان هايی كه بايد روايت شن. برای همين به 
زمان غلبه كرد. ظرف يک ماه مستندی رو ساخت كه شايد اگر وقت به 
قدر كافی بود ماه ها ساخت اش طول ميكشيد، ولی خب، عشق به كار 

همه ی معادالت رو بهم ميزنه!

کارگردان:
مهدی رئیسی

نويسنده:
مهدی ولی زاده
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تمجید از یک کارآفرین!
یادداشتی بر مستند  »زمرد صحرا«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند زمرد صحرا بيش از آنكه اثری 
در رابطه با كارآفرينی يا معرفی يک فرد 
كــه در شــهر مــراوه تپــه در حــدود ۳۰ الی ۴۰ 
هكتار باغ زيتون پرورش داده است باشد، 
اثری ست با فرمت تبليغی كه يادآور رپورتاژ 

گهی های نشريات تبليغی است. آ
 مســتند زمرد صحــرا در كمتــر از ۱۸ دقيقه 
به معرفــی مرد ميانســالی می پــردازد كه در 
يكــی از شــهرهای اســتان گلســتان در مرز 
تركمنستان به واسطه آباد كردن زمين هايی 
و تبديــل آن بــه بــاغ زيتــون، درآمــد زيــادی 

كسب نموده است.
 آغاز مستند با صدای اذان صبح و نمايی 
از مسجد و تصاوير هوايی از منابع مسجد 
شــهر آغــاز مــی شــود و افــرادی را بــه تصوير 
می كشــد كــه در صبحگاه در حــال رفتن 
به مســجد هستند. شــخصيت محوری 
مســتند نيز يكــی از اين نمازگزاران اســت. 
بالفاصله نريشن كه شخص معرفی شونده 
در ايــن مســتند بيــان آن را به عهــده دارد و 
ايــن گفتار متن گاهی تبديل به مصاحبه 
رودررو نيــز ميشــود، درباره شــهر  مــراوه تپه و 
ويژگی های فرهنگی و اقليم آن اطالعاتی 
ارائه می كند. مســتند زمرد صحرا در كنار 
معرفی اين فرد برخی از ويژگی های اقليمی 

ايــن نقطــه از ايران را بيان مــی دارد و  حتی 
درباره شرايط آب و هوايی و فرهنگ منطقه 

نيز اشاراتی دارد. 
مستند زمرد صحرا در رسيدن به يک ايده 
موثر و قالب و همچنين روايتی جذاب و يا 
پرداختی مناسب ناتوان است, مستندی 
كــه می خواهــد فــردی كارآفريــن را معرفــی 
كنــد و برای اينكه بتواند پوشــش كاملی از 
شــخص مــورد نظــر داشــته باشــد، دائم به 
حاشــيه مــی رود و مــواردی را طــرح ميكند 
ک شــبيِه وصله ناجــور در روايت اصلی به 

چشم می آيند.
به طور مثال به شكلی كاماًل ساده انگارانه 
و فقــط بــرای اســتفاده شــخصی در ايــن 
مستند، ارجاعی به فيلم زير درختان زيتون 
عباس كيارستمی وجود دارد. اين ارجاع به 
هيچ عنوان فرآيندی فيلميک يا يک ارجاع 
ســينمايی نيســت؛ بلكــه پــس از نمايش 
تلويزيــون و  از  فيلــم  ايــن  از  بخش هايــی 
ويديوی خانه مرد، او در رابطه با اين مساله 
حــرف می زنــد كــه رودبــار اســتان گيــالن، 
تنها جايی نيســت كه زيتون دارد و استان 
گلستان زيتون باكيفيت تری را پرورش می 

دهد.
ايــن اظهــار نظر هيچ ربطی بــه برش هايی 
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اثــر عبــاس  زيتــون  زيــر درختــان  فيلــم  از 
كيارســتمی ندارد. به عبارتــی از اين ارجاع 
فقــط به عنــوان يــک ابــزار بــرای بيــان يک 
گــزارش خبــری اســتفاده شــده اســت. يــا 
اينكه در طول مستند شاهد اين هستيم، 
كــه مديريت آن  مــرد كارآفريــن به مراكــزی 
را بــه عهــده دارد مراجعه مــی كند. مثال به 
نانوايــی مــی رود و گفتگــوی بيــن او و نانــوا 
متوجه می شــويم كه اين كارآفرين مسئول 
ايــن نانوايــی نيــز هســت. در ادامــه او را در 
يــک فروشــگاه لــوازم خانگــی ميبينيــم و 
نحوه گفتگوی او با مســئولين فروشگاه نيز 
حكايت از اين دارد كه او مالک اينجاست 
و آمده است تا به فروشگاه خودش سركشی 
كنــد گفــت گويــی به شــدت فرمايشــی بر 
ايــن صحنه ها حاكم اســت. فرد محوری 
مستند زمرد صحرا در اين فروشگاه دستور 
می دهد كه به مشتری هايی كه توان مالی 
ندارنــد به صورت اقســاط نيــز كاال فروخته 
شود. اينجاست كه اثر از يک پرتره يا از يک 
گهی  مستند معرفی نامه ای به يک رپورتاژ آ
تبديــل مــی شــود. اثری تبليغی كــه تالش 
دارد خوبيها و ســجايای اخالقی يک فرد را 
به شــكلی كاماًل غير هنرمندانه و مستقيم 

بيان كند.

گفتگوهــا در ايــن مســتند بســيار   شــكل 
فرمايشی و تصنعی است. كامال مشخص 
است كه مستند ساز به روش بديعه سازی 
تالش كرده اســت افــراد را در وضعيتی قرار 
دهد كه آنها مجبور به گفتگو شــوند و اين 

گفتگوها روايت را پيش ببرند.
بــه طور مثال، همســر ايــن مرد نــه از طريق 
تلويزيــون بلكــه از طريق لپ تــاپ، برنامه 
ای را نــگاه مــی كنــد كــه مربوط بــه حضور 
همســرش در يــک آيتــم تلويزيونی اســت. 
مشخصًا اين زن برنامه دانلود شده را از لپ 
تاپ نگاه ميكنند و اينجاست كه توهين 
بــه مخاطــب در اين مســتند با گفتگويی 
كــه مــرد با همســرش برقرار می كند شــكل 
می گيرد. مرد به محض ورود به همســرش 
می گويــد »چه كار می كنی؟« و زن پاســخ 
می دهد: »دارن شما رو نشون ميدن« كامال 
مشــخص اســت كه اين ديالوگ هــا صرفًا 
برای اين مسئله در مستند جانمايی شده 
است تا به مخاطب گفته شود كه شخص 
محوری اين مستند را در تلويزيون نيز نشان 
داده اند. به نظر شــكل استفاده از آرشيو در 
اين صحنه به شدت سهل انگارانه است.

