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سید مهدی مویدی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

تـو ده سـال گذشـته، سـید مهـدی مؤیـدی بیشـتر از هـر چیـزی، مجموعـه 
و  کتاب هـا  تـو  پژوهـش  کلـی  از  بعـد  بـود.  یخـی سـاخته  تار مسـتندهای 
کلـی مصاحبـه، صاحـب یـه  کـردن  کلـی فیلـم آرشـیوی و جمـع  تماشـای 
یخـی دسـت اول. چیزهایی  گنجینـه پـر و پیمـون می شـد از اطالعـات تار
که خیلی از مخاطب¬هاش نمی دونستن. برای همین هم می تونست تو 
یخ  جایـگاه دانـای کل بشـینه و روایت کنه. می تونسـت مثـل یه معلم، تار

کنه.  رو مو به مو تشریح 
این بار اما قصه فرق می کرد.

این بار ماجرا خیلی باورنکردنی بود. این بار خود فیلمسـاز هم مثل همه 
یـادی نمی دونسـت. این شـد که سـید مهدی مویدی  بیننده هـاش چیـز ز
گذاشـت  ی شـخصیت های مسـتندش و  گذاشـت روبـرو دوربینـش رو 

کنن.  اون ها خودشون همه چیز رو روایت 
یخی... . یه روایت دست اول از یه مرثیه ی غمبار تار
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هویت سیاه، ارمغان آرمان 
منافقین

مستند »هويت مغاک« به كارگردانى سید مهدی مويدی، روايت جداشدگان سازمان منافقین 
را از شخصیت مسعود رجوی، سركرده اين سازمان، به نمايش مى گذارد. به گزارش روابط 
عمومى جشـنواره تلويزیونى مسـتند، سـید مهدی مويدی كارگردان مسـتند»هويت مغاک« 
درباره اين مستند عنوان كرد: تولید مستند »هويت مغاک« از طرف شبکه مستند مطرح شد و 
بعد از يک سال فیلم برداری در آلمان، كار به  نتیجه رسید. اين مستند، داستان اعضایی است 
كه به واسطه فشارهای روانى كه در گروهک منافقین به آن ها وارد شده بود خیلى جنگیده 
بودند تا بتوانند از اين گروهک جدا شوند، از زندان و شکنجه گرفته تا تهديد به قتل و غیره.

سید مهدی مویدی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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مویدی ادامه داد: ما در این مستند 
اعضـای  از  نسـل  سـه  سـراغ  بـه 
منافقین رفتیم، نسـلی که از ابتدای انقالب 
عضو سازمان بود و مدارج عالی این گروهک 
را کسـب کرده بود. نسـلی که اتفاقی به آن ها 
پیوسته بود و نسل سومی که جوان تر بوده و به 
واسطه افراد دیگر، عضو سازمان شده است. 
حـاال این سـه نسـل کـه هرکدام یـک نماینده 
در مسـتند »هویـت مغـاک« دارند، از مسـعود 
رجـوی می گوینـد، شـخصیتی کـه از نزدیـک 

دیده اند و او را خوب می شناسند.
وی افزود: آنچـه مـا قبـال از رجـوی دیده 
بودیم عملکرد او در سازمان و در مخالفت 
با نظام بوده است اما از شخصیت و   فردی 
او چیز خاصی ساخته نشده است. در این 
مسـتند، آقای سـبحانی به واسـطه نزدیکی 
بـه مسـعود رجـوی از اتفاقـات عجیـب آن 
کوچـه ای در بغـداد  روزهـا می گویـد، ماننـد 
کـه بـه طـور کامل توسـط سـازمان خریداری 

شـده بـود و بـرای در امـان مانـدن مسـعود و 
سـایر سـران سـازمان، تمام خانه هـای آن به 

