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محمد جواد رئیسی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

یکـی از فیلم هایـی کـه سـاخته بـود رو بـرای پدرش گذاشـت. پدرش تمام 
مـدت فیلـم رو زل زده بـود بـه صفحـه تلویزیـون و بـا دقـت تمـام تماشـا 

می کرد. وقتی فیلم تموم شد پدرش دو تا سوال داشت:
ـ همین بود؟

ـ چقدر دستمزد می دن برای این؟
گرفـت،  کـه بعـد از ایـن سـوال ها بیـن پـدر و پسـر شـکل  و تـو مکالمـه ای 

محمد جواد رئیسی یکی از مهم ترین حرف های زندگیش رو زد:
که فیلم ساز بشم! اصاًل من رفته ام حوزه فقط برای این 

تا حاال این قدر صریح و رک با خودش و انگیزه هاش روبرو نشده بود. 
شاید اون روز، نقطه ی عطفی بود تو زندگیش. روزی که بهش یاد داد باید 

به مبارزه اش برای بهتر بودن و بهتر شدن ادامه بده.
کی می دونه؟

سـختگیرترین  بتونـه  کـه  بشـه،  بزرگـی  فیلم سـاز  قـدر  اون  روز  یـه  شـاید 
کنه! مخاطب زندگیش رو هم قانع 

اصالحیه!
در شماره پیشین مجله 

)شماره 9(، در نقد مستند 
»گربه های ناآرام«، مستنِد 

»جام حسنلو« ساخته 
محمدرضا اصالنی، به نام 

خسرو سینایی درج شد 
که بدین وسیله پوزش 

می طلبیم!
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وایتی از انقالب جنسی ر
به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، كارگردان مستند »بازگشت گومورا« 
درباره ی اين فیلم گفت: مستند »بازگشت گومورا« به تهیه كنندگى آقای سید جمال عود 
سـیمین در سـازمان هنری و رسـانه ای اوج تهیه شـده و در چهل دقیقه به صورت آرشـیو در 
سـه ماه تدوين شـده اسـت. اتفاق ويژه ای كه برای اين مسـتند افتاد، اين بود كه پژوهش 
آن چیزی حدود يک سال و نیم به طول انجامید. اين مستند تا كنون هیچگاه از تلويزیون 
نمايش داده نشده است. »بازگشت گومورا« ريتم بسیار تندی دارد و اطالعات زيادی در 

چهل دقیقه به مخاطب خود مى دهد.

محمدجواد رئیسی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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رئیسـی در مـورد روایـت اتفاقات 
گومـورا«  »بازگشـت  مسـتند  در 
گفـت: در ایـن مسـتند، یـک نـوع روایـت 
مبتنـی بـر پژوهـش وجـود دارد کـه از چند 
اتفاق در تاریخ غرب اسـتفاده می کند تا 

داستان را روایت کند.
»بازگشـت  مسـتند  کـرد:  اضافـه  وی 
گومورا« مسـتندی است درباره تاریخچه 
انقالب جنسی. پژوهشگران، تاریخچه 
و ریشـه های متفاوتـی را بـرای ایـن پدیـده 
اکثریـت  در  کـه  آنچـه  امـا  نوشـته اند 
تغییـرات  اسـت،  مشـترک  پژوهشـگران 
کـه در بیـن سـال های  و اتفاقاتـی اسـت 
1900 تا 2000 و خصوصا در دهه 60-1950 
در غـرب افتـاده اسـت کـه بـه آن انقـالب 

جنسی می گویند.
افرادی در این ماجراها نقش داشته اند 
و غالبـا بـه آن هـا پرداختـه نشـده اسـت؛ 
مثـال ادوارد برنایـز به عنوان پدر پروپاگاندا 
کـه در انقـالب  معـروف اسـت ولـی ایـن 
جنسـی نقش داشـته اسـت یا نه، چیزی 
است که ما در مستند »بازگشت گومورا« 
آن را بررسی کرده ایم و سعی داشته ایم که 

به نتیجه برسیم. بعضی ها نقش مستقیم 
در این حوزه داشته اند و بعضی ها ارتباط 
کرده ایـم ایـن  کـه مـا سـعی  غیرمسـتقیم 
نمایـش  بـه  جدیـدی  زاویـه  از  را  ارتبـاط 

