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نوراهلل نصرتی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

هفتم دی ماه 1382
بـه  رسـید.  بـم  شـهر  ویرانه هـای  بـه  نصرتـی  نـوراهلل  زلزلـه،  از  بعـد  روز  دو 
کارهـای  عنـوان مامـور سـمعی و بصـری سـازمان هـال احمـر اون روزهـا 
یـادی داشـت. بایـد از خسـارت¬های شـهر عکـس هوایـی می گرفـت،  ز
رونـد  بایـد  تنظیـم می کـرد،  بـرای رسـانه ها  رو  گزارش¬هـای دقیقـی  بایـد 

یخ به خوبی تصویر می کرد.  امدادرسانی رو برای ثبت تو تار
کـه برای اولین بار متوجه شـد  شـاید همـون جـا، تـو دل اون فاجعـه بـود که 
عضو چه سازمان بزرگیه، که هال احمر چطور آرامش رو، امید رو، زندگی 

رو زنده نگه می داره. 
همـون روزهـا بـود کـه تصمیـم گرفـت در این مورد یه مسـتند بسـازه. شـروع 
کـه تـازه متوجـه شـد  کـردن و تـو جریـان ایـن مطالعـه بـود  کـرد بـه مطالعـه 

که می شناخته. هال احمر خیلی بیشتر از چیزیه 
گفتن به مردم داشت. یادی برای  خب، اون چیزهای ز

مردم حق داشتند بدونن دلشون دقیقا به چی قرصه.
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زندان ایران وایت غربت فر ر
مسـتند »چهـل هـزار فرزنـد« بـه كارگردانـى نـوراهلل نصرتـى، قصـه اسـرای ايرانـى در عـراق و 
مشکالت خانواده های آن ها را روايت مى كند. به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى 
مستند، نوراهلل نصرتى كارگردان مستند »چهل هزار فرزند« درباره تولید اين مستند گفت: من 
همیشه احساس مى كردم كه به مقطع ده ساله اسارت رزمندگان ايرانى كه از هشت سال 
دفاع مقدس چیزی كم ندارد، آن طور كه بايد پرداخته نشده است. بیش از چهل هزار نفر 
از رزمندگان ايرانى سال ها در اسارت رژيم بعثى بودند و شکنجه ديدند و خیلى از آن ها به 

شهادت رسیدند. اين ده سال به نظرم در تاريخ معاصر به شدت مغفول واقع شده است.

نوراهلل نصرتی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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وی افزود: من در زمان دانشجویی 
و  اسـرا  اداره  بـه  تحقیقـات  بـرای 
بـا  و  رفتـم  احمـر  هـال  سـازمان  مفقودیـن 
بـا  گـو  و  گفـت  مطالعـه برخـی پرونده هـا و 
کـردم از این  مسـئولین ایـن عرصـه، حیرت 
کـه چنیـن ظرفیتـی در سـاخت فیلم هـای 
مسـتند و داسـتانی مـورد غفلـت واقع شـده 

است.
کـرد: »چهـل هـزار فرزنـد«  کیـد  نصرتـی تا
که یک سـری  یک مسـتند پژوهشـی اسـت 
اتفاقـات تاریخـی را از دیـد شـاهدان عینـی 
روایـت می کنـد. این مسـتند با یک مسـئله 
حقوقی سر و کار دارد. در اپیزود اول »چهل 
هـزار فرزنـد«  بـه نـام »زندان حجـاج«، نقض 
حقوق بشر توسط رژیم بعث بررسی می شود 
گزارش های  و این اتفاق از طریق بازخوانی 
صلیب سرخ رقم خواهد خورد. اپیزود دوم 
بـه نـام »باغ هال« به سـازمان هـال احمر و 
اداره ی اسرا و مفقودیِن این سازمان و نقش 

این اداره در دوران دفاع مقدس و پس از آن 
در حـوزه مسـائل مربـوط بـه مفقودین و اسـرا 
می پردازد. اپیزود سـوم هم به نام »قاصدان 
سـپید و سـرخ« به تبادل شـش میلیون نامه 

بین اسرا و خانواده هایشان می پردازد.
کارگـردان مسـتند »چهـل هـزار فرزنـد« در 
کـه بـه  گفـت: اپیـزود آخـر ایـن مسـتند  آخـر 
نـام »چهـل هـزار فرزنـد« اسـت بـه نوعـی بـا 
سـه اپیـزود اول تفـاوت دارد. ایـن بخـش از 
مسـتند بـه نوعـی پرتـره خانـم بهجـت افـراز 
کـه هجـده سـال رییـس اداره اسـرا و  اسـت 

