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بـه  راه یافتـه  تولیـدات  اسـامی 
فصل سوم نخستین »جشنواره 

تلویزیونی مستند« اعالم شد.
جشـنواره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
انتخـاب  هیئـت  مسـتند،  تلویزیونـی 
نخسـتین »جشـنواره تلویزیونی مستند« 
پـس از بررسـی و بازبینـی 140 اثـر رسـیده 
بـه دبیرخانـه،  41 فیلـم کوتـاه، نیمه بلند 
و بلنـد را بـرای شـرکت در ایـن جشـنواره 

انتخاب کردند.

در ایـن دوره از جشـنواره ۸ اثـر در بخـش 
مسـتند بلنـد، 16 اثـر در بخـش مسـتند 
نیمه بلند و 17 اثر در بخش مستند کوتاه 

به نمایش درمی آید.

اسـامی فیلم هـای راه یافتـه بـه فصـل سـوم 
نخستین »جشنواره تلویزیونی مستند« به 

شرح زیر است:

بخش مستند بلند
»عمواوغلی« به کارگردانی علی جاللی

و  فرهمنـد  رضـا  کارگردانـی  بـه  »آزادی« 
کمیل سهیلی

کارگردانـی محسـن  بـه  »بغـض هامـون« 
شیرزایی

»بوشهر در سوگ« به کارگردانی محمدرضا 
خسروی

کارگردانـی نـوراهلل  »چهـل هـزار فرزنـد« بـه 
نصرتی

»هویت مغاک« به کارگردانی سید مهدی 
موئیدی

بـه  قالیکـوه(  تـا  )ازقـارون  »اشـترانکوه« 
کارگردانی بهمن ابراهیمی

کارگردانـی مصطفـی  »شـمیم بـاران« بـه 
حسن بیگی و پیروز جابری

بخش مستند نیمه بلند
کارگردانـی عبدالخالـق  »آب و جـان« بـه 

طاهری

اعالم اسامی آثار راه یافته به فصل سوم 
یونی مستند« نخستین  »جشنواره تلویز
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کارگردانـی  بـه  صخره هـا«  »بربلنـدای 
روح اهلل محمدقاسمی

جـواد  کارگردانـی  بـه  گومـورا«  »بازگشـت 
صادقی

کارگردانـی  بـه  نابـودی«  »بذرهـای 
محمدهادی اینانلو

»بودن بدون درد« به کارگردانی جواد تقوی
کارگردانـی احمـد سـید  »چله کشـی« بـه 

کشمیری
بـه  کهنسـال«  زوج  یـک  »دغدغه هـای 

کارگردانی محسن علیداد
»دو نازی« به کارگردانی حسن بیات

میـالد  کارگردانـی  بـه  نـاآرام«  »گربه هـای 
خالقی منش

فرهـاد  کارگردانـی  بـه  آفسـاید«  در  »جـام 
درودگر

»خدیجه نیزن و رمه هایش« به کارگردانی 
امیر شکرگذارناوی

»خوشـه های انـار« بـه کارگردانـی علی پور 
طالبی

»نفت سیاه« به کارگردانی علی خسروی
»رؤیای مسی« به کارگردانی امید توتونچی
»امید در برزخ« به کارگردانی رضا سورانی

»بگـو کجایـی« بـه کارگردانی سـعید زارع 
سهیلی

بخش مستند کوتاه
»عادل«  به کارگردانی هیمن سپهری

»بازگرد«  به کارگردانی ماریا ماوتی
محمدجـواد  کارگردانـی  بـه  »بازگشـت« 

دهقان
»بی بی« به کارگردانی  ربابه روحی

»دوراهی« به کارگردانی زهرا محسن زاده
»دوزلق« به کارگردانی  مهسا طاهری

»گاهی فقط عشـق« بـه کارگردانی احمد 
صراف یزد

کارگردانـی  »جـالل بـه روایـت اسـالم« بـه 
حسن حبیب زاده

»مادرانه« به کارگردانی علی شهابی نژاد
»مالکیه« به کارگردانی محمدباقر شاهین
»نان « به کارگردانی علی دستوان گشایش

