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جنداهلل
به روایت یک زن

نرگــس آبیــار ،در میــان
ســینماگران زن ایرانــی
یادداشت موقعیــت ویــژهای دارد .تــا
جایی که به یاد دارم جز آبیار
هیــچ فیلمســاز زن ایرانــی
بــه ژانر جنــگ توجــه نکرده
اســت .انگار از پیش پذیرفته
پرویز جاهد شــد ه کــه ایــن ژانــر ،ژانــر
منتقد مردانهای اســت و زنــان را با
آن کاری نیست .در «شبی که
ماه کامل شــد» نیز جاهطلبی آبیار باعث میشــود
او به ســراغ موضوعی برود که کمتر فیلمســاز زنی
در ایــران و حتــی در جهــان (جــز کاتریــن بیگلــو)
بــرای بیان آن رغبت نشــان میدهد :تروریســم .او
ماجرایی واقعی در مورد گروه تروریستی و تکفیری
جنــداهلل در جنوب شــرقی ایران را دســتمایه فیلم
پرهیجان و نفســگیر خود ســاخته است .گروهی که
بر اســاس ایدئولوژی جهادی وهابی و ضد شــیعی
و نیــز بــا انگیزههایــی برخاســته از نفــرت قومــی،
دســت به عملیات تروریستی و کشــتار بیرحمانه
در منطقــه سیســتان و بلوچســتان زده و آنجا را به
آشوب کشیده است .آبیار با هوشیاری این موضوع
نظامــی و امنیتــی را در قالــب درامی عاشــقانه و از
منظــری زنانه ارائه کرده اســت .او به جــای روایت
زندگــی عبدالمالک ریگی ،رهبر گــروه جنداهلل ،به
ســراغ فائــزه ،عــروس خانــواده عبدالمالک ریگی
رفتــه و از دیــد او ماجــرای خشــونتهای بــرادران
ریگی و ایدئولوژی خطرناک و مرگبار آنان را روایت
کرده بدون اینکه در این کار و در شــخصیتپردازی
اعضای خانواده ریگی دچار اغراق یا کلیشهســازی
شود و تالش کند از آنها هیوال بسازد .آبیار ،به جای
تیپســازی و ساختن شخصیتی کلیشهای از شوهر
فائــزه و شــیطانیکردن او ،تصویــری انســانی از او
ترســیم کرده و ســیر تحولی او از یک جوان عاشــق
و شاعرمســلک که تحمل دیدن منظره کشتن یک
بزغاله را هم ندارد به تروریستی تکفیری و سنگدل
را بخوبی نشان میدهد.
امــا اســتفاده از زاویــه دید فائزه (اول شــخص) تا حد
زیادی دســت آبیار را در روایت ماجرای ریگی بســته
و او نتوانســته بــه تحلیــل و ریشــهیابی شــکلگیری و
رشــد این جریان تروریستی در منطقه بپردازد .فیلم
همــه زمینههای ژئوپلیتیــک مثل فقــر و بیعدالتی
اجتماعی/منطقــهای و تبعیضهــای مذهبــی،
فرهنگی و قومی را نادیده میگیرد و صرفاًبه ماجرایی
عاشــقانه کــه در بســتر رویدادهایی مرگبــار و خونین
روایت میشــود میپــردازد .توانایی آبیار در ســاختن
فیلمــی عظیــم و پرماجــرا و کارگردانــی صحنههای
شــلوغ و پــر زد و خورد و حفظ ریتم ســتودنی اســت.
در یکــی از ســکانسها ،فائزه به بهانه خرید گوشــت
و در واقــع تلفــن زدن بــه مــادرش وارد کشــتارگاهی
در کویتــه میشــود و دوربیــن از دیــد او ،صحنههــای
سالخی گوسفندان و فرود آمدن ضربههای ساطور بر
الشــههای گوشت را نشان میدهد که تجسم بصری
و نمادین خشونت و شقاوتی است که بوسیله مردان
خانــواده ریگی صــورت میگیرد .اســتفاده از دوربین
روی دست سامان لطفیان و سوئیچ پنهای سریع او
اگرچه خصلتی مستندگونه به فیلم داده اما در برخی
