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از بچگــی عاشــق دوتــا چیــز بــود، تفنــگ و دوربیــن. اگــر دنبــال ویژگــی 
مشتركشون بگردید، به یه چیز میرسید، تمركز.

میگفت عاشق این دوتا وسیله است، چون موقع استفاده ازشوون نیازه 
كه تمركز كنید.

پس احتمالن این عالقه ي كودكي نمیتونه بي تاثیر باشــه روی مســیری 
كه توی دوران بزرگســالیش انتخاب كرده، مسیر مستند سازی، مسیری 
كه باید چشمی دوربین فیلمبداریش رو روی سوژه ای تنظیم كنه كه در 
حال حركته، مسیری كه تمركز زیادی الزم داره. مسیري كه اگرچه اتفاقاي 
دلسرد كننده و موانع سخت كم نداره، ولي با این وجود، محاله از حركت 

كردن توي اون مسیر بایسته.

کارگردان:
بهمن ابراهیمی 

نویسنده:
محدثه میثمی
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گرس مصیبت های زا
یادداشتی بر مستند  »گرون یعنی سوختن«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مستند »گرون یعنی سوختن« اثریست 
با سویه ای علمی درباره سلسله جبال 
زاگرس و معرفی كوهستان ها، رودخانه ها، 
كــه در ایــن  دره هــا، مراتــع و اســتان هایی 
سلســله كوه هــا قــرار گرفتنــد؛ امــا موضوع 
جزئی تر در این مســتند پرداختن بر عوامل 
متعددی اســت كــه روح زاگرس را آشــفته 
كرده اســت. مســتند گران یعنی ســوختن 
اثری پژوهشی و علمی است كه به شکلی 
موشکافانه تمامی عوامل محیطی، انسانی 
و جانوری كه در نابودی اكوسیستم زاگرس 
تاثیــر دارد را بررســی مــی كند. این مســتند 
علمی، پژوهشی در آغاز، جغرافیای منطقه 
را معرفی كرده و با برشمردن مناظر طبیعی 
كوه های زاگرس، به موضوع اصلی اش ورود 

می كند.
 مســتند گــرون یعنــی ســوختن كــوه های 
لرستان و رودخانه های این منطقه را در آغاز 
به صورت جزئی معرفی نموده و این نشان 
از ایــن امر می دهد كه در پهنه كوهســتانی 
باخترایران یعنی زاگرس، این مستند تنها 
بــر حــوزه اســتان لرســتان تاكیــد دارد. ۱۵ 
میلیون ایرانی زاگرس نشین در كشور وجود 
كــه بخــش اعظمــی از آن در لرســتان  دارد 
زندگــی می كننــد. عالوه بر ایــن، كوه های 

زاگــرس در ایــن اســتان، دارای ویژگی های 
منحصر بــه فردی اســت و در حــوزه منابع 
طبیعی بسیار ارزشمند به حساب می آید.
در مســتند گرون یعنی ســوختن كوه های 
برفی، صیقلی، تپه ماهورها، مراتع سرسبز، 
نقاط مرتفع و پست، رودخانه ها، دره های 
صخره ای، تاالب ها دریاچه ها، آبشارها و 
همچنین اكوسیستم این منطقه از لرستان 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد. نکتــه مهم در 
این مســتند این اســت كه مســتند ســاز و 
عواملش در فصول مختلف به منطقه عازم 
شــده اند و همین امر سبب شده تا شاهد 
تنــوع تصویــری مختلفــی در اثر باشــیم. از 
طرفــی به نقاط صعب العبــور و دور افتاده 
در كوهستانهای زاگرس در استان لرستان 
نیز در این مستند اشاراتی شده و درباره آن 
نیز اطالعاتــی ارائه می گــردد. به طور مثال 
مقایســه كوهســتان های برفــی زاگرس كه 
در زمســتان دمای آن بــه ۲۰ درجه زیر صفر 
می رســد با مناطــق جنوبی این كــوه ها در 
همین فصل با دمای ۱۵ درجه باالی صفر، 
همگی در دید دوربین قرار دارد و همین امر 
ســبب شــده است تا مســتند گرون یعنی 
سوختن از نظر ارائه تصاویربدیع قابل اعتنا 
باشــد؛ اما موضوع مستند و مسئله ای كه 
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بــدان پرداخــت می شــود، انواع بالیایی اســت 
كــه منابع طبیعی كوه هــای زاگرس در اســتان 

لرستان را تهدید می كند.
در این مستند پس از مقدمه و معرفی منطقه، 
تصاویر و گفتارمتن وارد بحث تحلیل و بررسی 
مــوارد آســیب رســان بــه طبیعــت زاگــرس می 
گــردد و هر كدام از آنها را به صورت موشــکافانه 
بررسی می كند. به طور مثال به كاركرد جنگلها 
و اهمیــت آن در تامیــن آب رودخانــه هــا بــه 
صورت علمی در مســتند اشــاره می گردد تا با 
این پیش زمینه از سیستمی مرتبط بین تمامی 
گاهی الزم به مخاطب داده  اكوسیستم منطقه آ
شــود. به عبارتی در ابتــدا، كاركرد جنگل های 
بلــوط و انــواع درختان دیگر در منطقه لرســتان 
كه اعم از پاكســازی هوا، عدم فرســایش خاک 
و منابــع اقتصادی اســت، بررســی می گــردد و 
در ادامه رودخانه های ســزار، سیمره و كشکان 
معرفــی شــده و به این موضوع اشــاره می شــود 
كــه وجــود درختــان و ریشــه هــای آنــان ســبب 
می شــوند تــا آب بــه واســطه حفــره های ریشــه  
درختان در خاک انباشت شود. به این صورت 
كــه هر هکتار درخــت، دو هزار متر مکعب آب 
را می تواند انباشــت كند و این سبب می شود 
چشــمه ها در طــول ســال پــر آب باشــند و آب 
در زیــر زمین حفظ گــردد. پس از این یــادآوری 
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علمی، مستند به عواملی كه درختان بلوط 
را تهدیــد می كند می پــردازد. به طور مثال 
شیوه عشایری پرورش دام و ضررهایی كه 
این شــکل از دامــداری بر مراتــع و درختان 
گیاهــان  وارد مــی آورد و ســبب مــی شــود 
فرصتــی بــرای بذرریــزی نداشــته باشــد، 
كــه بــا بریــدن بلــوط هــا منابع  كشــاورزانی 
مختلفی برای خود ایجاد می كنند، سهل 
انگاری انسان در به آتش كشیدن جنگل، 
آتــش  زدن عمدی درختان و مواردی از این 

دست بدان پرداخته می شود. 
مســتند در نیمه اش به شکل موردی دیگر 
مــوارد نابــودی جنگل هــای بلــوط را بــر می 
شــمرد تــا در نهایت روایتــش را كامل كند. 
روایت اینگونه تکمیل می گردد كه در ادامه 
متوجــه می شــویم، این مقــدار پرداختن بر 
درختان بلوط لرســتان در مســتند، دلیلی 
برای جمع بندی اثر است. برخی برای تهیه 
زغال، بلوط ها را به آتش می كشند و برخی 
كشــاورزان برای گسترش زمین های زراعی 
آنهــا را نابود می كننــد و یا برخی دیکر برای 
بهره برداری از جنگل تن به بریدن درخت 
ها می دهند و یا خیال باطل و غلط برخی 
دامداران مبنی بر اینکه رویش بیشتر علف 
در ســال بعد بهانه ای می شــود تا درختان 

را بســوزانند. تمامــی این موارد جــز به جز در 
مســتند بررســی می شــود و در ادامه بحث 
ریزگردهــا و گرد و غباری كه در ســال های 
اخیــر آفتــی جدید بر علیــه درختــان بلوط 
اســت در مستند به آن اشــاره ای می شود. 
از آفــت هــای دیگر درختان كه طبیعی نیز 
هستند موریانه ها، پروانه ها و سوسکهای 
درختــی اســت. عوامــل دیگــر نیــز از قبیل 
گاز  راه ســازی و احــداث خطــوط نفــت و 
همگی موارد متعددی اســت كه درختان 
بلوط را تهدید می كند و این تهدید ســبب 
می شــود تــا آب رودخانــه ها كم شــود و با از 
بین رفتن درختان، سیالب مناطق پایین 
دست و حتی شهرنشــین را تهدید نماید. 
مســتند گــرون یعنی ســوختن بــا تاكید بر 
حفظ و نجات درختان بلوط لرســتان و با 
تاكید بر ارزش و اهمیت منابع درختی این 
منطقه تحقیقی علمی را گسترش می دهد 
و از عنصــری كوچک به مســئله ای مهم و 
حیاتی یعنی آب می رسد. بنابراین مستند 
گــرون یعنی ســوختن در رده مســتند های 
علمی، پژوهشــی اثــری قابل اعتناســت و 
نقطــه نظــری جدید را دربــاره انواع و اقســام 
آفــت های طبیعی و غیر طبیعــی در قبال 

طبیعت زاگرس بیان می دارد.

مستند گرون یعنی 
کید  سوختن با تا
بر حفظ و نجات 

درختان بلوط لرستان 
کید بر ارزش و  و با تا

اهمیت منابع درختی 
این منطقه تحقیقی 

علمی را گسترش 
می دهد و از عنصری 

کوچک به مسئله ای 
مهم و حیاتی یعنی 

آب می رسد.
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شــاید این یه احســاس و یه تجربه ی مشــترك باشــه بین كارگــردان های 
مستند، اینکه موقع ساختن اولین مستندشون، بیشترین استرس دوران 
كاریشون رو تجربه كنن. تجربه ی سختی كه براي اقاي رفیعي، به لطف 
كسایی كه توی اون مسیر پشتیبانش بودند به شیرین ترین شکل ممکن 
به آخر رسید. اونقدر شیرین كه باعث شد براش پلی بشه به دنیای مستند 
ســازی. میگه دوســت داره خودش هم یه روزي و یه جوري، از آدم های 
كه تازه اول راه اند حمایت كنه، تا اون دوران سخت رو، با یه پایان خوب 

پشت سر بذارن.

