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امیر شکرگزار ناوی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

ی، مستندسـاز نبـود. یـه محیط بـان بـود  25 سـال پیـش امیـر شـکرگزار نـاو
آرامـش سـحرانگیز جنـگل عکـس  از  بـرای دل خـودش  گاهـی  از  کـه هـر 

که اون حادثه اتفاق افتاد: می گرفت. تا این 
تـو یـه تعقیـب و گریـز بـا شـکارچی های غیرمجـاز، گلولـه اش ناخواسـته به 
کشـید تـا بتونـه از زنـدان  یکـی از شـکارچی ها خـورد و . . . سـال ها طـول 

آزاد شه. 
بـرای  کـه  بـود  مطمئـن  حـاال  بـود.  گرفتـه  رو  تصمیمـش  شـد  آزاد  وقتـی 
یسـت به چیزی قوی تر از اسـلحه احتیاجه. این شـد  حفاظت از محیط ز

گرفتن سینما. کرد به یاد  که تازه تو اواخر میان سالی شروع 
ی هنـوز هـم یـه  حـاال سـال ها بعـد از بازنشسـتگی اش، امیـر شـکرگزار نـاو
ی  جورهایـی محیط بانـه. یـه محیط بـان بـا یـه دوربین که حمایـل کرده رو

شونه اش... .
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زندگی در دل 
جنگل های تالش

كارگـردان  گـزارش روابـط عمومـى جشـنواره تلويزیونـى مسـتند، امیـر شـکرگزار نـاوی  بـه 
مستند»خديجه نى زن و رمه هايش« درباره تولید اين مستند گفت: وقتى كه من در طبیعت 
مى گشتم تنها با حیوانات سر و كار نداشتم، بلکه با مردمى هم سر و كار داشتم كه زندگى 
آن ها با طبیعت گره خورده بود. در جنگل های تالش، خانمى را ديدم كه چند بچه داشت و 

همسرش فوت شده بود. خديجه نى مى زد و گوسفندانش را با نى هدايت مى كرد.

امیر شکرگزار ناوی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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خدیجـه،  کـرد:  اضافـه  شـکرگزار 
کشـیده ای  سـختی  شـخصیت 
دارد؛ شـوهرش فـوت شـده، یـک مـادر صـدو 
کـه بایـد از او نگهـداری  شـانزده سـاله دارد 
کـه بـه تازگـی همسـرش را  کنـد و پسـری دارد 
از دسـت داده است. رمه های خدیجه تنها 
گوسفندان نیستند، او از چندین انسان هم 
مراقبت می کند و تمام این ها با گله داری و 
زندگـی در طبیعـت اتفـاق می افتـد. در کنار 
کـه  همـه این هـا او مـدام نگـران ایـن اسـت 
جنـگل هـا را تخریب کنند و زندگـی او مورد 

تهدید واقع شود.
وی افـزود: در ایـن مسـتند، راوی اصلـی 

جنگل هـای  در  کـه  اسـت  خدیجـه  خـود 
تالش، زندگی خود را برای مخاطبان روایت 
می کنـد. ایـن فیلـم طی چندین سـال تولید 
در  تصویربـرداری  دلیـل  بـه  و  اسـت  شـده 
صحنه هـای  از  اسـت  پـر  تالـش،  طبیعـت 

دیدنی از طبیعت بکر و زیبای شهر تالش.
رمه هایـش«  و  نـی زن  »خدیجـه  مسـتند 
بـه کارگردانـی امیر شـکرگزار نـاوی با پذیرفته 
تلویزیونـی  جشـنواره  سـوم  فصـل  در  شـدن 
آذرمـاه  دوم  و  بیسـت  تاریـخ  در  مسـتند 
تلویزیونـی  برنامـه  قالـب  در   20 سـاعت 
جشـنواره مسـتند روی آنتـن شـبکه مسـتند 

خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»خدیجه نی زن ورمه هایش«
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گـر  ا اسـت  بـزرگ  چالشـی 
مسـتند،  سـینمای  بگوییـم 
کارگـردان  خـاق  ذهـن  محصـول  تمامـًا 
کـه در یـک  اسـت و همزمـان هـر چیـزی 
کامـل،  اثـر مسـتند می بینیـم بـه شـکلی 
بیرونـی  امـری  نـه  و  اسـت  هنرمنـد  آِن  از 

کـه  و مسـتقل. امـا حقیقـت ایـن اسـت 
از  یافتـی  در چنیـن  و  نگفته ایـم  بیـراه 
نیسـت.  واقعیـت دور  از  سـینما خیلـی 
بـه  متعلـق  مسـتند،  یـک  در  چیـز  همـه 
صاحـب  کـه  اوسـت  و  اسـت  کارگـردان 
کـه ایـن  کنش هاسـت. بـا وجـودی  تمـام 

ح رنج و  سرگردان در شر
شکوه زندگی
تحلیل مستند »خدیجه نی زن و رمه هایش«

نویسنده: رحیم ناظریان



کمان
شماره بیست و هفتم، آذر ماه 1396

9

نـوع از سـینما بسـیار وابسـته بـه سـوژه ای 
هنـری،  محصـول  امـا  اسـت  بیرونـی 
فراتـر از ایـن بـاور حرکـت می کنـد و تمـام 
بی اختیـار  امـوری  عنـوان  بـه  مـا  آنچـه 
سـینمای  همچـون  هنـری  فراینـدی  در 
مسـتند می بینیم بی شـک زاییده نیروی 
خاقانه صاحب اثر اسـت. در سینمای 
تصاویـری  شـاهد  گـر  ا حتـی  مسـتند 
کـه بـه ظاهـر محصـوِل میزانسـنی  باشـیم 
کـه طبیعـت، آن را بـا فرمـی قابـل  باشـند 
پذیـرش و هنرمندانـه در اختیـار دوربیـن 
ایـن  نمی تـوان  همچنـان  اسـت،  نهـاده 
سـوژه ی آمـاده، دسـت نخـورده و بکـر را 
مثـال  طـور  بـه  ندانسـت.  هنرمنـد  آِن  از 
زلزلـه،  دربـاره  کنیـد  تصـور  را  مسـتندی 
کارگـردان در حیـن  و  سـیل، طوفـان،... 
صحنـه  در  شـده  یـاد  مصائـب  وقـوع 
حضور دارد و آنچه روی می دهد را ثبت 
می کنـد و بعـد از تولیـد فیلـم و پخـش آن 
به نظر دیگر نمی توان گفت این طبیعت 
بلکـه  را هدایـت می کنـد  بـاد  کـه  اسـت 
حتـی ذره ای نیـز نمی توان بـر تأثیر و نقش 
کارگـردان بـر هدایت باد شـک نمـود. این 
که با دوربینش طبیعت  فیلمساز است 
یـه  و هرآنچـه در آن روی می دهـد را بـا زاو

دیِد خودش به مخاطب ارائه می کند. 
فیلمـی  در  بکنیـد  را  تصـورش  حـال 
زندگـی  چـون  و  چنـد  شـاهد  مسـتند، 
کوهسـتان  کن  سـا سـاله   ۷۵ پیرزنـی 
که با کامش و شـکل زندگی اش  باشـید 
واداشـته اسـت. در  بـه شـگفتی  را  شـما 
می بینیـد  آنچـه  تمـام  نیـز  حالـت  ایـن 
محصـول ذهـن خـاِق فیلمسـاز اسـت. 
گزینـش نهایـی، کشـف سـوژه، پرداخت 
ایده، شیوه روایت و ساختار اثر، تدوین، 
طبیعـت  در  سـوژه   بکرتریـن  همگـی   ...
را بـدل بـه اثـری خاقانـه و ذهنـی خواهد 