مفقودین سازمان هال احمر بوده اند.
کارگردانی  مستند »چهل هزار فرزند«  به 
نوراهلل نصرتی تولید شده است و با پذیرفته 
شـدن در فصـل سـوم جشـنواره تلویزیونـی 
مسـتند در تاریخ هشـتم آذرماه، در ساعت 
تلویزیونـی  برنامـه  قالـب  در  و  بیسـت 
شـبکه  آنتـن  روی  بـه  مسـتند  جشـنواره 

مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»چهل هزار فرزند«
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در حیـن دیـدن یـک فیلم ممکن 
اسـت اشـک بریزیـد و این بخش 
احساسی ماجرا، در کنار منطق علمی نقد 
و تحلیل، مسئله آن چنان عجیبی نیست. 
امـا وقتـی در طـول دیـدن یـک فیلـم فقـط 

تحـت تأثیـر تصاویر آرشـیوی قـرار بگیرید و 
کـه دیگـران در زمانـی  بـه نوعـی تصاویـری 
کرده انـد، در فیلـم،  و مکانـی دیگـر ضبـط 
بیش از اندازه اسـتفاده شـود ، به حدی که 
نتوانید اصالت اثِر تازه را تشخیص دهید، 

غوغای تصاویر 
بایگانی شده!

تحلیلی بر مستند »چهل هزار فرزند«
نویسنده: رحیم ناظریان
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می توانید از کلمه عجیب استفاده کنید. 
بسیار نکته عجیبی است که پس از دیدن 
آرشـیوی اش  قـدر تصاویـر  آن  فیلـم،  یـک 
دارای غنای تصویری، تحرک، حس ناب 
مسـتند و بسـیاری از مـوارد دیگـر باشـد کـه 
خـود فیلـم و تصاویـر اورژینالـش را در برابـر 
آن بی مقدار بدانید. حتی اگر بحث بر سـر 
آموختن نیز باشـد، برخی تصاویر آرشـیوی 
در یـک فیلـم، خـود بایـد در جایـگاه یـک 
آمـوزگار بـه فیلمسـاز درِس تولیـد بدهـد که 
کـه از  متأسـفانه اکثـرًا ایـن امـر در تولیداتـی 
نقـل  بهـره می برنـد، رخ نمی دهـد.  آرشـیو 
خاطـرات عـذاِب جنـگ، اگر چه بسـیار با 
ارزش باشد اما در راستای تحقق یک تولید 
کارآمـد  هنـری، بـه نظـر می آیـد بـه تنهایـی 

نیست. 
ظاهـرا  و  برانگیـز  تامـل  قیاس هـای  بـه 

عذاب آور زیر بیشتر دقت کنیم: 
پان های آرشیوی: پویا و سر زنده. 

پان های اورژینال: ساکن و بی روح.
پان های آرشیوی: کامًا زنده و مستقیم 

و همزمان با واقعه اصلی. 
پان های اورژینال: کامًا خاطره گویی و 

مرده و تنها نقل روایت ماضی. 
انتقـال  از  سرشـار  آرشـیوی:  پان هـای 

حس.
از  تهـی  گاهـی  اورژینـال:  پان هـای   

احساس.
و  تصویـری  کامـا  آرشـیوی:  پان هـای 

متکی بر زبان تصویر.
 پان هـای اورژینـال: کامـا شـنیداری و 

متکی بر زبان گفتار.
و  اصالـت  دارای  آرشـیوی:  پان هـای 
بـا  شـکل غایـی مسـتند و تصویربـرداری 
شمایلی پریشان، مخصوص به تولیداتی 

که مربوط به لحظه وقوع رویداد است. 
و  اصالـت  بـدون  اورژینـال:  پان هـای 
فقـط مصاحبـه رودررو، خشـک و تهـی از 
خاقیت و کاما آنکادر )encadre(، مرتب 

و برنامه ریزی شده.
از این دسـت قیاس، در مسـتند »چهل 
هـزار فرزنـد« بسـیار زیـاد اسـت. مسـتندی 
کـه تصاویـر آرشـیوی اش نـه کـم و نه خیلی 
از  بـا اختـاف بسـیار زیـاد،  بیشـتر، بلکـه 
تأثیرگذارتـر  و  قوی تـر  اورژینالـش  تصاویـر 
مسـتندی  فرزنـد«  هـزار  »چهـل  اسـت. 
اسـت دربـاره اسـرای ایرانـی جنـگ عـراق 
کـه تنهـا از زاویـه دیـد هـال احمـر  بـا ایـران 
و سخت کوشـی ها و ایثـار ایـن سـازمان بـه 