لحظهها بســیار آزاردهنده اســت .موســیقی مسعود
سخاوتدوستنیزبابهرهگیریازتمهاوملودیهای
منطقــه جنوب غربــی ایران ،بخوبی بــا فضای فیلم
همخوانــی دارد« .شــبی کــه ماه کامل شــد» ،نشــان
دهنده قابلیتهای کارگردانی نرگس آبیار و توانایی او
در خلق یک فیلم بیگ پروداکشــن هالیوودی است.
با این حال فیلم ،هیچ کمکی به فهم ما از ریشههای
ایدئولوژیک تضادهــا و درگیریهای قومی و مذهبی
در منطقه سیستان و بلوچستان نمیکند و از حد یک
روایت جذاب عاشــقانه با فرجامی خونین و تراژیک
فراتر نمیرود .اگر آبیار با مطالعه و تفحص بیشتری
در زمینه سیاســت ،ایدئولوژی و قومگرایی دســت به
ســاختن این فیلم مــیزد ،قطعاً با فیلــم عمیقتر و
متفاوتتریمواجهبودیم.
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بلوچ ها
پشتمان ایستادند
ادامه
از صفحه 7
ëëپروسه فیلمبرداریتان در فضاهای
خــارج از کشــور چطور پیــش رفت؟
آنجــا در جمعهای عمومــی پذیرفته
یکردند؟
یشدی؟ باورت م 
م 
شــکیبا :فضــای بســیار ســختی
بــود؛ گرمای شــدید ،هوای شــرجی،
گریــم ســنگین و ....تقریبــاً هــر روز
چهار ســاعت گریم میشدم .گاهی
پــس از گریــم و رفتــن بــه لوکیشــن
فیلمبــرداری ،دوبــاره نزدیــک بــه
یک ســاعت به روتوش نیاز داشتم.
این مورد بســیار سخت بود .همیشه
تماشای فیلمهایی که لهجه درشان
درنیامــده برایــم بســیار آزاردهنــده
اســت و مــن بســیار نگــران ایــن
مــورد بــودم ،ولــی موضوعــی که در
بلوچســتان خیال من را راحت کرد،
آن بود کــه افراد محلــی آنجا از من
میپرسیدند که «آیا تو خودت بلوچ
هستی؟»
ëëراننده خوبی هم هستی...
آبیــار :رانندگــیاش خیلی خوب
نبود امــا در آن صحنههای درگیری
خودش بازی کرد و حاصل کارش را
هم میشود دید.
شکیبا :من گواهینامه ندارم و هر
فیلمی کــه در آن کار میکنم ،حتماً
نیاز به رانندگی دارد.
ëëاینجا که کار به آفرود هم رسید.
شــکیبا :بــرای ایــن فیلــم مجبور
بــه رانندگــی جــدی شــدم و واقعــاً
صحنههــای رانندگی «شــبی که»...
سخت بود.
ëëهرچــه هــم جلوتــر میرفتــی،
راحتتر بــا قضایــا کنــار میآمدی.
خوبی اجرایت این اســت که تحول
آن بشــدت باورپذیــر درآمــده .بقیــه
نقشهــا برخــاف نقــش تــو روندی
مشخص و خطی دارند اما بازیگرانی
که قــرار اســت کاراکترهایی را شــبیه
اینی که تو بازی کردی بازی کنند ،باید
نقطهگذاریهای مشــخصی در نقش
و فیلمنامه داشــته باشــند تا تحولها
باورپذیــر از آب دربیاید .این موضوع
را از اول در فیلمنامــه دیــده بــودی
که چــه کارهایی باید بــرای آن انجام
دهی؟
شــکیبا :بلــه .بــه هــر حــال خــود
خانم آبیار بســیار کمک کردند و در
تمرینها همگی ســعی کردیم که با
وســواس این نــکات را رعایت کنیم.
یــک کار گروهــی بود که همه ســعی
در کمــک بــه یکدیگر داشــتیم .این
بخش بســیار نگرانکننده و ســخت
بــود چرا که هم ســن و هم خلقیات
این آدم در حال تغییر بود.
ëëبههرحــال حاصــل همــه ایــن
زحمتها است که به چنین اجرایی
از نقــش عبدالحمید میرســد .دیده
میشــوی ،ســیمرغ میگیــری و همه
روی هوتن شکیبا حســاب تازهای باز