کارگردانـی آرمـان قلـی پـور  »ُامیدَمـن« بـه 
دشتکی

»پدر بلوط « به کارگردانی اعظم مرادی
»سارو« به کارگردانی محمد عبداللهی
»سپیده« به کارگردانی عباس سندی

»وارگه« به کارگردانی فیروز جابری دورکی
»ده، چهار و نیم، سه و نیم« به کارگردانی 

مهدی حیدری
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جواد تقوی  |   کارگردان
آدم هـا  همـه  مثـل  می کنـه،  نـگاه  گذشـته  بـه  تقـوی  جـواد  وقتـی  البـد 
چیزهایـی هسـت کـه فراموششـون کـرده باشـه. مثاًل شـاید به یاد نداشـته 
کـه بـرای پژوهـش محتوایی مسـتندهاش تـا کجاها رفتـه، با کی ها  باشـه 
صحبـت کـرده یـا چی هـا خونـده. یـا مثـال شـاید بـه یـاد نداشـته باشـه سـر 

تدوین مستندهاش چقدر حرص و جوش خورده.
کـه  امـا حتمـًا یـه چیـز رو یـادش میمونـه. خاطـره ی روشـن و واضـح روزی 
تلفنـش زنـگ خـورد و یکـی از سـوژه های فیلمـش پشـت خـط بـود. زنـگ 
کـه بهـش بگـه هـر وقـت حـس می کنـه داره  کنـه.  کـه ازش تشـکر  زده بـود 
جلوی سرطان کم می یاره، یه بار صحبت های خودش تو اون مستند رو 

می بینه و بالفاصله جون می گیره.
بتونـه  مستندسـازی  هیـچ  کـه  نیسـت  چیزهایـی  اون  از  ایـن  ایـن... 

کنه. فراموشش 
یه. این، پاداش واقعی مستندساز
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سرطان
مرگ و زندگی

جواد تقوی در فيلم بودن بدون 
درد سعی کرده است نگاه 

بيماران سرطانی به مرگ را در 
استان گلستان که روی کمربند 

سرطان مری جهان است بررسی 
کن.

به گزارش روابط عمومی 
جشنواره تلوزیونی مستند جواد 
تقوی در گفت و گو با خبرنگار 

جشنواره درباره فيلم بودن بدون 
درد گفت:

بودن بدون درد فيلمی است 
درباره بيماران سرطانی و کسانی 
که با سرطان سر و کار دارند.سه 
سوژه اصلی در اين فيلم حضور 

دارند . دو مرد و يک زن که 
تجربيات خود را در مواجه با 

سرطان بازگو ميکنند.از زمانی که 
فهميده اند مبتال به سرطان شده 
اند و اتفاقاتی که برايشان افتاده 
و راهی که برای مبارزه با سرطان 

در پیش گرفته اند در اين فيلم 
بيان می شود.

جواد  تقوی
نویسنده:
سهیل محمودی
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طبیعتا میزان مرگ و میر در گلستان به دلیل 
سرطان و خصوصا سرطان مری بسیار باالست 

به همین خاطر این دغدغه برای ما پیش آمد 
که این فیلم را در استان گلستان بسازیم

تقـوی در مـورد روایـت قصـه در 
گفت:  مستند بودن بدون درد 
گفتـار متـن ایـن فیلـم خاطـرات تعـداد 
کـه  دیگـری از بیمـاران سـرطانی اسـت 
خاطـرات خـود را در فضـای اینترنت به 
اشتراک گذاشته اند و ما آن ها را ندیده 
ایـم امـا خاطـرات آن هـا در فضای فیلم 

