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نگهداشتن آنها کمک کنند .از آنجاکه این چمنها
ریریه 0
تلفن تح
باید مرتــب آبیاری شــوند ،بهنظر میرســد آبوهوای
همیشــه بارانی و برفی نروژ کمکی برای ســبزماندن آن
بودهاســت .جالب اســت بدانید که نروژیها روزشان را با
اعتقاد به جمله مشهورشــان «دت گار بــرا» یعنی «همه چیز
خوب پیش میرود» شــروع میکننــد .نتیجه این طــرز فکر و
مثبتاندیشــی مردم ،احترام به دیگران و حفظ طبیعت بوده و
آنها را به شادترین مردم آرامترین کشور دنیا تبدیل کردهاست.

بدانیم

من مستندساز هستم

شوخی

دکتررامینحیدریفاروقی ،همسررویانونهالیوکارگردان
مستند«اینجاآفریقاست»دربارهزیروبمحرفهاشمیگوید
نسترن رضوی| روزنامه نگار

شما چطور میتوانید همکار من شوید؟
ورود به این حرفه راههای مختلفی دارد .من برای افرادی که میخواهند
پیشــرفت و موفقیت بیشــتری بهدســت آورنــد ،تحصیالت دانشــگاهی
را توصیه میکنــم اما آموزش فقــط به دانشــگاه منحصر نمیشــود .باید
درباره زندگی ،انسانها و محیط اطرافتان مطالعه و به سرزمینهای
مختلف سفر کنید و بدون ترس بهدنبال واقعیتها باشید.
مستندساز باید بیوقفه کارش همین باشد.

داشتهباشدوچهآموزشهاییببیند؟

مستندســاز بایــد اهــل پرســش و
جســتوجو باشــد چــون او فــردی
باحوصله است که برای کارش وقت
زیــادی میگــذارد .مستندســاز
همچنیــن بایــد اهــل مطالعــه
باشــد و در زمینههــای تاریــخ،

از زمانی که آموزشها آنالین شــده ،عالقهای به حضور در
کالس مجازی ندارم .چه کار کنم؟

پس درست کن.
دوتا هم برای من
بزن.

مرضیه خوشنیت| کارشناسارشد روانشناسی تربیتی

آره ،خیلی
دوست خوبم مسئله شما دغدغه خیلی از همسنوسالهایت است .شرایط

ایده و اجرا :صابری ،مرادی

چطور مستندساز شدم؟
کارم را 20سال پیش با ســاخت ویدئوکلیپی بهنام «نوایی» شروع کردم و به زیباییشناسی
در حوزه تمدن زبان فارسی عالقه داشتم .بعد از آن برای داوری جشنوارهای به شهر تاریخی
«حیدرآباد» هند رفتم .مثل آن بود که در ایران به یزد رفتهباشید! در آنجا نقش زبان ،معماری
و ادبیات عرفانی ایرانی را ازنزدیک دیدم .مشــاهده حضور تاریخ و فرهنگ چندصد ساله ما
در شبه قاره هند باعث شد که به این موضوع مشتاقتر شوم و تصمیم گرفتم پس از بازگشت،
مستندی در اینباره بسازم که بهشکل غیرمنتظرهای ساخت مستندی با این موضوع به من
پیشــنهاد شــد .آن تجربه آنقدر تأثیرگذار بود که تا به امروز مســتندهایم را با لحن شاعرانه
میسازم وسعی میکنم در آنها نگاه زیبا به زندگی را تعریف و تبلیغ کنم.تاکنون مجموعه
مســتندهای تلویزیونی زیــادی را کارگردانی کردهام که آخرینشــان در  40شــهر
جهان ساخته شدهاست.

حوصله کالس آنالین ندارم!

وقیت اباب سوال متفاوت یمپرسه

پسرم املت ُر بی
دوست داری؟

من کی ام؟            
رامین حیدری فاروقی هســتم 31 ،اردیبهشــت ســال  ۱۳۴۵در تهران به دنیا آمدم .رشته
تحصیلیام بعد از کارگردانی ســینما در مقطع کارشناسیارشــد ،پژوهش هنــر و در دکترا
فلسفه هنر بودهاســت .در کودکی بهخاطر شــغل پدرم که نظامی بودند ،ســفرهای زیادی
داشــتم و یکی از ریشــههای شــغل امروزم احتماال به آن تجربههــا برمیگردد.حاال عالوهبر
تدریس و پژوهش ،رئیس انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند هستم و مستندسازی
را با ساختار سفرنامهای دنبال میکنم.

