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»سـید صفی اهلل حسـینی« متولد روسـتای »موسـی آباد« شـهرکرِد. 
مقطـع  تـو  و  رسـانه  گرایـش  ارتباطـات  کارشناسـی  دانشـگاه  تـو 
کارشناسـی ارشـد مدیریـت رسـانه خونـده. کارش رو تـو مرکـز صدا و 
سیمای  چهارمحال و بختیاری شروع کرِد. تو کارنامه اش گویندگی، 
گزارشگری و اجرا هم دیده می شه. با تدوین به فضای مستند ورود 

کرده.
از اینکـه افـرادی خاص همیشـه امکان فیلم سـازی و حمایـت دارن 
ناراحته و معتقده باید عدالت فرهنگی رعایت بشه. »سرتیفیکیت« 
روایتی از زندگی یه معدن کار بازنشسته است که تونسته با پشتکار 
و خالقیت تولید کننده و کارآفرین بشه، این که چه اتفاقاتی می افته 

و نتیجه کار به کجا ختم میشه رو تو این مستند با هم می بینیم. 

کارگردان:
سید صفی اهلل 

حسینی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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سردرگم در 
حواشی

یادداشتی بر مستند  »سرتیفیکیت« 

نقد
نویسنده:  

رحیم ناظریان
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موضـوع  بدانـد  بایـد  مسـتند 
اصلـی اش چیسـت. پرداخـت موضـوع و 
بررسـی آن از همـه زوایـا مـی توانـد کمـک 
کنـد تـا شـاهد اثـری باشـیم کـه بـه ابعـاد 
مختلـف سـوژه نفـوذ و آن را بـا تمامـی الیـه 
ایـن  البتـه  اسـت.  کـرده  عرضـه  هایـش 
پرداخـت موضـوع دو چالـش در پـی دارد، 
یکی اتمسفر اثر و دیگری پرهیز از حاشیه 

رفتن. 
مسـتند سـرتیفیکیت نتوانسته اسـت از 
این چالش به سالمت عبور کند و به نیت 
پرداختـن بـر موضـوع، مـواردی از روایـات 
فرعی در اثر وجود دارد که به هیچ عنوان نه 
جایـگاه الیـه بـرداری از کاراکتـر را دارد و نه در 
راستای موضوع اصلی به اتمسفری مرتبط 

و هماهنگ می رسد.
سـرتیفیکیت  مسـتند  اصلـی  موضـوع 
تـالش و پشـتکار و خالقیـت فـردی اسـت 
کـه بـه واسـطه تجربـه کار در معـدن زغـال 
سـنگ البـرز شـرقی در سـالها پیـش، هـم 
اکنـون موفـق بـه تولیـد لوکوموتیوهایـی 
بومـی شـده اسـت کـه بـه زعـم خـودش بـا 
اسـتاندارد هـای روز جهانی مطابقـت دارد. 
شـرح  مسـتند،  اصلـی  رویـداد  بنابرایـن 
حـال فـردی مبتکـر اسـت کـه در کارگاهـی 
کوچک لوکوموتیوهایـی برقی تولید کرده 
اسـت کـه هـم خطـر انفجـار نـدارد و هـم 
اینکـه از نظر قدرت، نسـبت بـه مدل های 
 مشـابه و موجـود در معـدن برتـری دارد.

امـا آنچـه مستندسـاز تصـور کـرده اسـت 
کـه مـی تواند بـا اتکاء بر آن اتمسـفر اثرش 
فـرد  ایـن  زندگـی  جزئیـات  دهـد  شـکل  را 
در  عنـوان  هیـچ  بـه  کـه  جزئیاتـی  اسـت. 
راستای موضوع اصلی اثر نیستند و ربطی 
به درونمایه اصلی ندارند.  به عبارتی حرف 
اصلـی مسـتند سـرتیفیکیت تنهـا چنـد 
دقیقه کوتاه از اثر را شامل می شود و باقی 
حواشـی مختلفی اسـت که بعضا مفید و 

بعضا اضافی و بدون توجیه است. 
بـی اهمیتـی  بـه جزییـات  آنقـدر  مسـتند 
می پـردازد که نهایتا موضـوع اصلی، کارکرد 
زیربنایـی اش را از دسـت می دهـد. وقتـی 
بـه  بی توجهـی  خواهـد  مـی  مستندسـاز 
تولید کاالیی بومی و عدم توجه مسئولین 
به آن را نمایش دهد و بگوید که در کشور 
خودمان برای تولید لوکوموتیوی برقی برای 
استخراج زغال سنگ می توانیم بر دانش 
بومـی دل ببندیـم اما حمایـت الزم صورت 
نمـی گیـرد، دیگر چه نیـازی به مصاحبه به 
همسـرش و جزییاتـی بی اهمیـت از خانه 
و زندگی اوست؟ نه اینکه این موارد حتما 
و یقینـا نبایـد در اثـری بـا چنیـن رویکـردی 
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، بلکـه بـه حتـم 
کلیـت  در  آن،  از  بـردن  بهـره  صـورت  در 
 کار بایـد نقشـی کلیـدی در معنـا ایفـا کنـد. 
در  مـرد  وقتـی  کنیـم  دقـت  زیـر  مـورد  بـه 
می گویـد: اینچنیـن  همسـرش   مـورد 
پوستر  فیلم مستند»اگـه ۵۰ درصـد پیشـرفت کارم برگـرده بـه 

»سرتیفیکیت«
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تـالش شـبانه روزی خـودم ولـی ۵۰ درصـد 
 برمی گرده به همراهی و همفکری همسرم«
این نگذشتن از هر دیالوگ بی اهمیتی به 

کار لطمه وارد کرده است.
صورتـی  هیـچ  در  تمجیـد  ایـن  اساسـا 
یـه  فقـط  و  نـدارد  نقـش  کار  کلیـت  در 
اسـت.  اهمیـت  بـی  تعریـف  و   تمجیـد 

یا مواردی دیگر:
۱. صـرف غـذا در خانـه مـرد بـا حضـور اقـوام 
و خوانـدن ترانـه ای توسـط یکـی از آنهـا و 
خانـواده. اعضـای  زدن  دسـت  و   شـادی 
۲. پرداختـن مفصلـی بـا تصویـر و توضیـح 
چگونـه  مـرد  اینکـه  و  والیبـال  بـازی  از 

والیبالیست شد. 
»مـن اول دروازه بـان فوتبـال بـودم، زمـان 
راهنمایـی. بـه بعدش یه بار اومدم سـالن 
می خواسـتیم بریم فوتبـال. فوتبـال برگزار 
نشـد. بـه بچـه هـا گفتیـم بریـم اسـتادیوم 
تختـی والیبـال ببینیـم. بعد من همیشـه 
همیشـه  فوتبـال  می رفتیـم  کـه  زمانـی 
دوست داشتم حلقه بسکتبال را بگیرم. 
 پرشم خیلی خوب بود. گفتم بیام والیبال«
و  ربـط  بـی  گویـی  خاطـره  ایـن  راسـتی  بـه 
منزجـر کننـده از چگونگـی والیبالیسـت 
چـه  والیبـال،  در  آماتـور  فـردی  شـدن 
دارد؟  مسـتند  اصلـی  موضـوع  بـه  ربطـی 
او مـی خواهـد جـواز تولیـد و بهـره بـرداری 
از کاالیـی بومـی را بگیـرد، بـه مـا چـه کـه در 
زمـان مدرسـه، آنهـم در مقطـع راهنمایـی 