میکننــد .بگذارید ســؤال کلیشــهای
را بپرســم .ســر ایــن فیلم نمیشــود
نپرســید .چــرا «شــبی کــه مــاه کامل
شد»؟
آبیــار :ایــن مسألهایســت کــه
مــن نبایــد بگویــم .اینکــه دیگــران
چه چیــزی از این موضــوع دریافت
کردهاند برایــم اهمیت دارد .بهنظر
شما چرا؟
ëëبرای من نقطه شروع ماجرا و ورود
اســت .جایی که دختــر وارد ماجرای
اصلی میشــود جاییســت کــه ماه
کامل شــده؛ ســوای معانــی فانتزی،
افســانهای و اســتعاری آن که اگر ماه
کامل شــود چــه اتفاقــی میافتد ،در
خــود قصــه نیــز بهصــورت تماتیک
این موضوع وجود دارد .ســلیقه شما
در انتخاب اســم نیز عجیب اســت.
گاهی نامهای بلندی چون «شبی که
مــاه کامل شــد» و «اشــیاء از آنچه در
آینه میبینید ،به شــما نزدیکترند»
تــا نامهــای کوتــاه «نفس» و «شــیار
 .»143انگار نام هر قصه را متناســب
با خود آن انتخاب میکنید.
آبیــار :موضــوع به موضــوع فرق
دارد .اینجا ســاده اســت چون اتفاق
اصلــی و مهم فیلم در شــبی که ماه
کامل میشــود ،میافتــد؛ همچنین
میدانیــم کــه بر اســاس افســانهای
انســانها در چنیــن شــبی بــه چــه
موجــودی تبدیــل میشــوند .ایــن
انتخاب اسم به نوعی نمادین است
و از کهنالگوها میآید.
ëëاتفــاق ویــژه فیلــم کســتینگ آن
اســت .راجــع بــه انتخــاب هوتــن
صحبــت کردیــم .بهنظــر مــن الناز
شاکردوســت بــرای بــازی در فیلــم،
انتخــاب بســیار ویژهایســت .بــه
هــر حــال بازیگرانــی کــه در جریــان
اصلــی ســینما بــازی میکننــد ،روی
خوشــی از کارگردانهایی که کارهای
خاصتــر انجام میدهنــد ،دریافت
نمیکننــد .بــ ه نظــرم بــازی در فیلم
شــما و «خفهگــی» بــرای او ســکوی
پرتاب به حســاب میآید .اینجا حتی
درخشــانتر از آن فیلــم .در کنــار او،
فرشــته صدرعرفایی ،شبنم مقدمی،
امیــن میــری و آرمیــن رحیمیــان
انتخابهــای بســیار خوبی هســتند.
شما در بازی گرفتن از بازیگران تبحر
خاصــی داریــد .ایــن حقیقــت را در
بازی گرفتن از کودک فیلم «نفس»،
گالره عباسی در «اشیاء از آنچه »...و
مریال زارعی در «شیار  »143مشاهده
کردهایم .بهنظرم از آن چیزهاســت
کــه جــزو فاکتورهــای کارگردانیتان
است .از آن دسته کارگردانان هستید
کــه معتقدیــد بازیگــر ویتریــن فیلم
اســت و باید بــرای او وقــت و انرژی
اصلی را گذاشت؟
آبیــار :کامــاً .بــه عقیــده مــن
مهمتریــن جنبــه فیلــم ،بازیگــران
آن هســتند .اگر بازیگــران یک فیلم
بــد باشــند ،فیلــم روی هواســت و از
بیــن مــیرود .از نظر مــن فیلمنامه
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نرگس آبیار

