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۵شماره پنجاه و دو، مرداد ماه 1398

»جمشـید بیـات تـرک« بـه قـول خـودش همینیـه کـه هسـت! یـه 
فیلمساز که کارشناسی و کارشناسی ارشد کارگردانی سینما خونده. 
عالقـه اش بـه سـینما و فیلمسـازی از فیلـم دیـدن شـروع شـده. 
تمایل خاصش به مستند سازی از اونجایی می یاد که واقعیت رو 
جذاب ترین داسـتان می دونه. بر خالف یه سـری از مستندسـازا که 
مستند رو تو محیط دانشگاهی و آکادمیک یاد گرفتن، معتقده اگر 
کسی آگاهی و دانش داشته باشه با کمی قریحه و استعداد می تونه 
مستند بسازه. البته دانشگاه رفتن رو برای آموزش این فن کمک 
کننده می دونه و انجامش رو سفارش می کنه. مستند»دست های 
خالـی« روایتـی ازدو سـفر یک هفتـه ای و جداگونه        ی »میشـل فوکو« 
فیلسـوف، تاریخـدان و متفکـر معاصـر فرانسـوی بـه ایرانـه بعـد از 
هفـده شـهریور سـال هـزار و سـیصد و پنجـاه و هفـت . روایتـی نـو، 

جذاب و دیدنی از روزهای پر التهاب انقالب اسالمی ایران.

کارگردان:
جمشید 
بیات ترک

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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کاری  تاریخـــی  مســـتند  ســـاختن 
مســـتند  اگـــر  حـــال  اســـت.  خطرنـــاک 
آن  از  شـــود  ســـاخته  سیاســـی  تاریـــخ 
هـــم خطرناکتر اســـت، آن هـــم در عصر 
چ ســـاده هم  اطالعـــات کـــه بـــا یک ســـر
بـــرد،  ســـوال  زیـــر  را  فیلـــم  می تـــوان 
حتـــی فیلمی کـــه پژوهـــش قدرتمندی 
داشـــته باشـــد. دســـت های خالی از آن 
دســـته فیلمهاســـت. فیلمی کـــه از نظر 
ســـر و شـــکل بســـیار حرفـــه ای اســـت 
ســـینمای  بهترینهـــای  دســـته  ی  در  و 
مســـتند ایران. امـــا موضوعش تحلیل 
هـــای  می کند.دســـت  دشـــوار  را  آن 
کـــه قضاوتی نداشـــته  خالی می کوشـــد 
دروس  ســـرفصلهای  مثـــل  و  باشـــد 
مطالعـــات فرهنگـــی فقـــط روایـــت کند 
ناموفـــق  نبودنـــش  بی طـــرف  در  امـــا 
اســـت. بازســـازی های درجـــه یکی دارد 
و اتالونـــاژ و جلوه هـــای ویـــژه آن حـــرف 
را  قصـــه  تمـــام  کارگـــردان  امـــا  نـــدارد 

نمیکنـــد. تعریـــف 
تـــا  دارد  تـــالش  خالـــی  دســـت  های 
ســـفرهای  از  نزدیک تـــر  هر چـــه  روایتـــی 
فوکـــو بـــه ایـــران را بـــه تصویر بکشـــد. 
به همیـــن دلیل از بازیگرانی اســـتفاده 
فیلـــم  مخاطبـــان  بـــرای  کـــه  می کنـــد 
ناشـــناخته باشـــند، از جملـــه بازیگـــری 
بـــا شـــباهت نزدیکـــی بـــه خـــود فوکـــو، 
کـــه در نخســـتین دقایـــق فیلـــم حتـــی 

ایـــن شـــبهه را ایجاد می کند که شـــاهد 
نمایـــش فیلم هایـــی از فوکـــو هســـتیم 
که این بـــه یاری اســـتفاده از تمهیداتی 
مانند ســـیاه و ســـفید کـــردن تصاویر و 
برنامه هایـــی  از  کامپیوتـــری  اســـتفاده 
کهنـــه  را  تصویـــر  جنـــس  قادرنـــد  کـــه 

کننـــد، صـــورت گرفتـــه اســـت.
امـــا  دارد  فاصلـــه  پروپاگانـــدا  از  فیلـــم 
بـــرای فیلمی کـــه در تحلیـــل یک دوران 
یـــک  مـــورد  در  هـــم  آن  ساخته شـــده، 
گرایانـــه  یکجانبـــه  کمـــی  فیلســـوف 
اســـت. کارگـــردان بســـیار زرنگ اســـت 
روایـــت  بـــر  را  خـــود  تمرکـــز  تمـــام  و 
فوکـــو و انقـــالب گذاشـــته و دســـت به 
اتفاقـــات  از تمـــام  سانســـور نمیزنـــد و 
مثل مقاله و ســـفر آن زوج فمینیست 
می گویـــد.  ســـخن  آتوســـا-ه  نامـــه ی  و 
امـــا در نهایـــت زرنـــگ بـــازی حقیقت را 
هیـــچ  مثـــال  و  نمی کنـــد  عنـــوان  کامـــل 
اشـــاره ای بـــه مصاحبه فوکو بـــا همان 
ایـــن  بـــه  به خصـــوص  نمیکنـــد،  زوج 
قســـمت صحبـــت فوکـــو کـــه میگوید:  
»اظهاراتـــی، حداقـــل در ســـطح حـــرف، 
خصمانـــه  یهودســـتیزی  نفـــع  بـــه 
تظاهرات هـــای  اســـت.  داشـــته  وجـــود 
علیـــه  نه تنهـــا  نیـــز  بیگانه هراســـانه ای 
کارگـــران  علیـــه  بلکـــه  آمریکایی هـــا 
خارجـــی کـــه بـــرای کار بـــه ایـــران آمـــده 
پوستر  فیلم مستندبودند، وجود داشـــته اســـت.« ســـپس 