کرد.
رمه هایـش«  و  نـی زن  »خدیجـه 
کتـری فـوق  کارا مسـتندی اسـت بکـر، بـا 
العـاده عجیـب که در طول یک سـاعت 
دوربیـن  روبـروی  فیلـم،  روایـی  زمـان  از 
می ایستد و در پان هایی طوالنی با شما 
حـرف می زنـد، بـه رمه هایـش می پـردازد، 
کار روزانـه اش را انجـام می دهـد و البتـه 

نی می نوازد! 
نقـِل  شـکل  کوهسـتانی اش،  زبـان 
یتـم  ماجراهایـش، لحنـش، مکث هـا و ر
کِن کوهستان به گونه ای  کام این زِن سا
است که او را شخصیتی بسیار تأثیرگذار 
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ایـن  آنچـه  امـا  فیلـم نشـان می دهـد.  در 
کتر را در قالب اثری فیلمیک معرفی  کارا
کارگـردان بـرای پرهیـز از  می کنـد، تـاش 
کلیـت  بـر  ترحم برانگیـز  نگاهـی  الصـاق 
اثـر و مهم تـر از همـه عـدم دخالـت او در 
دوربیـن  ماجراسـت.  ظاهـر  شـکل گیری 
کـه بـا تکنیـِک پنهان سـازی  مشـاهده گر 
مداومـش،  حضـور  وجـود  بـا  خـود، 
پان هایی واقع نمایانه از سوژه استخراج 

می کند.
یـداد و مـکاِن ماجـرای  مـکاِن وقـوع رو
کـه  کوهسـتان اسـت. جایـی  مسـتند در 
بـرادِر  همـراه  بـه  خدیجـه  نـام  بـه  پیرزنـی 
افتـاده  کار  از  پیرمـردی  کـه  شـوهرش 
دارد  کـه  شـرکتی  محاصـره  در  اسـت، 
کـوه  دل  در  می بـرد،  بیـن  از  را  جنـگل 
زندگـی می کند. صـدای اره موتوری دائم 
نیـز در  پیـرزن  گـوش می رسـد و خـود  بـه 
ابتـدای مسـتند، نکتـه ای بسـیار  همـان 
می کنـد؛  بیـان  مهـم  البتـه  و  تأثیرگـذار 
راسـِت  و  و چـپ  پاییـن  و  بـاال  کـه  ایـن 
شـرکت  آن  توسـط  زندگیشـان  محـل 
محاصـره شـده و آنهـا در تمامـی اوقـات 
کسـازی می کننـد. به  دارنـد درختـان را پا
کتـر  کارا زیسـتی  موقعیـِت  معرفـی  نظـر، 

ایـده ای  شـرایط،  ایـن  بـا  مسـتند  ایـن 
یـک  کامـل  شـرِح  بـرای  عالـی  بسـیار 
کـه ناچـارًا و یـا  زندگـِی کوهسـتانی اسـت 
از روی عاقـه، راهـی بـرای خـروج از ایـن 
که  وضعیـت را نـدارد. بـه عبارتـی همین 
خدیجـه در آغـاز فیلم با بیانی به شـدت 
تأثیرگـذار ایـن حقیقـت را بیـان می کنـد 
کارخانـه چـوب، دور تـا دور خانه اش  کـه 
گاه  کـرده، ناخودآ را در جنـگل محاصـره 
شـد  خواهـد  متمایـل  سـو  ایـن  بـه  ذهـن 
کـه ایـن حصـار بـه تعبیـری همـان حصار 
کـه خدیجـه را برخـاِف  نمادینـی اسـت 
کـوچ کرده انـد،  کـه از ایـن مـکان  دیگـران 
کوهسـتاِن صعـب، نـگاه داشـته  در ایـن 
است. به نظر این جانمایِی پان در آغاز 
مسـتند، کامـًا ابتـکار عمـل را در اختیار 
باقـی  کـه  اوسـت  و  داده  قـرار  کارگـردان 
فیلـم را هدایـت می کنـد. خدیجه رنجی 
بـزرگ را متحمـل می شـود، ده فرزنـدش را 
بـزرگ  شـبانه روزی  کاری  و  رنـج  اوج  در 
کـرده و حـاال همچنـان بـا پیرمـردی، تک 
و تنها در حال ادامه زندگی است و البته 