اشیا از آنچه
در آینه میبینید
به شما نزدیکترند

اولیــن فیلــم نرگــس آبیــار زمانی در جشــنواره
فیلــم فجــر به نمایــش درآمــد که کمتر کســی
نــام نرگــس آبیار را شــنیده بود .اولیــن فیلم او
بین آثار پرحاشــیه جشــنوار ه فیلمی گمنام بود
و خــودش هــم بهعنــوان کارگردانــی ناشــناس
در میــان فیلمســازهای اســم و رســمدار آن
دوره جایــگاه کنجکاویبرانگیــزی نداشــت .بــا
این حــال از همــان اولین دقایق فیلم میشــد
حــدس زد قصه لیالی ایــن درام بیادعا بدون
اســتفاده از گرههــای داســتانی پــر پیــچ و تــاب
بــا روایتــی ســاده و سرراســت مــا را بــا خودش
همــراه میکند و از زندگی ســاده و بیآالیش او
تصویری شــفاف تحویلمــان میدهد .دوربین
روی دســت آبیــار در ایــن فیلم آشــکارا وامدار
تجربههای نســبتاً موفق او در مستندسازی بود
و نــگاه جزئینگــر و گهــگاه طنازش هم ریشــه
در تجربههــای متعــددش در داستاننویســی

و بازیهــا دو عامــل بســیار مهــم
شــکلگیری فیلم هســتند .مــا برای
بازیگــران بســیار وقــت میگذاریم و
آنها باید فضا را به خوبی درک کنند.
به طــور مثــال فرشــته صدرعرفایی
یک ماه به منطقه بلوچســتان رفت
و در بین مردم نشســت و برخاست
میکردنــد و در مراســمهای آنهــا
حضــور داشــتند .مشــابه ایــن اتفاق
برای هوتن شکیبا ،آرمین رحیمیان
بازیگــر نقــش عبدالمالــک ریگــی و
سایر بازیگران هم رخ داد .ما از آنها
میخواســتیم و خودشــان هــم روی
کاراکترشان حساس بودند .پس این
کار را بــرای نزدیکــی بــه نقششــان
انجام میدادند.
ëëالنــاز شاکردوســت را در وقــت
ویژهای ،پــس از دوران مصدومیتش
ســر صحنه فیلم قبلــیاش ،انتخاب
کردید.
آبیــار :وقتــی بــرای ایــن نقــش
ســراغ او رفتیــم ،صحبتهــای
اولیــه را انجــام دادیــم و ســپس آن
ی کــه مــا برای
حادثــه رخ داد .زمانــ 
عیــادت او بــه بیمارســتان رفتیــم،
امیــدوار بــه حضــور در فیلــم بــود.
ولــی مــا بســیار نگــران وضعیــت
جســمانیاش بودیم ،چــون او روی
تخت بیمارســتان بود و امکان تکان
خوردنش هم وجود نداشــت .گاهی
در جلســات دورخوانــی ،از شــدت
درد ،نیــم ســاعت گریــه میکــرد و
درد کمــرش ،او را از پــا در مــیآورد.
النــاز شاکردوســت بازیگــر بســیار
خوبیســت .شــما بــرای فیلمهــای
ســابق او ،لفــظ ســینمای بدنــه را
انتخــاب کردید .او در همان ســالها
فیلمهــای شــاخصی بــا کارگردانان
متفــاوت هــم کار کــرده؛ و البتــه در
همان جنس ســینما هــم فیلمهای
خوبی در کارنامهاش داشته.
ëëنکتــه ایــن اســت کــه در همــان
فیلمهای جریان اصلی نیز توانســته
بــود گلیــم خــودش را از آب بیــرون
بکشــد .یعنــی او بازیگریســت کــه
همیشــه به انــداز ه بــازی کــرده و کم
نگذاشــته .کیفیــت فیلمهــا انــدازه
دیدهشــدنش را تعییــن کــرده .اینجا
ولی حضورش تعیینکننده و خیلی
باالتر از همان اســتاندارد همیشــگی
است.
آبیــار :مــا بــا النــاز بهجــز د و ســه
روز مشــکل نداشــتیم .پــس از
ســکانسهای مــاه عســل کــه ابتــدا
گرفتیــم و خیلــی ســکانسهای
ســختی هــم نبودنــد ،ســه روز در
ســکانسهای اصلــی بــا او مشــکل
داشــتیم؛ امــا پــس از این مــدت ،او
بســیار خــوب راه افتــاد و خــود را بــا
همه منطبق کرد و در جاهایی واقعاً
مرا متحیر میکــرد .بهنظر من پس
از ایــن میتوانــد بســیار موفق عمل
کند.
ëëبــا خــودش کــه حــرف مــیزدم
میگفت شــما به او توصیــه کردهاید

