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محمد باقر شاهین  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

کشور  سال 91 محمدباقر شاهین همراه چند نفر از مسئول های رسانه ای 
یش، خـودش رو  یه. بـرای اولیـن تجربیـات حرفـه ای فیلمسـاز رفـت سـور
کیلومتـر  ک تریـن مناطـق دنیـا، مالکیـه، دو  رسـونده بـود بـه یکـی از خطرنا
کنانش  یسـت ها نیمی از سـا اون طرف تـر از خـط مقـدم، روسـتایی که ترور

کشته بودن.  رو 
کـه تـو اون روسـتا سـاخت، بهتریـن نتیجه هـای ممکـن رو  کوتاهـی  فیلـم 
گرفت. تو بیش از چهل جشنواره بین المللی دنیا نمایش داده شد، بیش 
از پونزده جایزه مختلف گرفت و سیل کمک های مردم دنیا رو به سمت 

کرد. بچه های بی پناه اون روستا سرازیر 
کـه مسـیر فیلمسـازی محمدباقـر شـاهین رو بـرای همیشـه  امـا اون چیـزی 
کـرد، ایـن همـه جایـزه نبـود. نمایـش فیلـم تـو نشسـت رسـمی  مشـخص 
کـه یـه گوشـه کوچیـک از  سـازمان ملـل هـم نبـود. فقـط لبخنـد بچه هایـی 

زندگی تلخ شون روشن شده بود ... .
کنه. که ارزش داره آدم به خاطرش تالش  این همون چیزیه 
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همه مردان مالکیه
به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، محمدباقر شاهین، كارگردان مستند 
»مالکیه«  درباره تولید اين مستندگفت: اين مستند، داستان روستایی را بازگو مى كند كه تمام 
مردانش را كشتند و سوزاندند. وی افزود: اين روستا كه همنام مستند من است، در جنوب 
حلب قرار دارد و چون نزديک فرودگاه حلب است جای مهمى به شمار مى آيد. ما تالش 

كرديم كه زندگى مردم اين روستا را به تصوير بکشیم و هیچ دخل و تصرفى در آن نکنیم.

محمد باقر شاهین
نویسنده:
سهیل  محمودی
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در  »مالکیـه«  مسـتند  کارگـردان 
ایـن  کنان  سـا کـرد:  اضافـه  ادامـه 
داشـتند  نیـاز  شـنوا  گـوش  یـک  بـه  روسـتا 
مـن  کننـد.  بازگـو  را  دلشـان  حرف هـای  تـا 
و  باشـم  خوبـی  شـنونده  کـردم  سـعی  نیـز 
کـه  کنـم. در صورتـی  اعتمادشـان را جلـب 
از  بـا وجـود  آن حادثـه  از  پـس  روسـتا  مـردم 
دست دادن خانواده هایشان و نبود امنیت 
و غذا هیچ امیدی به خبرنگاران نداشتند. 
یـک  کـه  بودنـد  نگـران  روسـتا  ایـن  مـادران 
روز صبـح وقتـی بیـدار می شـوند، ببیند که 
کشـته  فرزندانشـان همچـون مـردان روسـتا 

شده اند.
حادثـه ای  بـه  راجـع  ادامـه  در  شـاهین 
کـه در روسـتای »مالکیـه« رخ داده اسـت، 
بـه  کسـی  چـه  نمی دانسـتند  مـردم  گفـت: 
کـرده و مردان روسـتا را کشـته  روسـتا حملـه 
نیروهـای  می کردنـد  فکـر  برخـی  اسـت. 
کرده انـد و برخـی ارتـش  کار را  النصـره ایـن 

کـه خانواده های  را متهـم می کردنـد. بـا ایـن 
کـرده روسـتا بـر ایـن بـاور بودند که  تحصیـل 
انجـام  را  جنایـت  ایـن  النصـره  نیروهـای 
داده انـد امـا شـبکه العربیـه ایـن حادثـه را به 

نیروهای دفاع وطنی منصوب می کرد.
خـودم  نیـز  مـن  کـرد:  اضافـه  وی 
نمی دانسـتم کـه مسـبب این حادثـه، کدام 
یـک از طرفیـن جنـگ سـوریه هسـتند ولـی 
یـک مـاه بعد از برگشـتن به ایـران، ویدئویی 
که نشان می داد نیروهای  در یوتیوب دیدم 
النصره به این روسـتا وارد شـده اند و مردم را 

به قتل رسانده اند.
کارگردانـی محمـد  مسـتند »مالکیـه« بـه 
انقـالب  مسـتند  خانـه  در  شـاهین  باقـر 
اسالمی تهیه شده است و با پذیرفته شدن 
در فصـل سـوم جشـنواره تلویزیونی مسـتند 
در تاریخ بیست و هفتم آذرماه، ساعت 20 
در قالب برنامه تلویزیونی جشنواره مستند 

روی آنتن شبکه مستند می رود.
پوستر  فیلم مستند

»مالکیه«
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دوزخی زنانه!
تحلیل و نقدی بر مستند مالکیه