با صابت.
آنکـه  بـدون  مرمـوز  شـکلی  بـه  فیلـم 
کنـد، بـا نشـان دادِن  مـرگ و زوال را طـرد 
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بـه  را  هسـتی  سـویه  دائمـًا  عناصـر،  ایـن 
برداشـت های  از  یکـی  در  می کشـد.  رخ 
خدیجـه،  روزمـره ی  زندگـِی  از  درخشـان 
این نکته بیان می شود که او با وجود ۷۵ 
سـال سن، قرار است به ماقات مادرش 
بـرود. آنچـه طبیعی سـازی یـا واقـع گرایی 
اثـر تثبیـت می کنـد عـدم دخالـت  را در 
مستندسـاز هـم از نظـر عاطفـی و هـم از 
کترهاسـت.  کارا کام  نظـر محتوایـی در 
رابطـه ای  اوج  در  پیـرزن  دو  ماقـاِت 
احساسـی روی می دهد اما دوربین برای 
بی طرفانـه اش  اصالـِت  از  نیـز  لحظـه ای 
ایـن  از  نمونه هایـی  نمی شـود.  خـارج 
دست در سینمای مستند ما کم نیست 
امـا شـاید از تولیـد صدهـا مسـتند بتـوان 
کرد.  نمونه ای این چنین را از نو مشاهده 
مـادر کهنسـال از مـرگ می گویـد، حافظه 
کوتـاه مدتـش را تـا حدودی از کف داده و 
حتـی دختـرش خدیجـه را نیز به درسـتی 
گذشته  به خاطر ندارد. هیچ زمینه ای از 
و یـا تعـداد فرزنـدان او نـدارد. سـؤاالتش 
برخـاِف  انـگار  کـه  اسـت  گونـه ای  بـه 
را  او  کـه  سال هاسـت  از  بعـد  واقعیـت، 
می بینـد. بـا ایـن حـال در بیـن زاری هـا و 
که بـا غباری  انـدوِه کهنسـالی و ماقاتـی 

از رنِج زیستن و فقر و جبر جغرافیا ادغام 
مشـاهده اش  بـه  تنهـا  فیلمسـاز  شـده، 
می کنـد.  بسـنده  می دهـد  روی  آنچـه  از 
بگویـم  سرسـختانه  مایلـم  حـال  ایـن  بـا 
همـه ی آنچـه مقابل دوربیـن رخ می دهد 
محصول تخیل او و زاویه ای است هنری 
کـه کارگـردان بدان اشـراف دارد. اوج این 
نگاه هنرمندانه، آنجایی است که پیرزن 
کهنسال از ماهیت عوامِل انسانی پشِت 
دوربیـن اطاعـی نـدارد و آن هـا را راننـده 
می خواهـد  آن هـا  از  و  می کنـد  خطـاب 
واکنشـی  ایـن وجـود هیـچ  بـا  بنشـینند. 
موقـرش  حرکـِت  جـز  دوربیـن  پشـِت  از 
نمی بینیـم. دوربیـن می مانـد، می ایسـتد 
و تنهـا شـاهد ایـن رنـج کهنسـالی و فراق 
اسـت. در این میان، نکته حائز اهمیِت 
کارآمـد از پیـرزن اسـت  دیگـر، جملـه ای 
کـه دربـاره عوامـل فیلمبـرداری می گویـد. 
کـه خـود به شـدت تأویـل پذیر  جملـه ای 
کـه مـا  کارگردانـی  بـه  اسـت. او خطـاب 

