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احمد صراف یزد  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

کـه داشـته باشـه، می تونـه تو اون شـغل شـاعر باشـه. خب،  آدم هـر شـغلی 
که نشه شاعرانه  کاری نیست تو دنیا  کنیم هیچ  گر عمیق نگاه  راستش ا

کرد.  نگاهش 
احمد صراف، یکی از اون کساییه که با مستند، شعر میگه. مستندهای 
که خودشون  صراف، یه استعاره ی بزرگ داره. اون به آدم هایی می پردازه 
کوچکـی ان از یـزد. همون قـدر صبـور، همون قـدر آروم و همون قـدر  تمثیـل 

بخشنده. 
که بی نهایت شـبیه زادگاهش ان.  کسـانی می نشـینه  اون به ترسـیم چهره 

گرفته. کویر، پا ک  یشه شون تو آرامش خا که ر آدم هایی 
شاید سال ها بعد احمد صراف رو این طور بشناسند:

یستن اهالی ش تصویر می کرد... . که شهر یزد رو از پنجره بودن و ز مردی 
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وایت تنهایی و عشق ر

بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلويزیونى مسـتند، احمد صـراف يزد كارگردان مسـتند 
»گاهى فقط عشق« درباره اين مستند گفت: »گاهى فقط عشق« مستندی است با موضوع 
زندگانى يکى از مفاخر اسـتان يزد به نام دكتر هدی مرتاض. من سـال ها بود كه آوازه دكتر 
هدی مرتاض و برادر ايشان را شنیده بودم؛ البته كسى در يزد نیست كه ايشان را نشناسد. 
برايم دغدغه بود كه از نزديک با ايشان مواجه شوم و مستندی درباره ی چنین شخصیتى 

بسازم.

احمد صراف یزد
نویسنده:
سهیل  محمودی
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صـراف یـزد در ادامـه گفـت: دکتـر 
هسـتند  پزشـک  مرتـاض  هـدی 
احساسـاتی  و  عاطفـی  انسـان  بسـیار  و 
کـه ایـن بعـد  کـردم  می باشـند. مـن تـاش 
شـخصیت ایشـان را در مسـتند بـه تصویـر 
لنـدن،  در  مرتـاض  هـدی  دکتـر  بکشـم. 
زندگی بسیار مرفهی داشته، اما اما به خاطر 
عشق به وطن و مادرشان، لندن را رها کرده  
و در یـزد یـک بیمارسـتان خیریـه تاسـیس 

کرده اند.

وی افـزود: ایشـان در عرصـه جراحـی نیـز 
هسـتند.  ایـران  جراحـان  بهتریـن  از  یکـی 
کردیـم روایتـی متفـاوت از زندگـی  مـا تـاش 

ایشان ارائه بدهیم.
مستند »گاهی فقط عشق« به کارگردانی 
احمـد صـراف یـزد تولیـد شـده اسـت و بـا 
جشـنواره  سـوم  فصـل  در  شـدن  پذیرفتـه 
 96/9/29 تاریـخ  در  مسـتند  تلویزیونـی 
سـاعت 2۰ روی آنتـن شـبکه مسـتند رفتـه 

است.
پوستر  فیلم مستند
»گاهی فقط عشق«



کمان
نشریه ی مستند های تلویزیونی

۸

بیوگرافی نارس!
نقد مستند »گاهی فقط عشق«

نویسنده: رحیم ناظریان

بـه مـا می گوینـد سـاعتی پـس از 
دریافـت جایـزه نخل طا توسـط 
او  دربـاره  صفحاتـی  برگمـان«  »اینگمـار 
بنویسـیم یـا بـه دلیـل رابطـه نزدیکـی کـه بـا 
او داریـم، مسـتندی از او تهیـه کنیم. یقینًا 
مـواردی  دربـاره  مـا  مسـتند  یـا  یادداشـت 
تاریخـی همچـون تولـد، تحصیـل و مرگ، 
رابطه هـا  و  ازدواج هـا  سـکونت،  محـل 
حیواناتـی  همسـران،  نـام  طاق هـا،  و 
از  مطالبـی  و  دارد  دوسـت  برگمـان  کـه 

