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کردیــم و خیلی کنــکاش کردیم .حتی
گاهــی مواقع ممکــن بــود دیدگاهمان
بــا یکدیگــر زاویــه داشــته باشــد ولــی
تــاش کردیم تــا با گفتوگــو به نقطه
اشــتراک برســیم .از طرف دیگر ،گریم
بــه مــن بســیار کمــک کــرد و بچههای
تیــم چهرهپــردازی بســیار زحمــت
کشــیدند .در فیلمنامه از لحاظ زمانی
پرشهایــی داریــم کــه نیازمنــد تغییر
ظاهــری نقــش بودنــد .مــن نگــران
آن بــودم کــه ایــن فاصلههــا درســت
درنیاینــد و زیــاد و کم نشــوند .بخشــی
از پروســه بازیگــری یــک شــخصیت
را نمیتــوان گفــت چــون درون آدم
باید اتفــاق بیفتد .گاهی مواقع ســعی
میکــردم کــه در خلــوت خــودم و در
تنهایــی بــه ایــن موضوع فکــر کنم .به
طــور مثال در هتــل مــن در اتاقی تنها
میمانــدم و با خودم فکــر میکردم و
بــه موســیقی بلوچی گوش مــیدادم.
من در فیلم باید ســاز مــیزدم و برای
این قسمت تمرین ساز میکردیم.
ëëآبیار :و تمرین رانندگی...
شــکیبا :بلــه ،تمریــن رانندگــی و
موتورســواری! تمــام ایــن تمرینها به
مــن کمک میکرد که در آن حال و هوا
قرار بگیرم.
ëëبرای نقــش عبدالحمیــد تحقیق هم
کردی؟ تصویر یــا ویدئویــی از او وجود

داشت؟
شــکیبا :تصویر وجود داشــت اما با
صحبتهایی کــه میکردیم ،تصمیم
گرفتیــم خیلــی بــه خــود شــخصیت
نزدیــک نشــوم و خیلــی ایــن تصویــر
را بازنمایــی نکنــم و بــه نوعــی مــا
عبدالحمید خودمان را ساختیم.
ëëبــا توجــه بــه تحقیــق و مطالعــهای
که داشــتی ،چــه جایــی از زندگــی این
شخصیت برای تو تکاندهنده بود؟
شــکیبا :مــن یــک ســادگی بســیار
عجیــب در او میدیــدم و برایــم جای
ســؤال بــود کــه چــرا ایــن آدم بایــد در
چنین مســیری قرار بگیــرد؟ این نکته
در ویدئوهایــی که از عبدالحمید وجود
دارد ،بارز است.
ëëخانم آبیــار ،اگر بخواهید «شــبی که
ماه کامل شــد» را به مخاطب سینمای
ایــران توصیــه کنید فکــر میکنیــد او از
چــه دریچهای باید به جهــان فیلم وارد
شود؟
آبیــار :دلیلــی کــه باعــث شــد مــن
ســراغ این فیلــم بروم و آن را بســازم،
آن اســت کــه یــک چالــش و ســؤال
در ذهــن مخاطــب بــه وجــود آورد:
چقــدر ارزش دارد که یــک تفکر و یک
ایدئولوژی ،عشــق و یــک رابطه زیبای
انســانی را نابود کند؟ شــاید مهمترین
ســؤال این باشــد و او به فکر وادار شود