برای ساخت این فیلم نتوانستیم از جایی کمک
بگیریم .با توجه به پروداکشنی که فیلم داشت
ما نتوانستیم حتی یک فشنگ از جایی تهیه کنیم
و در شهرک دفاع مقدس نیز قادر به کار نبودیم.
این بود که در بین مردم بومی رفتیم و آنها به ما
کمک کردند و واقعاً از آنها ممنونیم

تا هنــگام صحبت کــردن ،بریدهبریده
حــرف بزنــد و گاه حتــی نامفهــوم.
راهــکاری برای اینکه ســعی کنــد مانند
یک دختر معمولی بهنظر برسد.
آبیــار :الناز بــرای لهجهاش بســیار
خوب کار و تمرین کرد .او بازیگر بسیار
منظــم و آنتایمی بــود .خانواده فائزه
در فیلم قمی هســتند اما سالهاســت
ســاکن تهراننــد .در نتیجــه نــه بایــد
لهجــه قمی و نــه کامالً لهجــه تهرانی
میبــود .او بســیار ســعی کــرد کــه مــا
بیــن اینهــا حرف بزنــد و ایــن نکته را
رعایت کند .همه بازیگرانمان بســیار
وقــت گذاشــتند و همگی بســیار خوب
بودنــد .ایــن تقدیــر بــوده کــه ترکیــب
بازیگران در فیلم چنین درست از آب
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یحیی نطنزی
داشــت .آبیــار این فیلم نه مثل ســازنده شــیار
 143و نفس ســودای جاهطلبیهای کارگردانی
داشــت و نه شبیه کارگردان شــبی که ماه کامل
شد سوژه حساســیتبرانگیزی را انتخاب کرده
بــود .همه چیــز در نمایش زندگــی روزمره زنی
بهشــدت معمولی خالصه میشد که شکستن
یک ظرف گلدار زندگی به ظاهر آرام او را دچار
تالطمــی بامــزه میکــرد و تماشــای احــواالت،
تشــویشها و تالشهــای او بــرای راســت و
ریــس کــردن ماجــرا بــرای مــا تماشــایی از کار
درمیآمد .استفاده مقتصدانه آبیار از ابزارهای
داســتانگویی و کارگردانــی و مهمتــر اســتفاده
هوشــمندانه از نوعــی مینیمالیســم روایــی
تمهیــدی بود کــه «اشــیا »...را بــه فیلمی قابل
اعتنــا تبدیــل میکــرد؛ تمهیــدی کــه همچنان
از ویژگیهــای قابــل دفاع این اثر اســت و رنگ
کهنگی نگرفته است.

دربیایــد .مــن در همــه فیلمهایــی که
ســاختهام بــاال و پاییــن داشــتهام تــا
بازیگــری را که مختــص نقش موجود
در فیلم است پیدا کنم.
ëëبــرای نمایــش خانواده دختــر چقدر
تــاش کردیــد کــه همهچیــز مطابق با
واقعیت باشد؟
آبیار :بسیاری از جاها تالش کردیم
که به واقعیت وفادار باشــیم .شاید در
جزئیات کوچکی تفاوت وجود داشــته
باشــد .بهطور مثال ،ممکن اســت نام
مــادر عصمــت نباشــد ولــی روی هم
رفته مطابق با واقعیت بود.
ëëخود خانواده را دیده بودید؟ آیا کسی
از آنها حضور داشت؟
آبیــار :بــه دالیلــی خیــر .بنــا بــه

