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فیروز جابری  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

خیلی هـا هسـتن کـه وقتـی وارد دنیـای هنر می شـن، دوسـت دارن برگردن 
کـه دوسـت دارن در مـورد هویت  بـه اصالـت خودشـون. خیلی هـا هسـتن 
فرهنگـی و بومی شـون چیـزی بسـازن. امـا فیروز جابری بـه این چیزها قانع 
نیسـت. سـاختن یکـی دو مسـتند در مـورد هویت فرهنگی قـوم بختیاری 

که دلش می خواد انجام بده.  تمام اون چیزی نیست 
مـورد  در  بسـازه  بلنـد  فیلـم  یـه  کـه  اینـه  بزرگـش  هدف هـای  از  یکـی 
کـه ایـل بختیـاری بـه خـودش دیـده،  یخـی ای  شـخصیت های بـزرگ تار
بی بی مریـم، علیمـردان خـان، سـردار اسـعد. یـه فیلـم بـزرگ و پـر هزینـه بـا 

صحنه های بازسازی و لوکیشن های واقعی و ... . 
که داره  که داره در موردش پژوهش می کنه، مدت هاست  مدت هاست 
کـی می دونـه؟ شـاید یـه روزی  فیلمنامـه اش رو می نویسـه و خـط می زنـه و 

کنه به ساختنش. شروع 
این یه قانونه : قد هنرمندها به بلندی آرزوهاشونه.
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یستی با  وایتی از همز ر
کوه و طبیعت

فیروز جابری در مستند »وارگه« زندگى مردم چادرنشین بختیاری را روايت مى كند. به گزارش 
روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، فیروز جابری، كارگردان مستند »وارگه« در باره 

اين مستند گفت: »وارگه« به معنای خانه ییالقى است.

فیروز جابری
نویسنده:
سهیل  محمودی
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بـرای سـاخت ایـن مسـتند نیـاز 
داشـتیم که چهار سـاعت تمام 
در کوه هـای زاگـرس بـاال برویم تا به محل 
داشـتم  دوسـت  برسـیم.  بـرداری  فیلـم 
بدانـم جمعـی که در آن چند سـیاه چادر 
و  می کننـد  زندگـی  زاگـرس  ارتفاعـات 
همیشه با کوه و طبیعت برخورد دارند و با 
آن عجین شـده اند چه سبک زندگی ای 
دارند و آیا از این نوع زندگی راضی هستند 
یا نه. این موضوع در افراد کم سن و سال تِر 
آن نواحـی بسـیار برایـم جالب تـر بـود. نـوع 
نـگاه ایـن مـردم بـه چادرنشـینی و این که 
آیـا اصـا دوسـت دارنـد که یک جانشـین 
شـوند یـا نـه، در سـاخت ایـن مسـتند مد 

نظر من بود.
ارتفاعـات  در  »وارگـه«  افـزود:  جابـری 
و بختیـاری تصویربـرداری  چهارمحـال 

زندگـی  و  رسـوم  و  آداب  و  اسـت  شـده 
بررسـی  را  چادرنشـین  بختیـاری  مـردم 
کـه سـعی شـده  می کنـد. ویژگـی بـارزی 
بکـر  طبیعـت  شـود،  گنجانـده  کار  در 
بـه  کـه  اسـت  بختیـاری  و  چهارمحـال 
راحتـی در هـر صحنه از فیلم قابل رویت 
اسـت. داسـتان »وارگـه« توسـط دختـری 
روایـت می شـود کـه بـه این سـیاه چادرها 
سـر می زنـد و مخاطـب را همـراه خـودش 

وارد زندگی این مردم می کند.
فیـروز  کارگردانـی  بـه  »وارگـه«  مسـتند 
جابـری تولیـد شـده اسـت و بـا پذیرفتـه 
شـدن در فصل سـوم جشنواره تلویزیونی 
آبـان،  دوم  و  بیسـت  تاریـخ  در  مسـتند 
ساعت بیست در قالب برنامه تلویزیونی 
شـبکه  آنتـن  روی  مسـتند،  جشـنواره 

مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»وارَگه«
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گاهی مکان و موقعیت سوژه، 
همـه امکانـاِت تولیـد مسـتندی 
و در خـال  ارائـه می دهـد  را  توجـه  قابـل 
تولیـد، خاقیـت در روایـت و یـا خاقیـت 
در تصویـر و تدویـن می توانـد کامل کننـده 
باقـی مـوارد باشـد و تولیـد نهایـی را نیـز از 

منظـر همـه عناصـر تشـکیل دهنـده اش، 
گاهـی  شایسـته بررسـی و تحلیـل نمایـد. 
همـه جنبه هـای تکنیکـی و شـکلی اثری 
مسـتند، قابل ستایش اسـت اما آن حس 
نهایـی کـه بایـد از اثـر بـه مخاطـب منتقل 
شود وجود ندارد. یقینًا سینما برای انتقال 

یر پای دختری  جهانی ز
پنج ساله

تحلیل مستند »وارگه« ساخته فیروز جابری
نویسنده: رحیم ناظریان
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حـس از ابـزاری بهـره می بـرد و فقـدان آن 
یـا بی توجهـی بـه آن می توانـد جریـاِن ایـن 
انتقـال را قطـع کنـد. قبل از ادامـه دادن به 
ایـن بحـث کمـی دربـاره ماجرای مسـتند 

»وارگه« می گویم:
یـک  کوتـاه دربـاره  »وارگـه« مسـتندی   
از روسـتاهای  کوچـک در یکـی  خانـواده 
چهارمحـال و بختیـاری اسـت کـه بـاالی 
کوهـی مشـرف بـه یـک روسـتا بـه شـکل و 
شـمایل عشـایری زندگـی می کننـد. یـک 
و  لبنیـات  تولیـد  بـا  کـه  دامـدار  خانـواده 
بـه  سـنتی  شـکل  بـه  دامـی  محصـوالت 
پرورش دام مشـغولند. محل زندگیشـان، 
محـل  و  اسـت  عشـایری  چـادِر  سـیاه 
اقامتشـان دقیقـًا بـر فـراز یک کوه، درسـت 
بـاالی یـک روسـتا واقـع شـده. »وارگـه« بـه 
معنـای منزلـگاه، اشـاره بـه همیـن مـکان 
مسـکونی در مسـتند دارد و فیلـم دربـاره 
خانـواده  ایـن  زندگـی  از  روز  شـبانه  یـک 

است. 
تبدیـل  پتانسـیل  شـدت  بـه  »وارگـه« 
شـدن بـه اثـری تمامـًا تصویـری را داشـت 
امـا بـا نریشـن و گفتـاری توضیحـی، آنچه 
کنـد و در  کـه تصویـر می توانسـت بیـان  را 
پذیـر  تأویـل  سـویه ای  بـا  اثـر  زیرسـاخت 

ارائـه نمایـد، به سـطح کشـاند و تبدیل به 
کـه بسـیار راحـت خـودش  اثـری سـاخت 
توضیحاتـی  گاهـًا  و  توضیـح می دهـد  را 

اضافه!
به نکته ای در مسـتند، دقت بیشـتری 
کنیـم: پردیـس، دختری ۵ سـاله، عضوی 
از ایـن خانـواده اسـت. مـکاِن وارگـه باالی 
کـوه،  کـوه اسـت و روسـتایی نیـز در پاییـن 
قـرار  وارگـه  زیـر  درسـت  دوردسـت،  در 
اسـت.  سـاله   ۵ دختـر  منظـِر  ایـن  دارد. 
کـوه می نشـیند و بـه  او در لبـه ی پرتـگاِه 
روستای پایین خیره می ماند. این ابژه ای 
کامـًا سـینمایی و تصویـری اسـت. نـگاه 
دختـری خردسـال بـر جامعـه ای دیگـر - 
نـه  کـه  او جهانـی دیگـر -  از منظـر  بلکـه 
قـرار  زیـر پاهایـش  افـق، بلکـه درسـت  در 
و  قابـل پرداخـت  بـه شـدت دارای  دارد، 
کافـی اسـت بـه ایـن  ایده پـردازی اسـت. 
موقعیـت و وضعیـت از زوایـای مختلـف 
نگریسـته شـود تـا احتمـاالت بسـیاری از 
گون در قبال آن به وجود بیاید.  مناظر گونا
کـه بـه  پردیـس، دختـری ۵ سـاله آن زمـان 
پایین دست می نگرد و تنها مجاِل خیاِل 
خاِم آن جهان ناشناخته را دارد و دستش 
کوتـاه اسـت، خـود در  از رسـیدن بـه آنجـا 
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جایـگاه یـک مشـاهده کننده قـرار دارد نـه 
یـک سـوژه بـرای دیده شـدن. ایـن محتوا، 
می توانسـت بـا پرداخـت بیشـتر به عنـواِن 
متفـاوت  خوانـش  بـرای  کلیـدی  نقطـه 
کـه  گیـرد. چـرا  ایـن سـوژه در مسـتند قـرار 
کوتاهـی دسـِت دختـر ۵ سـاله از رسـیدن 
بـه آنچـه نظـاره می کنـد، تمـام آن چیـزی 
کـه مستندسـاز در طـول ۱۵ دقیقـه  اسـت 