موضوع می نگرد.
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بـا ایـن حـال از نظـر موضوعـی، همیـن 
زاویـه ی دیـد، خـود نکتـه ای مثبـت بـرای 
این اثر خواهد بود چرا که فیلمساز حداقل 
در ایـن مـورد، سرراسـت و بـا برنامـه عمـل 
نمـوده تـا بـه حاشـیه نـرود و روایتی آشـفته از 
موضوعـی تحـت عنـوان اسـرای ایرانـی در 
عـراق ارائـه ندهـد. وقتـی فیلـم در عنصـر 
روایـت، منسـجم عمـل نمایـد، می تـوان به 
دورنمای محتوایِی اثر بیش از پیش نزدیک 
شـد. روایـِت رنـج و عـذاب اسـرا در لـوای 
مجاهـدت سـازمان هـال احمـر و برخـی 
از اعضـاِی نمونـه آن، سـبب شـده تـا ایـن 
مسـتند بـرای شـرح ایـن ماجـرای دردناک، 
دیگر متوسل به شاخه های مختلف نشود 
و یـا بـه طور مثـال دیگر از خـود آزادگان برای 
شرح این دوران پر از رنج و عذاب استفاده 
نکنـد. هـر آنچـه در ایـن مسـتند در قبـال 

اسارت تا آزادی اسرای ایرانی بیان شد، تنها 
از زاویه دید هال احمر است. سازمانی که 
وظایفـی حیاتـی و حسـاس در طـول دوران 
جنـگ، خصوصًا موضوع تعیین تکلیف 
اسـرای ایرانی در عراق را داشـت. سازمانی 
کـه به عنـواِن رابط با صلیب سـرخ جهانی 
بـرای روشـن شـدن وضعیـت و حمایـت از 
اسـرای ایرانـی در عـراق فعالیـت می کـرد و 
در ایـن میـان یـک زن به نام »بهجـت افراز« 
تحـت لقـب »ام ُاسـرا« -رئیـس وقـت اداره 
جستجو و مفقودین هال احمر- به عنوان 
کاراکتر مرکزی در فیلم حضور دارد و ماجرا 
با روایت او از دوران جنگ، اسرای ایرانی و 
همچنین روایِت دیگر کاراکترهای حاضر 

در مستند، درباره او، نقل می شود. 
عنـوان مسـتند »چهـل هـزار فرزنـد« نیـز 
کـه  اشـاره ای اسـت بـر همیـن شـخصیت 
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به دلیل تاش بی شائبه او در هال احمر، 
اسـرای ایـران را فرزنـدان او خطـاب کردنـد. 
بـا ایـن حـال از سـویی دیگـر اصالـت ایـن 
زاویـه دیـد بـه این دلیل که پروژه با حمایت 
اداره کل هال احمر در سال ۹۶ تهیه شده 
اسـت، بـه زیـر سـؤال مـی رود و یـک دسـتِی 
روایـت را می تـوان امـری فرمایشـی قلمـداد 
کـرد. امـا همـان طور کـه در آغاز این نوشـتار 
آرشـیوی در  بـا ماهیـت تصاویـر  رابطـه  در 
اثـری مسـتند بیـان شـد، فیلـم »چهـل هـزار 
فرزند« نیز با این تکنیک تولید شده است. 
جذابیـت و تأثیرگـذاری تصاویـر آرشـیوی، 
به قدری در این فیلم بیش از خود تصاویر 
تولیدی اسـت که گاهی ماهیت کامل اثر 
به زیر سـؤال می رود. باید دانسـت مضمون 
تصاویر آرشـیوی چیسـت ودلیل اسـتفاده 
از آن در فیلمـی جدیـد چـه نیـازی را مرتفـع 
می کند؟ آیا تصاویر آرشیوی تنها به عنوان 
یک سند و مدرک در اثری جدید استفاده 
می شوند یا یک یادبود یا تکمیل کننده ی 
اینجاسـت  سـؤال  هسـتند؟  مضمونـی 
اگـر تمـام تصاویـر آرشـیوی مسـتنِد »چهـل 
هزارفرزنـد« را برداریـم چـه باقـی می مانـد؟ 
اسـت.  ناامیدکننـده  شـدت  بـه  جـواب 
و  مسـتقیم  مصاحبـه ی  طوالنـی  دقایـق 