کـرد؟  مـی  ورزش  مدرسـه  در   چگونـه 
زمـان  سـوم  یـک  از  بیـش  پرداختـن   .۳
مستند در ابتدای اثر بر خود معدن. این 
بخـش دیگـر نوبـر عـدم وحـدت موضوع 
مقدمـه،  ایـن  بـا  اسـت.  چینـی  زمینـه  و 
انـگار شـاهد مسـتندی هسـتیم از چنـد 
کارگـر در معدنـی زغال سـنگ که در حال 
انجام کاری سخت هستند. جز نمایش 
موجـود  لوکوموتیوهـای  کـه  نکتـه  ایـن 
مسـتهلک  و  ندارنـد  کارایـی  معـدن  در 
هستند، این همه تاکید بر خود معدن و 
آدم های پیرامونش به طور کل موضوع 
مشـخص  اثـر  اول  نیمـه  در  را  مسـتند 
می کند اما ناگاه بین همه این چالش ها 
در معدن موضوع عوض می شود و حاال 
شـاهد مستندی پرتره از مردی هستیم 
بومـی  لوکوموتیـوی  می خواهـد  کـه 
بسـازد.  تمـام مـوارد بـاال و بسـیار بسـیار 
مـورد دیگـر در اثـر همچـون نماهایـی بـا 
زاویـه دوربیـن نامتعـارف کـه هیـج کارکرد 
معنایـی نـدارد، نشـان دهنـده این نکته 
اسـت که مستند سـرتیفیکیت صاحب 
ارائـه  بـرای  معلـوم  و  مشـخص  طرحـی 
روایت نیسـت و البته شـکل مشـخصی 

را نیز برای بیان ندارد. 
اصـال نمیدانـد دربـاره چـه چیـز دارد حرف 
می زنـد و مستندسـاز در بیـن عناصـری 
چـون زمینـه چینـی و پرداخـت موضوع و 

اتمسفر سردرگم است.

مستند سرتیفیکیت 
صاحب طرحی 

مشخص و معلوم 
برای ارائه روایت 

نیست و البته شکل 
مشخصی را نیز برای 

بیان ندارد. 
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ضیا حاتمی بچه ی اهوازه و بزرگ شده ی آبادان و خرمشهر، دلداده 
و دغدغه مند اقلیم خوزستان. از نوجوونی با برادر و پسرعموش تو 
کالسای سینما جوان شرکت می کنه و می شه دستیار و فیلمبردار 
»اصغـر  و  »ناصرتقوایـی«  نویسـی  فیلمنامـه  دوره هـای  مسـتند. 
فرهـادی« رو گذرونـده. تسـلطش بـه زبـان عربـی اون رو تـا مسـتند 
سـازی در عـراق و سـوریه هـم کشـونده و حـاال بـا روایتـی جـذاب و 
اجتماعی از شهرش خرمشهر در سومین جشنواره مستند حضور 
داره. »بنـای زخمـی« روایتیـه از تـالش جوونـای خوزسـتان بـرای حفظ 
میـراث فرهنگـی و تاریخـی یـک شـهر، شـهری کـه درد کشـیده و درد 

کشیده و هنوز هم انگار درد می کشه...

کارگردان:
ضیا حاتمی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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مایکل مور ،نسخه 
ایرانی

یادداشتی بر مستند  »کنسرسیوم)بنای زخمی(«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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فیلم هایی  آن  از  کنسرسیوم 
است که اگر اهل دیدن مستند باشید 
حتما به تعجب وا میداردتان. تعجب 
از اینکه چطور کارگردانی به این جوانی 
در  که  ساخته  ای  دقیقه  سی  فیلم 
این  تا  است  شخصی  که  حال  عین 
 
ً
واقعا باشد.  قدرتمند  می تواند  حد 
بی انصافی است اگر بخواهیم ایرادات 
بکشیم. رخ  به  را  کنسرسیوم  جزئی 
ساختمان  تنها  داستان  کنسرسیوم 
ثبت ملی شده خرمشهر است. فیلم 
تاثیرگذار.کنسرسیوم  و  .گزنده  طناز، 
داشته  داستانی  طرح  می شود  موفق 
باشد و هم از اتفاقاتی که در سینمای 
مستند وریته می افتد نهایت استفاده 
را ببرد. فیلم دو راوی دارد که یکی از آنها 
فعال فرهنگی است و دیزی دانشجوی 
سینما. کارگردان با دو هندی کم با یک 
ماجراجویی  چنان  ساده  صدابرداری 
دلزده  را  تماشاگر  ثانیه  یک  که  کرده 
نمی کند. این که می گویم فیلم شخصی 
گویی  که  است  دلیل  این  به  است 
جلوی  فیلم  طول  تمام  در  کارگردان 
دوربین است و داستان خود پیش می 
برد به شیوه فیلم های مایکل مور. و به 

همان طنازی.
آن  تقبیح  در  بیانیه ای  کنسرسیوم 
به  جنگ  از  پس  که  است  مصیبتی 
ستایش  در  و  است  رفته  خرمشهر 
شکوه و عظمتی که خرمشهر داشته 
شده. ریخته  آن  در  که  خونی  است 
در  تمام  هوشمندی  با  کارگردان 
سرتاسر فیلم درحال متلک پراکنی به 
کسانی است که در حق خرمشهر جفا 
نمادی  کنسرسیوم  ساختمان  کردند 
است و تمام شهر را درست مثل تمام 
شهر را جدی گرفته نمی شود بلکه به 

آن ظلم می شود.
کارگردان موفق می شود تعادلی جذاب 
یعنی  خود  شخصی  موضوع  این  به 
قرار  شهر  و  ساختمان  شدن  خراب 
به  هوشمندی  با  فیلم  قهرمان  دارد. 
و  می رود  محلی  کامال  موضوع  سراغ 
خود را به عنوان فعال فرهنگی نماینده 
مردم شهر می داند نماینده مردمی که 
آنقدر خسته شده اند که دیگر حوصله 
ندارند به دنبال احیای شکوه گذشته 
را  گذشته  میخواهد  کارگردان  باشند 
احیا کند بلکه می خواهد از خراب شدن 

بیش از اندازه آن جلوگیری کند.
پوستر  فیلم مستند

»کنسرسیوم«
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بـا هیـچ روش دیگـری نمی تواند فیلمی 
بـه  کـردن  در عیـن حملـه  کـه  سـاخت 
مسـئولین آنهـا را سـرزنش کـرد کـه چـرا 
همـان  نیسـتید.در  مـا  شـهر  فکـر  بـه 

ابتـدای فیلـم یکـی از دو راوی،  نماینـده 
خـاک  بـا  را  مجلـس  در  خرمشـهر 
از  تلفـن  پـای  در  او  کنـد  مـی  یکسـان 
اعتـراف می گیـرد آن سـاختمان برایـش 
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مهـم نیسـت. اینکـه سـینما وریتـه در 
فیلم لحاظ شـده به خاطر زمانی اسـت 
فیلـم  سـاختن  بـرای  حاتمـی  ضیـا  کـه 
خـود گذاشـته در طـول زمـان اتفاقـات 
مختلفی بیفتد جمله آمدن هنرمندان 
در  را  لحظاتـی  بتوانـد  تـا  خرمشـهر  بـه 
فیلـم ضبـط کنـد کـه بـه شـکل دیگـری 
امـکان آن وجـود نداشـت .او به معنای 
واقعی کلمه البته مثبت کلمه فرصت 