»دست های خالی«
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کمـــی جلوتـــر می افزاید: »چیـــزی که به 
جنبـــش ایران قـــدرت فوق العاده اش 
بـــوده  دوگانـــه  ثبـــات  نوعـــی  داده،  را 
اســـت. از یـــک طـــرف، اراده ای جمعـــی 
وجود داشـــته کـــه به لحاظ سیاســـی با 
شـــدت و حدت بیان شـــده، و از طرف 
دیگـــر، تمایلـــی به تغییری ریشـــه ای در 
زندگـــی عادی. امـــا این ادعـــای دوگانه 
بنیـــاد  ســـنت ها  بـــر  می توانـــد  تنهـــا 
کـــه  نهادهایـــی  بـــر  شـــود،  گذاشـــته 
ســـهمی از شوونیســـم، ناسیونالیسم 
و  دارنـــد  خـــود  بـــا  طردکنندگـــی  و 
بـــرای افـــراد واجـــد جذابیـــت بســـیاری 
بـــه  اشـــاره ای  هیـــچ  یـــا  هســـتند.«. 
اینکـــه کلـــر بریـــه- کـــه اتفاقـــا در فیلم 
بـــا او مصاحبـــه هـــم شـــد - بـــه کتـــک 
خـــوردن - بـــه خاطـــر قصـــد حضـــور در 
تظاهـــرات مردهـــا- توســـط انقالبیـــون 
اینکـــه  حـــال  نمیکنـــد.  شـــده  تهدیـــد 
فوکـــو آشـــکارا همجنـــس گـــرا بـــوده و 
اساســـا به خاطر ایدز، در ســـال ۱۹۸۴ ، 
در زمانـــی که ایـــن بیماری تازه کشـــف 
موضـــوع  بـــه  همینطـــور  بـــود.  شـــده 
ارتبـــاط او بـــا دانیـــل دافر کـــه مصاحبه 

شـــونده ی اصلـــی فیلـــم اســـت.
فیلـــم می خواهـــد ســـاختار مطالعـــات 
فرهنگی داشـــته باشـــد اما به شـــدت 
از اینکـــه روایـــت نـــگاه یک فیلســـوف 
معروف بـــه انقالب یک کشـــور جهان 

ســـومی اســـت لـــذت می دهـــد ، مثـــل 
رابطـــه یک روســـتایی با یک توریســـت 
زده  از دیدنـــش هیجـــان  کـــه  خارجـــی 
شـــده اســـت. ایـــن درســـت بـــر خالف 
منویـــات حرف های بنیانگـــذار انقالب 
اســـت کـــه مهـــم نیســـت کـــه شـــرق و 
غـــرب چـــه نظـــری در مـــورد انقـــالب ما 

دارند.
ســـر و شـــکل فیلم بـــه شـــدت حرفه 
اســـتاندارد  زیـــر  نگاهـــی   امـــا  ای 
دارد. بایـــد  گفـــت کـــه اگـــر کارگـــردان 
می خواســـته راجـــع بـــه ایـــن موضـــوع 
صحبـــت کنـــد بایـــد راجـــع بـــه تمامـــی 
جزئیـــات آن حـــرف میـــزد و نـــه اینکه 
از  آن  از  قســـمت هایی  حـــذف  بـــا 
بـــه  کـــم می کـــرد.  اعتبـــار فیلـــم خـــود 
عنـــوان مثـــال چـــرا از محتـــوای مقاله 
ای کـــه او در لومونـــد چـــاپ کـــرد و به  
حرفـــی  کـــرد   وارد  انتقاداتـــی  انقـــالب 
زده نمیشـــود؟ در نهایـــت کارگـــردان 
میتوانـــد بگویـــد کـــه به دلیـــل خطوط 
ح شـــدن همـــه ی  قرمـــز امـــکان مطـــر
اینجاســـت  کـــه  نبـــود  موضوعـــات 
کـــه بـــه او میگوییـــم، فیلمـــی نیاز که 
گفتن تمام مســـائلش حساســـیت زا 
باشـــد. برو ســـراغ موضوعـــات راحت 
تـــر. نـــه مســـأله ای بـــه این حساســـی 
آن  راش هـــای  زدن  مـــاه  موقـــع  کـــه 

بترســـی.

فیلم می خواهد 
ساختار مطالعات 

فرهنگی داشته 
باشد اما به شدت از 

اینکه روایت نگاه یک 
فیلسوف معروف 

به انقالب یک کشور 
جهان سومی است 

لذت می دهد
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»کیـارش کرمـی« کارشناسـی ارتبـاط تصویـری داره و اهـل همدانـه. 
بـه عکاسـی مسـتند اجتماعـی عالقـه منـد میشـه. به مـرور زمـان یه 
جایی متوجه می شه نمی تونه یه سری روایت ها و احساسات رو با 
عکس منتقل کنه. برای همین با نگاه عکاسی سراغ فیلم مستند 
مـی ره. سـوژه و موضوعـات عکاسـیش رو در قالـب فیلـم و با روایتی 

مستندبازسازی می کنه. 
حقیقـت رو باالتریـن چیـز می دونـه و ایـن امـکان رو تـو سـینمای 
مسـتند می بینه. معتقده تو مسـتند باید فضای تحمل انتقادات، 
گفتگوی متقابل و امکان بررسـی همه ی موضوعات وجود داشـته 
ایـن  و  کنـه  نـگاه  هنـری  دیـد  بـا  حقیقـت  بـه  داره  دوسـت  باشـه. 
موضوعیه که همیشه در قالب های مختلف عکس و فیلم دنبال 
می کنه. در مستند »روزهای خاکستری« با عکاسی شروع می کنه و 
همین عامل سبب می شه تا با عکاسای قدیمی همدان آشنا بشه. 
به نظرش می رسـه فضاها، روایت ها و احساسـاتی که می بینه جای 
پژوهـش و کارگردانـی داره. پـس تصمیـم می گیـره از ایـن ارتباطـات 

انسانی و زندگی های جذاب مستند بسازه. 

کارگردان:
کیارش کرمی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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درونمایه ای تکراری، 
مرگ یک حرفه...

یادداشتی بر مستند  »روزهای خاکستری«

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان
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درونمایه و فرم است که به اثری 
اثر  این  حاال  می دهد.  تشخص  هنری 
هنری می تواند یک تابلوی نقاشی باشد 
یا یک مستند. با دیدن مستند روزهای 
دستگیرمان  که  چیزی  آن  خاکستری 
می شود همان حس افسوسی است 
روبه زوال  سنتی  حرفه  یک  درباره  که 
می دانیم. مستندهایی شبیه روزهای 
خاکستری بسیار زیادند. مستندهایی 
درباره صاحبان و خود حرفه های سنتی، 
آهنگری،  سازی،  سفال  همچون، 
که دغدغه اصلی شان   ... و  حصیربافی 
این  که  است  نکته  این  بیان  فقط 
اینجا  است.  نابودی  حال  در  حرفه 
البته موضوع، عکاسی آنالوگ است با 
محوریت چند عکاس که درباره گذشته 
و رونق کارشان و خاطرات قدیمی شان 
حرف می زنند. آن چیزی که بین تمام این 
مستندها با چنین موضوعی مشترک 
و  »دریغ  آن هاست.  درونمایه  است 
است!!«  روبه زوال  حرفه  این  که  درد 
ایده  این  از  فراتر  هیچ چیزی  همین! 
وجود  خاکستری  روزهای  مستند  در 
ندارد؛ چرا که زمینه مستند، مصاحبه 
است با چند عکاس آنالوگ قدیمی که 

