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خانه تکانی دل
از نور عشق

بلوچهـا
پشتمان
ایستادند

عکس :علی محمدی  /ایران

راهیابــی پرماجــرای فیلــم شــیار  143بــه ســی
و دومیــن جشــنواره فیلم فجــر ،موجــی از امید
نگاه اول
را بــرای آینــده ســینمای ایــران آفریــد .روایتــی
بیپیرایه ،ســاده و شــاعرانه از زندگــی یک مادر
شــهید .روایتی که بر دلها نشســت و تحسینها
را برانگیخــت .نرگــس آبیــار و محمدحســین
قاســمی در آن فیلم نشان دادند که فیلم دفاع
مقدســی لزومــاً فیلــم جنگــی نیســت .میتوان
حجتاهلل ایوبی
به ســبک و ســیاق ســینمای ایــران ،و بــا نگاهی
دبیرکل
کمیسیون ملی یونسکو
هنری و به دور از جلوههای ویژه سینمای اکشن
درایران
و پرحادثــه ،فیلمــی بــرای هشــت ســال دفــاع
مــردم این ســرزمین ســاخت .ورود جوانان خوشذوق فیلــم اولی ،در
این عرصهها شــورانگیز اســت .فیلم اول میتواند اما یک حادثه باشد
ولی برداشــتن درست دومین گام و ســپس گامهای بعدی نویدبخش
درخشــش ســتارهای دیگر در آســمان پرســتاره ســینمای ایران خواهد
بود .خوشــبختانه فیلــم دوم نرگس آبیــار با نام زیبــای «نفس» ،بوفه
اکســیژنی شد برای ســینمای قصه گوی دفاع مقدسی .نرگس آبیار در
فیلم نفس با پاســداری از نگاه لطیف زنانه و روایتی همچنان شاعرانه
از شــکوه زندگــی در روزگار جنــگ گفــت .در ایــن فیلــم گامــی بلند در
تکنیکهــای ســینمایی از جلوههــای ویژه تــا فیلمبرداری و صــدا و نور
و طراحی صحنه برداشــته شــد .فیلم نفس ،نویدبخــش ادامه حضور
وقار یــک زن ایرانی
بانویــی با نــگاه عمیق ،عالمانه و سرشــار از صفا و ِ
مسلمان در عرصه سینمای ایران بود.
و این شبها اما دوستداران سینما ،کامل شدن ماه را در فیلم شبی که
ماه کامل شده به نظاره مینشینند .روایتی هنرمندانه ،اثرگذار و بسیار
ســینمایی از یکی از شــگفت انگیزترین رویدادهای روزگار ما .حقیقتی
تلخ اما واقعی .روایت لحظاتی که غبار اندیشــههای تاریک بر قلبها
مینشــیند و چراغ عشق و عاطفه و احســاس را خاموش میکند .آنجا
که ســیاهی و ظلمت تعصب و نادانی و کینه ،طومار مهر و انســانیت را
درهم میپیچد.
ماجــرای ریگی و بویژه برادرش ،ماجرای انســانی اســت که روزنههای
دل را به روی عشــق و عاطفه میبندد .با بســته شــدن دریچههای دل،
دروازههــا و داالنهــای نفــرت و کینه و غرور گشــوده میشــود .بادهای
ســرخ و سیاه خشــم و غضب در میگیرد .آتش جهالت زبانه میکشد.
عبدالحمید ریگی مســخ میشــود .با مفهوم عشــق بیگانه میشود .از
رســم عاشقیاش به همســرش تنها ژســتهایش را به یاد دارد .آنگاه
که برای بیان عشــقش به فائزه دســتهایش را گره میکرد و به قلبش
میکوفت تا به او بگوید که فائزه در جان و دلش خانه کرده .ژســتی به
یــاد مانده از آن روزگاران که گاهی برای آرام کردن همســر آشــفتهاش
به ســینه کوبیده میشــود .اما چه فایده که درها بســته اســت و به جای
مشت اگر پتک هم بر این دیوار کوفته شود خانه را راهی نیست.
بــه بیــان شــمس تبریزی«خانــه پر اســت یــک ســوزن را راه نیســت».
عبدالمالــک ریگــی خــوب میدانــد کــه نخســت بایــد بــه جنــگ نور و
