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علی شهابی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

که شروع شد، تو خوزستان خیلی چیزها نابود شد. نخلستان ها،  جنگ 
خونه ها، پاالیشـگاه ها، مدرسـه  ها... . علی شهابی ویران شدن همه این 
کـه هیـچ بمـب و خمپـاره ای  چیزهـا رو بـه چشـم می دیـد. امـا یـه چیـز بـود 
نمی تونسـت ویرانـش کنـه. یـه چیـز بـود کـه مثـل کوه محکـم ایسـتاده بود. 
اون هیچ وقـت ویـران شـدن مـادرش رو بـه چشـم ندیـد. مـادرش اسـتوار 
کوچکش بود و نمی گذاشـت تلخی  ایسـتاده بود. پناه و آرامش بچه های 

کنه. و بی رحمی جنگ، دنیای شیرین بچه هاش رو ویران 
تمام این سال ها علی شهابی و علی شهابی ها به مادرهایی که ایستادن 
کـه تـو  رو بـه فرزندهاشـون یـاد داده بـودن، بدهـکار بـودن. بـه مادرهایـی 

شهرهای جنگ زده مونده بودن و برای تمام رزمنده ها مادری می کردن.
حـاال ـ سـی سـال بعـد از اون روزهـا ـ جبـران بخشـی از ایـن دیـن بـزرگ، 

که بچه های جنگ می تونن انجام بدن... . یه  کار کوچک ترین 
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مادری در دل جنگ
به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، على شهابی كارگردان مستند »مادرانه« 
گفت: »مادرانه« مسـتندی اجتماعى با موضوع دفاع مقدس اسـت. اين فیلم به بخشـى از 
مـادران جامعـه مى پـردازد كـه االن در جنـوب ايـران در كنـار مـا زندگـى مى كننـد. اين مسـتند 
در پاسداشت مقام مادران جنوب تولید شده است. با توجه جايگاهى كه زنان جنوبی در 
سال های جنگ داشته اند همیشه دغدغه داشتم كه فیلمى با موضوع مادران جنوب بسازم.

علی شهابی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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زنـان  ایـن  کـه  ایـن  افـزود:   وی 
کـه  کرده انـد  تربیـت  را  فرزندانـی 
از  مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت  طـول  در 
کشـور دفـاع کردنـد و در زمان جنگ با تمام 
سـختی ها در کنار خانواده خود ایسـتادگی 
ایـن  بـه  ویـژه ای  جایـگاه  و  نقـش  کردنـد، 
هرچنـد  اسـت.  بخشـیده  مـادران  و  زنـان 
کـه نمی شـود مقـام مـادر را در یـک مسـتند 
تعریـف کـرد، امـا تمام تـاش گروه مـا بر این 
کـه ادای دینـی بـه مقـام مـادران داشـته  بـود 

باشیم.
مسـتند  قصـه  توضیـح  در  شـهابی 
از  ترکیبـی  مسـتند،  ایـن  گفـت:  »مادرانـه« 

و  گفـت  اسـت.  متـن  گفتـار  و  مصاحبـه 
کـه در طـول  گوهـا بـا زنانـی انجـام می شـود 
سال ها از شهرهای مختلف ایران به آبادان 
مهاجـرت کرده انـد و حاال در کنار هم شـهر 
کرده انـد و در آن  را سـاخته اند، از ان دفـاع 
اصـل،  در  مسـتند  ایـن  می کننـد.  زندگـی 

روایت مقاومت مادران ایرانی است.
علـی  کارگردانـی  بـه  »مادرانـه«  مسـتند 
سـوم  فصـل  در  شـدن  پذیرفتـه  بـا  شـهابی 
تاریـخ  در  مسـتند  تلویزیونـی  جشـنواره 
بیست و پنجم آذر ماه ساعت 20 در قالب 
برنامه تلویزیونی جشنواره مستند روی آنتن 

شبکه مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»مادرانه«
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کلی اما کوتاه 
درباره مادران