حضورش را حس نمی کنیم، می گوید:
 »این آقا اینجا حوصله اش سر می ره!«

کید  جمله کوتاه اما پر معناست. با تأ
کـه در ابتـدای ایـن تحلیـل  بـر توضیحـی 
امـر  از  فیلمیـک  بازنمایـی  و  شـد  بیـان 

در یکی از 
برداشت های 

درخشان از زندگِی 
روزمره ی خدیجه، 

این نکته بیان 
که او با وجود  می شود 

۷۵ سال سن، قرار 
است به مالقات 

مادرش برود.
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طبیعی را جزئی از نگاه خاقانه صاحب 
اثـر دانسـتیم، می تـوان ایـن کام پیـرزن را 
که او در شرایطی  کرد  گونه تفسیر  نیز این 
طـرح  را  دلسـوزانه  و  محـزون  کاِم  ایـن 
می کنـد کـه خـود احتمـااًل چنین شـرایط 
بـه  اسـت.  گـذران  حـاِل  در  را  سـختی 
کارگردان بدون حاشـیه پردازی،  عبارتی 
کتفـا  کنایـی پیـرزن ا تنهـا بـر همیـن کاِم 
می کنـد و بـه دور از پرداختـن بـر شـرحی 
کناری  یاده گویی، تطویل را به  اضافه و ز
نهاده و سبب می شود مخاطب، خود به 
درک هسـتِی بغرنـج پیـرزن اشـراف یابـد. 
بـا ایـن رویکـرد وقتـی پیـرزن خطـاب بـه 
کارگـردان می گویـد »او اینجا حوصله اش 
یقینـًا خـوِد زِن سـالخورده،  سـر مـی رود« 
گذر زمان و روزمرگی  تجربه سختی را در 
دلیـل  همیـن  بـه  شـاید  و  کـرده  سـپری 
کوتاه آرزوی مرگ نیز  که در کامی  است 

می کند.
رمه هایـش«  و  نـی زن  »خدیجـه 
سـرگردان در شـرح رنـج یـا شـکوه زندگی، 
آن چیـزی را انتخـاب می کنـد که عباس 
کـرد در قالـب  کیارسـتمی سـال ها تـاش 
بیانی سینمایی نشانمان دهد. می دانیم 
کـه او حتـی در زلزلـه رودبار نیـز دوربینش 

را بـرد تـا فقـط بگویـد زندگـی ادامـه دارد. 
گر در سـخت ترین شـرایط ممکن،  حاال ا
طبیعـت آنچـه را کـه زندگـی می نامیـم به 
نابـودی کشـانده باشـد، نهایتـًا می بینیـم 
کیارسـتمی، ایـن زندگـی اسـت  بـه زعـم 
شـرایط  سـخت ترین  در  را  راهـش  کـه 
می یابد. یا »طعم گیاس« و روشـنفکری 
کـه می خواهـد بمیـرد و فقـط در گیـر و دار 
ایده سـنتی یا مذهبی یا علمی، نیازمند 
بـا  مردنـش  تـا  اسـت  ک  خـا بیـل  چنـد 
کـه  بی حرمتـی همـراه نباشـد و می دانیـم 
چنـد دانـه تـوت و چنـد دانـه گیـاس کـه 
نسـبت به دیگر ملزومات زیسـتن، بسیار 
ناچیزنـد، چگونـه او را زیـر و رو می کنـد. 
رمه هایـش«  و  نـی زن  در»خدیجـه  اینجـا 
اره  بـا صـدای  را  کارگـردان زیرکانـه فیلـم 
را  جنـگل  نابـودی  هشـدار  کـه  موتـوری 
می دهـد، آغاز می کنـد. این صدا در این 
بخـش، موتیـف تکـرار شـونده ای اسـت 
کـه درون مایـه اثـر را بـه شـدت بـه سـمت 
فیلـم  آغازیـن  نیمـه  زوال می کشـاند. در 
اسـت.  زوال  می بینیـم،  کـه  چیـزی  آن 
رنـج  و  خدیجـه  بـا  تـازه  مـا  عبارتـی  بـه 
جغرافیایی اش آشـنا شده ایم. از صدای 
کجـای  کـه او در  اره موتـوری می فهمیـم 
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موتـوری  اره  افتـاده، صـدای  گیـر  جهـان 
ک بـه  نشـانه مـرگ اسـت و بسـیار ترسـنا
گوش می رسـد. شرکِت چوب بری دور تا 
دور خانه کوهستانی خدیجه را محاصره 
کرده است. خدیجه با رمه  هایش سرگرم 
کار روزانه اش نیز به شدت  است و البته 
گوسـفندان،  پـروار  می نمایـد.  سـخت 
پخـت و پـز، چیـدن میـوه، خریـد از بـازار 
بسـیار  راهـی  پیمـودن  رنـج  و  شـهر  در 
ابتدایـی  نیمـه  در  اینهـا  همـه  صعـب، 
کارگـردان بـه مـا نشـان داده  فیلـم توسـط 
ایـن  از  کـدام  هـر  البـه الی  در  و  می شـود 
کـه رنـج را بـه تصویر می کشـد  پان هایـی 
ک اره موتوری را نیز گذر به  موتیـف دردنـا