خاطره می گویند و اینکه امروزه با فراگیر 
شدن عکاسی دیجیتال این حرفه رو به 

نابودی کامل است.
حس  بر  پرداختن  مستند  موضوع 
ناچار  مخاطب  که  است  اندوهی 
تمام  یعنی  شود؛  همراه  آن  با  است 
که  ندارد  غیرازاین  ایده ای  هیچ  اثر 
از  دیجیتال  ورود  با  آنالوگ  عکاسی 
بین رفته است. به نظر این مضمون 
مصاحبه  با  نمی تواند  به هیچ عنوان 
قدیمی،  عکاس  چند  گویی  خاطره  و 
شاکله یک مستند را بسازد. مستندی 
 27 دقیقه بخش زیادی 

ً
با زمان حدودا

از آن اختصاص دارد به نقل خاطراتی که 
پیشین،  دهه های  عکاس باشی های 
شرح  به  مستندساز  دوربین  روبروی 
بدون  که  مستندی  می پردازند.  آن 
هیچ گونه فرمی قابل اتکا و بدون هیچ 
ایده ای در پرورش موضوع، فقط و فقط 
ترغیب ما به افسوس خوردن در قبال 
مرگ عکاسی آنالوگ است. صرف اینکه 
نگاهی  با  است،  روبه زوال  حرفه  یک 
تاریخی، به هیچ عنوان جز همان حس 
برای  دندانگیر  چیزی  نوستالژیک، 
مخاطب ندارد. هیچ چالشی در مستند 

پوستر  فیلم مستند
»روزهای خاکستری«
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نگاه  همین  جز  خاکستری  روزهای 
کلیشه به چشم نمی خورد. مستندساز 
تمام هم و غمش را گذاشته تا حسرت 
پایان یک شیوه در عکاسی را نمایش 
اهمیتی  هیچ  نظر  به  که  چیزی  دهد. 
اندوه  زاویه  همان  جز  کردن  فکر  برای 
پیش  سؤال  این  عبارتی  به  ندارد. 
روزهای  مستند  دیدن  با  که  می آید 
خاکستری آیا باید غصه این را بخوریم 
که تکنولوژی در حال رشد است و چرا 
آنالوگ با ورود دیجیتال مرده  عکاسی 
است؟ غیر از این مورد هیچ چیز دیگری 
وجود  خاکستری  روزهای  مستند  در 
بیان  برای  مستندساز  بنابراین  ندارد؛ 
موضوع، بدترین راه، یعنی انتقال حس 
یک  شرح  نه  و  کرده  انتخاب  را  اندوه 

که  را. به طور مثال تصور کنیم  چالش 
حس  این  شرح  بر  عالوه  مستندساز 
اندوهناک که با مصاحبه هایی مستقیم 
و بدون خالقیت صورت می گیرد، زمینه 
شرح  و  درونی  اندوه  بر  را  مستندش 
زیرکانه درونیات این آدم های از کار بیکار 
می گذاشت.  تصویری  زبانی  با  شده 
آدم هایی که حاال با ورود دیجیتال دیگر 
اما  ندارند؛  را  رقابت  برای  مبارزه  توان 
اینگونه نیست و اینجا فقط این آدمها 
خاطره  و  دوربین  روبروی  می نشینند 

می گویند. همین!
وجودی  با  خاکستری  روزهای  مستند 
برخوردار  کلیشه  ای  درونمایه  از  که 
کاری  نیز  محتوا  این  بیان  در  است، 
برای  فقط  دوربین  نمی دهد.  صورت 
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مصاحبه هایی  بر  دادن  رنگ  و  آب 
زاویه هایی  از  گاهی  بی روح،  و  خشک 
هیچ  که  می کند  استفاده  نامتعارف 
لو  نماهای  در  اغراق  ندارد.  کارکردی 
انگل به شدت از کلیت اثر بیرون زده 
بر  نماها  این  از  پی درپی  برش های  و 
بیش  نیز  برعکس  و  هم تراز  نماهای 
از آنکه ما را مجاب کند شاهد تکنیکی 
در تصویربرداری هستیم، متقاعدمان 
فقط  که  مواجهیم  اثری  با  می کند 
با  را  بی رمق  مصاحبه  یک  می خواهد 

آب وتاب تصویری به رخ بکشد.
از نظر محتوا  بخش زیادی از مستند 

اختصاص دارد به این موارد:
۱. خاطرات چند عکاس باشی از گذشته 
و یادمان عکاسی آنالوگ که پرتره هایی 
از  هیچ کدام  و  خانوادگی اند  و  بی رمق 
یکدیگر  با  مستند  در  حاضر  آدم های 

تفاوتی ندارند.
از  یکی  شعرخوانی  هم  کمی   .2
که  عکاسی  مورد  در  عکاس باشی ها 
کارکرد  بی  هم  مستند  از  بخش  این 
زوال  اندوه  حس  همان  جز  و  است 

آنالوگ چیزی نمی گوید.
3. مشقات کار با آنالوگ در حال حاضر 

و فقدان فیلم و دارو برای چاپ و کاغذ 
مناسب.

در  آنالوگ  عکس  چاپ  نحوه   .۴
بودن  هنرمندانه  و  دارو  با  تاریکخانه 

این کار به زعم عکاس باشی ها.
5. نقل خاطرات استاد و شاگردی این 

عکاس باشی ها در کودکی.
همه اینها فقط در راستای بیان همان 
درونمایه کلیشه است که دوره آنالوگ 
پایان  به  حرفه  یک  به عنوان  حداقل 
مستند  در  ایده  این  است.  رسیده 
و  بی اعتبار  زمانی  خاکستری  روزهای 
بی ارزش جلوه می کند که مستندساز 
در  سعی  فقط  فوق  شده  یاد  موارد  با 
دارد.  نوستالژیک  حس  یک  انتقال 
بیان  برای  شیوه ای  که  مستندی 
مستندی  هوای  و  حال  در  و  ندارد 
است.  مانده  معلق  گزارشی  یا  پرتره 
ناگاه  که  است  دلیل  همین  به 
پایان بندی مستند نیز با مرگ یکی از 
عکاس باشی هایی که در طول مستند 
همراه  بودیم،  او  با  مصاحبه  شاهد 
اشاره ای  که  پایان بندی  یک  است. 
درونمایه  همان  به  کلیشه  به شدت 

تکراری دارد. مرگ آنالوگ.