یـا هیـچ نشـانی از  کـه هیـچ اکتـی  رودررو 
اسـتنادی خاقانـه نـدارد و تنهـا بـرای یـک 
کـردن حـرف  ارجـاع محتوایـی و یـا ثابـت 
کار  بـه  شـونده،  مصاحبـه  کاراکترهـای 
مصاحبـه ای  از  طوالنـی  دقایقـی  مـی رود. 
تلویزیونـی کـه تنهـا بیـان خاطرات اسـت و 
آنچه را می-توان از اثر به عنواِن مستند یاد 
کرد، تنها ضرباهنگی اسـت که به واسـطه 
تدوین شکل گرفته است. شاید این سؤال 
پیش بیاید که چنین نقدی اساسًا به دلیِل 
سـپری شـدِن زمـاِن وقـوِع یـک رویـداد، بـر 
چنین آثاری که ناچارًا باید از آرشیو استفاده 
کنند، وارد است یا خیر؟ دقیقًا این مسئله، 
باورپذیـر و قابـل قبـول اسـت. چراکـه خـود 
فیلمسـاز نیـز در آغـار فیلـم بیـان می کنـد 
ایرانـی باشـد،  کـه دربـاره اسـرای  سـوژه ای 
بسـیار از نظـر تصویـری کمبـود منابـع دارد. 
از سویی در زمان وقوع رویداد، نه امکاناتی 
بود و نه اینکه شـرایطی برای تصویربرداری 
در خاک عراق از اسرا وجود داشت و عاوه 
بـر این ها منطق جنگ نیز چنین اجـازه ای 
بـرای تصویربـرداری نمی دهـد و نهایتـًا این 
کـه جـز خـود اسـرا شـاهدان دیگـری وجـود 
نـدارد. بنابرایـن با دالیل مختلـف می توان 
فرزنـد«  هـزار  »چهـل  چـون  اثـری  پذیرفـت 

جذابیت و تأثیرگذاری 
تصاویر آرشیوی، به 
قدری در این فیلم 

بیش از خود تصاویر 
تولیدی است که 

گاهی ماهیت کامل اثر 
به زیر سؤال می رود. 
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اساسًا محتاج به آرشیو خواهد بود اما نکته 
این نیسـت، بلکه نحوه استفاده از آرشیو، 

موضوع بحث ماست.
از  توجهـی  قابـل  بخـش  می شـود  مگـر 
فیلمتان با استفاده از تصاویری که دیگران 
ضبـط کرده انـد شـکل بگیـرد و آنچـه باقی 
می مانـد تنها خاطـره گویی چنـد بازمانده 
کـه  رویـداد باشـد؟ ایـن را نیـز از یـاد نبریـم 
بیشـتر ایـن تصاویـر آرشـیوی حتـی ممکن 
باقـی مسـتندها  و  اسـت در نماهنگ هـا 
نیز به کار رود یا رفته باشد و همین مسئله 
نیـز رفتـه رفتـه آن را تبدیـل به کلیشـه هایی 

تکرارشونده خواهد کرد. 
آنچه امروزه در مستندسازی اکثر نهادها 
یا سازمان ها اتفاق می افتد، فراموش کردِن 
اصالِت هنری یک فیلم و تنها پرداختن بر 
سـویه های آمـوزش یـا تبلیغـی اسـت و این 
موضـوع بسـیار شـبیه بـه فراینـد و شـیوه ی 
کـه  کتاب هایـی بـه ظاهـر پژوهشـی اسـت 
کتابـی  امـروزه در ایـران بـاب شـده اسـت. 
کـه از ابتـدا تـا پایـاِن آن، گـردآوری نظریـاِت 
مختلف از نظریه پردازان متفاوت هنری و 
ادبی است و اما نهایتًا شما بر جلد کتاب، 
نامـی ایرانـی را بـه عنـوان مؤلـف می بینید. 
چه چیزی فرق بین یک تألیف یا تقلید و یا 

گردآوری را مشـخص می کند؟ تنها زمانی 
شـما عنواِن مؤلِف جدید بر اثری از مؤلفی 
دیگـر را می توانیـد قبضه کنید که بـر آن اثر، 
چیـزی اضافه و یا طرز تلقی جدیـدی از آن 
کـرده باشـید و ایـن موضوعـی اسـت  ارائـه 
کـه در هنـر و ادبیـات پسـت مدرنیسـتی بـه 
بـرای  یـا  اسـتقبال می شـود؛  آن  از  شـدت 
مثال، آنچه مارسل دوشان با مونالیزا کرد و 
با ریش و سبیلی بزی و عنوانی جدید برای 
او در لـوای دادائیسـم، اثـری متفـاوت از اثـر 