هم راه داشت.
کـرد: سـوژه های  مویـدی در آخـر تشـریح 
منـوال  همیـن  بـه  نیـز  مسـتند  ایـن  دیگـر 
مجاهدیـن  سـازمان  از  را  گفته هایـی  نا
مخفـی گاه  ماننـد  می کننـد،  مطـرح  خلـق 
بـرای  عـراق  کردسـتان  در  رجـوی  ویـژه 
کـه شـخصا آن را فرماندهـی  کردهـا  کشـتار 
می کرد، یا تفکیک شـدید جنسـیتی بعد از 
عملیات مرصاد، چرا که رجوی معتقد بود 
شکست منافقین در این عملیات، نتیجه 

انحرافات جنسی اعضا بوده است.
کارگردانـی  ک« بـه  مسـتند »هویـت مغـا
سـید مهـدی مویـدی بـا پذیرفتـه شـدن در 
فصـل سـوم جشـنواره تلویزیونـی مسـتند در 
در   19:30 سـاعت  مـاه  آذر  یازدهـم  تاریـخ 
قالب برنامه تلویزیونی جشـنواره مسـتند به 

روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

ک« »هویت مغا
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حـذِف فرمایشـی بـودن و تعدیـل 
سویه تبلیغی یک مستند با اتکا 
بـر ایـده و طـرح می توانـد همـواره راهـکاری 
موثـر بـرای پذیرفتن محتـوای اثر باشـد. این 
مقولـه در درک و دریافـِت محتوایـِی یـک 
فیلـم می گنجـد و تاثیـر به سـزایی در تفهیم 
معنـا بـدون شـعارپردازی دارد. نـوع نـگاه و 
زاویه دید کارگردان در مواجهه با یک سوژه، 
در ایـن میـان از اهمیـت زیـادی برخـوردار 

گاهـی ایـن زاویـه دیـد پـس از ارائـه  اسـت و 
اثر، به شکل مشهود قابل دریافت نیست. 
کنـد،  مـی  حـذف  را  عناصـری  کارگـردان 
عناصری را به هیچ عنوان نشان نمی دهد 
تـا معنایـی کـه در ذهن دارد طبیعـی و واقع 

نمایانه به نظر برسد. 
گروهـی  کنیـد مسـتندی درمـورد  تصـور 
تبهکار می سـازید. اگر زاویه دید، پلیس ها 
باشند و اگر زاویه دید، چند زندانی تبهکار 

مجسمه ها از 
مجاهدین می گویند!

ک « تحلیلی بر مستند »تحلیلی بر مستند هویت مغا
نویسنده: رحیم ناظریان
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باشند که به دام قانون افتاده اند و اگر زاویه 
دیـد چنـد تبهکار باشـد که مدتی اسـت از 
گـروه مافیایی شـان جـدا شـده و فراری انـد، 
در هرکدام از موارد یاد شده، معنا به شکلی 
بی اختیـار دسـتخوش تغییـر خواهد شـد. 
اینجاسـت کـه می تـوان بـه ایـن مسـئله نیـز 
فکر کرد که کارگردان، توانایی استفاده از هر 
سـه شـکل یاد شـده را نیز دارد اما به اختیار 
و عامدانـه، تـن بـه ایـن اختـالط نمی دهـد 
و تنهـا یـک دسـته از کاراکترهـا را انتخـاب 
مشـترک  ویژگی هایـی  دارای  کـه  می کنـد 
باشـند. اینجاسـت که در تحلیل، نباید از 
این گزینش و انتخاب غافل شد و باید آن را 
تالشی برای انتقال معنا به شکلی متفاوت 

قلمداد کرد.
»هویت مغاک« مسـتندی است درباره 
از  کـه  ایـران«  خلـق  مجاهدیـن  »سـازمان 
کـه سـابق بـر ایـن، عضـو  منظـر چنـد فـرد 
سـازمان بودنـد امـا مدت ها قبل تر از لحظه 
ضبـِط رویـداِد مسـتند از ایـن گـروه خـارج و 
در کشورهایی متفاوت زندگی می کنند، به 
ماجرا می پردازد. این افراد با ملیتی ایرانی، 
پیش تـر تجربـه عضویـت در این سـازمان را 
داشتند و حاال در کشورهایی غالبا اروپایی 
زندگی می کنند و بعد از رهایی از سازمان، 