مستندی که شیوه ای 
برای بیان ندارد و 

در حال و هوای 
مستندی پرتره یا 

گزارشی معلق مانده 
است.
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غ التحصیل مدرسه ی عالی فیلم تهرانه، لیسانس  »امید غریبی« فار
عکاسی داره و دوره های انجمن سینمای جوان رو گذرونده. از سال 

هشتاد و دو ساخت فیلم کوتاه رو شروع کرده.
 یـه زمانـی ورودی هـا مهم تریـن نقش رو تو معماری ایرانی داشـتند. 
هر خونه با توجه به سردرش شناخته می شد. از وضع مالی صاحب 
خونـه گرفتـه تـا نمادهایـی کـه هـر کـدوم بـا معنـی و مفهـوم خاصـی 

استفاده میشد. 
مستند »نقش به دیوار« روایتیه از نقش این ورودی ها و معماری 
اونها در زمان های مختلف. مستندی که با نگاهی شاعرانه روایتگر 

این نمادها و نشونه ها است.

کارگردان:
امید  غریبی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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عدم تسلط بر 
تکنیک های اجرایی

یادداشتی بر مستند  »نقش به دیوار«

نقد
نویسنده:  

رحیم
 ناظریان
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شد  خواهیم  متوجه  سخت 
درباره  دیوار«  به  »نقش  مستند 
نقش های روی دیوار در معماری چند 
دهه قبل تهران است یا پرتره ای است 
گذاشته  سن  به  پا  استاد  یک  درباره 
با  و حاال  بود  بنا  استاد  گذشته  که در 
دوچرخه ای به یاد خاطرات قدیمی اش 
و  کوچه پس کوچه ها  از  عبور  با 
اطالعات  ما  به  تهران  خیابان های 
می دهد. مستند در زمانی کمتر از سی 
دارد  زیادی  روایی  پرش های  دقیقه 
فیلم نامه  پرداخت  عدم  از  نشان  که 
استفاده  میان  این  در  و  می دهد 
تصویر  به  برای  بازسازی  شیوه  از 
کشیدن گذشته نیز نشانه ای بر عدم 
تکنیک های  بر  مستندساز  تسلط 
مستند  در  متن  گفتار  است.  اجرایی 
است؛  اول شخص  دیوار«  به  »نقش 
به جای  مستند  محوری  کاراکتر  یعنی 
مصاحبه رودررو با دوربین و یا عوامل 
نریتور  به جای  خود  پشت صحنه، 
حرف می زند؛ اما لحن این گفتاِر متن 
یا  شاعرانگی  این  است.  شاعرانه 
انتخاب زبانی فاخر در برخی صحنه ها 
راوی  بودِن  »اول شخص«  ماهیت  با 

منافات دارد. کاراکتری که در حال درد 
با  خود  اسرار  افشای  و  کردن  دل  و 
کتابی و رسمی  با لحنی  گاهی  ماست 
و گاهی با لحنی عامیانه حرف می زند. 
»من امروز در میان هیاهوی این شهر 
و البه الی این خانه های بلند به دنبال 
دورم؛  گذشته ی  از  هستم  نشانه ای 
و  خورده  ورق  عمرم  دفتر  اینک  که 
برگی از خاطراتش را روبرویم گشوده تا 
پیرانه سر در پی عشق جوانی ام باشم.«

ابتدایی مستند، شخصیت  5 دقیقه 
با  متعدد  پالن هایی  در  را  محوری 
تهران  شهر  سطح  در  دوچرخه اش 
و  می زند  رکاب  فقط  که  می بینیم 
مورد  در  سربسته  به صورت  البته 
اطالعاتی  نیز  مستند  اصلی  موضوع 
نریشن،  و  تصاویر  اینکه  تا  می دهد. 
استاد  یک  او  می کند.  باز  را  موضوع 
بنای قدیمی است که با تغییر شکل 
احتمااًل  تهران  در  معماری  سلیقۀ  و 
این  و  ازدست داده  را  شغلش  اکنون 
مستند بهانه ای است تا او و شغلش 
ابتدا  از  گرچه  بشناسیم.  بیشتر  را 
دیوار«،  به  »نقش  مستند  پایان  تا 
معمار  یک  از  استفاده  با  مستندساز 

پوستر  فیلم مستند
»نقش به دیوار«
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و  شمایل  و  شکل  شرح  به  قدیمی 
کاربرد و معنای نقوش دیوار خانه ها و 
نقوش روی دروازه قدیمی شهر تهران 
و طرح های ورودی خانه ها که از سنگ 
و کاشی است و همچنین گچ بری ها و 
نماسازی قدیمی می پردازد، اما در این 
و  خصوصی  زندگی  بر  نیز  نقبی  میان 
جوانی  در  معمار  استاد  این  عاشقی 
که  اساسی  ضعف  همان  می زند. 
به شدت  مستند  این  فیلمنامه  در 
محسوس است و در برخی صحنه ها 
به هیچ عنوان ارتباطی با موضوع زمینه 
مستند  طول  در  زنی  ندارد.  مستند 
به  بازسازی شده،  درصحنه های 
نمایش در می آید و استاد بنا نیز او را 
عشق قدیمی خود معرفی می کند. به 
عبارتی مستندی که با لحنی رسمی در 
حال مرور ویژگی های معماری گذشتۀ 
وارد  بی مقدمه  ناگهان  است  تهران 
و  می شود  راوی اش  خصوصی  زندگی 
البته مستندساز تالش دارد تا عشقی 
یک  چهرۀ  نمایِش  قالب  در  عینی، 
را  اسلوموشن  حرکات  با  جوان  دختر 
به جای عشق ذهنی این استاد بنا به 
از  مرد  گفتار  کند.  غالب  هنر  و  بنایی 