جاری است.
گوینـده متـن بـه  کـرد:  تقـوی اضافـه 
جـای بیمـاران سـرطانی متعـدد خاطره 
حضـور سـایه ی  سـرطان در زندگـی این 
خـالل  در  و  میکنـد  بازگـو  را  بیمـاران 

فیلـم نیـز سـه سـوژه اصلـی فیلـم دنبـال 
می شـوند تا تاثیر سـرطان در زندگی آنها 
و اینکـه آن هـا چگونـه بـا ایـن بیمـاری 
کنـار آمـده انـد و نـگاه آن هـا بـه مـرگ و 

زندگی به زبان تصویر دربیاید.
درد  بـدون  بـودن  مسـتند  کارگـردان 
پوستر فیلمدرمـورد هدفـش از سـاخت این فیلم در 

بودن بدون درد
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گلسـتان روی  گفـت:  گلسـتان  اسـتان 
کمربنـد سـرطان مری جهـان قـرار دارد و 
کـه ایـن مسـتند سـاخته شـد  در سـالی 
کشـور مبتـال بـه سـرطان  ایـران سـومین 
مـری بـا محوریـت اسـتان گلسـتان بود.

طبیعتا میزان مرگ و میر در گلستان به 
دلیـل سـرطان و خصوصا سـرطان مری 
ایـن  خاطـر  همیـن  بـه  باالسـت  بسـیار 
دغدغـه بـرای ما پیش آمد که این فیلم 

را در استان گلستان بسازیم.
کرد: محور اصلی قصه  تقوی اضافه 
در این فیلم نه درمان است و نه برخورد 
بلکـه محوریـت اصلـی  بیمـار  بـا  بقیـه 
قصه نگاه بیمار سرطانی به مرگ است 
بررسـی  را  بیمـاران  ایـن  بینـی  و جهـان 

میکند.
البته متاسفانه امروز هر  سه نفری که 
در فیلـم بـا مـا همـکاری داشـتند فـوت 

کرده اند.
مستند بودن بدون درد به کارگردانی 
اسـتان  سـیمای  صـدا  در  تقـوی  جـواد 
گلسـتان تولیـد شـده اسـت و در شـنبه 
22مهرماه سـاعت 20 از شـبکه مسـتند 
و در سـومین فصـل جشـنواره تلوزیونـی 

مستند روی آنتن میرود.
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کـه  یـک بـار بـه مالقـات دوسـتی 
مدت هـا درگیـر بیمـاری عجیبی 
بـود رفتـم و البتـه ایـن دوسـت بـه شـدت 
عاشق فلسفه بود و مدرس دانشگاه. طبق 

معموِل چنین دیدارهایی، 
گفتم: »اوضاع بیماریتان چطور است؟« 
گفـت: ایـن راه طوالنـی را آمدی که حال 

مرا بپرسی یا حال میکروب ها را؟« 
و من هم بی رحمانه گفتم »میکروب ها!«
بـرای  کوششـی  دانسـتم  مـی  چـون 

دلخوری ندارد.
گفتـم: »همین میکروب ها، بعـد از یک 

سال، مجبورم کردند بیایم مالقاتتان!«
 گفـت: »هـر دو خوبیـم! تازگـی هـا هـر دو 

فهمیده ایم که به هم احتیاج داریم!«
دارد  فلسـفی  کـه مطالعـات  کسـی  از   
چنیـن پاسـخی بعیـد نیسـت. او در لفافـه 
گفت بیماری، او را بیشتر در مرکز توجه قرار 
داده. او به هجو بیماری اش پرداخته بود به 

جای خریدن ترحم.
دوسـت  مالقـات  بـه  دیگـر  بـار  یـک  و   
دیگـری کـه به سـرطان حنجـره دچار شـده 
بـود رفتـم. مالقـات مـا دقیقـا سـاعتی قبـل 
از برداشـتن حنجـره، در بیمارسـتان اتفـاق 

بودن، به از نبودن شدن ...