 بحــث تبليغی بودن مســتند زمــرد صحرا 
آنجايــی غيرقابــل تحمل می شــود كــه فرد 
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معرفی شــونده روبروی دوربين مستندساز 
می نشــيند و به صورت شــفاف در رابطه با 
انسان دوستی خودش حرف ميزند و اينكه 
دو هكتــار از زمين هايــش را به مركز درمانی 
اهدا كرده و اينكه كمک كردن به نيازمندان 
را بسيار دوســت دارد. فاجعه  آنجايی رقم 
مــی خورد كــه اين فرد به كميتــه امداد می 
رود و بــا  گفتگويــی كوتــاه بيــن او و يكی از 
مسئولين كميته امداد متوجه ميشويم اين 
شــخص چند كودک را نيز در اين ســازمان 

زير چتر حمايتی خودش دارد
 مواردی كه در آن گفتگوها حالت فرمايشی 
دارد در ايــن اثــر ۲۰ دقيقــه ای بســيار زيــاد 
است. به طور نمونه كارگری در حال شخم 
زدن خاک درختان زيتون است. گفتگويی 
كه بين او و شخص محوری اين مستند رخ 
می دهد همچنان كاماًل فرمايشی است. به 
طور مثال: »اين علف ها، اين خارها را بزنيد 
تا مكان برای برداشت زيتون آماده باشد.« 
گفتگويــی كــه در حالت عادی توســط دو 
فردی كه كارشــان مربوط به درخت زيتون 
اســت به هيچ عنوان بيان نمی شــود. چرا 
كــه آنها می دانند پاكســازی بســتر درخت 
زيتــون بــرای چيدن ميــوه اهميــت دارد. يا 
مثاًل در خانه ی مرد، در هنگام صرف غذا 

در حالی كه كل خانواده دور سفره نشسته 
اند، همسر مرد می گويد: 

»اين هندوانه مال خودمان است؟« 
و مرد پاسخ می دهد:

 »بلــه. برنج مــال خودمان اســت. مرغ مال 
خودمان است. زيتون مال خودمان است. 

نان هم مال خودمان است.« 
به عبارتی اينجا نيز گفتگو كاماًل فرمايشی 
اســت. چراكــه كل اين خانــواده خصوصًا 
ايــن  كــه  دانــد  مــی  حتمــا  مادِرخانــه 
محصوالت توليد خودشان است، بنابراين 
بيان آن  كامال تک ســويه و برای  اطالعات 
دادن بــه مخاطــب اســت و هميــن كافــی 
است تا فرمايشی بودن ديالوگ ثابت شود. 
درحالــی كه گفتگو بايد درونی و متعلق به 
خود شخصيت ها باشد.  در نهايت اينكه 
مســتند زمرد صحرا كاماًل اثری يک طرفه، 

تبليغی و شعارگونه است.
اثــری كــه می توانســت بــا تمركز بــر درختان 
منطقــه،  اطــراف  هــای  بيابــان  زيتــون، 
شــرايط ســخت انتقال آب، فقر و بيكاری 
كمــی از ايــن  همشــهريان ايــن مــرد و ... 
رخــوت و شــكل تبليغــی خــارج شــود، به 
انحــای مختلــف تــالش نمــوده اســت تــا 

شعاری باقی ماند.

بحث تبلیغی بودن 
مستند زمرد صحرا 

آنجایی غیرقابل تحمل 
می شود که فرد معرفی 
شونده روبروی دوربین 

مستندساز می نشیند 
و به صورت شفاف در 

رابطه با انسان دوستی 
خودش حرف میزند و 

اینکه دو هکتار از زمین 
هایش را به مرکز درمانی 
کرده و اینکه کمک  اهدا 

کردن به نیازمندان را 
بسیار دوست دارد.
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خيلي وقتا هست كه ميدوني مسير سختي پيش رو داری، اما اين باعث 
نميشــه كه از مسيرت دست بكشــي و ادامه ندی، مستند سازي براش 
از اون مســيراييه كــه با وجود همه ي ســختيش بهــش ادامه ميده، چون 
پشتش يه عشق و يک دغدغه ی بزرگه كه نميذاره دست بكشه. ميگه 

خراسان پر از هنراييه كه كم كم در حال فراموشی اند.
برای همين دوست داره با ثبِت اين هنر ها توي قاب دوربين اش، دست 

كم اين فرامشی رو تا روزی كه چاره ای پيدا شه عقب بندازه.

کارگردان:
 هادی ثابت

شوکت آبادی  

نويسنده:
محدثه میثمی
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مرگ تدریجی 
مشاغل بومی

یادداشتی بر مستند  »برک«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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 مستند »برک« درباره يک نوع بافتنی 
گونــه ای از صنايــع دســتی و بومی  و 
خراسان جنوبی است كه در اين مستند 
به واســطه معرفی يک زن روســتايی اين 

صنعت بومی نيز معرفی می شود.
كــه بــه معرفــی يک   غالبــًا مســتندهايی 
صنعــت بومــی می پردازنــد و يک شــغل 
قــرار می دهنــد  بررســی  مــورد  را  قديمــی 
ايــن نكتــه در آنهــا حائــز اهميــت اســت 
كه اين شــغل بنــا بر مقتضيــات زمان در 
حــال نابــودی اســت. شــايد بــه جــرأت 
گفــت بيــش از ۹۰% مســتندهای  بتــوان 
تلويزيونی و يا آثاری كه در رابطه مشاغل 
بومی و محلی اســت، اين ايده را پرورش 
ميدهند كه شــغل موردنظر، روزهای آخر 
حياتــش را ســپری می كنــد و نســل های 
جديدتر، از قديمی ها و اســتادكاران اين 

حرفه ها، چيزی نمی آموزند.
 مســتند بــرک نيــز دارای هميــن ويژگــی 
است، اما تا حدودی به واسطه برداشت 
هــای كوتــاه و محــدود از ســوژه، مســتند 
كرده اســت عالوه بــر معرفی  ســاز ســعی 

يک شغل از منظر فيلم نيز به آن بنگرد.
 مســتند بــرک بــا نماهــای بســته از نــخ 
ريســی، دستگاه نخ ريســی، چند نمای 

نماهايــی  گوســفندان،  از  نامتعــارف 
گوســفندان،  پشــم  تراشــيدن  از  كوتــاه 
صحبت های سربســته يک شــخص از 
كــه در حال زوال اســت و  مشــاغل بومی 
چندين و چند پالن با چنين شــمايلی، 
ســعی بــر آن دارد تــا بــا حــذف نريشــن و 
بــا اتكا بــر تصاويــر، اطالعــات مــورد نياز 
را بــه بيننــده انتقــال دهد. به طــور مثال 
كــه پشــت چنــد الســتيک  گوســفندانی 
خودرو پنهان شده اند و نمايی از آفتاب 
كوچــک  و يــا نماهايــی بســته از اجــزای 
دســتگاه نخ ريسی ســنتی، همه اين ها 
در راســتای تكميل محتوای مستند قرار 
كــه حركــت آرام دوربين بر روی  دارد؛ چرا
جزئــی ترين موارد و اجزای يک دســتگاه 
قديمی، حســی توأم با زوال را نشــانه می 
رود. بالفاصلــه پــس از ورودی مســتند و 
اطالعاتــی در رابطــه بــا موضــوع اصلــی، 
مســتند ســاز در يــک حركــت جســورانه 
گورســتانی را بــه تصوير می كشــد و بعد از 
آن تصاويری از دستگاه های قديمی كه 
برای توليد الياف در روستای نمونه از آن 
اســتفاده می شود و شــخصيت محوری 
كــه می بافــد در  ايــن مســتند يعنــی زنی 

كردن با اين دستگاه است. كار  حال 
پوستر  فیلم مستند

»برک«
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 مســتند بــرک تــا جايــی كــه امــكان دارد 
كالم فاصلــه می گيرد و ســعی می كند  از 
آنچــه در محــدوده ســوژه قــرار دارد را بــه 

واسطه تصاوير بيان كند.
 در ادامه همه مراحل توليد پارچه يا برک 
بــا اســتفاده از اليــاف طبيعــی از مرحلــه 
گياهــی و طبيعــی تــا  رنــگ زدن بــا مــواد 
توليــد نهايــی محصــول در ايــن مســتند 
كه پس از  بــه نمايش در مــی آيد. چيــزی 