زبان استاد بنا می گوید: »عاشق بودم 
و در نقش و نگار سر در خانه یار غرق 
سر  به  کم  کم  که  بود  این  می شدم، 
عالقه  آجری  نگارهای  و  نقش  و  درها 
نگار  و  نقش  در  را  عشقم  کردم.  پیدا 
سردرها جستجو می کردم.« تنها چیزی 
که متِن نریشن ندارد، عنصر باورپذیری 
کنیم  باور  مجبوریم  ما  اینکه  است. 
این استاد بنا به خاطر آن دختر عاشق 
بنایی شده یا به خاطر بنایی، عاشق آن 
به هیچ عنوان  که  ای  فیلمنامه  دختر! 
نبوده  موفق  کاراکترش  پرداختن  در 
که  می کند  طرح  را  استدالل هایی  و 
بنا  شاگرِد  »من  نیست.  باورپذیر 
دختر  یک  عاشق  بودم،  شده  عاشق 
صاحب منصب پهلوی. تا ته تابستان 
طول کشید که استاد واقعیت رو بهم 
فهماند و عشقی بدون فرجام را از سرم 
رو  سرم  سردرها  با  به ناچار  و  انداخت 
گرم کرد. این شد که راه اوستام رو ادامه 

دادم و منم معمار شدم.«
به ظاهر  که  سکانس  این  بعد 
عقیم  پایان بندی  برای  زمینه چینی 
مستند نیز هست، مجدد پالن هایی 
از گشت وگذار در شهر و شرح ویژگی ها 
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سردرهای  نگار  و  نقش  کارکردهای  و 
فاجعه  اما  شاهدیم؛  را  تهران  قدیمی 
این  که  می خورد  رقم  آنجا  فیلمنامه 
می گیرد  تصمیم  اکنون  در  بنا  استاد 
دختری  همان  خواستگاری  به  مجدد 
برود که در سال های دور، خانه شان را 
ساخته بود. خانه ای که حاال فقط نمای 
ظاهری اش مانده و پشت آن برجی بنا 
بیش  بدیهه سازی  این  است.  شده 
با  همراهی  برای  طبیعی  امری  آنکه  از 
کاراکتر محوری باشد به شدت نمایشی 
از آب در آمده. یک وصله  و مصنوعی 
پایانی  سکانس های  در  که  ناجور 
مستند، بدون هویت و معنا قرارگرفته 
جبر  با  می خواهد  مستندساز  است. 
به فیلمنامه رنگی دراماتیک بدهد که 
البته موفق نیست. استاد با دسته گلی 
خانه اش  در  به  زن  این  با  ازدواج  برای 
از  شده  نقاشی  تصویری  با  و  می رود 
گل  می شود،  مواجه  خانه  درب  بر  او 
باز  بی نتیجه  و  می افتد  دستش  از 
از  کنایه ای  به  شبیه  چیزی  می گردد. 
فروپاشی  و  قدیمی  عشق  فروپاشی 
بعدازاین  تهران!  هویت  با  معماری 
نریشن  بی ربط  و  ناجور  سکانس 

دوباره با لحنی رسمی که صدای خود 
معماری  بررسی  به  است  پیرمرد 
و  هویت  و  فرهنگ  در  آن  نقش  و 
فرهنگ  با  آن  ارتباط  و  زندگی  شرایط 
معماری می پردازد و نماهایی از تهران 
با  نیز  را  مدرن  بناهای  تا  میالد  برج  از 
مستند  شاهدیم.  پی درپی  تصاویری 
بی شک  می رسد.  پایان  به  همینجا 
پایان بندی یک غافلگیری است،  این 
اما نه به خاطر جذابیت روایی یا فرمی، 
بلکه غافلگیری به دلیل شدت بی ربط 
بودن سکانس ها با آنچه با آن مستند 
هولناک  ضرب  یک   می رسد.  پایان  به 
برای  اختتامیه  یک  نداشتن  خاطر  به 

مستندی که به شدت آشفته است.
موسیقی ایرانی در کل مستند »نقش 
وقفه  بدون  آخر  تا  ابتدا  از  دیوار«  به 
حتی  می شود.  شنیده  پس زمینه  در 
وقتی سروصدای ماشین ها و موتورها 
هست، حتی وقتی تصاویر گشت وگذار 
مرد در شهر را می بینیم و جالب اینکه 
نیز  متن  گفتار  شنیدن  زمان  در  حتی 
موسیقی با صدای کم همچنان شنیده 
می شود. استفاده بی رویه از موسیقی 
برای رنگ دادن بر تصویری که همه جا 

موسیقی ایرانی در 
کل مستند »نقش 

« از ابتدا تا  به دیوار
آخر بدون وقفه در 
پس زمینه شنیده 

می شود. حتی وقتی 
سروصدای ماشین ها 

و موتورها هست، 
حتی وقتی تصاویر 

گشت وگذار مرد در 
شهر را می بینیم و 

جالب اینکه حتی در 
زمان شنیدن گفتار 

متن نیز موسیقی با 
صدای کم همچنان 

شنیده می شود. 
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بی  نیز  را  موسیقی  خود  ندارد،  کارکرد 
کارکرد می کند.

این  در  نیز  استادبنا  خاطرات  بازسازی 
بخشی  کردن  محو  و  برش  با  مستند، 
از قاب، سعی در واقع نمایی دارد. گاهی 
تصویر محو دختری جوان را اسلوموشن 
نشان می دهد که در حال راه رفتن است 
بازسازی شده  تصاویر  این  نیز  گاهی  و 
تا حاشیه های  با نماهایی بسته است 
اختالل  لوکیشن  در  غیرقابل کنترل 
بازسازی  است  این  نکته  نکند.  ایجاد 
برای  فقط  دیوار«  بر  »نقش  مستند  در 
و  است  خاطرات  به  عینیت بخشی 
شکل ارائه آن نیز بی شباهت به آیتمی 
نیست.  کلیپ  ویدئو  یا  موسیقایی 
مستندساز می خواهد کاستی بازسازی 
محو  قبیل  از  ابتدایی  تمهیدات  با  را 
کردن یا اسلوموشن یا قاب های بسته 
جبران کند. به طور مثال نمایش چندباره 
مالط  دارد  که  بسته-  قابی  -در  دستی 
کارکردی  هیچ  تکلیف  رفع  جز  می گیرد 
دختری  پاهای  از  بسته  نمایی  یا  ندارد. 
که مثاًل معشوقه مرد در گذشته است 
و چندین بار در مستند از آن استفاده 

می شود.
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»مهدی زمان پور کیاسری« کارشناسی مدیریت دولتی و کارشناسی 
ارشد تهیه کنندگی تلویزیون داره. بعد از تهیه و تولید چند مستند 
تلویزیونـی مسـتند »مشـتی اسـماعیل« رو مـی سـازه کـه توی تغییر 
روند کاری و تفکراتش خیلی تاثیر می ذاره. سراغ مستند رفته چون 
 
ً
معتقده در مسـتند یه زندگی ویژه رو ثبت می کنی که ممکنه بعدا

نباشه و این مسأله می تونه زندگی و دنیای دیگران رو تغییر بده.
بـه عنـوان یـه مسـتند سـاز مسـتقل کـه کارهـاش در بیشـتر مواقـع 
بیش از یک سال زمان میبره گاهی دچار مشکل مالی میشه و این 

رو بزرگترین دغدغه مستند سازها می دونه. 
 زینِب مستند »پاِپلی«  در خانواده ای با شرایط خاص زندگی می کنه 
و در آسـتانه  ی یـه تصمیـم مهمـه، دیـدن ایـن مسـتند جـذاب رو از 

دست ندید.

