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وقتـی سـال ها پیـش ارژنـگ، پشـت صحنـه ی یکـی از 
فیلم هـای یـه مستندسـاز بـزرگ رو دیـد، وقتـی هزینـه و 
کشـور بـرای سـاختن فیلـم از حیـات  کـه تـوی خـارج از  امکاناتـی 

کردن. کرد به فکر  وحش خرج می کردند رو دید، شروع 
وحـش  حیـات  از  هیچـی  مـا  چـرا  »پـس   : کـه  کـرد  فکـر  ایـن  بـه 
سـرزمینمون نمی دونیـم؟ چـرا مـا هزینـه نمی کنیـم بـرای شـناختن 
فقـِر تصویـر  قـدر  ایـن  مـا  طبیعـت وطنمـون؟ چـرا حیـات وحـش 

داره؟«
گرفت  برای خیلی از این سوال ها جوابی پیدا نکرد، پس تصمیم 
دوربین دست بگیره، یا علی بگه و مثل خیلی از مستندسازهای 
دیگـه بـا همیـن امکانـات بـره بـه جنـگ این فقـر. ارژنـگ ضرغامی 
تازه اول راهه، تازه اولین تصویرها رو از شـِب وحِش پارک ملی ِدنا 

یا شود! گردد، وانگهی در گرفته، ولی می گن قطره قطره جمع 

کارگردان: ارژنگ ضرغامی
نویسنده: مهدی ولی زاده
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جغد قصه گو 
در »زندگی در شب«

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، ارژنگ ضرغامى کارگردان مستند »زندگى 
در شب« درباره این مستند گفت: قصه این فیلم، روایت زندگى حیوانات در شب است که یک 
جغد انبار به صورت شبانه در یک شب در جنگلى در اطراف کهگیلویه و بویر احمد به پرواز در 

مى آید و قصه ای را روایت مى کند و این جغد، راوی زبان بسته ی فیلم است.

نویسنده: سهیل  محمودی
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وی افـزود: در ایـن فیلـم قـرار اسـت حیات وحش بخشـی از پـارک ملی دنا را 
در شب روایت کنیم. معموال مستندهای محیط زیست در روز و یا روز و شب 
تصویربرداری می شوند ولی این مستند تماما در شب تصویربرداری شده است. جغد در 

این فیلم، قصه گو است و قصه زندگی حیوانات را برای مخاطبان بازگو می کند.
مسـتند »زندگـی در شـب« 14 ام بهمـن مـاه سـاعت 20 در برنامـه جشـنواره تلویزیونـی 

مستند، روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»زندگی در شب«
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 مستندهای حیات وحش اغلب با چند 
به طـور  می شـود،  تولیـد  مشـخص  روش 
مستندسـاز،  توسـط  جغرافیایـی  مثـال 
انتخاب و جانوراِن آن بخش مورد ارزیابی 
قرار می گیرد؛ یا یک گونه جانوری در اقصا 

بررسـی  تفاوت هایشـان  و  جهـان  نقـاط 
آثـار مسـتند  برخـی  کـه  ایـن  یـا  می شـود؛ 
از  نمونـه  یـک  انتخـاب  بـا  حیات وحـش 
روایتـی  تولیـد  بـر  گونـه ای جانـوری سـعی 
می نمایـد  جانـور  آن  معـاش  و  زندگـی  از 
و بـه طـور مثـال بـا اسـتفاده از تکنولـوژی 

زندگی شبانه چند 
جانور!

تحلیلی بر مستند »زندگی در شب«

نویسنده: رحیم ناظریان
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سـعی در تعقیـب و پژوهـش یـک حیـوان 
خـاص در طـول زمـان مشـخص دارد. در 
در  حیات وحـش  مسـتندهای  هرحـال 
رده آثـار علمـی پژوهشـی قـرار دارد و اصل 
جذابیـت چنیـن آثـاری یـا در جلوه هـای 
تصویـری و نوآوری های بصری اسـت و یا 
که به  در کشف رمز و راز زندگی جانورانی 
خودی خود برای مخاطب دلپذیر است، 
گونه هـای در  خالصـه می شـود. از طرفـی 
معـرض انقـراض نیـز بـه دلیل حساسـیت 
تولیـد  بـرای  بیشـتری  اقبـال  از  موضـوع 

مستند حیات وحش برخوردار است.
از  تقریبـًا  شـب«  در  »زندگـی  مسـتند   
تمامـی روش هـای یادشـده، بهـره می بـرد 
و راهـش را مشـخص نمی کنـد. در زیـر بـه 
چنـد نکتـه بـرای تشـریح ایـن ادعـا اشـاره 
می کنیـم. عنوان بنـدی فیلـم با طـرح یک 
مقدمـه، همـراه اسـت. پـارک ملـی »دنـا« 
معرفـی  موردپژوهـش  مـکان  به عنـوان 
آغـاِز  همـان  در  »گفتارمتـن«  و  می شـود 
کـه شـاهد بررسـی  مسـتند بیـان مـی دارد 
خواهیـم  منطقـه  ایـن  جانـوراِن  زندگـی 
عنوان بنـدی،  همیـن  در  البتـه  بـود. 
کمـی جزئی تـر نیـز طـرح  موضـوِع مسـتند 
کـه ابتـدا بـا چنـد  می شـود؛ بدین صـورت 

بـه  منطقـه  ایـن  در  را  حیواناتـی  پـالن، 
کـه بـا طلـوع خورشـید از  تصویـر می کشـد 
شـکار  بـه  و  می آینـد  بیـرون  النه هایشـان 
یعنـی  فیلـم  عنـواِن  درِج  امـا  می پردازنـد 
پایـان  را  مقدمـه  ایـن  شـب«  در  »زندگـی 
می بخشـد، چراکـه متوجـه می شـویم این 
مسـتند اختصاصًا بـرای جانورانی اسـت 
کـه در ایـن منطقه از زاگرس فعالیت های 

زیستی شان را در شب انجام می دهند.
و  تصویـری  جذابیت هـای  نظـر  از   
در  جانـوران  از  کامـل  تصویـری  ارائـه ی 
شب، این مستند نکات مثبتی دارد و با 
جلوه هـای تصویـری و صوتی و همچنین 
تصویربرداری هوایی و یا اسـتقرار دوربین 
از  در درون النـه حیوانـات، بخش هایـی 
زندگـی پنهـان جانـوری را نشـان می دهد. 
به طـور مثـال تصویربـرداری از درون النـه 
یـک مـوش صحرایی یـا دارکوب و یا ثبت 
تصاویری در تاریکی از حیواناتی همچون 
روباه، شغال، جغد و ... بر جذابیت های 

مستند افزوده است. 
بااین حـال نکتـه ای که در ابتـدای این 
متـن بـدان اشـاره شـد، یعنـی بهـره بـردن 
مسـتند  تولیـد  مختلـِف  روش هـای  از 
کـه بـه نظـر  حیات وحـش، عاملـی اسـت 