گــذر نيمــی از ايــن مســتند دور از انتظار 
نيســت. مستند برک ورودی خوبی برای 
شــرح موضــوع دارد و بــا اتــكا بــر تصويــر 
اطالعــات مورد نيــاز را ارائــه می كند؛ اما 
كليشــه های رايج چنين  در ميانــه اثر نيز 
آثاری رعايت می شــود. اينكــه ما بدانيم 
يک كاالی سنتی چه مراحلی را طی می 
كنــد تا بــه توليد برســد و نهايتــًا اين پيام 
كه  نيــز به مخاطب انتقال داده می شــود 
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اين مشاغل با وجود مشكالت توليدی، 
همچنــان در حــال نابــودی انــد. بــه طور 
كل مســتند بــرم با حــذف نريشــن و بهره 
بردن از نماهای نزديک از اشيا و تصاوير 
دامــن  اش  رازآلودگــی  بــه  بريــده  بريــده 
كــه منجر بــه حذف  می زنــد. تصاويــری 

گری تصوير می شوند. كالم و جلوه 
 نكتــه نهايی و جذاب مســتند می تواند 
كيــد مستندســاز بــر زوال ايــن شــغل و  تا

كيــد بر مفهوم مــرگ به واســطه نمايش  تا
پالنهايــی  جانمايــی  يــا  و  گورســتان 
كســالت بــار از آدم هــا باشــد. در اغلــب 
شــاهد  مســتند  ايــن  صحنه هــای 
از  ســكون  و  كرختــی  از  پــر  تصاويــری 
كه همه  آدمهای حاضر و يا اشيا هستيم 
اينهــا همان انتقال مفهوم نابودی اســت 
كيــد  كــه مــدام در ايــن مســتند بــدان تا

می شود.
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»هرگز جز براي خدا كاري نكن« ، اين جمله از شهيد آويني يكی از اصل 
های زندگيشه.

فقط چند دقيقه صحبت باهاش كافيه تا بهت ثابت بشه كه اهل شعار 
نيســت و مرد عمله، مردی كه ســال 95 وقتی موج دوم آوارگی مســلمان 
های ميانمار شروع شد، وسايل اش رو جمع كرد و راهي روهينگيا شد تا 
شايد بتونه با به تصوير كشيدن اون فاجعه، به روش خود اش كمكشون 
كنه. به نظرش اونقدر مظلوميت اون آدم ها بزرگ بود كه نتونه بهشون بي 

تفاوت باشه، و مگه مستند ساز بودن غير از دغدغه مند بودنه؟

کارگردان:
محمد مهدی

خالقی

نويسنده:
محدثه میثمی
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ݢآواره اند ݢ ݢ ݢکه ݢ ݢ مسلمانانی ݢ
یادداشتی بر مستند  »رویای روهینگیا«

نويسنده:
رحیم ناظریان

نــقـد
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مســتند رويای »روهينگيا« اثری است 
در رابطــه بــا آوارگی مســلمانان ميانمار 
)برمــه( توســط بودايی های اين كشــور كه 
از زادگاهشــان رانــده و به بنگالدش تبعيد 

شدند. 
در اين مســتند رويداد، از زاويه ی ديد پســر 
خردســالی روايــت می شــود و ايــن روايــت 
از زادگاه ايــن كــودک و نمايــش چگونگــی 
آوارگی تا اردوگاه بنگالدش در اكنون، ادامه 
دارد. مستندساز برای اينكه ماجرای آوارگی 
اهالی روهينگيا را به صورت خطی و پی در 
پی ارائه كند به واسطه آرشيو صحنه های 
يــورش بودايی ها و نظامی های ميانماری 
به روســتاييان مســلمان در روهينگيــا را به 
ترتيــِب وقــوع رويداد در اين مســتند شــرح 
مــی دهــد. بنابرايــن در مســتند روهينگيا 
كــه وظيفه  از زاويــه ديــد يک پســر نوجــوان 
بيان نريشــن را نيز به عهــده دارد، با كمک 
تصاويــر آرشــيوی و تصاويــر اورجينال می 
توانيم دريافت دقيقی از زندگی سخت اين 
آوارگان داشــته باشيم. با اين حال مستند 
رويــای روهينگيــا بــا وجــود روايتــی خطی 
تالش می كند تا خبری و يا گزارشــی باقی 
ب مانــد و بــه جز شــرح همين مــواردی كه 
بيان شد اين مستند راهی به سوی درک و 

دريافتی فراتر از شرح يک آوارگی باقی نمی 
گذارد.

 در اين مســتند تعريف و تمجيد از زادگاه 
ايــن آوارگان و خاطراتــی از آنجــا و انتقــال 
حسی شبيه به نوستالژی كه حاصل دوری 
از  خانه و ســرزمين اســت، فقط بــرای اين 
امــر بيان می گــردد تا به مخاطب و بيننده 
اطالعاتی در رابطه با آوارگی دهد؛ در حالی 
كه مواردی همچون جنگ با غير نظامی ها، 
كشــتار كودكان و مفهوم دورماندن از خانه 
برای يک  كودک، می تواند دســتمايه اثری 
باشد كه به تنهايی فراتر از مفهوم سرراست 

آوارگی به كار رود.
حتــی زيبايــی شناســی خشــونت نيز می 
توانســت در بخــش هايــی از ايــن مســتند 
بدان توجه شود و ياس حاصل از دورماندن 
از ديار در پســرک بيشــتر به چشم بيايد. اما 
در اين مســتند فقط اين پســر نوجــوان می 
گويد كه رنج می كشد و رويای روهينگيا را 
در سر دارد و اين در حالی است كه اتفاقی 
هوشمندانه در اثر رخ نميدهد تا با استدالل 
مخاطب ايــن رنج آوارگی دريافــت و درک 
شود. وقتی يک فرد روبروی دوربين بنشيند 
و بگويــد »مــن آواره ام« خيلی جای بحث 

ندارد. 
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پالن چنــد بار در فواصل مختلــف در اين 
كيد  مســتند به نمايش در می آيــد و اين تأ
ســبب می گردد تــا هر بار برداشــتی تــازه از 
آن داشــته باشــيم. بــه طــور مثال در شــروع 
فيلم به واسطه محتوای نريشن، تصور می 
كنيم اين مزرعه متعلق به روهينگيا، يعنی 
زادگاه ايــن كــودک اســت؛ امــا همين پالن 
در اواسط مستند مجدد به نمايش در می 
آيد تا مطمئن شويم كه اينجا همان اردوگاه 

از منظــری ديگر شــرح يــورش نظامی های 
ميانماری در اين مســتند به شكلی كاماًل 
خبری و گزارشــی ارائه می شود و جذابيت 
های ســينمايی يا فيلميک برای پوشــش 

اين رويداد لحاظ نمی گردد. 
تنها كاری كه مستندساز برای ايجاد ارتباط 
حسی با مخاطب در اين اثر انجام می دهد 
تاكيد بر اين پالن اســت كه پسر نوجوان در 
حال عبور از يک مزرعه ديده ميشــود. اين 
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آوارگان است.
 در مســتند رويای روهينگيا مســتند ســاز 
با تاكيد بر اشــياء كوچک و دم دســتی كه 
دور و بر افراد قرار دارد و اســتفاده از نماهای 
نزديــک از چهــره كودكان و ســالخوردگانی 
كالس آموزشــی قــرآن و  مغمــوم حتــی در 
و  كمــپ  در  مريــض  پــدری  از  نماهايــی 
تصاوير آرشــيوی از ضرب و شــتم آوارگان و 
نمايش گرسنگی و بيكاری آنان در اردوگاه، 

ســعی می كند تــا فضای اثــر را بــا محتوای 
آن كه شــرح رنج و اندوه اســت، هماهنگ 
نماينــد. از اين دســت مــوارد را می تــوان به 
عنــوان نكات مثبت اين مســتند يــاد كرد 
اما به طور كل رويايی روهينگيا اثری است 
كه قبل از آنكه به فيلم برســد شــبيه آيتمی 
خبری تنها مشــغول به روايت ظلم بودايی 
هــا بــر مســلمانان ميانمــار و آوارگــی آنها به 

بنگالدش است.
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كاش می شد، مثل وقت هايی كه از يه خواب بد ميپريم، اينبار هم بيدار 
شيم و ببينيم هنوز هم بچه ها دارن توی اروميه شنا ميكنن.