تحلیل مستند مادرانه
نویسنده: رحیم ناظریان

تمـام  بلکـه  مسـتند،  تنهـا  نـه 
سـمِت  بـه  هنـری  شـاخه های 
پرداختـن  می رونـد.  پیـش  جزئی نگـری 
محتوایـی  محـدوده  کـه  موضوعاتـی  بـه 
کلی گرایانه،  گسـترده ای دارنـد بـا نگاهـی 
نیـز  امـروز در پژوهش هـای علمـی  حتـی 
گسـتره موضوع  قابل اعتنا نیسـت. البته 
اثـر نیـز  گسـتره زمانـی  بـه  در ایـن حالـت 
مربـوط اسـت و در صورتـی کـه شـما بـرای 
مثال با رمانی طوالنی مواجهید، به یقین 
تمامـی جنبه هـای موضـوع در آن توسـط 
نویسـنده بررسـی و الیه هـای متعـددی از 
کالبـد شـکافی خواهـد شـد؛ امـا  موضـوع 
بی شـک اثـری کوتـاه، مجالـی بـرای تمـام 

این ماجراجویی ها نیست. 
مسـتند »مادرانه« موضوعی به شـدت 
کلـی دارد و در قبـال همیـن موضـوع کلی 

نیـز بـه شـدت دچـار پراکنده گویـی شـده 
بـه  پرداختـن  ادعـای  بـا  مادرانـه  اسـت. 
نویـِس  میـان  در  مـادران  بـزرگ  دنیـای 
موضوعاتـی  بـه  تـا  دارد  تـاش  آغازینـش 
مادرانـه  احسـاس  یـا  و  مـادر  بـا  مرتبـط 
آمـده  مسـتند  آغازیـن  متـِن  در  بپـردازد. 
اسـت: »ایـن فیلـم، روزنـه ای اسـت بـرای 
مـادران  بـزرگ  دنیـای  بـه  انداختـن  نـگاه 

بزرگوار این مرز پرگهر«
کـه عنـوان مـادر و موضوعـی  اول ایـن 
چنـان  دارای  نظـر  بـه  گسـتردگی  ایـن  بـا 
معنایـی  و  محتوایـی  پیچیدگی هـای 
اسـت کـه احتمـااًل نه در مسـتندی کوتاه 
قابـل  نیـز  متعـدد  فیلم هایـی  در  بلکـه 
متـن  ایـن  کـه  ایـن  دوم  نیسـت.  بررسـی 
و  دارد  ایـران  مـادراِن  بـر  اشـاره  آغازیـن، 
کیـد را نـه بـر یـک  اصطـاح مـرز پرگهـر تا
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گسـتره ای عظیم تـر  منطقـه خـاص بلکـه 
نهاده اسـت. بنابراین این نوشـته آغازین 
از دو منظـر در مسـتند، قابـل نقـد اسـت. 
کلی گویـی در موضـوع در قیـاس بـا  یکـی 
کیـد بر  مـدت زمـاِن انـدِک اثـر و دیگـری تأ
تمامی مادران، در حالی که در طول زمان 
روایـی مسـتند، بیشـتر توجـه کارگـردان به 
مـادراِن جغرافیایی خاص، بـه نام آبادان 
گـر متـن آغازیـن را فرامـوش  اسـت. حـاال ا
نمی توانیـم  نریشـن  محتـوای  در  کنیـم، 
نادیـده  را  تناقـض  و  کلی گویـی  ایـن 
بگیریـم. مسـتند در بخـش مصاحبه هـا 
کامـًا بـر مـادراِن آبادانـی  گفتگوهایـش  و 
اشاره دارد اما در نریشن به صورت کلی بر 

مفهوم مادر بودن، مادر شدن و احساِس 
ک مادرانه می پردازد. این خود نمونه ای  پا
موضـوع  تشـتت  یـا  پراکندگـی  همـان  از 