نویسنده: رحیم ناظریان

نگاهی بر مستند »بودن، بدوِن درد«، کاری از جواد تقوی
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افتـاد و ایـن دوسـت، تخصصـش ادبیـات 
کـرد  کافـکا زندگـی مـی  بـا  بـود.  داسـتانی 
و رویـای ویرجینیـا ولـف مـی دیـد. همـه 
می دانستیم که بعد از عمل جراحی، دیگر 
صـدای او را نخواهیـم شـنید. امـا خـودش 
وقتـی داشـت آمـاده مناسـک قبـل از عمـل 
مـی شـد با لبخنـد گفـت: »هیچوقت بعد 
شصت سال عمر، به اندازه االن خوشحال 
نبـودم چـون بعـد از عمـل دیگر قرار نیسـت 
تـا آخـر عمـر، بـه صـدای کسـی جـواب پس 
بدهم. حاال راحت می توانم بنشینم و رمان 

هایم را بخوانم«
 او، از دسـت دادِن قـدرِت تکلـم را هجـو 

کرده بود، به جای خریدِن ترحم از دیگران.
دربـاره  مسـتندی  درد«  بـدوِن  »بـودن 
روش  از  آن  در  و  اسـت  بیمـاران سـرطانی 
مشـاهده و توضیـح اسـتفاده شـده اسـت. 
مستند ساز با انتخاب چند بیمار خاص، 
وارد زندگی خصوصی آنها شده و با ترغیب 
آنها به گفتگو، کاراکتر هایش را می سازد. از 
سویی، »بودن بدوِن درد« با توجه به کاربرد 
نریشـن، مسـتندی توضیحـی نیـز هسـت. 
اما رویکردی خالقانه در اسـتفاده از شـکل 
متن گفتار، تا حدودی بر جذابیت اثر افزوده 
اسـت. نریتـور تنهـا به بیان انشـاوار بیماری 
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سرطان بسنده نمی کند بلکه در طول فیلم 
از  تعـدادی  یادداشـت های  از  اسـتفاده  بـا 

بیماران، گفتار متن شکل می گیرد.
 امـا موضـوع مسـتند »بـودن بـدوِن درد« 
موضوعی حساسیت برانگیز است و با این 
ادعا می توان پذیرفت، کمتر کسی بتواند با 
موضوعی چنین حساس، رویکردی خارج 
از عـرف اتخـاذ کنـد. جـواد تقـوی بـه عنوان 
کارگـردان، همـان رویه اخالقی و آموزشـی را 
در دسـتور کار قرار داده و بیشـتر بر روشـهای 
مبـارزه و میـل بـه بیـان نقـش اراده در مواجه 
بـا چنیـن بیمـاری هایـی، پرداخته اسـت. 
بـه عبارتـی آنچه قابل پیش بینی اسـت در 
این فیلم رخ می دهد. همواره وقتی سوژه، 
دارای حساسـیت هـای احساسـی باشـد، 
چنیـن چالشـی پیش خواهـد آمد و قبـل از 
خوانش اثر، این سوال به ذهن می رسد که 
آیا مولف_مستندساز، جرات این را دارد، از 
منظری به غیر از کلیشه های رایج در چنین 
آثاری، به خلق اثر دست بزند؟ آیا فیلمساز 
در برابـر سـوژه ای کـه ماهیتـش، مـرگ، درد، 
رنج و مبارزۀ جانکاِه امید و ناُامیدی است، 
همچنان به خلق اثری پاستوریزه تن خواهد 
داد و یـا ُنـرم روایی و محتوایی آثاری چنین 
ترحم برانگیز را خواهد شکست؟ آیا جنبۀ 
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کـه بسـیاری از مستندسـازان در  آموزشـی 
مواجهه با چنین موضوعاتی به آن پرداخته 

