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مستنــدهايي از چهره ماندگار
محمدرضا اصالني يكي از چهرههاي ماندگار در عرصه س��ينماي مس��تند به حس��اب ميآيد و
بس��ياري از آثار او به س��ينماي مستند اعتبار بخشيده است.اين مستند ساز و شاعر و نويسنده
متولد  1322و فارغ التحصيل هنر و نقاشي است.اولين فيلم مستند او «جام حسنلو» نام دارد كه
توليد س��ال  1346است و پس از آن وي مستندهاي زيادي را كارگرداني كرده است.از جمله
آثار مستند و مطرح او ميتوان به «ميراث شيشه»« ،بااجازه»« ،چنين كنند حكايت» و ...اشاره كرد
كه هركدام چند جايزه مهم را در جشنوارههاي داخلي و خارجي كسب كردهاند .مستند «كودك
و اس��تثمار» او يكي از بهترين مستندات دهه  60سينماي ايران به حساب ميآيد واصالني در
كنار مستندسازي و سرودن شعر،حدود  10سالي هم به كار انتشارات و چاپ كتاب مشغول بود.

نگاه دوم

سينماي مستند چگونه متولد شد
نادرطريقت
كارگردان سينما و مستندساز
ش��ايد بررس��ي كام��ل تاريخ
س��ــينماي مس��ــتند در نظ��ر
عده اي،كار عبث و بيهودهاي باشد.
اما باي��د قبول كرد كه س��ينما و
تاريخ آن،كار خود را با س��ينماي
مستند آغاز نموده اس��ت و ما بدون شناخت و آگاهي از چگونگي
ورود آن به اين عرصه شايد نتوانيم مباحث ديگر آن را مرور كنيم.
به هرحال نخس��تين كار مستند تاريخ س��ينماي ايران در روز
بيست و سوم مرداد سال 1279هجري شمسي مطابق با چهاردهم
اوت 1900يعني پنج س��ال پس از تولد س��ينماي جهان در سال
 1895به نام جشن گلها ساخته شد و اين تاريخ نقطه عطف مهمي
در س��ينماي ايران بويژه سينماي مستند است كه اين نوع سينما
قدمتي برابر با تاريخ سينماي ايران دارد.باني اوليه تاريخ سينماي
مس��تند شخص مظفرالدين شاه بوده كه در سفري به فرانسه يك
دستگاه س��ينماتوگراف براي س��رگرمي خريداري ميكند وميرزا
ابراهيم خان عكاس باشي(عكاس دربار) نخستين فيلم تاريخ سينما
را از كارناوالي در بلژيك و فرانس��ه موسوم به جشن گلها ميسازد.
دومين فيلم نيز در همين س��فر ساخته ميش��ود و آن مستندي
اس��ت از رژه نيروهاي فرانسوي در مقابل مظفرالدين شاه كه البته
اين فيلمها موجود بوده و در آرش��يو صدا و سيما از آنها نگهداري
ميشود و اگر بخواهيم سينماي مستند را در زمان گذشته بررسي
نماييم ،به تعدادي فيلمهاي مس��تند كه توسط ميرزا ابراهيم خان
عكاس باشي و به دستور شاه در دربار گرفته برخواهيم خورد كه هر
كدام تقريباً با زمان يك دقيقه تصاوير مختلفي از دربار و درباريان
و نوكران آنها را به تصوير كشيده است.مانند غذا خوردن سگهاي
ش��كاري دربار ،فلككردن يك��ي از نوكران دربار،عبور س��واران از
يك��ي از دروازهه��اي تهران،دونفري كه كاله بوقي بر س��ر دارند و
روي االغ نشس��تهاند و همديگر را با چوب ميزنند و شخصي اين
وس��ط ميانجيگري ميكند و چندين مس��تند ديگر از كارهاي آن
زمان اس��ت.البته تعداد ديگري كار هم در شهرهاي مختلف مانند
بندرانزلي س��اخته ش��ده كه از لحاظ تاريخي مشخص نيست كار
كدام فيلمس��از اس��ت .به هرحال با ورود خان بابا معتضدي كه از
تحصيلكردههاي فرنگ بود،اين نوع فيلمسازي شكل حرفهاي تري
به خود ميگيرد.تصاويري از نوه احمد شاه و سپس با مصادف شدن
ورود رضا شاه در عرصه سياست و آغاز دوره پهلوي،اين نوع سينما
با وجود ش��خص خان بابا معتضدي ،جهش بزرگي را آغاز ميكند.
جهشي كه مستند حرفهاي ميگردد.