زرد  نشـریات  مطلـوب  کـه  دسـت  ایـن 
قـرار  بـود.  نخواهـد  اسـت،  خانوادگـی  و 
اسـت دربـاره برگمـان، یکـی از بزرگ تریـن 
سـینماگراِن مـدرن، کاری صـورت گیـرد و 
زندگـی خصوصـی اش اینجـا هیـچ بـه درد 
کار مـا نمی آیـد. دیده ایـم کـه پس از مراسـم 
اسـکار، برخـی مجـات بـه جـای تحلیـل 
آثاری که برنده جایزه شده اند، سیر تا پیاز 
را  مراسـم  چهره هـای  خصوصـی  زندگـی 
شـرح می دهند و این کاری اسـت عوامانه 
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کـه هیـچ ربطـی بـه فراینـدی هنـری نـدارد. 
نمی شـود به سـراغ »برگمان« برویم و درباره 

سینما نگوییم. 
بگذریم! چرا که جشـنواره کن تا زمانی 
که »برگمان« زنده بود، موفق نشد او را بیابد 
یا ببیند و با احترام، نخل طایش را به این 

سینماگر برجسته اهدا کند!!
آثار مستند بیوگرافیک یا چهره نگار یا به 
زعم برخی صاحب نظران، پرتره، گاهی در 
صحت و سـامِت هنری شـان تردیـد بوده 
گرچـه در ایـن بـاره نگاهـی قطعـی  اسـت. 
نگـر وجـود نـدارد، امـا حداقـل این امـر قابل 
تایید است که تولید مستند بیوگرافیک به 
دلیل چالش هایی که آزادِی مستندساز را 
در قباِل سـوژه محدود می کند، سـخت به 
نظر می رسـد. در این گونه مسـتند، همواره 
راهکارهایـی بـرای فـرار از کلیشـه ها و نیـل 
بـه اثـری بـا ویژگی هـای هنـری وجـود دارد 
کـه می تـوان در برخـی آثـار تاریـخ سـینمای 
مسـتند، نمونه هایـی درخشـان از آن دیـد. 
زندگِی شـاعران، نظریه پردازان، سیاسـت 
مداران با حضور خوِد فرد، جلوی دوربین، 
شـده  روایـت  مسـتند  سـینمای  در  بارهـا 
اسـت و بهترین آثار از این دسـت، آنهایی 
بودند که نه فقط بر زندگی نامه سوژه، بلکه 

کیـد بـر چالـش یـا حساسـیتی سـؤال  بـا تأ
برانگیز به سراغ آن رفتند. این که مستندی 
بیوگرافیـک تولیـد نماییـم و تمامـًا نیتمـان 
معرفـی انسـانی شایسـته و نیکوکار باشـد، 
تمـاِم ِدینمـان را نـه بـه سـینمای مسـتند، 

بلکه فقط بر خود سوژه ادا کرده ایم. 
»گاهـی فقـط عشـق« مسـتندی اسـت 
بیوگرافیک درباره زندگی و تاش های دکتر 
کـه تخصـص وی جراحـی زنـان  مرتـاض 
و مامایی اسـت. او در زمان تولید مسـتند 
۸۰ سـاله و همچنـان مشـغول فعالیـت در 
حیطـه تخصـص خـود اسـت و بـا نـوزادان 
و مـادران سـر و کار دارد. مسـتند از ابتـدا تـا 
پایان، تنها بیوگرافی این پزشک است و از 
کودکی تا اکنوِن وی را با تکنیک مصاحبه 
و معدود تصاویری از محل زندگی و کارش 
گفتـار متنـی پراکنـده، شـرح  و همچنیـن 
از  می تـوان  کـه  ایـده ای  نهایـت  می دهـد. 
ایـن مسـتند اسـتخراج کـرد، یکی تـاش و 
کوشش یک شخص تا رسیدن به آرزوهای 
کودکـی و دیگـری ِعـرق بـه زادگاه و تعهـد 
بـه میهـن در قبـاِل کشـوری بیگانـه و وطـن 
بـه عبارتـی  اسـت.  پزشـک  یـک  پرسـتی 
مستند در خاِل شرح زندگی این پزشک، 
الی  بـه  ال  در  را  شـده  یـاد  نکتـه  دو  ایـن 

»گاهی فقط عشق« 
مستندی است 

بیوگرافیک درباره 
زندگی و تالش های 

دکتر مرتاض که 
تخصص وی جراحی 
زنان و مامایی است. 