نویسنده: رحیم ناظریان

و  مسـتند  اثـر  یـک  »کشـِش« 
مخاطـب،  بـرای  آن  جذابیـت 
امـا عناوینـی  زیـادی دارد.  بسـیار  دالیـل 
ذهنـی  »سـفر  و  »واقع گرایـی«  چـون 
مخاطـب« می توانـد دالیل قابـل اعتنایی 
در ایجاد این کشش باشد. این که بتوانیم 
کنـار آن، اثـری تولیـد  در مقابـل سـوژه و در 
کنیـم تا مخاطبان با رغبتـی دو چندان به 
مشـاهده آن بپردازنـد؛ نیـاز بـه تمهیداتـی 
بـه  آن  از  بخشـی  اسـت  ممکـن  کـه  دارد 

اثـر مشـاهده نشـود  هیـچ عنـوان در خـود 
و دالیـل بیرونـی، آن را ایجـاد نمایـد. سـفر 
ذهنـی مخاطـب یـا سـفِر مخاطـب، یکـی 
کـه مستندسـاز بـا  از جاذبه هایـی اسـت 
اتـکا بـر آن، عنصـر »کشـش« در اثـرش را دو 
چنـدان می کند. بـه عبارتی مخاطب را با 
ایـن تصـور مواجـه می نماید که دیـدِن این 
مسـتند، همـان سـفِر غیرممکنـی اسـت 
کـه بیننـده در حالـت عـادی، تـواِن انجـام 
آن را نـدارد و ایـن فیلـم می توانـد خـأ عدِم 
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امکاِن آن سـفر را برای وی بازسـازی کند. 
بدین ترتیب دوربیِن مستندسـاز درسـت 
در لحظـه ای تاریخـی، رویـدادی را ثبـت 
می کنـد کـه دیگـر وقـوِع مجـددش ممکـن 

نیست. 
لحظـه ی  در  دوربیـن  دیگـر  سـویی  از 
کـه  ثبـت رویـداد، در مکانـی حضـور دارد 
حضـور مخاطبـان در آن، میسـر نخواهـد 
بـود. بـه طـور مثـال منطقـه ای جنگـی و از 
بیـن رفتـن اثـری باسـتانی توسـِط نیروهای 
کـه حضـور مـردم عـادی  بیگانـه. اول ایـن 
گران مستند نمونه هستند  که اکنون تماشا
و  نیسـت  مقـدور  جنگـی  مـکاِن  آن  در 
گران مسـتند  دوم ایـن کـه حتی اگر تماشـا
بتوانند سفری به آن منطقه جنگی داشته 
باشـند، دیگـر شـاهد رویـداد اصلـی یعنی 
بـود.  نخواهـد  باسـتانی  آثـار  آن  ویرانـی 
بنابرایـن سـینمای مسـتند به واسـطه این 
سفر خیالی مخاطبش به شدت تأثیرگذار 
اسـت و یکـی از عوامـل حیات این شـکل 
سینمایی، همین عنصر قلمداد می شود. 
در مستند »مالکیه« مکاِن وقوع رویداد 
به شدت در تحقق عنصر کشش تأثیرگذار 
است. مکانی که مشاهده مستقیم آن در 
توان مخاطبان نیست. رفتن به منطقه ای 

کـه بی دلیل، نسل کشـی و کشـتاِر جمعی 
سـفری  در  می توانـد  تنهـا  می دهـد،  روی 
ذهنی برای اکثر قریب به اتفاق مخاطبان 

اتفاق بیفتد. 
از  یکـی  گفتیـم  کـه  طـور  همـان 
آثـاری،  چنیـن  دیـداری  جذابیت هـای 
سـفری  تجربـه ی  لـذِت  شـدِن  شـریک 
مستندسـاز  و  مخاطـب  بیـن  ناممکـن 
همراهـی  در  »مالکیـه«  بنابرایـن  اسـت. 
مخاطـب بـه دلیـل مـکاِن وقـوع رویـداد و 
محـِل رخـداِد سـوژه، دارای قابلیِت بسـیار 

باالیی است.
مستند »مالکیه« در سوریه و روستایی 
تحـت همیـن نـام در جنـوب شـهر حلـب 
می گـذرد. البتـه مستندسـاز پـس از وقـوع 
بـه  ک  هولنـا و  تلـخ  شـدت  بـه  واقعـه ای 
محـل ورود می کنـد و بـا دسـت یازیـدن بـر 
آثار به جای مانده از واقعه اصلی، شرایط 
کنـکاش در زندگـی  دردآوِر پـس از آن را بـا 
بازماندگان و شاهدان ماجرا نقل می کند. 
کـه در خـالل  ماجـرا از ایـن قـرار اسـت 
جنـگ داخلـی سـوریه در منطقه مالکیه، 
پـس از یورش گروهی نظامی، مردم روسـتا 
خانه هایشان را ترک می کنند و به کوه های 
اطراف پناه می برند. پس از چند روز، مردان 

همان طور که گفتیم 
یکی از جذابیت های 
دیداری چنین آثاری، 

شریک شدِن لذِت 
تجربه ی سفری 

ناممکن بین مخاطب 
و مستندساز است. 