کــه چگونه یک نــگاه ،تفکــر و نگرش،
عشق را قربانیمیکند.
ëëخشونت موجود در فیلم نیز بهدلیل
تضاد با همین عشق میآید؟
آبیار :دقیقاً.
ëëفیلم نســبت به روال سینمای ایران،
خشنتر است.
آبیار :به علت بستر داستانی فیلم،
چنیــن چیــزی نیــاز اســت( .بــا خنده)
حداقل در فیلم «نفس» نشان دادهام
که میتوانــم انســان رمانتیکتری نیز
باشم.
ëëهوتــن تــو چــی؟ توصیــهات بــرای
ورود بــه جهان فیلــم بــرای مخاطبان
چیست؟
شــکیبا :فارغ از هر مذهب ،نگرش
و قومیتــی میتــوان بــه ایــن موضــوع
نــگاه کــرد و آن را از منظــر فیلــم
ببیننــد :انســانیت چــه میشــود؟ این
موضوعیاســت کــه بســیار دچــارش
هســتیم .مــا نیــز در ابعــاد زندگــی
خودمــان روی ایــن موضــوع درپــوش
میگذاریــم و آن را نمیبینیــم .گاهــی
به قــدری اعتقادات و ایدئولوژی را باال
میآوریم که انسانیت یادمان میرود.
بــه نظر من باید از ایــن منظر به فیلم
نــگاه کنند چون این تنها بهانهای بوده
کــه درمــورد انســانیت و عشــق حــرف
بزنیم.

ëëدر این مدت بســیار به فیلم برچسب
خــورده و از جناحیــن مختلــف بــه آن
حمله شــده .با تجربــهای که در ســینما
دارم میدانــم نــگاه از ایــن زاویــه بــه
چنین قصهای نمیتواند «سفارشــی»
باشــد .یعنی وقتی ارگان یا نهادی پول
میدهد ،دست فیلمساز را برای چنین
نقطهنظری که شما آن را ساختهاید ،باز
نمیگذارد.
آبیــار :ایــن فیلم ســاخته نمیشــد
جــز بــه یــاری مــردم بلوچســتان .در
طــول ســاخت مــردم بلوچســتان
بســیار کمکمــان کردنــد .موضــوع را
میدانســتند و معتقد بودند که استان
از ایــن موضــوع رنــج میبــرد .بــرای
ســاخت این فیلم نتوانســتیم از جایی
کمک بگیریم .با توجه به پروداکشــنی
کــه فیلم داشــت ،ما نتوانســتیم حتی
یک فشــنگ از جایــی تهیه کنیــم و در
شــهرک دفاع مقدس نیز قــادر به کار
نبودیــم .ایــن بــود کــه در بیــن مــردم
بومی رفتیــم و آنها به ما کمک کردند
و واقعــاً از آنهــا ممنونیم .در ســاختن
«شــبی که ماه کامل شــد» بلوچســتان
پشتمان ایستاد.
ëëفیلــم در سیســتان و بلوچســتان بــه
نمایــش درمیآیــد؟ یادم اســت که در
جشنواره هم به مشکل خورد.
آبیــار :زمــان جشــنواره کــه ایــن
موضــوع دســت مــا نبــود .مــن خودم
یــزدی هســتم و فیلــم «نفــس» را در
یزد ســاختم اما هر چــه تالش کردم تا
فیلم در دوران جشنواره در یزد پخش
شود ،ممکن نشد .درباره «شبی که»...
مشــکلی بــرای نمایــش در آن منطقه
وجــود نــدارد و قــرار اســت نمایــش
عمومی فیلم همیــن هفتهها در آنجا
نیز آغاز شود.
ëëبه نظر میرســد آدمهــای آن منطقه
بــا موضــوع فیلــم همراهتــر باشــند و
نگرانیای از این بابت وجود ندارد.
آبیار :یکی از افــراد محلی که فیلم
را تماشــا کــرد ،گفــت که ایــن درد دل
هشــتاد درصد مردم این ناحیه است.
در واقــع آنها نیــز معتقدند کــه از این
موضوع رنج میبرند.
شــکیبا :مــن خــودم کــرد هســتم و
میفهمــم این محرومیــت یعنی چه.
چیــزی که تو میدانی نباید باشــد ولی
حضور دارد .اما زمانیکه در کنارشــان
قــرار میگیری متوجه میشــوی تا چه
اندازه انســانیت در وجود تکتکشان
اســت و به ما بسیار لطف داشتند .من
بعد از فیلم دلتنگ آنها شدم.
ëëمعتقدم فارغ از همه این برچسبها
فیلم خوب میمانــد و جایگاهش را در
تاریخ ســینما پیــدا میکنــد و فیلم بعد
به دســت فراموشــی ســپرده میشود.
«شبی که ماه کامل شــد» نه در مقیاس
ســینمای ایــران ،کــه در اندازههــای
جهانی یــک فیلم کامل اســت و مردم
هم با دیــدن این فیلم جــدی و بلند که
معمــوالً میگوینــد فاکتورهایــی بــرای
ســینما نرفتن آنهاســت و نظراتی که
دربــارهاش نوشــتهاند نشــان دادهانــد
پشت فیلم شما ایستادهاند .فیلمی که
در کارگردانــی ابعــاد تــازهای از توانایی
شــما را هم به نمایش میگــذارد .فیلم
بعدی منتظر تایتانیک باشیم؟
شکیبا :ایرانیاش میشود سانچی.
خانــم آبیار قطعاً از پساش برخواهد
آمد.
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آرش خوشخو
یک تریلر سیاسی استاندارد در معیارهای بینالمللی که با حجم زیادی از
احساس و اشتیاق کارگردانی شده است.