او در زمان تولید 
مستند ۸۰ ساله و 
همچنان مشغول 
فعالیت در حیطه 

تخصص خود است و 
با نوزادان و مادران سر 

کار دارد. و 
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محتوایـش انتقـال می دهـد. مضمونـی که 
همچون فرم اثر به شّدت کلیشه و پیش پا 
افتاده است. در این راستا سؤال اینجاست 
در  مثبـت  کاراکتـر  یـک  معرفـی  بـرای  آیـا 
جامعـه در قالـب اثری مسـتند؛ زاویه دید و 
سـاختار روایی دیگری جز آنچه در »گاهی 
فقـط عشـق« دیدیـم، وجـود نـدارد؟!  فیلـم 
پیـش  بـودن  زندگی نامـه ای  در  جایـی  تـا 
شـخصیِت  خـود  بـر  عـاوه  کـه  مـی رود 
محـوری، خانـواده و فرزنـدان او را نیـز از قلم 
نمی انـدازد. ایـن که تک تـک فرزندانش در 
حال حاضر چه شغلی دارند و کجا زندگی 
می کننـد در اثـر پرداختـه می شـود. ایـن بـه 
نظر، اوِج عدم درک قابلیت های محتوایی 
و سینمایی سوژه است. یقینًا هر سوژه ای 
در  حداقـل  تکـراری،  محتوایـی  بـا  حتـی 
شـکل روایـت و فرم می توانـد به جذابیت و 

کشش برسد و اینجا در »گاهی فقط عشق« 
این امر محقق نمی شود. محتوای مستند 
کید بر جنبه های فردی و اجتماعی  جز تأ
کاراکتـری مثبـت، هیـچ چالشـی را طـرح 
نمی کنـد و ایـن مسـئله باعـث می شـود تـا 
بخشی از اثر به طرف مؤلفه های مستندی 
در قالـب پروپاگانـدا یـا رپرتـاژ سـوق یابـد. 
تنها چیزی که می توانست به داد اثر برسد، 
در شـرایط کنونی، فرم اسـت. شـکل فیلم 
می توانست. اثر را از محدوده تبلیغی خارج 
و اسـتقالش از کاراکتـر را نمایـان کند؛ که 
گونـه نشـد! حـاال می خواهیـم  ایـن  البتـه 
از دل سـوژه و شـخصیت دکتـر مرتـاض و 
اعمـال و رفتـارش بـرای رسـیدن بـه فرمـی 
متفـاوت، پیشـنهادی ارائه کنیـم. فضای 
اثـر سرشـار از ایده هایـی در راسـتای زادن، 
تولـد، زندگـی، تـاش بـرای حیـات و ادامـه 
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نسل است. این ها مفاهیمی انسان گرایانه 
است و از طرفی به شّدت می تواند فلسفی 
نیز تعبیر شود. تنها کافی است به کودکی 
نـارس فکـر کنیـم کـه زودتـر از موعد مقـرر به 
دنیـا آمـده و حـاال بـا تـاش دکتـر و عوامـل 
پزشـکی بایـد مدتـی در دسـتگاه بمانـد تـا 
رشد نیمه تماِم جنینی اش در این اطاقک 
شیشـه ای بـا نظـارت پزشـک کامل گـردد. 
در مستنِد »گاهی فقط عشق«، این کودک 
را تنهـا در راسـتای همـان بیوگرافـی و شـرح 
زندگی و کار دکتر مرتاض می بینیم. اما اگر 
تمام این بیوگرافی و مصاحبه ها حذف، و 
تصاویـری از کار روزانـه ایـن پزشـک، بـرای 
احیای کودکی یا کودکانی نارس جایگزین 
می شد و در ادامه، تصاویر، ما را به شکلی 
گاه در بطن یک تقابل از کهنسالی  ناخودآ
دکتـر و نارسـی نـوزادان، قـرار مـی داد؛ آنـگاه 
بود که می توانستیم ادعا کنیم مستنِد مورد 
بحـث، مفهـوم زیسـتن را سـتایش نمـوده 
و نـه فقـط یـک پزشـک را. اینجـا عـاوه بـر 
خود دکتر مرتاض که حاال ۸۰ ساله است، 
داده  نشـان  بخشـی ا ش،  زندگـی  مفهـوِم 
می شـد و اثـر از ُفرمـِت بیوگرافیـک بـه اثـری 
صاحب فرم و محتوایی غیر کلیشـه بدل 
می گردیـد. چیـن و چروک هـای دکتری پیر 