بنابراین »مالکیه« 
در همراهی مخاطب 
به دلیل مکاِن وقوع 

رویداد و محِل رخداِد 
سوژه، دارای قابلیِت 

بسیار باالیی است.
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مراجعـه  خانه هایشـان  بـه  سرکشـی  بـرای 
می کننـد امـا دیگـر بـر نمی گردنـد. زنـان نیـز 
بعـد از چنـد روز از عـدم رجـوع مـردان، بـه 
روسـتا می روند ولی شاهد فاجعه ای بزرگ 
می شوند. نیروهای مهاجم، تمامی مردان 
بودنـد.  سـوزانده  روسـتا  کِل  همـراه  بـه  را 
بنابراین مستند »مالکیه« درباره روستایی 
کنان کنونی اش را زنان  اسـت که تمام سـا
کـودکان تشـکیل می دهنـد و  و دختـران و 

هیچ مردی در آن حضور ندارد.
سـوژه به تنهایی دارای کشـش اسـت و 
شرِح واقعه از دو منظر قابل بررسی است. 
یکی تلخی واقعه اصلی یعنی قتِل مردان 
روستا و دوم رنج اکنوِن زنان این روستا که 
بی سرپرسـت مانده انـد و عزیزانشـان را بـه 
شـکل فجیعی از دسـت داده اند. مسـتند 
بـه موضـوع اول در قالـب نقـِل  »مالکیـه« 

شـاهدان و به موضوع دوم به صورت زنده 
و اکنونـی می پـردازد. در خالل نقل رویداد 
توسـط زنان، مکاِن آتش زدن مردان نشـان 
کـودکان نیـز  داده می شـود و در ایـن میـان 
بـه شـکِل باورپذیـر و تاثیرگـذاری ماجـرای 
ک را شـرح می دهنـد.  حـال سـؤال  هولنـا
اینجاسـت وقتـی همـه عناصـر محیطـی 
بـرای تولیـد اثـر فراهم اسـت، دیگر توضیح 
واضحـات در قالب نریشـن چـه کارکردی 
گفتـار متـن در »مالکیـه« بـر خـالِف  دارد؟ 
گفتـار متـن برخـی آثار مسـتند دیگر شـاید 
بیـش از همـه آن هـا بـه چشـم بیایـد. دلیـل 
اصلی این از ریخت افتادگِی گفتار متن، 
کشـِش سـوژه اسـت.  یقینـًا همـان عنصـر 
کـه موضـوع و  بـه عبارتـی در مسـتندهایی 
سوژه، دارای کرختی یا سکون مختص به 
خود هسـتند و جذابیت تصویـری ندارند 
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گنـگ و  یـا حتـی اگـر از نظـر محتوایـی  و 
بـرای  حاملـی  متـن،  گفتـار  پیچیده انـد، 
کامـل ماجـرا خواهـد بـود. امـا وقتـی  شـرح 
سوژه خودش بدون هیچ کم و کاستی در 
حـاِل شـرح وقایـع اسـت، زبـاِن الکـِن روی 
تصاویر در قالب نریشـن چه کارکردی جز 
توضیـح واضحـات دارد؟ بـه طور مثـال در 
یکـی از پالن هـا زنی موزائیک هـای خانه را 
می شـوید و ِتـی می کشـد. دیوارهـای خانه 
و وسـایل، همگـی سـوخته اند. آثـار آتـش 
زدِن مردها در خانه همچنان پس از ماه ها 
از بیـن نرفتـه اسـت. بـه نقـل زنـان روسـتا، 
هنـوز بـوی سـوختگی آدم در خانه هـا قابل 
گلوله هایـی  جـای  و  اسـت  تشـخیص 
روی  هنـوز  کشـتند،  آن  بـا  را  مردهـا  کـه 
دیـوار اسـت و همچنـان خانـه بـوی خـون 
می دهد. حال این ِتی کشـیدِن هر روزه ی 
کـردن محیـط از  ک  زن اگـر نشـانه ای بـر پـا
بـار نیسـت،  آن زنـگاِر تاریخـی و فاجعـه 
چه چیز دیگری می تواند باشد؟ بی شک 
کارگـردان بـا چنین ابـزاِر بصـری فراوانی که 
در مـکاِن رویـداد وجـود دارد می توانسـت 
نریشـن را حذف و با کمترین بهره برداری 
از عناصـِر موجـود در مـکان، به بیان ماجرا 
یـک  کشـیدن  ِتـی  متـن،  گفتـار  بپـردازد. 

زن و لبـاس شسـتِن زنـی دیگـر را بـه شـکل 
ک  پـا از  اسـتعاره ای  عنـوان  بـه  مسـتقیم 
بیـان  کشـتار جمعـی  آن فاجعـه  نشـدِن 