یکمستندسازبایدچهویژگیهایی

منبعgdtfoto :

منبعtheculturetrip :

مسیر

جامعهشناســی و روانشناســی اطالعات کســب کند .از همه مهمتر باید شــجاعت مواجهه
با واقعیتها را داشتهباشــد .بخشــی از آمــوزش موردنیاز بــرای این حرفه ،مربوط به رشــته
کارگردانی سینماســت که در آن فلســفه ،ادبیات ،هنرهای نمایشــی ،تاریخ ســینما و حتی
معماری یاد میگیریدوبخش مهمتر آموزش مستندسازی ازطریق سفر کردن،طبیعتگردی
و لمس زندگی ازنزدیک ممکن میشود.
شیرینیها و سختیهای این حرفه چیست؟

شــیرینترین جنبــه ســینمای مســتند ،یادگیــری پیدرپــی و تــوان تاثیرگــذاری بــر
زندگیهاســت .مستندســازی بهنظر من ســختی ندارد اما گاهــی خطرناک
میشود .سفر به جاهای جدید و صعبالعبور و مواجهه با مردمانی با عادت
و ســنتهای مختلف میتواند پرهزینه باشد .گاهی مستندسازی درباره
یک موضوع ممکن است سالها طول بکشد و باید صبور بود.
چه آیندهای پیش روی یک مستندساز است؟
برای آینده خیلی نمیتوان نقشه کشید اما عالقه ،خالقیت و استعداد
به افــراد کمک زیــادی میکنــد .مستندســازی غالبا شــغل پردرآمدی
نیست ،گرچه گاهی میتواند باشد ولی مستندساز اولویت
اقتصادی ندارد .ازنظر حرفهای اما این شــغل امکان
پیشــرفت زیــادی دارد؛ فیلمهای مســتندزیادی
سراغ دارم که در جشنوارههای جهانی رتبه یک
را آوردهاند و با فیلمهای سینمای داستانی که
توقع میرود مخاطب بیشتری داشتهباشند،
رقابــت کردهانــد .اگــر صنعت ســینمای
مــا منظمتــر و متعادلتــر پیــش بــرود،
بــه طورقطــع افقهــای بهتــری برای
مستندســازی در اختیــار خواهیــم
داشت.

سبزانگشتی

زباله بهجای شهریه!
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استاد استتار!

اطراف مــا آدمهایــی هســتند که ســامت زمیــن ،دغدغه
آنهاست .این افراد به دنبال راههای مثبت برای کم کردن
استفاده از پالستیک هستند که شنیدن داستانشان برای
هر کسی ضروری است .یک زوج جوان هندی به نامهای
«مازین مختار و پارمیتا سارما» که آرزو داشتند مدرسهای
بــرای کــودکان فقیــر تاســیس کننــد ،در ســال ۲۰۱۳
ایدهای به ذهنشان میرسد و آن بازگشایی مدرسهای
با شهریه پالســتیکی بود .این مدرســه در سال ۲۰۱۶
با نــام «آکشــار» در هند آغاز بــهکار کــرد .دانشآموزان
هر روز در راه مدرســه کیسههای پالســتیکی را بهجای
شــهریه با خود به مدرســه میبرند .مازین و همســرش
قبــل از راهاندازی ایــن مدرســه ،مرکز بازیافــت زباله
راه انداختهبودنــد کــه چنــدان مورداســتقبال اهالی
محل واقع نشد .بنابراین با ســاخت این مدرسه ،ایده
شهریه پالستیکی مدرسه را اجرا کردند تا خانوادهها را
مجبور به همکاری کنند .این ایده اوضاع را خیلی بهتر کرد.

طرح جمعآوری زباله پالستیکی به پاک سازی هوای اطراف
مدرســه هم کمک بزرگــی کرد چون تــا پیش از ایــن زبالهها
در اطراف مدرســه ســوزانده و باعث آلودگی هــوای محلهها
میشــد اما حاال دانشآموزان زبالهها را به مدرســه میبرند
تا به مرکــز بازیافت منقل شــوند .این مدرســه در ابتدا با ۲۰
دانشآموز کار خــودش را آغاز کــرد و حاال این تعــداد خیلی
بیشتر شدهاســت .به همین دلیل مازین و پارمیتا قصد دارند
 100مدرسه این مدلی راهاندازی کنند .این مدرسه درباره
ضررهای پالســتیک بــه دانشآمــوزان و خانوادههای آنها
آموزش میدهد.
قطعا ما در شرایط شیوع ویروس نمیتوانیم از این ابتکار،

ایده بگیریم .هدفمان از تعریف کردن قصه زوج دوستدار

محیطزیســت این بود که بگوییم همه ما متناسب با شرایط

و امکاناتمان ،میتوانیم بهنفع محیــط اطرافمان کارهای
خالقانهای انجام بدهیم.