است که بدان پرداختیم.
مستند »مادرانه« از نریشن، مصاحبه، 
مشـاهده گر,  تصاویـری  و  تایتـل  آرشـیو، 
می بـرد.  بهـره  خـود  مضمـون  بیـاِن  بـرای 
گفتگو با مادراِن مسـن، دلتنگی هایشـان 
در قبـال فرزنـدان، رنـِج فقـر و مشـکات 
شـرایط  و  قدیمـی  خاطـرات  زندگـی، 
گذشـته و احسـاس مادرانـه،  زندگـی در 
کـه در ابتـدای اثـر از زبـاِن  مـواردی اسـت 
چنـد زن بیـان می شـود. در ایـن بخـش از 
بـه حریـم خصوصـی  فیلـم، مستندسـاز 
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و  می کنـد  ورود  مصاحبـه  در  زنـان  ایـن 
رازهـای شخصی شـان را برمـا می نماید، 
گاه نریشـن، اثـر را وارد فـازی جدیـد  امـا نـا
دربـاره  کـه  مصاحبه هایـی  می کنـد. 
گاه در نریشـن  رنج هـای مادرانـه اسـت، نا
بـه کلی گویی هایـی در قبـاِل مـادر و مـادر 
گفتـار متـن دربـاره  بـودن تغییـر می یابـد. 
و  یـک زن  دار شـدِن  فرزنـد  زیبایی هـای 
محتـواِی ایـن گفتار به شـکلی روانکاوانه 
دربـاره روحیـات زنـان پـس از مـادر شـدن 

است. 
ایـن پریشـانی در پرداخـت مضامیـن، 
کلـی  همـان  می توانـد  دالیلـش  از  یکـی 
باشـد.  موضـوع  بـودِن  جهان شـمول  و 
چنـان  آن  »مادرانـه«  مسـتند  در  موضـوع 
کلی است که انگار مستندساز در مدت 
بیسـت دقیقه نمی داند به کدام سویه آن 

بپردازد. 
هنـوز رویکـرد مصاحبـه زنـان و نریشـن 
کـه  متفـاوت آن در اثـر جـا نیفتـاده اسـت 
گهـان  فـاز دیگـری می شـود. نا فیلـم وارد 
تصاویری از یک شهر و معرفی آن، آبادان! 
که مفهوم مادر و مادر بودن  و اینجاسـت 
و  می شـود  مربـوط  آبـادان  بـه  اختصاصـًا 
در ادامـه مـادراِن شـهید و یا مادراِن مسـِن 

کـه روزگاری بایا و مصائب جنگ  امـروز 
بـه  کرده انـد،  تجربـه  نیـز  را  سـاله  هشـت 
تصـور  می پردازنـد.  روزگار  آن  رنـج  شـرح 
این که چنین مستندی می توانست تنها 
بـا تکیه بـر مفهوم انتظار مـادران، این نقد 
مربـوط بـه پریشـانی موضـوع را از خـود دور 
کنـد، خیلـی دور از ذهـن و بـاور نیسـت؛ 
کمـی  گـر تنهـا موضـوع،  یـا بـه طـور مثـال ا
جزئی تـر می شـد و فقـط بـر انتظـاِر جانکاه 
یـک مـادر تأییـد می کـرد کـه سال هاسـت 
منتظر فرزند مفقوداالثرش است، زنی که 
در همان چند پاِن کوتاه بسیار تأثیرگذار 
می نماید.  پراکندگی موضوعی به همین 
پایانـی،  بخـش  در  نمی شـود.  ختـم  جـا 
مستندسـاز نقبی نیز بر آمار و ارقاِم تعداد 
والدین شهدا، که در قید حیات هستند 
می زنـد و در مـورد بیمـه و مـواردی از ایـن 

دست، نکاتی را مطرح می کند. 
هـم  کامـل  طـور  بـه  »مادرانـه«  مسـتند 
گرچـه  محتـوا،  نظـر  از  هـم  و  فـرم  نظـر  از 
قابـل  و  احساسـی  موضوعـی  دارای 
سـتایش اسـت؛ اما در پرداخـِت آن دچار 
که بی شـک  پراکنده گویی اسـت. نقدی 
چشـم  بـه  می توانسـت  ایجـاز  اعمـال  بـا 

نیاید.