اسـت. طلـب 
حتـی  نمی کنـد  رحـم  کـس  هیـچ  بـه  او 
امـام  نیسـت  معلـوم  کـه  روحانـی  بـه 
جماعـت مسـجد اسـت و امـام جمعـه 
خرمشـهر.او از تمام مسئولین استناد 
می کنـد و پاسـخی که در فیلم تماشـاگر 
انتقـااد  جـز  چیـزی  می بینـد  را  آن 
نیسـت  موجـود  شـرایط  از  کارگـردان 
امـا ایـن بـه زبـان آورده نمی شـود بلکـه 
ایـن مشـاهده می شـود و ایـن قـدرت 
فیلـم کنسرسـیوم اسـت کـه بـه انـدازه 
دوربیـن  و  می کنـد  اسـتفاده  آن  از 
شـهر  از  را  جـذاب  شـرایطی  سـیال 
ای کاش  کـه  چنـد  هـر  می دهـد  نشـان 
نماهای هـای شـات هم در فیلـم وجود 
داشـت.جالب اینجاسـت کـه فیلـم در 

مـورد ویرانـی خرمشـهر اسـت امـا هیـچ 
نمی زنـد.. غـر  وقـت 

می چرخـد  سـاختمان  تمـام  در  فیلـم 
بـدون اینکه نوسـتالژی بپروراند . فیلم 
مسـئله  اش فقـط سـاختمان یـا شـهر 
نیسـت مسـئله فیلـم کـه بـه خوبی می 
مسـئله  بیـاورد  پـرده  روی  را  آن  توانـد 
فقـدان انسـانیت در مسـائل مدیریتی 
کشـور اسـت. یکـی از آنهـا بـر سـر مـزار 
آنهـا  از  پـدر و پدربـزرگ خـود مـی رود و 
و  شـهر  رفتـگان  نمادهـای  عنـوان  بـه 
می کنـد  یـاد  شـهر  شـهدای  بسـا  چـه 
درسـت در جاهایـی کـه فیلـم شـخصی 
می شـود ایـن توانایـی را مـی یابیـم کـه 
بـه فیلـم نزدیک بشـویم و بـدون اینکه 
اشـکمان جـاری شـود بـا آن احسـاس 
همدلـی کنیـم. از یا حاتمی فیلمبـرداری 
سـاخته  حلـب  عالیـه  فیلـم  درخشـان 
خـود  او  بودیـم.  دیـده  را  اصانلـو  امیـر 
کـف  مثـل  را  اقلیـم  اسـت  جنوبـی 
مهـم  نکتـه  امـا  می شناسـد  دسـتش 
توانایی خارق العاده او در روایت سطح 
شـده  دیـده  کمتـر  کـه  اسـت  باالیـی 
 فیلـم هـای بعـدی او از ایـن نیز 

ً
مطمئنـا

بهتـر خواهـد بـود.

فیلم در مورد ویرانی 
خرمشهر است 

اما هیچ وقت غر 
نمی زند..
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عاشـق  داره.  فیلمسـازی  دغدغـه  کـه  نقاشـیه  شـعبانی«  »ناصـر 
تصویرگری و نقاشیه و به همین خاطر ذهنی تصویرگر و تخیل پرداز. 
اصاًل همین نقاشی بوده که اونو به فضای فیلمسازی دلبسته کرده.

سـعی کـرده خـودش رو محدود به یه شـاخه ی خاص نکنـه و دنبال 
ارتقای مهارتش تو گرافیک، عکاسی، نقاشی، فیلمسازی و کارگردانی 
تلویزیونـی رفتـه. شـعبانی معتقـده کار داسـتانی تمـام سـعیش رو 
می کنـه تـا مخاطـب بـاور کنـه واقعیـه ولـی مسـتند خـود واقعیتـه. 
نظـرش اینـه کـه هـر کسـی کار داسـتانی انجـام مـی ده بایـد مسـتند 
هـم کار کنـه. مسـتند »خـان بـی بـان« اولین قسـمت از یه مجموعه 

مستنده و قراره ادامه این مستند تاریخی به زودی ساخته بشه. 

کارگردان:
ناصر شعبانی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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معماری همدان در 
۵۰ دقیقه

یادداشتی بر مستند  »خان بی بان «

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان
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بـــه  کـــه  مســـتندی  تولیـــد 
شـــکلی جامـــع بـــا ســـویه ای تاریخـــی 
معمـــاری  معرفـــی  بـــر  پژوهشـــی  و 
همـــدان و البتـــه تـــا حـــدودی ایـــران از 
دوران باســـتان تـــا بـــه امـــروز همـــت 
بگـــذارد، در نـــوع خـــود در شـــبکه ای 

اســـت.  توجـــه  قابـــل  اســـتانی 
ـــان مســـتندی اســـت کـــه از  ـــی ب خـــان ب
همـــه ابـــزارش بـــرای بیانـــی تصویـــری 
ذات  گرچـــه  کنـــد.   مـــی  اســـتفاده 
ثـــاری مجابمـــان مـــی کنـــد کـــه  چنیـــن آ
کلیشـــه هـــای رایـــج پژوهـــش و گفتـــار 
متنـــی توضیحـــی را بپذیریـــم امـــا اینجـــا 
بـــا  پژوهـــش  ایـــن  ارائـــه  جذابیـــت 
اســـتفاده از پالنهایـــی فیلمیـــک و بـــا 
بهـــره بـــردن از گرافیـــک، تصویرســـازی 

می شـــود. دوچنـــدان  انیمیشـــن  و 
هایـــی  مصاحبـــه  کنـــار  در  اینهـــا 
و  معمـــاری  کارشناســـان  بـــا  کوتـــاه 
ســـوژه های  از  هوایـــی  تصویربـــرداری 
بـــه  تاریـــخ،  گزنـــد  از  مانـــده  جـــا  بـــه 
ــر شـــمایلی بصـــری می دهـــد  کلیـــت اثـ
اثـــری  را  مســـتند  ایـــن  همچنـــان  تـــا 

ــم.  ــرف ندانیـ ــی صـ ــر پژوهشـ ــی بـ متکـ
ایـــده  یـــک  بـــان  بـــی  خـــان  مســـتند 
ــدان  ــخ همـ ــر تاریـ ــه »اگـ دارد و آن اینکـ
را  ایـــران  تاریـــخ  نوعـــی  بـــه  بدانیـــم  را 

دانســـت.« خواهیـــم 
مستندســـاز بـــا اتـــکا بـــر همیـــن ایـــده 
ــا روایتـــی مبتنـــی بـــر ســـیری تاریخـــی  بـ
ح  هـــم تاریـــخ معمـــاری همـــدان را شـــر
می دهـــد و هـــم اینکـــه در طـــول اثـــری 
حواشـــی  حـــذف  بـــا  ای  دقیقـــه   ۵۰
موضـــوع  اصـــل  بـــر  پرداختـــن  و 
نیـــز می زنـــد. ایـــران  تاریـــخ  بـــر   نقبـــی 
بـــرای درک بهتـــر و  در ایـــن مســـتند 
بیشـــتر شـــکل معمـــاری همـــدان در 
دوران باســـتان بـــا گرافیـــک، بناهـــای 
بازســـازی  شـــهر  ایـــن  شـــده  ویـــران 
همـــه  اینکـــه  بـــدون  یـــا  می شـــود 
از طریـــق  فقـــط  پژوهشـــی  اطالعـــات 
تمهیداتـــی  بـــا  شـــود  ارائـــه  نریشـــن 
همچـــون انیمیشـــن و تصویرســـازی 
ایـــن اطالعـــات بـــا شـــیوه ای جـــذاب تـــر 
ــالف  ــر خـ ــی بـ ــه نوعـ ــردد. بـ ــان می گـ بیـ
ثـــاری،  آ چنیـــن  رایـــج  هـــای  کلیشـــه 

پوستر  فیلم مستند
»خان بی بان«
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از نکات دیگری که 
عالوه بر رویکرد 

پژوهشی در مستند 
خان بی بان به 

چشم می خورد، 
توجه بر افسانه ها 

و ماجراهایی غیر 
مستند بر بناهایی 

است در اثر درباره آن 
بحث صورت می گیرد.

