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 یر پائولو پازولینیپی؛ (1971) "دیوارهای صنعا"یادداشتی بر مستند 

 میثاق نعمت گرگانی

 

 

 

 

 اص اخاتاا های اهااا ی اخسااتای ها خ گالیاا جااایی دا اخا اار ،اای از شااد اص شاانید   اا  ت

ز داا کااردا اسااتاا  دشاا  شااا دیاا باسااتانیخ بکااری  انداصچشاااهایی کاا  ساااصیسا تما 

شاندیا  ااخی ،ای ا اساتب بار نماایی  ابات خ ب ناد اص اخساتا می] ادد اا  دای شااصخ ینی 

 «.تدا  مصد  داشتدیگر نجات ایتا یا ممکن نیستز خ ی یمن اا هندص می»
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تی مساتندی نا  اسات. با  ا ااا اهااییکدششای دا جتات ایان  "دیدااهاای  انعا"مستند 

 ز یااا باا  ا ااااتی دیگاار دا شاای ت ییاار  دا جسااتجدی   اات خا،عیااتز ب کاا  دا شاای ت ییاار  

 ت ییر.]اخند ب 

اخد. سادی مدانیااساید  شایی مایشد اص شایا  جنگ دا  ای یمانز کشادا شاتابا  با       

میاِ  ناد  زتارکاا  خ امار ناد خ متا هاا هساتندزهاا دا کااا ساا ت   هایی ک  چینیراابااگ

ی کاادیر اا اخ باا  دایااای ساار  هااای  ساا ا ت کاا  سااین جادا اا باا  اام ااا   خادا اساات.

های حکاادمتی نااد خ کا هااای خااداتاای کاا  تااا خ تااد  اص ااا شااکا،دز سااا تما می

 خ میاِ با  کاا   مادبا  شاک ی  اال سدسیا یساتی  هاییبا اگا  باا دیگر انقالبی اسند.می

شاااصخ ینی د ااداشد  نعاساات. تاااای  خ دا ایاان بااینز  ایجاااد کااردا اساات.مصاار  اا 

ایان میاِز شاتا  خ شاتدت  امار مادا  جاا  ساا ا با  دا  اصای کا  چندهاااساا   معماای

،اای ا شاااصخ ینی تالشاای اساات باارای ج اادگیری اص  د  سااا تن خ مصاار  کاارد .نخداهااد باار

عا؛ مک ّااک کاارد  نتادهااایی همنااد  یدنسااکد باا  شاسااداای اص  اان باارایایاان نااابددیز 

ز تاا کا  "گذشات "انادز بارای سانگر امنای بارای تااای  بددا هاز ساداشتری ک  دیدااهای   

 نگذاد.

ط قاااتی ب ناادز  هااایمتااریز بااا بر  2200دا دل کااداز دا اات ااا   اساات  اانعا شااتری     

 همگاان ای اص معماااایز تکاا ی ساا یدهااایی بااا حاشاای خ شنجرا  ت سااد  جااری دیدااهااای

شااتری دا امااا  مانااداز  جتااا  بیاارخ هااای کاا  اص گانااد   ددگی سااتدخاا  میاناا  اسالمی

ی مکااا  خ ،رااایی دیگاارز حراادا دا صمااانی دیگاار کاا  حراادا دا   ز باایی اص تجرباا 

خ های باایااا حاا د شاادا اساات اساات. گاادیی صمااا  دا ایاان دیدااهااای ب نااد خ کدچاا 

سااالز اص  2500باایی اص ای شااتر هناادص دا    جاااای اساات. ا،سااان نیم  خ تاااای  باسااتانی

تارز اص صماا  صما  نخساتین مساجد اساالمی کا   ااا  اص مکا  خ مدینا  ساا ت  شاد؛ شیی

ی خساای  اص هنگاااب بنیاااد نتاااد  شااتر ب ز تاارز اص  زاااصا  ساا ا دا   ؛ شییحکمراناای دخدماا

 سابز ساب شسر ندح.
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ااائاا  اطالاااات خ  ،صاادهااا نیساات خ ،اای ا شاااصخ ینی خ اای دا مااداد هاایا کااداب اص این     

  تااای ز باِ دا مادا اکناد     چارا کا  نا  ،ی مای دا باا جائیاتی اص این دست ها ندااد.

اص شااتر  کاا  نخسااتین نماااییدا  ی   .مساالد یت مااا نساا ت باا   یناادا زخ ،راتاار -اساات 

دهاد کا  ج را،یاایی ،ر ات می  ار،اً دخاباین با  ماا ایداجا  360 شاال،ی ینیاز شانبمی

کاا   اساتتنتااا نماایی  ایان همنناین ر.تانی اا تشخصاای دهایا خ نا  بیشااتبیاباانی خ کدهسا

هااا خ دیدااهااای شااتر خا،اا  شاادا خ دخابااین دا اات اااای ب نااد خ دا ساارج  اادد بر 

د. دا تمااب ساایر نماهاای ،ای از دخاباین دهابیننادا ااائا  می اا با انداصی ک ی اص شتر چشا