می دارد.
مسـتندی  »مالکیـه«  حـال  ایـن  بـا   
است که با تصاویرش نیز روایت را پیش 
می بـرد. خصوصـًا دو دقیقـه پایانـی اش، 
کوتـاه شـده از اثـر  کـه بـه نظـر یـک نسـخه 
کِل  سـازی،  بدیهـه  تکنیـک  بـا  اسـت، 
موضـوع مسـتند را در زمـاِن صـد ثانیـه به 
شـکلی شـاعرانه مجددا روایت می کند. 
در مـکاِن اصابـت گلوله ها در کنار دیوار 
خانه، دخترکی خردسـال در مرکز تصویر 
کـودک و زنـی بزرگسـال  ایسـتاده و چنـد 
در اطـراف او رو بـه دوربیـن ایسـتاده اند. 
ادواِت  وجـود  از  خوشـحال  ابتـدا  دختـر 
صدا و تصویر، ماجرای قتِل خانواده اش 
را می گویـد و همزمـان، نفـر به نفر در طول 
روایتـش، تمامـی افـراد دور و بـرش محـو 
می شوند و لبخند ابتدایی دختر نیز آرام 
گریـه ای بسـیار دلخـراش  آرام تبدیـل بـه 
کـه در خـود چنیـن  می گـردد. مسـتندی 
بایـد  بی شـک  دارد  هنرمندانـه ای  نـگاه 
گفتـار متـن را بیـش از هـر چیـزی  کارکـرد 

درک نماید.
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ماریا ماَوتی   |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

ی دوشـش و راه افتـاده، تمـام تالشـش را  یـه بـار دوربینـش رو انداختـه رو
کوبانـی توسـط داعـش، خـودش رو برسـونه  کـرده تـا در روزهـای محاصـره 
کـرده  بـه شـهر محاصـره شـده و موفـق نشـده؛ دفعـه بعـد تمـام تالشـش رو 
بـا  نبـرد  کیلومتـری جبهـه  تـا در چنـد  بـه شـنگال  رو رسـونده  و خـودش 

یست ها فیلم بسازه.  ترور
کـه دارن از جنـگ فرار  کنـار مهاجرهایـی  حـاال هـم می خـواد قـدم بـه قـدم 

کنه و مستند بعدیش رو بسازه.  می کنن، سفر 
تـو ذهنـش هـم داره دنبـال یـه راهی می گـرده که از فاجعه میانمار، مسـتند 

کنه. تهیه 
فیلـم  شخصی شـون  کوچـک  دنیـای  از  کـه  مستندسـازها  همـه  خـب، 

نمی سازن.
کیه. کره خا دنیای شخصی بعضی مستندسازها، به بزرگی تمام این 

یا ماَوتی احتیاج داره،  راستش، دنیا بیش از هر چیز به آدم هایی مثل مار
کی باشن. کره خا که نگران همه آدم ها تو همه جای این  کسانی 
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تو را من چشم در راهم
به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، ماريا ماوتى كارگردان مستند »بازگرد« 
درباره اين مستند گفت: در جريان برنامه بزرگداشت سالروز بمباران حلبچه به مناطق غربی 
كشور سفری داشتم كه در حاشیه اين اتفاق برای عکاسى به يکى از كمپ های آوارگان به 
كردستان عراق رفتم. در آن جا با افرادی مواجه شدم كه زندگى های بسیار عجیب و سختى 
داشتند و سرگذشت هایی غم انگیز. تصمیم گرفتم كه در مورد يکى از اين افراد فیلم بسازم.

ماریا ماَوتی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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میـان  در  کـرد:  اضافـه  ماواتـی 
گرفتـم  تمـام ایـن سـوژه ها تصمیـم 
کمـپ ایزدی هـا متمرکـز شـوم و زنـان و  روی 
دخترانی که در این کمپ اقامت داشـتند. 
کمپ هـای  در  کـه  جسـت وجوهایی  بـا 
آوارگان ایزدی داشتم به دختری برخوردم که 
خانواده اش در دست داعش اسیر هستند و 
مادری که دو دخترش اسیر داعش شده اند.
وی افـزود: راوی مسـتند »بازگـرد« همیـن 
مادر و دختر هستند. مادری که از سرنوشت 
در  خـود  و  نـدارد  خبـری  جوانـش  دختـران 

و  می کنـد  زندگـی  کمـپ  سـخت  شـرایط 
کـه مدتـی در دسـت داعـش اسـیر  دختـری 
بـوده اسـت و خاطـرات تلخـی از آن دوران بـا 

خود دارد.
ماریـا  کارگردانـی  بـه  »بازگـرد«  مسـتند 
ماوتی و تهیه کنندگی خانه مستند انقالب 
سـوم  فصـل  در  شـدن  پذیرفتـه  بـا  اسـالمی 
جشنواره تلویزیونی مستند در تاریخ بیست 
و هفتـم آذرمـاه سـاعت 20 در قالـب برنامـه 
تلویزیونی جشنواره مستند روی آنتن شبکه 

مستند می رود.
پوستر  فیلم مستند

»بازگرد«
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در محدوده ی تجاوز
تحلیل مستند »بازگرد«

نویسنده: رحیم ناظریان

چه چیزی مسـتندی سینمایی 
متمایـز  خبـری  مسـتندی  از  را 
می کند؟ مستند خبری، سوژه را به عنواِن 
عنصـری اطالعـات دهنده می شناسـد و 
در مواجهـه بـا آن بـه جنبه هایـی از محتوا 
کـه در حیطـه خبـری قرار  بسـنده می کنـد 
دارد. بـه طـور مثال مستندسـاز به مناطق 
زلزله زده ای مراجعه می کند و مشـکالت 