که چنین   تصور این 
مستندی می توانست 
تنها با تکیه بر مفهوم 

انتظار مادران، 
این نقد مربوط به 

پریشانی موضوع را از 
کند، خیلی  خود دور 

دور از ذهن و باور 
نیست؛ یا به طور مثال 
گر تنها موضوع، کمی  ا
جزئی تر می شد و فقط 

بر انتظاِر جانکاه یک 
که  مادر تأیید می کرد 

سال هاست منتظر 
فرزند مفقوداالثرش 

که در  است، زنی 
همان چند پالِن 

کوتاه بسیار تأثیرگذار 
می نماید. 
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مریم ساالری   |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

پدربزرگش بیماری قند داشت. باید چشمش رو عمل می کردن. پدربزرگ 
کلیه هـاش از  کبـدش و  رفـت بیمارسـتان و اشـتباه پزشـکی باعـث شـد 
ی تخـت، زمین گیـر بـود و زجـر می کشـید. اما  کار بیفتـن. دو سـال تمـوم رو
اون چیـزی کـه سـال ها ذهـن مریم سـاالری رو اشـغال کرده بـود، تمام این 
کـه دکتـر توصیـه  ماجراهـا نبـود. بیش تـر از هـر چیـزی بـه روزی فکـر می کـرد 
گفت پدربزرگ نهایتًا دو ماه زنده است  کرد بود پدربزرگ رو دیالیز نکنن. 
و این دیالیز، کمکی به بیشتر زنده موندنش نمی کنه. ازشون خواسته بود 

که پیرمرد رو با دیالیزهای سخت پشت سر هم آزار ندن.
کـرده بـود.  گرفتـار  خاطـره همیـن روز، سـال های سـال، مریـم سـاالری رو 
کـرد؟ آیا  کـه امیـدی بـه بهبودیش نیسـت قطع  آیـا می شـه درمـان کسـی رو 

کار رو انجام بدیم؟ یم این  وظیفه دار
که جواب هاش رو با ما در میون نگذاره. و این سوال، جدی تر از اون بود 
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بودن یا نبودن، 
مساله این است

بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلويزیونـى مسـتند، مريـم سـاالری تهیـه كننـده مسـتند 
»دوراهى« درباره اين مستند گفت: من در سوییس با پديده ای آشنا شدم به نام اتانازی كه 
به معنای مرگ با ترحم است، يعنى بیمارانى كه از نظر پزشکى در يک شرايط حاد هستند و 
امیدی برای بهبود آن ها نیست به ارگان هایی مراجعه مى كردند تا با رضايت شخصى، آن ها 

را بکشند. اتانازی در سوییس، هلند و برخى ايالت های آمريکا  قانونى شده است.

مریم ساالری
نویسنده:
سهیل  محمودی
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کـرد: در  سـاالری در ادامـه اضافـه 
ایـران برای بیمارانی که در شـرایط 
پایـان زندگـی قـرار می گیرنـد قانـون خاصـی 
وجود ندارد و فقط درمان سخت ادامه پیدا 
می کنـد. مـن به عنوان یک ایرانی مسـلمان 
بـا پدیـده اتانـازی مخالفـم و در مسـتند هـم 
همین گونه برخورد شده است؛ اما حرف ما 
در مستند »دوراهی« این است که باید یک 
راه میانـه ای بـرای بیمارانـی که دیگر امیدی 

