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امیر شکرگزار ناوی | کارگردان
نویسنده :مهدیاسدزاده

طبـان بـود
 25سـال پیـش امیـر شـکرگزار نـاوی ،مستندسـاز نبـود .یـه محی 
کـه هـر از گاهـی بـرای دل خـودش از آرامـش سـحرانگیز جنـگل عکـس
میگرفت .تا این که اون حادثه اتفاق افتاد:
تـو یـه تعقیـب و گریـز بـا شـکارچیهای غیرمجـاز ،گلولـهاش ناخواسـته به
یکـی از شـکارچیها خـورد و  . . .سـالها طـول کشـید تـا بتونـه از زنـدان
آزاد شه.
وقتـی آزاد شـد تصمیمـش رو گرفتـه بـود .حـاال مطمئـن بـود کـه بـرای
حفاظت از محیطزیسـت به چیزی قویتر از اسـلحه احتیاجه .این شـد
که تازه تو اواخر میانسالی شروع کرد به یاد گرفتن سینما.
حـاال سـالها بعـد از بازنشسـتگیاش ،امیـر شـکرگزار نـاوی هنـوز هـم یـه
جورهایـی محیطبانـه .یـه محیطبـان بـا یـه دوربین که حمایـل کرده روی
شونهاش. ...
کمان 5
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زندگی در دل
جنگلهای تالش
بـه گـزارش روابـط عمومـی جشـنواره تلویزیونـی مسـتند ،امیـر شـکرگزار نـاوی کارگـردان
مستند«خدیجه نیزن و رمههایش» درباره تولید این مستند گفت :وقتی که من در طبیعت
میگشتم تنها با حیوانات سر و کار نداشتم ،بلکه با مردمی هم سر و کار داشتم که زندگی
آنها با طبیعت گره خورده بود .در جنگلهای تالش ،خانمی را دیدم که چند بچه داشت و
همسرش فوت شده بود .خدیجه نی میزد و گوسفندانش را با نی هدایت میکرد.

امیرشکرگزار ناوی
نویسنده:
سهیلمحمودی
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شـکرگزار اضافـه کـرد :خدیجـه،

خـود خدیجـه اسـت کـه در جنگلهـای

شـخصیت سـختی کشـیدهای

تالش ،زندگی خود را برای مخاطبان روایت

دارد؛ شـوهرش فـوت شـده ،یـک مـادر صـدو

میکنـد .ایـن فیلـم طی چندین سـال تولید

شـانزده سـاله دارد کـه بایـد از او نگهـداری

شـده اسـت و بـه دلیـل تصویربـرداری در

کنـد و پسـری دارد کـه بـه تازگـی همسـرش را

طبیعـت تالـش ،پـر اسـت از صحنههـای

از دسـت داده است .رمههای خدیجه تنها

دیدنی از طبیعت بکر و زیبای شهر تالش.

گوسفندان نیستند ،او از چندین انسان هم

مسـتند «خدیجـه نـیزن و رمههایـش»

مراقبت میکند و تمام اینها با گله داری و

بـه کارگردانـی امیر شـکرگزار نـاوی با پذیرفته

زندگـی در طبیعـت اتفـاق میافتـد .در کنار

شـدن در فصـل سـوم جشـنواره تلویزیونـی

همـه اینهـا او مـدام نگـران ایـن اسـت کـه

مسـتند در تاریـخ بیسـت و دوم آذرمـاه

جنـگل هـا را تخریب کنند و زندگـی او مورد

سـاعت  20در قالـب برنامـه تلویزیونـی

تهدید واقع شود.

جشـنواره مسـتند روی آنتـن شـبکه مسـتند

وی افـزود :در ایـن مسـتند ،راوی اصلـی

خواهد رفت.

کمان 7
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پوسترفیلممستند
«خدیجهنیزنورمههایش»

سرگردان در شر ح رنج و
شکوهزندگی
تحلیل مستند «خدیجه نیزن و رمههایش»
نویسنده:رحیمناظریان

چالشـی بـزرگ اسـت اگـر

و مسـتقل .امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه

بگوییـم سـینمای مسـتند،

بیـراه نگفتهایـم و چنیـن دریافتـی از

ً
تمامـا محصـول ذهـن خلاق کارگـردان

سـینما خیلـی از واقعیـت دور نیسـت.

