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وایتی از اصالت و سنت در  ر
عزاداری حسینی

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، محمدرضا خسروی كارگردان مستند 
»بوشهر در سوگ« درباره تولید اين فیلم گفت: اين اثر درباره عزاداری مردم بوشهر است و 
فلسفه عزاداری را توسط چند تن از قديمى های هیات بررسى مى كند. عزاداری در بوشهر 
از دهه اول محرم آغاز مى شـود و تا پايان صفر ادامه پیدا مى كند و رسـم های مختلف با 

فلسفه خاص خود را دارد.

محمدرضا خسروی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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بوشـهری  مـن  خـود  افـزود:  وی 
نیستم و اهل شهرکردم، اما وقتی 
در مـاه محـرم بـا فرهنـگ غنـی و خـاص 
بوشهر مواجه شدم، به این نتیجه رسیدم 
کـه حیـف اسـت در قالب یک مسـتند به 
این گنجینه غنی پرداخته نشود. عزاداری 
بوشهر با پایان دهه محرم به پایان نمی رسد 
و تـا اربعیـن، هـر شـب جمعـه ادامـه پیـدا 
می کند. در هفته آخری که به اربعین ختم 

می شود نیز هر شب برنامه برگزار می شود.
مسـتند،  ایـن  در  داد:  ادامـه  خسـروی 
ابتدا شهر بوشهر را معرفی می کنیم و سپس 
بـه رسـوم محرم می پردازیـم که بعد از عید 
غدیر با سـنت سیاه پوشـی آغاز می شـود. 
در ادامـه »ذکـر و پامنبری« آیینی اسـت که 
هر روز پیش از مراسم برگزار می شود تا همه 
خبردار شوند که روضه، آغاز شده و نوعی 
سـینه زنی اسـت که غیر از جنوب کشـور، 

جایی مشابه آن را ندیده ام.
کیـد کـرد: از شـب ششـم تـا دهـم  وی تأ
محـرم نیز هـر روز »سـنج و دمام زنی« پیش 
سـپس  و  می گیـرد  صـورت  عـزاداری  از 
کـه  می-شـود  آغـاز  بوشـهری  سـینه زنی 
روال خاص خود را دارد. سـینه زنی شـامل 
بخش های مختلفی از جمله پیشخوانی، 

کـه بـا  نوحه خوانـی و واحدخوانـی اسـت 
انجـام می شـود.  مـردم  و  همراهـی مـداح 
آخرین بخش از مراسم نیز ایامظلوم نام دارد 
کـه در آن مـردم، سـینه زنی را از مسـجد و 
حسینیه به خیابان ها می برند. شمع زنی، 
صبحدم خوانی و طفل صغیری از جمله 
دیگر مراسم هایی هست که در دهه محرم 
برگـزار می شـود. تعزیـه طایفـه بنـی اسـد در 
شـب سوم امام حسـین )ع( برگزار می شود و 
شـب های جمعه نیز تا پایان صفر، سـینه 

زنی برپاست. 
مراسـم  در  گفـت:  پایـان  در  خسـروی 
۲۸ صفـر نیـز نوحـه خیلـی خاصـی اجـرا 
کـه در آن تابـوت نمادیـن پیامبـر  می شـود 
)ص( را می سـازند و آن را به صورت نمادین 

کـه  تشـییع می کننـد و مـا طـی دو سـالی 
صـرف سـاخت ایـن اثر کردیم، کوشـیدیم 
تصاویری از تمام این سنت ها در مستند 

داشته باشیم.
بـه  کـه  سـوگ«  در  »بوشـهر  مسـتند 
کنندگـی محمدرضـا  تهیـه  و  کارگردانـی 
خسروی تولید شده است با پذیرفته شدن 
در فصل سوم جشنواره تلویزیونی مستند 
در روز بیست و هفتم آبان، ساعت بیست 

به روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»بوشهر در سوگ«
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بـا  در سـوگ« مسـتندی  »بوشـهر 
روایتی توصیفی، تشریحی والبته 
تمهیداتـی  بـا  کـه  اسـت  صدایـی  چنـد 
همچنیـن  و  وگفتگـو  مصاحبـه  قبیـل  از 
اضافه نمودن گفتار متنی حماسی سعی 
در معرفـی و شـرح مراسـم و آداب و آییـن 

کربـا در بوشـهر را دارد. در ایـن  حادثـه ی 
مستند، تمامی آداب و مناسک مربوط به 
کربا در بوشهر و شکل عزاداری مردم آنجا 
به نمایش در می آید. ذکرخوانی، پامنبری، 
مراسـم سـنج و دمـام، پیـش خوانـی، نوحه 
ایامظلـوم  مراسـم  واحدخوانـی،  خوانـی، 