بگذاریم.
رئیسی افزود: معموال اگر شما به سراغ 
پژوهـش در حـوزه انقـالب جنسـی برویـد 
به اسم آلفرد کنزی برمی خورید؛ ولی این 
کـه ایـن آدم کیسـت و از کجـا آمـده و چـه 
ایـن  او را حمایـت می کننـد در  کسـانی 
مستند ما به آن پرداخته ایم. در »بازگشت 
گومـورا« مـا قصه ای را تحت عنوان تحول 
تغییـرات  و  نوشـتیم  غـرب  در  خانـواده 
خانواده ها در غرب را از سـال 1900 تا 2000 
بررسی کرده ایم که نگاه اصلی ما در این 

پژوهش، مسائل جنسی بوده است.
بـا  کـه  گومـورا«  »بازگشـت  مسـتند 
تهیه کنندگـی سـید جمال عود سـیمین 
کارگردانـی محمدجـواد رئیسـی تولیـد  و 
شـده اسـت، بـا پذیرفتـه شـدن در فصـل 
سوم جشنواره تلویزیونی مستند در تاریخ 
سـیزدهم آبـان روی آنتـن شـبکه مسـتند 

خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»بازگشت گمورا«
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بـدون طـرح داسـتانی، همـه چیز 
و  روایـت  دوش  بـر  مسـتند  در 
گول زننـده در  موضـوع می افتـد. نکتـه ای 
تعاریـف و دریافت هـا از مفاهیم نمایشـی 
وجـود دارد کـه گاهی در خیلی از محافل، 
بـا یکدیگـر مختلـط و معانی و تعابیرشـان 
به غلط تفسیر می شود. یکی از این موارد، 
ساختار دراماتیک است که بعضا با تکیه 
سـنجیده  روایـی  یـا  داسـتانی  عناصـر  بـر 
می شـود. این برداشتی اشتباه از عنصری 

است که حتی در سینمای غیرمستند نیز 
بدان دامن می زنند.

کید  سینمایی که مدرنیست ها بدان تا
دارند، سینمایی است برخالف سینمای 
اصـل  را  قصه پـردازی  کـه  کالسـیک، 
کـه قهرمان پـرورِی  نمی دانـد و نتیجـه آن 
مثـال زدنـی در فیلـم بـه حاشـیه مـی رود. 
سـینمای مـدرن از داسـتان پرهیـز می کند 
کانسـپتی  بـا  پراکنـده،  روایـات  خـرده  و 
کله کلی فیلم را می سـازد.  مشـخص، شـا

و دیک از  وایتی اپیز ر
یکا بحران جنسی آمر

تحلیلی بر مستند بازگشت  گومورا
نویسنده: رحیم ناظریان
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فضاسـازی پررنـگ می شـود و در منطـق 
ایـن  بـا  می بـازد.  رنـگ  رویدادهـا  علـی 
مسـتند  سـینمای  در  اوضـاع  اوصـاف، 
کمی پیچیده تر اسـت. اینجـا خودبه خود 
در سـاحت کلـِی ایـن سـینما، داسـتان به 
حاشیه رفته و چیزی تحت عنوان استناد 
به امر واقعی از دیرباز مد نظر تولیدکنندگان 

بوده است. 
بـا ایـن مقدمـه نمی خواهیـم موضـوع، 
و  مـدرن  سـینمای  افتـراق  یـا  و  تفـاوت 
کالسـیک را بررسـی کنیـم، بلکـه غـرض از 
بیـان ایـن موضـوع، درک جایـگاه داسـتان 
در کاربـرد اصطـالح »سـاختار دراماتیک« 
را  دراماتیـک  سـاختاِر  پیشـتر،  اسـت. 
مسـتلزم وجـود داسـتان یـا روایتـی خطـی 
می دانسـتند؛ امـا حقیقـت ایـن اسـت که 
مـدرن،  سـینمای  وقـوع  از  پـس  حداقـل 
اطالِق عبارِت ساختار دراماتیک و صحه 
گذاشـتن بـر وجـود آن در یـک اثـر نمایشـی، 
داسـتانی  قابلیت هـای  وجـود  بـر  منـوط 

نیست.
از  اسـتفاده  روایـت،  نویـن  شـیوه های  
عناصـر کمرنـِگ نمایشـی و از یـاد رفتـه ای 
کـه در دوره معاصـر بیشـتر بـدان پرداخـت 
و  نمایشـی  مضمونـی  بـر  کیـد  تأ شـده، 