اسـت و همزمـان هـر چیـزی کـه در یـک

همـه چیـز در یـک مسـتند ،متعلـق بـه

اثـر مسـتند میبینیـم بـه شـکلی کامـل،

کارگـردان اسـت و اوسـت کـه صاحـب

از ِآن هنرمنـد اسـت و نـه امـری بیرونـی

تمـام کنشهاسـت .بـا وجـودی کـه ایـن

8

کمان

نشریهیمستندهایتلویزیونی

نـوع از سـینما بسـیار وابسـته بـه سـوژهای

دید خودش به مخاطب ارائه میکند.
ِ

بیرونـی اسـت امـا محصـول هنـری،

حـال تصـورش را بکنیـد در فیلمـی

فراتـر از ایـن بـاور حرکـت میکنـد و تمـام

مسـتند ،شـاهد چنـد و چـون زندگـی

آنچـه مـا بـه عنـوان امـوری بیاختیـار

پیرزنـی  ۷۵سـاله سـاکن کوهسـتان

در فراینـدی هنـری همچـون سـینمای

باشـید که با کالمش و شـکل زندگیاش

مسـتند میبینیم بیشـک زاییده نیروی

شـما را بـه شـگفتی واداشـته اسـت .در

خالقانه صاحب اثر اسـت .در سینمای

ایـن حالـت نیـز تمـام آنچـه میبینیـد

مسـتند حتـی اگـر شـاهد تصاویـری
محصـول میزانسـنی
باشـیم کـه بـه ظاهـر
ِ

خلاق فیلمسـاز اسـت.
محصـول ذهـن
ِ
گزینـش نهایـی ،کشـف سـوژه ،پرداخت

باشـند کـه طبیعـت ،آن را بـا فرمـی قابـل

ایده ،شیوه روایت و ساختار اثر ،تدوین،

پذیـرش و هنرمندانـه در اختیـار دوربیـن

 ...همگـی بکرتریـن سـوژ ه در طبیعـت

نهـاده اسـت ،همچنـان نمیتـوان ایـن

را بـدل بـه اثـری خالقانـه و ذهنـی خواهد

سـوژهی آمـاده ،دسـت نخـورده و بکـر را

کرد.

از ِآن هنرمنـد ندانسـت .بـه طـور مثـال

«خدیجـه نـیزن و رمههایـش»

مسـتندی را تصـور کنیـد دربـاره زلزلـه،

مسـتندی اسـت بکـر ،بـا کاراکتـری فـوق

سـیل ،طوفـان ...،و کارگـردان در حیـن

العـاده عجیـب که در طول یک سـاعت

وقـوع مصائـب یـاد شـده در صحنـه

از زمـان روایـی فیلـم ،روبـروی دوربیـن

حضور دارد و آنچه روی میدهد را ثبت

میایستد و در پالنهایی طوالنی با شما

میکنـد و بعـد از تولیـد فیلـم و پخـش آن

یپـردازد،
حـرف میزنـد ،بـه رمههایـش م 

به نظر دیگر نمیتوان گفت این طبیعت

کار روزانـهاش را انجـام میدهـد و البتـه

اسـت کـه بـاد را هدایـت میکنـد بلکـه

نی مینوازد!

حتـی ذرهای نیـز نمیتوان بـر تأثیر و نقش

زبـان کوهسـتانیاش ،شـکل نق ِـل
ثهـا و ریتـم
ماجراهایـش ،لحنـش ،مک 

فیلمساز است که با دوربینش طبیعت

ساکن کوهستان به گونهای
زن
کالم این ِ
ِ

کارگـردان بـر هدایت باد شـک نمـود .این
و هرآنچـه در آن روی میدهـد را بـا زاویـه

است که او را شخصیتی بسیار تأثیرگذار
کمان
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در فیلـم نشـان میدهـد .امـا آنچـه ایـن

ایـن مسـتند بـا ایـن شـرایط ،ایـدهای

کاراکتر را در قالب اثری فیلمیک معرفی
الصـاق نگاهـی ترحمبرانگیـز بـر کلیـت

بسـیار عالـی بـرای شـرح کامـل یـک
ِ
ً
زندگـی کوهسـتانی اسـت کـه ناچـارا و یـا
ِ

از روی عالقـه ،راهـی بـرای خـروج از ایـن

اثـر و مهمتـر از همـه عـدم دخالـت او در

وضعیـت را نـدارد .بـه عبارتـی همین که

شـکلگیری ظاهـر ماجراسـت .دوربیـن

خدیجـه در آغـاز فیلم با بیانی به شـدت

تکنیـک پنهانسـازی
مشـاهدهگر کـه بـا
ِ

تأثیرگـذار ایـن حقیقـت را بیـان میکنـد

خـود ،بـا وجـود حضـور مداومـش،

کـه کارخانـه چـوب ،دور تـا دور خانهاش

پالنهایی واقعنمایانه از سوژه استخراج

را در جنـگل محاصـره کـرده ،ناخودآ گاه

میکند.