به یهبود آن ها نیست، پیدا شود.
وی افـزود: در ایـن فیلـم دو نفـر بـا عقایـد 

کـه  می گیرنـد  قـرار  هـم  کنـار  در  مختلـف 
و  بدهـد  ادامـه  را  درمـان  می خواهـد  یکـی 
یکـی می خواهـد کـه درمـان را متوقف کند. 
این دو بیمار و شرایطشـان و همراهانشـان، 

راویان این مستند هستند.
کنندگـی  تهیـه  بـه  »دوراهـی«  مسـتند 
مریم ساالری و کارگردانی زهرا محسن زاده 
بـا پذیرفتـه شـدن در فصـل سـوم جشـنواره 
آذرمـاه   25 شـنبه  مسـتند،  تلویزیونـی 
مسـتند  شـبکه  آنتـن  ی  رو بـه   20 سـاعت 

خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»دوراهی«
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امید به مرگ!
تحلیل مستند دوراهی

نویسنده: رحیم ناظریان

پرداختن به سوژه مرگ، چالش ها 
و جذابیت هـای خـاص خـود را 
دارد و کم نیستند آثار هنری که درباره مرگ 
بودند و یا از این موضوع در بیان هنری شان 
کـه بـا مـرگ  کردنـد. پایـان روایتـی  اسـتفاده 
همراه اسـت، همچون پایانی محتوم برای 
زیسـتن می مانـد و مـرگ به عنـوان مفهومی 
تراژیک در هنر همواره به اشکال مختلف، 

مورد استفاده امری زیبا شناسانه قرار گرفته 
اسـت. مـرگ بـه غایـت، پدیـده ای فلسـفی 
است! به مفهوم »پایان« که اساسا مفهومی 
فلسفی است، ارتباط دارد. یگانه امری که 
در حال حاضر می توان آن را امری قطعی در 
آینده متصور شد، مرگ است. با این حال 
سوژه مرگ، آداِب خاص خود را می طلبد. 
آنچـه در قبـال چنیـن سـوژه ای از اهمیـت 
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باالیی برخوردار است، یکی نوع نگاه بر آن 
و دوم ایجاد و یا تسلط بر فضاِی اثر است.

»دوراهی« مسـتندی کوتـاه درباره برخی 
از بیماراِن خاص اسـت که علم پزشـکی، 
قلم قرمز بر روی زندگیشـان کشـیده و امید 
کامـل غیرممکـن  بهبودی شـان را بـه طـور 
و  بـا تکنیـک مشـاهده  می دانـد. مسـتند 
توصیـف بـه دل ماجـرا می زند و بـه صورِت 
شـکار  را  وقـوع  حـال  در  ماجـرای  زنـده، 
و  خـاص  بیمـاران  خانـواده  بـا  می کنـد. 
سـرطانی که بیمارانشـان با وجـود ناامیدی 
از درمـان، همچنـان رنـج جسـمی و روحی 
را تجربه می کنند، گفتگو می کند. اما زاویه 
دید مستندساز در قبال موضوعی در باِب 
بیماری هـای العـاج همچـون سـرطان تـا 
حدودی متفاوت است. نمی توان مستند 
دوراهـی را اثـری نوآورانه در فرم قلمداد کرد، 
امـا می تـوان ایـن خصیصـه را در آن دید که 
از منظر موضوع با نمونه های مشابه تفاوت 
دارد. به عبارتی مستندهایی که با موضوع 
سرطان و بیماراِن مبتا به آن تولید می شود 
در نـگاه اول دربـاره امیـد بـه زندگـی و راه و 
روش ایـن بیمـاران برای پیـروزی بر بیماری 
هسـتند، امـا اینجـا در »دوراهـی« در همـان 
آغـاز فیلـم مـا بـا زاویـه ای متفـاوت از منظـر 

موضوع و درون مایه مواجهیم.
فیلـم دربـاره یـک دوراهـی سـخت بیـن 
بیمـاران  کـه  ایـن  و  و زندگـی اسـت  مـرگ 
خاص، که عاجشان به طور کامل توسط 
شـده  نفـی  پزشـکی  علـم  خاصـه  و  علـم 
است، آیا راهی برای قطع درمان و انتخاب 