بـه روشـنگری دربـاره آن می زننـد.  دسـت 
فیلـم بـر پایه مصاحبـه و گفتگو با ایـن افراد 
تولیـد  آرشـیو،  از  بـردن  بهـره  همینطـور  و 
شـده اسـت و بخـش اعظمـی از آن دربـاره 
خاطرات و شرح وقایعی است که در درون 
این سازمان اتفاق افتاده واکنون توسط این 

شاهدان، مجدد روایت می شود.
گزینـش، تنهـا   مستندسـاز بـا تاکیـد و 
کـه  می کنـد  اسـتفاده  فیلـم  در  افـرادی  از 
سـازمان  از  مختلـف  اشـکال  بـه  تنهـا  نـه 
خارج شـده اند بلکـه خـارج از ایران زندگی 
گزینـش  ایـن  از  کـه  نکتـه ای  می کننـد. 
استخراج می شود همان بحث عدم جبری 
بودن، طبیعی نمایی و خودخواسـته بودِن 
اسـتفاده  مـورد  کاراکترهـای  محتواسـت. 
در مسـتند به دلیل عدم سـکونت در ایران 
گاه و یـا  احتمـاال بـدون هیـچ جبـِر ناخـودآ
حتی اشتباه، به بیان حقیقت می پردازند. 
از آنجایـی کـه سـاختار ایـن مسـتند بـر پایه 
گفتگـو و مصاحبـه اسـتوار اسـت و ذات 
شـونده  مصاحبـه  درک  بـر  نیـز  مصاحبـه 
توسط مصاحبه گر و فراهم نمودن شرایطی 
اسـت کـه او در آرمانی تریـن شـکل ممکـن 
به بیان موضوع بپردازد، در مستند »هویت 
مغـاک« بـا توجـه بـه حساسـیت موضـوع و 
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سیاسـی بـودن آن، انتخـاب افـرادی کـه در 
ایـران حضـور ندارنـد، خود گزینشـی مهم و 
کارآمد توسط کارگردان برای نیل به اهدافی 

محتوایی است.
»هویـت مغـاک« بـا اتـکا بـر مصاحبـه و 
تاریخچـه ای  تدویـن،  بـه شـکل  توجـه  بـا 
می کنـد.  ارائـه  مجاهدیـن  سـازمان  از 
خاطره گویـی و روایـِت ماجـرا توسـط افـراد، 
تکه تکه می شود و مجدد در کنار یکدیگر 
کـردن روایـِت  قـرار می گیـرد تـا بـا متالشـی 
تاریـخ  و  جدیـد  روایـت  آنـان،  سرراسـت 
بـه  بگیـرد.  فیلمسـاز شـکل  گونـه ی خـوِد 
نوعی »هویت مغاک« به شکل موشکافانه 
توسـط همین اعضای خارج شـده، تاریخ 
و عقایـد و همچنیـن ایدئولـوژی سـازمان 
را شـرح می دهـد و در ایـن راه بـا توجـه بـه 
شـرح ماجرا توسـط شـاهداِن زنده و آرشـیو، 

الیه های زیرین مهم ترین اپوزیسیون بعد از 
انقالب ایران را معرفی می کند. سازمانی که 
در آغاِز کارش، سیاسی عمل نمود و فقط 
به فعالیت سیاسـی مشـغول بود، در ادامه 
دسـت بـه تـرور زد و در نهایـت در جنـگ و 
اتحاد با صدام، به نبرد مسلحانه با ایران نیز 
تن داد و عاقبت آن شکست سنگینی بود 
که از ارتش ایران متحمل شد. سازمانی که 
در عـراق و اردوگاه اشـرف مسـتقر بـود و بعد 
از فروپاشی حزب بعث در کشورهای دیگر 
همچنان حضور دارد و به فعالیت سیاسی 

