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علی خسروی  |   کارگردان
ی وارد یه مغازه تو خیابون انقالب شد.  چند ماه پیش بود که علی خسرو
که دوست داشت ببینه. پیداشون نکرد،  دنبال یکی دو فیلم می گشت 
کرد که اصاًل توقعش رو نداشت؛ داشتند نسخه  در عوض چیزی رو پیدا 
غیرمجاز مسـتندش رو با یه اسـم دیگه می فروختند! فروشـنده هم اونقدر 

کلی در موردش حرف زد! که  از مستند خوشش اومده بود 
انقـالب و یکـی  تـو میـدون  یـه مغـازه  بـود وسـط  ایسـتاده  ی  علـی خسـرو
که خودش سـاخته بود رو براش تعریف می کرد؛ مو به مو،  داشـت فیلمی 

با اشتیاق!
که آدم نمی دونه باید خوشحال باشه یا عصبانی! یه وقت هایی هست 

ی یه همچین روزی بود. اون روز برای علی خسرو
نویسنده: مهدی 

اسدزاده
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نفتی که سیاه 
سیاه است

به گزارش روابط عمومی 
جشنواره تلويزیونی مستند، 

علی خسروی کارگردان مستند 
»نفت سياه« درباره ساخت اين 

مستند گفت: حوالی سال 92 
بود که من مطالعاتی در مورد 

وضعيت اقتصادی مردم مسجد 
سليمان داشتم که اين برای من 

با چيزهایی که از وضعيت منابع 
انسانی و طبيعی اين منطقه 

شنيده بودم در تضاد بود. برای 
من سوال شد که چرا با وجود 
نيروی انسانی آماده به کار و 
وضعيت طبيعی مناسب در 

مسجد سليمان، اين منطقه بايد 
با فقر دست و پنجه نرم کند و به 

يک جواب بيشتر نرسيدم و آن، 
نفت سياه بود.

علی خسروی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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ایـده  مـورد  در  خسـروی 
گفـت:  سـیاه«  »نفـت  اولیـه 
اسـتخراج  انحصـار  بـا  انگلیسـی ها 
نفـت در ایـران، یـک پیشـنهاد بـه مـردم 
نـام  بـه  دهنـد  مـی  سـلیمان  مسـجد 
َرَشـن کـه به معنای کارگـری کردن برای 
انگلیسی ها به ازای دریافت یک بسته 
غذایـی و حق الزحمـه ای محدود بوده 
اسـت؛ این برای من تبدیل شـد به ایده 
اولیـه »نفـت سـیاه«، چـرا که بـرای مردم 
سـیاه  سـیاه،  نفـِت  سـلیمان  مسـجد 
اسـت و همیـن طور برای ایـران، چرا که 
باعـث بسـیاری از عقـب ماندگی های 
اقتصادی ما شده است. با همین ایده 
تحقیقـات فیلـم آغـاز شـد و تقریبا یک 

سال به طول انجامید.
وی افزود: تقریبا سه یا چهار بار متن 
مسـتند را عـوض کردیـم تا ایـن که دکتر 
اردشـیر صالح پور متن فاخری نوشتند 
کـه مناسـب فضـای »نفـت سـیاه« بـود. 
کردیـم تیـم تولیـد، خیلـی حرفـه  سـعی 
ای انتخـاب شـوند چـون موضـوع ایـن 
بایـد  کـه  اسـت  ای  گونـه  بـه  مسـتند 
بیشـتر دیده شـود. این فیلم، یک درس 

پوستر فیلم »نفت سیاه«نیست؛ بلکه یک عبرت است.
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روایـت  نـوع  درمـورد  خسـروی 
گفـت:  سـلیمان  مسـجد  در  داسـتان 
سـلیمان  مسـجد  سـیاه«،  »نفـت  در 
کـه  راوی قصـه اسـت و از نفـت سـیاه 
منـد  گلـه  بسـیار  جوشـیده  دلـش  در 
مسـجد  مـردم  بـا  مخاطـب  اسـت. 
گویـه هـا  سـلیمان همـراه مـی شـود و وا
و درددل هـای ایـن مـردم را مـی شـنود. 
مردمـی که علی رغم همه توانایی های 
تاسـف  فقـری  در  انسـانی  و  محیطـی 