اند، بر فضای اثر تاثیر خواهد گذاشت؟
هنـری،  اثـری  موضـوع  کنیـد  تصـور 
مـرگ اسـت. شـما مـی توانیـد مثـل عبـاس 
کیارستمی از زلزله هولناک رودبار و منجیل 
فیلم بسـازید اما در طول فیلم فقط زندگی 
و مفهـوم عبـارت »زندگـی ادامـه دارد...« را 
نشـانه برویـد. یـا اینکـه شـما دربـاره جنـگ 
امـا  باشـید  داشـته  تولیـدی  خشـونت،  و 
اثرتـان، خشـونت  بـا موضـوع  همداسـتان 
بـه شـکل عریـان نشـان دهیـد.  را  و مـرگ 
اینجا بحث بر سر کلیشه هاست. ممکن 
اسـت همین پارادوکـس ها، جنبه زیبایی 
شناسـانه ای بـه اثـر بدهـد. بـه طـور مثـال 
»آلـن رنـه« در شـب و مـه، دربـاره آشـوویتس 
و مایدانک و کوره های آدم سوزی هیتلری 
مستندی آرشیوی می سازد. گرچه در این 
فیلم، خشونت به شکلی عریان نشان داده 
می شـود اما همچنان روحی شـاعرانه بر آن 

حکم فرماست.
مـورد  موضـوع  درد«  بـدوِن  »بـودن  در 
بحث، سرطان است و مستندساز معمول 
ترین نگاه را به آن داشته، یعنی امید. یعنی 
دربـاره  می کنـد  حکـم  اخـالق  کـه  آنگونـه 

سرطان بیندیشـیم و کاری تصویری تولید 
کنیـم. اگـر شـما موضـوع اصلـی فیلـم تـان 
سـرطان اسـت امـا در کل فیلـم فقـط درباره 
»امیـد« حـرف می زنید، دیگر موضوع شـما 
به تنهایی سرطان نیست بلکه شما دارید 
فیلمی درباره زنده بودن امید در دل بیماران 
کـه  اینگونـه اسـت  سـرطانی مـی سـازید. 
سـرطان بـه حاشـیه مـی رود و امیـد، بیشـتر 
جلوه می کند و وقتی فیلم شما هم از منظر 
کالم و هم از منظر تصویر در راستای همان 
کشـف  کلمـه »امیـد« اسـت، یقینـا لـذت 
خواهیـد  وی  از  را  مخاطـب  مکاشـفه  و 
مطـرح  را  چالشـی  هیـچ  کـه  چـرا  گرفـت. 
نمی کنیـد. بـه طـور مثـال همچـون ویدیـو 
کلیپ های تلویزیونی، متن ترانه از »آزادی« 
می گوید و شما تصاویری از پرواز کبوتر می 
بینید. یا مثال کالم درباره دریاسـت و شـما 
سـاحلی زیبا را مشـاهده می کنید. در این 
حالت، چه مجالی برای تحلیل مخاطب 
در  آنچـه  درد«  بـدوِن  »بـودن  در  می مانـد؟ 
بـاب »امیـد« در دِل بیمـاران خـاص بـود، 
مستندساز بدون هیچ کم و کاستی با صدا 
و تصویر به مخاطب ارائه کرد و مجالی برای 
تاویـل باقـی نگذاشـت. بـه طور مثـال کالم 
امیـد بخـش یک بیمـار، به بهبـود، با پیچ و 
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تاب یک برگ پاییزی روی شاخه، و تالش 
بـرای نیافتـادن، ادغـام میشـود. از معـدود 
صحنه های قابل توجه، پالنی است که در 
آن مشاور روانی در حال تشریح نقش امید 
در مبارزه با سرطان است، اما در بکگراند، 
آن سـوی پنجـره هـا، خـزان درخـت هـا را 