می خواست بیان کند. 
جـای  ایـن  در  بایـد  سـاله   ۵ پردیـس 
بـزرگ  و  کنـد  زندگـی  دورافتـاده  و  پـرت 
شـود و از بـاال بـه جهـاِن زیـر پایـش بنگرد و 
فرصـِت نزدیک شـدن به واقعیـِت زندگی 
امـا  نـدارد.  فعـًا  را  بزرگ تـر  و  اجتماعـی 
گـذرا بـه ایـن  خـود فیلـم بعـد از پرداختـن 
کامـًا بـه شـرح زندگـی خانـواده  موضـوع، 
پـدر،  روزانـه  کارهـای  شـرح  می پـردازد. 
کـه همگـی معطـوف  مـادر و دیگـر اعضـا 
بـر دامـداری و تولیـد لبنیـات و باقـی امـور 
روزمره اسـت. شـور انجام کارهای روزانه، 
نحـوه  و  دام  وجـود  از  حاصـل  سـرزندگی 
کامـًا طبیعـی لبنـی،  تولیـد محصـوالِت 
از نظـر شـکل، مسـتند »وارگـه« را بـه اثـری 
پویـا، سـرزنده و شـاداب بـدل می کنـد امـا 
همچنـان دلمـان پیـش پردیـس ۵ سـاله 

اسـت. ریتـم فیلـم و تمپـو، دو اصـل مهـم 
در خلق فضای حسی و خلق معناست. 
در »وارگـه« ریتم با ترکیب نماهایی سـاده 
از کار روزانـه بـه شـکلی یکنواخـت پیـش 
مـی رود امـا بحـث بـر سـر یکنواختـی و یـا 
متغیـر بـودن و انـدازه و طول نماها نیسـت 
بلکـه بحـث بـر سـر ریتـم درونـی اثر اسـت. 
تصویری ثابت روی چهره ی یک زن، آرام 
آرام بـه طـرف دسـت هایش کشـیده می-

شـود و این خود ریتمی درونی با اسـتفاده 
از تکنیک مونتاژ در خوِد پان به حساب 
می آیـد. یـا اکثر پان هـا دارای ویژگی های 
و  مـکان  عبارتـی  بـه  هسـتند.  حرکتـی 
موقعیت سـوژه ایجاب کرده اسـت که ما 
شاهد پان هایی با ریتمی درونی باشیم و 
این ها بر تحرک و پویایی اثر افزوده است و 
نهایتًا این که عدم توجه فیلم ساز بر دختر 
خردسـال و اندوهـی کـه منتقـل می کنـد و 
محتوایی که این ابژه به صورت پنهان در 
خود دارد، روی به ریتمی تند و زنده آورده 
و ایـن ریتـم، کارکـردی مطابـق با محتوای 
که وقتی  اندوه بار فیلم ندارد. اینجاسـت 
کار روزانـه می شـود  تصاویـر، معطـوف بـر 
و بیـاِن انـدوه دختـر توسـط تصویـر، کامـل 
بـه  آورد  مـی  روی  فیلم سـاز  شـود؛  نمـی 
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نریشن: 
می نگـرد.  روسـتا  بـه  روز  هـر  »پردیـس 
خـودش  از  و  می کنـد  فکـر  دّره  مـردم  بـه 
کـه  می پرسـد زندگـی در دّره جـز آن اسـت 