نشریه ی مستند های تلویزیونی ۱۰



۱۱شماره سی و چهارم، اسفند ماه 1396

اسـت.  رسـانده  آسـیب  کار  کلیـت  بـر 
کـه اشـاره شـد عنـواِن مسـتند  همان طـور 
بـر  اشـاره ای مسـتقیم  »زندگـی در شـب« 
از  شـباهنگام  کـه  دارد  جانورانـی  زندگـی 
النه هایشان بیرون می آیند؛ بنابراین عنواِن 
اثر، ما را متقاعد می کند که با بازشناخِت 
چنـد نـوع جانـور مواجه خواهیم بـود و این 
بـا پرداختـن  اثـر  اتفـاق در نیمـه ابتدایـی 
بـر ماجـرای چنـد حیـوان روی می دهـد، 
اثـر تمامـًا اختصـاص دارد  امـا نیمـه دوم 
که انگار در میان جانوران  به گونه ای روباه 
دیگر، برای تهیه شکار با مشقت بیشتری 
کـه از یـک الشـه  مواجـه اسـت. روباهـی 
بـرای  را  آن  از  بخشـی  و  می کنـد  تغذیـه 
توسـط  غذایـش  می کنـد،  مخفـی  آینـده 
شـغال ها ربـوده می شـود، از حشـرات ریـز 
برای رفع موقت گرسنگی تغذیه می کند، 
از گرسـنگی بـرای شـکاِر جوجه های یک 
پرنـده بـه بـاالی درخت مـی رود اما ناموفق 
پایان بنـدی  نهایتـًا  و  می افتـد،  پاییـن  بـه 
مستند نیز با صحنه ای دل خراش از مرگ 
او به واسطه ی عامل انسانی همراه است. 
گـر تمامـی مسـتند اختصاصـًا مربـوط بـه  ا
همین روباه و این گونه جانوری بود به نظر 
انسـجام بهتـری عرضـه می شـد  بـا  طـرح 

چراکـه توصیف و نمایش مـرگ یک روباه 
بـه دلیـل این که توسـط انسـان آلوده شـده، 
آن هم در پالن پایانی، هیچ ارتباطی به کل 

اثر ندارد. 
متعـددی  بخش هـای  در  مسـتند 
و  نـوع  می پـردازد،  جانـوران  انـواع  بـه 
می دهـد،  نشـان  را  شکارشـان  شـکل 
محـل زندگی شـان را شـرح می دهـد، امـا 
کاماًل به سرنوشـت غمبار  پایان بنـدی اثر 
یـک روبـاه اختصـاص دارد. بـه عبارتـی 
مستند در بین پرداختن بر همه جانوران 
زندگـی  بـه  پرداختـن  و  منطقـه  یـک 

یک گونه جانوری مردد مانده است.
 نکته دیگر تالش مستندساز با تلفیق 
بـودِن  طبیعـی  القـای  بـرای  پـالن،  چنـد 
تمام صحنه هاست. مستند می خواهد 
ایـن نکتـه را القا کند که تمامی تصاویر، 
جانـوران  زندگـی  واقعـی  محـل  در 
ثبت شـده اسـت اما با توجه به رنگ، نور 
و جلوه هایـی مصنوعـی همچـون دود و 
مه، به روشـنی ماهیت اسـتودیوی برخی 
شـاید  اسـت.  تشـخیص  قابـل  پالن هـا 
پرداخت بهتر این تزیینات می توانسـت 
بـر طبیعی تـر شـدن تصویـر بیش ازپیـش 

کند. کمک 

 نکته دیگر تالش 
مستندساز با تلفیق 

چند پالن، برای 
القای طبیعی بودِن 

تمام صحنه هاست. 
مستند می خواهد 

کند  این نکته را القا 
که تمامی تصاویر، 

در محل واقعی 
زندگی جانوران 

ثبت شده است اما 
با توجه به رنگ، 
نور و جلوه هایی 

مصنوعی همچون 
دود و مه، به روشنی 

ماهیت استودیوی 
برخی پالن ها قابل 

تشخیص است.
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بافته های ایرانی در 
»دست، نقش، رنگ«

به گزارش روابط عمومى جشـنواره تلویزیونى مسـتند، مجتبى سـلیمانى فر، کارگردان مسـتند 
»دست، نقش، رنگ« درباره این مستند گفت: این مستند، روایتگر هنر زنان عشایر و بافته های 
دسـت آنهاسـت. در واقـع فیلـم »دسـت، نقـش، رنـگ« بـه زندگى عشـایری مى پـردازد و فرایند 

شکل گیری دست بافته های زیبا و خوش نقش و نگار عشایری را روایت مى کند. 

نویسنده: سهیل  محمودی

کارگردان:  مجتبی سلیمانی فر 



۱۳شماره سی و چهارم، اسفند ماه 1396

برنامـه  در   20:30 سـاعت  مـاه  بهمـن  ام   14  » رنـگ  نقـش،  »دسـت،  مسـتند 
جشنواره تلویزیونی مستند، روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»دست نقش رنگ«
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بررسـی  در  عوامـل  مهم تریـن  از  یکـی 
کیـد و توجـه بـه موضـوع  یـک مسـتند، تأ
بـرای  معمـوال  بلنـد  مسـتند  اسـت.  آن 
ارائـه  نهایتـًا  و  و تحلیـل موضـوع  تجزیـه 
در  حاشـیه هایی  بـه  اسـت  ممکـن  آن، 
کارگـردان بـا  یـداد نیـز بپـردازد و  زمینـه رو
پرداخـی  بـا  کافـی  زمـان  داشـتن  وجـود 

در  سـعی  موضـوع،  بـر  موشـکافانه 
داشـته  آن  بهتـر  تفسـیر  و  بازشـناخت 
نیـز  آثـاری  چنیـن  حـال  ایـن  بـا  باشـد. 
تالشی بر حفظ انسجام موضوعی دارند 
و  اصلـی  ایـده  ی  رو تمرکـز  بـر  را  اصـل  و 
به طـور  می گذارنـد.  طرح شـده  موضـوع 
به عنـوان  »مادرکشـی«  مسـتند  مثـال 
ایـران  مسـتند  متأخـر  آثـار  از  نمونـه ای 