عریان می کند. این نگاه استعاری با وجود 
تـک بعـدی بـودن، همـان سـویه متناقـض 
و جـذاب مسـتند را مـی سـازد، کـه البته به 
دلیـل تکـرار بیـش از حـد، کارکـرد آن نیز کم 

رنگ می شود.
فرهنگـی  و  اجتماعـی  رسـالت  در 
سینمای مستند، شـاید این نگاه اخالقی 
کامال صحیح باشـد اما از نظر هنر سـینما، 
موجـب ایـن تفسـیر مـی شـود کـه هنرمنـد، 
متفـاوت  نگاهـی  و  نکـرده  عـادت  خـرق 
نداشـته اسـت. مستندسـاز تنها بـه عنوان 
یک شارح، رنج و درد بیماران را ثبت کرده 

و سویه ی خالقانه را نادیده انگاشته.
»بـودن بـدوِن درد« گاهی سـویه آموزشـی 

می گیـرد و یقینـا فیلـم مسـتند فقـط و فقط 
ایـن  نیسـت.  آمـوزش  و  رسـالتش اخـالق 
مفاهیـم جـزء جدایـی ناپذیـر اثر مسـتند به 
حسـاب می آیند اما یا در روسـاخت و یا در 
ژرف سـاخت آن. مفاهیـم کلیـدی متـن و 
اثر، در پِس پشِت الیه های معنایی، که به 
واسطۀ تصویر، پنهان شده اند، خود را آرام 
آرام نمایـان می کننـد و مستندسـاز بـا درک 
گاهی مخاطب، بخشـی از مقولۀ  سـطح آ
دریافت را به خود او واگذار می کند. »بودن 
بدوِن درد« گاهی آنقدر آموزشی می شود که 
شبیه به یک معلم می خواهد این بیماری 
را برای دانش آموزان تشریح کند. در همان 
سکانسی که مشاور درمانی، درباره بیماری 
بـا بیماران صحبت می کنـد و به اصطالح 
دارد به آنها امید می دهد، می توان رسالت 
چنین آثاری که همان سـویۀ پیام اخالقی 
اسـت را بـه وضـوح دید. به عبارتی کلیشـه 
تریـن شـکل بیـان موضـوع، توسـط مسـتند 
سـاز انتخاب شـده و همه چیز قابل پیش 

بینی پیش می رود.
بحـث  در  درد«  بـدوِن  »بـودن  امـا 
خلـق  حتـی  و  اشـخاص  نمایـی  واقـع 
کـرده  عمـل  موفـق  نظـر  بـه  کاراکترهایـش 
چنیـن  در  گفتیـم،  کـه  همانطـور  اسـت. 

ح، رنج و  مستندساز تنها به عنوان یک شار
کرده و سویه ی خالقانه را  درد بیماران را ثبت 

نادیده انگاشته.



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

16

آثـاری غالبـا می تـوان فرمایشـی بـودن امیـد 
بـه زندگـی را لمـس کـرد. امـا اینجا آدمهـا در 
عیـن سـادگی، حـرف هایشـان را می زننـد 
کـه دربـاره عـدم تـرس از  و انـگار بـه چیـزی 
در  دارنـد.  کامـل  اعتقـاد  می گوینـد  مـرگ 
اینجـا انـگار سـرطان که مواجهـۀ رخ بـه رخ 
بـا مـرگ اسـت، آدم هـا را در برابـر دو مفهـوم 
زندگی و مرگ، وادار به اندیشه نموده و شمه 
ای از عقایـدی فیلسـوفانه را بـه آنهـا تزریـق 
می کنـد. بـه نوعـی، ایـن آدمهـا به مکاشـفۀ 
جهان هستی در زمان و مکان، می پردازند 
و می دانیم که تاریخ فلسفه پر از کنکاش در 

همین مفاهیم است.
 به بخشی از دیالوگ های »مهران« یکی 
از افـراد بسـیار تاثیرگـذار ایـن مسـتند اشـاره 