در کنـار چین و چروک های نوزادی نارس، 
سـال های  آخریـن  نـوزادی،  و  کهنسـالی 
عمـر و اولیـن سـال های زیسـتن، همگـی 
مفاهیمی متضادند که بی شک به تصویر 
کار  خـاق،  دوربینـی  بـرای  کشـیدنش 
سختی نیست. سینما به آسانی می تواند 
ایـن سـوژه را بـا ایـن مفاهیـم متضـاد، بـدل 
به محتوایی قابل اعتنا نماید.  گفتار متن 
مستند »گاهی فقط عشق« همچون دیگر 
از  گاهـی  راوی  اسـت.  کلیشـه  اجزایـش 
زبـان دکتـر حـرف می زنـد و ادامـه جماتـی 
که در مصاحبه می شـنویم را بیان می کند 
کل  و در لحظاتـی دیگـر تبدیـل بـه دانـای 
می شـود. به این صورت که راوی همچون 
دانای کل در یک اثر ادبی و داستانی، تمام 
جزئیـات و رویدادهـای ذهنـی کاراکتـرش 
را نیـز می دانـد. اینجـا راوی بـه خـود اجـازه 
کـه دکتـر مرتـاض تنهـا  می دهـد لحظاتـی 
گوشه ای نشسته است، ذهن او را بخواند و 
آن را برای ما بیان کند. گفتار متن در ادامه 
همچنان ثباتی در زاویه دید ندارد و کاراکتر 
را با ضمیر »او« خطاب می کند. به عبارتی 
فرمـی  وحـدِت  دارای  فیلـم،  گفتـاِر  متـِن 
نیسـت و زاویـه دیـد آن در طـول اثـر، دارای 

پراکندگی است.
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محمد عبداللهی   |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

بـرای مدت هـا زندگـی محمـد عبداللهـی، خاصه شـده بود تو سـر زدن به 
روسـتاهای مختلـف خراسـان جنوبـی. داشـت یـه مجموعه مسـتند صد 
و ده قسـمتی می سـاخت بـرای سـیمای اسـتانی و همیـن باعـث می شـد 
کن  کنـه. چنـد روزی تـو روسـتا سـا تـو روسـتاهای مختلفـی فیلمبـرداری 
می شـد، کمـی بـا مردمشـون صحبـت می کـرد، چیزهایـی یـاد می گرفـت و 

بعد برمی گشت شهر و مستندش رو تدوین می کرد.
کـه سـعید و عبـداهلل رو دیـد.  ایـن رونـد مدت هـا ادامـه داشـت تـا وقتـی 
یه  زندگـی ایـن دو تـا جوون، اونقـدر براش جالب بود که بعد از مدت ها رو
یش رو عـوض کنـه. سـاختن مسـتندش رو یـک سـال تموم طول  فیلمسـاز

بده و بارها و بارها به اون روستا سر بزنه.
که می خواست رسیده بود. حاال باالخره به اون نقطه ای 

که داشت توش مستند می ساخت، یکی شده بود. با محیطی 
مثل شخصیت های مستندش.
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وایت نوجوانی، تالش  ر
و رفاقت

بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلويزیونـى مسـتند، محمد عبداللهى كارگردان مسـتند 
»سـارو« درباره اين مسـتند گفت: طرح اين مسـتند توسـط شـبکه مسـتند پذيرفته شـد و با 
همکاری همین شبکه نیز تولید شده است. تلفظ نام اين مستند در گويش بلوچى، ساِرُو به 

معنای ساربان مى باشد. 