برانگیز زندگی می کنند.
کارگردانـی  مسـتند »نفـت سـیاه« بـه 
مسـتند  خانـه  در  خسـروی  علـی 
انقـالب اسـالمی تهیـه شـده اسـت و بـا 
پذیرفته شـدن در فصل سـوم جشـنواره 
تلویزیونـی مسـتند، در روز چهارشـنبه 
بیست و ششم مهر ساعت 20 در برنامه 
جشـنواره تلویزیونی مسـتند، روی آنتن 

شبکه مستند رفته است.
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بـرای  صفـت  تریـن  ای  کلیشـه 
موصوفـی چـون نفـت، می توانـد 
کلمـه سـیاه باشـد، امـا در مسـتند »نفـت 
سـیاه« انـگار باید همین کلیشـه اسـتفاده 
و  جدیـد  معنایـی  خـود،  تـا  می شـد 
اینجـا  »سـیاه«  کلمـه  بیابـد.  نـو  کاربـردی 
اشـاره بـه کنتراسـت بـاالی ایـن رنـگ دارد 
کـه همزمـان بـا بـه وجـود آمـدن نفِت سـیاه 
دوره ای  از  پـس  مسجدسـلیمان،  در 

مشـخص، میراثـی جـز سـیاهی و تباهـی 
باقـی نگذاشـت. اگر مضمون فیلـم درباره 
راحتـی  بـه  می توانسـتیم  بـود  نفـت  خـود 
کلمـه »سـیاه« بگذریـم و مجالـی  کنـار  از 
دربـاره  فیلـم  امـا  نگذاریـم،  اندیشـه  بـرای 
ی نفـت نیسـت. می تـوان موضـوع فیلـم 
را نفـت دانسـت امـا مضمـون آن ناپدیـد 
در  آنـان  فرهنـگ  و  هـا  بختیـاری  شـدن 
مسجدسلیمان است. به عبارتی می توان 

آمد، مسجد سلیمان را 
نابود کرد، رفت!

نویسنده: رحیم ناظریان

یادداشتی بر مستند »نفت سیاه« ساخته علی خسروی
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کـرد:  گونـه خالصـه  مضمـون فیلـم را ایـن 
یـک  بـه  نزدیـک  توانسـت  چگونـه  نفـت 
قـرن، بختیـاری هـای مسجدسـلیمان را 
به نابودی بکشـاند؟ نفتی که عشـایر را به 
شهرنشین تبدیل کرد و بعد از اتمام ذخایر 
چـاه هـا، بعـد از یـک قـرن، دیگـر اثـری از 

فرهنگ عشایری نیز نیست. 
 عنوان »نفت سیاه« به عنوان یک تابلو 
بـرای فیلـم، خـود بـه عنوانـی ضدکلیشـه 
بـدل شـده اسـت، چراکـه مسـتند از آغـاز 
زندگـی  فروپاشـی  نزولـی  رونـد  بـر  پایـان  تـا 
سیسـتم  از  سـلیمان  مسـجد  فرهنـگ  و 
عشـایری بـه روش شهرنشـینی اسـت و بـا 
پیـش فرضی که این اسـم قبـل از دیدن اثر 
به ما می دهد، ذهن به شکلی ناخواسته، 
معطـوف بـر موضـوع اقتصـادی نفـت و یـا 
کـه وجـود آن بـر همـه جنبه هـای  تحولـی 
زندگـی مـردم می گـذارد، می گـردد. معلـق 
نـگاه داشـتن مضمون در سـینما، همـواره 
یکی از تکنیک های جذب و همراه نگاه 
داشتن مخاطب است و در »نفت سیاه« 
لوله هـای  و دراز  نشـان دادن سـفر دور  بـا 
انتقـال نفـت، از مسجدسـلیمان بـه اهـواز 
در پالن های آغازین، این مضمون معلق 
می ماند. به عبارتی به نظر می رسد فیلمی 
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درباره صنعت نفت را شاهد هستید، اما 
این موضوعی حاشـیه ای اسـت، حاشیه 
کـه در ادامـه فیلـم بـه عنـوان زمینـه ای  ای 
بهـره  آن  از  مخاطـب،  سـالح  خلـع  بـرای 
بـا  بـرداری مـی شـود. پـالن هـای آغازیـن 
حرکتـی فسـت موشـن از مسـیر لولـه هـای 
در  تصاویـر  شـکل  و  اسـت  نفتـی  طویـل 
آغـاز، ایـن تصـور را ایجـاد می کند که نفت 
در  مسجد سلیمان مسبب رونق و تحول 
از  حاصـل  ذوق  و  شـوق  و  اسـت  شـده 
امیـدوار  ای  آینـده  شـک  بـی  اکتشـاف، 
کننده را ایجاد خواهد نمود، اما هنوز فیلم 
به نیمه نرسیده، اوج فاجعه رخ می نماید 
و دیالوگی تلخ بر کل فضای فیلم سایه می 