کارگردان:
عباس رفیعی

نویسنده:
محدثه میثمی
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کلیشه های تولیدات بومی
یادداشتی بر مستند  »دسترنج«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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»دســترنج« مســتند اســت درباره یک 
در  روســتایی  اهالــی  از  روســتایی  زن 
استان چهارمحال و بختیاری كه با عملی 
كــردن یــک ایــده، اقــدام به ســاخت گلیم 
بــا تکه هــای بی مصــرف پارچه هایــی دور 
ریختنی می كند. این مستند كه كمتر از ۱۲ 
دقیقه زمان دارد، با معرفی این زن و اقدام او 
برای ایجاد یک كارآفرینی در منزل، به اثری 
تبدیل می شود كه درباره مشاغل خانگی 
است و نمونه های مشــابه زیادی نیز دارد. 
مســتند دســترنج با اســتفاده از مصاحبه 
و گفتگو با این زن، بخشــی از موضوع اثر را 
بیــان می كند كه درباره گلیم بافی اســت. 
در ادامــه نیز مستندســاز با بدیهه ســازی، 
بخشــی دیگــر از روایت را پیش می بــرد و با 
هدایــت زن گلیم باف و دعــوت از او برای 

كار فضای اثر را پر می كند.
 در ابتدای این مستند، مستندساز سعی 
می كنــد با ارائه اطالعــات و فقط با معرفی 
مختصری از زن و همچنین ایده ای كه او 
در ســر دارد  و با استفاده از این تکنیک كه 
اطالعات مختصــری به مخاطب بدهد، 
بیننــده را مجاب نماید تا با همراهی اثر در 

ادامه به موضوع اصلی اثر پی ببرد.
دقایقــی پس از شــروع مســتند و تــالش زن 

بــرای تهیــه پارچــه هــای اضافــه و دور ریز، 
هــدف او نیــز بیان می شــود. باقی اثر كامال 
بــه بافت گلیم با همین پارچــه های بدون 
اســتفاده توســط زن و همچنیــن دعــوت 
از اقــوام و خانــواده بــرای كمــک یــا آمــوزش 

اختصاص دارد.
 این شکل از گلیم بافی با پارچه های دورریز 
بــه عنــوان بخش اصلــی اثــر و در راســتای 
معرفــی یک شــغل جدیــد در این مســتند 
گنجانده شده اســت. لحظات طوالنی از 
اثــر به بافتن گلیــم پارچــه ای و نهایتًا پایان 
كار گلیــم بافــی و تولید یک فیلم مســتند  
اختصــاص دارد كه ارزش دیــداری ندارد و 

ققط در حد یک معرفی باقی می ماند.
  دســترنج جزمعرفــی یــک ابتکارعمــل و 
نمایشــی بــرای معرفی یک شــغل خانگی 
كــه در راســتای تولیــدات صنایــع  و اثــری 
دســتی و خانگــی باشــد, چیــز دیگــری در 
خود ندارد. هیچگونه خالقیت تصویری یا 
معرفی جامع از زن یا جامعه پیرامونی اش 
در اثــر دیــده نمی شــود. گرچه مستندســاز 
اختصاصًا تاكیدش بر معرفی همین شغل 
بوده؛ اما این برای اثری كه بتواند تأثیر كافی 

بر بیننده بگذارد، كافی نیست.
 در این مســتند فقط خود سوژه مورد توجه 
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است و كارگردان برای بیان آن به هیچگونه 
ایده ای  نمی اندیشد.

 مســتند دســترنج فقــط بــا مصاحبــه و به 
گــزارش محــور، اقــدام بــه معرفــی  شــکلی 
موضوع می كند؛ در حالی كه می توانست 
در مقدمــه اش، تهیه پارچه هــای دور ریز را 

بیشــتر مــورد توجه قــرار دهد تا بلکه ســوال 
ایجاد شده درباره چرایی یافتن پارچه های 
دور ریز توســط زن، برای پیگیری بیشتر ما 
در جهت همراهی با این مستند به كار آید. 
اما آنچه اتفاق می افتد فقط شرح ماجرا به 

شکل روتین و اطالع دهنده است.
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 مســتند دســترنج بــا ایــن شــکل روایــت و 
فرم تکــراری اش، در حــد و اندازه یک خبر 
تصویری باقی می ماند. با دیدن این مستند 
نهایتــا مــا متوجه مــی شــویم در روســتایی 
در اســتان چهارمحــال و بختیــاری زنانــی 
هستند كه اقدام به ایجاد مشاغلی در خانه 
از قبیــل گلیــم بافی می كنند و یقینــا برای 
دیدن مجدد این مستند به دلیل ماهیت 
خبری اش، هیچ شــوق و ذوقی در بیننده 

وجود ندارد.
 مستند دسترنج در پایانش با یک زیرنویس 
این مســئله را بیان می دارد كه زنان زیادی 
و  چهارمحــال  اســتان  در  روســتایی  در 
بختیاری وجود دارند كه اقدام به تولیدات 
صنایع خانگی و محلی می كنند. بنابراین 
تمامی این اثر برای یک هدف تولید شــده 
اســت و آن، یک معرفی ساده ازشغل زنان 
روستایی در استان چهارمحال و بختیاری 
است و اینجا خاصه شغل بدیع یک زن به 

عنوان نمونه معرفی می شود. 
مستند دسترنج جز همین شرح یک شغل 
بــه امری خــالق و هنری دســت نمی یابد. 
فراموش كردن هنر فیلم و هنر مستند سازی 
در این مستنداینگونه است كه ما با روایتی 
منســجم نیز مواجه نیســتیم. مستندســاز 

گرچــه زن گلیــم بــاف را در مركــز توجــه قرار 
می دهــد و او را بــه عنــوان فردی معرفی می 
كند كه با ایده ای جالب با پارچه های دور 
ریختنی گلیم می بافد؛ اما هیچگاه موفق 
به معرفی كامل او در رسیدن به نقطه ای از 
شخصیت پردازی نمی شود كه مخاطب 
بــا وی همراه گردد. دلیل چنیــن ایرادی در 
مســتند دســترنج همین تاكید مستقیم و 
یک جانبه مستندساز بر شغلی است كه 
قرار است معرفی شود و نه فردی كه چنین 

شغلی را ایجاد كرده است.
كــه در رابطــه بــا مشــاغل  مســتند هایــی 
خانگــی و ابتــکار عمــل زنان روســتایی در 
خانه برای كارآفرینی است همواره با چنین 
معضلی مواجــه اند و این در حالی اســت 
كه آثار فاخری نیز وجود دارد كه شغلی بومی 
را معرفــی می كننــد و در مقابــل اثری قابل 
اعتنا هستند؛ اما انگار كلیشه ای دوست 
داشــتنی گریبــان اغلــب مستندســازان را 
بــرای تولید آثــاری دربــاره صنایع محلی با 
فرمی یک شکل گرفته است.در این شرایط 
مــا، بیــش از آنکــه مســتندی بــا رویکردی 
متفــاوت ببینین شــاهد گزارشــی خبری و 
شــرح یــک وضعیــت ســاده از یک شــغل 

روستایی هستیم.

مستند دسترنج با 
این شکل روایت 

و فرم تکراری اش، 
در حد و اندازه یک 
خبر تصویری باقی 

می ماند.
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آرزوی مادر شدن، آرزوی مشترک خیلی از دختر هاست، اما تنها آرزوشون 
نیســت. خیلی از دختر ها وقتی مادر شــدند قید آرزوهای دیگه شــون رو 
زدند، وقتی فرزندشون رو توی بغلشون گرفتند همه گفتند دیگه تمومه، 
بعیده ادامه بده، مگه ممکنه با یه بچه آدم وقت كنه كار دیگه ای بکنه؟!

ولي اون وقتي اولین مستندشو شروع كرد، یه بچه ی چهل روزه داشت، و 
درحالی كه یه آرزوی محقق شده توی بغل اش میخندید، تالش میکرد 

برای حقیقی كردن آرزوی دوم اش، فیلمسازی!

کارگردان:
آزیتا رصافی

نویسنده:
محدثه میثمی
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روایتی از مستند
ݢݢرمــــان ݢ ݢدݢ ݢ ݢ ݢ ݢ و ݢ

یادداشتی بر مستند  »آسمان مال من است«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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 مســتند »آســمان مال من اســت« به 
دغدغــه هــای یــک زوج جــوان مــی 
كه به دلیل ترس از بچه دار شدن  پردازد 
ایــن مســئله را بــه تعویــق مــی اندازنــد. 
ایــن  نمونــه  كتــر  كارا دو  علــی  و  ناهیــد 
مســتند كه ۲۴ و ۲۹ ساله هستند حدود 
كــه بــا یکدیگــر ازدواج  ســه ســال اســت 
كردنــد و حاال همچنــان با اتکا بر دالیلی 
كه دارند زمان حال را مناسب برای بچه 

دار شدن نمی دانند.
 مســتند آســمان مــال من اســت بــا ورود 
كنــد به  بــه زندگــی ایــن  زوج ســعی مــی 
شکلی علمی موضوع را بررسی كند و در 
راســتای این امر عالوه بر تولید مستندی 
خانوادگی، تجربــه ای عملی را نیز تجربه 
نماید. به عبارتی مستند آسمان مال من 
اســت هم اثری مســتند است و هم اثری 
كــه ناهیــد و علــی، زوجــی  درمانــی، چرا
كــه ترس از بچه دار شــدن دارند در طول 
ایــن مســتند بــا حضــور عوامــل تولیــد و 
همچنین یک كارشناس مسائل خانواده  
و مشــاور مسائل زناشــویی، در موقعیتی 
شــبیه سازی شــده در قبال بچه داشتن 
قــرار می گیرنــد. در طول این مســتند این 
كارشــناس خانوادگــی و مشــاور در امــور 

بــا ارائــه راهکارهــای عملــی و  زوجیــن، 
درگیــر نمودن این زوج، شــرایط را مهیای 
رســیدن به هدف، یعنی بچه دار شــدن 

می كند.
 مســتند آســمان مــال من اســت بــا یک 
كنونی  مقدمه از میزان زاد و ولد و شرایط 
میــزان تولــد در ایــران بــا ارایــه آمارهایــی 
آغــاز می شــود و پــس از معرفــی این زوج 
موضــوع  بــه  مســئله  بیــان  همچنیــن  و 

كند.  اصلی اش ورود می 
مسئله این مستند این است: چرا ناهید 
و علی روی حرفشــان مبنی بر عدم بچه 
كنند و این سوال  داشــتن پافشــاری می 
بیشــتر به چشــم مــی آید وقتــی می بینیم 
دوســت  را  یکدیگــر  عاشــقانه  زوج  ایــن 
دارند و از آغاز آشــنایی شــان این عشــق 