محمد عبداللهی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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داسـتان  مسـتند،  ایـن  قصـه 
زندگـی دو نوجـوان اسـت که پس 
از سـال ها بـه شـغل سـاربانی بـر می گردنـد 
بشـوند.  سـاربان  کـه  می کننـد  انتخـاب  و 
کـه  کـه شـغلی را  آن هـا تصمیـم می گیرنـد 
آن  سـراغ  بـه  کسـی  دیگـر  سال هاسـت 

کنند. نمی رود، احیا 
عبداللهی در ادامه توضیح داد: سعید 
ایـن  اصلـی  شـخصیت  دو  و عبـداهلل، 

که سـعید، شـیعه است و  مسـتند هسـتند 
عبداهلل، اهل سـنت و با وجود این تفاوت 
زندگـی  هـم  کنـار  در  دونفـر  ایـن  مذهـب، 

می کنند و بسیار رابطه خوبی دارند.
محمـد  کارگردانـی  بـا  »سـارو«  مسـتند 
عبداللهی در شبکه مستند تولید شده است 
و بـا پذیرفتـه شـدن در فصـل سـوم جشـنواره 
تلویزیونی مستند در تاریخ 96/9/29 به روی 

آنتن شبکه مستند رفته است.
پوستر  فیلم مستند

»سارو«
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زی ها در نقطه صفر مر شتر
یادداشتی بر مستند ساِرُو

نویسنده: رحیم ناظریان

روایـت  و  کامـی  روایـت 
اصلـِی  گونـه  دو  تصویـری، 
اسـت.  مسـتند  سـینمای  در  روایـت 
کامـی  کـه مبتنـی بـر روایـت  سـینمایی 
گفتـار،  اسـت سـعی دارد بـا اسـتفاده از 
در  ببـرد.  پیـش  را  اثـر  یـداد،  رو و  ماجـرا 
یـت  رو قابـل  کـه  را  آنچـه  حالـت  ایـن 
نیست و یا این که جز با کامی مستقیم 

انتقـال  مخاطـب  بـه  را  آن  نمی تـوان 
ی تصویـر بیـان  بـر رو گفتـار  داد، توسـط 
دارای  خـود  کامـی،  روایـت  می شـود. 
ارتبـاط اسـت  بـرای  شـگردهایی متنـوع 
می شـود.  ارائـه  متفاوتـی  یه هـای  زاو از  و 
صدایـی  اسـت  ممکـن  مثـال  طـور  بـه 
ظرافت هـای  و  جذابیت هـا  بـا  آشـنا 
گفتـار  قرائـت  کار  خـود،  خـاص  بیانـی 
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متـن را بـه عهـده بگیـرد و یا ایـن که برای 
نزدیک تر شدِن مخاطب با حال و هوای 
کتـر محـوری فیلم، خود  کارا محیـِط اثـر، 
بـه عنـوان نریتـور، ایـن وظیفـه را متقبـل 
تصویـری  روایـت  دیگـر  سـویی  از  شـود. 
برخـی  دارد.  را  خـود  کارکردهـای  نیـز 
کامـی  کارگردانـان، اعتقـادی بـر روایـت 
یـداد  ندارنـد و مـد نظرشـان تنهـا نقـل رو
بـه واسـطه ی تصویـر اسـت. در ایـن آثـار، 
گویـای فیلـم خواهـد بـود و  تصویـر، زبـاِن 
کامی خارج از محدوده ی تصویر  هیچ 
کترها  جـز مصاحبه هـا و گفتگوهای کارا
شـنیده نمی شـود. بـا این حـال نمی توان 
هـم  از  کامـل  طـور  بـه  را  یـه  رو دو  ایـن 
تفکیک کرد؛ چرا که دو گونه ی کامی و 
کنـار یکدیگر کامل  تصویـری، گاهـی در 
کننده ی روایت هسـتند و مستندسـاز با 
کارکرد آن،  گاهی از میزان نیاز و  درک و آ
بـر بیـاِن موضـوِع اثـر بـه هـر دو روش اتـکا 