اصلی ارائه نمود.
 در »چهـل هـزار فرزنـد« تصاویر آرشـیوی 
به شکل بی حد و اندازه ای فضای فیلم را 
احاطه کرده. تصاویری به شدت تأثیرگذار 
که فقدان آنها عمًا سبب می شود چیزی 
از اثر باقی نماند، جز فصل چهارم مستند 

که تحرکی در مضمون و اجرا وجود دارد.
کـه  اسـت  رسـیده  آن  وقـت  نظـر  بـه   
همچـون مثالـی کـه از برخـی آثار چاپـی در 
حوزه پژوهش آورده شده، در آثار مستند نیز 
لقبی چون گردآوری به برخی تولیدات داده 
شود که اگر این اصطاح مورد پذیرش واقع 
می شـد، بی شک »چهل هزار فرزند« بیش 
از آنکه اثری تألیفی باشد، بیشتر گردآوری 
است و به عبارتی فیلمی است که بینابین 
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توضیحاتـی  آرشـیوی،  متعـدد  تصاویـر 
مربوط به آن تصاویر از زبان مهمانانش ارائه 

می کند. یک گردآوری آبرومندانه!
»چهل هزار فرزند« در تصاویر آرشیوی اش 
کاراکترهـای  بـا  مصاحبـه  طـور  همیـن  و 
مرتبط با موضوع، به مسائلی چون تنبیه و 
شـکنجه اسـرای ایرانـی در عـراق، ده سـال 
گرسـنگی، عدم درماِن اسـرای بیمار، عدم 
بهداشـت  بـرای  حداقلـی  امکانـات  ارائـه 
شـخصی، عدم وجود امکانات در فصول 
گـرم و سـرد سـال می پـردازد. این مـوارد تنها 
اسـت.  احمـر  هـال  دیـد  زاویـه  همـان  از 
مسـتند از چهـار بخـش تشـکیل شـده کـه 
هـر کـدام عنوانـی جداگانـه دارد و افـرادی از 
رؤسـا و مسـؤلین وقت هال احمر و همین 
طـور برخـی از آزادگان یـا مادرانشـان، در اثـر 
حضور دارند. تنها در بخش سوم و چهارم 
این مستند می توانید از نظر شکل روایت و 
طرح، خاقیتی مختصر ببینید. در بخش 
سوم که عنوانش »قاصداِن سپید و سرخ« 
نـام دارد، مـادِر یکـی از آزادگان کـه در طـول 
فیلم متعاقبا حضور دارد، در حال خواندِن 
نامـه ای از دوران اسـارت فرزنـدش اسـت و 
از سـوی دیگـر در پانـی دیگـر یـک آزاده نیـز 
در حـال خوانـدن نامـه ای مربـوط بـه همـان 

دوران است. در این بخش از مستند، این 
کاراکتـر بـه عنـوان مـادر و فرزنـد معرفـی  دو 
می شـوند و این در حالی اسـت که پیشـتر 
بـا وجـود مشـاهده هر دوی آنها، تصـور مادر 
و فرزنـد بودنشـان دور از انتظـار بـود. نکتـه 
مهـم، تلفیـق ایـن دو کاراکتـر بـا قرائت یک 
نامـه اسـت. یـا در بخش چهـارم، رخـوت و 
ایسـتایی مصاحبـه ی رودررو و نشسـته در 
بخش های قبلی، به مصاحبه ای در سـفر 
تبدیل می شود. رئیس وقت اداره جستجو 
و مفقودیـن هـال احمـر یعنـی خانـم افـراز، 
بعد از سال ها به دیدار مادر یکی از آزادگان 
می رود. چشم انتظاری مادر آزاده در آستانه 
فیلـم،  در  افـراز،  خانـم  بـرای  خانـه،  درب 
تعبیـری از چشـم انتظـاری طوالنـی او برای 
فرزند اسیرش در دوران اسارات نیز قلمداد 

می شود. 
»چهـل هـزار فرزنـد« پژوهشـی اسـت در 
جهـت معرفـی هـال احمـر و البته آنچـه از 
همتـای جهانـی اش یعنـی صلیـب سـرخ 
نمی دانسـتیم. نهـادی بیـن المللـی کـه در 
دوران جنـگ، بـه زعـم برخـی از شـاهدان 
در  سـعی  بی طـرف  شـکلی  بـه  مسـتند، 
امداد به اسرای دو طرف و خانواده هایشان 

داشت.
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