بچه هايی كه شــايد تا چندسال بعد، تنها خاطره شــون از اين درياچه، 
طوفان های نمک باشــه. معتقده هنوز هم دير نيســت، بايد ِدين اش رو 
به روز های خوش كودكی، و به دياچه ای كه اون روز ها رو ســاخت و به 
فرهنگ و آدابی كه ترس فراموش شدن اشون رهاش نميكنه ادا كنه. برای 
همين دوربين رو دست گرفته و مستند ميسازه، مستند هايی كه اونقدر با 

عشق براشون زحمت كشيده كه براش حكم بچه هاش رو دارند.

کارگردان:
مهدی حیدری 

نويسنده:
محدثه میثمی
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ݢݢنـــه،  ݢ ݢ ݢ رودݢݢخاݢ
کوسیستم و تاریخ ا

یادداشتی بر مستند  »تخت زرین«

نويسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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 مســتند »تخت زرين« عــالوه بر اينكه 
درياچــه  تــا  رود  زرينــه  سرچشــمه  از 
اروميه مسير پيمايش اين رودخانه را از نظر 
مــی گذراند، به تمام اكوسيســتم حاشــيه 
رودخانه و همچنين آثار باستانی و تاريخی 
اين مســير پر پيچ و خــم نيز اشــاره دارد. به 
عبارتی مستند تخت زرين هم معرفی اين 
رودخانه از سرچشمه تا مقصد است و هم 
از سويی اثری است كه به تاريخ و تمدن نيز 

توجه دارد. 
در آغاز مستند تخت زرين، نريشن با بيان 
ايــن نكته كه عوامل اين مســتند به همراه 
زرينه رود قرار اســت به درياچه اروميه ســفر 
كننــد و ايــن ســفر بــا حوادثی همراه اســت 
و شــامل شــگفتی هــا و پايانــی غــم انگيــز 
خواهد بود، اين انگيزه در مخاطب ايجاد 
می شود كه تا پايان به تماشای آن بنشيند 
و اگر موضوع مســتندی كه دربــاره يک رود 
اســت، برايش جذابيتی نداشت، حداقل 
بــه خاطــر هميــن پايان غــم انگيز كــه فعاًل 
سربسته است اين اثر را دنبال كند.  مستند 
تخت زرين جغرافيايی از شمال كوه های 
كردستان تا درياچه اروميه را شامل می شود. 
آثار باســتانی همچون قلعه تاريخی زيويه 
كه متعلق به سال ۷۰۰ قبل از ميالد مسيح 

است، تخت سليمان و شهر باستانی شيز 
كه تمدنی كهن دارد و در دوران اشــكانيان 
پايتخت ايــن امپراتــوری بوده و قــدرت آن 
نيز به دوران ساســانيان برمی گــردد، زندان 
ســليمان كه در دهانه آتشفشــان قرار دارد، 
شــاهين دژ و آثار متعلق به اين منطقه كه 
مربوط به هزاره چهارم و پنجم قبل از ميالد 
است، بی بی كند و گور دخمه های آنجا 
و بررســی تمدن اورارتويی در هزاره اول قبل 
كــه  از ميــالد، همگــی بــه عنــوان مــواردی 
مربوط به آثار باســتانی اســت و در حاشيه  
زرينــه رود قــرار دارد، در اين اثر مورد بررســی 
قرار می گيــرد.  از ديگر مواردی كه در اين اثر 
بدان اشــاره می شود نمايش سيالب های 
خطرناک زريــن رود، ويران شــدن پل های 
روســتايی، آبگرفتگــی روســتاها و ويرانــی 
برخــی از خانه ها، نمايش ســدهايی كه بر 
روی مسير اين رود احداث شده و احتمااًل 
يكی از داليل خشک شدن درياچه اروميه 
نيز احداث اين سد هاست، تصويربرداری 
هوايــی و پــی گرفتن مســير رود بــه صورت 
كامل، زندگی جانوری در شب در حاشيه 
رودخانــه، رابطه انســان و رود، چراگاه های 
وسيع اطراف رودخانه، گله های گوسفند و 
دامپروری و كشاورزی، بررسی ويژگی های 

پوستر  فیلم مستند
»تخت زرین«
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 مستند تخت زرین با 
گی ها  شرح دقیق ویژ

کوسیستم رودخانه  و ا
زرینه رود فقط در 

لحظات پایانی اش به 
شوره زار دریاچه ارومیه 
می پردازد تا با این فرم 
و با این شکل از روایت 

این نکته را خاطر نشان 
که زرینه رود  سازد 

همچنان دارای صالبت 
است اما این عدم 

مدیریت صحیح است 
که سبب شده تا زرینه 

رود به یک شوره زار 
سرازیر شود.

دلتای زرينه رود و معرفی آبشارها و... همه 
اينهــا در اين اثــر به صورت معرفــی نامه ای 
و بــه شــكل اثــری كــه تنهــا نيتــش معرفی 

جغرافياست، ارائه می شود.
 در پايان مســتند نيز با بررســی از بين رفتن 
تنهــا گونــه جانــوری درياچــه اروميــه يعنی 
آرتميــا و حوضچه های مصنوعی كه برای 
پــرورش ايــن جانــدار تعبيه شــده اســت و 
نمايش جزيره هــای نمک و نابودی لحظه 
بــه لحظــه درياچــه اروميه، مســتند تالش 
می كنــد نقــد خــود در قبال كســانی كــه در 
نابودی اين منبع طبيعی نقش داشــتند را 
ارائه نمايد. به عبارتی مستند تخت زرين با 
شرح دقيق ويژگی ها و اكوسيستم رودخانه 
زرينــه رود فقــط در لحظــات پايانــی اش به 
شــوره زار درياچــه اروميه می پــردازد تا با اين 
فــرم و بــا ايــن شــكل از روايــت اين نكتــه را 
خاطر نشــان ســازد كه زرينــه رود همچنان 
دارای صالبت است اما اين عدم مديريت 
صحيح است كه سبب شده تا زرينه رود 

به يک شوره زار سرازير شود.
اگــر پايــان مســتند با چنيــن نقــدی همراه 
نبود، ميشــد اين مســتند را اثری توصيفی 
كــرد؛ امــا وقتــی  از ايــن رودخانــه قلمــداد 
پايان بندی اش اين گونه با تاكيد بر نابودی 