منبعsputniknews :

ی است که کنار آمدن با آن زمان و تالش ویژهای
پیشآمده ،تازه است و طبیع 

نیاز داشتهباشد .مهم این است که ما بتوانیم این روش آموزش را یک فرصت
جدید ببینیم و با کسب یکسری مهارت با آن سازگار بشویم .در ادامه چند

مهارت را که راهگشــای شما و دیگر دوســتان دانشآموز اســت ،با هم مرور

میکنیم.

انتخاب یک فضای راحت و آرام
جایی که برای حضور در کالس آنالین درنظر میگیرید ،باید برایتان دلچسب
باشد .یعنی عواملی که تمرکز را بههم میریزد یا راحت نیست  ،برطرف کنید .وسایل غیردرسی را
از اطراف میز کارتان دور کنید .دمای اتاق را تنظیم کنید طوری که نه گرم باشد و نه سرد .همچنین
وسایل موردنیاز مثل لوازم تحریر ،کتاب ،جزوه و مقداری خوردنی و نوشیدنی سالم را هم از قبل
آماده کنید .گاهی تغییر محل مثل رفتن توی بالکن یا حیاط (بهشــرط نبود عوامل حواسپرتی)
میتواند یادگیری را برایتان دلچسبتر کند.
مدیریت حضور در کالسهای مجازی
در کالسهای مجازی همانطور که تا االن تجربه کردهاید ،آزادی بیشتری وجود دارد .این آزادی
که در نگاه اول نکته مثبتی بهنظر میرســد ،اگر بهدرستی مدیریت نشــود ،نتیجه معکوس دارد و
باعث خســتگی و دلزدگی میشود .پیشــنهاد من این اســت که کالس مجازی را هم مثل کالس
حضوری درنظر بگیرید .با یک برنامهریزی دقیق ،تکالیف و پروژهها را نظم بدهید تا از آشفتگی و
ت برای
خستگی نجات پیدا کنید و یادگیری موفقتری داشتهباشید .استفاده از برگههای یادداش 
یادآوری برنامهها و نظمدهی به کارها خیلی کمککننده است.
حضور فعال
حتما شنیدهاید انگیزه داشــتن برای درس خواندن خیلی مهم اســت .باال نگه داشتن انگیزه در
ن را میبینیم ،کار راحتتری اســت و قابل درک است که
کالسهای حضوری که معلم و دوســتا 
کالسهای مجازی از این نظر کار را سخت میکنند .اما شما با فعال بودن در این کالسها ،سوال
پرســیدن و نظر دادن در بحثها میتوانید انگیزهتان را باال نگه دارید .با معلم و دوســتانتان قرار
بگذارید که در هر جلسه زمانی را به تبادلنظر اختصاص بدهید.
تشویق کردن خود
بعــد از تمــام شــدن کالس بــه خودتــان اســتراحت و جایــزه بدهید .شــاید فکــر کنید ایــن کار،
ضرورتینداردولیمطمئنباشید
پاداشهای کوچک روی
عملکــرد ذهنیتان تأثیر
مثبــت میگذارنــد.
نرمش کــردن،
دیــدن یــک
فیلــم کوتــاه،
شــنیدن یک قطعه
موســیقی ،ســرگرمی
غیردرســی ،خــوردن خوراکی
و وقت گذراندن درکنــار خانواده
میتواند انرژی شما را برگرداند.

آثار شما
هلیا فرزادمهر| 15ساله

ایکاش بــاران از زمین میبارید .زمســتان اول فصلها بــود .تولد بعد از مرگ بــود .کودکی آخر
زندگی بود .شمعهای تولد هرسال کوچکتر میشدند و سن آدم سالبهسال کمتر میشد .کاش
دزدها غمها را میدزدیدنــد .کاش دکترها قلبهــای بیمهر را مداوا میکردند .کاش اشــکها
خندهدار بودند و کاش لبخندها از ته دل بود .کاش برای یکبار هم که شده گنجشک شکار میکرد
شکارچی را و مرغ روباه را میخورد .کاش آســمان زمینمان بود .کاش معنی «دوستتندارم»ها
دوستداشتن بود .کاش همســای ه خدا بودیم و هرروز برایش آش نذری میبردیم .کاش بهجای
زبان ،دلها حرف میزدند .کاش بهجای چشــمها قلبهــا میدیدند و آینههــا باطنبین بودند.
کاش برای یکروز هم که شده مرگ نبود ،درد نبود ،اشک جایی بین ما نداشت و غمها سر به بیابان
میگذاشتند .کاش دنیا طور دیگری بود که اینهمه «کاش» از دلها برنمیآمد.