دل برادر را از عشــق همســرش تهی کنــد .باید قلب
عشــق بــرود .باید ِ
نــور مهــر خالــی کرد .نرگــس آبیار بــا هنرمندی ایــن دوران گذار را
را از ِ
روایت میکند .نشان میدهد این جراحی بزرگ را .به تصویر میکشد
خانــه تکانــی دل را از نور عشــق .و آنــگاه که آخرین ذرههای روشــنایی
از دل عبدالحمیــد بیــرون میجهــد و آنگاه که فرشــته عشــق از دلش
دیو نفرت ،نعره زنان از راه میرســد و خانه دل میشــود
پــر میکشــدِ ،
تاریکخانــه دیــوان .و فائــزه منصــوری ناگهان خــود را با موجــودی دگر
روبهرو میبیند .عبدالحمید دیگر آن همسر پیشین نیست.
النــاز شاکردوســت با بــازی کم ماننــد خود ایــن دگردیســی را بهخوبی
باورپذیــر میکنــد .امیدهایش را از دســت میدهد .میبینــد که «خانه
پــر اســت و یک ســوزن را راه نیســت» .با بســته شــدن همــه روزنههای
امیــد ،او تنهــا بایــد بهعنــوان مــادر در فکــر نجــات فرزنــدش باشــد.
فرزنــدی کــه هــرآن ممکن اســت بــه چنــگال ضحــاک افتد .پســرش
مدتــی پیش پیشــکش شــده بود به عمــوی ضحاکش .ریگــی ضحاکی
اســت که خوراکش دل و جان کودکان بیگناه ســرزمین ایران اســت .او
را از مغــز هراســی نیســت .مغز را میتوان شســت .مغــز را میتوان پر
کــرد از هــر چیــزی .مغز را میتــوان پر کــرد از فرمولهایی کــه روا دارد
برادرکشی را.
مغــز را میتــوان از کار انداخــت .مغــز را میتــوان خریــد ،میتــوان
فروخــت .امــا دل را داســتانی دیگر اســت .دل را نمیتــوان فریب داد.
دل خریدنــی نیســت .دل بــازار و معاملــه را نمیفهمــد .عبدالمالک
میدانــد کــه باید چشــمه دل را با ســیمان جهل پرکند .تا این چشــمه
زنده باشد جوان ایرانی فریب او را نخواهد خورد .الناز مرگ دل و جان
را خوب میفهمد .او میخواهد به هر قیمتی ،دلبن ِد دیگر و تازه بهدنیا
آمدهاش را از چنگ ضحاکیان برهاند .او پرچم مبارزه با ضحاک جان
را بهدســت میگیــرد .شــجاعانه میجنگــد .آرامش ضحــاک را بر هم
جان شــیرینش را از
میزنــد .میایســتد و بــرای نجات فرزنــدان ایرانِ ،
کف میدهد.
ماجــرای شــبی که مــاه کامل شــد ،روایت جنگ بیــن خیر و شــر ،نور و
ظلمت و عشــق و عقل است .بســیار باعث خوشحالی است که نرگس
آبیار و محمد حســین قاســمی گرفتار ژستهای روشــنفکرانه نشدند.
آنهــا عزمشــان را جزم کردهانــد تا بــرای مردمان ســرزمین خود فیلم
بســازند .بــرای جوانان این مرزوبــوم .و بیگمان ســینمایی میماند که
از جایــی آمــده باشــد و ریشــه در خاک داشــته باشــد .این فیلم بســیار
باشــکوهتر و سینماییتر از فیلمهای پیشــین است .اگرچه در برگیرنده
صحنههای دیدنی از جنگ و درگیری است ،اما شالوده فیلم همچنان
روایت ســاده و بیپیرایه یک زندگی است .فیلمی است هنری و ساده.
فیلم شــبی که ماه کامل شــد اگرچه جنگ و خشونت و انفجار دارد اما
همچنان فیلمی اســت شــاعرانه .روایتی اســت زیبا و ســاده از چیرگی
دیو کینه بر فرشــته عشــق .و در پایان ادای احترام میکنم به بازیگران
ِ
پرهنر ،نویســنده و همه عواملی که با اسطرالب عشق و با زبان دل این
رویداد عبرت آموز را برای ما روایت کردند.