گرفته است. شکل 
كــدام دالیــل خــاص   ناهیــد و علــی هــر 
خودشــان را بــرای دوری از بچــه داشــتن 
دارند. ناهید آمادگی روحی ورود فرزند را 
كنون را برای تولد فرزند،  نــدارد، یا اینکه ا
زمــان مناســبی نمــی بینــد. محدودیت 
و  هــای شــخصی  آزادی  و  فــردی  هــای 
دیگــری  دالیــل  اقتصــادی،  همچنیــن 
كــه ایــن زوج بــرای خــود متصــور  اســت 
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هســتند. ســختی هــای بچــه دار بــودن 
كــه ایــن زوج دائــم بــا آن  چالشــی اســت 
تــر  رفتــن،  مســافرت  می رونــد.  كلنجــار 
كــردن بچــه و مــواردی از ایــن  و خشــک 
دســت.  مســتند آســمان مال من است 
اثری صرفا مشــاهده گر نیســت؛ بلکه در 
حــال تغییــر وضعیــت اســت. وضعیت 
كه توسط عوامل  موجود موضوعی است 
تولید مستند در حال تغییر است. به نظر 
می رسد این مســتند علمی- پژوهشی و 
درمانــی، شــبیه آثــاری هنــری اســت كه 
كتر  كارا ســعی می كند در فرآیند تولید به 
از  را  آنهــا  یــا  و  هایــش اطالعاتــی بدهــد 

قطعیِت یک دیدگاه دور نماید. بنابراین 
مســتند آســمان مــال مــن اســت ســعی 
می كند این زوج را مجاب نماید كه بچه 
دار شــوند یا حداقل قطعیت انکار فرزند 

كاهش دهد. داشتن را در ذهنشان 
 بخش دوم مستند آسمان مال من است 
كه میانه اثر را شامل می شود بحثی كاماًل 
علمی و عملی است. به این صورت كه 
كارشــناس و مشاور خانواده چند مرحله 
را برای درمان آغاز می كند كه عبارتند از: 
خود آرام ســازی، خودشناســی، محبت 
بیشــتر و پیــدا كــردن ترس اصلــی. در هر 
كــدام از مــوارد یادشــده، مشــاور درمانــی 
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كنــار ایــن زوج قــرار می گیــرد و آنهــا را  در 
در  می نمایــد.  مواجــه  چالش هایــی  بــا 
ایــن میــان راهکارهایــی نیز به آنــان ارائه 
كارشــناس درمانــی و مشــاوره  می گــردد. 
زوج  ایــن  بــا  را  یــادی  ز زمــان  خانــواده، 
ســپری می كند؛ اما در مرحلــه آخر یعنی 
كارشــناس با  كردن تــرس اصلی«  »پیــدا 
آوردن یک نوزاد و ســپردن آن به این زوج 
بــرای مــدت ۱۲ ســاعت، مــی خواهد آن 
ها را به شــکل عملــی در مواجهه با ترس 
كه مســتند  شــان قــرار دهد. اینجاســت 
آســمان مــال مــن اســت كامال بــه بحث 
ایــن زوج جــوان  ورود می كنــد.  درمانــی 
مــدت زمانــی در حــدود ۱۲ ســاعت را به 
نگهداری از یک نوزاد، بدون امکانات و 
گاهی قبلی و به شکلی كاماًل غیر  بدون آ
منتظــره تجربه می كنند و این به معنای 
مســتند  خــود  در  درمــان  فرایــد  تحقــق 

است.
 در مســتند آســمان مــال مــن اســت بــا 
كه اثر حــدود ۶۰ دقیقــه زمان  وجــود ایــن 
یتمــی تند بــرای روایــت انتخاب  دارد، ر
شــده اســت. برش هــای ســریع و پی در 
كوتاه  پــی و پــالن هایــی بــا مــدت زمــان 
ســبب شده اســت تا اثر به شــکلی زنده 

گــردد و ایــن امــر بــا محتوا و  و پویــا تولیــد 
موضــوع اصلــی اثر یعنــی تولــد یک بچه 
كــه مفاهیمی همچون زیســتن، زندگی، 
فرزنــد  جذابیت هــای  و  زندگــی  ارزش 
داشتن برای یک زوج را تداعی می كند، 

سازگار است.
 نریشــن نیــز در مســتند آســمان مــال من 
اســت توســط یــک زن بیــان مــی شــود. 
صدایی دلنشین كه ته مایه های لبخند 
دارد و انتخــاب این صــدا نیز با مضمون 
گفتار متن سنخیت دارد. اثر و محتوای 

 مســتند آســمان مــال مــن اســت تــالش 
نمی كنــد تــا زوج را بــا جبــر بــه هدفــی از 
پیش تعیین شــده ســوق دهــد؛ بلکه در 
كــه توجــه  انتهــای مســتند تنهــا چیــزی 
ایــن  ذهنیــت  تغییــر  می كنــد  جلــب  را 
زوج از همــان قطعیــت اولیــه بــه نگاهی 
منطقی تر اســت. به عبارتی این مســتند 
در فرآینــد تولیــد، موفــق می شــود عــالوه 
بــر اینکــه بــه عنــوان یــک فیلــم در زمــان 
كــران تاثیرگذار باشــد در   پــس از تولیــد و ا
كنــون و در زمــان تولیــد و تصویربرداری  ا
نیــز رویکردهــای درمانی داشــته باشــد و 
كترهای حاضر در اثر نیز تاثیر  كارا بر روی 

بگذارد.

 آسمان مال من است 
توسط یک زن بیان 

می شود. صدایی 
دلنشین که ته مایه 

های لبخند دارد و 
انتخاب این صدا نیز با 
مضمون اثر و محتوای 

گفتار متن سنخیت 
دارد.
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انقراض فقط برای موجودات زنده نیست، گاهی بعضی هنرها هم كم كم 
فراموش میشن، كم كم كنارگذاشته می شن و زمین رو به صنعتی شدن 
اون حرفه می بازند. خب یه نفر باید پا پیش بذاره و نذاره این اتفاق بیفته، 

نذاره كه هنر بمیره.
مهمون امروز ما بازار قدیمی قم رو خوب می شناسه، توش زندگی كرده، زیر 
و بم اش رو می دونه، براش سخت بود ببینه با رفتن هنرمند های رنگرز از 
بازار، با كم شدن قالی باف ها، این هنر ها فراموش بشن و نسل های بعد 
فقط قالی رنگ شده ی ماشینی رو بشناسند. میخواست صدای این هنر 
و هنرمندانش باشه، میخواست كاری كنه كه اگر روزگاری كسی سراغ از 
ایــن هنر رو گرفت، نگن كه هیــچ اثری نمونده، برای همین دوربینش رو 

دست گرفت و پا پیش گذاشت.

کارگردان:
صمد نجفی 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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چگونه ابریشم خام را 
ݢݢبزنیــم!؟ ݢ ݢ ݢ رنگ ݢ

یادداشتی بر مستند  »به رنگ بابا«

نویسنده:
رحیم ناظریان

نــقـد
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»بــه رنــگ بابــا« مســتند اســت دربــاره 
كــه  كارگاهــی رنگــرزی  كار در  شــکل 
تخصص آن رنگ كردن نخ های ابریشمی 
خام و ســفید اســت. ابریشــم خام ســفید 
كه توســط اهالی منطقه تولید می شــود به 
ایــن كارگاه تحویل داده شــده و اســتاد كار 
با ظرافت، رنگ های مختلفی را در آنها به 

كار می بندد.
در مستند به رنگ بابا، نریشن با استفاده از 
صدای خود اســتاد كار به توضیح مراحل 
رنــگ رزی می پــردازد. گفتــار متــن، كامال 
توضیــح دهنــده و در راســتای تصاویــری 
اســت كــه از رنــگ زنی مــی بینیــم و هیچ 
كاركرد خالقــه ای ندارد. از ســویی در طول 
خــودش  كــه  مــرد  ایــن  صــدای  مســتند 
استادكار رنگ رزی ابریشم است در حالی 
شنیده می شود كه عنوان مستند اشاره به 
پــدر بــودن و خاصه كلمه »بابــا« دارد و این 
تصور ایجاد می شود كه با این عنوان, الاقل 
صدایــی كودكانه یــا فرزند این اســتاد كار، 
وظیفه اجرای نریشن را به عهده بگیرد. در 
همان شــروع مستند, اثر تقدیم می شود به 
پــدران و آنهایی كه زندگی كــودكان خود را 
رنــگ می كننــد, اما در طول اثــر این عنوان 
به هیچ روی قابل استناد و تاكید نیست. 

به عبارتی عنوان مستند، هیچ ربطی به اثر 
ندارد و فقط سویه ای احساسی دارد و یک 

تقدیم نامه به پدران است. 
مستند به رنگ بابا در ابتدا با یک موسیقی 
ســنتی همراه است كه بر روی تصاویری از 
بازارچه ای  سنتی شنیده می شود. استاد 
كار در مســتند به رنگ بابا با معرفی شــغل 
اش و چگونگــی انجــام مراحــل رنــگ زنی 
ابریشــم های خام ســفید، روایت اثــر را می 
سازد. انواع رنگ های طبیعی و مصنوعی 
را معرفــی می كند. رنگهــای طبیعی كه از 
پوســت انار، ســماق، برگ انجیر، چغندر، 
گل بابونه و روناس تهیه شده است و در كار 

رنگ زنی از آنها استفاده می شود.
 در ادامه مستند به رنگ بابا تا پایان، مرحله 
رنگرزی ابریشــم های خام ســفید را نشــان 
می دهــد. بــدون اینکــه روایتی متفــاوت یا 
فرمی تازه در اثر وجود داشته باشد. بنابراین 
می توانیم بگوییم مستند »به رنگ بابا« فقط 
مراحل تولید نخ های ابریشمی رنگ شده 
را شــرح می دهــد و پله پله تمامــی اصول و 
مبانی رنگرزی نخ ابریشــم را بیان می دارد. 
بنابراین می توانیم بگوییم این مســتند نیز 
تنها شــرح یک كســب و كار است، بدون 
آنکه در قبال این توضیح سرراست، به جز 
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روایتی مستقیم و گزارشی خالقیتی داشته 
باشد.