درياچــه تمركــز دارد، ايــن نقــد نيز بــه وجود 
می آيد كه چرا در طول اثر، مقدمه ای و زمينه 
چينــی بــرای ايــن نقد توســط مستندســاز 
بــه طــور مثــال يكــی  اعمــال نمی شــود؟ 
از داليــل خشــک شــدن درياچــه اروميــه 
كــه بــر روی رودخانــه  هميــن سدهاســت 
زرينه رود ســاخته شــده است. مستندساز 
كيد بيشتری اين مسئله  می توانســت با تأ
را در اثــر بيــان دارد، در حالــی كــه همانطور 
حاشــيه  باســتانی  و  تاريخــی  آثــار  از  كــه 
رودخانــه در ايــن مســتند نــام بــرده شــد، 
ســدها را نيــز همانگونــه معرفــی نمــود. و يا 
اينكه مستندســاز با پوشــش آثار باستانی 
حاشــيه رودخانــه و معرفــی آنان، بــه رابطه 
بيــن انســان و ايــن رودخانــه در طــول زمان 
اشاره داشته است. بنابراين می توانست از 
همين موضوع برای نقش عامل انسانی در 
نابودی درياچه اروميه نيز بهره ببرد؛ چرا كه 
در طول اثر  بارها می توان به اين نكته پی برد 
كه مستندساز قصد داشته تا با نمايش آثار 
تاريخی و باســتانی حاشــيه رودخانه، مارا 
به همزيستی دوستانه انسان و رود در طول 
زمان متقاعد كند؛ اما در پايان اثر اشاره ای 
به عدم همزيستی انسان و رودخانه در قبال 

نابودی درياچه اروميه اشاره ای ندارد.
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آدم هــا تــوی بچگــي، دوســت دارن خودشــون رو تــوی نقــش آدم بزرگ ها 
نقاشــی كننــد. يكی خودش رو تــوی لباس يه دكتر ميكشــه و يكی روی 
صندلی يه خلبان، نقاشــی سيد ســجاد ابطحی از خودش يه كارگردان 

كاربلد بود.
ســجاد از بچگی عاشق ســينما و تصوير بود، فقط تصورش كنيد وقتی 
اوليــن بــار بهــش يــه دوربيــن كادو ميــدن، خــودش ميگــه، اون لحظــه 

خوشحالترين بچه ی زمين بود.
آرزو داره وقتي داره روز به روز به تعداد جوايز و موفقيت هاش اضافه ميشه، 
هيچ موقع گذشته ي خودش رو فراموش نكنه، فراموش نكنه فيلمسازي 
رو از جايي شروع كرده كه تا چند سال پيش، حتا يه سينما هم نداشت.

کارگردان:
سید سجاد

 اݤݤݤݤݤݤݤݤبطحیݤݤݤݤݤݤݤݤ
نويسنده:

محدثه میثمی
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ݢݢکلی ݣݣگویی در سه دقیقه
یادداشتی بر مستند  »پرواز«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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مستند »پرواز« در كمتر از ۴ دقيقه فقط 
بخشی از زندگی و شرايط جسمی يک 
فرد به نام محمد رضا يعقوبی را مد نظر قرار 
می دهــد كــه می توانــد از نظــر اراده يک فرد 
و ســتايش ايــن اراده قابل توجه باشــد. فرد 
معرفی شونده در اين مستند هر دو دستش 
را از ناحيه كتف به پايين از دست داده و به 
زعم خود يک كليه نيز ندارد؛ اما او قهرمان 
شنای كشوری نيز هست و عالوه بر اينكه 
رانندگــی می كنــد، می تواند همــه كارهای 
روزانه اش را با كمک پاهايش انجام دهد. او 
كه در يک حادثه دلخراش دچار معلوليت 
شــده بود اينک با اين معلوليت كنار آمده 

است. 
 در مستند پرواز معرفی اين شخص فقط به 
همين معلوليت و بيان اراده او اختصاص 
دارد. مستندســاز پــا را فراتر نمی نهــد و اين 
كالبدشــكافی  بيننــده  بــرای  را  شــخص 
نمی كنــد. يــا ايــن كــه شــيوه زندگــی اش را 
بيشــتر از آنچــه در ايــن مســتند ارائــه شــد 
بــه تصوير نمی كشــد. مستندســاز فقط بر 
شــنا و رانندگــی ايــن فــرد اشــاره می كنــد و 
موفقيت های او در ورزش قهرمانی را از زبان 
خــودش بيان می نمايــد. اين خــود يكی از 
نقاط ضعف اين مســتند اســت كه ايجاز 

و جذابيتهــای موجز بــودن را با كلی گرايی 
اشــتباه گرفتــه اســت. مســتند پــرواز فقط 
از نظــر زمانی مســتندی كوتاه اســت و اين 
دليلــی نمی شــود كه بگوييم ايــن اثر موجز 
اســت. دليــل ايــن نقــد نيــز اين اســت كه 
مستند ســاز در كمتر از ۴ دقيقه كلی ترين 
موضــوع زندگــی ايــن فــرد معلــول را بيــان 

ميكند.
مســتقيم به اصــل مطلب اشــاره ميكند و 
بدون هيچ خالقيتی فقط بيان می دارد كه 
اين فرد با وجود معلوليت، قهرمان شــنای 

كشوری نيز هست.
بــه نظر بــا اين تصــور كه چنيــن موضوعی 
قابليت اين را دارد كه در روزنامه ها يا اخبار 
سراسری بيان شود، اين سوال پيش می آيد 
در چنيــن شــكلی از ارائــه يــک موضــوع، 
كاركرد مســتند پــرواز بــرای بيان اين ســوژه 
خبــری چيســت؟ اگــر قــرار باشــد در اثری 
مســتند فقط همان چيــزی را كــه وظايف 
يــک آيتــم خبــری اســت شــاهد باشــيم، 
كاركرد و زبان مســتند و سينما يا تصويری 

فيلميک درچيست؟
مستند پرواز پا را فراتر از اين كلی گرايی می 
گــذارد و تــا مرز شــعار نيــز پيش مــی رود. در 
مســتندی كه كمتــر از ۴ دقيقه بــرای بيان 
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ايــده فرصــت دارد؛ اين پايان بندی توســط 
مستند ساز ارائه می شود:

پايــان  در  شــونده  معرفــی  خــود شــخص 
مســتند می گويد، من محمدرضا يعقوبی 
هســتم و دو دســت و يک كليه نــدارم و به 

نظرم هيچ كاری سخت نيست. فقط آدم 
بايد بخواد همين!

اين جمله و محتــوای آن در نيمه ابتدايی 
مستند يعنی دو دقيقه اول به طور كامل با 
تصاويری كه شنای اين فرد را بدون دست 
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نشان می داد، بيان شده بود و برای اثری به 
شدت كوتاه اين تكرار مكررات حتی بيش 
از آثــاری كــه طوالنی ترند به چشــم می آيد. 
بــه عبارتــی با اين شــرح حاِل شــخصيت 
محــوری مســتند مبنی بــر ارزش نهــادن بر 

اراده، مستندساز همه بار محتوايی اثر را بر 
دوش خــود آن شــخص می گذارد و ســوژه 
در موقعيتــی قــرار می گيــرد كه بــه صورت 
مســتقيم ايــده اصلــی اثــر را بــدون هيــچ 

خالقيتی بيان كند.
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بــرای اينكــه حرف اش رو بفهميد بايد از آســمون به زميــن نگاه كنيد، از 
جايی كه مرز ها مشخص نيستند. اينكه چطور تونسته زمين رو از آسمون 
ببينه شــايد برمی گرده به روِح شــاعر و خانواده ی شعر دوست اش. چون 
روح شاعرا پرواز می كنه، يه جا نمی مونه، چيزايی رو ميبينه كه شايد بقيه 
نبينن، چيزايی مثل بی مرز بودن زمين از آسمون خدا! سِن زيادی نداشته 
كه اين مستند رو ساخته، تنها شكايتش از خودش هم برميگرده به سن 
كم اش، به اين كه چرا اون موقع جسارت كافی به خرج نداده. ولی خب 

مطمئنا جسورتر از خيليای ديگه بوده.