قالـب  در  را  دیـدگان  حادثـه  رنج هـای  و 
ارائـه می نمایـد. بی شـک  و  ثبـت  فیلـم، 
پس از بازسازی شهر زلزله زده و بازگشِت 
شرایط عادی، این مستند دیگر تأثیرگذار 
نخواهد بود و تنها به عنوان یک یادگاری 
از آن یاد خواهد شد. بنابراین مستندساز 
اکتفـا  سـوژه  خبـری  سـویه  بـر  تنهـا  گـر  ا
زمانـی  بـر محـدوده  را مقیـد  اثـرش  کنـد، 
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خاصـی خواهـد کـرد. ایـن کـه چـه میـزان 
اسـت،  شـده  وارد  منطقـه  بـه  خسـارت 
چه تعداد انسـان کشته شـده اند، شرایط 
امدادرسـانی چگونـه اسـت؟ و یـا پـرس و 
جـو از مـردم در بـاِب سـختی های بعـد از 
حادثه، همگی مستند را به ورطه خبری 
بـودن و مشـموِل زمان شـدن، می کشـاند. 
البـه الی  در  خالقانـه  ایـده ای  گـر  ا امـا 
و  شـود  پرداخـت  زلزلـه،  سـوژه ی  همیـن 
مستندسـاز عالوه بر موارد یاد شـده فوق، 
که بسیار کلی هستند، نکته ای را کشف 
و یـا دنبـال نمایـد، آنـگاه می توان اثـرش را 
دارای جهانی مختص به خود دانست. 

گـر مستندسـاز بـه همـان  بـه عبارتـی ا
کـه در تمامـی مناطـق  کنـد  نکاتـی اشـاره 
فقـط  اثـرش  می دهـد،  رخ  نیـز  زده  زلزلـه 
کـه دربـاره مکاِن  مسـتندی خبری اسـت 
حادثـه، تهیـه شـده اسـت. بـه طـور مثـال 
کرمانشـاه و ...  زلزلـه بـم، طبـس، رودبـار، 
همگـی دارای رویـدادی مشـابه هسـتند. 
بـر  اتـکا  بـا  تنهـا  مستندسـازی  هـر  گـر  ا
موضوعاتـی چـون میـزان خسـارت، مـرگ 
و میـر، روش امدادرسـانی و غیـره، در هـر 
کدام از شهرهای یاد شده، اقدام به تولید 
فیلـم نمایـد، بـی شـک آثـار تولیـد شـده، 

هیچ تفاوتی جز شکل ظاهری با یکدیگر 
ندارند.

 حال این مقدمه را با مستندی درباره 
آوارگانی غیرنظامی که از دست جنایاِت 
می کننـد،  زندگـی  اردوگاه  در  داعـش 
چندیـن  بـه  گـر  ا می دهیـم.  تطبیـق 
اردوگاه هـای  در  بگوییـم  مستندسـاز 
در جـای  نظامـی،  غیـر  آوارگاِن  متفـاوِت 
جای جهان اثری تولید کنند و همه آن ها 
مشاهداتشـان  و  خاطـرات  نقـل  بـر  تنهـا 
و  تجـاوز  آوارگـی،  و  جنگـی  جنایـات  از 
مـواردی مشـابه بپردازنـد؛ آنـگاه می توانیم 
تـک  آثـاری  آن هـا،  کـه همـه  کنیـم  ادعـا 

سویه و یک بعدی از سوژه ساخته اند.
دقایـق  در  امـا  »بازگـرد«  مسـتند 
ابتدایی اش به شـدت سـینمایی است. 
بـه جزئیـات اردوگاه غیرنظامـی از آوارگاِن 
را در  کـودکان  تجـاوِز داعـش می پـردازد. 
جهانی متفاوت و اختصاصی نشـانمان 
البتـه  و  انتزاعـی  تصاویـری  و  می دهـد 

تأویل پذیر از مکان ارائه می  کند.
دختـری 17سـاله پشـت بـه دوربین در 
کمپ هـا پیـش مـی رود،  میـاِن اردوگاه و 
از  یکـی  وارد  نیسـت،  پیـدا  چهـره اش 
بـه  پشـت  همچنـان  و  می شـود  چادرهـا 

این مستند به جزئیات 
اردوگاه غیرنظامی از 

آوارگاِن تجاوِز داعش 
کودکان را  می پردازد. 
در جهانی متفاوت و 

اختصاصی نشانمان 
می دهد و تصاویری 

انتزاعی و البته تأویل 
پذیر از مکان ارائه 

می  کند.
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دوربین روسری اش را می بندد و چهره اش 
را پنهـان می کنـد، آنـگاه برمی گـردد رو بـه 
آنچـه  دوربیـن  می کنـد.  نگاهمـان  و  مـا 
پنهـان  شـکلی  بـه  ببینیـم  نبایـد  کـه  را 
در  دختـر  ایـن  می دهـد.  نشـانمان  شـده 
گذشـته ای نـه چنـدان دور از زمـان روایـی 
مسـتند، بارها مورد تجاوز داعشـی ها قرار 
گرفتـه اسـت. در ادامـه، مسـتند، رازهـای 
تلـخ زندگـی ایـن دختـر و نحـوه فـرار او از 
را  بـود  خریـده  را  او  کـه  داعشـی  دسـِت 
شـرح می دهـد امـا قبـل از هـر توضیحـی، 
کالمـی، بالفاصلـه بعـد از  و قبـل از هیـچ 
چهـره اش،  پوشـاندن  و  دختـر  تعقیـب 