ع شاعرانگی و عدم انسجام موضو

تحلیلی بر مستند »دست نقش رنگ«

نویسنده: رحیم ناظریان
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و  سـاز  تحلیـل  زمین شناسـی،  بـر  گرچـه 
نقـش  انقـالب،  از  بعـد  دولت هـای  کار 
در  پژوهـش  کشـور،  کالن  مدیریـت 
ک  زمینـه سـدها، چاه هـا، فرسـایش خـا
امـا  می پـردازد؛  ازاین دسـت  مـواردی  و 
بحـث  بـر  کیـد  تأ بـا  بلنـد  مسـتند  ایـن 
نابـودی منابـع آبی، موضوعـی یگانه را از 
البـه الی تمامـی فرعیـات بیـان می کنـد. 
کوتاه، بحث  با این حال در آثار مسـتند 
زمـان  دلیـل  بـه  آن  پرداخـت  و  موضـوع 
دیگـر  گونه هـای  از  بیـش  اثـر،  محـدود 
مسـتندکوتاه،  در  می یابـد.  اهمیـت 
و  و شـرح  بـرای حاشـیه پردازی  مجالـی 
به واسـطه موضـوع فرعـی  بسـط موضـوع 

وجود ندارد.
رنـگ«  نقـش  »دسـت  مسـتند  در   
یگانگـی  همیـن  چالـش،  مهم تریـن 
دربـاره  مسـتند  اسـت.  موضـوع 
گبه،  گلیـم،  دسـت بافته هایی همچـون 
کـه  قالـی، جاجیـم، سـجاده و ... اسـت 
در اقلیـم »کهگیلویـه و بویراحمد« تولید 
ده دقیقـه ای  مسـتندی  امـا  می شـود؛ 
گفتـار متنـی شـاعرانه و احساسـی بـا  بـا 
تصاویـری از جغرافیـا و فرهنـگ منطقـه 
مدت زمـان  ایـن  در  می کنـد  سـعی 

محـدود، اشـاره ای بـر همه ابعاد حاشـیه 
باشـد.  داشـته  اصلـی اش  موضـوع  ایـن 
زن  یـک  توصیـف  همچـون  مـواردی 
کودکـی اش، محـل زندگـی اش  ایلیاتـی، 
نمایـش طبیعـت  و سـیاه چادر عشـایر، 
جغرافیایـی  زیبایی هـای  و  منطقـه 

اسـتان و مواردی دیگر.
متـن  گفتـاِر  بـا  موضـوع  تشـتت   
می شـود.  نمایـان  بیشـتر  مسـتند  ایـن 
گفتار متن با زبانی شـاعرانه  نویسـنده ی 
را  فرهنـگ  و  جغرافیـا  احساسـی،  و 
گفتـار متـن  گوینـده ی  شـرح می دهـد و 
یـه را در اجـرا حفـظ می کنـد.  نیـز ایـن رو
گـر بـه محتوای گفتـار متن و البته  حـال ا
بیشـتر  آن  مکمـل  موسـیقی  و  تصاویـر 
بـر  پرداختـن  کـه  می بینیـم  کنیـم  دقـت 
در  دسـت بافت ها  صـادرات  چگونگـی 
کشـور هیچ مطابقتی با این  اسـتان های 
لحـن و زبـان نـدارد. مسـتند بـا توصیفی 
بـه واسـطه  از طبیعـت منطقـه  شـاعرانه 
گفتار متن آغاز می شود و با همان لحن 
در پایـان فیلـم بـر جنبه هـای اقتصـادی 
امـر،  ایـن  کـه  می پـردازد  دسـت بافت ها 
اثـر  ناهماهنگـی بیـن شـکل و محتـوای 

است. 

مستند با توصیفی 
شاعرانه از طبیعت 

منطقه به واسطه 
گفتار متن آغاز 

می شود و با همان 
لحن در پایان فیلم بر 

جنبه های اقتصادی 
دست بافت ها 

که این  می پردازد 
امر، ناهماهنگی بین 

شکل و محتوای اثر 
است. 
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چشـم  تـا  هسـتم.  ایلیاتـی  »دختـری 
نغمـه  مـادرم  الالیـی  نجـوای  گشـودم 

زندگی را در رگ هایم جاری سـاخته«
شـکل  نوشـتار،  ایـن  جنـس  از  فـارغ   
گفتـار متـن، بـا موضـوِع فرعـِی  بیـان ایـن 
آن  محتـوای  و  صحنه هـا  از  برخـی 

سنخیتی ندارد. 
یک صداپیشه در حال بیان و قرائت 
ایـن متـن به جای زنی روسـتایی اسـت. 
کل  که  شـاعرانگی متن سـبب می شـود 
اثـر در حـدود همین احساسـی گری باقی 
مختلـف  جنبه هـای  از  سـوژه  و  بمانـد 

بررسی نشود. 
 از منظـری دیگـر نیـز می تـوان بـر گفتـار 
مـرد »دسـت نقـش رنگ« نگریسـت و آن 
یـه ی دیـد و دسـتور زبـان ایـن نوشـتار  زاو

است.
دوران  می آیـد  یـادم  »به خوبـی   
صـدای  سـیاه چادر،  در  را  کودکـی ام 
زنگوله هـای بزغاله هـا و فریـاد پـدرم برای 

بردن گوسـفندان به چرا«
گـر  ا اول شـخص اسـت.  گفتارمتـن،   
خـود زِن نمونـه فیلـم بـا صـدای طبیعـی 
صوتـی،  جلوه هـای  و  ویرایـش  بـدون  و 
وظیفـه قرائـت متن را به عهده می گرفت 

را  آن  اثـر  فضـای  بـه  توجـه  بـا  می شـد 
پذیرفـت؛ امـا اینجـا بـا اسـتفاده از یـک 
گوینده و البته با صدایی پرداخت شده 
گاه بـر فنوِن بیان، مجددا  و تـا حـدودی آ
کـه اسـتفاده از  ایـن نقـد شـکل می گیـرد 
یـک صداپیشـه بـرای خوانـدن متنـی که 
کامـال  دارد،  اول شـخص  دیـد  یـه ی  زاو

کارکرد است. بدون 
وقتـی تصویـر، زنـی عشـایری را نشـان 
گفتـار متـن نیز ایـن موضوع را  می دهـد و 
بـا ضمیـر »مـن« بیـان می کنـد، ایـن توهم 
که صاحب صـدا خود زن  پیـش می آیـد 
ایلیاتـی اسـت؛ امـا حقیقـت غیـر از ایـن 
گفتـار جنبه تزیینی دارد. که  اسـت چرا

 برای مستندی ده دقیقه ای که درباره 
دسـت بافته های ایلیاتی هاست، نیمی 
از زمـان مسـتند صـرف همیـن شـخص 
زندگـی  زیبایی هـای  و  او  توصیـف  و 
مقدمـه  ن  بـدو گاه  نـا امـا  می شـود،  او 
موضـوع دسـت بافت ها طـرح می گـردد. 
به شـدت  موضـوع  بیـاِن  شـکل  ایـن 
کارآمـد جلوه می کند و در نهایت باید  نا
گفـت فیلم سـاز در شـرح موضـوع دچـار 
چندپارگـی شـده اسـت و اثـر از انسـجام 

موضوع برخوردار نیسـت.
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بوی گل را از چه جوییم 
از گالب

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلویزیونى مستند، على شاهیده، کارگردان مستند »آوای گل« 
درباره این مستند گفت: این مستند، روایتگر زندگى و فعالیت های پدر گالب ایران، حاج مجید 

راهب است که ایشان کارآفرین برتر در حوزه گل و گالب کشور نیز هستند.