آنتونیا شرکا
«شــبی که ماه کامل شــد» ســاختاری حرفهای دارد .یکی از بزرگترین
امتیازاتــش این اســت که در برخورد با داســتانی که میتوانســت به
بیانیهای سیاسی و ضد تروریستی تبدیل شود با انتخاب آگاهانه خوانشی
انســانی ،نه تنها فیلم را تلطیف کرده بلکه اتفاقًا با همین رویکرد زنانه،
بهتر و مؤثرتر هدف رساندن پیامی ضد بنیادگرایی را تأمین کرده است.
مشــکل فیلم در پایان بندی آن و غلظتی است که معمو ًال نرگس آبیار به
فیلمهای ملودرام خود میدهد و اصرار بر پایانهای دلخراش و تراژیک
دارد .تراژدی وقتی از حد میگذرد کماثر میشود.

احمد طالبینژاد
«شبی که ماه کامل شــد» فقط یک اثر مرعوب کننده است ولی قادر به
بیان عمق فاجعه نیست .از نظر کارگردانی پختهتر از ساختههای پیشین
نرگس آبیار اســت ،هرچند من همچنان «شیار  »143را بهترین فیلم او
میدانم.

کیوان کثیریان
«شــبی که ماه کامل شــد» در استانداردهای ســینمای ایران کار قابل
توجهی اســت و تالش کرده استانداردهای فنی و تکنیکی را رعایت کند
اما بخشهایی از فیلمنامه گرفت و گیرهایی دارد که با توجه به ســابقه
ادبی نرگس آبیار انتظار بهتری از آن میرفت .به اعتقاد من بر پرداخت
و تمرکز روی شخصیتها اشکاالتی وارد است بخصوص نقش عبدالحمید
(هوتن شکیبا) که شــخصیت پردازیاش خأل دارد .همچنین در ماجراها
و رویدادهای فیلم هم میشد تمرکز بیشتری روی فیلمنامه داشت ،در
جاهایــی از فیلم مانند فراری دادن فائزه هم از طرف وزارت اطالعات و
هم از طــرف اقوام ریگی ،در اجرا و در قصه خــأ وجود دارد .با وجود
این ،در مجموع «شــبی که ماه کامل شــد» فیلم قابل قبولی است و در
کارنامه فیلمســازی نرگس آبیار به لحاظ تکنیــک گام رو به جلو بلندی
اســت .به هر حال پرداختــن به این موضوع ملتهــب و معاصر در کنار
امکانات گسترده ای که فیلم داشته ،شجاعت میخواهد.

هوشنگ گلمکانی
جلوهای دیگر از تواناییهای حرفهای فیلمســازی که پیش از این فقط با
خلق روابط و شخصیتها و فضاهای نوستالژیک زنانه و شاعرانه شناخته
شده بود.