کوتاهـی،  مـدت  بـرای  دوربیـن  گاه  نـا
ایـن  می شـود.  اردوگاه  آدم هـای  سـرگرم 
که داعش  اردوگاِه ایزدی های آواره است 
کشـته و یـا بـه  چندیـن هـزار نفـر از آنـان را 
آن هـا  از  یـادی  ز زن هـای  و  بـرده  اسـارت 
را مـورد تجـاوز قـرار داده اسـت. در همـان 
کلماتـی هسـتیم  دقایـق ابتدایـی شـاهد 

که در گفتاِر متن بیان می شود: 
رودخانـه،  مـاه،  آسـمان،  »بـاد، 
گیـاه،  درخـت،  بـاران،  آب،  خورشـید، 
کـودک،  گل، شـادی، عشـق، مـادر، پـدر، 

دختر، غم، یار«
و تمـام ایـن کلمات کـه معرف زندگی 
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و طبیعـت هسـتند، انـگار توسـط داعش 
از ایزدی ها دریغ شده است. مستندساز 
بـرای شـرح  اثـرش توضیـح اضافـه ای  در 
این کلمات ندارد و تنها بر بیاِن مستقیم 
آن اکتفـا می کنـد و این به نظر برای شـروع 
کوتاه، بسـیار قابل اعتناست.  مسـتندی 
کلمـات یـاد  کـه بـا  گاه ایـن پالن هایـی  نـا
شـده همـراه اسـت نیـز قطـع و شـاهد ایـن 
هستیم که در اطراف کمپ، ده ها کودک 
که بیشترشان دختراِن خردسال هستند، 
از  ادغامـی  کـه  تأثیرگـذار  چهره هایـی  بـا 
جنـگ  رنـِج  و  کودکانـه  بازیگوشـی های 
است، دسته جمعی به سویی می روند و 
صـدای یکی از آن ها شـنیده می شـود که 

می گوید: 
»وقتشـه بریـم حیوونا )داعـش( رو نگاه 

کنیم.«
منظـره ی  مشـاهده  منظـورش  و   
بـه  آن  در  جنـگ  کـه  اسـت  دوردسـت 
آثـار  و  بـوده  وقـوع  حـال  در  زنـده  صـورت 
انفجار بمب ها از دور قابل رؤیت است. 
اثـری  بـا  بدانیـم  تـا  اسـت  کافـی  همیـن 
متفـاوت مواجهیـم. انـگار می فهمیـم کـه 
حـذف  در  باالیـی  روحیـه  مستندسـاز 
فـوق  جملـه ی  کودکـی  کـه  همیـن  دارد. 

کـه  می دهـد  را  معنـی  ایـن  می گویـد،  را 
فـارغ  کاری  از  حاضـر  حـال  در  کـودکان 
شـده اند و حـاال تصمیـم می گیرنـد برونـد 
مستندسـاز،  و  ببیننـد  را  جنـگ  منظـره 
کـودک را حـذف  اتفـاِق قبـل از جملـه ی 
و فقـط بـر همین کالِم آخر او بسـنده کرده 
است. معنای ضمنی این پالن، تلنگری 
که »باد، آسمان، ماه،  به مخاطب است 
رودخانه، خورشـید، آب، باران، درخت، 
پـدر،  مـادر،  عشـق،  شـادی،  گل،  گیـاه، 
کـودک، دختـر، غـم، یـار« را فرامـوش کنید 
کـودک حـاال همـه بـا هـم  کالِم آن  و طبـق 
را  داعـش  جنایـات  و  فیلـم  ادامـه  برویـم 
ببینیـم. دختـران، بـه صـورت زنـده و مـا 

مخاطبان، به واسطه ی این مستند!
شـدت  بـه  ایـده  ایـن  و  تدویـن  ایـن 
تنهـا  مستندسـاز  اسـت.  سـینمایی 
بـه  پـالن  چنـد  ابتدایـی،  دقیقـه  دو  در 
دارد.  گرایانـه  معنا و  تأثیرگـذار  شـدت 
کوتـاه  گرفتـن چندیـن و چنـد پـالن  قـرار 
کلماتـی از عناصـر طبیعـی و  کـه حـاوی 
گاه با دویـدِن دختران  زندگی هسـتند، نـا
دوردسـِت  منظـره  سـمت  بـه  خردسـال 
جنـگ بـا داعشـی ها قطـع می شـود و آن 
کالم دختـر، حکـم خاموشـی مـا در برابـر 
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جهـان  بـه  ورود  و  عـادی  زندگـی  لـذاِت 
عذاب آور و پر از رنجی دارد که داعش به 
همراه آورده و قرار است در ادامه مستند، 
شـاهدش باشـیم. پیـش بینـی صحیـح 
اسـت، پـالن بعـدی، نمایـش روایت هـا و 
نقـل قول هـا از مصائـب شـاهداِن تجـاوز 
از  کـه  آدم هایـی  اسـت.  داعشـی ها 
نزدیـک بـا داعـش روبـرو شـدند و یا تحت 
دسـت  از  را  زندگیشـان  جنـگ،  تأثیـر 
دادند، جلوی دوربین، رنجشـان را شـرح 
در  تنهـا  »بازگـرد«  مسـتند  امـا  می دهنـد. 
دو دقیقـه ابتدایـی اش سـینمایی اسـت 
گزارشـی خبـری  و باقـی در همـان حیطـه 