کارگردان:
وحید میالنی

نويسنده:
مهدی ولی زاده
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ݢایرانی! ݢ ݢ ݢ ݢ ݢݢیبا ݢ ݢ رنجورانی تقرݢ
یادداشتی بر مستند  »دربدری پیشه ای است بس دشوار«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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مستند »دربدری پيشــه ای است بس 
دشوار«، شرح زندگی چند فرد از محله 
ای زاغــه نشــين در حاشــيه شــهر وراميــن 
اســت كه اغلــب آنهــا افغانيــان مهاجری 
هستند كه به اشــكال مختلف و در طول 
سالهايی مختلف به ايران مهاجرت كردند 

و هم اكنون زندگی سختی را می گذرانند.
 مســتند با چشــم انداز هايی از اين محله 
فقيــر نشــين و همچنيــن صــدای كودكی 
كــه از كتــاب درســی متنی دربــاره ايــران را 
می خواند و تصاوير نيز حول و حوش كارگاه 
كــوره پــز خانــه خشــت و آجــر و كارگاه آجر 
سازی است، آغاز می شود. با اين مقدمه، 
مســتند بــه صــورت بخــش هايــی كامــال 
جداگانــه بــه مصاحبه با چند فــرد و چند 
كودک می پــردازد. به طور مثال يكی از اين 
افغانی هــا كه تجربه مشــاغل متعــددی را 
دارد و البته هم اكنون به دليل كار سخت 
و درآمــد پاييــن، ناراضــی اســت در بخش 
ابتدايی معرفی افراد در اين مستند معرفی 
می شــود. او بــه دليــل بيــكاری، جنــگ و 
ناامنــی، از افغانســتان بــه ايــران مهاجرت 
نموده و حدود ۱۴ ســال اســت كه در ايران 

زندگی ميكند.
 مســتند دربــه دری پيشــه ای اســت بــس 

دشوار، تنها با اتكا بر مصاحبه و گفتگويی 
رودررو با افراد حاضر در مســتند، روايتش را 
پيش می برد. بنابراين نبايد انتظار داشت 
كــه رويــدادی خــاص بــه صــورت زنــده يــا 
متعلــق به اكنوِن مســتند در ايــن اثر اتفاق 
بيفتــد، چــرا كــه شــخصيت های حاضــر 
در ايــن اثــر همگــی در حال روايــت زندگی 
خودشان به فرمت »خاطره گويی« هستند. 
به طور مثال چگونگی ورودشــان به ايران، 
داليــل ورود و مهاجرتشــان، نحــوه زندگــی 
آنها در ايران، حس و حال آنها در قبال دور 
افتادن از كشــور خودشــان و مواردی شبيه 
بــه اين كــه از تمــام افراد حاضر در مســتند 
خواســته شــده اســت تــا دربــاره آن حــرف 

بزنند.
 در مســتند دربدری پيشــه ای اســت بس 
دشــوار، كــودكان نيز روبــه روی دوربيــن قرار 
می گيرنــد و بــه ســواالتی كه عوامل پشــت 
صحنه از آنها می پرسند، پاسخ می دهند. 
ســواالتی كه از كودكان پرسيده می شود به 
شــدت ترحم برانگيز اســت. به طــور مثال 
مجبور كردن اين كودكان و يا قرار دادن آنها 
در شــرايطی كــه مجبور شــوند از تلخ ترين 
مســائل زندگيشــان ســخن بگويند، نقطه 
ضعف اين مستند اســت. عالوه بر اينكه 

پوستر  فیلم مستند
»دربدری پیشه ای است 

بس دشوار«
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مستندســاز از نظــر روش مســتند ســازی، 
ساده ترين راه برای روايت، يعنی مصاحبه 
ی رودررو را انتخاب كرده اســت، سواالتی 
كــه از پشــت دوربيــن توســط عوامــل توليد 
طــرح می شــود نيز به جــای اينكــه روايت را 

پيــش ببرد يــا رويــدادی را ايجــاد نمايد و يا 
اينكه از نظر محتوايی قابل اتكا باشد، فقط 
و فقط به ترحم اكتفا می كند و فقط كاركرد 
غصــه خــوردن مخاطــب را دارد. بــه طــور 
مثال دختری كه ســه سال اســت مادرش 
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را نديــده مجبور می شــود اظهار نظــرش در 
قبال مادرش را بگويد، يا كودک خردسالی 
كــه دوســت دارد بميرد و به بهشــت برود تا 
پدربزرگــش را پيدا كند. ســواالتی كه هيچ 
گونــه حاصلــی جــز ترحــم و ترحــم انگيزی 
ندارند و اساســا اين مستند به دليل اينكه 
حاوی شخصيت هايی است كه خود به 
خود اندوه را بيان می دارند، سواالت عوامل 
پشت دوربين خيلی جذاب و كارآمد در اثر 

نمی نشيند. 
مســتند دربــه دری پيشــه ای اســت بــس 
دشــوار، برای بسط و گســترش ايده اش كه 
در رابطــه با اعمال تبعيض نســبت به اين 
مهاجرين افغان در ايران اســت تا حدودی 
موفق عمل می كند. از سويی تمام مستند 
بــه شــرح رنــج و تبعيض هايــی كــه عليــه 
افغانی ها در ايران می شــود اشــاره می كند 
و از ســوی ديگر مستندســاز در پايــان اثر، از 
اين كودكان می خواهد كه از كتاب فارسی 
مقطع ابتدايی مطلبی را بخوانند و آنها نيز 
همان بند معروف در كتاب های فارسی را 

می خوانند كه درباره ايران است:
»مــا در ايــران زندگــی می كنيــم. مــا ايــران را 
دوست داريم. ايران خانه ی بزرگ ماست.«

 گرچــه انتخاب متن برای خواندن توســط 

كــودكان خيلــی نمی توانــد اتفاقی باشــد و 
بــه نظــر می رســد مستندســاز در انتخــاب 
آن نقــش داشــته اما از آنجايی كــه در طول 
تبعيــض  بــه  مســتقيمی  اشــاره  مســتند 
نــژادی افغانی هــا در ايــران نمی شــود، ايــن 
راســتای  در  كــه  فارســی  كتــاب  خانــش 
همــان تبعيــض، در اين بخش از مســتند 
موثــر  كاركــردی  اســت،  شــده  جانمايــی 
می يابد. از ســويی انتخاب اين عبارات از 
كتاب درســی اين مفهوم را انتقال می دهد 
كــه كودكان حاضر در مســتند خودشــان را 
ايرانی قلمــداد می كنند؛ اما حق تحصيل 
بــه صورت معمول را نخواهند داشــت و يا 
اينكــه اغلب بــه دليل هزينه های سرســام 

آور، توان ادامه تحصيل را ندارند. 
مستندســاز بــا تلفيــق ايــن صحنــه هــای 
پايانی با تصاويری از كودكانی كه همچنان 
در كــوره پزخانــه كار می كننــد، بــر ماهيت 
تبعيض در ايران نسبت به افغانی ها بيش 
از پيش تاكيد می كند. به نظر فارغ از بحث 
شــكل روايت و شيوه توليدی و پالن هايی 
كــه صرفا مصاحبه اند، اين مســتند از نظر 
تركيب اظهارات چند فرد افغان در راستای 
رسيدن به يک محتوای واحد و از منظر نقد 

اجتماعی قابل تحمل است.