کارگردان:
مهدی 

زمان پور کیاسری

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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یبا قربانی قصه ز
یبا میشود  تصویر ز

یادداشتی بر مستند  »پاِپلی«

نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو
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یبا قربانی قصه ز
یبا میشود  تصویر ز

فیلــم کــه شــروع می شــود زمــان 
۱ ســاعت و ۱۱ دقیقــه آن جلــب توجــه 
طــول 7۰  در  کــه  امیدواریــم  و  می کنــد 
آن  دانــش  بــه  هــم  حســابی  دقیقــه 
شــویم  ســرگرم  هــم  و  شــود  اضافــه 
امــا دقایقــی ابتدایــی فیلــم پــر اســت 
بــه  نیســت  معلــوم  کــه  تصاویــری  از 
کجــا منتهــی شــود. فیلمــی کــه اســم 
اتالونــاژ کار خــود را در کنــار فیلمبردارش 
بیــاورد، بایــد بــه فیلمبــرداری از دقــت 
کــرد و انصافــا بایــد گفــت پاپلــی بهتریــن 
فیلمبــرداری جشــنواره امســال را دارد.
امــا آیــا یــک فیلــم فقــط باید فیلمبــرداری 
خــود داشــته باشــند و تصاویــر زیبای ما 
نشــان دهــد اگــر می خواســتیم تصاویــر 
زیبا را ببینیم می توانســتیم به اینترنت 
برویــم و از عکس هــای عکاســان خوبــی 
کــه از آنجا عکاســی کرده انــد لذت ببریم. 
ــا زندگــی روســتایی  پاپلــی عشــق بــازی ب
اســت.روایت زندگــی یــک خانــواده کــه 
پــدر معلــول مــادر زحمتکــش و دختــر 
جــوان و فــداکار آنهاســت.پاپلی فیلــم 
آرام اســت آرام آرام جلــو مــی رود و تمــام 
ضمــن  کــه  می کنــد  را  خــود  تــالش 
نشــان دادن تمــام عیــار طبیعــت زیبــای 

شــمال بــه زندگــی ایــن خانــواده نقــب 
ــی در  ــد و حت ــالش می کن  ت

ً
ــا ــد. انصاف بزن

جاهایــی تماشــاگران امیــدوار می کنــد 
کــه قــرار اســت ایــن فوق العــاده ببینــد 
است.مشــکل  بی ثمــر  تالشــش  امــا 
از جایــی شــروع می شــود کــه کارگــردان 
اســرار بســیاری در نشــان دادن تصاویــر 
بــه شــکل عکاســی گونــه دارد ایــن فیلم 
را اذیــت می انــدازد و مشــکل دوم زمــان 
طوالنــی فیلم اســت که کارگــردان پیش 
زمــان   

ً
حتمــا کــه  کــرده  انتخــاب  خــود 

درســت اســت امــا واقعیــت اینجاســت 
کــه فیلــم می توانــد تــا 2۰دقیقــه کوتاهتــر 

شــود.
معلــول  پــدر  شــخصیت  چنــد  هــر 
خانــواده بــا طنــزی کــه در وجــود خــود 
دارد و همیــن طــور شــخصیت دوســت 
داشــتنی دختــر خانــواده میــزان کمــی 
 ایــن 

ً
کششــی ایجــاد می کننــد امــا واقعــا

مقــدار برای نگه داشــتن تماشــاگر های 
تلویزیــون یــا در ســالن ســینما کافــی 

اســت؟
دختــری کــه در کشــاکش ســختی های 
ــت  ــرده اس ــر ک ــود گی ــواده خ ــی خان زندگ
و زینــب دختــر تنهایــی اســت هــر چنــد 

پوستر  فیلم مستند
»پاِپلی«
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کــه بــا خانــواده خــود زندگــی می کنــد امــا 
ــه در  بــه هیــچ عنــوان درک نمــی شــود ب
کوچــه کاســتی دارد روی چشــمان خــود 
را بــر تنهایــی دختــر خــود بســته اســت 
یــک  زندگــی  تراژیــک  داســتان  پاپلــی 
خانــواده روســتایی اســت نــه بــه شــکل 
خدمــت  مــردم  بــه  کــه  تراژدی هایــی 
و  روزمــره  زندگــی  تــراژدی  می شــود 
خســته کننــده. فیلــم هــر چقــدر بــه جلو 
مــی رود کیفیــت باالتــر مــی رود و بیشــتر 
تماشــاگران متهــم می کننــد از ایــن کــه 
بــه  آشــکارا  بــود  کوتاهتــر  کمــی  کاش 
دلیــل موقعیــت جغرافیایی خــود فیلم 
موفقــی یاســر طالبــی دلبنــد و همینطور 
فیلــم موفــق مهــدی منیریدینــار را بــه 
خاطــر مــی آورد کــه البتــه از نظــر موضــوع 
بــا ناراحتــی نــدارد ولــی جغرافیــا تماشــاگر 
کــه  کنــد  مــی  متوجــه  بالفاصلــه  را 
ناخــودآگاه در حــال مقایســه ایــن فیلــم 
بــا آنهاســت آن دو فیلــم هــای موفــق تــر 
بودنــد بــه دلیــل اینکــه تمرکــز خــود را بــر 
ســوژه خــود گذاشــته بودنــد و بیهــوده 
فیلــم خــود را پــر از تصاویــر زیبــا نکــرده 
بودنــد اگــر فیلــم کوتــاه تــر شــود صــد 

درصــد جــذاب تــر خواهــد شــد.