اینجـــا تنهـــا گفتارمتـــن نیســـت کـــه 
بـــه شـــکلی مســـتقیم بنایـــی مـــورد 
بحـــث را بـــه فـــرض بـــر روی تصاویـــری 
بلکـــه  می دهـــد  ح  شـــر ویرانه هـــا  از 
بـــه دور از نگاهـــی یکجانبـــه از انـــواع 
روشـــها بـــرای نزدیـــک کـــردن مخاطـــب 
بـــا ســـاختار بنـــا بهـــره بـــرده مـــی شـــود. 
از نـــکات دیگـــری کـــه عـــالوه بـــر رویکـــرد 
خان بی بـــان  مســـتند  در  پژوهشـــی 
بـــر  توجـــه  می خـــورد،  چشـــم  بـــه 
غیـــر  ماجراهایـــی  و  افســـانه ها 
مســـتند بـــر بناهایـــی اســـت در اثـــر 
می گیـــرد. صـــورت  بحـــث  آن  دربـــاره 
تـــا  می شـــود  ســـبب  مســـئله  ایـــن 
بـــر  پرداختـــن  جذابیـــت  بـــر  عـــالوه 
فضایـــی غیـــر علمـــی، خـــود پژوهـــش 
آوردهـــای تحقیقـــی نمـــود  و دســـت 

بیابـــد.  بیشـــتری 
ــر نشـــان دهنـــده ایـــن نکتـــه  ایـــن امـ
از  غ  فـــار مستندســـاز  کـــه  اســـت 
نگاهـــی تکبعـــدی کـــه فقـــط بـــر تاریـــخ 
و اســـناد تاکیـــد دارد بـــرای جذابیـــت 
بیشـــتر اثـــر بـــه مختصـــر خـــرده روایـــات 

فرعـــی نیـــز مـــی پـــردازد.
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ایمان گودرزی، کارگردانی که رشته ی سینما خونده و کالسای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شاگردی »سید جواد هاشمی« 
و »رضـا ایرانمنـش« نقـش خیلـی مهمـی تـو پیشـرفتش داشـته. بـا 
وجود داشتن یه پدر نظامی، جو فرهنگی خونواده باعث شد بتونه 
راحت بره پی عالقه اش، پی رسانه ای که بتونه حداکثر مخاطب رو 
جذب کنه. دغدغه اش ساخت کارای ارزشی و خوبه و حاال با مستند 
»عمـاد« تـو جشـنواره تلویزیونـی مسـتند مهمـون نـگاه شماسـت. 
روایتی از زندگی و شهادت شهید شاخص حزب اهلل »عماد مغنیه« 

کارگردان:
ایمان گودرزی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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روایت جذاب از زندگی 
فرمانده مقتدر

یادداشتی بر مستند  »عماد«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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عمـاد بـدون تردید یکی از بهترین 
اسـت  امسـال  جشـنواره  فیلم هـای 
فیلمـی کـه خالـی از اشـکال نیسـت امـا 
گرفـت  ندیـده  را  اشـکاالتش  می تـوان 
آن پرداخـت. و بـه روایـت بسـیار عالـی 
روایتی کالسیک از ابتدا تا انتهای زندگی 
جنـگ  فرماندهـان  مهمتریـن  از  یکـی 
در  عمـاد  می کنـد.  روایـت  را  خاورمیانـه 
طول روایت خود بدون آنکه حرف هایی 
بیسـت  اخبـار  از  را  آنهـا  فقـط  کـه  بزنـد 
موفـق  به خوبـی  دیـد  تـوان  مـی  سـی  و 
می شـود تا نیت پلید اسـرائیل را نشـان 
دهـد. عمـاد داسـتان زندگـی و شـهادت 
عمـاد مغنیـه فرمانـده نظامی حـزب اهلل 
لبنان است. جالب اینجاست که فیلم 
روایتـی کامـاًل جـذاب از ابتـدا تـا انتهـا مـی 
توانـد بـه شـیوه متفـاوت از فیلمی مثل 
آخریـن روزهـای زمسـتان کـه آن هـم در 
مـورد یکـی از فرماندهـان نظامـی جنـگ 
ایـران و عراق بود داسـتان خـود را روایت 
کنـد. تنهـا سکانسـی کـه عمـاد مغنیـه 
آن صحبـت مـی کنـد مهمـی اشـاره  در 
مـی شـود ایـن کـه جنـگ بیـن لبنـان و 
آن  و  دارد  اساسـی  و  محـوری  اسـرائیل 
روح جنگجویـان مقاومـت لبنان اسـت 

کـه بایـد متکـی بـر ایـن باشـد کـه باقـی 
جنگجویان درباره ی کشور ما از آن خالی 
اند.درست است که فیلم درست مثل 
بیوگرافی های شـبکه دیسـکاوری دیگر 
شـبکه هـای آمریکایـی شـیوه قصه گـو 
مبتنـی بـر مصاحبـه و گفتـار متـن دارد 
و درسـت مثـل صحبـت طالیـی عمـاد 
مغنیـه فیلـم دارای روحـی اسـت کـه بـه 
هـای  می شـود.فیلم  منتقـل  تماشـاگر 
مسـتند سـینمای ایران از قدرت انتقال 
احساسـات بهـره منـد بـه خوبـی موفـق 
می شود تماشاگر را قهرمان خود حمل 
کنـد. فیلـم از جایـی شـروع مـی شـود کـه 
از نظـر زمانـی در ایـران اسـت اما با فلش 
از  گـردد  بـاز مـی  بـه گذشـته  بکـی عالـی 
ابتـدا شـروع می کنـد و بـه نقطـه شـروع 
خـود برمی گـردد و باقـی  قصـه را روایـت 
می کنـد. هفتـه گذشـته در مـورد فیلـم 
صحبـت کردیـم موضوع ارزشـی داشـت 
بسـیار آماتـوری و حرکـت بـود امـا عمـاد 
ساختاری کامال حرفه ای دارد که به خاطر 
آن می توانـد از مهـم تریـن شـبکه هـای 
تلویزیـون دنیـا پخـش شود.نویسـنده 
و کارگـردان آشـکارا از پروپاگانـدا اجتنـاب 
پوستر  فیلم مستندکرده اند و بسیار عجیب است که فیلم 

»عماد«
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هایـی کـه در مورد قهرمانان جنگ ایران 
و عـراق سـاخته مـی شـود اغلـب و به جز 
معدودی از پروپاگاندا هستند که  مانند 
سم است چون تماشاگر را به خصوص 
قشر خاکستری جامعه را فراری میدهد 
امـا عمـاد توانایـی ایـن را دارد کـه همـان 
بـه خاکسـتری را هـدف گرفتـه و آنهـا را بـا 
خـود همـدل کنـد. بسـیار لـذت بخـش 
انـدازه زمـان خـود  بـه  کـه قدرتـی  اسـت 
داشـته باشـد  نـه بیـش از کوتاه باشـد و 
نه بلند.،  عماد از آن دسـته اسـت. هنوز 
کـه در سـالیان گذشـته  یادمـان نرفتـه 
قبل از اینکه القاعده و داعش دست به 
عملیات های تروریسـتی انتحـاری بزنند 
در ایران تبلیغ این کار در قالب عملیات 
شهادت طلبانه انجام می شد اما پس از 
اینکه داعش و القاعده به تعداد بسیار 
ایـن  دادنـد  عملیـات  بـه  دسـت  زیـاد 
تبلیغات در ایران متوقف شد می شود 
بـاال و قدرتمنـدی  دلیـل بسـیار سـطح 
بـرای عملیـات کـه عمـاد مغنیـه طراحـی 
کـرده بـود و آن را بـا هوشـمندی از آنچـه 
کـه داشـت بـه تروریسـم مرتبـط می شـد 
جـدا کنـد و ایـن بـه خاطـر هوشـمندی 
نویسـنده و کارگـردان ایـن فیلـم اسـت