روي خط خبر

ايران با دست پر در پرتغال

 9فيل��م ايراني در جش��نواره
بينالمللي فيلمهاي كوتاه «پورتو»
پرتغال حضور دارند.
«خدا را شكر» ساخته جمشيد
قدرتي« ،خط قرمز » ساخته مونا
عبداهلل شاهي« ،كرماندو» از «حامد
اكرمي»« ،خيابان يك طرفه» كار
«حسن توكلي»« ،آدمها» ساخته
«ماش��ااهلل محمدي»« ،س��رزمين هيچكس» به كارگرداني «بابك
اميني»« ،حس يك لحظه» ساخته «شيما مستخدمي»« ،سرقت»
كار «محمد فراهاني» و «فرش��ته نگهبان آب» از «طاليه اطلسي»
به نمايندگي از ايران در اين جشنواره حضور دارند.جشنوار ه پورتو
به بهترين فيلم كوتاه ،بهترين فيلمنامه ،بهترين بازيگر زن و مرد،
بهترين انيميش��ن ،بهترين موزيك ويدئو و بهترين مستند جايزه
ميدهد.جش��نواره بينالمللي فيلمهاي كوتاه «پورت��و» از فردا به
مدت چهار روز در پرتغال برگزار ميشود.

زندگي عجيب آقاي عمو در جشنواره

فيل��م مس��تند «زندگي عجيب آق��اي عمو» ب��ه كارگرداني و
تهيه كنندگي جمش��يد خاوري براي نخس��تين ب��ار در هفتمين
جشنواره بينالمللي سينماحقيقت به نمايش در ميآيد.
اين فيلم كه در يكي از روس��تاهاي جنوبي استان فارس توليد
شده ،روايتگر زندگي عجيب و غريب پيرمردي به نام «عمو حاجي»
است.
فردي كه چهرهاي شبيه انسانهاي غارنشين دارد و اليه ضخيمي
از چرك بر اندام او نقش بس��ته؛  50س��ال اس��ت به حمام نرفته و
اعتقاد دارد اگر تميز ش��ود ،مريض ميشود! او تمام لباسهايي را
كه مردم منطقه برايش ميآورند پس از بريدن آستينهاي پيراهن
و پاچهه��اي ش��لوار با دندان ،برتن ميكن��د« .عمو حاجي» كه به
عنوان جاذبه گردش��گري روس��تاي گوري شهرت يافته از خوردن
آب تميز خودداري ميكند و ليوانش يك حلب  4/5كيلويي زنگ
ِ
زده است .غذايش نيز اغلب ،حيوانات مرده و گنديده است.
او يك پيپ مخصوص هم دارد ـ كه از يك زانويي س��ه اينچي
لوله آب تش��كيل ش��ده ـ و از مواد خاصي به جاي توتون استفاده
ميكند .با اين حال وي ـ به گفته اهالي ـ تا كنون مريض نشده و
عليرغم زندگي در يك محيط غيربهداش��تي و كثيف ،حدود يك
قرن از ُعمرش ميگذرد!ش��ايان ذكر اس��ت «زندگي عجيب آقاي
عمو» هفتمين فيلم كوتاه جمشيد خاوري است .وي عالوه بر اين
در بيش از  20فيلم كوتاه و مستند به عنوان تصويربردار ،تدوينگر،
مشاور كارگردان و مدير توليد فعاليت داشته است.