داسـتانی  دراماتیـِک  کنـِش  جایگزینـی 
کیـد بـر  بـه جـای عملـی محتوامحـور و تا
عنصرکشـش، همگـی دریافـت و تفسـیر 

ساختار دراماتیک را دگرگون کرده است.
روایـت بـا چـه شـیوه ای در یـک مسـتند 
گشـای  راه  سـوال  ایـن  می شـود؟  نقـل 
کـه  اسـت  بحث هایـی  از  بسـیاری 
برخـی فقـداِن طرحـی سـر راسـت در اثـری 
ضعـف  بـرای  دسـتمایه ای  را  سـینمایی 
یـا حـذف سـاختار دراماتیـک می داننـد. 
امـروزه یـک اثـر مسـتند بـا ایجـاد ارتباطـی 
عاطفی با مخاطب نیز ساختار دراماتیک 
خود را بی نیاز به طرحی از پیش مشخص، 

قوام می بخشد.
»بازگشت گومورا« روایتی سرراست دارد 
و البته در ظاهر با پرداختن به موضوعاتی 
مختلـف، بـه نظـر می رسـد؛ تمـاِم فیلـم در 
قالـب مقدمـه ای طوالنـی بـرای مضمـون 
اصلی آن به چشم بیاید. منظور این است 
کـه در ایـن فیلـم بـا پرداختـن بـه رویدادهـا 
متحـده  ایـاالت  در  مختلفـی  حـوادث  و 
امریـکا، در بخش هـای مختلـف، عمـاًل 
فیلم به سکانس هایی مجزا با موضوعاتی 
مختلـف تقسـیم می شـود و در هر کـدام از 
این فصل ها، یک مسئله تشریح و واکاوی 

گشت گومورا«  »باز
روایتی سرراست 

دارد و البته در 
ظاهر با پرداختن 

به موضوعاتی 
مختلف، به نظر 

می رسد؛ تماِم فیلم 
در قالب مقدمه 
ای طوالنی برای 

مضمون اصلی آن 
به چشم بیاید.
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فیلـم  پایـان  تنهـا در  نهایتـًا  امـا  می گـردد. 
است که تمام مفاهیم و معناهای مستتر 
بـه  یکجـا  جداگانـه،  سـکانس های  در 
وحـدت می رسـند. به موارد زیـر که روایتی 

اپیزودیک را تداعی می کند دقت کنید: 
- ماجرای ریاسـت جمهوری و سـوگند 
دهـه  جمهـور  رئیـس  کنـدی«  اف  »جـان 
شـصت امریـکا و رابطـه فـرا افالطونـی اش 
بـا »مریلیـن مونـرو« و نهایتـًا مـرگ، قتـل یـا 

خودکشی اسرارآمیز این ستاره امریکایی.
امریکایی ها تا قبل از شروع قرن بیستم 
و بحثـی تاریخـی و فرهنگـی و توصیـف 

بنیـان محکـم خانواده در این کشـور در آن 
دوران.

-پرداختـن بـه صنعتـی شـدِن امریکا و 
فراگیر شدِن اختراعات، خصوصًا سینما 
و بـاز شـدن پـای سـتاره ها بـه رسـانه های 

جمعِی نوشتاری و دیداری.
-پرداختن به »فروید« و بررسی اجمالی 
و شـرح  روان شناسـی  در موضـوع  او  آرای 
بـر  او  تاثیـر  و  جمعـی  گاه  ناخـودآ دیـدگاه 

جامعه آمریکا.
-بررسی زندگی و عقاید »ادوارد برنایز«، 
فرهنـگ  کـه  کسـی  فرویـد!  خواهـرزاده 
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مصرف گرایی را به امریکا هدیه داد. کسی 
کـه تبلیغـات را بـه شـکلی روانکاوانـه مـورد 

استفاده قرار داد.
»آلفـرد  آرای  و  زندگـی  بـه  -پرداختـن 
کـه او را پـدر سکسـولوژی  کسـی  کنـزی«، 

می دانند. 
-وقـوع »انقـالب جنسـی« در امریـکا و 
گرفتـِن تمـام مناسـبات  تحـت تأثیـر قـرار 