سعید مروتی
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نفس

یکــی از حلقههای مفقوده ســینمای بیرونق ما اســتفاده
منطقــی و کاربــردی از فانتــزی در بخشــی از تولیــدات
ســاالنه اســت .فیلم «نفس» بهخوبی با فانتزی و تخیل و
کودکانهها به سیر تاریخ معاصر میپردازد.
بهــار یــک راوی متفــاوت و در عیــن حــال بکــر و جــذاب
اســت که با ذهن ســیال و خیالپرداز و هوشمندی و کمال
طلبــیاش تصویری چشــمنواز و در عین حال واقع بینانه
از تاریــخ معاصــر ایــن ســرزمین ارائــه میدهــد؛ تاریخی
آمیخته بــا پایمردیهــا ،سلحشــوریها و معصومیتها،
ریشــههای سنتی که بخشی از هویت و پیکره این سرزمین
است.
فیلــم «نفــس» نشــان میدهــد کــه میتــوان بــا رؤیاها و
رؤیاپــردازی در یــک دنیــای پــاک کودکانــه ،بــه ریشــهها
پرداخــت رابطه حســی و عاطفی بهــار و دو برادر و خواهر
خردسال و پدر و مادربزرگش ،تصویری ساده و بیآالیش
و در عیــن حــال هویتمنــد از خانواده ارائــه میدهد .راوی

جواد طوسی
اســتثنایی مــا با همنشــینی بــا دنیــای بزرگســاالن و ایجاد
فضایی تفاهمآمیز ،به کمال میرســد و دنیای پیرامونش
را به تعادل سوق میدهد.
بهار در پایان این راه ســوار بر اســب خیال خود با بخشــی
از واقعیــت زندگی یعنی مــرگ پیوند میخورد اما در دل
این تلخــی با حضور دلپذیر و نامیرایش در حافظه ذهنی
ما بهعنوان یک الگو و شمایل قابل باور و سمپاتیک به جا
میمانــد« .نفس» همچون فیلم آخــر نرگس آبیار یعنی
«شــبی که ماه کامل شــد» کمی طوالنی به نظر میرسد و
بــا تدوینــی دوباره میتوانــد اثری به مراتب پرکشــشتر و
ماندنیتر باشد.
جــا دارد از بــازی چشــمگیر شــبنم مقدمــی ،ســیامک
صفــری و بویــژه پانتــهآ پناهیهــا بهعنــوان یکــی از نقاط
شــاخص فیلــم یــاد کنیــم در کنــار ایــن ویژگی بــارز ،فرم
همخوان با دنیای ذهنی و کودکانه بهار نیز قابلیت بحثی
جداگانه دارد.

فیلم بیش از حد تحســین شــده نرگس آبیار با تمام دســتاوردهایش
در اجرا و هوشــمندی در ســاخت سر و شــکل دار و کوشش برای باور
پذیرکردن فیلمی سفارشــی و با تمام التهاب و هیجانی که میسازد ،در
نهایت نمیتواند از اغتشاش ذاتی چنین درامی (منتج از تناقض خواست
شــخصی و نگاه رسمی) بگریزد .نتیجه فیلمی است متوسط که نسبت به
«نفس» ،فیلم قبلی آبیار ،گامی به پس محسوب میشود.

حسین معززینیا
اینکه فیلم قرار اســت یک قص ه واقعی را روایــت کند درباره آدمهای
بهانه موجهی نمیتواند باشد برای اینکه این شخصیتها ،انگیزهشان
واقعی ،
و دلیل رفتارهایشــان را در قالب یک روایــت دراماتیک تازه بازآفرینی
نکنند .من از طریق این فیلم نفهمیدم عبدالحمید چرا به نفر دوم تشکیالت
برادرش تبدیل شــد و نفهمیدم همســرش چرا در مقاطع مختلف متوجه
وخامت اوضاع نشــد و فکری برای خالص کــردن خودش نکرد .فیلمی که
نمیتواند شخصیت بسازد ،قصهای را هم نمیتواند روایت کند و بنابراین
در نقط ه پایان همان جایی میایستد که در نقط ه آغاز ایستاده بود.