ضد ایران می پردازد.
آنچـه پیش تـر، از روایـات غیرفیلمـی ویا 
روایـات خبـری از مجاهدیـن می شـنیدیم 
فیلـم  اینجـا در  کـه  روایتـی اسـت  همیـن 
می شـود.  اشـاره  بـدان  مغـاک«  »هویـت 
سرنوشـت عجیب آدم هایی کـه کورکورانه 
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و  شـدند  وارد  ایدئولوژیـک  سـازمانی  بـه 
سال ها نتوانستند خودشان را از اسارت آن 
برهانند. فیلم به این موضوع و موضوعاتی 
از ایـن قبیـل می پردازنـد، امـا نکته تکـراری 
کـه همیشـه سـوال بزرگـی در  چنیـن آثـاری 
قبال اهمیت سینمایی یا هنری آن ایجاد 
می کنـد، تاکیدی محتوایی و بی تفاوتی بر 
سویه خالقانه اثر است. تمام آنچه »هویت 
مغاک« بدان پرداخته، همان چیزی است 
که کاراکترهای حاضر در فیلم در خاطرات 
مکتـوب خویـش نیز بـه آن پرداختـه بودند. 
تکنیـک  همـان  دوبـاره  مغـاک«  »هویـت 
مستندسـازی  سـاده انگارانه  و  منسـوخ 
انتخـاب  را  موضوعـی  کـه  ایـن  اسـت، 
می کنیـد، شـاهدان زنـده را بـا جسـتجویی 
سخت گیرانه می یابید، اما با آنها فقط می 
نشینید و مصاحبه می کنید و خاطراتشان 
را ثبـت وضبـط می نماییـد، نهایتـا بعـد از 
تصویربرداری در مرحله تدوین، ساعت ها 
در تصاویـر و فایـل هـای آرشـیوی و نایـاب 
در جسـتجو هسـتید و آن قسـمت هایی را 
کـه مرتبـط با مصاحبه هاسـت جدا کـرده و 
بـه فیلـم اضافه می کنیـد. دسـت آخر فیلم 
شـما با هویتی جدید آماده نمایش اسـت. 
بـه نظـر اگـر تولیـد چنیـن آثـاری ده سـال نیز 

طـول بکشـد و مشـقات تدویـن نیـز بـر زمان 
تولید بیفزاید، همچنان باید گفت خروجی 
کار چه خواهد بود؟ چیسـتی اثر به جز این 
کـه تنهـا شـرح ماجرایـی بـه شـکل روایـت 
مستقیم و رودررو باشد چه فرایندی هنری 
را طـی می کنـد؟ فـرق بیـن تکنیک هایـی 
کـه بـا تدویـن و ادوات فیلمبـرداری خـرج 
کـه قـرار اسـت تحـت  می کنیـد بـا صفتـی 
داده  کارتـان  بـه  خالقانـه«  »اثـر  عنـوان 
شـود چیسـت؟ آیـا یـک سلسـله توضیـح 
خاطـره وار از آنچـه در کتاب هـا و روزنامه ها 
نیـز می توانیـم بـه آن برسـیم، می توانـد ارزش 
فیلمیک داشته باشـد؟ چه پارادوکسی در 
فیلم »هویت مغاک« به شکلی هنرمندانه 
پرداخـت شـد؟ کدام الیـه از هویت کنونی 
شـخصیت های حاضـر در فیلـم واکاوی 
می شـود؟ استقرار سوژه در جلوی دوربین، 
کـه سـویه محتوایـی را پوشـش  غیـر از ایـن 
دهد چه کارکرد فرمی دیگری دارد؟ آیا این 
سـوژه پتانسـیِل این را در درون خود ندارد تا 
بیانگـر درونیـات آدم هایـی چنـان درمانـده 
باشد؟ آدم هایی که فقط ما در مستندمان 
کاری  در همـه لحظـات، بـه گذشته شـان 
نداشته باشیم و کمی هم به لحظات پر از 
حسرت و اندوِه اکنونشان بپردازیم، اکنونی 