باقی می ماند.
و  اسـت  خبـری  مسـتندی  »بازگـرد«،   
بـا  اثـری  چنیـن  بـرای  عنـوان  ایـن  دلیـل 
ایـن  می توانـد  تاثیرگـذاری  شـروع  چنیـن 
باشـد کـه فیلـم فقط به شـرح رنـِج ماضِی 
بسـنده  اردوگاه  در  کن  سـا ایزدی هـای 
بـه  می توانسـت  کـه  حالـی  در  می کنـد. 
محتوایـی دیگر عالوه بـر پرداختِن صرف 
بپـردازد.  آنهـا  گذشـته  زندگـی  بـر شـرایط 
کـه توسـط  از ایـن جهـت  بـودن،  خبـری 
عوامـل تولیـد، از پشـت دوربیـن، دائـم از 
مصاحبـه شـوندگان پرسـش می شـود کـه 

کسـی از اقـوام آنهـا در دسـت داعـش  آیـا 
اسـت یـا خیـر؟ بنابرایـن تمامـی مسـتند، 
نقـل رویدادی اسـت کـه در خالل جنگ 
در گذشته روی داده است. به طور مثال 
کـه بـرده داعشـی ها  دختـری از روزهایـی 
بـود می گویـد و ماجـرای تجاو هـای مکـرر 
مـی  شـرح  را  خـود  بـه  داعشـی  مـرد  یـک 
دهـد. فیلـم از زبـان مصاحبـه شـوندگان، 
همچـون  جنایـت  از  متعـددی  مـوارد 
فـروش دختـران و دسـت به دسـت شـدن 
آنان در بین داعشـی ها، قتل و خودکشـی 
دختـران را بیـان می کنـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه گرچـه چنین اثـری، محتاج به 
گذشـته اسـت امـا  نقـل ایـن رویدادهـای 
اکنونـِی  دغدغه هـای  می توانسـت  فیلـم 
زمینـه  عنـوان  بـه  را  آوارگان  ایـن  زندگـی 
طـور  بـه  کنـد.  انتخـاب  روایـت  اصلـی 
مثال دختری که در گذشـته، داعشـی ها 
در  کرده انـد  تجـاوز  او  بـه  بـار  چندیـن 
کـه در حـال  کوتـاه از قرص هایـی  کالمـی 
گر این  حاضر می خورد می گوید و این که ا
قرص هـا را مصـرف نکند چه حال نزاری 
پیدا خواهد کرد. همین موضوع کوچک 
می تواند بسـتری مناسـب برای »اکنونی« 
طبـق  یقیـن  بـه  باشـد.  روایـت  شـدِن 
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اعتراف این دختر، اتمام قرص ها حالت 
روحی او را دچار نوسان خواهد کرد و این 
کـه می توانـد  اتفـاق قابلیت هایـی اسـت 

مربوط به اکنون باشد و نه گذشته. 
بـا وجـود آنچـه مستندسـاز در ایـن اثـر 
بـدان پرداختـه، ایـن احتمـال نزدیـک بـه 
یقیـن اسـت کـه گـروه تولیـد بـه اردوگاهـی 
همچـون  و  رفتنـد  جنـگ  از  حاصـل 
خبرنگاران، محیط را به تصویر کشیدند 
و  گذشـته  دربـاره  زنـده  شـاهدان  از  و 
جنایات داعشی ها پرسیدند و ماحصل 
کارشان فیلمی شد که سویه خبری اش از 
سـویه سـینمایی آن پیشی گرفت. با این 
حال شاید نگاه بی طرفانه مستندساز نیز 

دلیل این امر باشد... .
کـه در   یقینـا رجـوع بـه چنیـن مکانـی 
تـوپ  و  گلولـه  صـدای  متـری اش  چنـد 
جنگی می آید، از نظر فرامتنی قابل تقدیر 
اسـت امـا خـود اثر هنـری، مسـتلزم اتکا بر 
چنین عواملی نیست. چراکه به محض 
عـکاس  یـک  حتـی  یـا  مستندسـاز  ورود 
چنیـن  بـه  نویسـنده  یـک  یـا  نقـاش  یـا 
گاه او با فوران خاطرات  محیطی، ناخودآ
کن آنجا مواجـه خواهد  تلـخ آدم هـای سـا
شـد. بی شـک یـک نقـاش بعـد از حضـور 