البتـه نمی توان این را شـاهکار دانسـت 

امـا می تـوان آن را در فیلـم کـم نقـص و 
خیلـی خـوب دانسـت. بسـیار عجیـب 
ایـن  قهرمانـان  مـورد  در  کـه  اسـت 
سـاخته  فیلم هایـی  چنیـن  سـرزمین 
نمی شـود.این ساخته نشدن ها باعث 
قهرمانـان  بـه  درسـتی  نـگاه  کـه  شـده 
مذهبی ما وجود نداشته باشد آن هایی 
ایده هـای  نظامـی  قـدرت  بـر  عـالوه  کـه 
مذهبی اعتقادی راسخ و اهداف متعالی 
هـر  مشـابه  متاسـفانه  امـا  داشـتند. 
چقـدر راجـع به قهرمانـان ایرانی سـاخته 
پروپاگانـدا  بـه  تـن  بالفاصلـه  می شـود 
مـی دهـد و خـود را از درجـه اعتبار سـاقط 

می کنـد.
کـه  نـدارد  اهمیتـی  و  نیسـت  معلـوم 
بودجـه فیلـم چقدر اسـت که توانسـت 
سـکانس شـهادت عمـاد مغنیـه را بـه 
شکل انیمیشن بازسازی کند مهم این 
اسـت کـه بودجـه بـه کسـانی داده شـود 
توانایـی  بلـد هسـتند و  را  کار خـود  کـه 
روایت مستند به شکل قصه گو را دارند 
و فیلمـی بـرای تماشـاگر مـی سـازند نـه 
بـرای مدیـران و مسـئولین هیئـت های 
مذهبـی یـا ائمـه جمعه.ایـن توانایـی آن 
چیزی است که کارگردان عماد به خوبی 

از آن بهره منـد اسـت.
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عقب تـر  فریـم  چهـار  و  بیسـت  سـینما  می گـه  نیـا«  باقـری  »جعفـر 
از زندگیـه و بـه همیـن دلیـل عاشـق سـینما شـده. یـه عاشـق کـه 
تعریفش از عشـق رو تو شـعر موالنا بیان می کنه: »مسـت عشـقم، 
مسـت شـوقم، مسـت دوست/ مست معشـوقی که عالم مست 
اوسـت/ مسـتی مـن مسـتی انگـور نیسـت/ مسـت نـام معشـوقم 
انگـور چیسـت«.پدربزرگی نقـاش و نجـار داشـته و بـه قـول خـودش 
ژن هنـری داشـته نـه ژن خـوب! تو دانشـگاه نقاشـی خونـده.  اعتقاد 
داره که برای فیلم داستانی موفق ساختن هم باید اول از راه مستند 
سازی شروع کنی. مستند»پشت ابرهای سیاه«  نقطه  ی عطفی داره 
و با یه دروغ از یه مسـیر کاماًل متفاوت سـر در می یاره. دروغ یه پسـر 
بـه یـه دختـر کـه سـال ها بعد مثل انفجـار یه آتشفشـان پر از گـدازه، 

ابرهایی خفه کننده و سمی تولید می کنه. 

کارگردان:
جعفر باقری نیا

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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ســـینما  مســـتند های  اغلـــب 
ایـــران مســـتند هـــای قصـــه گـــو هســـتند 
روایـــت  کارگردانـــان در  امـــا متاســـفانه 
قصـــه دچـــار اشـــکاالت جـــدی هســـتند. 
آنهـــا فانتـــزی هایـــی دارنـــد کـــه در ذهـــن 
خـــود بـــه هـــم هماهنـــگ اســـت امـــا بـــه 
کـــه جلـــوی دوربیـــن مـــی برنـــد  زمانـــی 
ــای  ــت ابرهـ ــود. پشـ ــچ نمیشـ ــم مـ ــا هـ بـ
ســـیاه داســـتان مـــوازی مـــردی اســـت 
ــود و تـــالش اداره  ــی شـ ــه دار نمـ ــه بچـ کـ
هواشناســـی بـــرای بـــارور کـــردن ابـــر هـــای 
هـــم  و  قصـــه  دو  ایـــن  ایـــران.  مرکـــزی 
ارتبـــاط دارنـــد مـــرد در اداره هواشناســـی 
کار مـــی کنـــد و موضـــوع توانایـــی بـــارور 
کـــردن بـــرای زندگـــی اســـت. حـــال چـــه 
بـــاردار شـــدن یـــک زن باشـــد و چـــه بـــارور 
بـــاران  هـــم  و  بچـــه  هـــم  ابرهـــا  شـــدن 
در ایـــن فیلـــم نتیجـــه بـــاروری ناقـــص 
هســـتند. مـــرد بـــه زن دروغ گفتـــه اســـت 
و نمـــی دانـــد کـــه ایـــن همســـرش اســـت 
کـــه بچـــه دار نمـــی شـــود  واقـــع می دانـــد 
امـــا خیلـــی دیـــر متوجـــه ایـــن موضـــوع 
شـــده اســـت. فیلـــم قصـــه درســـت در 
بـــاره دارد جمالتـــی کـــه در بـــاال خواندیـــد 
ــردان  ــتند کـــه در ذهـــن کارگـ قصـــه هسـ

شـــکل گرفتـــه امـــا کارگـــردان از توانایـــی 
کافـــی بـــرای بـــه تصویـــر کشـــیدن ایـــن 
نیســـت.  برخـــوردار  تصاویـــر  و  غصـــه 
الیـــی  تصاویـــر  فیلـــم  یـــک  کـــه  زمانـــی 
زیـــادی داشـــته باشـــد بایـــد گفـــت کـــه 
آیـــا ایـــن تصاویـــر در راســـتای جلـــو بـــردن 
ــا  ــا انـــدازه هســـتند یـ فیلـــم هســـتند؟ آیـ
نـــه؟ در مـــورد پشـــت ابـــر هـــای ســـیاه 
بایـــد گفـــت کـــه ایـــن تصاویـــر بیـــش از 
انـــدازه طوالنـــی و گاهـــی ماللـــت بـــار مـــی 
شـــوند هرچنـــد کـــه قصـــه فیلـــم مرتبـــط 
توانســـت  مـــی  فیلـــم  هستند.شـــاید 
بـــا حـــذف بســـیاری از ایـــن تصاویـــر یـــا 
کوتـــاه کـــردن آنهـــا در چنـــد دقیقـــه کوتـــاه 
تـــر شـــود تـــا بـــه نقطـــه مناســـبی برســـد. 
البتـــه شـــخصیت مـــرد کـــه بـــا روایـــت 
ــوب  ــی خـ ــت خیلـ ــده اوسـ ــر عهـ ــه بـ قصـ
در آمـــده از اینکـــه بیـــش از حـــد ســـکوت 
یـــک انســـان مظلـــوم  بـــه عنـــوان  دارد 
البتـــه منفعـــل در شـــرایط بســـیار ســـنتی 
خوبـــی  بـــه  یـــزد  اســـتان  در  زندگـــی 
بـــا  امـــا ســـکوت زن  آمـــده اســـت  .  در 
تصاویـــر الیـــی پیونـــد زیـــادی دارد و ایـــن 
تاکیـــد از طـــرف کارگـــردان پیـــش از آنکـــه 
ــی  ــی تحمیلـ ــد گویـ ــی کنـ ــه او کمـــک مـ بـ

