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فاصله گرفتن از درک رحمانی از دین
ادیان ،رحمت ،مهربانی و عطوفت اســت و
از  114ســوره قرآن 113 ،سورهاش با بسماهلل
الرحمــن الرحیــم آغــاز میشــود و در یــک
ســوره هم دو بار بســماهلل الرحمن الرحیم
تکرار شــده اســت .در متونمان بارها عنوان
شده که رحمت و لطف خداوند بر غضبش
سبقت دارد اما متأسفانه در نگرش تاریخی
بدفهمانــه از دیــن غضــب و خشــم دین بر
رحمتش غلبه پیدا میکند .این انحراف در
یهودیت و مسیحیت هم به اشکال مختلف
دیده شــده اســت که از نمونه عینــیاش در
مســیحیت میتوان به جنگهــای صلیبی
اشــاره کرد .در اندیشه اسالمی نیز متأسفانه
از صــدر اســام جریــان بدفهمــی متکی بر
خشــونت را شــاهد بودیــم کــه نمونه عینی
آن جریــان خوارج اســت؛ جریانی خشــن و
دیندارانی تندرو که فهم محدودشان از دین
منجر به بروز اعمال خشــونتآمیز شــد که
یکی از مصداقهای آن به شهادت رساندن
مظهــر اخــاق و عدالت حضــرت علی(ع)
است.
متأســفانه ایــن جریــان افراطــی در البهالی
فــرق اســامی ادامــه پیــدا کــرد و بــه دوره
مدرن رســید .در عصر حاضر هم شــاهدیم
کــه بخشــی از مســلمانان بــه اعتبــار همان
تبــار تاریخیشــان دچــار بدفهمــی از دیــن
میشوند .متأســفانه خشونت جهان مدرن
که در چهره اســتعمار و اســتعمار نــو بروز و
ظهــور پیــدا کرد و تــاش غرب بــرای حاکم
شدن جهانیسازی افراطی عامل و فرصتی
شد که این جریان خشن در اندیشه اسالمی
عــاوه بر عرصــه معرفــت در عرصه عمل
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فیلــم «شــبی کــه مــاه کامــل شــد» فیلمی
حادثــهای اســت کــه در جمهوری اســامی
و پاکســتان رخ میدهــد و اگر چــه مربوط به
اکنــون و حال اســت اما موضــوع و محتوای
فیلم مربوط به امری تاریخی یعنی انحراف
از دین است.
در همــه ادیــان الهــی گروههــا ،جریــان ها و
برخــی افراد دچــار انحرافاتــی در فهم دین
میشــوند که در کتاب های مقدس ،قرآن و
انجیل و تورات به آن اشــاره شده است .این
انحــراف بــه دو شــکل افراطی بــروز و ظهور
میکند؛ فهم افراطی و عمل افراطی یعنی
هــم در بعد معرفت دچار افراط میشــوند
و هــم در کنش و عمل .وجه اول یعنی فهم
دین سوای آن چیزی است که شارع معرفی
کــرده اســت از جمله غلــو در احــکام و غلو
دربــاره افراد (برای انبیا و اولیا مقام الوهیت
قائل شدن).
وجه دوم فهم کژاندیشانه از شریعت است
که در قالب خشــونت بــروز و ظهور میکند.
در حالــی کــه بخش عظیمــی از پیــا م همه

هم ظهور پیدا کند که مشهورترین آن کارزار
افغانستان است که خشونت روسها و بعد
از آن امریکاییهــا عرصــهای را ایجاد کرد تا
طلبههایی که در پاکســتان مورد تعلیم این
نــگاه محدود و خشــن قرار گرفتــه بودند در
قالب گروه طالبان و بعد هم القاعده دست
به اقدامات تروریستی بزنند .این گروهها به
خاطر جاذبه مقاومت و مبارزه با خشــونت
امریــکا در میــان بخشــی از نیروهــای جوان
گسترش پیدا کرد و در شکل بسیار مهیبتر
و خطرناکتر با نام داعش سربرآورد.
متأســفانه در بخشهایــی از مناطــق مرزی
ایــران از یک ســو بــه دلیــل محرومیتهای
جدی این منطقه و از سوی دیگر در معرض
تابــش قرار گرفتن این تفکر خشــونتآمیز،
ایــن اندیشــه رشــد و نمو پیــدا کرد .بــا روانه
شــدن پولهــای هنگفت برخی کشــورهای
منطقه بخصوص عربستان و سرمایهگذاری
برای ایــن اندیشــ ه خطرناک شــاهد بودیم
کــه القاعــده به شــبکههای جهانــی راه پیدا
کــرد و حادثه  11ســپتامبر را به وجود آورد که
همانطور که اشــاره شد امریکاییها خود از
عوامل مؤثر گســترش این اندیشه در جهان
اسالم با این هدف بودند که چهره رحمانی
اسالم را خشن و دگرگون نشان دهند .نگرانی
آنها نشأت گرفته از گسترش اسالم در جهان
امروز و گسترش معناکاوی و عرفان اسالمی
و بروز و ظهور جریان عقالنیت اسالمی بود.
برداشــت غلط از دین و خشونت حاصل از
ن موضوعــی اســت که در فیلم «شــبی که
آ
ماه کامل شــد» بخوبی به آن پرداخته شده
اگرچه در واقعیت خشــونت عمیقتر از آن