 فیلم به این موضوع 
و موضوعاتی از این 

قبیل می پردازند، اما 
نکته تکراری چنین 

آثاری که همیشه 
سوال بزرگی در قبال 

اهمیت سینمایی 
یا هنری آن ایجاد 
کیدی  می کند، تا

محتوایی و بی تفاوتی 
بر سویه خالقانه اثر 

است. تمام آنچه 
ک«  »هویت مغا
بدان پرداخته، 

همان چیزی است 
کترهای حاضر  که کارا

در فیلم در خاطرات 
مکتوب خویش نیز به 

آن پرداخته بودند.
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که سرشار از آه و افسوس از عمر رفته است! 
آیـا ایـن آدم هـا فقـط بایـد حسرتشـان را در 
قالـب خاطـره وکالم بیـان کننـد و دوربیـن 

نمی تواند به درونیاتشان سرک بکشد؟
 سـاده ترین شـکل مصاحبـه نیـز بـرای 
فیلم استفاده می شود، نه این که کاراکترها 
روبروی دوربین بنشـینند و حداقل با نگاه 
کردن به لنز دوربین، مصاحبه  گر را حذف 
کنند. بلکه در »هویت مغاک« مصاحبه گر 
قـاب  از  خـارج  و  دوربیـن  طـرف  یـک  در 
می نشـیند و ایـن تصـور ایجـاد می شـود که 
مصاحبه شونده با فردی غیر قابل مشاهده 
گفتگـو اسـت. ایـن خـود، نوعـی  در حـال 
حـل  راه  سـاده ترین  و  اسـت  کرختـی  از 
بـرای مصاحبه اسـت. حال بمانـد که این 
متعـدد  زاویه هـای  بـا  می توانـد  مصاحبـه 
کـه در  دوربیـن، خالقانه تـر برداشـت شـود 
»هویـت مغـاک« دوربیـن غالبـا بـه شـکلی 
ایسـتا، روبـروی مصاحبه شـونده قـرار دارد و 
یا نهایتا در چند پالن کوتاه، دوربین در پی 
کاراکتـری در کلیسـا یـا خیابـان مـی رود و بر 

پویایی اثر می افزاید.
کـه فیلـم  سـوال اینجاسـت بـا وجـودی 
کاراکترهایـش  خاطره گویـی  واسـطه  بـه 
الیه هایـی قابـل تامـل از ماهیـت سـازمان 

مجاهدیـن را کالبدشـکافی مـی کنـد، آیـا 
توانسـته خـوِد آدم هـای حاضـر در اثـر را بـه 
کنـد؟ آیـا ایـن افـراد تنهـا  درسـتی معرفـی 
وسـیله ای بـرای بیـان ماهیـت مجاهدیـن 
ایـن  مخاطـب،  عنـوان  بـه  مـا  هسـتند؟ 
میـزان می توانیـم درک  تـا چـه  را  شـاهدان 
آمدنـد، نشسـتند،  اینهـا فقـط  آیـا  کنیـم؟ 
دوربیـن  آیـا  رفتنـد؟  و  دادنـد  اطالعـات 
توانسـت جز یک قاب بسـته از چهره شان، 
جزئیـات زندگـی آنهـا را بـه شـکلی نـه البته 
نخ نما، بلکه زیرکانه نشان دهد تا حداقل 
از نظـر بصـری تحت تاثیـر این بینوایـان قرار 
بگیریـم کـه بخشـی از مهم ترین سـال های 
زندگی شان و بعضا تمام جوانی شان را برای 
آرمانـی از کـف دادنـد کـه به زعم خودشـان 
پوچ و بی اساس بود؟ کاراکترهای فیلم در 
اوج ناامیـدی و حسـرت از گذشـته ای تبـاه 
شـده اند امـا ایـن بـه هیـچ عنـوان در تصویر 
نشـان داده نمی شـود و فقـط خاطره گویی، 
مصاحبـه و دادن اطالعـات بـرای روایـِت 
کالمی مستند در قبال سازمان مجاهدین 
اسـت ونـه خـود آنهـا. تنهـا در لحظاتـی از 
فیلم به شکل اجباری برخی از ویژگی ها و 
خصوصیـات و همین طـور شـرایط زندگی 
ایـن افـراد را شـاهدیم. نتیجـه ایـن اسـت 
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کـه فیلـم تنهـا یـک هـدف دارد و آن معرفـی 
سـازمان مجاهدیـن از زبـان اعضـای جـدا 
شده اش می باشد و خود این آدم ها به ظاهر 
اهمیتـی ندارنـد. یـک هـدف مشـخص و 
کامال مقاله وار و گزارشـی، نه یک برداشـت 
سـینمایی یـا یـک جذابیـت شـکلی! ایـن 
آدم هـا تبدیل به ابزاری برای پیشـبرد ماجرا 
هسـتند و دوربیـن به جزئیات معمـول آنها 
ورود نمی کند. این است که مستند، اثری 
خشک و بدون انعطاف از آب در می آید و 
برای تحلیل آن فقط باید به سراغ محتوایی 
کـه در توصیـف سـازمان مجاهدین اسـت 
رفـت و البتـه ایـن مـوارد احیانـا بـه درد هنـر 