پوستر  فیلم مستند
»پشت ابرهای سیاه«
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بدون شک داستان 
کیان واقعیت دارد، 

مثال محبوبیت در 
میان قبایل سنی. اما 

موضوع اینجاست 
که این واقعیت به 

شکلی روایت شده که 
مِن تماشاگر نوعی آن 

را باور نمی کنم

تماشـــاگر  بـــه  تـــو  هســـتم  کـــه  اســـت 
اتفـــاق افتـــاده. یعنـــی تماشـــاگر مجبـــور 
اســـت آنچـــه را کـــه کارگـــردان تشـــخیص 
داده در فیلـــم گنجانـــده ببینـــد. البتـــه 
ـــه خاطـــر ماهیـــت دموکراتیـــک ســـینما  ب
احتمـــال  کـــه  هاســـت  ســـند  ایـــن  در 
عـــوض کـــردن کانـــال توســـط تماشـــاگر 
ــم  ــول فیلـ ــرد در طـ ــاد اســـت. دروغ مـ زیـ
ایـــن  شـــود  مـــی  نمایـــان  تدریـــج  بـــه 
اتفـــاق بـــه جذابـــی هرچـــه تمـــام تـــر اتفـــاق 
احساســـاتی  نظـــر  از  مـــرد  امـــا  افتـــاده 
جلـــوی دوربیـــن بیـــش از حـــد شـــکننده 
ــردان از  ــل کارگـ ــن دلیـ ــه همیـ اســـت و بـ
او شـــخصیتی ضعیـــف ســـاخته در حالـــی 
کـــه بـــه نظـــر نمـــی رســـد انقـــدر ضعیـــف 
باشـــد. وقتـــی کاراکتـــر اصلـــی شـــما بیـــش 
بـــا  از حـــد گریـــه مـــی کنـــد مـــی کنـــد و 
صـــدای مظلـــوم حـــرف میزنـــد و نشـــانی 
از اقتـــدار و امیـــد از خـــود بـــروز مـــی دهـــد 
کامـــال تســـلیم شـــرایط خـــود شـــده در 
حالـــی کـــه او بـــرای سرپرســـتی گرفتـــن 
یـــک بچـــه اقـــدام کـــرده ایـــن یعنـــی امیـــد. 
ــه  ــد بـ ــم بایـ ــه در فیلـ قســـمت بعـــدی کـ
مرتبـــط  ســـکانس های  پرداخـــت  آن 
بـــا بارورســـازی ابرهـــا اســـت   در اداره و 

هواپیمـــا اتفـــاق می افتـــد و مصاحبـــه ای 
ـــا مدیـــر ایـــن مرکـــز انجـــام میشـــود.  کـــه ب
ایـــن ســـکانس هـــا بـــه خـــودی خـــود مـــی 
توانـــد یـــک فیلـــم باشـــد امـــا در بســـیاری 
از جاهـــا پیونـــد شـــوند   زندگـــی قهرمـــان 
ــه  ــده و بـ ــس از آب درآمـ ــام نویـ ــی نـ اصلـ
مصاحبـــه  ســـکانس های  خصـــوص 
ـــر مرکـــز کـــه کامـــاًل علمـــی اســـت و از  مدی

ــاده.  ــدا افتـ ــم جـ فیلـ
ســـازی  بـــر  بـــا  مرتبـــط  ســـکانس های 
ناقـــص  متاســـفانه  هواپیمـــا  در  ابرهـــا 
آن  از  الزم  نتیجـــه  و  شـــوند  مـــی  رهـــا 
گرفتـــه نمـــی شـــود ایـــن همـــان مثـــال 
ـــت  ـــوف اس ـــوان چخ ـــگ آنت ـــروف تفن مع
کـــه معنـــای آن در روایـــت قصـــه مربـــوط 
ـــورت  ـــوع در ص ـــک موض ـــردن ی ـــا ک ـــه ره ب
ح شـــدن آن اســـت. در کل پشـــت  مطـــر
ـــا لحظـــات جـــذاب  درهـــای ســـیاه فیلـــم ب
تلـــف  و  پراکنـــده  خـــود  کلیـــت  در  امـــا 
کـــه  اســـت  دلیـــل  همیـــن  بـــه  شـــده 
کارگردانانـــی کـــه قصـــد ســـاختن فیلـــم 
را دارنـــد بایـــد بـــه ادبیـــات داســـتانی و 
فیلـــم هـــای داســـتانی و روایـــت قصـــه 
ــان  ــه فیلمشـ ــند کـ ــته باشـ ــلط داشـ تسـ

دچـــار لکنـــت نشـــود.
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»امیـن اکتسـابی بنـاب« متولد مراغـه و کارشناسـی مدیریت دولتی 
داره. عاشق سینما بوده و با وجود این که هفت سال تو مدرسه ی 
آرزو داشـته دکتـر بشـه،ولی نهایتـا بـه  تیزهوشـان درس خونـده و 

عشقش سینما بر گشته و فیلمساز شده. 
به محض تموم کردن دبیرستان تو رشته ی تجربی سراغ فیلمسازی 
می ره و تو کالسای عکاسی و فیلمسازی انجمن سینمایی جوانان 
شـرکت می کنـه. مسـتند رو انتخـاب کـرده چـون معتقـده همیشـه 

حقیقت رو می گه.
فیلم های شـاعرانه رو دوسـت داره و در مسـتند »عرشـین آیناسی« 

سعی کرده به این عالقه پایبند باشه و اون رو تجربه کنه. 

کارگردان:
امین اکتسابی

 بناب

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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شعارهای یک درخت 
خوشبخت

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان

یادداشتی بر مستند  »عرشین آیناسی«
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مــرا  کــه  بــودم  یــک درخــت  »مــن 
بریدند، اما بااین حال خوشــبختم چون 
چوبــم در ســاخت یــک مســجد بــه کار 
ح یک خطی  رفــت.« ایــن عبــارت کــه شــر
و البته کامل موضوع مســتند عرشــین 
آیناســی اســت، بیانگــر ایــن نیز هســت 
کــه حتــی جایــی مثــل انجمن ســینمای 
بــرای ترغیــب نســل جدیــد  جــوان نیــز 
برای فیلم ســازی و ارائه بودجه، فرهنگ 
تملق را باب کرده اســت. بی شک بیش 
از نیمــی از مســتندی ۱4 دقیقــه ای که یا 
ج از موضوعــش باشــد و یا بــه تکرار  خــار
و بــاز تکــرار محتــوای خــودش بپــردازد، 
نمی تواند جذابیت بصــری اش در قالب 
یک ایدئولوژی را بر مخاطبش به شکلی 

فرمایشی غالب کند.
مســتند عرشــین آیناســی بــا گفتارمتنی 
اول شــخص، از زبان یک درخت به شعار 
روی مــی آورد. یــک درخــت کــه ماجــرای 
زیست خودش را روایت می کند تا از ِقبل 
آن مستندساز بگوید همه درخت هایی 
که بریده می شوند سرنوشتی مترادف با 
خاکستر شدن ندارند و بعضی از آنها به 
عرش می رسند. این ایده که یک درخت 
و  نابــودی اش  و  مــرگ  دربــاره  خــودش 

بقــای مجــددش در کالبــد یــک مســجد 
ح  بــه ســخن درآیــد و درونیاتــش را شــر
 ایده بدی نیســت، امــا اجرای 

ً
دهــد، ذاتــا

آن با وجود تمام کلیشــه هایی که از این 
آثــار داریــم، می توانــد کار را بــرای  قبیــل 
تولیدکننــده ســخت نمایــد. »علی رغــم 
اینکــه آماج تیپای تبرها گشــته ام، حس 
خوشبختی دارم، چون من در مسجدی 
کــه خانــه خداســت، ســتون اصلــی اش 