نویسنده: سهیل  محمودی

کارگردان: علی شاهیده 
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مستند » آوای گل« شانزدهم بهمن ماه ساعت 20 در برنامه جشنواره تلویزیونی 
مستند، روی آنتن شبکه مستند رفت.

پوستر  فیلم مستند
»آوای گل«
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مسـتند »آوای گل« مسـتندی »چهره نگار« 
از فـردی اسـت که به پـدِر گل ایران معروف 
اسـت. فـردی کـه نقش مهمی در صنعتی 
کـردِن گالب گیـری در ایـران داشـته و دارد. 
صنعـت  دربـاره ی  مسـتند  موضـوع  امـا 
گالب گیـری نیسـت چراکـه همـه عناصـر 

شـکل  ایده پـردازی،  طـرح،  از  اعـم  فیلـم 
تصویربرداری، تدوین و ... به اتفاق، همت 
کیـد بـر  بـه حـذف پدیـده ای صنعتـی و تأ
یـک  از  مسـتند  دارنـد.  موردنظـر  شـخص 
اثـری چهره نـگار اسـت و در راسـتای  سـو 
اصوِل شیوه اش عمل می کند و از سویی بر 
صنعت گالب گیری نیز اشاره دارد؛ اما بدان 

بازنمایی تبلیغی یک 
ین کارآفر

گل« تحلیلی بر مستند »آوای 

نویسنده: رحیم ناظریان
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نمی پـردازد و ایـن موضـوع را در حاشـیه نگاه 
می دارد. همین نکته سـبب شـده، مسـتند 
»آوای گل« تماما در اختیار رئیس کارخانه که 
چهره ی معرفی شـونده ی اثر اسـت قرار گیرد 
و مستندسـاز بـرای پر کردن فضای اثـر، رو به 
نمایش زندگی خصوصی او بیاورد. حال این 
کید بیـش از انـدازه بر  سـؤال پیـش می آیـد؛ تأ
یک شخص برای معرفی و یا نکوداشت او، 
زمانی که موضوع در رابطه با امری صنعتی و 
تجاری است، تا چه میزان اصالت هنری اثر 
را حفظ خواهد کرد و تمامیت آن را به سمت 

تبلیغ سوق نخواهد داد؟
همـه ی  کـه  دیـد  زاویـه  ایـن  شـاید   
راسـتای  در  مسـتند  یـک  صحنه هـای 
تجارتـی  در  فـرد  یـک  کوشـش  پاسداشـِت 
سـودآور و البتـه مفیـد بـرای اقتصـاد عمومی 
باشد، همان انتخاب اشتباه اولیه فیلم ساز 
تمامـا  گل«  »آوای  مسـتند  گیـرد.   لقـب 
شـرح زندگـی، خانـواده، کودکـی، تحصیـل، 
تـالش  تجـاری،  و  صنعتـی  ایده هـای 
شـبانه روزی دوران جوانـی، فکـر اقتصـادی 
و... یـک شـخص اسـت کـه همـه این مـوارد 
کـه روبـروی دوربیـن قـرار دارد،  را در حالـی 
شرح می دهد و البته در البه الی توضیحات 
مستقیمش تصاویری از عکس ها و محیط 

کار او نیز پخش می شود. نکته اینجاست که 
در آثـار چهره نـگار، جذابیت هـای شـخِص 
نمونه، از منظِر عمل و رویداد است که مورد 
توجه قرار می گیرد نه خاطرات گذشته و شرح 

چگونگی موفقیت یک فرد در تجارت!
گل« از ایـن نظـر شـیوه ی   مسـتند »آوای 
بیانی قابل قبولی ندارد که با برجسته کردِن 
نیـز  را  تجـاری  موضوعـی  نمونـه،  شـخِص 
بـه مثابـه امـری تبلیغـی برجسـته می کنـد. 
مسـتندی کـه می توانسـت بـا طرحـی دیگر و 
زاویـه ای دیگـر ماهیـت گل و گالب را بـه رخ 
بکشـد و سـوژه را از مناظر مختلف بررسـی و 
ارائه نماید، با نگاه یک جانبه گراِی فیلم ساز، 
تبدیل به اثری شد متکی بر خاطرات یک فرد 
و شرح ماجرای سال ها تالش یک کارآفرین 
که کارگاه گالب گیری سنتی اجدادش را به 
کارخانه ای صنعتی تبدیل نمود.  به همین 
دلیل اسـت که در اغلب صحنه ها این فرد 
که رئیس کارخانه گالب گیری است حضور 
دارد، حتی زمانی که کارگران در حال ریختن 
گوشـه ای  او  و  هسـتند  مخـزن  درون  ل 

ُ
گ

ایستاده و در حد یک ناظِر منفعل شاهد کار 
کارگران اسـت. با مرور بخش های مختلف 
این مستند می توان به یقین رسید که حضور 
اکنونِی چهره ی مستند، فرمایشی و فقط به 
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دلیـل حضـور دوربیـن اسـت. منظـور ایـن 
نیسـت کـه او در تمـام این صحنه ها نباید 
حضور داشـته باشـد، بلکه منظور، حضور 
نمایشی اوست.  فیلم درباره ی گالب گیری 
نیست بلکه فیلم درباره رئیس یک کارخانه 
است. عنوان »آوای گل« نیز در این حالت 
فقط اشاره به آوای گل و گالب ندارد، بلکه 
بیشتر ما را به سمت جمالت و حرف های 
رئیس کارخانه سوق می دهد و عنوان اثر نیز 
بی شک تمجیدی از کاراکتِر معرفی شونده 
اسـت. چنیـن اثـری تـا چـه میـزان می توانـد 
اصالت مستند داشته باشد و از امر تبلیغی 

برای یک شخص خاص خارج شود؟
نمونـه،  چهـره ی  پابه پـای  فیلم سـاز 
زمان هایـی  و  مختلـف  مکان هایـی  در 