می کند. 
مسـتند »سـاِرُو« از ایـن دسـت اسـت. 
روایتی تصویری از زندگی دو پسر نوجوان 
در  نهبنـدان  کجـی  روسـتای  اهالـی  از 
تصمیـم  کـه  جنوبـی  خراسـان  اسـتان 
را  شـترداری  اجـدادی  شـغل  می گیرنـد 

کننـد و ایـن روایـِت  در روستایشـان زنـده 
کـه نقـل آن را  تصویـری بـا روایتـی کامـی 
یکـی از دو پسـر نوجـوان بـه عهـده دارد، 
همـراه اسـت. تصاویـر، روایـت را پیـش 
کِل زمـاِن نمایشـی  می بـرد و همزمـان در 
تشـریح  و  توصیـف  بـه  متـن  گفتـار  اثـر، 

مکان و زمان و جغرافیا می پردازد.
مسـتند »سـاِرُو« به دلیل همین ادغاِم 
تشـریح  و  بیـان  در  روایـت،  گونـه  دو 
اسـت.  هماهنگـی  دارای  موضوعـش 
گفتـار متـن بـا توجـه بـه لحـن و صـدای 
اثـر  بـا محتـوای  فـرم  از نظـر  پسـر نوجـوان 
تطابق دارد. می توان »ساِرُو« را مستندی 
اول  روایتـی  بـر  اتـکا  بـا  کـه  دانسـت 
شخصی، سعی دارد عقاید و اطاعاِت 
گونـه  را همـان  شـخصیت محـوری اش 
که هسـت، بی کم و کاسـت به مخاطب 
کل اثر  گرچه در این شیوه،  انتقال دهد. 
یکـردی فـردی و با معیارهـا و عقاید  بـا رو
داده  بـروز  نوجـوان  پسـر  یعنـی  ی ا ش  راو
می شـود، امـا یـک دسـتی و واقـع نمایـی 
اثـر نیـز بـه همیـن میـزان فزونـی می یابـد. 
پسر نوجوان با خلوص و بی پیرایگی، هر 
کـه می داند به سـاده ترین شـکل  آنچـه را 
محـدود  واژگانـش  دایـره  مـی دارد.  بیـان 

مستند »ساِرُو« به 
دلیل همین ادغاِم دو 
گونه روایت، در بیان 
و تشریح موضوعش 

دارای هماهنگی 
است. گفتار متن 

با توجه به لحن و 
صدای پسر نوجوان از 
نظر فرم با محتوای اثر 

تطابق دارد.
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اسـت  سـکونتش  محـل  جغرافیـاِی  بـه 
و  انـدازه شـغل  و  نیـز در حـد  و دانشـش 
می تـوان  بنابرایـن  اجـدادی اش.  تجربـه 
بـه راحتـی بـا این تکنیـِک مورد اسـتفاده 
کرد و  کارگـردان، بـا »سـاِرُو« ارتبـاط برقـرار 
تمـام اثـر را بـدون هیچ تعللـی درک نمود 
و پذیرفت. عاوه بر روایت اول شخص، 
که مشخصًا نریشن »ساِرُو«  به این دلیل 
شـده  ضبـط  مسـتند،  تولیـد  از  پـس 
نیـز  را  توصیفـی  روایـت  می تـوان  اسـت، 
آن  در  کـه  روایتـی  کـرد.  اثـر مشـاهده  در 

عینیـات  از  مـواردی  توصیـف  بـه  ی  راو
کـه دوربیـن، تـوان  و ذهنیـات می پـردازد 
طـور  بـه  نـدارد.  را  آن  ارائـه  قابلیـت  یـا 
که این شـغل، یکـی از عایق  مثـال ایـن 
آنهـا  کـه  ایـن  یـا  دو پسـر نوجـوان اسـت؛ 
پسـر  کـه  ایـن  راضی انـد؛  درآمدشـان  از 
نوجـوان دربـاره امـن بـودن منطقـه حـرف 