 د ااد خ اص ااائاا  تصاادیر های باایااا میدا میااا  کدچاا  زتر اص   دا اات ااا  چشااا خ شااایین

باارداای بااا دخابااین اخی دسااتز باایی ،ی ا کنااد.کاااات شسااتا ی خ تدایسااتی  ااددداای می

کاا  ناادای  اامیمیت کااار  بااا شااتر یااا ساااکنا     اا ایجاااد کناادز حامااِ ناادای اص این

های تااد دا تااد خ باایاااز ساانگینی دیدااهااای ا اایا خ زری گاای خ تاارت اساات. دا کدچاا 

 اند.ی صمینای ب ندشا  مدجد حسی اص تتدید مکا  خ دسیس هسای 

نیاا اا    هاای هاا خ کثی یشادد کا  چرخ ،ادا با  دیدااهاا نادیاا میدخابینی ک         

کدشااد تااا اص گدیااا شاااصخ ینی بااا خساادات صیااادی می های تاااای  اا.؛ ناگ تاا کناادمایااا  مین

،ا اا   بگیاارد. اخ احتمااا ً بتتاار اص  ءااائاا  تصاااخیری اگاختیااا خ باادخی اص معماااای  اانعا

هاا اا شار ماالت  جرهاای ایان بر  کا  هااهاا خ چا  ص ا گااا بادد کا  چا  ان  کسیهر 

 داهنااد انااد کاا  میباادخی حاکمانی»گدیااد  گدناا  کاا  دا اخایاات ،اای ا میهما  انااد.کردان

 «.این تاای  اا اص بین ب رند

ز ) ندسااکی ( شناساای من اارادا شاای صی ایی بنااابراین شاااصخ ینی دا ج را،یااای  اانعا ناا      

 شناساای وئدشااد یتکی اا دا تصاادیر خ اخایاات هااد  ،ااراا دادا اساات.ب کاا  ناادای صی ایی

نتادیناا  شاادا اسااتز خ   اات خ خ ،ااداتز کاا  دا تاااای  ایاان دیدااهااا  ز ، ماارخنساا ت ،رااا

 یخ  داسات ِیام تا یبا  مدان ِیامااخی  ) اینا باا دیگار ،اداتی دیگار ]مدانیتا  خااداتای

ترین شااکِ ممکاان دا حااال ام ااا    ب باا  اریااا (سااتیجااا ن نیااا یاساات خ باادم یخااداتاا
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   داای گستردا  کاشیتا یساا. خ ا  تا  دا سار ی دیگارز نقاد ایان بااخا ز ا  کا است  صمین

  .گرخهیز حکدمتی خ شتری ما ا این دیدااهاز ما ا این تاای  هستند

.

 

صمیناا  شاااهد دیدااهااای ،اادیمی شااتر حااا ی کاا  دا شدی شایااانی مسااتندز دا چنااد د،یقاا 

 کااا خ  ادای ساا تهای دا حاال ساا ت خ نیما ها خ ساا تما  انا  با  مارخا هستیاز

های بتادنی  خات خ دیدااهاای گردها خ ساتد کنناد. می ا ساص با  شاتر خ ،ای ا نشات میخ 

های مصااا ج خ اسااک ت شاادا اساات.شااا  شیاادا سااا ت  کاا  باا  ماارخا ساار خ ک  نیم 

 مادا بادد  اا بیاا  کننادز دا ،یاات کا  حاد خ حاا ی اص نیما هایی ک  بایی اص   سا تما 

باا  ناادای  .اسااندباا  ن اار میهاادیّتی بیهایی بااا بنااای کتاان شااتر همنااد   خاا خ خیراناا 

ناا  تقابااِ ناادای ندسااتا  ی خ کنااد تصاادیر می اص  اانعا کاا  شاااصخ ینی ایدخشااااا تدشاادگرا،ی

خ ا ادادز  ی حاد ا خیرانای نا  صاییادا اسات. (1)مؤیاد نادای شترکیشای امر ندز ب ک  بیشاتر

ب ک  دا حال سا ت  شاد  اساتز باا جاادخی بیاتن خ سا ر سایما . اص هماین اخ اسات کا  
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اش دهااد خ باار مساالد یت تاااایخیدا انتتااای ،اای از شاای باااا یدنسااکد اا  رااا  ،ااراا می

ی خاشسااین ااخی ،اای ا جم اا کنااد. ت کیاادی کاا  بااا ایاان دا م ا، اات اص  اانعا ت کیااد می

 «.اسداگر گذشت  یانقالب یرخیب  ناب ن»یابد شایا  می

شااد. یاااصدا سااال شااد  شاانا ت  دنسااکدی یجتااان راثیااجاااخ م 19۸6 اانعا دا سااال پ.   

 اص کشت  شد  شاصخ ینی.

 

 

نتاااد  مقااد تی همنااد  جنااگز ترخایسااا خ ،راااهای ای کاا  اساات ا  گراهاااب بااا کناااا هاخاوا 1

. )شااترها خ سااینماز دکنااد خ باار حااذ  اامداناا  یااا کشااتن شااتر د  اات دااشااتری طاارح می

شدا(نیما ایسیی ندید شدام مداضا خ باابااا منِز ترجم 
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