نرگس آبیار و هوتن شکیبا
در گفتوگو با «ایران»
از جزئیات خلق
«شبی که ماه
کامل شد» میگویند

خسرو نقیبی

معاونسردبیر

«شبی که ماه کامل شــد» در ساختار نفسگیر است ،رودستهای داســتانپردازانهاش تماشاگر
را زمینگیر میکند و به لحاظ بصری از چشــمگیرترین فیلمهای این سالهاســت؛ اما آنچه فیلم
نرگس آبیار را به یک «فیلم کامل» بدل میکند اینها نیست .این یک تراژدی عاشقانه است که
قدرتش را نه از روایت یک داستان واقعی بر بستر یک تریلر سیاسی ،که از درآوردن رابطه عشق-
زناشــویی دوتا آدم معمولی به دســت مــیآورد .آدمهایی کــه مثل هرکس دیگــری میخواهند،
تمنــا میکننــد ،بلندپروازیهایی دارنــد و راهحلهایی .هرکدام بــه نحوی .داســتان ناگزیر بودن
آدمهاست وقتی میخواهند زندگیشان را به هر قیمت برای کسی که دوست دارند بهتر کنند.
عاشــقانه عبدالحمیــد و فائزه ،موتور محرک درام «شــبی که ماه کامل شــد» اســت؛ بــا دو بازی
حیرتانگیــز از هوتن شــکیبا و الناز شاکردوســت ،که هرکدام با شــیوهای مختص بــه خود ،گلیم
عشقشــان را میان خشــونت و خون جاری بر اثر ،از آب بیرون میکشــند .شــکیبا با نقطهگذاری
درســت ،ســیر تحول عبدالحمید را باورپذیر اجرا میکند بهگونهای که وقت تبدیلشــدن در ماه
کامل ،لحظهای شــک نمیکنی که میتواند به این نقطه برســد؛ و شاکردوست -در ادامه مسیری
که از «خفهگی» آغاز کرده -یک زن معمولی را چنان عادی تصویر میکند که دمی شک نمیکنی
فائزه است و عاشق و بعدتر مادر و بعدتر ،در جستوجوی یک زندگی ازدسترفته .جلوتر از هر
تعریف دیگری بهعنوان یک فیلم سیاســی ،این یک تراژدی عاشقانه است از نرگس آبیار ،بعد از
تراژدی پیشــیناش در «نفس»؛ همانقــدر کامل ...همانقدر دقیق .از مثلــث اصلی فیلم یعنی
نرگــس آبیار و دو بازیگرش ،که تمام جوایز اصلی جشــنواره فجر ســیوهفتم را درو کردند (فیلم،
کارگردانی ،فیلمنامه و بازیگری نقش نخســت زن و مرد) ،فرصت گفتوگو با دونفرشان در کنار
هم مهیا شد .الناز شاکردوست ترجیح میدهد کمتر گفتوگو کند؛ اما نرگس آبیار و هوتن شکیبا
دعــوت به این گفتوگو را پذیرفتند تا برای مخاطبانی کــه این روزها در هیاهوی فیلمهای کمدی
روی پرده ،تریلر سیاســی «شــبی که ماه کامل شــد» را به فیلم اول جدول فروش بــدل کردهاند ،از
جزئیات خلــق فیلمی بگویند کــه با اســتانداردهای تولیدی فراتــر از ابعاد روتین ســینمای ایران
ساخته شده است.
 ëëهوتــن ،همیــن اول گفتوگــو بگویــم بعــد از
تماشــای «شــبی که ماه کامل شــد» نگاهم بهت
عوض شــده .جای آن آدم خوشمشرب و باحال
همیشهکسینشســتهکهبایدازشترسید؟قبالًبه
اینچشمندیدهبودمت.
هوتن شــکیبا( :بــا خنــده) طبیعیســت ...از
شــنیدن ایــن جملــه خیلــی خوشــحالم .از پس
ماجرا برآمدهام پس.
ëëاولین بار شــاهرخ دولکو تماشای فیلم را به من
توصیه کــرد؛ وقتی فیلم را در هیــأت انتخاب دیده