گذر می شنویم. 
که این صدای هول  نکته اینجاسـت 
تناسـب، درسـت در  و  تنـاوب  بـه  انگیـز 
لحظاتـی در نیمـه ابتدایـی فیلـم شـنیده 
رنـج  دیـدن  خـال  در  مـا  کـه  می شـود 
کوهسـتان  زیبایی هـای  محـو  خدیجـه، 
و جذابیت هـا و البتـه مصائـب بی شـمار 
او هسـتیم. صـدای اره موتـوری بـه نظر به 
گـوش می رسـد تـا مـا را از خـواب غفلـت 
جانمایـی  در  بنابرایـن  کنـد.  بیـدار 
سـاختمان  کـه  چیـزی  آن  و  اصـوات 

گفـت نیمـه  روایـت را می سـازد، می تـوان 
ابتدایـی فیلـم دائمـا حـول محـور رنـج و 
مصائـب خدیجـه اسـت و صـدای قطـع 

شدن درختان نیز مزید بر علت.
 اما در ادامه، نکته ای که تحت عنوان 
کارگـردان بین مرگ و زندگی از آن  مبـارزه 
آرام  آرام  فیلـم  می دهـد.  رخ  کردیـم  یـاد 
بـه میـان می کشـد.  را  صابـت خدیجـه 
کـه  فیلـم آرام آرام زنـی را نشـان می دهـد 
در خانه، زنی است خانه دار و در بیرون، 
کـه بـه جـای چنـد مـرد در  مـردی اسـت 
دارد.  کارکـردن  تـوان  سـالگی،   ۷۵ سـن 
از اینجاسـت فیلـم نـرم نرمـک بـه طـرف 
سـویه ی »زندگی« پیش می رود. خدیجه 
مـی رود.  مـادرش  و  پسـر  ماقـات  بـه 
ایـن  در  دیگـر  نیسـت  نیـازی  بی شـک 
بخش از فیلم صدای اره موتوری شنیده 
که نوای زندگی به واسـطه نوای  شـود چرا 
خدیجـه  دارد.  جریـان  دلنشـین  »نـی« 
بـوی  کـه  نواختنـی  بـرای همـه می نـوازد. 
زندگـی می دهـد و شـاید بـه همیـن دلیـل 
کـه مـادر در  کـه پسـرش در حالـی  اسـت 
حـال نواختن نی اسـت، تحـث تاثیر این 
کاری  مـن  گریه هـای  »بـه  می گویـد:  نـوا 

نداشته باش! تو نی رو بزن!«
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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 
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