ذهـن بـه ایـن سـو متمایـل خواهـد شـد

میکنـد ،تلاش کارگـردان بـرای پرهیـز از

مـکان ماجـرای
مـکان وقـوع رویـداد و
ِ
ِ

مسـتند در کوهسـتان اسـت .جایـی کـه
بـرادر
پیرزنـی بـه نـام خدیجـه بـه همـراه
ِ
شـوهرش کـه پیرمـردی از کار افتـاده
اسـت ،در محاصـره شـرکتی کـه دارد

کـه ایـن حصـار بـه تعبیـری همـان حصار
لاف
نمادینـی اسـت کـه خدیجـه را برخ ِ
دیگـران کـه از ایـن مـکان کـوچ کردهانـد،
ـتان صعـب ،نـگاه داشـته
در ایـن کوهس ِ

جنـگل را از بیـن میبـرد ،در دل کـوه

جانمایی پالن در آغاز
است .به نظر این
ِ
ً
مسـتند ،کاملا ابتـکار عمـل را در اختیار

زندگـی میکند .صـدای اره موتوری دائم

کارگـردان قـرار داده و اوسـت کـه باقـی

بـه گـوش میرسـد و خـود پیـرزن نیـز در

فیلـم را هدایـت میکنـد .خدیجه رنجی

همـان ابتـدای مسـتند ،نکتـهای بسـیار

یشـود ،ده فرزنـدش را
بـزرگ را متحمـل م 

تأثیرگـذار و البتـه مهـم بیـان میکنـد؛

در اوج رنـج و کاری شـبانهروزی بـزرگ

راسـت
ایـن کـه بـاال و پاییـن و چـپ و
ِ
محـل زندگیشـان توسـط آن شـرکت

کـرده و حـاال همچنـان بـا پیرمـردی ،تک
و تنها در حال ادامه زندگی است و البته

محاصـره شـده و آنهـا در تمامـی اوقـات

با صالبت.

دارنـد درختـان را پاکسـازی میکننـد .به

فیلـم بـه شـکلی مرمـوز بـدون آنکـه

موقعیـت زیسـتی کاراکتـر
نظـر ،معرفـی
ِ

دادن
مـرگ و زوال را طـرد کنـد ،بـا نشـان ِ
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ً
ایـن عناصـر ،دائمـا سـویه هسـتی را بـه

از رنج زیستن و فقر و جبر جغرافیا ادغام
ِ
شـده ،فیلمسـاز تنهـا بـه مشـاهدهاش

در یکی از

از آنچـه روی میدهـد بسـنده میکنـد.

برداشتهای

بـا ایـن حـال مایلـم سرسـختانه بگو یـم

سـال سن ،قرار است به مالقات مادرش

همـهی آنچـه مقابل دوربیـن رخ میدهد

زندگی
درخشان از
ِ
روزمرهی خدیجه،

بـرود .آنچـه طبیعیسـازی یـا واقـع گرایی

محصول تخیل او و زاویهای است هنری

این نکته بیان

را در اثـر تثبیـت میکنـد عـدم دخالـت

کـه کارگـردان بدان اشـراف دارد .اوج این

میشود که او با وجود

مستندسـاز هـم از نظـر عاطفـی و هـم از

نگاه هنرمندانه ،آنجایی است که پیرزن

 ۷۵سال سن ،قرار

نظـر محتوایـی در کالم کاراکترهاسـت.