در کوه جریان دارد؟!« 
کما این که طبق پیشنهادی که در این 
تحلیل داده شد، اگر از زوایای مختلف بر 
کیـد می شـد، بی شـک  دخترخردسـال تأ
نیـازی بـه توضیحـی ایـن چنیـن واضـح 
وجـود نداشـت. دقت در دانـاِی کل بودِن 
ایـن مسـئله  بـر  گـواه  نریشـن، خـود  راوِی 
که راوی در کام خود، حتی آنچه  اسـت 
کـه در دروِن فکـر و ذهـِن پردیـِس ۵ سـاله 
کـه بایـد  کاری  می گـذرد را بیـان می کنـد. 
بـا دیـدن  انجـام مـی داد.  شـاید  دوربیـن 
»وارگـه«  کـه  شـود  بیـان  نکتـه  ایـن  فیلـم 
اساسـًا درباره این خانواده اسـت و الزامی 
کید نمـودن بر کاراکتر دختر۵ سـاله و  بـر تأ
بیاِن دورافتادگی و دورماندگی او ندارد اما 
باید گفت دورماندِن پردیس از جامعه ی 
پایین دست در دّره، یک بار دیگر با نشان 
دادِن بـرادر نـوزاد او تکـرار می شـود. همـان 
کار  دور ماندن، حاال برای این نوزاد نیز به 
مـی رود. بنابرایـن مضمـوِن اصلـی فیلـم، 
شرح این دورماندگی است و شرح دختر و 

پسری خردسال است که در محیطی دور 
از جامعه ای که متشـکل از چند خانواده 
جبـر  و  جغرافیایـی  جبـر  روی  از  اسـت، 
زیسـتی مجبورنـد فقـط در خانـواده خـود 
بماننـد. بنابرایـن می توانیـم بپذیریم فیلم 
»وارگـه« بیـاِن سـادگی و شـور یـک زندگـی 
طبیعـی نیسـت، بلکـه رنـج دورماندگـی 
است و یقینًا ۱۵ دقیقه، مجالی برای این 

ایده فوق العاده نیست. 
فیلم تا همین جا نیز فیلمی قابل بحث 
اسـت امـا یـک سـهل انگاری در پرداخت 
ایده، کمی از بار تأویلی اثر کاسته است. 
زمان فیزیکی مستند »وارگه« که شرح یک 
شـبانه روز از زندگـی ایـن خانـواده اسـت 
مطابـق بـا آنچه زمـاِن تصویـری می نامیم، 
نیسـت. به عبارتی زمان تصویری یا زماِن 
انـدک  مجالـی  دقیقـه(   ۱۵( فیلـم  روایـی 
کـه فیلـم را بـه یـک  بـرای آن چیـزی اسـت 
برسـاند.  تأثیرگـذار  شـخصیت پردازی 
نمی گویم در سـینما این امری غیرممکن 
کید روی  است بلکه در »وارگه« به دلیل تأ
دختر و پسر خردسال و ماجرای تلخشان، 
ایـن حـس ایجـاد می شـود کـه بایـد بیشـتر 
بـر زمـاِن روایـی فیلـم و پرداختـن بـر مـاِل 

کاراکترها افزوده می شد.

فیلم تا همین جا 
نیز فیلمی قابل 
بحث است اما 

یک سهل انگاری 
در پرداخت ایده، 

کمی از بار تأویلی اثر 
کاسته است.
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اعظم مرادی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

داشـتن  همینـه:  یکـی ش  باشـه،  داشـته  ک  مـا تـا  ده  خوشـبختی  گـه  ا
کنه.  کامل درک  که آدم رو به طور  همسری 

که همسرشـون  آدم های امروز معمواًل خودشـون رو به آب و اتیش می زنن 
کـه همسرشـون درک شـون  کلـی تـاش می کنـن  کنـن یـا بالعکـس  رو درک 
کنه و اعظم مرادی از این لحاظ جزء خوشبخت ترین آدم هاست. خانم 
مرادی و همسرش اصلی نیازی به درک کردن همدیگه ندارن. جفتشون 
می شـه  یکـی  اون  تهیه کننـده،  می شـه  یکـی  می بینـن.  یه جـور  رو  دنیـا 
یسـت. چیزی  کارگـردان و یـه مسـتند می سـازن بـرای حفاظـت از محیط ز