 تنهــا مــواردی كه در این مســتند مــی توان 
بدان اشاره كرد، هماهنگی موسیقی سنتی 
با نخ های دار گلیم بافی است كه البته در 

نوع خود كلیشه و بسیار تکراری است.
 مستند »به رنگ بابا« اثری گزارشی، خبری 
و توضیح دهنده و معرفی یک شغل سنتی 

است كه فقط اقدام به معرفی همین شغل 
نمونــه می كند و كاری به كار شــخصیت 

محوری یعنی استادكار ندارد. 
مســتند هایی كه با شــرح رونــد تولید یک 
شغل بومی یا سنتی همراه هستند و اغلب 
بــه صنایــع بومــی می پردازند، از نظــر فرم به 
شکلی كلیشــه همواره شــبیه یکدیگرند. 
به طور مثال مستند هایی در رابطه با كوزه 
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گــری،  گــران و كارگاه هــای ســنتی ســفال 
كارگاه هــای آهنگری یا قالی بافی ســنتی، 
دستی و هزاران شغل بومی و سنتی دیگر، 
همگی در اغلب موارد وقتی به عنوان سوژه 
مســتندی قــرار می گیرنــد، دارای شــکلی 
شــبیه بــه یکدیگرنــد و فــرم در آنهــا از نظــر 

مستندسازان امری اضافه است. 
روایــت در این آثار این خط تکــراری را طی 
كارگاه و  كــه مســتند از معرفــی  كنــد  مــی 
شغل آغاز  شود و تا پایان ساخت یک كاال 
یــا ابــزار ادامه یابــد. روایت در چنیــن آثاری 
نیز اغلب كلیشــه و تکراری اســت. بدین 
صورت كه مستندســاز مرحلــه به مرحله، 
تولیــد ابزار یا كاالی بومی را نشــان می دهد 
و در نهایت، پایان مستند با پایان ساخت 
آن كاال یا ابزار بومی و ســنتی همراه است. 
چنین روایتی قالب فرمی اكثر مستندهایی 
اســت كــه چنین ســوژه هایــی دارنــد و بی 
شک مهمترین ضربه ای كه چنین آثاری 
می بینند همین فرم تکرار شــونده اســت؛ 
چــرا كــه در پایــان چنین مســتندهایی كه 
درباره صنایع بومی اســت، بدون هیچ كم 
و كاستی، مخاطب فقط یک شغل را می 
شناســد و به هیچ عنوان با اثری فیلمیک 

مواجه نمی شود.

 شــرح چگونگــی تولید یــک ابزار یــا كاالی 
كــه  بومــی در ایــن آثــار بدیــن گونــه اســت 
می تــوان بــرای شــناخت آن بــه روزنامه ها و 
مجالت مصور كه درباره چنین مشــاغلی 
اســت رجوع كرد و از آن ها برای شــناخت 
اغلــب  بــرد.  بهــره  نیــز  مشــاغلی  چنیــن 
مواجــه  نقــد  ایــن  بــا  كــه  مستندســازانی 
می شــوند، ابتدایی تریــن دلیلشــان بــرای 
توجیــه و تولید چنیــن اثری این اســت كه 
اثری فیلمیک قاعدتا تاثیر بیشتری نسبت 
بــه عکــس خبــری و روزنامــه ای دارد؛ امــا 
پاســخ به چنین نقطه نظری این است كه 
اثری فیلمیک در ابتدای امر باید مولفه های 
بصری و تصویری و فیلمیک داشته باشد 
و صرفــًا ماجرایــی خبری یا گزارشــی، برای 
رسیدن به مستندی مطلوب كافی نیست. 
اگــر فــرم را در آثــاری هنری از خاطــر ببریم و 
آن را از قلم بیاندازیم, بی شک نتیجه اش 
تولید چنین آثار یکنواختی خواهد بود كه 

فقط شکل معرفی نامه ای دارند.
مســتند بــه رنگ بابــا اثری اســت با چنین 
ویژگــی هایــی، درســت شــبیه همــه آثــار 
دست پایین مستند تلویزیونی كه هدفشان 
فقط شــرح یک وضعیت اســت نــه تولید 

اثری متفاوت.

مستند به رنگ 
بابا اثری است با 

گی هایی،  چنین ویژ
درست شبیه همه 

آثار دست پایین 
مستند تلویزیونی که 
هدفشان فقط شرح 

یک وضعیت است نه 
تولید اثری متفاوت.
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ســریع ترین دونده ی جهان قطعا با همه ی دونده های قبل از خود اش 
فرق داره، ولی، اون هم مثل بقیه از یه نقطه شروع كرده، از یاد گرفتن اینکه 
چطور باید قدم قدم راه بره. داستان پدرام هم همینطوره.مثل همه ی ما 
اول از همــه بــا خط خطــی كردن صفحه ی خالی سررســید های باطله 
شروع كرد، با نقاشی توی سال های كودكی. ولی بعد از مدتی تصویر براش 
یه دغدغه شد، شیفته ی انیمیشن بود، هرچی بزرگتر میشد، عالقش به 
سینما بیشتر میشد، اون قدم های بزرگتری از همسن هاش برداشت، هر 
روز دنبال یادگرفتن یه نرم افزار جدید، یه تکنیک جدید بود. و حاال، اون 
یه تدوینگر و یه فیلم ســاز قویه، فیلم ســازی كه شاید یه روز همه ی دنیا 

اسمشو بدونن!

کارگردان:
پدرام بهرامی 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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فوتبال با پول
فوتبال شد

یادداشتی بر مستند  »دریبل«

نویسنده: 
 رحیم ناظریان

نــقـد
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» دریبل« مســتندی اســت كه با روش 
آرشــیو و اســتفاده از فیلم ها، تصاویر و 
گــزارش های خبــری و تصویری متعلق به 
زمان های مختلف تولید شده است. این 
مســتند با موضوع فوتبال و با نگاه جزئی تر 
بــه مقوله پــول در فوتبال مــی پــردازد. اثری 
كــه عالوه بر اســتفاده از آرشــیو با بهــره بردن 
از گفتــار متن پژوهشــی بــه روایتی ســاده از 
موضوع فوتبالی می رسد. در مستند دریبل 
همچــون همــه آثار پژوهشــی، ســاختار اثر 
مبتنی بر چند بخش اســت كه از مقدمه، 
طــرح مســئله و بیــان آن، شــرح، تحلیــل و 
بررســی موضــوع  و در نهایت نتیجه گیری 

تشکیل شده است.
 در مقدمــه این اثر صحنه هایــی از فوتبال 
بازیکنــان  گلهــای مهــم، ورزشــگاه ها،  و 
مشهور فوتبال و البته برش هایی از تصاویر 
سیاســی، نظامــی و نمایــش شورشــی ها و 
افرادی كه اسلحه به دست دارند را شامل 

می شود. 
گفتــار متــن در همــان مقدمــه اثــر در رابطه 
با هویــت فوتبــال در جهان امــروز مطالبی 
را بیــان مــی دارد .مطالبــی چــون ،فوتبــال 
واقعیتی انکارناپذیر در دنیای مدرن است. 
مســتند دریبل فوتبــال را روح دنیا قلمداد 

می كند و آن را پادشــاه دنیــای مدرن لقب 
می دهد.

 تصاویر نیز از همان آغاز اثر در رابطه با درآمد 
باشــگاههای فوتبال و مقایســه آن با درآمد 
كالن شــركت های مهم دنیا می پردازد. در 
این مســتند به ورزش اول برخی از كشورها 
همچون كانادا، آمریکا و هند كه به هاكی 
روی یــخ، بیســبال و كریکــت عالقه منــد 
هستند اشاره می شود و با این موارد و شرح 
كلیاتــی در رابطــه بــا فوتبــال، وارد موضــوع 
اصلی اش یعنی جام جهانی و بحث پول 

در آن می گردد. 
در این مستند جام جهانی فوتبال همچون 
پدیده ای فراگیر و تاثیرگذار معرفی می شود 
كه می تواند سیاســت، اقتصاد، فرهنگ و 
مناسبات اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. 
بــه همین دلیــل تمامی میانه این مســتند 
بدون حاشیه پردازی به جام جهانی و تاثیر 
آن بــه مــوارد فــوق اختصــاص دارد. از ایــن 
نظر مستند دریبل به دلیل حفظ ساختار 
و پرهیز از حاشــیه در بخش های جداگانه 

اش، حائز اهمیت است.
كامــال  اثــر  میانــه  گفتیــم  كــه  همانطــور   
اختصــاص دارد بــه تاثیــر جــام جهانــی بر 
اقتصاد و سیاســت در كشــورهای میزبان 

پوستر  فیلم مستند
»دریبل«
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مستند دریبل موضوع 
اصلی اش پول در 

که  فوتبال است. این 
سیاسیون چگونه با 

ترفندهایی مختلف با 
سیاست، میزبانی جام 

جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
کسب  و ۲۰۲۲ قطر را 

کردند.

كــه درگیــر ایــن  كشــورهایی  و همچنیــن 
رقابت اند.

حتــی كشــورهایی كه بــه مســابقات جام 
جهانی نمی رســند و از نظر اعتبار فوتبالی 
دارای جایگاهی ویژه اند در این مستند به 
آنهــا پرداخته می شــود تا بلکه ضــرر و زیان 
عدم حضور آنها در جام جهانی بیان گردد.
مستند دریبل با برشمردن میزان تماشاگران 
بازی های جام جهانــی در ادوار مختلف، 
ایــن نکتــه را گوشــزد می كند كــه فوتبال به 
عنــوان پدیــده ای عجیب كــه روز بــه روز بر 
طرفدارانش افزوده می شود، چگونه توانسته 
اســت برخــالف دیگــر پدیده هــای جهــان 
مدرن از قبیل ســینما یا هنرهای دیگر و یا 
پدیده هایی كه جمعیت زیادی را به خود 
مشغول می كنند، مقبولیت بیشتری داشته 
باشد؟ ۱میلیارد نفر جام جهانی ۲۰۱۴ را به 
صــورت زنــده از طریق تلویزیــون یا فضای 
مجــازی دیدنــد. این اتفاق نادر بی شــک 

قدرت فوتبال را نشان می دهد.
دراین مستند، مستندساز سعی نمی كند 
جنگ، بالیای طبیعی، سیاست، كشتار 
غیرنظامیــان، تهدیــدات اتمــی و غیــره را 
بــه شــکلی شــعارگونه در برابــر فوتبــال قــرار 
دهــد، بلکــه با تصاویــری كوتــاه از جنگها 

از فیلــم هــای  بــرش هایــی  و همچنیــن 
ســینمایی اتمســفر مســتند را بــه ســمت 
مقایسه ای غیر مستقیم در ذهن مخاطب 

می كشاند.
 بــه عبارتــی در این اثــر به صورت مــوازی یا 
همزمــان، فوتبــال بــا سیاســت، اقتصــاد و 
فرهنگ مقایســه نمی شــود؛ بلکــه تمامی 
اثــر بــه خــود فوتبــال اختصــاص دارد؛ امــا 
البالی توضیحاتی كه گفتار متن می دهد 
كــه مربــوط بــه جــام جهانــی  و تصاویــری 
فوتبال است، صحنه هایی بسیار كوتاه و 
غیر مرتبط با فوتبال نمایش داده می شــود 
تا مخاطب خود به ارزیابی تصاویر منتشر 
شــده و معنایی كــه از تصــادف دو تصویر 
فوتبالــی و غیــر فوتبالــی اعــم از سیاســی و 