فرهنگی آنان تحت مسائل جنسی.
شـده  یـاد  مـوارد  تیتـروار  مشـاهده 
مسـتند  کلـی  شـمای  توانـد  مـی  فـوق، 
نمایـد.  مشـخص  را  گومـورا«  »بازگشـت 
در  گرچـه  شـده،  یـاد  بخش هـای  تمـام 
ظاهـِر موضـوع، هیـچ ارتباطـی بـا یکدیگـر 
ندارنـد، امـا بـا دقـت و نظـم و بـه شـکلی 
حسـاب شـده -کـه حاصـل پژوهـِش ایـن 
مسـتند اسـت- پشـت بـه پشـت در پـی 
هـم قـرار گرفتنـد تـا نهایتـًا در پایـاِن فیلم به 
صورت ضمنی، ما با کمی دقت ذهنمان 
بـه  کنیـم.  آغازیـن  پالن هـای  معطـوف  را 
عبارتـی تمـام ایـن موضوعاتـی که مسـتند 
بدان پرداخت، به مرگ اسرارآمیز »مریلین 
کـه  مونـرو« در آغـاز فیلـم ارجـاع دارد. چـرا 
کـدام از  بعـد از اتمـام مسـتند، مفهـوِم هـر 
بخش هایی که بدان پرداخت شده، یک 

سلسله روایت متحد می سازد که به نوعی 
ایـن روایت منسـجم، تاریـِخ زواِل فرهنگی 
دوران  تـا  روستانشـینی  دوراِن  از  امریـکا 
مدرن و پسامدرن را شرح می دهد. دورانی 
که از اسـتحکام بنیان خانواده تا متالشـی 
و  بی بنـد  حاصلـش،  و  نهـاد  ایـن  شـدِن 
کـودکاِن نامشـروع را  بـاری جنسـی و تولـد 
شـامل می شـود. بـه همیـن دلیـل می تـوان 
یکـی از پالن هـای کوتـاه و پایانی فیلم را به 
عنـوان پالنـی درخشـان از ایـن مسـتند یـاد 
کرد، آنجایی که پیرزن، دسـت در دسـت 
کـودک در یـک پـارک بـا رنگـی پاییـزی، بـه 
عمق قاب می روند و تصویر این حسرت را 
نشان می دهد که کودکانی که حتی پدر و 
مادری مشخص ندارند و یا فرزندان طالق 
هسـتند، یقینـًا انتظـار داشـتن مادربـزرگ 
خواهـد  تلقـی  غیرممکـن  امـری  برایشـان 
کـه هـم اکنـون از ایـن زن  شـد وتصویـری 
سـالخورده و کـودک می بینیـد، محتوایـی 
بی شـک  مـی رود.  زوال  بـه  رو  کـه  اسـت 
برای نسلی از آمریکایی ها وقتی پدر ومادر 
ندارنـد،  معلـوم  یاخانـواده ی  مشـخص 
دیگرچـه انتظـاری داریـم حرفـی از داشـتن 

پدربزرگ یا مادربزرگ بزنیم! 
گومـورا«  »بازگشـت  مسـتند  بنابرایـن 

بی شک برای نسلی 
از آمریکایی ها وقتی 
پدر ومادر مشخص 

یاخانواده ی 
معلوم ندارند، 

دیگرچه انتظاری 
داریم حرفی از 

داشتن پدربزرگ یا 
مادربزرگ بزنیم! 
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و  اسـت  سـتایش  قابـل  سـاختار  نظـر  از 
اجـزای آن بـا توجه به رعایت سـیر تاریخی 
آنچـه  امـا  شـده اند؛  گزینـش  درسـتی  بـه 
آثـار بسـیار  از رده  را  چنیـن مسـتندهایی 
همـان  تنهـا  و  می کنـد  خـارج  بااهمیـت 
کیفیت تکنیکی و سـاختاری اش سـبب 
ارج و قـرب آن می-شـود، نـوع و انتخـاب 
»موضوع« اسـت. مضمون فیلم به شـدت 
شـده  پرداخـت  خوبـی  بـه  و  درک  قابـل 
مضمـون  اینجـا  اصلـی،  بحـث  اسـت. 
نیسـت. فیلم سـاز بـا پژوهـش مفصـل بـه 
دل  در  البتـه  و  می کنـد  رسـوخ  موضـوع 
موضوعاتـی مختلـف بـه مضمـون واحد و 
یگانه دست می یابد، اما نکته انتقادپذیر 
کمی کلی تر اسـت. دلیل انتخاب چنین 
موضوعـی، خلـوص مسـتند و نیـت را بـه 