که هر دو نگرانشن. 
خب وقتی پشت یه اثر هنری، این همه عشق و عاقه مشترک باشه... .
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پدری برای بلوط های 
ایرانی

اعظم مرادی در مستند »پدر بلوط«، زندگى پیرمردی را روايت خواهد كرد كه تمام زندگى 
خود را وقف حفظ و توسعه جنگل های بلوط غرب كشور كرده است.  به گزارش روابط 
عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، اعظم مرادی درباره تولید اين مستند گفت: مستند سى 
دقیقه ای »پدر بلوط« يک مستند زيست محیطى است با موضوع زندگى پیرمردی كه به 
عنوان فعال محیط زيست شناخته مى شود و به صورت خودجوش، وقت و انرژی خود را 

صرف اين موضوع مى كند

اعظم مرادی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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شـاید اصا او هیـچ وقت نتواند 
ثمـره عینـی فعالیت هـای خـود 
کـه بلـوط، بسـیار دیـر بـازده  را ببینـد چـرا 
اسـت و سـال ها طـول می کشـد تـا بـه ثمـر 
بنشیند، ولی او بی توجه به این مسائل به 
جنگل هـای بلـوط غرب کشـور خدمت 

می کند.
سـاخت  از  هدفـش  مـورد  در  مـرادی 
ایـن مسـتند گفـت: مـن کارمند سـازمان 
معمـوال  و  هسـتم  زیسـت  محیـط 
سـوژه های مربـوط بـه محیـط زیسـت در 
دسـترس من هستند. سوژه مسـتند من 
محیـط  حامـی  تشـکل  های  در  چـون 
را  ایشـان  می کردنـد  فعالیـت  یسـت  ز
کارم می دیـدم و مشـاهده می  درمحـل 
کارهـای جالبـی بـرای حفـظ  کـه  کـردم 

یسـت انجـام می دهد مثا در  محیـط ز
خانـه اش بلـوط مـی کارد و نهـال تولیـد 

می کند.
ایـن  ی  راو کـرد:  اضافـه  مـرادی 
مستند، خود پیرمرد است که از طریق 
یسـت شـده و  پـدرش وارد کار محیـط ز
کـرده  کـم بـه ایـن حـوزه عاقـه پیـدا  کـم 
کار را توسعه داده است. کنون این  و ا

کارگردانـی  بـه  بلـوط«  »پـدر  مسـتند 
سـیمای  و  صـدا  در  مـرادی  اعظـم 
بـا  و  اسـت  شـده  تولیـد  لرسـتان  مرکـز 
پذیرفته شـدن در فصل سـوم جشنواره 
یـخ بیسـت و  تلویزیونـی مسـتند در تار
دوم آبان ماه، ساعت بیست در قالب 
مسـتند  جشـنواره  تلویزیونـی  برنامـه 
ی آنتن شبکه مستند خواهد رفت. رو

پوستر  فیلم مستند
»پدر بلوط«
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ناظـم حکمـت در شـعری گفتـه 
بود: 

»هیـچ چیـز زیباتر، هیچ چیـز واقعی تر 
از زندگی نیست

جدی اش می گیری
کـه بـه هفتـاد  امـا بـدان انـدازه جـدی 

سالگی فی المثل،
 زیتون ُبنی چند، نشا کنی.

فرزندانـت  بـرای  کـه  نیـت  بدیـن  نـه   
بماند،

که در حین وحشـت   بل بدان جهت 
از مردن، به مرگ باور نداری

وایتی مثبت از نابودی  ر
بلوط ها

تحلیلی بر مستند »پدر بلوط« ساخته اعظم مرادی
نویسنده: رحیم ناظریان
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کفـه ی  تـرازو  کـه در  بـل بـدان جهـت 
زندگی سنگین تر است.«

کتـر محـوری مسـتند »پـدر بلـوط«  کارا
نیـز جملـه ای شـبیه بـه ایـن شـعر »ناظـم 

حکمت« دارد: 
»بنده ثمر اینها )بلوط ها( را نمی بینم. 
کنـد رشـد اسـت و مـن االن  چـون بلـوط، 