اقتصادی حاصل می شود، بپردازد.
 مســتند دریبل موضوع اصلــی اش پول در 
فوتبال اســت. این كه سیاسیون چگونه با 
ترفندهایی مختلف با سیاست، میزبانی 
جــام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه و ۲۰۲۲ قطــر را 

كسب كردند.
پرداختــن بــه ماجرای رشــوه چنــد میلیارد 
پونــدی بــه مقامــات تصمیم گیرنــده فیفا 
و افشــاگری های آمریــکا از ایــن رشــوه هــا، 
همگی در این مســتند در راستای موضوع 
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اســت.  فوتبــال  و  پــول  یعنــی  اصلیــش  
می توانیم این پالنهای كوتاه را نیز به عنوان 
موتیــف در مســتند دریبل قلمــداد كنیم: 
نیروی كار نپالی در قطر و مرگ و میر آنها در 
حین ســاخت ورزشگاه های جام جهانی 
۲۰۲۲ قطــر، پرداختــن بــر ســود ۶۳ میلیارد 
دالری برزیــل از جــام جهانــی ۲۰۱۴ و بیان 
نرخ رشد اقتصادی برزیل از منفی دو دهم 
درصــد بــه بیــش از ۷ درصــد پــس از جــام 
جهانی، یا بحث جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای 
جنوبــی و اینکه ســه میلیــون گردشــگر در 
این كشور پس از جام جهانی به ۱۵ میلیون 
نفــر افزایــش یافت و مــواردی از این دســت 
همگــی در راســتای موضوع اصلــی اثر قرار 

دارد. یعنی پول در فوتبال و جام جهانی!
 در مســتند دریبل عالوه بر كشــور میزبان، 
در رابطــه با جام جهانــی و اقتصاد جهانی 
و كشــورهای مختلــف در طــول رقابت هــا 
نیــز بــه مــواردی اشــاره مــی شــود، همچون 
ســود كالن شــركت های هواپیمایی، سود 
كالن شــركت هایی كــه در تبلیغــات ایــن 
جام ســهیم هستند، شبکه های رادیویی 
و تلویزیونــی اینترنتی و حتی نشــریات كه 
پوشــش خبــری این مســابقات را به عهده 
دارند، ســود كالن دالل ها و باشگاه هایی 

كه به دلیل حضور بازیکنان شــان در جام 
جهانــی پول هــای هنگفتــی را بــه دســت 
می آورند، بازیکنانــی كه با حضور در جام 
جهانــی پولدارتــر می شــوند، مراكــز شــرط 
بندی كه مثل قارچ در حال رشد هستند، 
مراكــز كوچــک و یــا بــزرگ پخــش عمومــی 
فوتبال كه در طول رقابت های جام جهانی 
كالنــی بــه دســت مــی آورنــد،  ســودهای 
فروش محصوالت برای هواداران و مواردی 
همچون پیام هایی كه در طول رقابت های 
جام جهانــی بین مردم از ســوی اپراتورهای 
تلفن های همراه و شــبکه های اینترنتی رد 
و بدل می شــود و نیز این امر ســود كالنی را 
ســیب می شــود، فــروش بیشــتر بازی های 
رایانــه ای، هنرمندانــی كــه در خــالل جــام 
جهانــی آثــاری مرتبــط خلــق مــی كننــد و  
همه ی این موارد فوق در مســتند دریبل با 

نگاهی موشکافانه بررسی می شود.
 مستندســاز در پایان اثر بــه دالیل اهمیت 
بــرای  كشــورها  تــالش  و  جهانــی  جــام 
تصاحــب میزبانــی آن می پــردازد و یــادآور 
می شــود كه فیفا در جام جهانــی ۲۰۱۴، ۴ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر درآمد كسب كرد. 
بنابراین برای این كه شــرح كاملی از تاریخ 
درآمدزایی فیفا در این مســتند ارائه شــود، 
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مستند ساز در نیمه پایانی مستند به تاریخ 
فیفا و چگونگی رونق گرفتن اقتصاد در آن 

می پردازد.
ایــن اتفاق در جام جهانی ۱۹۷۴ آغاز شــد 
كــه شــركت های بزرگ برای تبلیغــات پا به 

فوتبال گذاشتند.
با همه اینها موضوع مستند دریبل، موردی 
را بیان می كند كه پیشتر در آثار زیادی بدان 
پرداختــه شــده اســت. این مســتند از نظر 
شکل تولید و پایبندی بر شیوه اش، یعنی 
آرشــیو و همچنین پایبندی بر ســاختاری 
منظــم، اثــری قابــل اعتناســت؛ امــا از نظر 
موضوع، مستندی دندان گیر نیست. این 
مســتند ایرادی بســیار بزرگ دارد و آن عدم 
كــردن تاریخ  توجــه مستندســاز بــر پنهــان 

مصرف در اثر است.
به عبارتی این مستند به دلیل یک اشتباه 
كوچک در طرح و شــکل بیــان اطالعات، 
دچــار ضعفــی در بحــث زمــان و تاریــخ 
مصرفی شدن گردیده است. در بخشی از 
مستند به صورت مستقیم در رابطه با جام 
جهانی روسیه در ســال ۲۰۱۸ مواردی طرح 
می شــود و این در حالیســت كه نریشن در 
رابطــه با این مســابقات از افعــال مربوط به 

آینده استفاده می كند.

یعنــی در زمــان تولیــد ایــن مســتند، جــام 
جهانــی روســیه هنــوز آغــاز نشــده اســت و 
همانطــور كــه مــی دانیــم هــم اكنــون چند 
ماهیســت كه ایــن دور از مســابقات نیز به 
اتمام رســیده اســت. بنابراین مستند ساز 
بــا پرداختن بر جام جهانی روســیه در زمان 
تولیــد ایــن مســتند، مهــر تاریــخ مصــرف 
داشــتن را بر اثر گذاشــته است و در رابطه با 
این مسابقات به صورت احتمالی نظریاتی 

را بیان می كند.
با همین اشــتباه می شــود گفت كــه دیدن 
ایــن مســتند در اكنــون و آینــده خالــی از 
گاهــی مــا در قبال  لطــف باشــد؛ چــرا كه آ
گاهــی مستندســاز  جام جهانــی ۲۰۱۸ از آ
در مســتند دریبل دربــاره این جام جهانی 
بیشتر است. مستند ساز با احتمال درآمد 
جام جهانی ۲۰۱۸ را بیان می كند و این در 
حالی است كه هم اكنون با یک سرچ ساده 
می توان از درآمد فیفا از این مسابقات را در 

فضای مجازی به راحتی اطالع یافت.
مستند دریبل شبیه یک میان برنامه یا یک 
آیتم فوتبالی در یک برنامه ورزشی است كه 
پیش از آنکه اثری مستقل باشد به درد دوره 
زمانــی خاصی می خورد و نه اثری كه برای 

چند سال قابلیت دیدن داشته باشد

مستند دریبل از نظر 
شکل تولید و پایبندی 

بر شیوه اش، یعنی 
آرشیو و همچنین 

پایبندی بر ساختاری 
منظم، اثری قابل 

اعتناست؛ اما از نظر 
موضوع، مستندی 

گیر نیست. این  دندان 
مستند ایرادی بسیار 
بزرگ دارد و آن عدم 
توجه مستندساز بر 

پنهان کردن تاریخ 
مصرف در اثر است.
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 كسایی كه می شناسند اش می دونن همیشه چقدر دنبال هیجان بوده، 
كســایی كه می شناسند اش می دونن عشــق اول اش قبل از فیلم سازی 
موتــور ســواری و جــاری شــدن روِد آدرنالین توی رگ هاش بوده. كســایی 
كه می شناسند اش میدونن اون هیچ وقت به خطر نه نمی گه. شما هم 
اگــر می شــناختید اش می فهمیدیــد چقدر افســوس میخوره كــه روندن 
»موتورهزار« توی ایران ممنوعه. اگر می شناختید اش می فهمیدید چرا بعد 
از فیلم ساز شدن مستقیم رفت سراغ این ممنوعیت و می خواست از این 
موضوع حرف بزنه. فیلم ساز ها از دغدغه هاشون فیلم میسازن، دغدغه 

ی محسن مرادی هم سرعته.

کارگردان:
محسن مرادی 

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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ریتمی تند همچون
یک موتورسیکلت

یادداشتی بر مستند  »آزادی 1000«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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مســتند »آزادی ۱۰۰۰« در فــرم و محتــوا 
هماهنگــی بســیار حســاب شــده ای 
دارد. شــاید در نــگاه اول این هماهنگی به 
چشم  و سنگین این ایده را پررنگ تر جلوه 
گاهانه چنین فرم  می دهد كه مستند ساز آ
كارآمــدی را انتخاب كرده اســت تا تداعی 

كننده حركت خود موتورسیکلت باشد.
بــه ظاهــر  بــا لحنــی  آزادی ۱۰۰۰   مســتند 
گســتاخانه اقــدام به نقد قوانینــی می كند 
كه كار را برای عاشــقان موتورهای سنگین 
ســخت مــی كنــد. مســتند بــا چنــد پالن 
موازی از چندین فرد كه خودشان را معرفی  
و عالیقشان به موتور را  بیان می كنند، آغاز 
می شود. صحبت هایشان شبیه صحبت 
هــای یــک عاشــق اســت و در البــه الی 
تصاویر بســیار كوتــاه و پالن هایــی با ریتم 
تند، تصاویری از موتورسیکلت های گران 
قیمــت نیــز دیــده می شــود. همیــن كافی 
اســت تا ما آماده شویم برای دیدن اثری كه 
در رابطــه بــا عالقــه مندی جمع كثیــری از 

افراد در قبال موتورسیکلت است.
آزادی۱۰۰۰   مهمتریــن عنصــر در مســتند 
كوتــاه و بریــده بریــده  همیــن پــالن هــای 
است كه با ریتم تند در مرحله تدوین كنار 
یکدیگر قــرار گرفته انــد. این فــرم با ریتمی 

گاهانــه  شــتابزده، بــی شــک بــه صــورت آ
ســرعت  تداعی گــر  مستندســاز،  توســط 
همین موتورهای سیکلت سنگین است. 
برخــی از پالن هــا در مســتند آزادی ۱۰۰۰ در 
حدود یک یا دو ثانیه است و این در حالی 
اســت كه گرچه در همین پالن های كوتاه 
افراد مختلفی در رابطه با موضوعی مشترک 
یعنــی عشــق به موتــور حــرف می زننــد اما 
مناســبت شــکل و معنــا در اثر بــه صورت 

روشمند شکل می گیرد.
 در مســتند آزادی ۱۰۰۰ مباحثــی همچــون 
پرداختــن بــر ورزش موتورســواری و چالش 
كــه بــر ایــن ورزش در  هــای آن، انتقاداتــی 
كشــور وجــود دارد، مقایســه رشــته ورزشــی 
موتور ســواری در ایران با كشورهای عربی و 
اینکه در طول ۴۰ سال انقالب، كشورهای 
كــه در ســال هــای گذشــته حتــی  عربــی 
آشنایی با موتورسیکلت نداشتند، در حال 
حاضــر صدها برابر از مــا از نظر پرداختن به 
این رشــته پیش افتــاده اند و مــوارد فوق به 
صــورت جداگانه در مســتند، مورد بحث 

قرار می گیرد. 
حتــی پیســت موتــور رانــی در مجموعــه 
ورزشــی آزادی تهــران نیــز به هیچ عنــوان با 
استانداردهای بین المللی مطابقت ندارد. 