افکند: »نفت، رفت!«
مسـتند »نفـت سـیاه« مضمونی بسـیار 
سرراسـت و چکیـده دارد. انـگار یـک قـرن 
تاریـخ بختیاری های مسجدسـلیمان در 
چهل دقیقه روایت می شود و این به دلیل 
همین سرراستی مضمون است. عظمت 
و انحطاط بختیاری های مسجدسلیمان 
بـا ورود نفـت در حـدود یک قرن پیش آغاز 
و بـا رفتـن آن بـه سـرانجامی تراژیـک مـی 
رسـد. نشـانه هـای تصویری ایـن انحطاط 
در فیلـم بـا زیرکـی نمایـش داده مـی شـود. 
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به طور مثال در یکی از صحنه های فیلم 
که شـاید خیلی به چشـم نیاید، پیرمردی 
هـای  بختیـاری  عشـایری  دوران  دربـاره 
مسـجد سـلیمان و روزگار کـوچ بـه مناطق 
گوید. دورانی که بعدها با ورود  سـردتر می 
بـه  آن عشـایر غیـور  کارگـر شـدن  و  نفـت 
نابودی کشـیده شـد؛ اما تصویر آرام آرام در 
داخـل بنای در حال سـاخت آجـری، این 
سـو و آن سـو سـرگردان اسـت و ایـن خـود 
نشـانه ای بـر سـکونتی اسـت کـه بـه دلیـل 
ورود نفت، عشـایر کوچنده را خانه نشین 

کرد.

مستند »نفت سیاه« نه فقط مستندی 
توصیفی بلکه حـاوی رویکـردی انتقادی 
بـر صدماتـی  کـه عـالوه  ایـن  نیـز هسـت. 
کـه نفـت بـر اکوسیسـتم تحمیـل مـی کنـد 
فـراوان  محیطـی  زیسـت  هـای  آلودگـی  و 
ک را سـبب می شـود،  در آب و هـوا و خـا
می تواند از بعد فرهنگی نیز مخرب باشـد 
بـه همیـن دلیـل می تـوان ادعا کـرد رویکرد 
فیلم ساز در بیان موضوع، بدیع بوده و تنها 
به جنبه ای کلیشه از تاثیر منفی صنعت 

بر محیط زیست اکتفا ننموده است.
امـا اشـتباه غیرقابـل انـکار »خسـروی« 

سکانس مربوط به 
گیر و ماری  معرکه 
که از صندوق 
بیرون می آید، به 
کِل فیلم، رنگی 
دیگرگون می دهد.
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ایـن مسـتند  در برهـم زدن نظـام معنایـی 
زیـاد  بسـیار  نمونه هـای  همچـون 
کاربـرد  مسـتندهای تولیـِد داخـل، نحـوه 
نریشـن در آن اسـت. آنجایـی کـه تصویـر، 
همـه زیـر و بـم محتوایـی را به روشـنی بیان 
می کنـد و درونمایـه ی اثـر در کنـار موضـوع 
کـه در الیـه زیریـن متـن نهفتـه  و مضمـون 
اسـت، عنصـری کامـال پویاسـت؛ نریشـن 
و »صـدای مسـلط« و راوی غمگینـی نیـز 
حضـور دارد کـه بـه عنوان عاملـی اضافه و 
گیـر، ماجـرای تصویـر را مجـدد  دسـت و پا
شرح می دهد و اثر را به ورطه ساده انگاری 