شده ام.«
موضــوع  دقیقــه ای   ۱4 مســتندی  در 
زبــان  از  درخــت  یــک  شــدِن  مســجد 
مختلــف  لحن هــای  بــا  بارهــا  خــودش 
بــرای  مستندســاز  و  می شــود  بیــان 
پوشــش باقی فضــای خالــی اش مجبور 
اســت دوربینــش را بی دلیــل در صحــن 
کــه  تصاویــری  بچرخانــد.  مســجد  ایــن 
معرفــی  جــز  جایگاهــی  و  تک بعدی انــد 
مســجد ندارنــد. بــه عبارتی ایــن تصاویر 
از درون یــک مســجد که با چــوب تزئین 
شده و ستون هایش نیز از چوب است، 
آن  یــادآور  مســتند  ایــن  در  هیچــگاه 

درخت نیستند. 
کــه دارد بــه جبــر  اینجــا نریشــن اســت 
می گوید این ســازه، همان درختی است 

پوستر  فیلم مستند
»عرشین آیناسی«
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که در ابتدای مستند سرسبز بود و حاال 
ستون مسجدی شده است؛ یعنی خود 
تصاویــر و دوربینــی چرخــان در فضایــی 
داخلی یک مســجد، حــس نزدیکی ما با 
درخــت را زنــده نمی کنند. اینجــا تصاویر 
فقــط معنایــی یک ســویه از معرفــی یک 

مسجد دارند.
به طور مثال اگر نریشــن را از این تصاویر 
مســتندی  شــاهد  انــگار  کنیــم  حــذف 
هســتیم کــه دارد درباره معمــاری خاص 
یــک مســجد تصویــر ارائــه می دهــد، نــه 
خاصــه یــک درخــِت نمونه کــه به عنوان 
کاراکتــر محــوری یــک مســتند در حــال 

ح زندگی خود است. شر
مســتند عرشــین آیناســی بــا تصاویــری 
همچنــان زیبــا امــا تکســویه از طبیعت 
و چمنــزار آغــاز می شــود. تصاویــری کــه 
ربطی بــه موضوع اصلی مســتند ندارند. 
صــدای باد و یک موســیقی معمولی نیز 
هیچ حســی در قبال درون مایه اصلی اثر 

به عنوان ابزاری حتی تزئینی ندارد. 
مستندســاز فقــط از تزئیناتــی همچــون 
موســیقی،  طبیعــت،  از  زیبــا  تصاویــر 
چمنــزاری که در آن باد می وزد، تصاویری 
از انواع درهای چوبی و تصاویری از کاسه 
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گویــی مستندســاز بــه خــودش گفت یا 
به او گفتند »بد نیســت هر جوری شــده 
در مــورد دریاچــه و بی کفایتی مســئوالن 
و دســت تقدیر در خشک شدن آن هم 

چیزی اینجا بگویی. بدک نیست!«
آیناســی در اجزایــش  مســتند عرشــین 
همچــون  جداگانــه  و  منفــرد  به صــورت 
 ، نریتــور صــدای  جنــس  تصویربــرداری، 
نظــر  بــه  قابل قبــول  و...  آرام  ریتمــی 
می رسد؛ اما در ترکیب این عناصر با هم 
به دلیل تطویل و پرت شدن از موضوع 
اصلی و شعارزدگی در بیان، اثری ضعیف 

به حساب می آید.
کافــی بــود تــا مستندســاز اینگونــه بــه 
موضــوع  پیرامــون  انســان های  حــذف 
تأکیــد نمی کــرد و جــز چنــد قاب کوتــاه از 
یــا انتظــار در  آدم هــای در حــال عبــادت 
چهارچوب مســجد، اینگونه برای اشیاء 
 
ً
اتفاقــا اینجــا  نمی نمــود.  زمانــی  هزینــه 
ایــن آدم هایی کــه نمی بینیــم و نمایش 
راز و نیازهایشــان، می توانســت همــان 
گوش ناپیدای درختی باشــد کــه حاال در 
قالب یک ستون، شاهد تمام نقدهایی 
اســت که مستندســاز به شکل کلیشه 

به واسطه نریشن بیان نموده است.

مستند عرشین 
آیناسی در اجزایش 

به صورت منفرد و 
جداگانه همچون 

تصویربرداری، جنس 
، ریتمی  صدای نریتور
آرام و... قابل قبول به 

نظر می رسد؛ اما در 
ترکیب این عناصر با 

هم به دلیل تطویل و 
پرت شدن از موضوع 

اصلی و شعارزدگی 
در بیان، اثری ضعیف 

به حساب می آید.

چند ساز چوبی و ... آن هم در مستندی 
مخاطبــش  می خواهــد  دقیقــه ای،   ۱4
را بــه ســمت موضــوع مختصــر دیگــری 
سوق دهد که هیچ ربطی به این مقدمه 

طوالنی ندارد.
شــعار در مســتند بــه آنجایــی می رســد 
کــه راوی اول شــخص یعنــی درختــی کــه 
حاال ســتون مسجدی شده ناگاه چنین 
جمالتــی را نیــز بــه زبــان مــی آورد: »مــن 
اینجــا عــالوه بــر مناجــات مؤمنانــی کــه 
برای عبادت به این مکان می آیند، دیگر 
سخنان ایشــان را که حاکی از مشکالت 
شــخصی و نیــز اجتماعــی آن هــا هســت 
را می شــنوم. گاه از نیازمنــدی و بیــکاری 
بســیاری از مردمــان ســخن می گوینــد و 
راه چــاره ای می جویند، بعضی مواقع هم 
کوچک تــر شــدن دریاچــه  از خشــکی و 
این یــک  می کننــد.«  صحبــت  ارومیــه 
 این 

ً
ج از موضــوع اســت. یقینــا امــر خــار

ســتون چــه چیزها کــه در مســجد از درد 
و دل هــا و دعاهــا و راز و نیازها شــنیده و 
نشــنیده اســت؛ اما نکته اینجاست که 
اشــاره به خشک شــدن دریاچه ارومیه، 
آنقدر فرمایشــی و دستوری اینجا از زبان 
درخــت در مســتند نشســته اســت کــه 
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»عباس ایمانیان« زاده   و دلبسته ی کویر، یه مستند سازه که فوق 
لیسانس برق داره، تو همین حوزه استاد دانشگاهه و هفده ساله 
که کارمند صدا و سیماست. مستند حیات وحش و محیط زیستی 
رو چون توی کار دستش بازتره ترجیح می ده. با وجودی که کار کردن 
با حیونا رو سخت می دونه ولی معتقده لذت این نوع مستند همه 

سختی ها رو از بین می بره. 
تـو مسـتند »ریـگ جـن« به خاطـر دغدغه ی شـخصی خودش سـراغ 
دشت کویر رفته و با سه تا از اولین کویرنوردهایی که پا تو این خطه 
گذاشـتن و حتـی بـرای اولیـن بـار بـرای بخش هاییـش اسـم انتخاب 
کـردن هم سـفر شـده. »ریـگ جـن« روایتی جـذاب و دیدنـی از کویریه 
کـه بـه مثلـث برمودای ایران مشـهوره، جایـی که به نقل از محلی ها 

اجنه زندگی می کنن. 

کارگردان:
عباس ایمانیان

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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یگ جن را نمی شناسیم  ر
حتی با این مستند!