پوستر  فیلم مستند
»دریبل«
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پیســتی قدیمی كه امن نیست و خطرات 
جانی بــرای موتورســواران ایجــاد می كند و 
چندین رشته ورزشی دیگر در آن به صورت 
مشــترک انجــام مــی گیــرد. موتورســواری و 
موتــور رانــی رشــته ای ورزشــی اســت كــه از 
همــه طرف مســئولین و متولیان مختلف 
و دولتی هــا بــر آن مــی تازنــد و اجازه رشــد و 
ترقی را به آن نمی دهند. رشــته ای ورزشی 

كــه هنوز مربی تمریــن ندارد و موتورســواران 
تکنیک هــای موتور رانی را از پیشکســوتان 

می آموزند.
 در مســتند آزادی ۱۰۰۰ بــه صــورت تاریخی 
به ممنوعیت ورود و یا استفاده از موتورهای 
ســنگین در كشور اشاره می شود و اینکه از 
ســال ۷۲ به واســطه انجام چند ترور با این 
موتورها بحث ممنوعیت تردد این وسایل 
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مستند آزادی ۱۰۰۰ در 
 حس 

ً
کامال میانه خود 

دشمنی متولیان امر با 
موتور های ورزشی و 

سنگین را بیان می دارد 
و موفق به انتقال این 

حس به بیننده می 
شود.

نقلیه و البته ورزشی در كشور و قانون طرح 
گردید.

 مستند آزادی ۱۰۰۰ در میانه خود كاماًل حس 
دشمنی متولیان امر با موتور های ورزشی و 
ســنگین را بیان مــی دارد و موفق به انتقال 
ایــن حــس به بیننــده می شــود. از ســویی 
افرادی كه به عنوان عالقه مند به این رشته 
ورزشی در مستند با دالیل مختلف به بیان 
نظر خود در قبال بی اعتبار بودن استدالل 
های منع استفاده از این موتورها می كنند، 

به شدت آزادانه حرفهایشان ابراز می شود.
 مســتند آزادی ۱۰۰۰ در بیــان انتقــادات بــه 
پلیس و قانون بسیار شفاف عمل می كند و 
قانون را در قبال منع تردد این موتورها خنده 
دار توصیف مــی كند. تا جایی كه پلیس 
این قبیل موتورها را شــبیه اســلحه نظامی 

می داند.
 از ســویی نمایــش خطرنــاک موتورســواران 
در ســطح شــهر و اقداماتی از سوی آنان كه 
ســبب ســلب آرامش مردم می گردد نیز در 
اثــر گنجانده شــده تا ســویه یــک جانبه در 

مستند شکل نگیرد.
 نکتــه بعــدی پرداختــن به بحــث قاچاق 
و گرفتــن حکم تردد بــرای ورزشــکاران این 
رشــته ورزشــی اســت. قانون دریافت طرح 

تردد برای موتور سواران به گذر از هفت خان 
رســتم تعبیر می شود تا جایی كه پلیس به 
محــض دیدن راكبــان موتور ها به اشــکال 
مختلف جلوی حركت آنهــا را می گیرد. از 
ســویی دیگر همچنان در ایران این كاالی 
تفریحــی ورزشــی بــه صــورت قاچــاق وارد 
می شود و حتی قطعات كوچک موتور برای 
واردات به كشور نیاز به مراحل قانونی دارد.

 مستند آزادی ۱۰۰۰ با بیان انتقادات تند در 
قبال منع تردد و نمایش دلبستگی افرادی 
كه عاشــقانه بــه ایــن موتورهــا وابســته اند، 
قضــاوت را بــرای این چالــش به مخاطب 
واگذار می كند با این حال همچنان گرچه 
مستند سویه انتقادی دارد و ممکن است 
به مرور زمان با رفع موانع از اعتبار بیفتد اما 
در مقابل، ایده  فرمی مستند كه با ریتم تند و 
با اختصاص دادن برش هایی از تصاویری 
مختلف و پالن های موازی و كوتاه ســعی 
در القای حركت به مثابه سرعت یک موتور 
سیکلت در اتمسفر دارد، به شدت جذاب 
و حســاب شــده اســت. بنابراین مســتند 
آزادی ۱۰۰۰ را اثــری بــا موضوعــی معمولــی و 
گزارشــی می توان به حساب آورد اما شکل 
مســتند را بنا به دالیل یاد شــده به شــدت 

جذاب می توان برشمرد.
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این تركیب اســمیه كه میشــه روی داســتان زندگی خودش ام گذاشت. 
شــاید بیست ســال پیش كه كار كارمندی رو توی سازمان صدا و سیما 
شــروع می كرد، فکرش رو هم نمی كرد كه یه روز، به صندلی ای تکیه بزنه 
كه كارگردان های بزرگی روی اون نشستن و از فیلم هاشون به مردم گفتن. 
تغییر از روزی شروع شد كه تصمیم گرفت از چارچوب صندلی كارمندی 
بیرون بیاد و قدم بذاره توی میدون عمل، پله پله از سنگ فاصله گرفت و 

باال رفت، هنوز تا عرش راه زیادی مونده، ولی اون تسلیم نمیشه.

کارگردان:
محمد حسین

 جبلی

نویسنده:
مهدی ولی زاده
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ݢݢرفت ݢ ݢ ݢ ݢݢنکته ای ݢݢکه از ݣݣخاݢݢطر ݢ
یادداشتی بر مستند  »از سنگ تا عرش«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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تــا عــرش« اثــری   مســتند »از ســنگ 
درباره خیرین مدرســه ســاز اســت كه 
به شکلی عجیب در طول چندین سال، 
۲۳۶ مدرسه در جای جای كشور ساخته 
كاراكتری جــذاب دارد،  اســت. مســتند، 
كلیشــه های رایــج  امــا بــرای معرفــی او از 
مستندهای پرتره استفاده می كند و نهایتا 
اینکه مستندســاز نکته ای بســیار مهم در 
درون شــخصیت معرفی شونده را كشف 
نمــی كنــد. یقینــا در تولیــد آثــار مســتند، 
طرحــی از پیــش تعییــن شــده نمی توانــد 
كارآمــد باشــد و قاعدتــًا مســتند هایی كه 
حتــی طرحــی كامــل دارنــد نیــز در پروســه 
تولیــد و تصویربــرداری بــه محــض مواجه 
شــدن با شرایط و رویدادهای غیر منتظره, 
ممکن اســت شــاكله طــرح اولیــه را زیرورو 
كننــد و به واســطه رویدادهایی فرعــی و یا 
حتــی یک دیالــوگ، اقدام به بازنویســی آن 
كننــد و مراحــل بعــدی تصویربــرداری را بر 
اساس همان اتفاق غیر منتظره، از نو برنامه 
ریزی كنند. اما در این مستند این اتفاق با 
وجودی كه سوژه كدهای الزم را به سازنده 
اثــر می دهد، مغفــول می ماند كــه در ادامه 

بدان می پردازیم.
 در مســتند از ســنگ تا عرش فرم اثر همان 

رویکردی را دارد كه غالبًا در آثار این چنینی 
شاهدیم؛ اینکه دوربین مستندساز، سوژه 
انسانی اش را همچون یک تعقیب كننده، 
كنــد و ســعی در ثبــت اطالعــات  دنبــال 
مکان های مختلف نماید، خیلی ایده تازه 
ای در مستندهای پرتره یا مستندهایی كه 

به معرفی یک فرد می پردازند، نیست.
 مستند از سنگ تا عرش با رجوع به مکان 
احداث تعدادی از مدارس نوســازی شده 
و یا ســاخته شــده توســط فردی به نام داور 
پناه و با مصاحبه با او و فرزندانش، اقدام به 
معرفی این فرد می كند .خود شــخصیت 
و سوژه مستند، جلوی دوربین مستندساز 
می دهــد  ارائــه  اطالعاتــی  و  نشــیند  مــی 
و گاهــی نیــز در خودرویــش او را  بــه همــراه 
مستند ساز می بینیم كه به مکان مدارس 
ســاخته شــده می روند و ایــن یعنی همان 

روند تکراری مستندهای چهره نگار!
 در مصاحبــه بــا فرزنــدان این خیر مدرســه 
ســاز، مــا بیشــتر از پیــش بــا شــخصیت او 
آشنا می شــویم. فرزندان او نیز هم داستان 
با پدر، موافق ادامه كار بنیاد مدرسه سازی 
اش هســتند. مســتند ســاز برای پــر كردن 
فضــای اثر رو به كلیشــه پــردازی مــی آورد. 
این در حالی اســت كه اثر، خود پتانســیل 
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باالیی برای ایده پردازی و تولید مستندی 
ارزشــمند دارد و این اتفاق به واســطه تکرار 
مکــررات و فرمــی تکــراری در این مســتند 
اتفاق نمی افتد. به طور مثال در میانه اثر و 
گاهی رسیده ایم كه  پس از اینکه ما به این آ
شــخص داورپناه، خیر مدرسه ساز، از نظر 
مالی بسیار قدرتمند است و از نظر سبک 
زندگی بسیار ساده زیست به نظر می رسد و 
از طرفی بخش اعظمی از اموالش را صرف 
امور خیریه كرده اســت، نــاگاه در دیالوگی 
كوتاه می گوید كه ســواد خواندن و نوشــتن 
نــدارد. ایــن نکته ای بســیار تــکان دهنده 
است كه فقط در طول ضبط یک مستند 
روی می دهــد و مستندســازی باهــوش به 
كــه  ســادگی از آن نمــی گــذرد. موضوعــی 
به شــدت قابلیــت دراماتیــک و فیلمیک 
دارد. اما این مســئله در مستند از سنگ تا 
عرش بســیار ساده انگارانه از آن عبور شده 
اســت. انــگار مســتند ســاز خودش نیــز در 
قبال این جمله ي خیر مدرســه ساز شوكه 
كــه اگر كمــی خالقیــت در  نشــده اســت، 
نوشــتن طرح وجود داشت در همین میانه 
فیلمبرداری مستند، می شــد ادامه اثر را با 
رویکردی جدید تصویر برداری نمود. به طور 
مثال مستند می توانست به این سمت  و 