مستند «مرغانه» درجشنواره لندن

مس��تندي از محمدرضا ف��رزاد در جش��نواره بينالمللي فيلم
مس��تند «اپن سيتي لندن» حضور دارد .مستند «مرغانه» ساخته
محمدرضا فرزاد به نمايندگي از ايران در اين جشنواره حضور دارد
و با فيلمهايي از آلمان ،انگلستان ،فرانسه ،كانادا ،برزيل ،جمهوري
چك ،امريكا ،هلند ،ژاپن ،هند ،دانمارك ،ايرلند و ...رقابت ميكند.
«مرغانه» به باورهاي س��اكنان استان گيالن دربار ه تخممرغ و
جاي��گاه آن در زندگي عادي و روزمر ه م��ردم اين منطقه پرداخته
است.
گفتني است جش��نواره بينالمللي فيلم مس��تند «اپن سيتي
لندن»  20تا  23ژوئن برگزار ميشود.
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«راننده و روباه» در جشنواره «كراكو» لهستان
با آغاز پنجاه و س��ومين دوره جش��نواره بينالمللي «كراكو» لهستان ،فيلم مستند «راننده و روباه» از
توليدات «مركز گسترش سينماي مستند و تجربي» به كارگرداني «آرش الهوتي» در بخش مسابقه
بينالملل اين جشنواره معتبر روي پرده خواهد رفت .راننده و روباه كه مستند -پرترهاي از «محمود
كياني فالورجاني» فيلمس��از تجربي س��ينماي ايران اس��ت ،طي دو نوبت نمايش و در روزهاي  8و
 11خرداد ماه ،در بخش مس��ابقه بينالملل جش��نواره «كراكو» لهستان به نمايش درخواهد آمد.بر
پايه اين گزارش ،عرضه اين فيلم مس��تند بلند در بازار فيلم جشنواره كن نيز با استقبال نمايندگان
جش��نوارههاي مختلف جهاني مواجه شده بود.گفتني است :مستند «راننده و روباه» پيش از اين ،در
جشنوارههاي ويزيون دورئل سوئيس ،هات داكس كانادا و  TRTتركيه هم به نمايش درآمده بود.

توگو با مهدي رحمانی کارگردان جوان
گف 

فيلم كوتاه مخاطب جدي ندارد

و تجربي��ات متفاوت��ي را درفضاه��اي
گوناگون در زمينه س��اخت فيلم كوتاه
به دس��ت آوردم و بس��ياري از آثارم در
جشنوارههاي خارجي شركت كردند اما
واقعيت اين است كه من از ابتدا ايدهآلم
س��اخت فيلم بلند بود ول��ي خب براي
ورود ب��ه اين عرصه راه بس��يار طوالني
را پش��ت سرگذاشتم كه البته براي من
سرشار از تجربيات متفاوت بود.

نگار حسيني
گـــــــروه فرهنگ و هنر
شايد بس��ياري مهدي رحماني را به
عنوان كارگردان كارهاي بلند بشناسند
ول��ي او كار در عرصه فيلمس��ازي را با
فيلم كوتاه ش��روع كرده و كارنامه قابل
دفاع��ي در اي��ن زمينه به جا گذاش��ته
است.
او عض��و انجم��ن س��ينماي جوان،
عضو انجمن مس��تند س��ازان سينماي
ايران ،عضو اتحاديه مستندسازان اروپا،
رئيس هيات داوران دانش��جويي بيست
و دومي��ن جش��نواره مل��ي و دهمي��ن
جش��نواره بينالمللي فيلم كوتاه تهران
بوده است.
او همچنين در چند فيلم مس��تند و
داس��تاني با عنوان نويسنده و كارگردان
هم��كاري داش��ته ك��ه از جمل��ه آنها
ميتوان ب��ه :ن��گاه ،از ياد رفت��ه ،ترانه
خاك ،پس��ران پائيز ،عاش��قانههاي پل،
دعاي مادرم مهتاب ،مجموعه آشيانهاي
ب��ر ب��اد ،عطر گيس��و ،همراه ب��ا كوير،
منطقه مرزي اشاره كرد .گفتوگوي ما
را با او ميخوانيد.

و ديگر ش��اهد رش��د چندان��ي در اين
زمينه نيستيم.
علت اين عدم حمايت چيست؟
بيش��ك بخش��ي از اين موضوع به
اي��ن خاطر اس��ت كه س��ازندگان فيلم
كوت��اه ديگ��ر از انگي��زه كاف��ي در اين
زمين��ه برخوردار نيس��تند چراكه آنها
نميتوانن��د از اين طري��ق ارتزاق كنند
و به نوعي اين كار حرفهش��ان محسوب
نميشود و خب چون اين نگاه تخصصي
وجود ندارد طبيعي است كه افرادي كه
در اي��ن عرصه فعالي��ت ميكنند بعد از
گذشت مدتي تصميم بگيرند به ساخت
فيلم بلند روي بياورند.