پشت
کهنسال از ماهیت
عوامل انسانی ِ
ِ
دوربیـن اطالعـی نـدارد و آنهـا را راننـده

است به مالقات

رخ میکشـد .در یکـی از برداشـتهای
زندگـی روزمـرهی خدیجـه،
درخشـان از
ِ
این نکته بیان میشود که او با وجود ۷۵

مالقـات دو پیـرزن در اوج رابطـهای
ِ
احساسـی روی میدهد اما دوربین برای

خطـاب میکنـد و از آنهـا میخواهـد

اصالـت بیطرفانـهاش
لحظـهای نیـز از
ِ

بنشـینند .بـا ایـن وجـود هیـچ واکنشـی

خـارج نمیشـود .نمونههایـی از ایـن
دست در سینمای مستند ما کم نیست

حرکـت موقـرش
پشـت دوربیـن جـز
از
ِ
ِ
نمیبینیـم .دوربیـن میمانـد ،میایسـتد

امـا شـاید از تولیـد صدهـا مسـتند بتـوان

و تنهـا شـاهد ایـن رنـج کهنسـالی و فراق

نمونهای این چنین را از نو مشاهده کرد.
مـادر کهنسـال از مـرگ میگویـد ،حافظه

اهمیت
اسـت .در این میان ،نکته حائز
ِ
دیگـر ،جملـهای کارآمـد از پیـرزن اسـت

کوتـاه مدتـش را تـا حدودی از کف داده و

کـه دربـاره عوامـل فیلمبـرداری میگو یـد.

حتـی دختـرش خدیجـه را نیز به درسـتی

جملـهای کـه خـود به شـدت تأو یـل پذیر

به خاطر ندارد .هیچ زمینهای از گذشته

اسـت .او خطـاب بـه کارگردانـی کـه مـا

و یـا تعـداد فرزنـدان او نـدارد .سـؤاالتش

حضورش را حس نمیکنیم ،میگوید:

برخلاف
بـه گونـهای اسـت کـه انـگار
ِ
واقعیـت ،بعـد از سالهاسـت کـه او را

جمله کوتاه اما پر معناست .با تأ کید

میبینـد .بـا ایـن حـال در بیـن زار یهـا و

بـر توضیحـی کـه در ابتـدای ایـن تحلیـل

انـدوه کهنسـالی و مالقاتـی که بـا غباری
ِ

بیـان شـد و بازنمایـی فیلمیـک از امـر

«این آقا اینجا حوصلهاش سر میره!»
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مادرش برود.

طبیعی را جزئی از نگاه خالقانه صاحب

را بـرد تـا فقـط بگو یـد زندگـی ادامـه دارد.

اثـر دانسـتیم ،میتـوان ایـن کالم پیـرزن را

حاال اگر در سـختترین شـرایط ممکن،

نیز این گونه تفسیر کرد که او در شرایطی

طبیعـت آنچـه را کـه زندگـی مینامیـم به
ً
نابـودی کشـانده باشـد ،نهایتـا میبینیـم

کالم محـزون و دلسـوزانه را طـرح
ایـن ِ
ً
میکنـد کـه خـود احتمـاال چنین شـرایط

بـه زعـم کیارسـتمی ،ایـن زندگـی اسـت

حـال گـذران اسـت .بـه
سـختی را در
ِ
عبارتی کارگردان بدون حاشـیهپردازی،

مییابد .یا «طعم گیالس» و روشـنفکری

کالم کنایـی پیـرزن اکتفـا
تنهـا بـر همیـن ِ

کـه میخواهـد بمیـرد و فقـط در گیـر و دار

کـه راهـش را در سـختترین شـرایط

میکنـد و بـه دور از پرداختـن بـر شـرحی

ایده سـنتی یا مذهبی یا علمی ،نیازمند

اضافه و زیادهگویی ،تطویل را به کناری

چنـد بیـل خـاک اسـت تـا مردنـش بـا

نهاده و سبب میشود مخاطب ،خود به

بیحرمتـی همـراه نباشـد و میدانیـم کـه

هسـتی بغرنـج پیـرزن اشـراف یابـد.
درک
ِ

چنـد دانـه تـوت و چنـد دانـه گیلاس کـه

بـا ایـن رویکـرد وقتـی پیـرزن خطـاب بـه

نسـبت به دیگر ملزومات زیسـتن ،بسیار

کارگـردان میگویـد «او اینجا حوصلهاش
ً
زن سـالخورده،
سـر مـیرود» یقینـا ِ
خـود ِ
تجربه سختی را در گذر زمان و روزمرگی

ناچیزنـد ،چگونـه او را ز یـر و رو میکنـد.
کارگـردان زیرکانـه فیلـم را بـا صـدای اره

سـپری کـرده و شـاید بـه همیـن دلیـل

موتـوری کـه هشـدار نابـودی جنـگل را

است که در کالمی کوتاه آرزوی مرگ نیز

میدهـد ،آغاز میکنـد .این صدا در این

میکند.