سو برود كه در پایان مستند دیالوگ مربوط به 
بی سوادی خیر مدرسه ساز كه فردی پولدار 
نیــز هســت، بیــان شــود و ایــن جانمایــی، 
در دیالوگــی كلیــدی از چنین  فرد متمولی 
همچــون ضربه ای كاری بــر مخاطب وارد 
گردد. به طور مثال مستند از سنگ تا عرش 
از ابتدا تــا پایان، فعالیت های عدیده این 
مرد متمول را شــرح می داد و نــاگاه در پالن 
هــای پایانــی، پــرده از بی ســوادی او برمــی 

داشت.
 بنابراین می توان گفت مستند از سنگ تا 
عرش دارای سوژه ای كارآمد و ایده پردازی 
بسیار ضعیف اســت. مستندساز همان 
راهی را می رود كه مستند های رایج پرتره، 
بیشــتر طــی  كردنــد. خالقیــت در روایــت 
وجود ندارد و اثری كه می توانست درونیات 
و ماجــرای عجیــب از یــک فرد خیر باشــد 

تبدیل به اثری گزارشی شده است.
 از ســنگ تــا عرش بــدون توجه بــه اولویت 
ســوژه، بــه تنها چیــزی كه تاكیــد می كند، 
موضــوع تعــداد مــدارس امنایــی ایــن خیر 
مدرسه ساز است و نه جزئیات شخصیت 
او و مهمترین جزئیات و درونیات داورپناه، 
بــه یقیــن چیــزی نیســت جز بــی ســوادی 

عجیب او.
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دنیــا جــاي بهتري بــراي زندگي كردن بود اگر همه ي آدم ها یه ذره بیشــتر 
نسبت به هم احساس مسئولیت میکردند.

این جمله رو با همه ي وجود باور داره، و شاید بهترین راهي كه پیدا كرد 
تا باهاش یه تلنگرى بزنه به آدما و این ارزش رو یادشون بیاره، فیلمسازي 
بود. میگه مستند سازي ، براش اولین قدم به سمت سینماي داستانیه، 
و توي این روزا كه قدم به قدم به هدفش نزدیك تر میشه، اینکه این قدم 
هارو ، كنار خانواده اي برمیداره كه حاضرن بخاطرش همه ى سختیارو 

به جون بخرن، یه سرمایه ي نایابه.

کارگردان:
هادی ضیاءعزیزی

نویسنده:
محدثه میثمی
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قهرمان غیر قابل باور
یادداشتی بر مستند  »به خاطر یک دوچرخه«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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 مســتند »به خاطر یک دوچرخه« اثری 
كــه از زبــان یــک پســر نوجــوان  اســت 
روایــت می شــود و بیشــتر دربــاره پــدر ایــن 
نوجوان اســت كه از شرایط مالی مناسبی 
برخوردار نیســت. در این مستند نریشن از 
زبــان همین پســر دانش آموز بیــان می گردد 
و كل موضوع این مســتند حول محور قول 
پدر در قبال خریدن یک دوچرخه برای پسر 
در صورت كسب نمرات خوب در انتهای 
سال تحصیلی است. با این حال پسر می 
داند كه شــرایط مالی پدر مساعد نیست و 
او به دلیل از دســت دادن شغلش توانایی 

خرید دوچرخه را نخواهد داشت.
 نریشــن در مســتند به خاطر یک دوچرخه 
بیشتر شبیه خاطره گویی و یا انشایی است 
كــه پســر نوشــته و حــاال در جایــگاه گفتــار 
متن از آن اســتفاده شــده است. در اغلب 
صحنه هــا ایــن گفتار متــن و محتــوای آن 
بــا محتوای تصاویر شــباهت دارد و گاهی 
اوقات این ایراد وارد می شــود كه مستند یا 
به واسطه گفتار متن و یا به خاطر تصاویری 
كــه همان محتوا را ارائه می كننــد، در حال 
اضافــه  اســت. پــدر تــا چنــدی پیــش در 
كار می كــرده و حــاال  گــری  كارگاه ریختــه 
مدتی است به دلیل عدم توافق در شراكت 

با دیگران  بیکار شده است.
 مستند به خاطر یک دوچرخه كاماًل از زاویه 
دید پســر، شــرایط ســخت مالی خانواده را 
بررسی می كند؛ منتها از منظری كودكانه. 
در این مستند عدم تمکن مالی پدر كاماًل 
از زوایــای مختلــف توســط پســر نوجــوان 
گاه  بررســی مــی شــود. بــه طور مثــال پســر آ
اســت كــه پــدر شــغلش را از دســت داده و 
لحظات سختی را سپری می كند و یا اینکه 
پدر قدرت دریافت طلب هایش از دیگران 
را ندارد، یا در ادامه پســر كامال واقف است 
كه اگر پدرش نتواند كارگاهی مستقل برای 
خود داشــته باشــد، یقینًا خریــد دوچرخه 
بــه رویایی دســت نیافتنی بدل می شــود. 
اینکه مستندساز كاماًل شرایط مالی نگران 
كننده پدر را از زاویه دید پسر می نگرد نشان 
از ثبــات در روایت اســت و البته این را هم 
باید اشاره كرد كه این ثبات دلیلی بر قدرت 
یک روایت نیســت. تنها می توان گفت در 
مستند به خاطر یک دوچرخه مستندساز 
اصول روایی اش را رعایت كرده اســت. به 
طــور مثال می دانیم كه فقــدان درآمد برای 
كــه دارای دو فرزند نوجوان اســت  یک پدر 
می توانــد چالش هایی بیــش از خرید یک 
دوچرخــه را به همراه بیاورد؛ اما در مســتند 

پوستر  فیلم مستند
»به خاطر یک دوچرخه«
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بــه خاطــر یــک دوچرخــه بــه هیــچ عنــوان 
كــه بــه دلیــل عــدم  مشــکالت مختلفــی 
تمکن مالی پدر به وجود آمده است بررسی 
نمی شــود. تمام مستند حول محور خرید 
دوچرخــه اســت و این بدان معناســت كه 
روایت در این مستند چارچوب مشخصی 
دارد؛ اما نحوه بیان آن و یا میزان تأثیرگذاری 
آن مقوله دیگری است كه جای بحث دارد 
و بــه ارزش ادبی یا فیلمیک مربوط خواهد 
بــود. در مســتند بخاطــر یــک دوچرخــه از 
روش بدیهه ســازی استفاده شــده است، 
تا صحنــه هــا و رویدادهایــی كــه روایت را 
شــکل می دهنــد به تصویر درآینــد. به طور 
مثال مستندساز پدر و پسر را به بازار كرمان 
می برند تا پدر ســفارش كار بگیرد. گفتگو 
با فروشندگان و سفارش دهندگان و برخی 
از گفتگو های بین پدر، پسر و مادر همگی 
به شکل مشــخصی از روش بدیهه سازی 
تصویــر بــرداری شــده اند كــه ایــن روش در 

برخی از ســکانس ها بسیار ســاده انگارانه 
تولید شــده اســت. در ادامــه ی این بحث 
مهم ترین ســکانس این مســتند در بحث 
روایت آنجایی اســت كه پســر ایده ای را در 
قبال شغل پدر با مادرش در میان می گذارد. 
پســر پیشــنهاد می دهنــد كــه در انبــار و یــا 
پاركینگ زیر خانه، كارگاه ریخته گری پدر 
را دایر كنند و از آنجایی كه پدر مدتهاست 
به خاطر نداشــتن یــک مکان، قــادر به كار 
كردن نیست و نمی تواند با منابع مالی اش 
كارگاهی اجاره كند، پیشــنهاد اســتفاده از 
پاركینگ خانه می توانــد راهکاری مثبت 
باشــد. شــکل تصویربــرداری و نحــوه بیان 
پیشنهاد توسط پسر، گرچه با روش بدیهه 
ســازی صورت گرفتــه؛ اما نحوه بیــان این 
ایده توسط پسر به شکلی مصنوعی از آب 
درآمده است. از آنجایی كه از نظر روایت و 
داستان این سکانس به شدت مهم است، 
این شکل از بازی یا زندگی در این صحنه 
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جلوه خوبی ندارد.
 مستند به خاطر یک دوچرخه در نهایت با 
عملی كردن ایده ی پســر وارد فاز جدیدی 
می شــود. پدر و پســر دســت در دست هم 
انبار خانه را برای ساخت كارگاه ریخته گری 
آماده می كنند. اینگونه می شود كه شاهد 
مســتندی خواهیم بود كــه در آن، داشــتن 
امید معنا می شــود و پسر نوجوان به عنوان 
ارائه كننــده ی یــک ایــده كاری، در قالــب 
یک قهرمان در روایت معرفی می گردد و با 
وجــودی كه در ادامه می بینیم كل خانواده 
در كارگاه خانگــی بــه موفقیــت می رســند 
و درآمــد كســب می كننــد و كاالهایــی كه 
تولیــد می كننــد نیــز در بــازار بــا مقبولیت 
همراه است؛ بنابراین می توانیم این ادعا را 
طرح كنیم كه مستند ساز در حال قهرمان 
سازی از پسر نوجوان است. در ادامه زمانی 
كه پدر و پسر برای ارائه تولیدات خود به یک 
فروشنده در بازار مراجعه می كنند، مجدد 
بــا روش بدیعــه ســازی، فروشــنده از پــدر و 
پسر بابت كیفیت كاالها تمجید می كند 
و قهرمان ســازی تکمیل می گــردد. با این 
حال باید گفت برای این قهرمان سازی در 
مستند به خاطر یک دوچرخه مقدمه ای و 
یا زمینه چینی مناسبی صورت نمی گیرد. 