آق�اي رحمان�ي ،وضعي�ت فيلم
كوتاه در ايران را چطور ميبينيد؟
م��ا در ي��ك دورهاي در زمينه فيلم
كوتاه پيش��رفت محسوس��ي داشتيم و
س��اخت فيل��م كوتاه ب��ا حمايت مركز
گسترش و انجمن س��ينماگران جوان
رشد چشمگيري داشت و ما توانستيم
آث��ار قابل توجه��ي را در اي��ن عرصه
تولي��د كني��م ام��ا طي يكي دو س��ال
اخيرمتاسفانه اين عرصه رها شده است

ب�ا اي�ن توصي�ف چرا در س�اير
كش�ورها اف�راد به فيل�م كوتاه به
عنوان يك ش�غل و منب�ع در آمد
نگاه ميكنند؟
در دنيا جش��نوارههاي معتبري براي
فيلمهاي كوتاه برگزار ميش��ود و حتي
اين آثار در اس��كار جايگاه ويژهاي دارند
به همين جهت ما ش��اهد فيلمس��ازاني

توگوی
گف 

هستيم كه به ش��كل كام ً
ال حرفهاي در
اين زمينه فعاليت ميكنند و با گذشت
سالها و كسب تجربه ومهارت همچنان
ترجيح ميدهند فيلم كوتاه بس��ازند و
تمايلي براي س��اخت فيلم بلند نش��ان
نميدهن��د در حال��ي كه در كش��ور ما
س��اخت فيلم كوتاه پلهاي براي ساخت
فيلمهاي بلند است.
ش�ما جزو آن دسته از افرادي به
ش�ما ميرويد كه كارتان را با فيلم
كوتاه ش�روع كردي�د و رفته رفته
جذب ساخت فيلم بلند شديد .آيا
از ابت�دا ايدهآلتان س�اخت فيلم
بلند ب�ود ي�ا فراهم نبودن بس�تر
مناس�ب شما را به اين سمت سوق
داد؟
همانط��ور ك��ه ش��ما هم ب��ه اين
موضوع اش��اره كرديد فعاليتم را از سال
 72با س��اخت فيلم كوتاه ش��روع كردم
و تا ابتداي س��ال  88كه نخستين فيلم
بلن��دم را جل��وي دوربين ب��ردم بهطور
جدي در اين عرص��ه فعاليت ميكردم

به نظر ش�ما فيلم كوتاه در ايران
از مخاطبان حرفهاي خاص خودش
برخوردار است؟
راس��تش را بخواهي��د نه ،م��ا هيچ
مخاطب جدي در اين فضا نداریم چون
اگر م��ا از مخاطب خاص ن��ام ميبريم
منظورمان افرادي هستند كه پيگير اين
فيلمها باشند و به نوعي فيلمهاي جديد
در اين س��بك و س��ياق را دنبال كنند،
ول��ي م��ا از ش��رايط الزم در اين زمينه
برخوردار نيستيم.
به نظر شما ميتوان در اين زمينه
سليقهسازي كرد؟
نميتوان اين واقعيت بزرگ را ناديده
گرفت كه س��ليقه مخاط��ب امروز ما به
لط��ف دي وي ديهايي ك��ه با قيمت
بس��یار ن��ازل از فيلمه��اي روز دنيا در
خياب��ان تهيه ميكند ارتق��ا پيدا كرده
اس��ت و ديگ��ر حاضر نيس��ت هر اثري
را ببيند متاس��فانه ما اين مشكل را در
س��طح كالنمان با فيلمهاي بلند كه به
نوعي مادر فيلم كوتاه به ش��مار ميرود
داريم و اگر ما ميخواهيم در اين زمينه
پيشرفتي داشته باشيم بايد فراين د فيلم
كوتاه در ايران را تغيير دهيم و آن را از
شكل آماتور خارج كنيم.