سینما نمی خورد.
کاراکترهـای  از  یکـی  مثـال  عنـوان  بـه 
حاضـردر فیلم که به شـرح رنـج و مصائب 
دوران عضویتـش در سـازمان مجاهدیـن 
می پـردازد، در مبـارزه مسـلحانه، مجـروح 
او  اسـت.  شـده  فلـج  پـا  دو  از  نهایتـًا  و 
نیزهمچون باقی افراد که به عنوان شـاهد 
در مسـتند حضوردارنـد منفعـل اسـت و 
فقـط بـا کالم، از سـختی زندگـی اکنونـش 
که بابت آرمانی  می گوید. از رنج پاهایش 
دسـت نیافتنی از دستشـان داد. اما همه 
اینهـا را تنهـا بـا کالم بیـان می کنـد. عنصر 

مصاحبـه تـا جزئی ترین الیه های مسـتند 
کـرده و دوربیـن را منفعـل نمـوده  نیـز نفـوذ 
وجایگاهـش را در حـد ابـزاری بـرای ثبـت 
کاراکترهـا  گـزارش تنـزل داده اسـت.  یـک 
عملـی  بـه  دسـت  رنجشـان  شـرح  بـرای 
نمی زننـد وتنهـا حرکتی کـه می کنند ورق 
زدن آلبومی است تا استنادی بر واقعیت 
عکس هـای  مـرور  باشـد.  گذشته شـان 
بـر  مبتنـی  روش  خـود  نیـز  گذشـته 
ک« را تایید  خاطره گویی فیلم »هویت مغا
می کنـد. بـه نظـر چنیـن سـوژه ای وچنیـن 
کارگـردان، می توانسـت  ایـده ای از سـوی 

بسیار پویاتر از این پرداخت شود. 
کـه  فـرد  بـا چنـد  کـه شـما  ایـن  تصـور 
بی حاصـل  آرمانـی  سـر  بـر  را  زندگی شـان 
تنهـا  و  کنیـد  دیـدار  باشـند،  گذاشـته 
بسـیار  بنشـینید،  حرف هایشـان  پـای 
بـه  آدم هـا  ایـن  اسـت.  سـهل انگارانه 
کشـیده اند یقینـا دارای  کـه  دلیـل رنجـی 
الیه هایـی پیچیـده از نظـر روانی اند. اینها 
یقینـا بـرای ایـن بازگشـت بـزرگ بـه زندگـی 
عادی شان، روزگار سختی را تحمل کردند 
وبـه نظر شایسـته نیسـت که تنهـا همچون 
فقـط  مـا  بـرای  و  بنشـینند  تندیس هایـی 

خاطره بگویند.
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جنـاب  بـه  ارادت  و  سـالم  عـرض  بـا 
ناظریـان، منتقـد خـوب مسـتندهای این 
در  نقدهایشـان  از  همـواره  کـه  جشـنواره 

نشریه کمان می آموزم. 
خصـوص  در  مـن  یادداشـت  ایـن 
نقـد ایشـان بـر »چهـل هـزار فرزنـد« جوابیـه 
کـرد و  کـه نقـد را نبایـد نقـد  نیسـت. چـرا 
کار خـودش را می کنـد و دالیـل  منتقـد، 
کارش در  و سـلیقه خـاص خـود را دارد و 
هـر حـال درسـت و الزم اسـت. نه! خدای 