نزدیک هفتاد سال دارم.«
»پـدر بلـوط« مسـتندی دربـاره معرفـی 
انسـانی نیکوکار و مدافع محیط زیسـت 
معرفـی  پایـه  بـر  آن  در  روایـت  کـه  اسـت 
کتـر، زندگـی خانوادگـی اش،  کارا همیـن 
و  بلـوط  درختـان  حفـظ  بـرای  تاشـش 
جنگلـی، حفـظ محیـط زیسـت در برابـِر 
ظروف پاستیکی، آموزِش درخت کاری 
و  شـغلش  مـدارس،  در  بلـوط  پـرورش  و 

حاشیه های دیگر است. 
نقـد  یـا  و  تحلیـل  در  تکـراری  نکتـه 
هنـرِی  سـویه  همـان  آثـاری،  چنیـن 
فیلمسـاز در قبـال موضوع اسـت. از یک 
نظر بی شـک با شـکل های نویِن رسـانه و 
گونه های هنری که از رسانه های نوین به 
وجـود آمـده اسـت، می تـوان پذیرفـت که 
از هـر سـوژه ی ممکـن می تـوان اثـر هنـری 
کـرد و موضـوع در قبـال فـرم، بعـد  تولیـد 

از بـه وجـود آمـدن هنـِر مینی مالیسـتی تـا 
حـدودی بـه حاشـیه رفتـه اسـت و البتـه 
و  درک  از  شـکلی  تنهـا  نظـر  نقطـه  ایـن 
یافـت هنـری اسـت و قطعیـت نـدارد؛  در
بـا ایـن حـال نکتـه اینجاسـت، موضـوع 
و سـوژه در دنیـای مسـتند، بـه هـر شـکل 
کـه در جهـان واقـع وجـود داشـته  ممکـن 
باشد، به یقین با رویکرد هنری فیلمساز، 
یـه دیـد و  قابلیـِت ارزش افزایـی دارد. زاو
نـوع برخـورد فیلمسـاز با سـوژه در یک اثر، 
که همواره به  از آن دسـت مواردی اسـت 
چشـم می آیـد و فـرق بیـن خاطره گویـی و 
یـداد واقعی و  فیلـم را می سـازد. ضبـط رو
جانمایـی و انتخـاب گزیده هایی از آن و 
فـرم قـرار دادِن آن در سـاختار روایـی اثـر، 
هم جنبه های هنری اش را ارتقا می دهد 
کـه معنـا را دسـتخوش تغییـر  و هـم ایـن 
می کنـد و یـا بـه آن کمـال می بخشـد و یـا 
حداقـل تأثیرگـذاری محتـوا را دو چندان 

می کند.
یـخ هنـر، غالبـًا نشـان دادِن امـِر  در تار
انسان دوسـتانه، مهربانانه، خداپسندانه 
کـه  امـوری  از  ایـن دسـت،  از  مـواردی  و 
می کننـد،  بیـان  را  غیرمعمـول  چالشـی 
در  کـه  چـرا  می نمایـد،  سـخت تر  بسـیار 
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ایـن حالـِت انسـانی، بحـث شـعارزدگی 
کلیشـه بـرای القـای راسـتِی موضـوع،  یـا 
رخ داده و اثـر را از جایـگاه هنـری بـر اثـری 

اندرزگویانه تقلیل می دهد.
روایتـی  بلـوط«  »پـدر  مسـتند  در 
سرراسـت از مردی را شـاهدیم که تاشی 
بلـوط  جنگل هـای  حفـظ  بـرای  مسـتمر 
کترمحور که  زادگاهـش دارد. فیلمـی کارا
در اغلـب لحظـاِت مثبـت و منفـی اش، 
دوربیـن  جلـوی  آن  اصلـی  شـخصیِت 
یـه دیـد فیلمسـاز تحـِت  حضـور دارد. زاو

تأثیـر حضـور فـردِ  نیکـوکار اسـت و خـود 
فیلمساز، استقال هنری ندارد.