قصه یک مادر ایرانی
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همــراه شــدن با فیلم «شــیار  »143این امــکان را به
مخاطب میدهد تا موقعیتهای آشنا و تأثیرگذار را
بر بســتر روابطی جدید و بومی؛ متناسب با جغرافیا
و منطقه ببیند .در واقع مناسبات انسانی و مهمتر از
همه نقش و نوع حضور زن -مادر در خانه ،خانواده
و اجتماع کوچک روستا ،بازتعریفی از کاراکتر مادر در
تعامل با محیط و اجتماع است .فیلم در روایت خود
نیز نوآوریهایی دارد تا شنیدن و دیدن این قصه چه
بســا آشــنا را به گونهای متفاوت و بهروز کند .در واقع
روایــت هر یک از شــخصیتها که مقابــل دوربین از
مادر و پســر (الفــت و یونس) و جنس رابطــه آنها از
کودکی تا بزرگسالی میگویند ،برشی خاص از زندگی
و روابط مردم بومی روســتایی حوالی کرمان اســت.
روایتــی که هم بــه زمان و مکان شناســنامه میدهد
هــم رابطه خاص این مادر و پســر را شناســنامهدار و
واجد ویژگی میکند .این ویژگی همان چیزی اســت
که  15ســال یک مادر را با کمر پینه بســته از رادیویی

تجربــه در نوشــتن کارهــای اینچنینی،
هنگامیکــه اطالعات شــما در فیلم از
یک حجمــی بیشتــر میشــود ،دیگر
نمیتوانیــد آن را بــه خوبــی کنتــرل
و روایــت کنیــد .بههمیــن دلیــل مــن
بــرای جمــعآوری اطالعــات ،عــاوه
بــر منابــع معتبــر داخلــی ،بــه ســراغ
ســایتها و منابــع خارجــی نیــز رفتم
و ســعی کــردم از دید آن طــرف نیز به
این اتفاق نگاه کنــم .اینها را کنار هم
گذاشتم و برآیندش چیزی بود که من
میخواستم.
ëëهوتــن ،حضــور در ایــن فیلــم در
ابعــاد زیــادی محــل درخشــش تــو
محســوب میشــود و یکــی از دو نقــش
اصلــی داســتان هســتی .در رابطــه بــا
نقطهگذاریهایــت در نقــش توضیــح
بده که چطور آن را انجام دادی .چگونه
ویژگیهــای نقشــت را خــودت و در
صحبت با خانم آبیار ،پیدا کردی؟
شکیبا :قبل از هرچیزی سعی کردم
خودم نقش را بفهمم .یعنی خودم را
بهجای شــخصیت قــرار دادم تا ببینم
با منطــق خودم چگونه ممکن اســت
چنین اتفاقــی رخ دهد .ســپس از دید
انسانهای مختلف به این قضیه نگاه
کــردم کــه در عشــقی واقعــی چگونــه
ممکن است چنین مسیری طی شود.
ما درمورد آن لحظهها بســیار صحبت

سحر عصرآزاد
که به کمرش بسته ،سر پا نگهداشته و او را به گونهای
ملموس کرده تا مخاطب ذره ذره حل شــدن الفت
در یــاد و خاطــره یونــس را حــس کنــد و همــراه با او
دلشــورههایی از جنــس همــان کــوره مــس گداخته
را تجربــه کند .الفت بــا بازی تأثیرگــذار مریال زارعی
نمونــهای از مــادران ایرانی با چاشــنی و رنگآمیزی
یک منطقه بومی است که با نگاه ظریف و جزئینگر
نویسنده و فیلمساز تبدیل به قهرمانی غیرکلیشهای
و تأثیرگــذار شــده اســت؛ قهرمانی که کنشــمندی او
فعــل انتظار خالصه میشــود .زنی که در
در
ِ
صــرف ِ
عیــن تســلیم در برابر رضــای خــدا ،درک موقعیت
و رضایت از فرســتادن تنها پســرش به جبهه ،وجوه
واالی انســانی و مادری را از یاد نبرده و همین ویژگی
اســت که بــه تصویر او بعد میبخشــد و دلشــورهها،
غم و شادیهای لحظهای و در نهایت سکوت و پناه
بردنش به انتظاری بیکالم را تبدیل به واقعیترین
کنش یک مادر میکند.