نکرده منظورم جوابیه نیست.
ضمـن عـرض ارادت، دالیـل و دیدگاه 
شـاید  همیـن!  فقـط  نوشـته ام.  را  خـودم 
بتـوان گفـت کـه یـک جـور گفتگـو اسـت: 
آقای رحیم ناظریان عزیز  با وجود اعتراف 
کـه بـا دیـدن فیلـم از نظـر عاطفـی  بـه ایـن 
کـه اشـک  گرفتـه   چنـان تحـت تاثیـر قـرار 

یادداشتی از نوراهلل نصرتی، کارگردان مستند 
»چهل هزار فرزند«

زند« درباره »چهل هزار فر
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ریخته، با وجود اذعان به اینکه »فیلمساز سرراست و با برنامه عمل نموده تا به حاشیه 
نـرود و روایتـی آشـفته از موضوعـی تحـت عنوان اسـرای ایرانی در عراق ارائـه  ندهد«... . 
ضمن  بیان اینکه »فیلم در عنصر روایت، منسجم عمل کرده  و به همین دلیل بیننده 
به دورنمای محتوایِی اثر بیش از پیش نزدیک می شود«، با وجود تعریف از» ضرباهنگی 
که در تدوین شـکل گرفته«، با وجود اشـاره به اینکه در دو فصل سـوم و چهارم »تحرکی 
در مضمون و اجرا دیده می شود« و با وجود نتیجه گیری نهایی شان مبنی بر اینکه این 
فیلـم »پژوهشـی در جهـت معرفی هالل احمـر و البته آنچه از همتای جهانی اش یعنی 
صلیب سرخ نمی دانستیم« است، با اینکه با فیلمساز موافق هستند که »سوژه ای که 
درباره اسـرای ایرانی باشـد، بسـیار از نظر تصویری کمبود منابع دارد، از سـویی در زمان 
ک عراق از  وقـوع رویـداد، نـه امکاناتـی بود و نه اینکه شـرایطی بـرای تصویربرداری در خـا
اسـرا وجود داشـت و عالوه بر اینها منطق جنگ نیز چنین اجازه ای برای تصویربرداری 
نمی دهـد و نهایتـًا ایـن کـه جز خود اسـرا شـاهدان دیگری وجـود ندارد بنابرایـن با دالیل 
مختلف می توان پذیرفت اثری چون چهل هزار فرزند  اساسـًا محتاج به آرشـیو خواهد 
بود«، اما همچنان  در طول نقدشان هشت یا نه بار به طور مکرر، این ایراد را وارد کرده اند 
که چرا فیلم از تصاویر آرشیوی استفاده کرده و پرسیده اند: »سؤال اینجاست اگر تمام 
تصاویر آرشـیوی مسـتند چهل هزارفرزند را برداریم چه باقی می ماند؟ جواب به شـدت 

ناامیدکننده است.«      
انگار این مسـاله مهم نیسـت که خود فیلمسـاز، این چند دقیقه تصاویر آرشـیوی به 
قول ایشان »دارای غنای تصویری، تحرک و حس ناب« را طی روزها و هفته ها بازبینی 
انبوه تصاویر آرشیوی و با زیر و رو کردن یک آرشیو بیست و چند ساعته متعلق به سی 
و چند سـال گذشـته یک سـازمان و با شـناخت دقیق از موضوع و سـوژه مورد نظر خود 
کـه می خواسـته بـا آنهـا بکنـد،  کاری  و درک تصویـری و شـناخت موضـوع و تسـلط بـه 
»انتخاب« کرده است! و انگار فیلمساز چون نتوانسته هنرنمایی شخصی کند! خود 
را پشت تصاویری آرشیوی قایم کرده و حاال منتقد، مچش را گرفته است! اما نکته این 
گزارشگر« است و ادعایی  است که خود فیلمساز هم در این مستند یک »پژوهشگر/ 
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مبنـی بـر فیلمسـاز »مولـف« بـودن نـدارد و نخواسـته چنیـن عناوینـی را بـه قـول منتقـد 
محتـرم  بـا »تصاویـر دیگـران«، »قبضه کند«! درتیتراژ ابتدای فیلم هم آمده »گزارشـی از: 