بخـش ،موتیـف تکـرار شـوندهای اسـت

اینجـا در«خدیجـه نـیزن و رمههایـش»

«خدیجـه نـیزن و رمههایـش»

کـه درو نمایـه اثـر را بـه شـدت بـه سـمت

سـرگردان در شـرح رنـج یـا شـکوه زندگی،

زوال میکشـاند .در نیمـه آغاز یـن فیلـم

آن چیـزی را انتخـاب میکنـد که عباس

آن چیـزی کـه میبینیـم ،زوال اسـت.

کیارسـتمی سـالها تلاش کـرد در قالـب

بـه عبارتـی مـا تـازه بـا خدیجـه و رنـج

بیانی سینمایی نشانمان دهد .میدانیم

جغرافیاییاش آشـنا شدهایم .از صدای

کـه او حتـی در زلزلـه رودبار نیـز دوربینش

اره موتـوری میفهمیـم کـه او در کجـای

12

کمان

نشریهیمستندهایتلویزیونی

جهـان گیـر افتـاده ،صـدای اره موتـوری

روایـت را میسـازد ،میتـوان گفـت نیمـه

نشـانه مـرگ اسـت و بسـیار ترسـناک بـه

ابتدایـی فیلـم دائمـا حـول محـور رنـج و

شرکت چوب بری دور تا
گوش میرسـد.
ِ

مصائـب خدیجـه اسـت و صـدای قطـع

دور خانه کوهستانی خدیجه را محاصره

شدن درختان نیز مزید بر علت.

کرده است .خدیجه با رمههایش سرگرم

اما در ادامه ،نکتهای که تحت عنوان

است و البته کار روزانهاش نیز به شدت

مبـارزه کارگـردان بین مرگ و زندگی از آن

سـخت مینمایـد .پـروار گوسـفندان،

یـاد کردیـم رخ میدهـد .فیلـم آرام آرام

پخـت و پـز ،چیـدن میـوه ،خریـد از بـازار

صالبـت خدیجـه را بـه میـان میکشـد.

در شـهر و رنـج پیمـودن راهـی بسـیار

فیلـم آرام آرام زنـی را نشـان میدهـد کـه

صعـب ،همـه اینهـا در نیمـه ابتدایـی

در خانه ،زنی است خانهدار و در بیرون،

فیلـم توسـط کارگـردان بـه مـا نشـان داده

مـردی اسـت کـه بـه جـای چنـد مـرد در

میشـود و در البـهالی هـر کـدام از ایـن

سـن  ۷۵سـالگی ،تـوان کارکـردن دارد.

پالنهایـی کـه رنـج را بـه تصویر میکشـد

از اینجاسـت فیلـم نـرم نرمـک بـه طـرف

موتیـف دردنـاک اره موتوری را نیز گذر به

سـویهی «زندگی» پیش میرود .خدیجه

گذر میشنویم.

بـه مالقـات پسـر و مـادرش مـیرود.

نکته اینجاسـت که این صدای هول

بیشـک نیـازی نیسـت دیگـر در ایـن

انگیـز بـه تنـاوب و تناسـب ،درسـت در

بخش از فیلم صدای اره موتوری شنیده

لحظاتـی در نیمـه ابتدایـی فیلـم شـنیده

شـود چرا که نوای زندگی به واسـطه نوای

میشـود کـه مـا در خلال دیـدن رنـج

دلنشـین «نـی» جریـان دارد .خدیجـه

خدیجـه ،محـو زیباییهـای کوهسـتان

بـرای همـه مینـوازد .نواختنـی کـه بـوی

و جذابیتهـا و البتـه مصائـب بیشـمار

زندگـی میدهـد و شـاید بـه همیـن دلیـل

او هسـتیم .صـدای اره موتـوری بـه نظر به

اسـت کـه پسـرش در حالـی کـه مـادر در

گـوش میرسـد تـا مـا را از خـواب غفلـت

حـال نواختن نی اسـت ،تحـث تاثیر این

بیـدار کنـد .بنابرایـن در جانمایـی

نـوا میگویـد« :بـه گریههـای مـن کاری

اصـوات و آن چیـزی کـه سـاختمان

نداشته باش! تو نی رو بزن!»
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