بود .بعد که فیلــم را دیدم جفتمــان اتفاق نظر
داشــتیم کــه کارگردانی صحنههــای درگیــری در
دشتحیرتانگیزاست.انگارساختنفیلمهای
دشواررادوستداریدخانمآبیار...
نرگسآبیار:نه واقعاًبستگی به موضوع فیلم،
نیاز آن و سمتی که من آن را پیش میبرم دارد .ما
برای آنکه اتفاق پایانی فیلم رخ بدهد ،نیاز به یک
انگیزه داشــتیم .آن انگیزه هم کشتهشدن یکی از
برادران بود .پس برای این مهم ،نیاز به یک اتفاق
وفضایاکشنداشتیم.درنتیجهتصمیمگرفتیم

کــه این صحنه را به فیلــم اضافه کنیم .چیزی را
اجرا میکنم که مقتضیات قصه بطلبد ،سخت و
آسانشاهمیتیندارد.
ëëفــارغ از ایــن صحنــه خــاص ،بقیــه پالنهــا
و صحنههــای فیلــم نیــز بســیار دشــوار هســتند.
اگــر بخواهیــم فیلــم به فیلــم بررســی کنیــم ،از
فیلــم «اشــیاء از آنچــه در آینه میبینید ،به شــما
نزدیکترند» به «شیار »143و «نفس» میرسیم
کــه فیلم بــه فیلم ابعــاد آنهــا عظیمتــر و اجرای
آن دشــوارتر میشــود .با این رونــد احتماالً فیلم
بعدی باید انتظار یک «تایتانیک» داشته باشیم.
اعتقاددارم«شبیکه»...فیلمبسیارسختیست
و از لحــاظ کارگردانــی دشــوار و بســیار متبحرانه
اســت .زمان فیلــم «نفــس» در متنی کــه درباره
فیلم نوشــتم ،اشــاره کردم کــه نرگس آبیــار تنها
فیلمساز زن ســینمای ایران است که زنانگیاش
را خــرج گرفتــن عواطــف تماشــاگر نمیکنــد و
بیشتــر بهعنوان یک تکنیســین به ســینما نگاه
میکنــد .در واقع بُعد فنــی کارگردانیتــان به آن
ورزنانــهمیچربــدومهمتــراســت.دراینفیلم
نیــز انتخــاب زنانهتان از این داســتان در بســتری
بسیار ملتهب و اجرای دشوار فیلمسازانه تعریف
میشــود .چگونه این روند شکل گرفت؟ چه شد
کهماجرایخانوادهعبدالمالکریگیویکفیلم
بیوگرافیک،دغدغهتانشدورویآنکارکردید؟
آبیــار :بعــد از «نفــس» قصــد ســاخت یــک
فیلــم اجتماعــی را داشــتم .ســ ه  ،چهــار ســوژه
اجتماعی خوب هم داشــتم و در حال ســر و کله
زدن با آنها بودم .به ســراغ یک سریال هم رفتم
کــه آن نیــز بســیار زنانــه بــود و بــه روزمرگیهای
یک زن میپرداخت .اگر قرار بود یک ســریال در
طول عمــرم کار کنم ،همان موضــوع بود .بنا به
دالیلی ،ســاخت آن ســریال کنســل شــد .در این
بین موضوع این فیلم به من پیشنهاد شد .بسیار
وسوسهبرانگیز بود و نیاز داشت که من خطر کنم