... نصرتی«. نه مثال فیلمی از ... و قس علی هذا.  
ک می خوردنـد و در  ایـن تصاویـر آرشـیوی، حـدود سـه دهـه بـود در گوشـه اداره ای خـا
حـال نابـودی بودنـد و فیلمسـاز بـا مصاحبه های برنامه ریزی شـده و هدفمنـد و تدوین 
و ترکیـب منسـجم آن مصاحبه هـا و خاطـرات، ایـن تصاویـر آرشـیوی مـرده را زنـده کرده 

است. 
متقابـال می تـوان از منتقـد پرسـید اگر تمام این مصاحبه ها و تلفیـق روایی و  اغلب، 
تعاملی آنها و همچنین، ضرباهنگ روایی تدوین مورد تایید منتقد محترم و همچنین 
موسیقی نوشته و استفاده شده با هدایت و نظارت فیلمساز را از این مستند برداریم و 
فقط تصاویر آرشـیوی را نشـان دهیم از فیلم چه باقی می ماند؟آیا اساسـا معنا و حسـی 

بر می انگیزند؟!
در خصـوص »سفارشـی بـودن« ایـن مسـتند از طـرف »سـازمان هـالل احمـر« هـم کـه 
بـه عقیـده منتقـد محتـرم، کار را »زیـر سـوال می بـرد«!!! باید عرض کنم که این مسـتند 
بـا بودجـه ای بسـیار ناچیـز  -در حـد بودجـه یـک تیـزر سـی ثانیـه ای در ایـن روزگار! - و 
امکانـات نـه چنـدان خـوب و بـه روز اداری تهیـه و تولیـد شـده، بـدون آنکـه حاصـل 
»سـفارش« سـازمانی باشـد. فیلمسـاز سـفارش این مسـتند را از دغدغه ها و تحقیقات 
گرفتـه و تقریبـا عمـده مراحـل اداری و مدیریـت تولیـدی و طراحـی  شـخصی خـودش 
تدوین و ... آن را شخصا پی گیری و اجرایی کرده است. با وجود فقر تجهیزات و بودجه 
و گـروه تولیـدی سـه چهـار نفـره کـه نیمـی از آنها هم بنا به همان فقدان انگیـزه »مالی« یا 
نبودن چشم اندازی برای امتیازات اداری حاصل از این کار، در نیمه راه همکاری شان 
را قطع کردند، فیلمساز  در چهارچوب هدفی که برای خود تعریف کرده بود آبرومندانه 
آن را به سرانجام رسانده و راهیابی آن به جشنواره تلویزیونی مستند، یکی از دالیل این 

مدعا و باعث افتخار جمعیت هالل احمر و صاحب اثر است. 
گفته هایی از تاریخ کشور خود و تاریخ یک سازمان معتبر  هدف فیلمساز روایت نا



کمان
شماره بیست و دوم، آذر ماه 1396

۱۷

کـه هـم تاثیرگـذار و منسـجم باشـد و هـم اطالعـات و  ملـی و بیـن المللـی بـوده، چنـان 
ادراکی تازه و دست اول به بیننده منتقل کند و بازخوردهای چند نمایش خصوصی و 
کار موفق  گویای آن است که در این  نمایش تلویزیونی و نظرسنجی متولیان جشنواره 

بوده است.  
البته معنی این یادداشت، پاسخگویی به نقد یا دلخوری از آن نیست، بلکه تکمله 
ای بـر آن اسـت. اهمیـت دادن بـه نقـد و احتـرام بـه منتقـد و آموختـن از او  در هـر حـال 

ضروری است و به رشد اثر و صاحب آن کمک می کند.
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کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۱۸

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 اطالع 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
D5  »کد فیلم »هویت مغاک