ایــده هــای روایــی و داســتانی در  چنیــن 
ســینمای دهــه ۷۰ ایــران كه موضوعشــان 
یافــت مــی شــود.  كــودكان بودنــد بســیار 
كودكانــی كه هدفی بــزرگ دارنــد و در میان 
هدفشــان  بــه  نهایتــا  فــراوان  مشــکالت 
می رســند یا اینکــه در صورت نرســیدن به 
گاهــی ارزشــمند نائل می  هــدف به یــک آ
گاهی می تواند جایگزین  شوند كه همین آ
نیافتنــی  دســت  كــه  باشــد  هدفــی  آن 
اســت. در نمونــه هــای مشــابه، بی شــک 
كاراكتر پــردازِی قهرمان كه كودک اســت و 
همچنین زمینه چینی در روایت به شدت 
اهمیت دارد؛ اما اینجا در مستند به خاطر 
یک دوچرخه این زمینه چینی به شــکلی 
نیست كه كل روایت را باورپذیر جلوه دهد. 
به عبارتی ما نمی توانیم باور كنیم كه تمام 
ایــن مســتند و چالــش هایی كه بــرای پدر 
پیش می آید تنها به واســطه كمــک و ایده 
ی این پســر نوجوان حل شــده اســت. پسر 
در كل مستند، تنها آرزوی خرید دوچرخه 
ای را دارد، اما مستندساز این ایده را چنان 
گســترش می دهد تــا از این پســر در جهت 
موفقیــت كل خانواده، یک قهرمان بســازد 
كــه البته به هیــچ عنوان ایــن امر بــاور پذیر 

نیست.

 مستند به خاطر یک 
 از 

ً
کامال دوچرخه 

زاویه دید پسر، شرایط 
سخت مالی خانواده را 

کند؛ منتها از  بررسی می 
منظری کودکانه.
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یک معرفی نامه روستایی
یادداشتی بر مستند  »سرزمین هانیه«

نــقـد
نویسنده:

رحیم ناظریان
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 مستند »ســرزمین هانیه« اثری ساده و 
بوم شــناختی است كه تالش می كند 
همچون محتوایش كه سادگی را بیان می 
كــه به ســاده  دارد و همچــون روســتاییانی 
زیســتی مشــهورند، در بیــان گفتــار متــن و 
شــرح ویژگی های روســتای حاجی آبــاد از 
شهرســتان كردكــوی گلســتان، در نهایت 
ســادگی روایت را پیــش ببرد. زاویــه دید در 
این مســتند اول شــخص اســت. صدای 
كــه متنــی بســیار ســاده و  دختــری جــوان 
بدیهی را بیان می دارد. سادگی تا آن جایی 
پیش می رود كه گفتار متن و یا كالم دختر 
جوان از حضور برنامه ســازان صدا و سیما 

یعنی عوامل همین مستند یاد می كند.
 مستند سرزمین هانیه تنها یک هدف دارد 
و آن شناســاندن روســتای حاجــی آبــاد به 
مخاطب است. تصاویری از مناظر زیبای 
این روســتا، مســیر ارتباطی صعب العبور، 
كــوه های برفی و برداشــت هایــی از اهالی 
منطقه در حیــن كار، مواردی اســت كه در 
جای جای اثر دیده می شــود. بنابراین این 
اثر بــه عنوان مســتندی اطالعــات دهنده 
و گزارشــی كــه حاصــل چند دیــد و بازدید 
مستند ساز و عواملش در فصول مختلف 
از ایــن روستاســت، خیلــی جــای بحــث 

ندارد. مستندهای بوم شناخت در شکل 
قابــل اعتنــا و ارزشــمند یــا پــرده از ویژگــی 
عجیب یک منطقه بر می دارند و یا اینکه 
در شــیوه روایــت و یــا فرم خود بدیهــی اند. 
بــه طور مثال روســتاها و مناطقــی در ایران 
یــا نقــاط مختلــف جهــان وجــود دارد كــه 
مستندسازان را ترغیب می كند تا  ویژگی 
منحصــر به فرد آن منطقــه را در قالب اثری 
مستند معرفی نمایند. مثاًل روستاهایی در 
ایران وجود دارد كه در لیســت روســتاهای 
عجیــب حتی ثبت جهانی شــده اند؛ اما 
مستند ســرزمین هانیه از این امر مستثنی 
اســت چراكه مستندســاز تنها شبیه یک 
توریســت به این منطقه اعزام می شود و هر 
آن چیــزی را كه به عنوان زیبایی طبیعی و 
خــدادادی اعم از مناظر طبیعی و خلوص 
روستاییان می بیند ثبت می كند. بنابراین 
ایــن مســتند از نظــر جاذبــه، جــز همــان 
زیبایی های معمول كوهستان كه می توان 
نمونــه اش را در نقــاط دیگــر نیــز دیــد، چیز 
دیگری ندارد. از نظر فرم مســتند ســرزمین 
هانیــه حتی نســبت به مــورد اول ضعیف 
تــر عمل می كنــد. هیچ قاعــده ای در این 
وجــود  فرمیــک  بــرای جذابیــت  مســتند 
نــدارد. مســتند ســاز فقــط مــی آیــد كمــی 

پوستر  فیلم مستند
»سرزمین هانیه«



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۵۶

مناظر طبیعی را نشان می دهد، در رابطه با 
محصوالت زراعی اطالعاتی ارائه می كند، 
دربــاره زرشــک وحشــی و چگونگــی رشــد 
و نهایتــًا برداشــت آن توســط روســتاییان و 
آبگیری اش نکاتی را شرح دهد و با استفاده 
از گفتار متن كه از زبان دختری روســتایی 
بیــان می گــردد، ســعی میکنــد همچنــان 
مستند را گزارشی نگاه دارد.  از منظر روایت 
مستند ســرزمین هانیه ساختاری خطی و 
قابل پیش بینی دارد. بدون هیچ تکنیکی، 
تصاویــر پشــت ســر هــم مــی آینــد و تنهــا 
كاركردشــان معرفی روســتا است.  مستند 
ســاز ســعی می كنــد با حــذف نریشــن در 
برخی از صحنه ها و با اتکا بر گفتگویی كه 
بین اهالی روستا در حین كار یا دید و بازدید 
یا غــذا خوردن رخ می دهد بخشــی از ارائه 
اطالعــات را بر دوش دیالوگ بگذارد؛ اما در 
این تکنیک نیز كه احتماال با روش بدیهه 
ســازی رخ می دهد، به هیــچ عنوان موفق 
نیست؛ چرا كه گاها دیالوگ هایی بین افراد 

گاهی  رد و بــدل می شــود كــه صرفًا بــرای آ
دادن بر مخاطب بیان می شــود و به شکل 
تصنعی و فرمایشی به زبان می آیند. به طور 
مثال زن و مردی كه درباره فصل برداشــت 
زرشک وحشی حرف می زنند، یقینًا با این 
ســن و سال و بارها تجربه برداشت زرشک 
در زمانــی مشــخص، این محــدوده زمانی 
را كامــاًل می دانند و وقتی در این مســتند، 
دیالوگ های شان در رابطه با سوالی درباره 
زمان برداشــت زرشــک اســت، این شبهه 
ایجــاد می شــود كه گفتگوی بین شــان به 
شکلی كامال ساده انگارانه توسط مستند 
ساز طراحی شــده و گفتگویی نیست كه 
از دل خود افراد بیان گردد.  نریشن و متنی 
كه برای توضیح تصاویر در مستند سرزمین 
هانیه به كار رفته است نیز به شدت ساده و 
در گاهی موارد ساده انگارانه است. صدای 
دختر جوان در حالی شنیده می شود كه تا 
آخر مستند چهره اش را نمی بینیم و او همه 

بدیهیات را به زبان می آورد. به طور مثال 
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»من درس میخوانم تا در آینده فرد مفیدی 
برای خانواده و جامعه باشم.« 

این متن در حالت عادی ارزش بیان ندارد 
و یک اطالعات شــخصی و یا یک معرفی 
ســاده اســت كه ربطی به موضوع مســتند 
نــدارد. چراكــه ســرزمین هانیه اثری اســت 
بوم شــناختی، درباره روستای حاجی آباد 
گلستان و اینکه دختر بیاید در چند بخش 
كوتــاه، درونیــات خــودش را نیز بیــان كند، 
ایــن دوگانگی در اثر به وجــود می آید كه ما 
با مستندی مواجهیم كه آیا قرار است یک 
فرد كه دختری جوان است را معرفی كند یا 
یک روستا و ویژگی های محیطی و اقلیمی 

آن را؟
 یا در جایی دیگر: 

»بعــد از اینکــه زرشــک را شســتیم، داخل 
ظــرف آب ریخته، داخل دیــگ روی آتش 
قــرار مــی دهیم تــا آب پز شــود تا بــه راحتی 

بتوان آن را آبگیری كرد«
 این بخش از گفتار متن نیز كامال توضیح 
واضحــاِت تصاویــر اســت. هــر آن چیــزی 
را كــه در متــن یادشــده ی فــوق می بینیم، 
از  می كنیــم.  مشــاهده  نیــز  را  تصویــرش 
ایــن قبیل توضیــح واضحات در مســتند 

سرزمین هانیه بسیار دیده می شود. 

»همه با هم می نشینیم و چایی دودی می 
خوریم«

 و تصاویــر نیــز آنها را در حــال خوردن چای 
نشــان می دهد. ســرزمین هانیه مستندی 
پریشــان از نظــر روایــت، بــدون فرمــی قابل 
بــرای  جــذاب  موضوعــی  فاقــد  و  توجــه، 
جلــب مخاطب اســت. در این مســتند، 
از موضــوع اصلــی دیــده  گاه پرش هایــی 
كــه بــه روایــت لطمــه می زنــد. به  می شــود 
طور مثال وقتی در مســتندی ۳۰ دقیقه ای 
تمامی فضای اثر اختصاص دارد به روستا 
و محیط پیرامونــی آن و حاشــیه ای خارج 
از ایــن موضــوع در اثــر وجــود نــدارد، یکی از 
عوامل صدا و سیما به دلیل صعب العبور 
بودن مسیر و سختی كارشان برای رسیدن 
بــه روســتا، روبــه روی دوربیــن می ایســتد و 
ماجــرای پاره شــدن زنجیر یا خراب شــدن 
كمک ماشین را شرح می دهد. مستند ساز 
ســعی می كند جاذبه های معدود روستا را 
به شــکلی تصنعی به مخاطب ارائه كند. 
به طور مثال در پایان مســتند، بــرج رادكان 
كردكوی در این روســتا بــدون هیچ مقدمه 
ای، فقط با یک شبیه ســازی كالمی، وارد 
مستند می شود كه ربطی به باقی اجزای آن 

ندارد.

سرزمین هانیه 
مستندی پریشان از 

نظر روایت، بدون فرمی 
قابل توجه، و فاقد 

موضوعی جذاب برای 
جلب مخاطب است.
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