می کشاند! می دانیم که سینما به عنوان 
فرمی زیبایی شناختی همچون ادبیات، 
عنـوان  بـه  »تصویـر«  از  کلمـه،  قبـال  در 
فرایندی بیانی سود می برد و نماها و پالن 
ها در یک ساختار منظم، زبان را ایجاد می 
کنند و چه بسا پوشیده گویی های زبانی 
چـه در ادبیـات و چـه در باقی هنرهاسـت 
که قابلیت های هنری را سامان می دهد. 
اما اینجا نریشن، نقش تخریب گر را دارد. 
برای شرح این موضوع، مثالی از فیلم می 
زنیم: یکی از سـکانس های »نفت سـیاه« 
در  کـه  معرکه گیـری  بـه  دارد  اختصـاص 
گوشـه ای از شـهِر پیـر و فرسـوده، نشسـته و 
جمعی از مردم را با فریب ترغیب می کند 
گین باشند  که شاهد هنرنمایی ماری زهرآ
که به دستور معرکه گیر از صندوقش بیرون 
می آید و با دستور او، مجدد به درون آن باز 
می گـردد. الیـه های معنایی اثـر در حالت 
کوشـش مخاطـب و  کشـف و  بـا  نرمـال، 
جسـتجو و کنـکاش او بـه دسـت می آیـد و 
اگـر ایـن کشـف از او گرفتـه شـود، به نوعی 
مخاطـب از دایـره ی مشـارکت در تولیـد 
معنا، خارج شـده است. سکانس مربوط 
به معرکه گیر و ماری که از صندوق بیرون 
مـی آیـد، بـه کِل فیلم، رنگـی دیگرگون می 
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دهـد. همـه آنچـه را که می تـوان به نابودی 
بـه  مسجدسـلیمان  در  بختیـاری  ایـل 
واسطه نفت یا هر عامل دیگر نسبت داد، 
در همین سکانِس معرکه گیر که ماهیت 
بـه  تـوان  آن فریـب و سـرگرمی اسـت مـی 
وضوح دید. به عبارتی سکانسی به ظاهر 
بی ربط با موضوع فیلم که جز یک معرکه 
گیری ساده چیزی در چنته ندارد، اتفاقا از 
نظر مضمون در راسـتای بسـط و گسترش 
ایـن  نوعـی  بـه  اسـت.  اثـر  کلـی  معنـای 
سکانس نگاه استعاری و بیان پوشیده ی 
مولـف در جهـت شـرح ماجـرای اصلـی 
مسـتند بـه حسـاب مـی آیـد، امـا توضیـح 
واضحـات به واسـطه نریشـن، ایـن ایهام و 
ایـن اسـتعاره را بـه شـدت بـه »سـطح« می 
کشاند و مخاطب را منفعل از تالش برای 
تاویـل، به حاشـیه مـی راند. دیالـوگ های 
کاراکترهای این مسـتند به روشـنی ما را با 
فریب انگلیسـی ها پس از اکتشـاف نفت 
گاه می کنند و تصاویر نیز همین کارکرد  آ

را به درستی دارند:
  تصویـر بـه روشـنی، علـف را که نشـانه 
دامـداری و روح زندگـی عشـایری اسـت، 
نفـت  انتقـال  ی  زده  زنـگ  لوله هـای  زیـر 

نشان می دهد؛

غیـور  بختیـاری  روشـنی،  بـه  -تصویـر 
خودشـان  قـول  بـه  و  کارگـری  حـال  در  را 

حمالِی انگلیسی ها نشان می دهد؛
تصویـر بـه روشـنی، چاه نفت سـیمانی 
شده ای که کارگر بختیاری در سال های 
دور، اتفاقـی در آن فـرو افتـاد و جنـازه اش 
امـکان بیـرون آمـدن نداشـت و فقـط همه 
نظـاره کردنـد کـه رنگ نفـت به قرمـزی زده 
بـود و همـان روز بـرای همیشـه ایـن چـاه را 

پلمپ کردند، نشان می دهد؛
کـه در  گوسـفندانی  تصویـر بـه روشـنی 
تاریکی شب، به دره ای شعله ور و نورانی، 
حاصـل از شـعله ی نفـِت بی اسـتفاده در 
چـاه هـای متـروک، می رونـد را نشـان مـی 