مرگ دارند؟
خودخواسـته،  مـرگ  موضـوع 
مدت هاسـت بحثـی طوالنـی را در جامعه 
جهانی ایجاد کرده و موافقان و مخالفانش 
ه خود را برای چنین موضوعی 

ّ
هر کدام ادل

»دوراهـی«  مسـتند  امـا  می کننـد.  مطـرح 
چیـزی شـبیه مـرگ خودخواسـته اسـت و 
نـه خـوِد آن. چـرا که در این مسـتند نـه خوِد 
بیمـاراِن خـاص بلکـه قـوم و خویـش و یـا 
پرسـتاران آن هـا هسـتند کـه بعضـا مـرگ را 
بـرای عزیـزاِن خـود بهتریـن راه حـل ممکـن 
کـه  می داننـد. بـه عبارتـی در ایـن مسـتند 
مـرِگ  نبایدهـای  و  بایدهـا  آن  موضـوع 
اسـت،  خـاص  بیمـاران  خودخواسـته ی 
موضـوع  ایـن  بیمـاران  خـود  از  گاه  هیـچ 
پرسـش نمی شـود و فقـط اطرافیـاِن آن هـا 
هسـتند کـه دالیـل قبـول یـا رد ایـن عمـل را 
شـرح می دهنـد. امـا فیلـم بـر روی موضـوع 
اثـر فـارغ  اصلـی اش تمرکـز دارد و در تمـام 

موضوع مرگ 
خودخواسته، 

مدت هاست بحثی 
طوالنی را در جامعه 

کرده و  جهانی ایجاد 
موافقان و مخالفانش 

ه خود را 
ّ
کدام ادل هر 

برای چنین موضوعی 
مطرح می کنند.
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از حاشـیه پردازی، تنهـا بـه همیـن مسـئله 
رنـج  خـاص،  بیمـاراِن  رنـج  می پـردازد. 
اطرافیان آن ها، هزینه های هنگفت درمان 
و دارو، تحـت تأثیـر قرار گرفتـن کل خانواده 

بیمار از شرایط او و ... . 
در خـاِل شـرِح رنـِج چنیـن آدم هایـی، 
مستندساز دوربین به دست در بیمارستان 
و  دارد  حضـور  بیمـاران  زندگـی  محـل  و 
تصاویـر آشـفته و قاب هـای تصادفـی دال 
بـر زنـده بـودِن اثـر اسـت. بنابراین می تـوان از 
منظـر زاویـه دیـد و نـوع نـگاِه مستندسـاز بـه 
موضـوع، از نظـر شـکل و تکنیـِک تولیـد و 
حضور دوربین در زماِن زنده رویداد، اتکا بر 
تصویر و نه مصاحبهای صرف، به حاشیه 
نرفتن و حرکت در مسـیر محتوایی سـوژه و 
مواردی دیگر از منظر تدوین و... دوراهی را 

اثری قابل قبول و حساب شده دانست. 
مستندسـاز همچون آثار مشـابه در این 
موضـوع کـه بـه جـاِی مفهـوم کلیشـه شـده 
خودخواسـته  مـرِگ  بـه  زندگـی،  بـه  امیـد 
پرداختنـد، بـرای پوشـش همه زوایا دسـت 
به تحقیق درباره آن می زند. دیدار و گفتگو 
بـا چنـد پزشـک، یـک حقوقـدان، روحانـی 
بـر  و خانـواده بیمـار، از جهـات مختلـف 
موضوع مرگ خودخواسته و بیماران خاص 