فیلم هر چقدر به 
جلو می رود کیفیت 

باالتر می رود و بیشتر 
تماشاگران متهم 
می کنند از این که 

کاش کمی کوتاهتر 
بود آشکارا به دلیل 

موقعیت جغرافیایی 
خود فیلم موفقی 

یاسر طالبی دلبند و 
همینطور فیلم موفق 

مهدی منیریدینار را 
به خاطر می آورد.
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»بهمن ابراهیمی« کارشناسـی و کارشناسـی ارشـدش رو در رشته ی 
ادبیات فارسـی گذرونده. از سـال هشـتاد وارد صداوسـیما شـده.با 
اینکـه در ابتـدا شـغلی اداری داشـته ولـی بـه خاطـر عالقـه اش بـه کار 
تولیـدی رو میاره و فیلمسـاز میشـه. تجربه ی سـاخت برنامـه ادبی، 

سریال و برنامه های روتین و مستندسازی رو هم زمان داشته. 
کارگردانی، تهیه کنندگی، فیلمبرداری رو در کارهاش انجام داده. پای 
همیـن کارهـا  بـود کـه فهمید گرایش اصلیش به طبیعته. مسـتند 
سـازی رو بـا »واالت« بـه معنـای سـرزمین کـه دربـاره ی کردسـتان بود 
شـروع کـرد. و بعـد از اون مسـتندهای دیگـه  ای در مـورد طبیعـت 

ساخت. 
دغدغه هـای زیسـت محیطـی ، جاذبه هـای طبیعی و تاریخـی، حیات 
و  جنگل هـا  ناگـوار  مشـکالت  احـوال،  ناخـوش  طبیعـت  وحـش، 
مراتع موضوع همه مستند هایِی که تا حاال ساخته. مستند »پازن 
رَمـز« نگاهـی داره بـه زندگـی بزهـای کوهـی در حـوزه آبریـز 

ُ
هـای خـان گ
گاماسیاب. 

کارگردان:
بهمن ابراهیمی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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یک مستند جانوری با 
کیفیت باال

رَمز«
ُ
یادداشتی بر مستند  »پازن های خانگ

نقد
نویسنده:  

رحیم 
ناظریان
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مســتندی  اینکــه  تصــور  شــاید 
جانــوری دارای روایتــی داســتانی باشــد تــا 
حدودی سخت به نظر برسد، اما پازن های 
رَمز مســتندی اســت که به واســطه 

ُ
خانگ

ســوژه  در  دراماتیــک  نکتــه ای  بــر  توجــه 
جانــوری اش توانســته تــا حــدودی روایتی 
از عناصــر داســتانی بی بهــره  کــه  بســازد 
نباشد. مستندساز با تمهیداتی همچون 
تصویربــرداری باشــکوه و گفتــار متنــی که 
پازن هــای  زیســت  دارد،  ویــژه ای  لونــدی 
رَمــز را با تأکید بر جدایــی نرها و 

ُ
کــوه خانگ

مــاده بعــد از بــارداری روایت می کند. نکته 
همینجاســت. اینکــه مســتند پازن هــای 
رَمز فقط یک مســتند حیات وحش 

ُ
خانگ

نیســت.  می دهــد  علمــی  اطالعــات  کــه 
مستندساز زمینۀ روایت را بر این جدایی 
عجیــب می گــذارد و همین کافی اســت تا 
نه تنها جذابیت های بصری و زیبایی های 
طبیعــی در مســتند به چشــم بیاید بلکه 
مــا به عنــوان مخاطــب درگیــر ایــن رویداد 
منحصربه فــرد نیــز باشــیم؛ اما افســوس 
مســتندی کــه بنیانــش بــر معاشــقه ای 
جانوری بنا شده به دلیل محدودیت های 
عجیب وغریــب ممیــزی، حتــی در چنیــن 
اســت،  مربــوط  حیوانــات  بــه  کــه  آثــاری 

مخاطــب از نمایــش تمــام و کمال ســوژه 
محــروم اســت. این ممیــزی آنجایــی اثر را 
دســتخوش ضعــف می کنــد کــه اســاس 
 
ً
روایتــش بــر همیــن جفت یابــی و نهایتــا
جدایــی چندماهــۀ نــر و ماده هــا تــا تولــد 

بزغاله هاست.
لحظــات  رَمــز 

ُ
خانگ پازن هــای  مســتند 

درخشــانی را بــرای ثبــت جفت یابــی قــوچ 
و میــش و کل و بــز بــه تصویر می کشــد و 
بدون اینکه وارد حاشــیه شود روایتش را 
بر مبنای تغییر فصول پیش می برد. اثری 
کــه بی شــک یکــی از بهتریــن نمونه هــای 
مســتند جانوری ایرانی است که تابه حال 
بومــی  فیلمســازان  توســط  داخــل  در 

تولیدشده.
پازن هــای  مســتند  قــوت  نقــاط  از  یکــی 
رَمز تصویربرداری بی بدیل آن است. 

ُ
خانگ

هــم ازاین جهت که تصاویــر از نظر زیبایی 
بصــری و قاب بنــدی درخشــانند و هــم از 
نظــر ثبــت لحظــات حســاس یــا نــادر کــه 
نشــان از صــرف هزینــه زمانــی کافــی برای 
پرداختــن مفصل بــه ســوژه دارد. دوربین 
رَمز موفق شــده 

ُ
مســتند پازن هــای خانگ

اســت تصاویر نــادر و کمتر دیده شــده ای 
از ســوژه ارائــه کنــد و بــرای ثبــت آن از انواع 

پوستر  فیلم مستند
رَمز«

ُ
»پازن های خانگ
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یکی از نقاط قوت 
مستند پازن های 

رَمز تصویربرداری 
ُ
خانگ

بی بدیل آن است. هم 
ازاین جهت که تصاویر 

از نظر زیبایی بصری و 
قاب بندی درخشانند 

و هم از نظر ثبت 
لحظات حساس یا 

نادر که نشان از صرف 
هزینه زمانی کافی برای 

پرداختن مفصل به 
سوژه دارد.