بـر  فقـط  غمبـاری  مـکان  چنیـن  در 
گذشـته ی یـک دختـر ایـزدِی مـورد تجـاوز 
گرفتـه در خلـق یـک اثـر هنـری اکتفـا  قـرار 
کرد. بلکه او اکنوِن غمبار دختر  نخواهد 
اثـرش  البتـه  و  قـرار خواهـد داد  ک  را مـال
در الیه هـای زیریـن، آن تجـاوِز گذشـته را 
نیـز نشـان خواهـد داد. منظـور ایـن اسـت 
گونـه ی مسـتند بـه محـض حضـور  کـه در 
تکنیـک  مکانـی،  چنیـن  در  اثـر  خالـق 
مصاحبـه، دم دسـتی ترین راه بـرای شـرح 
روایت است و اکنوِن این آدم ها به نظر در 

اولویت دوم قرار می گیرد.
بـه نظـر تکنیک مصاحبه را باید عالوه 
بـر اسـتفاده در خـود اثـر، بیشـتر بـه عنـوان 
پژوهشـی قبـل از تولیـد نیـز نگریسـت. بـه 
بـه فیلمسـاز  عبارتـی مصاحبـه می توانـد 
گاهـی و اطالعـات دهـد تـا در ادامـه بـا  آ
اشـراف بیشـتر، امـر خالقانـه را بـا دوربیـن 
خـوِد  برعکـس،  دقیقـا  امـا  نمایـد.  ثبـت 
مصاحبـه کـه همـواره نقـل وقایـع گذشـته 
اسـت بـه عنـوان اصـِل محتـوای مسـتند 
لحاظ می شـود. بی شـک چنیـن اردوگاه 
کی، پتانسیل باالیی در شرح رنج  هراسنا

و یا پرداختن بر محتوایی اکنونی دارد.
مصاحبه هـا  خـالل  در  دیگـر  زنـی   
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می گویـد: »بچه هامـان را داعشـی ها اسـیر 
کالم، فقـط یـک  کردنـد« و تـا اینجـا ایـن 
خبـر اسـت. امـا آنجا که زن بیـان می دارد 
یـم« بـه  »مـا شـرایط روحـی بسـیار بـدی دار
اکنون ربط دارند و این وظیفه مستندساز 
کـه دوربیـن را بـه حرکـت وا دارد و  اسـت 
ایـن شـرایط روحـی بسـیار بـد را نـه فقط با 
کوتـاه او، بلکـه بـا تصاویـر از  کالم  اتـکا بـر 

زاویه های مختلف به تصویر بکشد. 
کـه بـا دیـدن حاصـل  گونـه اسـت  ایـن 
کار می توانیـم بگوییـم مستندسـاز بـه این 
اردوگاه رفته است تا مستندی توصیفی- 
خبری از گذشـته آدم ها بسـازد. در حالی 
کـه  نمایـد  خلـق  اثـری  می توانسـت  کـه 
توصیفـی، خبـری، تحلیلی و مشـاهده گر 
گذشـته و  کـه  باشـد. منظـور ایـن نیسـت 
خاطـرات را در روایتمـان بـه کلی فراموش 
کنیم بلکه از آن به عنوان زمینه ی اصلی 
اثـر اسـتفاده ننماییـم و موضـوع اثـر گرچـه 
گذشـته رخ  که در  بر پایه ماجرایی اسـت 
داده امـا دوربیـن عـالوه بـر آن از کنار حال 
عبـور  بی تفـاوت  آدم هـا  کنـوِن  ا هـوای  و 
کـه دوربین  نکنـد. بـه طور مثال لحظاتی 
در پی دختر ۱۷ ساله که کاراکتر محوری 
مسـتند نیز هسـت، به باالی کوه می رود و 

او شهر اشغال شده اش را از دور می بیند 
اتصـال  می گویـد،  تاثربرانگیـز  کلماتـی  و 
اکنون و گذشته ی او در حال شکل گیری 
اسـت و اتفاقا بسـیار خوب از آب درآمده 

است.
بـه  فیلمسـاز  اثـر،  طـول  در  کـه  ایـن 
از  آیـا  کـه  بپرسـد  می رسـد  کـه  فـردی  هـر 
خانـواده اش کسـی اسـیر داعـش اسـت یا 
نـه و آن هـا جواب هـای متفاوتـی بدهنـد، 
کسـب  و  خبـر  سـمت  بـه  را  اثـر  ذات 
اطالعـات خبـری از سـوژه می کشـاند. بـه 
عبارتی ایده مسـتند در همین اطالعات 
خالصـه  مصیبـت  ایـن  اطالع رسـانِی  و 
می شود. در حالی که در سینما با چنین 
مخاطـب  یقینـا  وضعیتـی،  و  موقعیـت 
پـس  آدم هـا  احـوال  بدانـد  اسـت  منتظـر 
اسـت  چگونـه  خاطـرات  و  تجاوزهـا  از 
اردوگاه  روزگارشـان در  کنـون  ا آنهـا هـم  و 
حالـی  در  ایـن  می شـود.  سـپری  چگونـه 
کـه مستندسـاز بـرای پوشـش ایـن  اسـت 
مضمـون تنهـا بـر تصاویری کلـی از مکان 
و حـال و هـوای آن بسـنده می کنـد. ایـن 
کـه پتانسـیل باالیـی  رویـه بـرای سـوژه ای 
بـرای تصویرسـازی دارد بـه نظـر مناسـب 

نیست.
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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 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 
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