با محمد احمدي تهیه کننده و کارگردان سینما

سرمایه در سينماي مستند باز نمیگردد

محمد احمدي جزو معدود فيلمسازان
و تهيهكنندگان حرفهاي به شمار ميرود
كه با گذش��ت سالها همچنان دست به
ساخت فيلمهاي مستند ميزند او معتقد
اس��ت كمبود بودجه در فض��اي كنوني
باعث ش��ده افراد با تجربه به كار در اين
فضا تمايلي نداش��ته باشند با او در مورد
جايگاه كنوني مس��تند در ايران و قياس
توگو
آن ب��ا نمونههاي خارجي ب��ه گف 
نشستيم.
در ح�ال حاض�ر س�ازندگان
آثار مس�تند بيش�تر دانش�جوها و
عالقهمندان به فيلمسازي هستند
و كمتر فيلمسازان با تجربه در اين
زمينه دس�ت به فعاليت ميزنند و
همي�ن موضوع هم تا ح�دي روي
كيفيت كارها تاثير ميگذارد .ريشه
اين موضوع را در چه ميدانيد؟
بيش��ك بخش��ي از اي��ن موضوع
ب��ه دليل مس��ائل مالي و ع��دم بودجه
مناسب در اين حيطه است .در سينماي
مستند ما بازگشت سرمايه وجود ندارد
و همين مس��أله باعث ميشود افرادي
كه به شكل حرفهاي به كار فيلمسازي
ميپردازند تمايلي براي كار در اين فضا
نداشته باش��ند چون آنها انتظار دارند

كه ماحصل كارش��ان برايشان بازگشت
سرمايه داشته باشد در هر حال همانطور
كه خودتان هم اشاره كرديد اين موضوع
باعث ميشود كه بيش��تر دانشجويان و
عالقهمندان به فيلمس��ازي در اين فضا
فعاليت كنند هر چن��د كه اين افراد هم
معم��والً ب��ه دليل عدم بودج ه مناس��ب
نميتوانند كارهاي ب��ا كيفيتي را توليد
كنند.
ب�ا اي�ن اوص�اف ب�ه نظ�ر ش�ما
اصليترين دليلي كه آثار مستند از
كيفيت مناسبي برخوردار نيستند به
دليل ضعف بودجه است؟

با مستند سازی درجهان
فاصله داریم
اگ��ر بخواهي��م مستندس��ازي در ايران
را ب��ا نمونههايي كه در كش��ورهاي
پيشرفته ساخته ميشود مقايسه
كنيم بايد بگويم براي رس��يدن
ب��ه آنه��ا ب��ه جه��ت كيفي
فاصل��ه زي��ادي داري��م اما در
مجموع فرايند رش��د مس��تند
در اي��ران راضيكنن��ده اس��ت و
توانستيم در اين عرصه كارهاي خوبي
ارائه دهيم.
ولي اگر ميخواهي��م آثارمان با نمونههاي
مط��رح خارجي رقاب��ت كند باي��د كارهاي
بني��ادي را در اي��ن زمين��ه انج��ام دهيم و
مس��ئوالن در كن��ار س��ازندگان اي��ن آث��ار
ق��رار بگيرن��د و امكانات��ي را در اختيارش��ان
ق��رار دهن��د ك��ه بتوانن��د كاره��اي خوب��ي
ارائه دهند.

بله ،چ��را كه كار مس��تند احتياج به
تحقي��ق دارد و ش��ما نميتوانيد يك اثر
را بدون آنكه روي آن تحقيق مناس��بي
انجام دهي��د جلوي دوربين ببريد در هر
حال اين ضعف باعث ش��ده بس��ياري از
سوژههاي خوب ما به دليل كمبود بودجه
در پرداخت با ضعف مواجه شوند.
ش�ما ج�زو مع�دود فيلمس�ازان
حرف�هاي به ش�مار ميرويد كه بعد
از گذش�ت س�الها هنوز در عرصه
مستندس�ازي فعالي�ت ميكني�د
در حال�ي كه اي�ن اتف�اق كمتر رخ
ميدهد؟

اين موضوعي كه ش��ما به آن اش��اره
ميكني��د تا حد زيادي به نگاه و س��ليقه
فيلمس��از باز ميگردد من كارم را در اين
فضا با مس��تند ش��روع كردم و با گذشت
س��الها هنوز دغدغه مستندسازي دارم
و از هر فرصتي براي س��اخت اين سبك
كارها استفاده ميكنم ،چرا كه بر اين باورم
تاثيرگذاري اثر مستندي كه خوب ساخته
شده است به مراتب بيشتر و باالتر از يك
فيلم داستاني است چون مخاطب معموالً
اين كارها را به دليل واقعي بودنشان باور
ميكند و از آن تاثير بيش��تري ميگيرد
البته تجربه ثابت كرده است مستندهايي
كه ش��كل روايي دارن��د و از قصه تعليق
گون��هاي برخوردارهس��تند مخاط��ب
بيشتري را با خود همراه ميكنند.
ش�بكه مس�تند مدتي است كه
كار خودش را شروع كرده است به
نظرتان اين شبكه ميتواند تاثيري
در پيش�رفت مس�تند س�ازان در
ايران داشته باشد؟
بله ،بيشك اين شبكه فرصت خوبي
در اختي��ار عالقهمندان قرار ميدهد اما
متاسفانه كمبود بودجه در اين شبكهها
باعث ميشود كه آنها نتوانند آثار خوبي
خريداري كنند.