حاشیه می برد. 
از  پیـش  دوره  از  سـینما  بـه  نـگاه  ایـن 
نئورئالیسـم ایتالیـا بـه جـان سـینما افتـاد 
تبلیغـی  فیلـم  و  گانـدا  پروپا بحـث  و 
بی شـک  شـد.  فیلـم  نظـری  حـوزه  وارد 
سیاسـت های کلـی کـه دولت هـای ایران 
سیاسی شـان  مناسـبات  در  امریـکا  و 
دارنـد، حتـی بر فوتبالی که به ظاهر توسـط 
فیفا غیرسیاسـی قلمداد می-شـود، سایه 
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و  ایـران  مسـابقه  خودشـان  و  می افکنـد 
امریکا در جام جهانی نود و هشت فرانسه 
فوتبـال  تاریـخ  مسـابقه  سیاسـی ترین  را 
می داننـد. سیاسـی بودن، سیاسی شـدن، 
کلمـه را پوشـش  همـه جنبه هـای ایـن دو 
داده است. به میان آمدن نام این دوکشور، 
ذهـن  و  می کشـد  میـان  بـه  را  سیاسـت 
گاه بـه تحلیلـی فـارغ از اصـل، تـن  ناخـودآ

می دهد. 
مسـتندی  گومـورا«  »بازگشـت  مسـتند 
نـگاه  اتفاقـا  و  امریکاسـت  دربـاره  ایرانـی 
بـه امریـکا در ایـن فیلـم، منفـی و چالشـی 
است. البته به هیچ عنوان نمی توان سویه 
علمی و پژوهشی اثر را که سویه ای صحیح 
و خارج از احساسات و شعارزدگی است، 
گرفـت. شـاید بگوییـد اینجـا ایـن  نادیـده 
نوشـته وارد نقـد اخالقـی شـده و بـه جـای 
بررسـی خـود اثـر بـه حاشـیه می پـردازد و یـا 
ایـن که خود اثر قابلیِت ارزش گـذاری دارد 
و اهمیتی ندارد که یک ایرانی یا کس دیگر 
فیلمـی دربـاره امریـکا بسـازد، امـا نکتـه ای 
کنـم دقیقـًا بـه  کـه می خواهـم بـه آن اشـاره 
موضـوع اصلـی و مضمـون آن برمی گـردد. 
و  قتـل  تجـاوز،  زنـان،  حقـوق  خودکشـی، 
در  کـه  اجتماعـی  باری هـای  و  بی بنـد 

»بازگشـت گومورا« بدان پرداخت شـده، با 
کشـور خودمـان وجـود  کمتـری در  شـدت 
دارد. هنـوز تلخـی فجایـع قتـل و تجـاوز بـه 
گاه ما حذف  گاه و ناخودآ چند کودک از آ
کـه  خودکشـی هایی  آمـار  اسـت.  نشـده 
حتـی در مـالء عام روی می دهـد، در ایران 
عالمـت سـؤال بزرگـی اسـت. بـا وجـودی 
کـه بـه دلیـل وجـود عقایـد مذهبـی، ایـران 
بـه دیگـر  نسـبت  پایینـی  آمـار خودکشـی 
کشـورها دارد؛ امـا میـزان ارتـکاب بـه آن بـه 
بسـیار  صحیـح،  آمـار  ارائـه  عـدم  واسـطه 
نگران کننده است. تمامی موضوعاتی که 
مستند »بازگشت گومورا« بدان پرداخت، 
در کشـور خودمـان وجود عینـی دارد و این 
ایـن  تبلیغـی  سـویه ی  شـبهه ی  موضـوع 
مستند را بیش از پیش پررنگ می کند.  از 
سـویی دیگـر همـان نقد همیشـگی بـر این 
اثـر نیـز صـدق می کنـد و آن ایـن اسـت کـه 
وقتـی تنهـا منابـِع در دسـترس بـرای تولیـد 
یک مسـتند، تصاویر آرشـیوی و پژوهشـی 
محـدود بـه کتـاب و اینترنت اسـت، لزومًا 
تولیـد چنیـن فیلمـی چه رویکـرد یـا اطالع 
رسانی جدیدی دارد، وقتی سویه انتقادی 
اثـری سـینمایی در زیـر سـایه تبلیغـی آن 

رنگ می بازد؟
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شـما می توانیـد بعـد از تماشـای هـر قسـمت امتیـاز خـود را از یـک تـا پنج سـتاره از طریق سـامانه 
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