ماجرای عزاداری ساحل 
نشینان

تحلیلی بر  مستند »بوشهر در سوگ«
نویسنده: رحیم ناظریان
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مراسـم  الـوداع،  مراسـم  )برحیـدری(، 
صبحدم، تعزیه ظهرعاشورا، مراسم تجمع 
عـزاداران پـس از واقعـه ظهـر عاشـورا، شـام 
غریبان )طفل صغیری(، سینه زنی سنتی 
شب اربعین، تعزیه روز اربعین، )بازگشت 
کاروان اهل بیت به کربا( سینه زنی سنتی 
شـب28 صفـر، پخـت نـذری بوشـهری و 
مواردی دیگر از مناسک و آدابی است که 
در مسـتند »بوشـهر در سـوگ« بـا جزئیـات 
نشان داده می شود. تمامی رویداد مستند 
»بوشـهر در سـوگ« عـاوه بـر اتـکا بـر وجـه 
تصویـری اش و نشـان دادن خـود مراسـم، 
بـه شـکل کامی نیـز به واسـطه گفتار متن 
و روایت کامی به مخاطب ارائه می شود. 

مستند از نظر تصویری به شکلی تمام و 
کمال آنچه را که باید نشـان می داد، نشـان 
می دهد و در این میان به واسـطه تکنیک 
گفتگو، قبل از به تصویر کشیدن بخشی از 
آداب عـزاداری، بـا توضیحـی مقدماتی به 

سراغ تصویر می رود.
نظـر  از  سـوگ«  در  »بوشـهر  مسـتند 
اسـت.  توجهـی  قابـل  اثـر  نیـز  موسـیقایی 
سـوژه مسـتند، آنچـه را کـه بایـد در جهـت 
اختیـار  در  نوحـه  و  موسـیقی  جذابیـت 
وایـن  گذاشـته  می گذاشـت،  کارگـردان 

رنگارنگـی موسـیقایی در کل اثـر در جـای 
جای آن قرار گرفته است.

امـا نکتـه قابـل بحـث تلفیـق، همـه ی 
ابزاری اسـت که مستندسـاز با آن به تولید 
اثـری شـفاف و سرراسـت نایـل آمـده؛ بـه 
انتقـال  و  القـا  بـرای  مستندسـاز  عبارتـی 
تمـام جنبه هـای سـوژه، از تمـام شـکل ها و 
تکنیک ها اسـتفاده کرده و این امر سـبب 
شـده اجـرا چیـزی در حـد و انـدازه ی اثـری 
ارزش  جـدای  بمانـد.  باقـی  تلویزیونـی 
مذهبـی و عقیدتـی سـوژه که درباره شـکل 
عزاداری بوشـهری ها در ایام محرم اسـت، 
بـه واسـطه  ارزش هـای فیلمیـک مسـتند 
توضیـح بیـش از انـدازه رویـداد، بـا روایـت 
کامی، دچار تردید شده است. به عبارتی 
سوژه به اندازه کافی، قابلیت تصویرسازی 
و پتانسیِل داشتِن بیان سینمایی و بصری 
را دارد اما گفتگوها و نریشن همچون بیشتر 
کـه از سـویه هنری شـان دور  مسـتندهایی 
وارد  آن  بـر  سـنگین  ضربـه ای  می شـوند، 
می کنـد. این گونـه اسـت کـه مسـتند بـا آن 
همه شـکوهش در تصاویری تاثیرگذار، به 
دلیل همین اضافه گویی ها، بیشتر از این 
که در حدود سینما باقی بماند، تبدیل به 

مستندی تبلیغی می شود. 
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در  تبلیغـی  آثـار  ویژگی هـای  از  یکـی 
کـه بیشـتر بـه مسـائل  سـینمای مسـتند، 
سیاسـی و فرهنگی نیـز می پـردازد، راحت 
و  اقشـار  همـه  توسـط  اثـر  شـدن  فهمیـده 
اسـت.  سـطحی  هـر  بـا  مخاطبـان  همـه 
یعنـی مسـتند تولیـد می شـود تـا مخاطِب 
راحت تریـن  بـه  آن  دیـدن  بـا  حداکثـری، 
حالـت ممکـن تحـت تاثیـر قـرار بگیـرد و 
البته سهل و آسان آن را درک کند. بنابراین 
یـک ویژگـی مهم آثـار تبلیغی، فهـم و درک 
آسان اثر است چرا که نیازی به پیچیدگی 
نیست و هدف اصلی تولید چنین اثری، 
محتواسـت.  بی پیرایـه  و  سـاده  انتقـال 
مثـال  عنـوان  بـه  دلیـل  همیـن  بـه  شـاید 
مسـتند »یاضامـن آهو« سـاخته کیمیاوی 
با وجودی که در جشنواره های بین المللی 
نیز دیده شد و منتقدان نیز به شدت آن را 