مستندسازان توان
صرف هزینه های زیاد را ندارند
اگ��ر در حال حاضر هم ما اين مخاطبان
حرف��هاي ب��ا آن تعريف
جهان��ياش را نداش��ته
باش��يم ام��ا مخاطبان��ي
را دارا هس��تيم ك��ه عالقهمند به
تماش��اي اين س��بك كارها هستند
منتها بس��تر ب��راي تماش��اي اين آثار
برايش��ان فراهم نيس��ت چرا كه ما اطالعرساني
مناس��بي ب��راي توليد اين س��بك آث��ار نداريم و
معم��والً آنه��ا از انتشارمس��تندهاي جديد مطلع
نيس��تند و معموالً كارها به شكل اتفاقي به دست
آنها ميرسد.مستندس��ازی هزینهبر است و یک
مس��تند س��از درایران توان خرج هزینه زیاد را
ن��دارد ولی حمای��ت مراکز س��فارش دهنده و
س��ازمان ها از گروه مستند س��ازی می تواند
ما را به اس��تانداردهای مستندسازی جهان
برساند.

یادداشت روز
محمدرضا لطفي
منتقد سينما

فيلم مستند را
به سينماي مستند تبديل كنيم

سينما يك هنر  -صنعت است .بيشك
همان قدر كه پايههاي هنر هفتم در زمين
هنر فرورفته است ،به همان ميزان در بخش
صنعتي قرار دارد و مناسبات خاص خود را
داردكه هنر هفتم تنها هنري اس��ت كه با
نام محل عرضه آن شناخته ميشود و اين
نشان از اهميت بخش صنعتي و نفس گرم
مخاطب يا به تعبير ديگر مشترياش است.
اين حلقه مفقوده و عدم اهميت دادن به ميزان جذب مخاطب كه آفت
بزرگ س��ينماي دولتي به حساب ميآيد و سينما را از پويايي مياندازد،
در س��ينماي داستان گو به شدت به چش��م ميخورد و اين نوع سينما
سالهاس��ت كه تاوان اين بيتوجهي را ميدهد .اما در سينماي مستند
وضع به مراتب اسفناكتر از اين است .متاسفانه آثار مستند در ايدهآلترين
شكل يك فيلم خوب هستند و نه سينما .اينكه ميگويم سينما به آن
معناست كه محصول قادر به جذب و كشاندن مخاطب از خانه به سالن
س��ينما باشد .چيزي كه بخش عمدهاي از آن از دست خود سينماگران
خارج اس��ت و به وضعيت حاكم بازميگ��ردد .وضعيتي كه نه مربوط به
چند سال باشد كه از ابتداي تولد سينما در ايران شكل گرفت و سينماي
مستند از مناسبات صنعتي كنار گذاشته شد.اين يك حقيقت است كه
بايد به فيلم مس��تند نگاه صنعتي داشت  ،شايد عدهاي فكر كنند كه با
همين تعداد سالن سينما جا براي نمايش آثار داستاني نيست ،چه برسد
به نمايش و اكران فيلم مستند اما باور كنيد و باور كنيم كه همين نگاه
مسمومترين منطق موجود است.دوستان عزيز!چه كسي حكم صادر كرده
كه سينماي داستاني بر سينماي مستند ارجحيت دارد؟ چه كسي گفته
است كه سينماي داستاني فقط سينما است و سينماي مستند يك شيء
تزييني؟ اص ً
ال اگر با ديده انصاف بنگريد قبول ميكنيد كه خيلي از آثار
مستند قابليت جذب مخاطبانش��ان بيشتر از فيلمهاي داستاني بيبو و
خاصيت امروز اس��ت.همان طور كه گفته شد ساختار سينماي مستند
از همان ابتدا تبعيضآميز و غلط پيريزي ش��ده اس��ت و اين نگاه غلط
حاصل فهم غلط اس��ت .در واقع مستند خود شاخههاي مختلفي دارد و
از يك گزارش خبري تا يك سريال  100قسمتي همه ميتواند در دايره
فيلم مس��تند جاي بگيرد،اما مهمترين و اصليترين بخش مستند فيلم
سينمايي مستند اس��ت كه براي پرده سينما و مخاطب سينما ساخته
ميشود .قوارهاش با يك مستند تلويزيوني فرق ميكرد و كام ً
ال هم صنعتي
است .حال كاله مان را قاضي كنيم و ببينيم در طول تاريخ سينما ايران ما
چند فيلم سينمايي مستند داشتهايم؟