تصویربرداری هوایی و زمینی و همچنین 
تصویربــرداری بــا دوربین هایــی بــا قــدرت 
زوم بــاال بهــره بــرده اســت. تدویــن نیــز در 
این مستند یک ایدئال برای مستندهای 
نماهــای  از  برش هایــی  اســت.  جانــوری 
مختلف محیط و ســوژه ســبب می شــود 
تا همراهی گفتار متــن و تصاویر به خوبی 
بــا یکدیگــر کامل کننــده محتــوا باشــند. 
به طور مثال مستندساز با صرف کمترین 
زمــان، تــرس پازن هــا از ورود انســان بــه 
محیط زیستشــان را با چند برش از رفتار و 
واکنــش آنها به نمایش می گــذارد. نمایی 
کوتــاه از ورود یــک انســان، نمایــی کوتــاه 
از نــگاه خیــره چنــد پــازن بــه لنــز دوربین، 
 
ً
نمایی کوتاه از برخاستن چند پازن و نهایتا
فرارشان، گرچه شاید امری واقع نباشد اما 

در واقع نمایی موفق است.
از موارد دیگر در تائید کیفیت مســتندی 
کــه داعیــه پرداختــن بــر ســوژه ای جانوری 
دارد، می توان به صدابرداری و صداگذاری با 
کیفیت خوب، موسیقی متناسب با فضا، 
تصویربرداری متنوع از ســوژه و اشــراف بر 
موضوع از نظر علمی اشاره کرد که تمامی 
رَمز به 

ُ
این موارد در مستند پازن های خانگ

شکلی تحسین برانگیز به کاررفته اند.
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»روح اهلل قاسمی« کسی که قرار بود مهندس بشه ولی مستندساز 
شد!  اوایل دانشگاه جّو و حال و هوای فیلمسازی یک دل نه صد 
دل عاشـقش می کنه و می کشـوندش به دنیای هنر. اگرچه االن به 
واسـطه  ی مسـتند »مـردم نیمه جـان« سـراغش اومدیـم ولـی اهـل 
فیلمنامه نویسـی، مطالعـه ی رمـان و عالقه منـد بـه سـاخت  فیلـم 
اجتماعیـه.  مسـتند  سـاخت  دغدغـه اش  هسـت.  هـم  داسـتانی 
یازدهمین ماه سال دو هزار و هفت، بعد از سقوط داعش، موصل 

به روایت روح اهلل قاسمی در مستند »مردمان نیمه جان«

کارگردان:
روح اهلل قاسمی

نویسنده:
سیده زهرا 
مطهری کیا
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نمایش قساوت نقد
نویسنده:  

محمود 
صادقلو

یادداشتی بر مستند  »مردمان نیمه جان«
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مردمان نیمه جان، فیلم هولناِک 
روح اهلل قاســمی یکی از سرراســت ترین 
اســت.  جشــنواره  امســال  فیلمهــای 
اســتانداردی خیلــی خــوب  بــا  قصه گــو، 
و کمــی بی رحــم. فیلمســاز می گویــد کــه 
می خواســته فیلمی حسی بسازد. حس 
که او در دل تماشاگر ایجاد میکند حس 
تــرس اســت. روایتی کامال کالســیک که 
مرکــز  در  و  اســت  کارگــردان  خــود  راوی 
کادر. دلیلــی کامال دراماتیک پشــت این 
نوع روایت است. از نمایش چهره اغلب 
مصاحبــه شــوندگان بــه دالیــل امنیتــی 
بــودن  دوربیــن  جلــوی  و  شــده  پرهیــز 
کارگــردان کامــال جــواب داده. بــه اضافــه 
قصه ای جذاب و تلخ از سقوط یک شهر.
البته فیلم اشــتباهی غیــر قابل اغماض 
دارد و آن هم بیان نکردن دقیق روزهای 
ســقوط اســت و همینطــور سرنوشــت 
رهبران عشــایری که بــا داعش همکاری 
کردند. در روزهای ســقوط نوری المالکی 
نخست وزیر وقت عراق به حدی اهمال 
کــرد و آماتــور گونــه رفتــار کرد کــه صدای 
مرجع بزرگ شیعیان، آیت اهلل سیستانی 
را هــم در آورد. پــس از ســقوط موصــل 
بود که آیت اهلل حمایت خود از مالکی را 

قطع کرد و دولت مالکی سقوط کرد. این 
موضــوع اگــر در این فیلم گفته نشــود ، 

پس کجا باید گفته شود؟
هــم  عشــایر  رهبــران  سرنوشــت  از  و 
بعیــد در اینترنــت اطــالع کســب کنیــم. 
باقــی فیلــم اگر عالــی نباشــد ، نزدیک به 
خیلــی خــوب اســت. اســتفاده از آرشــیو 
بــه قــدر الزم و کفایت بــوده و ریتم فیلم 
بسیار مناسب است و قصه  خوب جلو 
کارگــردان  مــی رود. هرچنــد در جاهایــی 
الیــی  تصاویــر  از  دائــم  داده  ترجیــح 
استفاده کند و روایت را از دیدار و دیدن 
موضــوع فقــط محــدود بــه شــنیده های 
تماشــاگر از زبــان مصاحبه شــونده کند. 
فیلــم هیــچ کجــا از ریتــم نمی افتــد و جــز 
معــدود فیلم هــای جشــنواره اســت که 
زمانش کامال درســت اســت. فیلم قبل 
از حوصله ســر بر شــدن تمام میشود و 
قاســمی حتــی می توانســت بــاز هم جلو 
برود و فیلم خود را طوالنی تر کند. با این 
حال تصمیم گرفت فیلــم خود را در اوج 

تمام کند.
می کنــد  توجــه  قابــل  فیلــم  جزییــات 
و  اســت  عالــی  تدویــن  هســتند، 
فیلمبــرداری هــم اســتاندارد. نویســنده 

پوستر  فیلم مستند
»مردمان نیمه جان«
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کامال قصه را حرفه ای جلو برده، هر چند 
انتظار روایت های پســت مــدرن نداریم 
امــا امــکان بــازی بــا زمــان بــه شــکلی که 
معموال در مستندهای بی بی سی وجود 
جذابتــر  هــم  ایــن  از  اکــران  فیلــم  دارد، 
فــوق  هــای  صحنــه  تماشــای  میکــرد. 
خشن، حتی با تمهید فلو کردن تصاویر 
باز هم غیر قابل تحمل اســت اما دقیقا 
در جهت کارکرد فیلم اســت و گذاشتن 
آنهــا اجتنــاب ناپذیــر. اگــر موضــوع نوری 
در  هــم  عشــایر  سرنوشــت  و  مالکــی 
فیلــم گنجانده میشــد، میشــد به فیلم 
نمره ۸ از ۱۰ داد اما این حذف آشــکار، به 
خصوص اولی، فیلم را به پروپاگاندای ما 

خوبیم می کشاند.
ج  شــخصیت اصلــی فیلــم در جایــی خار
از موصل اســت، میــزان صحبت های او 
از بقیــه بیشــتر اســت. قصــه او هولناک 
اســت و خــود او جانبــاز ایــن قصــه. ای 
کاش میشــد کــه فیلم بــا داعشــی های 
بیشتری مصاحبه می کرد و ابعاد فاجعه 
را از زبان آنها هم می شــنیدیم اما همین 
یکــی هم کافی بود برای روایت قســاوت 

نمایندگان شیطان روی زمین.
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