متفـاوت همراهـی اش می کنـد؛ تصاویری 
از فاتحه خوانـی بـر سـر خـاک پـدرش، رفتن 
بـه خانـه اش و مالقـات او بـا خانـواده اش،  
رفتن به محل کارگاه قدیمی گالب گیری، 
و همه این ها هیچ جذابیت محتوایی جز 
لـذت و تـورِق آلبـوم عکـس یک فـرد غریبه 
دیـدن  داشـت.  نخواهـد  مخاطـب  بـرای 
مستند »آوای گل« شبیه مرور عکس های 
کـه فقـط قـرار اسـت  قدیمـی کسـی اسـت 
کمی بیشـتر او را بشناسـیم و البته انگار به 
اجبـار ایـن امـر را بـه دوشـمان انداخته انـد. 
چرا که آن چیزی که در مستند چهره نگار 
اهمیت دارد کشفی است که با شناخت 
یک فرد، نصیب مخاطب می شود نه فقط 
معرفـی او. آیـا مسـتند و خصوصـًا مسـتند 
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چهـره نگار، معرفی زندگی خصوصی یک 
شـخص اسـت کـه هیـچ جذابیتـی روایـی 
کید بر آن بخش از زندگی  ندارد یا اینکه، تأ
کـه بـرای بیننـده متفـاوت  دیگـران اسـت 
جلـوه می کنـد؟  مـرور روزمر گی چهره های 
گاها خالی از جذابیت  بزرگ سیاسی نیز 
اسـت؛ مگـر ایـن کـه نمایش ایـن روزمرگی 
در تضاد با چهره ی رسمی آن شخصیِت 
سیاسی باشد. کوچک ترین ساده انگاری 
مطـرح،  چهره هـای  از  مسـتند  تولیـد  در 
 انـگ تبلیغـی بـودن را براثـر می چسـباند. 
کاندیداهـای  مسـتندهای  مثـال  به طـور 
جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  دوران 
فـارغ از اینکـه، ذاتـًا امـر تبلیغـی را بـا خـود 
سیاسـی  جذابیت هـای  دارای  دارد، 
اسـت و البتـه چنیـن آثـاری بعضـا تاریـخ 
گـذر شـرایط  مصـرف دارد و دیگـر بعـد از 
کارکـردی نـدارد. حتـی در تولیـد  زمانـی، 
گاهـی تـالش مـی شـود بـا  ایـن قبیـل آثـار، 
حضـور فیلم سـازاِن نام آشـنا، امـر تبلیغـی 
فـرد  زندگـی  بازنمایـی  و  بـرود  بـه حاشـیه 
مـورد نظـر بـا واقـع نمایـِی بیشـتری همـراه 
باشد. حال این که در مستند »آوای گل« 
پنهان کردن امر تبلیغی صورت نمی گیرد 
و همیـن امـر علـت ضعـف محتوایـی اثـر 

کـه فقـط تمجیـد و تعریـف  اسـت. آنجـا 
از چهـره ای، درون مایـه ی یـک اثر را شـکل 
دهد، دیگر مجالی برای آشـکار شـدِن امر 

هنری نمی ماند.
 در پایان مسـتند »آوای گل« را می توان 
در راسـتای تبلیـِغ یـک تجـارت دانسـت. 
به گونـه ای  پالن هـا  انتخـاب  و  تدویـن 
است که نشان می دهد نیت فیلم، نیتی 
تبلیغـی اسـت. در یکـی از صحنه هـای 
پایانی، رئیس کارخانه دالیل موفقیت در 
تجارتـش را بیـان می کند. از سـویی تبلیغ 
عنـواِن شـرکت و تبلیـغ عنـوان محصـول 
اثـر  اصالـت  واضـح،  شـکل  بـه  تولیـدی 
تبلیغـی  امـر  و  دور  پرتـره،  از مسـتندی  را 
در  اسـت  این گونـه  می سـازد.  برجسـته  را 
کـه بسـتر اصلـی اش دربـاره ی  مسـتندی 
گل و گالب اسـت، تنهـا بـرای ثانیه هایی 
داده  نشـان  کارخانـه  مخـازن  در  گل هـا 
دقیقـه ای  سـی  زمـان  همـه ی  و  می شـود 
مستند، تبلیغ یک فرد و یا شرکت تجاری 
اوسـت. این رویه تولید، شـبهه ادای دین 
بودِن اثر را به سرمایه گذاِر آن ایجاد می کند 
که اگر هم این ادعا قابل اثبات نباشد اما 
به عنـوان یک اهـرم بازدارنده برای پذیرش 

اثر توسط مخاطب به حساب می آید.

مرور روزمر گی 
چهره های بزرگ 
سیاسی نیز گاها 

خالی از جذابیت 
که  است؛ مگر این 

نمایش این روزمرگی 
در تضاد با چهره ی 

رسمی آن شخصیِت 
سیاسی باشد.
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وی  »سنگالخ« پیش ر
تولیدکنندگان داخلی

به گزارش روابط عمومى جشـنواره تلویزیونى مسـتند، سـیدامیر موسـویان قهفرخى، کارگردان 
مستند »سنگالخ« درباره این اثر گفت: مالت یکى از فرآورده های دانه جو است که در صنایع 

غذایی و دارویی، استفاده فراوانى دارد و عموما از خارج کشور وارد مى شود. 

نویسنده: سهیل  محمودی

کارگردان: سید امیر موسویان قهفرخی 
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پوستر  فیلم مستند
»سنگالخ«

یکی از تولیدکننده های استان چهارمحال و بختیاری در سال های گذشته، 
علی رغـم وجـود تحریم هـا بـا تـالش و مشـقت فـراوان، موفـق بـه راه انـدازی خط 
تولیـد داخلـی بـا اسـتفاده از نیـروی جـوان و خـالق اسـتان شـده و حتـی جـو مالتینـگ را بـا 
کمک کشاورز هم استانی در داخل تولید کرده است، ولی با اجرایی شدن برجام و واردات 
بی رویه ی مالت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و بیش از دو سوم نیروی کار را از دست 
داده است، اما همچنان با تمام وجود مبارزه می کند... . مستند »سنگالخ« به این مسایل 

و مشکالت می پردازد.
مسـتند »سـنگالخ« شـانزدهم بهمـن مـاه سـاعت 20:30 در برنامـه جشـنواره تلویزیونـی 

مستند به روی آنتن شبکه مستند رفت.
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سـعی  گرچـه  ا »سـنگالخ«  مسـتند 
می کنـد بـا مصاحبـه و تصویـر و فـارغ از 
گفتـار متـن، موضوعش را بیان  توضیـِح 

کنـد و روایتـی از آغـاز و پایـاِن یـک پـروژه 
ایـراد  همـان  امـا  نمایـد؛  ارائـه  صنعتـی 
کتفـا  ا کـه  ی  آثـار چنیـن  در   همیشـگی 
نمـودِن مستندسـاز بـر چالش هـای خوِد 

ین درد دل های یک کارآفر
تحلیلی بر مستند »سنگالخ«

نویسنده: رحیم ناظریان
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سـوژه اسـت، در ایـن مسـتند نیـز دیـده 
می شود.