مستند دربه دری 
پیشه ای است بس 

دشوار، برای بسط و 
که در  گسترش ایده اش 
رابطه با اعمال تبعیض 

نسبت به این مهاجرین 
افغان در ایران است تا 

حدودی موفق عمل 
می کند.
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هيچ چيز هيجان انگيزی تو اينكه آدم شبيه بقيه باشه وجود نداره، آدم 
هايی كه مسيرای جديد رو امتحان ميكنن، آدم هايی كه نميخوان مثل 
بقيــه روی دور تكــرار بی افتن، اون هايی هســتند كه ميتونــن حداقل يه 

گوشه ی كوچيک دنيا رو عوض كنن.
اين مرسومه كه طلبه ها خاطرات سفر های تبليغيشون رو بنويسن، روزی 
روزگاری، طلبه ی جوونی، تصميم گرفت، بجای نوشتن خاطرات سفر 
های تبليغيش، از يه وسيله ی جديد برای ضبط اين خاطرات استفاده 
كنــه. تصميم گرفت تصاويــر رو جايگزين كلمات كنه ،تصميم گرفت 
كمــی كليشــه هــا رو بشــكونه! اول، قصــدش ضبط خاطــرات بــود برای 
خود اش، ولی كم كم، تصميم گرفت از اين ابزار جديدی كه پيدا كرده 
استفاده های بهتری بكنه، اون طلبه ی جوون تصميم گرفت مستند ساز 

بشه، تا اينطوری كمی بهتر بتونه روی دنيا اثر بذاره!

کارگردان:
امیر منیری

نويسنده:
مهدی ولی زاده
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کودکان به مسجد 
ݢݢݢوند ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ نمیرݢ

یادداشتی بر مستند  »خطر انقراض درختان گردو«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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»خطر انقراض درختان گردو« مستندی 
كــم رونــق شــدن  بــا  اســت در رابطــه 
مســاجد و جســتجوی مستندســاز بــرای 
يافتــن راه حلی تا بلكــه داليل عدم حضور 

مردم در مساجد را بيابد.
 مســتند خطــر انقــراض درختــان گــردو بــا 
گفتــار  معرفــی خــود راوی آغــاز می شــود. 
متــن نيــز از زبــان هميــن شــخص كه يک 
روحانــی جــوان اســت بيــان مــی گــردد. او 
خودش را معرفی می كند و نهايتًا او را نيز در 
مسجدی می بينيم كه كال هفت پيرمرد و 
فرد ميانسال در آن در حال نماز خواندنند.

  مســئله مســتند از آغاز اثر بيان می گردد، 
اينكــه به چــه دليــل شــور و شــوق رفتن به 
مســاجد كه در گذشــته در بين مردم رواج 
داشــت اينــک ديگــر در ايــن اماكــن ديده 
نمی شــود بــه همين دليــل مستندســاز به 
سراغ رئيس ســتاد اقامه نماز كشور می رود 
و در گفتگويــی كوتــاه از او می پرســد آيا در 
ايــران مســجدی هســت كــه كودكانش به 
مســجد برونــد و  پاســخ ايــن اســت كــه در 
گــردو  اســتهبان درخــت هايــی از بــادام و 
هســت كــه ميــوه اش را به بچــه هايی می 

دهند كه مسجد می روند.
 مســتند  بــا ايــن پاســخ وارد فــاز جديــدی 

می شود. روحانی جوان به استهبان می رود 
تا بلكه با نحوه اداره مســاجد آن آشنا شود 
امــا نكته ای كه در اين اثر به آن اشــاره نمی 
شــود اين است كه رئيس ســتاد اقامه نماز 
كشــور نيــز اطالعاتــش متعلــق به ۵۰ ســال 
پيش اســت، چــرا كه بــا پيشــرفت روايت 
مستند خطر انقراض درختان گردو متوجه 
می شويم كه حتی در استهبان نيز با وجود 
داشــتن ۱۳۰ مســجد و حســينيه كسی به 
مســجد نمــی رود. بنابراين نكتــه ای كه از 
خاطــر مستندســاز رفته اســت اظهــار نظر 
رئيس ســتاد اقامه نماز كشــور اســت كه با 
توجه به آنچه خود مســتند نشــان می دهد 
آن اظهارات تمامًا غلط است و متعلق به 
گذشــته اســت. با توجه به همه ايــن موارد 
روحانی جوان در شهر استهبان با گفتگو و 
ديدار با اهالی بومی و همچنين روحانيان 
جــوان و متوليان مســاجد به اين نكته پی 
مــی برد كه مهمترين دليــل دوری مــردم از 
مساجد عدم مشاركت روحانيان به صورت 
منظم در اين مساجد است. از آنجايی كه 
درآمد اين روحانيون به واسطه كمک های 
مردمی اســت و متوليان مســاجد از مردم، 
هزينه های جاری شان را تامين می كنند و 
اين هزينه ها هم اكنون توسط مردم آنچنان 
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كــه در گذشــته رواج داشــت، تاميــن نمی 
گردد، روحانيان مســاجد برای امرار معاش 
به مشاغلی ديگر نيز روی می آورند.  مستند 

خطر انقراض درختان گردو چالشی دينی 
را بيان می كند. عنوان مســتند به صورت 
كنايــی درختان ميــوه ای را مثال می زند تا 
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حرفــش را در قبــال متروک شــدن مســاجد 
بيان كند.

 نكته ديگر اين اســت كه مستندساز برای 
پی گرفتن موضوعش به شهری ميرود كه به 
شــهر مساجد معروف اســت و آن را شهری 
قرآنــی می دانند. بنابرايــن جذابيت اين اثر 
در بحث موضوعی و فارغ از بحث شــكل 
و ســاختار و محتوا در اين مسئله خالصه 
می شود كه مستندساز به معدن مساجد و 
مركز نمازخوانی و يعنی استهبان رفته است 
و حتــی در آنجا نيز موضوع متــروک ماندن 

مساجد به عينه به چشم می آيد.
 بخش دوم مستند خطر انقراض و درختان 
گــردو به موضوع امرار معــاش طالب جوان 
اختصاص دارد و اين كه روحانيان جوانی 
كــودكان  كــه بــرای جلــب توجــه  هســتند 
و ترغيــب آنــان بــرای حضــور در مســاجد 
خودشان را بروز كرده اند. به طور مثال يک 
روحانی در مسجد در حال بازی كامپيوتری 
فوتبال فيفاســت و يا اين كه با آنهــا ورزش 
می كند و تن به كارهايی می دهد كه قواعد 
حــوزه با آن مخالف اســت. به عبارتی اين 
آخوند جوان در اســتهبان با انجام اعمالی 
كه مناسب با شرايط كنونی كودكان است 
ســعی می كند بسته به شــرايط زمانی، اين 

كودكان را با مسجد انس دهد و اين اعمال 
او مورد نكوهش حوزه نيز قرار دارد.