معرفي فيلم كوتاه

شير سنگي در جشنواره ادينبورو
فيلم مس��تند «ش��ير س��نگي» به
كارگرداني مهوش شيخاالس�لامي ،در
بخش مسابقه جش��نواره قوم شناسي
«ادينب��ورگ» اس��كاتلند ب��ه نمايش
درخواهد آمد.
س��ــيزدهمين دوره جش��ـــنواره
بينالملل��ي فيلمه��اي قومن��گاري
«ادينبورگ» ط��ي روزهاي  23تا 26
خردادماه  1392در اس��كاتلند برگزار خواهد شد و فيلم مستند
«شير سنگي» س��اخته مهوش شيخاالسالمي ،در بخش مسابقه
هن��ر و قومن��گاري اين جش��نواره موضوعي روي پ��رده خواهد
رف��ت .اين اثر از توليدات مركز گس��ترش س��ينماي مس��تند و
تجربي است.

جشنواره مستند

حكايت غريبه در خانه يك زوج جوان
« وقتي كه ش��هري در خواب فراموشي»س��اخته بابك قائم از
تدوينگرهاي جوان س��ينما است كه براي فيلم كوتاه خود به سراغ
سوژهاي فلسفي رفته است.داستاني پيچيده كه به تعداد تماشاگران
آن اس��تنباط و برداشت وجود دارد.داس��تان اين فيلم درباره زن و
شوهر جواني است كه نيمه ش��ب پس از بازگشت از مهماني وارد
خانه ميشوند و متوجه ميش��وند كه شخصي در خانه آنهاست
اين زوج درصدد اثبات هويت خود برمي آيند و تالشي ابزورد گونه
را آغاز ميكنند.
كل ماجراي فيلم حكايت يك تا دوساعت اين زوج است كه در
دو موقعيت به شدت متضاد قرار ميگيرند.با اين وصف نگاه حرفهاي
در اين فيلم كام ً
ال مشهود است.
نكته جالب در اين فيلم حضور بازيگران ش��ناخته شده تئاتر و
تلويزيون يعني فرزين صابوني و شيوا ابراهيمي در نقشهاي اصلي
است كه حضورشان توانسته سطح فيلم را باال ببرد ،مضاف بر اينكه
مش��اور كارگردان اين فيلم محمد ش��يرواني است كه خود در اين
سبك صاحب شهرت و اعتبار است.
س��اخت اين فيلم به تازگي به پايان رسيده است و براي حضور
در جش��نوارههاي مختلف آماده ميشود.اين فيلم پيچيده كه نام
پيچي��دهاي هم دارد قابليت تصاحب جوايز متعددي را دارد.عوامل
توليد اين فيلم عبارتند از:كارگرداني و تدوين :بابك قائم ،نويسنده:
اميرنوروزخاني،مشاوركارگردان:محمدشيرواني،تصويربردار:حسين
كندري ،صدابردار:علي گراكويي ،صداگذار :سيد علي علويان ،طراح
صحن��ه و لباس:عس��ل جالليان ،مجري طرح :ايم��اژ فيلم و تهيه
كنندگان :حسين كندري و بابك قائم .ضمن اينكه در كنار فرزين
صابوني و ش��يوا ابراهيمي ،ايمان فريدي،رقيه افشينپور و مهدي
حسيننيا نيز به ايفاي نقش ميپردازند.

فيلم كوتاه «كورسو» در جشنواره اسماعيليه
فيلم كوتاه «كورس��و» ب��ه كارگرداني اميد عبدالله��ي 19خرداد
ماه ،در بخش مسابقه بينالملل جشنواره اسماعيليه مصر به نمايش
درخواهد آمد.گفتني اس��ت فيلم كوتاه «كورسو» تاكنون نشان ويژه
جش��نواره «كلرمون فران» فرانسه را كسب كرده و در جشنوارههاي
كوت��اه -كوتاه ژاپن (دروازه ورودي به اس��كار) و كي يف اوكراين نيز
حضور داشته است.