احـداث  شـوق  هـزار  بـا  کارخانـه ای 
همـه  در  بی تدبیـری  آن قـدر  و  می شـود 
چنـدی،  از  بعـد  کـه  هسـت  زمینه هـا 
بگـذارد.  نابـودی  بـه  رو  رونـق  به جـای 
شـرح  بـر  تنهـا  نیـز  »سـنگالخ«  مسـتند 
کتفـا می کند  همیـن چگونگـی نابـودی ا
ایـن واحـد  نمایـِش ورشکسـتگی  و جـز 
بـا  تـا  نـدارد  دیگـری  ایـده  تولیـدی، 
فراتـر  بتـوان  آن  دادن  قـرار  دسـتمایه 
ازآنچه سوژه انتقال می دهد، به مستند 

به عنـوان اثری قابل بحث نگریسـت.
مسـتند  در  کـه  نکتـه ای  بااین حـال 
حـدودی  تـا  و  دارد  وجـود  »سـنگالخ« 
آن  روایـت  شـکل  اعتناسـت،  قابـل 
کارخانه مربوط به زمانی  است. تصاویِر 
بخـش  تولیـدی،  واحـد  ایـن  کـه  اسـت 
کـرده و  کارکنانـش را تعدیـل  اعظمـی از 
به صـورت نیمـه فعال اداره می شـود؛ اما 
فیلم سـاز از آنجایی کـه روایتـش مبتنـی 
توالـی  اثـر،  طـوِل  در  و  اسـت  یـخ  تار بـر 
کارخانه  زمانِی احداث تا ورشکستگی 
از  اسـتفاده  بـا  می کشـد،  تصویـر  بـه  را 
ایـن  کنـوِن  ا بـه  مربـوط  تصاویـِر  همیـن 

واحـد تولیـدی، توهـم زمان را می سـازد. 
در بخشـی از مسـتند، آنجایی که شـرِح 
کارخانه را شـامل می شـود،  دوران رونـق 
در  کـه  می شـود  اسـتفاده  تصاویـری   از 
دوران افـول آن ثبت شـده اسـت و فقـط 
بـه دلیـل شـکل روایـت و نحـوه چینـش 
می شـود  ایجـاد  تصـور  ایـن  صحنه هـا 
کـه  هسـتیم  مسـتندی  شـاهد  مـا  کـه 
یخی در حال نشـان دادن  به صـورت تار
کارخانـه  ازآنجایی کـه  اسـت.  ماجـرا 
در  ظرفیتـش  انـدک  درصـد  چنـد  بـا 
فیلم سـاز  اسـت،  حداقلـی  تولیـد  حـال 
تولیـد  خـط  همیـن  از  ی  تصویربـردار بـا 
ینـی،  تدو تکنیک هـای  بـا  و  مختصـر، 
ایـن تصاویـر غمبـار را به عنـوان تصاویـر 
کارخانـه ارائـه می کنـد. از  دوران شـکوِه 
نظـر واقع نمایـی، ایـن امـر، نکوهیده و از 
نظـر تکنیکـی تـا حـدودی قابـل پذیـرش 
ایـن  در  کـه  تصاویـری  تمامـی  اسـت. 
مسـتند برداشت شـده متعلـق بـه دوران 
کارخانـه اسـت؛ امـا نحوه  ورشکسـتگی 
گفتـار  کمـک  جانمایـی ایـن تصاویـر بـا 
ی  کارخانـه، به نوعی بازسـاز مدیرعامـل 
اسـت.  آن  حیـات  مختلـف  دوره هـای 
از  آن هـم  تکنیـک  به عنـوان  آنچـه  تمـام 

مستند »سنگالخ« 
نیز تنها بر شرح همین 

چگونگی نابودی 
کتفا می کند و جز  ا

نمایِش ورشکستگی 
این واحد تولیدی، 

ایده دیگری ندارد تا 
با دستمایه قرار دادن 
آن بتوان فراتر ازآنچه 

سوژه انتقال می دهد، 
به مستند به عنوان 

اثری قابل بحث 
نگریست.
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منظـر طـرح و فیلم نامـه می تـوان در ایـن 
مسـتند یافـت، همیـن عنصـر روایـی اثـر 
اسـت و باقـی مسـتند، تنهـا نقـل خبری 

یک ماجراست.
کارخانـه،  احـداث  چگونگـی   
محصـول،  فرموالسـیون  بـر  اشـاره هایی 
کارآفرینـی، شـرح خـواص مالت  بحـث 
تـالش  مالتینـگ،  جـو  دربـاره  نکاتـی  و 
و  کشـور  کشـت جـو مالتینـگ در  بـرای 
عـدم  شـرح  واردات،  از  شـدن  بی نیـاز 
کشـور،  وجـود فرهنگ مصرف مالت در 
کارخانه و مشـکالت  کارکنان  توصیـف 
در  دولـت  بی مباالتـی  شـرح  آن هـا، 
عـدم  مالـت،  سـامان  و  بی سـر  واردات 
محصـوالت  از  داخلـی  مشـترِی  خریـد 
شـرح  آن،  ورشکسـتگی  و  کارخانـه 
کارگـران بیـکار شـده و مـواردی  زندگـی 
از این دسـت، همان سـویه ی »خبری-
که فقط نحوه و  گزارشـی« مسـتند اسـت 
کارخانـه را بیـان  دالیـل زمین گیـر شـدن 

می دارد.
کیـد بـر یکـی از مـوارد   شـاید فقـط تأ
کالبدشـکافی آن توسـط فیلم ساز  باال و 
می توانسـت منجـر بـه حـذف این سـویه 
مثـال  به طـور  شـود.  گزارشـی  و  خبـری 

دربـاره  کلیـت  در  می توانسـت  فیلـم 
کارخانـه باشـد امـا به صـورت  افـول یـک 
نمونـه، بخشـی از رنـِج چنـد خانـواده ی 
بیـکار شـده را نمایـش دهـد. ایـن ایـده 
مرزهـای  از  را  »سـنگالخ«  می توانسـت 
رئیـس  کالم  تنهـا  و  برهانـد  خبـری 
اثـر را شـکل  کارخانـه، چهارچـوب ایـن 
مسـتند  موضـوع  یـا  چارچـوب  ندهـد. 
افـول  نمایـش  بـر  کیـد  تأ بـا  می توانسـت 
واردات  چگونگـی  شـرح  کارخانـه، 
محصـول مشـابه نیـز باشـد. تصـور ایـن 
واردکـردن  حـال  در  کامیون هایـی  کـه 
نابـودی  کـه  هسـتند  هنـد  از  کاالیـی 
کلیـد  کشـور  زندگـی ۸0 نفـر را در داخـل 
تأثیرگذارتـر  بسـیار  به مراتـب  می زنـد، 
»سـنگالخ«  مسـتند  کنونـی  حالـت  از 
کـه در آن مدیرعامـل  اسـت. مسـتندی 
کارخانـه ی دانش بنیان  و یـا رئیـس یـک 
ی دوربیـن  بـه همـراه همسـرش رو در رو
همـه ی  و  می پردازنـد  ماجـرا  نقـل  بـه 
گفته هـای  ایـده مستندسـاز تنهـا، نقـل 

آن هاست.
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یا زه با در »حسین رامبو« در مبار

بـه گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلویزیونـى مسـتند، هـادی ضیاعزیـزی، کارگـردان مسـتند 
»حسین رامبو« درباره این اثر گفت: این مستند درباره شخصى به نام حسین رضایی صیادی 
65 ساله و اهل قشم است که در دوران جوانى خود در قشم و بندرعباس به خاطر توانایی های 
منحصـر بـه فـرد خـود بسـیار شـاخص بـوده و شـنا در دریـا و قایقرانـى او بسـیار خـوب و بی نظیر 

بوده است.