 مســتند خطــر انقــراض درختــان گــردو به 
عنــوان پايــان بنــدی و نتيجــه مــی خواهد 
گردويی كه در گذشته به عنوان ابزاری برای 
ترغيــب كودكان به مســجد رفتن بــود را در 
زمان حــال بيابد و جايگزينی بــرای آن قرار 
گــردوی امروز برای جلب  دهد. به عبارتی 

توجه كودكان به مساجد چيست؟
 مستند خطر انقراض درختان گردو موضوع 
قابــل اعتنايی دارد اما فارغ از نگاه مذهبی 
دارای  روايــت  شــكل  و  پرداخــت  نظــر  از 
اشــكاالتی است. اينكه مستندســاز برای 
ورود به موضوع، خودش را معرفی می كند 
و يا اينكه از رئيس ســتاد اقامه نماز مسئله 
مســتندش را ميپرستد و يا پرداختن بيش 
از انــدازه بــر زندگــی خصوصــی طلبه های 
كــه مــی  جــوان، همگــی مــواردی اســت 
توانســت در ايــن مســتند حذف شــود و يا 
اينكه به شــكل موجــز تر بدان اشــاره گردد. 
همين مسائل سبب شده است تا مستند 
خطر انقراض درختان گردو در برخی موارد 
از موضوع اصلی دور شــود و با پرداختن به 
حاشــيه ها، رواياتی فرعی جايگزين روايت 

اصلی شود.

 مستند خطر انقراض 
درختان گردو چالشی 
کند.  دینی را بیان می 

عنوان مستند به صورت 
کنایی درختان میوه 
ای را مثال می زند تا 

حرفش را در قبال 
متروک شدن مساجد 

بیان کند.
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مرگ نابهنگام سوژه
یادداشتی بر مستند  »آخرین فتو«

نــقـد
نويسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند »آخرين فتو« يک روز از زندگی 
عكاســی دوره گــرد اســت كــه در ايــن 
مســتند او را بــه عنــوان يكــی از موسســين 
سينمای آزاد اصفهان نيز لقب می دهند. 
اين فرد از طريق عكاسی در مراكز تفريحی و 

گردشگری اصفهان امرار معاش می كند.
 از آنجايی كه مستند آخرين فتو به يک روز 
از زندگی اين فرد اختصاص دارد همين امر 
به جای اينكه ابزاری برای قدرت اثر شــود، 
عاملی ميگــردد تا اثر پــر از پالنها، نماهای 
اضافــه و تكــراری كــه از نظــر بصــری فاقــد 

هويت و يا كاركرد هستند شود.
 مستندســاز سعی می كند از چند زاويه به 

شخصيت نمونه اش ورود كند.
بــه طــور مثال گفتگوهــای او با مشــتری ها 
و توضيحاتــی كــه او در رابطــه با عكاســی 

می دهد.
 كســاد شــدن بــازار عكاســان دوره گــرد به 
دليل رواج تلفن های همراهی كه قابليت 

عكس برداری و سلفی گرفتن دارند. 
نمايش تنهايی های اين فرد و البته بيماری 
اش و مــواردی از ايــن دســت در اثــر وجــود 
دارد كه روزمرگی يک فرد را شرح می دهد و 
سبب می شود تا ما بيشتر با او ارتباط برقرار 

كنيم.

 مســتند آخرين فتو مصاحبه رودررو ندارد 
كاراكتــرش  و مستندســاز ســعی می كنــد 
را در وضعيــت هــای مختلــف قــرار داده و 

سواالتش را طرح كند.
به طور مثال اين عكاس دوره گرد در حال 
راه رفتــن در خيابان اســت كه به ســواالت 

مستندساز نيز پاسخ می دهد.
 با همه اين موارد ياد شده مستند آخرين فتو 
نمــی تواند تنهايی و رنج يک عكاس دوره 
گرد كه پيشــينه قابل توجهی در عكاســی 

دارد را نشان دهد.
به عبارتی وقتی در تايتل اوليه مستند از اين 
فــرد به عنوان يكی از موسســين ســينمای 
آزاد اصفهان نام برده می شود اين انتظار به 
وجود می آيد كه ما در طول اثر شاهد تضاد 

بين گذشته اين فرد و اكنون او باشيم.
اما مستندساز به دليل فقدان رويداد های 
فرعــی ســعی می كنــد بــا نمايش تكــراری 
برخــی از پــالن هــا و پرداختــن بــر اتفاقات 
حاشــيه پيرامونــی ايــن عــكاس دوره گــرد 

روايتش را پيش ببرد.
بــه طــور مثــال در اين مســتند كوتــاه دو بار 
شاهد اين هستيم كه اين عكاس دوره گرد 
برای چاپ عكس هايش به البراتوار می رود 
يــا اينكــه در طــول اثــر بارهــا از گردشــگران 
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می خواهد كه از آنها عكس بگيرد.
 اما نكته ای كه خود سوژه و رويداد واقعی در 
اختيار مستندساز قرار داده اما مستندساز 
بی تفاوت از كنار آن عبور كرده، موضوعی 
اســت كه در زير نويس پايانی مستند بدان 

اشاره می شود:
 »در حالــی كه گــروه در تدارک ادامه تصوير 
برداری بودند نيمه های شــب رحيم علی 
افشــاری در اثر ايســت قلبی مهمان خاک 

شد.
او مدت ها بود كه با بيماری قلبی دســت 
و پنجه نرم می كرد و توانايی پرداخت هزينه 

جراحی قلب را نداشت.«
 اين موضوع تكان دهنده می توانست جزئی 
از مستند باشد و نه فقط يک زيرنويس كه 
تنها ارزش خواندن يا فقط كاركردی خبری 

داشته باشد.
مرگ كاراكتر مستند، زمانی اتفاق می افتد 
كه هنوز عوامل تصويربــرداری و به طور كل 
عوامل اين مستند در حال توليد اثر هستند 
و اين نكته را می توان در زير نويس پايانی اثر 

ديد.
با اين حال مستندساز تنها بر آنچه رويداد 
به شكل روتين در اختيار او قرار داده است 

اكتفا می كند.
ايراد اصلی اين مستند اين است كه طرح 
و يــا فيلمنامه اين مســتند می توانســت در 
حيــن تصويربرداری، مجدد نگارش شــود 
و بــه واســطه آنچه كه مرگ ايــن عكاس در 
اختيار مستندساز ميگذارد مجددًا طرح يا 
فيلمنامه به نگارش در آيد يا ويرايش شود. 

در حالــت كنونــی تنها چيزی كه مســتند 
آخريــن فتــو ارائه می كند يــک روز از زندگی 
يــک عــكاس و درج خبر مرگ او به شــكل 
روزنامه ای اســت و اين در حالی است كه 
مرگ سوژه می توانست كاركردی سينمايی 

داشته باشد.
 حتی عنوان مستند، يعنی »آخرين فتو« نيز 
اشــاره به آخرين عكســی دارد كه دوره گرد 
گرفته اســت اما به هيچ عنوان در مســتند 

اين ايده پرورش نمی يابد.
به عبارتی عنوان اين مستند فقط به شكلی 
مستقيم می خواهد بگويد كه عكاس مورد 
اشاره مرده است يا می ميرد و اين در حالی 
اســت كــه ايــن عنــوان كــه اشــاره بــه ثبت 
آخريــن عكس توســط يــک عــكاس دارد، 
می تواند پتانسيل بااليی برای تصويرسازی 

يا ايجاد رويدادی دراماتيک داشته باشد.

این مستند فقط 
به شکلی مستقیم 

می خواهد بگوید که 
عکاس مورد اشاره 

مرده است یا می میرد 
و این در حالی است 

که  که این عنوان 
اشاره به ثبت آخرین 

عکس توسط یک 
عکاس دارد، می تواند 

پتانسیل باالیی برای 
تصویرسازی یا ایجاد 

رویدادی دراماتیک 
داشته باشد.
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