دهد؛
 خوب خودتان بگویید دیگر سـینما با 
تصاویـری کـه دارد از جـان و دل همه چیز 
را بیان می کند، چه کاری باید انجام دهد 
کـه مـا دسـت از سـر توضیـح واضحـات و 
صدای مسـلط و نریشـن برداریم؟ نریشـن 
بـا توضیـح واضحـات، سـویه تاویلـی اثـر 
کنـکاش را از  کشـف و  را نـخ نمـا و اجـازه 
کـه  کنـد. در حالـی  مخاطـب دریـغ مـی 
»صـدای مسـلط«، بـا دقـت نظری بیشـتر، 
در مراحـل مختلـف تولیـد و تدویـن، مـی 
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تواند جایگزیِن معدود تصاویِر دیگر شود و 
فیلـم را همچون محصولی حاضـر و آماده 

تحویل مخاطب ندهد.
در ادامـه تشـریح ایـن زبـان سـینمایی 
نشـان  را  اثـر  فیلمیـک   قابلیت هـای  کـه 
می دهـد، بـه یکـی دیگـر از سـکانس های 
آبسـتره،  هنـر  کنـم:  مـی  اشـاره  فیلـم  ایـن 
طبیعـی  شـکلی  از  خالـی  اسـت  هنـری 
شـکلی  یـا  رخـداد  بازنمایـی  صـدد  در  و 
کـه در جهـان واقـع وجـود داشـته  نیسـت 
باشـد. هنـری اسـت که تقلیـد از طبیعت 
یـا حتـی شـبیه بـه آن بـودن را برخـالف نظر 
ارسطو می جوید. در مستند »نفت سیاه« 
پالن هایی متعدد از فیلم به تصاویر سیاه 
کـه از  و سـفید و انتزاعـی اختصـاص دارد 
حرکـت آرام نفـت در بسـتری نامشـخص 
بـه وجـود می آیـد. تصاویری که  تداعی گِر 
هنر آبستره در گونه های نقاشی یا عکاسی 
هسـتند. روغـن و امـالح درون نفـت خـام 
انـگار در حـال ترسـیم تابلوهایـی انتزاعـی 
و ناپایـدار بـا جذابیـت شـکلی انـد و ایـن 
تابلوهـا آرام آرام بـا جریان نفت بر زمین، در 

حال تغییر شکل هستند. 
شما هر چه می خواهید بگویید! حتی 
لعنم کنید که چه تاویل دور و نابه جایی 

دارم، امـا مـن بـا ادعایـی تردیدآمیزکـه آرام 
آرام به یقین تغییر می کند، می گویم که در 
نقش و نگاِر حرکِت پس مانده های نفت 
آبسـتره،  و  کـه طرح هایـی سـیاه و سـفید 
می سـاخت و در سـیاهی و سـپیدی اش 
دائـم در نوسـان بـود، نقـش و نـگار سـیاه و 
سـفید لباس سـنتی بختیاری ها را دیدم 
کـه بـا حرکـت نـرم و خشـِن همیـن نفـت 
در طـول سـال هـا، رنـگ و نقـش و طـرح 

اصیلش را باخته است.
تصاویـر  ایـن  بـر  کارگـردان  کیـد  تا
بـه  و  دارد  تامـل  جـای  خـود  انتزاعـی، 
سادگی نمی توان از کنار آن عبور کرد. اما 
فرامـوش نکنیـم که اینجـا نفت خام خود 
به خود صنعت نیسـت، طبیعت اسـت 
کارش  و  سـر  امـر  نهایـت  در  طبیعـت  و 
بـا زیبایـی اسـت. ایـن  در تاویـل عامـه، 
حرکت آرام و هنرمندانه ی نفت در پایان 
فیلـم، حاصـل تـه مانده چاهی اسـت که 
دیگـر اسـتفاده ای از آن نمی شـود و انـگار 
این نفت در پایان راهش، حاال جذابیت 
داده  بـروز  را  اش  هنرمندانـه  و  بصـری 
کـه بـه روایـت ایـن مسـتند،  اسـت. نفتـی 
و  کـرد،  نابـود  را  سـلیمان  مسـجد  »آمـد، 

رفت.« اما زیباست!
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