پـِی  در  پـی  صحنه هـای  عبارتـی  بـه 
محـوری  کتـر  کارا حضـور  تنهـا  فیلـم، 
فیلـم را توجیـه می کنـد و تمامـًا دوربیـن 
در خدمـِت بیـاِن نیکـوکاری فـرد اصلـِی 
سـویه  بـر  کیـد  تأ همیـن  اسـت.  فیلـم 
سـمت  بـه  را  اثـر  کل  فـرد،  یـک  مثبـِت 
کلیشه سـازی و یـا معرفی نامـه ای از یـک 
فرِد مهربان می کشـاند. سویه ای که باقی 
جنبه هـا را بـه حاشـیه می بـرد. تصور این 
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جنگل هـای  نابـودی  دربـاره  فیلمـی  کـه 
ولـی  باشـد،  کشـور  غـرب  بلـوِط  نـادر 
فـرِد  بـه معرفـی یـک  بـه شـکِل روتیـن  اثـر 
بپـردازد،  زیسـت  محیـط  بـه  عاقه منـد 
کمـی غیرطبیعی به نظر می رسـد؛ نه این 
کامل اشتباه باشد،  که این سویه به طور 
ِک فیلم اسـت  امـا منظور، محتواِی دردنا
کـه بـه حاشـیه مـی رود، در حالی که خود 
فیلـم، اتمسـفری مفـّرح دارد. یقینًا از این 
کـه موضـوع فیلـم، سـویه انسـانی  جهـت 
کترمحـوری اسـت، نمی تـوان بیش از  کارا
گرفت اما شکل روایِت  اندازه بر آن خرده 
همیـن رویـداد در »پدربلـوط« بـه گونـه ای 
بـه  نـدارد.  بصـری  جذابیـِت  کـه  اسـت 
حالـت  از  روایـت  ایـن  گـر  ا مثـال  عنـوان 
کتر مثبت  کلیشـه، خـارج و عـاوه بـر کارا
او  بـه  را  بلوط هـا  پـدر  صفـت  کـه  فیلـم 
نسـبت داده انـد، کاراکتری دیگـر نیز وارد 
ماجـرا می شـد و آن فـرد یـا افـراد در سـویه 
جنـگل  تخریـب  بـه  دسـت  منفی شـان 
بلوط می زدند - طبق عکسی که در خود 
فیلم دیدیم، همان هایی که جنگل ها را 
کردند   بی شـک در این  به بیابان تبدیل 
حالت، روایت نیز حداقل دارای ابعادی 

بیشتر و بر جذابیت آن افزوده می شد. 

»پـدر بلوط« در همـه زوایایش، مهربان 
افـرادی  بـا  حتـی  اسـت.  نگـر  مثبـت  و 
تبدیـل  ذغـال  بـه  را  بلـوط  درخـت  کـه 
می کردنـد نیـز مهربانانـه برخورد می شـود. 
کتـر محـوری  کارا کـه  دلیلـش ایـن اسـت 
گونـه انسان دوسـتانه  ناچـار یـا واقعـًا ایـن 
دوربیـن  و  می کنـد  برخـورد  دیگـران  بـا 
کامـًا در اختیـار او اسـت. بـه ایـن دلیل، 
راسـت نمایی اثـر دچار تردیـد خواهد بود 
چـرا کـه در برابـر دوربیـن، نحـوه برخـورد با 
کـه نابـودی جنـگل را رقـم می زنـد  فـردی 
گونه در ذهن مخاطب متصور  یقینًا این 

نمی شود.
بـدان  کـه  موضوعـی  قبـاِل  در  فیلـم 
پرداختـه، هیچ دیدگاهی نـدارد. منظور، 
بی طرفـی  نیسـت.  فیلمسـاز  بی طرفـی 
باشـیم  گاه  آ کـه  می دهـد  رخ  زمانـی 
بلکـه  منفـی،  جنبـه  تنهـا  نـه  فیلمسـاز 
بنگـرد.  بی تفـاوت  نیـز  را  مثبـت  جنبـه 
بـر  کتـر  کارا یـه مثبـِت  در »پـدر بلـوط« زاو
کارگـرداِن اثـر، تأثیـر کامًا مشـهودی دارد. 
فیلم »پدر بلوط« به شدت مادرانه است 
کـه وقتـی شـما  و نقـد اصلـی ایـن اسـت 
رخدادهایـی تلخ از نابـودی جنگل های 
کمیـاب را در فیلمتـان مطـرح می کنیـد 

فیلم در قباِل 
موضوعی که بدان 

پرداخته، هیچ 
دیدگاهی ندارد. 
منظور، بی طرفی 
فیلمساز نیست. 