می زند و مواردی ازین دست.
و  نـگار اسـت  قـوم  »سـاِرُو« مسـتندی 
کـه مربـوط بـه زندگی  کارگـردان تـا جایـی 
محیـط،  در  می شـود،  نوجـوان  پسـر  دو 
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نـوع  منطقـه،  رسـوم  و  آداب  و  فرهنـگ 
خیلـی  و  هـوا  و  آب  ک،  پوشـا معـاش، 
مـوارد دیگـر نیـز بـه نکاتـی اشـاره می کند، 
یـا  زن  دو  پختـن  نـان  همچـون  مـواردی 

گوشه هایی از یک مجلس عروسی.
محتوایـی  و  فرعـی  نـکاِت  بـر  عـاوه 
گفته شـد، می تـوان به  کـه دربـاره »سـاِرُو« 
کنار جاذبه های  شکل تصویربرداری در 
کرد. بکارت روستا  محیطی اثر نیز اشاره 
گرفتـن آن در نقطـه صفـر مـرزی،  قـرار  و 
ناپیدایـی تکنولـوژی و صـاف و سـادگی 
کـه می توانـد در  جغرافیـا، مـواردی اسـت 

کند.  کمک  همراهی مخاطب با اثر 
»سـاِرُو« بـا فـروش چنـد شـتر و صـدای 
که فروشندگان  ک شتری  مهیب و دردنا
و خریداران با اجبار سوار وانت می کنند 
و البته اشک های وداع یکی از پسرهای 
گونـه ای  نوجـوان، بـه پایـان می رسـد. بـه 
بـر  کیـد  تا بـا  زندگـی  و  کار  چرخـه ی 
خاطـر  تعلـق  عاطفـه،  چـون  مفاهیمـی 
بـا  مـادی،  نیازهـای  تامیـن  و  شـغل  بـر 
جانمایی فروش این شترها در پایان اثر، 

تکمیل می گردد.
شـده،  یـاد  مثبـت  نـکات  وجـود  بـا 
چیـزی  دارد.  کـم  چیـزی  انـگار  »سـاِرُو« 

بـی  و  سرراسـتی  و  سـادگی  از  فراتـر 
گـر در البـه الی ایـن  پیرایگـی اش. شـاید ا
کامـًا بـا حـال و هـوای  کـه  روایـِت سـاده 
آن جغرافیـا و سـادگی مردمانـش تطابـق 
روایـِت  ورای  در  کـه  رازی  و  رمـز  دارد، 
می گیـرد،  شـکل  تصویـری  و  کامـی 
بارهـا  را  اثـر  ایـن  وجـود داشـت، می شـد 
نـگار  قـوم  مسـتنِد  آثـار  اغلـب  همچـون 
گرفتـه  »علـف«  و  شـمالی«  »نانـوک  از 
نـگاِر  قـوم  مسـتندهای  جدیدتریـن  تـا 
اثـر  یـخ سـینما همچـون »شـترگریان«  تار
ینی« مرور کرد. »شـترگریان«،  »داوا-فالور
پسـرکانی  نیـز  آنجـا  در  کـه  مسـتندی 
هستند و شترهایی، اما همچون »ساِرُو« 
کلـی بـه زندگـی  یخـی و  فقـط نگاهـی تار
افـراد نـدارد. آنجـا شـتِر مـادر، بچـه ی تازه 
متولـد شـده اش را از خـود طـرد می کنـد. 
چادرنشـین ها می رونـد آن سـوی بیابـان، 
تـا نوازنـده ای را بیاورنـد. نوازنـده می آیـد 
و می نـوازد و شـتِر مـادر از نـوای موسـیقی 
اشـک می ریـزد و در کمـال تعجـب برای 
اولین بار بچه اش را می پذیرد و به او شیر 
می دهـد. »سـاِرُو« بـا تمـام جذابیت های 
بصری اش، چیزی در قیاس با اشک آن 

کم دارد... . شتر 
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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 

روزهای زوج | ساعت 20 از شبکه مستند

بازپخش ساعت 9:30 روز بعد

فصل سوم نخستین جشنواره مستند

برای رشکت در مسابقه پیامکی
E4 »کد فیلم »گاهی فقط عشق

E5 »کد فیلم »سارو