نویسنده: سهیل  محمودی

کارگردان: هادی ضیاعزیزی 
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پوستر  فیلم مستند
»حسین رامبو«

اکنون او در سن 65 سالگی دچار بحران توانایی شده است و می خواهد برای 
آزمودن توانایی خود با پسرش فاصله ی قشم تا جزیره ی الرک را بپیماید.

حـاج حسـین کـه در جوانـی چالش هـای زیادی را با دریا گذرانـده در واقع با این حرکت 
خود می خواهد با رفیق و رقیب قدیمی خود، یعنی دریا، به مبارزه برخیزد.

مسـتند »حسـین رامبـو« هجدهـم بهمـن مـاه سـاعت 20 در برنامـه جشـنواره تلویزیونـی 
مستند، به روی آنتن شبکه مستند رفت.
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مستند 
»حسـین رامبو« سه موضوع متفاوت دارد 
گـر طـرح و فیلمنامه ی مسـتند قبل از  کـه ا
تولید، پرداخت می شـد، ترکیب این سه 
کار تاثیـر  کلیـِت  موضـوع می توانسـت بـر 
کنونـی،  حالـت  در  امـا  بگـذارد؛  مثبـت 

محتـوا  نظـر  از  کـدام  هـر  کـه  رویـداد  سـه 
دارنـد،  مغایـرت  یکدیگـر  بـا  مضمـون  و 
سـه  می شـود.  ارائـه  همزمـان  صـورت  بـه 
ماجـرا بـا سـه انـگاره ی متفـاوت کـه البتـه 
می توانسـت در پرداخـت طـرِح مسـتند با 
کاِر نتیجه ی  ارتباط محتوایی بیشـتر، به 

ویداد برای داستان  سه ر
سرایی

تحلیلی بر مستند »حسین رامبو«

نویسنده: رحیم ناظریان
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نهایِی مستنِد »حسین رامبو« بیاید.
موضـوع اول در قالـب مقدمـه ای بلنـد 
کـه  اسـت  حسـین  شـخصیت  دربـاره 
65 سـال سـن دارد و بـه دلیـل مهـارت در 
شـغل صیـادی بـا قایـق، در دوران جنگ 
از این مهارت برای مقابله با کشـتی های 
طوالنـی  دقایقـی  نمـود.  اسـتفاده  عراقـی 
از آغـاز مسـتنِد »حسـین رامبـو« دربـاره ی 
رشـادت ها و ایثار این شـخص است که 
بـرای انهـدام کشـتی هایی که بـرای ارتش 
عـراق و صـّدام، سـالح و مهمـات حمـل 
می کردند، با قایق های تندرو به آب های 
خلیـج فـارس اعزام می شـد. در ادامه، در 
دوراِن جنگ، وظیفه ای دیگر نیز بر دوش 
حسـین بود. این که او به دلیل شـناخت 
بـا  قایقرانـی  در  مهـارت  و  یـا  در از  کافـی 
شـخِص  عنـوان  بـه  موتـوری،  قایق هـای 
کاال مشـهور شـد.  اوِل مبـارزه بـا قاچـاق 
شـهرت او در زمینـه ی مبـارزه بـا قاچـاق 
کـه قاچاقچیـان بـه او  کاال آن چنـان بـود 
لقـب »رامبـو« دادنـد. تمامـی ایـن بخـش 
و  متـن  گفتـار  واسـطه ی  بـه  مسـتند  از 
تصاویـری از فیلـم و عکس هـای قدیمـِی 
روایـت  مسـتند،  محـورِی  شـخصیت 
مقدمـه ی  ایـن  خـالل  در  امـا  می شـود؛ 

گاه  طوالنی از شرِح گذشته و معرفِی او، نا
موضوع دیگری طرح می شود.

تصمیـم  ماجـرای  دوم  موضـوع   
بـرای  مسـتند،  سـاله ی   65 شـخصیت 
الرک  جزیـره  تـا  قشـم  از  پسـرش  بـا  شـنا 
اسـت. ایـن نیـز یـک رویـداد دیگـر در ایـن 
مسـتند می باشد که خود مضمونی دیگر 
کِل اثـر  گـداری در  گاه  را ایجـاد می کنـد و 
اشاراتی بر آن می شود و البته پایان بندی 
فیلم نیز با انجاِم این رویداد همراه است. 
عملـی کـه در مسـتند بـه واسـطه ی گفتار 
متن و تصاویر، نهایتًا مشخص نمی شود 
کـه قهرمـاِن مسـتند توانسـته در وعـده ی 
انجـام ایـن شـنای سـخت موفق باشـد یا 

نه! 
موضوع سوم، ماجرای خرید یک قایق 
کـه حسـین،  اسـت  مـدرن  و  نـو  موتـورِی 
پـوِل کافـی بـرای تهیـه اش نـدارد و مجبـور 
اسـت بـرای مابقـی پـول بـا قایـق بـرادر یـا 
دوسـتانش بـه ماهیگیـری بـرود. ایـن یک 
چالش دیگر برای اوست؛ چراکه مستند 
بـه شـکلی جزئـی به تـالش او بـرای تأمین 
و  بـرادر  قایـق  بـا  نهایتـًا  و  پـول می پـردازد 
بـه دسـت  نیـاز  مـورد  پـول  صیـد ماهـی، 

می آید و قایق خریداری می شود. 
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حال باید دید ترکیب این سه موضوع، 
جز اینکه روایتی آشـفته را رقم بزند، نّیتی 
گـر  دیگـر در خـود دارد یـا خیـر؟ بی شـک ا
کـه شـامل رشـادت های  مقدمـه ی فیلـم 
دوران جنـِگ حسـین بـود، فقط به منظور 
یـک معرفی نامه در اثر گنجانده نمی شـد 
و از آن به عنوان زمینه ای برای دو موضوع 
ایـن  تلفیـق  می گردیـد،  اسـتفاده  دیگـر 
کلیـت  کمـی منطقی تـر در  سـه موضـوع 
گـر وجـود  اثـر جلـوه می کـرد. بـرای نمونـه، ا
شـجاعانه  نبـرد  از  طوالنـی  مقدمـه ی  آن 
ایـن  جنگـی،  کشـتی های  بـا  حسـین 