خ  بی طرفی زمانی ر
گاه  که آ می دهد 

باشیم فیلمساز نه 
تنها جنبه منفی، 

بلکه جنبه مثبت را 
نیز بی تفاوت بنگرد.
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اما کل اثرتان تبلیغ یا معرفی فردی باشد 
ایـن  می دهـد،  انجـام  حسـنه  کاری  کـه 
کـه فیلم شـما از نظـر اخاقی  گونـه اسـت 
عالـی، ولـی از نظر محتـوا و بیان و انتقال 
می کنـد  جلـوه  شـعارگونه  شـدت  بـه  آن 
نیـز  روایـت  فرمـی  قالـب  طـور  همیـن  و 
کلیشـه خواهـد بـود. بـه طـور مثـال  دچـار 
کتـر محـوری فیلـم  کارا کـه  در صحنـه ای 
کـه از درخـت  بـه سـراغ پیرمـردی مـی رود 
توضیـح  او  بـه  و  گیـرد  مـی  ذغـال  بلـوط 
نابـودی  بـه  منجـر  کارش  کـه  می دهـد 
درختان می شـود، با چند دقیقه گفتگو، 
کـه مـی گفت فقـر و بی توجهی  پیرمـردی 
گـر این  دولـت مـا را بدیـن کار کشـانده و ا
ذغـال را تهیـه نکنیـم فرزنـدان مـا از بیـن 
می رونـد، بی مقدمه بـه خاطر حرف های 
بـر سـر  کـه می شـنود، آب  روشـنگرانه ای 
ذغال هـا می ریـزد و بـه اصطـاح پـس از 
ارشـاد، از انجـام عمـل منفـی بـه مثبـت 
گر واقعی  تـن می دهـد. این رویداد حتی ا
باشد، به دلیل زاویه دید مستند به هیچ 
نمی  شـود.  داده  نشـان  باورپذیـر  عنـوان 
در  و  آنجـا  پیرمـرد،  کـرد  بـاور  نمی تـوان 
گرفتـن  آن لحظـه بـرای همیشـه از ذغـال 
کشـیده باشـد. وضـوح فرمایشـی  دسـت 

بودن عمل او دقیقا به دلیل همین سویه 
مهربانانـه و اخاقـی مسـتند و فیلمسـاز 

است.
گفتـار متـن، فیلـم  انتخـاب و شـکل 
را بـه سـمت خاطره گویـی و اتوبیوگرافـی 
سـوق داده و اینجا در حالی که شـخص 
در حاِل بیاِن صفات نیکوکارانه خودش 
فیلـم  عبارتـی  بـه  نـدارد.  کارکـرد  اسـت، 
یـه  گفتـار متـن مسـتند را بـر پایـه زاو سـاز، 
کتـر  کارا جانـب  از  شـخص،  اول  دیـد 
از  دارد  او  و  نهـاده  بنـا  محـوری اش 
مونولوگـی  می گویـد.  خـود  نیـک  اعمـال 
کـه می شـنویم حـس تمجیـد از خویـش 
گـر بـه فـرض سـوژه را  را ایجـاد می کنـد و ا
کـه فـردی نیکـوکار اسـت بـه جـای فـردی 
منفـی جایگزیـن نماییـم می بینیـم در آن 
حالـت، اسـتفاده از راوی اول شـخص، 
کارکرد دارد. به طور مثال فردی در  بیشتر 
کهنسـالی دربـاره جنایـاِت جنگـِی  دوره 
۷۰ سـاِل قبـل خـود سـخن بگویـد. کامـًا 
مشـخص اسـت در ایـن حالـِت فرضـی، 
گفتـار متـِن اول شـخِص اعتـراف گـون بـا 
دارد  مناسـب تری  کارکـرد  منفـی،  سـویه 
را  اعمـاِل مثبتـش  کـه شـخصی  ایـن  تـا 

روایت کند.
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شـما می توانیـد بعـد از تماشـای هـر قسـمت امتیـاز خـود را از یـک تـا پنج سـتاره از طریق سـامانه 
کد فیلم  به همراه عدد ستاره مورد نظر ارسال نمائید. پیامکی 3000081 با زدن 

کانال اطاع رسانی جشنواره به آدرس festmostanad@  و یا وبسایت  ضمنًا می توانید از طریق 
کنید. جشنواره به آدرس www.festmostanad.ir  در این نظر سنجی شرکت 
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