می کنم:
گذشـت... بـاز هـم بودیـم.  _: امـروز هـم 
پارسال میخواستی بری! اما هنوز هستی! 
شـاید بـاز هـم باشـی! شـاید بـودی شـایدم 
نبودی. باالخره بودی! بازم بودی! بودن بهتر 

از نبودنه!
 احتماال مهران که با مرگ دست و پنجه 
نرم می کند،  نمی دانسته دیالوگی فلسفی 
از »هملِت شکسـپیر« را به کار برده اسـت! 
هم او و هم هملت، در تقابل مرگ و زندگی 
و بـودن و نبـودن، بـه فلسـفه ی هسـتی رو 
گاه در توصیف  می آورند. »مهران«، ناخودآ
شـرایط زندگی اش، فلسـفی می اندیشـد و 
انـگار سـرطان او را از روزمرگـی بیـرون آورده 
بـه جهـان  تـازه  از زاویـه ای  اسـت و حـاال 

 احتماال مهران 
که با مرگ دست 
و پنجه نرم می 
کند،  نمی دانسته 
دیالوگی فلسفی از 
»هملِت شکسپیر« 
کار برده  را به 
است!
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می نگـرد. مفهوم زمان در فراسـوی فلسـفی 
کـرده و مـرگ و زندگـی در  اش، معنـا پیـدا 
گرایانـه یـا معناگرایانـه، دیگـر  تفکـری پـوچ 
هیچ فرقی برایش ندارد و آنچه که به زندگی 
اش هویـت مـی بخشـد، معنـای زندگـی 
در محـدوده ی زمـان و لحظـه اسـت. هـم 
او در تاییـد ایـن اسـتدالل، در جایـی دیگـر 

می گوید:
»بـودن بـا درد یا بی درد! باالخره باز بودن 
بهتر از نبودنه! مرگ همین االن می تونه بیاید 
سراغ من، چه با درد چه بی درد! من خیلی 
خـودم رو گرفتـارش نمی کنم. بخـواد بیاد، 
میـاد! البتـه اسـتقبال هـم نمـی کنـم ازش! 
ولـی وقتـی هـم اومـد، میگـم بفرمـا! بیا یک 

چایی با هم بخوریم!« 

به نظرم اگر کل اثر در شکل یک مستند 
پرتره، حول محور همین نگاه شبه فلسفی، 
قـرار مـی گرفـت، از حـدود اخـالق گرایـی و 

آموزش صرف خالص می شد.
امـا درباره پایان بندی »بودن بـدوِن درد« 
بایـد گفـت بـرای چنیـن مسـتندی بـا ایـن 
رویکرِد مثبت نگر، شکل پایان بسیار قابل 
پیش بینی بود. می شـد به راحتی حدس 
زد که در نهایت یکی از آدمها که از جنگ 
بـا بیمـاری رهایـی یافتـه، جلـوی دوربیـن 
ظاهر شود و پیروزمندانه درونمایه اثر را به رخ 

بکشد. 
»ایـن  اسـت،  آمـده  فیلـم  تایتـل  در 
کـردن  مسـتند تالشـی اسـت بـرای بازگـو 
بایـد  البتـه  کـه  سـرطان«،  هـای  گفتـه  نا
نکـرده  مطـرح  را  گفتـه ای  نا فیلـم  گفـت 
گفته ها، همین  گر منظور از نا که ا است 
امید دادن به بیمار باشـد، سـابق براین، 
یـادی  ز روانـی  و  علمـی  هـای  گفتـه  نا
درباره این بیماری توسـط دانشـمندان و 

گفته شده. پزشکان 
گفته هـا  نا از  سـینما  در  وقتـی 
اسـت  گفته هایـی  نا منظـور  می گوییـم، 
که علم نتوانسـته، یا سیاسـت نخواسـته 

به آن پاسخ بدهد.
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