کنـوِن این  تأویـل را شـامل می شـد کـه در ا
قهرمـان، همچنـان رنـِج معیشـت وجـود 
دارد، آنـگاه هـر سـه موضـوِع یـاد شـده بـا 
یکدیگـر در ارتبـاط بودنـد؛ اّمـا در حالـت 
کنونـی، ایـن تأویـل امـکان پذیـر نیسـت. 
دو  فاصـِل  حـد  در  شـنا  ماجـرای  گـر  ا یـا 
جزیره با پرداختی بهتر به ماجرای شنای 
حسـین در دوران جنـگ مرتبـط می شـد، 
آنگاه تشویش موضوعِی مستند »حسین 

رامبو« تا حدودی رفع می گردید.
ادّعـا  می تـوان  اطمینـان  بـا  بنابرایـن   
کـه سـه موضـوِع یـاد شـده در مسـتند  کـرد 



۳۵شماره سی و چهارم، اسفند ماه 1396

کارکـردی در رابطـه  »حسـین رامبـو« فقـط 
و  سـرایی  داسـتان  و  فضـا  نمـودِن  پـر  بـا 
نشان از ضعف فیلمنامه و طرح مستند 
کتـر  کارا دارد. فیلـم ابتـدا معرفـی مفّصـل 
بـه  گهـان  نا و  امـروز؛  تـا  جنـگ  از  اسـت 
قدری موضوع به سـطح کشـیده می شود 
کـه مشـخصًا ضعـف فیلمنامـه یـا طـرح 
کیـد بیـش از انـدازه  مشـهود می گـردد. تأ
دوسـت  چنـد  بـه  حسـین  برمراجعـه ی 
بـرای  قایـق  یـک  گرفتـِن  امانـت  بـرای 
ماهیگیـری، از جذابیـت روایـی برخوردار 
نیست. موسیقی نیز به گونه ای است که 
می خواهـد بـار عاطفـی بـه رویـداد بدهـد؛ 
در حالـی کـه این رویـداد و عدم موفقیت 
حسـین در تهیـه قایـق، در فیلـم خیلـی 

تأثیرگذار نیست.
 نکتـه ی بعـدی، شـکل اثـر و تکنیـک 
شـکل  اسـت.  متـن  گفتـار  از  اسـتفاده 
آن  بیـان  نحـوه  و  متـن  گفتـار  نوشـتارِی 
بـه  تصاویـر،  بـا  آن  ترکیـب  طریقـه ی  و 
کـه  ایـن  شـدت غیرمنطقـی اسـت. اول 
گفتـار متـن، زاویـه دیِد مشـخصی نـدارد. 
کـه زاویـه دیـد، سـوم شـخص  بـا وجـودی 
اسـت، اّمـا دانـای کل نیـز هسـت. بـه طور 

مثال:

»حـاج حسـین بـا دیـدن قایـق جدیـد 
خـود  جوانـی  دوران  خاطـرات  یـاد  بـه 
توانایی هـای  کـه  زمانـی  اسـت.  افتـاده 
باالیـش انجـام هـر کاری را برای او ممکن 

می ساخت.«
سوال اینجاست چرا باید گفتار متنی 
کـه بـا زاویـه دیـد سـوم شـخص اسـت، از 
کتـر محـوری باخبـر باشـد؟  درونّیـات کارا
کل  طـور  بـه  دیـد  زاویـه  ایـن  نمی گوییـم 
غیر مجاز اسـت، بلکه منظور این اسـت 
ـی مسـتند و بـا محتـوای 

ّ
کل کـه بـا اتمسـفر 

متـن انطبـاق ندارد. اساسـا این زاویه دید 
کـه در آن راوی  بیشـتر بـه کاِر رمان می آید 
درونیـات  از  پـرده  کل،  دانـای  ویژگـی  بـا 

شخصیت برمی دارد.
یا گفتار متن در جای دیگر:

»حـاج حسـین بـه موج شـکن یا همان 
گـر  حوضچـه ی صیادهـا آمـده اسـت تـا ا
بـرادرش حـاج محمـد بـرای صیـد نرفتـه 
امانـت  صیـد،  بـرای  را  او  قایـق  باشـد، 
مشـخص  جـو  و  پـرس  از  پـس  بگیـرد. 
می شـود کـه حـاج مّحمـد بـه همـراه چند 
یـا رفتـه اسـت. حاج حسـین  جاشـو بـه در
بـرای امانـت گرفتـن قایـق بـه دنبـال یکی 
دیگـر از آشـنایانش بـه نـام علـی می گردد. 

موسیقی نیز به 
که  گونه ای است 

می خواهد بار عاطفی 
به رویداد بدهد؛ در 

که این رویداد و  حالی 
عدم موفقیت حسین 

در تهیه قایق، در 
فیلم خیلی تأثیرگذار 

نیست.
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بـاز  گوشـه ای در پارکینـگ در حـال  علـی 
گفتـار متـن  کـردن موتـور قایقـش اسـت.«  
بـه شـدت توصیفـی و توضیـح واضحـات 
اسـت. دلیـل ایـن امـر نیـز شـکل داسـتان 
و  جزئیـات  تمـام  می باشـد.  آن  گونـه ی 
کنـِش موجـود در تصاویـر بـه شـکلی کامـاًل 
غیرمنطقـی در گفتـار متـن تکـرار می شـود. 
مثال رفتن کاراکتر به یک مکان مشخص، 
گرچـه با تصاویـر در حال بیان اسـت، اما با 
گفتـار متن مجدد بیان می گـردد؛ یا این که 
گفتـار متن حتـی سـاده ترین چیزهایی که 
با تصویر قابل رؤیت است را تکرار می کند: 
»پـس از پـرس و جـو مشـخص می شـود کـه 

حـاج محمـد بـه همراه چند جاشـو بـه دریا 
رفتـه اسـت.« ایـن گفتـار متِن نمونـه، مثاِل 
بارزی از توضیح واضحات و حذف کنش 
تصویر است. در حالی که تصویر، رفتن مرد 
به مسجد و غروب آفتاب را نشان می دهد 
گـوش می رسـد، بـا ایـن  و صـدای اذان بـه 
حال، گفتار متن این گونه است: »خورشید 
اذان مغـرب،  نـوای  و  کـرده اسـت  غـروب 
مسـلمان ها را بـه مسـجد فـرا مـی خوانـد.« 
اینجا نیز کلمه به کلمه ی گفتار متن با نما 
بـه نمـاِی فیلم از نظر روایی مطابقـت دارد و 
همان ایراِد همیشگی یعنی تکرار و توضیح 

واضحات در آن دیده می شود.
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