تحسین کردند، توسط مخاطب تلویزیونی 
خیلی مورد اسـتقبال قرار نگرفت؛ چرا که 
فیلـم بـه جـای این که یـک روز از مناسـک 
و آداب مقبـره و صحـن امـام رضـا را نشـان 
بدهـد و از ایـن طریـق تاثیـر مذهبـی اش را 
بگذارد و احساسات را متبلور کند، بیشتر 
به قاب هایی سینمایی از آدم ها معطوف 
شـد. »یـا ضامـن آهـو« هیـچ توضیحـی در 
گفتگـو بـا دیگـران و زوار نداشـت و  قالـب 
هیـچ نریشـنی نیـز آن را همراهـی نمی کـرد. 
بـر پایـه تصویـر بـود. بـه همیـن  همـه چیـز 
کامـا  تبلیغـی،  سـاحت  از  فیلـم  دلیـل 
خـارج و تبدیـل بـه هنـر شـد. »یـا ضامـن 
کـه بـرای شـفا  آهـو« رنـج آدم هایـی اسـت 
لحظـات  شـفاف ترین  حاجـت،  ادای  و 
بیـان  را  معنوی شـان  خلـوص  و  حسـی 
می کننـد و بی شـک دوربیـن »کیمیـاوی« 



کمان
شماره شانزدهم، آبان ماه 1396

9

بسـیار قدرتمنـد ایـن احسـاس را منعکس 
می کنـد. امـا در »بوشـهر در سـوگ« بخشـی 
مطلوبـی  شـکل  بـه  اسـت،  تصویـری  کـه 
کافـی شـرح می دهـد و  کامـل و  محتـوا را 
اما نریشـن و گفتگو با راویان متعدد، فقط 
همان تصاویر را به شکل نخ نمایی مجددا 

شرح می دهند.
با این وجود »بوشهر در سوگ« مستندی 
اسـت که به هدفش می رسـد و این همان 
چیزی اسـت که مشـخصا از ابتدا مد نظر 
کننـده آن بـوده اسـت. بـه عبارتـی  تولیـد 
مسـتند در ایـن جملـه خاصـه می شـود: 
»معرفـی و شـرح مناسـک عـزاداری محـرم 

در بوشهر«! 
دیگـر  بی شـک  نظـر،  نقطـه  ایـن  بـا 
بررسـی  و  تحلیـِل موضـوع  بـرای  مجالـی 
محتـوای آن نمی مانـد، چـرا که این قبیل 
مشـاهده  فقـط  کـه  می شـوند  تولیـد  آثـار 
شـوند و کارکرد نهایی شـان این است که 
چنین مناسکی فقط به واسطه سینما یا 
تلویزیون به مخاطبانی که فرصت دیدن 
شـوند.  معرفـی  ندارنـد،  نزدیـک  از  را  آن 
همین نقطه ی ضعف و بیراهه ی چنین 
آثـاری اسـت، چـرا کـه ایـن مسـتند حتـی 
چنیـن  در  خـود  کـه  بوشـهری  یـک  بـرای 

مراسمی شرکت می کند و از نزدیک آن را 
دیده و می بیند، فقط به عنوان تصاویری 
از مراسـم و تشـریح آن بـه حسـاب می آیـد 
و ارزش فیلمیک ندارد. یک بوشـهری به 
شـکل واقعی مراسـم را دیده است و حاال 
دیدن این مستند تنها به دلیل جذابیت 
فریبنـده تلویزیون می توانـد برایش توجیه 
پذیـر باشـد ونـه دریافت هـای سـینمایی. 
روح  سـوگ«  در  »بوشـهر  گـر  ا عبارتـی  بـه 
توصیـف  کـه  را  مـد  و  جـزر  و  یـا  در مـوج 
شـاهدان از ایـن مراسـم عـزاداری اسـت، 
و  مـی داد  نشـانمان  تصاویـر،  بـر  اتـکا  بـا 
کام یکـی از مصاحبـه  نـه بـه واسـطه ی 
را  قدرتمنـد  اثـری  بی شـک  شـوندگان، 
شاهد بودیم. مراسم عزاداری بوشهری ها 
چنان با شـور و حرارت برگزار می شـود که 
خـوِد مراسـم و نشـانه های آن بـه تنهایـی 
شـکلی از روایت را می سـازد و در آن تمام 
یا و جزر  توصیف های شـاعرانه از موج در
اینجـا  دیـد.  وضـوح  بـه  می تـوان  را  مـد  و 
گـزارش  کام فقـط در خدمـت  دوربیـن و 
کامل که حتی بعد از  گزارشی  قرار دارند. 
کیدی اضافه، از  نریشـن و مصاحبه، با تا
توضیحاتـی که بـا زیرنویس ارائه می شـود 

نیز نمی گذرد.

گر  به عبارتی ا
»بوشهر در سوگ« 

روح موج دریا و جزر 
که توصیف  و مد را 

شاهدان از این 
مراسم عزاداری 
است، با اتکا بر 

تصاویر، نشانمان 
می داد و نه به 

واسطه ی کالم 
یکی از مصاحبه 

شوندگان، بی شک 
اثری قدرتمند را 

شاهد بودیم.



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱۰

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 

روزهای زوج | ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند

بازپخش ساعت ۲۴:۰۰

فصل سوم نخستین جشنواره مستند

برای رشکت در مسابقه پیامکی
B7  »کد فیلم »بوشهر در سوگ