نقد
نویسنده:  

رحیم 
ناظریان

یادداشتی بر مستند  »ریگ جن«
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چه شکل عجیبی در مستندسازی! 
در  جن  ریگ  نام  به  منطقه ای  سوژه، 
مثلث  به  که  است  ایران  مرکزی  کویر 
اما در واقع  ایران معروف بوده  برمودای 
همچون  تولیدکننده ای  سهل انگاری 
شبکه استانی سمنان یا خود مستندساز 
سبب می شود که با یقین بگوییم این 
منطقه  درباره  به هیچ عنوان  مستند 
درباره  بلکه  نیست؛  جن  ریگ  عجیب 
بازنمایی خاطرات چند نفر است که سالها 
پیش به این منطقه سفرکرده اند. اشتباه 
مستندساز در این سواالت خالصه می 
بتوانیم  است  ممکن  چگونه  که  شود 
جای  به  و  کنیم  پرپر  اینگونه  را  سوژه 
پرداختن بر سوژه روایات دیگران و البته 
قدیمی را مالک قرار دهیم؟ چگونه ممکن 
است همچنان ندانیم که چگونه و از چه 
زاویه ای برای روایتی سالم به سوژه ورود 
که  است  سخت  نکته  این  باور  کنیم؟ 
اغلب تصاویر تکمیل کننده از مستندی 
جذاب،  به شدت  جغرافیایی  مورد  در 
شامل آرشیوهای خصوصی چند محقق 
مکان  این  به  قبل  مدت ها  که  باشد 
رفته اند و دوربین خوِد مستندساز فقط 
به پالن هایی هوایی و باری به هر جهت 

اکتفا کند و آنگاه نام اثرش را نیز به شکلی 
»از آِن خود کننده« بگذارد ریگ جن! مگر 
نه اینکه این افراد در گذشته به این مکان 
رفته اند؟ خب چرا حاال برای کشف منطقه 
باید به خاطرات آنها رجوع کنیم و خودمان 
آنجا  با دوربینی که ادعای کشف دارد به 
به هیچ عنوان  جن  ریگ  مستند  نرویم؟ 
اثری صادق نیست. یک مصاحبه طوالنی 
و خسته کننده است از نقل خاطرات چند 
فرد کارشناس، توریست، زمین شناس، 
یک  به   ... و  محیط بان  کشف،  عاشق 
از  را  مستندساز  کج سلیقگی  که  محیط 
را  آن  بر  اکتشافی  و  حضوری  پرداختن 
نشان می دهد. مثل این می ماند که شما 
تهران  آزادی  میدان  مورد  در  می خواهید 
مستندی بسازید اما دوربینتان را به غرب 
تهران و محل بنای این میدان نمی برید و 
با نریشن به توضیح این سازه می پردازید 
با  مستندتان  جای جای  در   

ً
نهایتا و 

مصاحبه شوندگان  چهره های  نمایش 
قبل،  از  افراد  این  که  عکس هایی  و 
خودشان از میدان آزادی تهیه کرده اند به 
نمایش و معرفی این سازه اقدام می کنید. 
این  جدای  چیزی  جن  ریگ  مستند  اگر 
متنی  را  نوشته  این  می توانید  بود،  ادعا 

پوستر  فیلم مستند
»ریگ جن«
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مستندسازی  هنر  انکار  برای  سرسری 
قلمداد کنید. به عبارتی مستند ریگ جن 
یک اشتباه یا سهل انگاری عجیب دارد. 
عجیب همچون جغرافیای سوژه؛ اینکه 
دوربین خود مستندساز جرئت یا یارای 
نزدیک شدن به محیط را ندارد و به نقل 
به  مثال  به طور  می کند.  اکتفا  خاطرات 
یکی از صحنه های دلخراش این مستند 

بیشتر توجه می کنیم:
قبل  مدت ها  که  مصاحبه شوندگانی 
جلوی  حاال  و  بودند  رفته  جن  ریگ  به 
آن  دوربین مستندساز به نقل خاطرات 
بخش های  از  یکی  در  می پردازند،  سفر 
خودروی شان  خرابی  به  مستند  طوالنی 
اشاره دارند. جالب اینکه مستندساز در 
تدوین نهایی حتی به مشکالت راندن در 
ریگ، عکس هایی از خودروها در نمکزار، 
انفجار موتور خودرو و ... شکستن شاتن 
حذف  را  چیزی  و  می پردازد   ... و  ماشین 
ریگ  درباره  اصاًل  مستند  انگار  نمی کند. 
جن نیست و فقط درباره آدم هایی است 
که به ریگ جن رفته اند. آن هم نه تازگی ها، 
بلکه درگذشته ای بیش از چند سال! خب 
در  نفر  چند  خاطرات  واکاوی  گفت  باید 
سفر به جایی که حاال با امکانات به روز، 
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خود دوربین مستندساز هم می توانست 
به آنجا برود چه خاصیتی دارد؟ اینها دارند 
است  ممکن  چگونه  می گویند.  خاطره 
هیجان سفری زنده، حاال نه کامل، بلکه 
در حد توان گروه تولید، به دل سوژه با این 

شکل از خاطره گویی عوض شود؟
مستند  نقص  دلیل  این  به  را  اینها 
می توان به حساب آورد که مستندساز در 
اثرش،  ورودی  کل  به طور  و  عنوان بندی 
مخاطبش  به  تا  می کند  طی  را  روندی 
کشف  خواهان  مستند  این  کند،  اعالم 
آور  خوف  موسیقی  است.  منطقه  این 
و  ناله  صدای  و  بیابان  از  تصاویری  بر 
همراه  به  دلهره آور  صوتی  افکت های 
و  وهم آور  برهوتی  از  تصاویری  و  تاریکی 
جنوب  در  را  ارواح  کویر  که  متنی  گفتار 
غربی دشت کویر معرفی می کند؛ همگی 
دال بر این ادعاست که مستندی زنده 
با  که  بود  خواهیم  شاهد  را  پژوهشی  و 
ایجاد ترس می خواهد ریگ جن را ترسناک 
جلوه دهد و با جانمایی توضیحاتی درباره 
از  آدمها  ترس  و  مرگ  و  بودن  باتالقی 
نزدیک شدن به این منطقه در مقدمه اثر، 
می خواهد بگوید »ما می خواهیم با این 
مستند شما مخاطبان را به چنین مکانی 

بریم«، اما روایت اینگونه پیش نمی رود. 
ورودی،  این  با  مستندی  پریشی  روایت 
با مصاحبه هایی که تاریخ مصرفشان سر 
آمده کامل می شود. مستند ما را به ریگ 
جن نمی برد، بلکه ما را با خاطرات آدم هایی 
همراه می کند که قباًل به ریگ جن رفته اند.
برای  است  مجبور  مستندساز  بنابراین 
آرشیو  بر  عالوه  اثرش  خأل  پوشش 
خصوصی دیگران، به تصاویری انیمیشنی 
و  گوگل  نقشه  و  جی پی اس  امکانات  و 
همچنین کمی تصاویر هوایی پناه ببرد. 
به عبارتی مستندساز می گوید: »دوربین 
ما توان رفتن به ریگ جن را ندارد و ما شما 
را با حرف های آنهایی که به آنجا رفته اند 

سرگرم می کنیم!
جایی در مستند ریگ جن بیان می شود 
را  جن  ریگ  کسی  سالها  همین  »تا  که 
نمی شناخت. چون نمی توانستند بدان 
ورود کنند. عده ای در آن سفر بی بازگشت 
ریگ  کسی  هم  اآلن  البته  بله  داشتند.« 
جن را با مستند ریگ جن نمی شناسد. 
این مستند درباره ریگ جن نبود  چون 
چند  خاطرات  کشیدن  تصویر  به  درباره 
نفر بود که سالها قبل یا ماه ها قبل به آنجا 

سفر کرده بودند.
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