چــرا کــه موضوع روی بســتری روایت میشــد که
معمــوالً شــائبه ایجاد میکند و ممکن اســت هر
فکــری را در مــورد آن بکنند که این فیلمیســت
دولتــی ،حکومتــی یا سیاســی .با این حــال چون
داســتان از زاویه یک زن روایت میشــد برای من
بســیار جذاب بود .موضوع هم بســیار بهروز بود.
این موضوعی است که جهان کنونی ما از آن رنج
میکشــد .بــه این نتیجه رســیدم کــه مانند فیلم
«شــیار  »143محافظهکاری را کنار بگذارم .در آن
زمان نیز به من میگفتند اگر به ســراغ ســینمای
جنگ میروی ،ممکن است با سر زمین بخوری،
چراکه موضوع سینمای جنگ تمام شده و داری
روی یــک موضــوع تکراری کار میکنــی .با خودم
گفتم من چگونه میتوانم بهعنوان یک فیلمساز
بســتر جنگ را که بــه این اندازه دراماتیک اســت
کنــار بگذارم؟ این شــائبه بــه این دلیل بــه وجود
میآید که افرادی این موضوع را مصادره میکنند
و آن را به نفع خود روایت میکنند .بهعنوان یک
فیلمساز ،بستری چنین ملتهب را نمیتوانم کنار
بگذارم .این موضوعیســت که جهان با آن سر و
کله میزند و به آن مبتالست .در این نقطه بود که
مصمم به ساخت فیلم شدم.
ëëبــا توجه بــه پیشــینهای که هوتــن شــکیبا دارد،
انتخــابغیرمنتظــرهایبراینقــشعبدالحمید
محسوبمیشود.البتهکسانیکهتئاترهایشکیبا
رادیدهاند،اورادرقالبشخصیتهاییعجیب
وغریبهممشاهدهکردهاند.مثالًدرنقشآفرینی
فوقالعادهاشدرنمایش«ننهدالوربیرونپشت
در».چهشدکههوتنشکیبابهذهنشمابرایاین
نقشرسید؟
آبیار:ما چند گزینه داشتیم و مهمترین فاکتور
بــرای من لهجه بود .بســیار نگــران این موضوع
بودم که بازیگران اصلی نتوانند لهجه را به خوبی
در بیاورنــد .هنگامــی که هوتــن وارد پروژه شــد و
شــروع به تمرین لهجه کرد بســیار زود راه افتاد.

پس از سه،چهار روز دیدم که او در این زمینه هیچ
مشکلی ندارد .ممکن است پیشینه کرد بودنش
هم به او کمک کرده باشــد .در مورد توانایی او در
تئاتر بسیار شــنیده بودم و حضورش بسیار به ما
کمک کرد.
ëëایــن وقتــی مهمتر میشــود کــه یادمان باشــد
پذیرفتن چنین نقشهایی بــرای برخی بازیگران
ترسناک هم هست و ترجیح میدهند وارد چنین
پروژههایــی نشــوند .بــرای صحبت بــا بازیگران
مدنظرتاندراینزمینهمشکلنداشتید؟
آبیار :از این بابت خیلی به مشکل نخوردیم.
آنها هم که نیامدند به این دلیل نبود .حتی یک
بازیگر داشــتیم که نزدیک بــه  10روز با او تمرین
کردیــم اما لهجه او توســط کارشــناس مــا ،امین
میری ،تأیید نشــد و او را کنار گذاشــتیم .بازیگری
مثل فرشــته صدرعرفایــی هم که بازیگر بســیار
ســختگیری هســتند و درمورد نقــش تحقیق و
مطالعه میکنند ،براحتی این شخصیت را قبول
کردند و در فیلم حضور یافتند.
ëëطبعاًخانمصدرعرفاییبازیگرباهوشیهستندو
چنینشاهنقشیراازدستنمیدهند.اصالً«شبی
که»...فیلمشاهنقشهاســت.نقــشهوتنهماز
همینگروهاســت.ازاینکه نقشیک جهادیرا با
اینشکلوشمایلبازیکنی،نگرانینداشتی؟
شــکیبا :قطعاً ممکن بود نگرانکننده باشــد
اما هنگامیکه فیلمنامه را خواندم ،متوجه شدم
آن بخشها صرفاً یک بهانه اســت .قصه بسیار
انســانی اســت و ماجرای عاشقانهایســت که تا
به حال بدینشــکل به آن نگاه نشــده بود .وقتی
متوجــه ایــن موضوع شــدم ،نگرانــیام برطرف
شــد .چنین قصههایی بسیار حســاساند ولی از
هر جنبه که به آن نگاه کردم ،دیدم که با وسواس
بسیار به آن فکر شده است.
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