می پردازد. 
در ایـن میـان پزشـکان از منظـر علمـی و 
پزشـکی، مـرگ را بـرای این بیماران حتمی 
کـردِن  می داننـد و درمـان را تنهـا طوالنی تـر 
پروسـه مـرگ قلمـداد می کننـد. بـه نظـر این 
رضایـت  بـا  درمـان  قطـع  و  مـرگ  طیـف، 
آنـان  بیهـوده  رنـِج  از  می توانـد  خانـواده، 
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بکاهـد. امـا یـک حقوقـدان نیـز نظر خـاِص 
و  دارد  موضـوع  قبـاِل  در  را  خـود  حقوقـِی 
همیـن طـور یـک روحانـی کـه از نظـر فقهـی 
مـرِگ  نظـر مخالفـان،  از  آن می پـردازد.  بـه 
خودخواسته به هیچ عنوان از نظر حقوقی و 

مذهبی شایسته نخواهد بود. 
گفتگـو بـا خانـواده ایـن  مستندسـاز در 
بیمـاران، نظرهایی متفاوت مبنی بر تأیید 
در  نیـز  را  آن  نفـی  یـا  و  خودخواسـته  مـرِگ 
مسـتند ارائـه می  کند تا دو جهـِت متفاوِت 
کـرده باشـد. بنابرایـن  آرای آنـان را نیـز بیـان 
کیـد را  او همچـون عنـواِن مسـتند، کامًا تأ
بر سـردرگمِی آدم هایی می گذارد که بر یک 
دوراهـی کامـًا نامشـخص گیـر افتاده انـد و 
انتخـاب هـر کـدام از آن دو راه، چالش هـا و 
رنج هـای خـاص خـود را دارد. در ایـن میان 
تکنیـِک دوربیـن روی دسـت، بـه خوبـی 
از نظـر شـکلی، در کنـار محتـوای اثر خـود را 
گاه  نشـان داده اسـت. دوربینی که ناخودآ
این سردرگمی و آشفتگی را نشاِن مخاطب 
روی دسـت،  تکنیـِک دوربیـن  می دهـد. 
شـاید بـه دلیـل شـرایط سـوژه، از الزامـاِت 
ابزارِی کار بوده باشـد، اما نهایتًا در تحلیل 
کـه مـورِد  اثـر، ایـن محصـوِل نهایـی اسـت 

واکاوی قرار می گیرد نه الزاماِت آن.

بنابراین مستند »دوراهی« در هماهنگی 
بخشی از  فضایش با محتوا موفق بوده، اما 
در ورود به فضایی احساسی و ترحم برانگیز 
بـه شـّدت بی راهـه رفتـه اسـت. در نیمـه 
گاه فضایی احساسی  پایانی فیلم، ناخودآ
و غمبـار کِل اثـر را تحـِت تأثیر قرار می دهد. 
گریه هـای مـداوِم اطرافیـاِن بیمـار کـه حـِس 
ترحـم را ایجـاد می کنـد، دائـم نشـان داده 
می شـود؛ موسـیقی متـن و موسـیقی تیتـراژ 
کامـًا فضـای احساسـی را تشـدید می کند 
و نهایتـًا نمایـش قبـِر یـک بیمـار سـرطانی و 
گریه هـای یکـی از اطرافیانـش، کِل فضـای 
اثـر را معطـوف چنیـن رویـه ترحـم برانگیزی 
می نماید. آنچه کامًا مشهود است، عدم 
تطابِق شکل و محتوا در چنین لحظاتی از 
فیلم است. به عبارتی مستندی که درباره 
خشـونت مـرگ و خشـونت بیماری هـای 
نیـز  العـاج اسـت و موضـوِع محـوری آن 
انتخـاب یکـی از دو عنـواِن مـرگ یـا زندگـی 
اسـت، چگونـه می توانـد ایـن چنیـن ترحـم 
کـه تصمیـم دربـاره  برانگیـز باشـد؟ یـا ایـن 
کـه علـم از آن هـا  کشـتِن بیمـاراِن خـاص 
قطع امید کرده، نمی تواند با وجود پتانسیل 
باالی خشونتش، توسط یک هنرمند تا این 

میزان، احساسی روایت شود.
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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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