چرا «شبی که ماه کامل شد»
از تبدیل شدن به یک دستاورد ماندگار باز میماند

یک بام و چند هوا

به اعتقاد من «شبی که ماه کامل شد» در تصویر فهم غلط از
دین و درعین حال عمل مبتنی بر این فهم غلط که بشدت
خشن است موفق عمل کرده و بخوبی نشان میدهد که
چطور حتی انسانیترین قواعد اخالقی و عمیقترین روابط
انسانی که رابطه فرزند و پدری و رابطه زن و شوهری است
قربانیمیشود
چیزی است که در فیلم نشان داده میشود
اما طبیعتاً دست فیلمساز به خاطر مسائل
عاطفــی و تأثیــرات منفی که تصویــر آن بر
جامعــه میگذارد بســته اســت و نمیتواند
تمــام خشــونت ایــن جریــان خطرنــاک را
تصویرکند.
با وجود این و بــا تمام این محدودیتها به
اعتقــاد من این فیلــم بخوبی توانســته این
فضــا را بــه مخاطــب منتقــل کنــد .ضمن
اینکه ما با کار مستند روبهرو نیستیم و قالب
ســینمایی ایجــاب میکنــد که قصه شــکل
دراماتیک و عاطفی پیدا کند .به اعتقاد من
«شــبی که مــاه کامــل شــد» در تصویر فهم
غلــط از دیــن و درعیــن حال عمــل مبتنی
بــر این فهم غلط که بشــدت خشــن اســت
موفق عمل کــرده و بخوبی نشــان میدهد
که چطور حتی انســانیترین قواعد اخالقی
و عمیقترین روابط انسانی که رابطه فرزند
و پدری و رابطه زن و شــوهری اســت قربانی
میشــود و فرد حاضر اســت بــه هر قیمتی
نگاه غلط خود را در جامعه جاری و ســاری

نگاه آخر

کنــد .نرگس آبیــار بخوبــی توانســته نتیجه
دردنــاک این اندیشــه انحرافی که در بســتر
تاریخی بالیــده و با بهرهگیــری از تکنولوژی
و دالرهــای امریکایــی از برخــی کشــورهای
مرتجع گسترش پیدا کرده را به شکل هنری
و ملمــوس تصویر کند .من ســاخت چنین
فیلمهایــی را به فال نیک میگیرم ،به امید
اینکه «شــبی که مــاه کامل شــد»مقدمهای
بــر فهم ایــن جریــان انحرافی باشــد .اگر ما
از بســترهای خــوب هنــری اســتفاده کنیــم
قطعــاً میتوانیــم این نــگاه و اندیشــه را به
دنیــا ارائــه کنیــم که مســبب بخشــی از این
آفــت خطرنــاک که جهــان امــروز را تهدید
میکند سیاســتهای ظالمانه غرب هست
و بخش دیگرش کژاندیشــیهایی است که
در جهان اســام شــکل گرفته است .تصویر
نتایــج فاصلــه گرفتــن از فهــم عقالنــی از
دیــن و فاصلــه گرفتــن از درک رحمانــی از
دین به شــکل هنری ،آموزش بســیار خوبی
بــرای جامعــه ما و جهــان اســام و جامعه
بینالمللاست.
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«شــبی کــه مــاه کامــل شــد» ،بــا نامــزدی
در ۱۳رشــته جشــنواره فجر ســال گذشته،
بلورین بهترین فیلم،
توانست  ۶ســیمرغ
ِ
بهتریــن کارگردانی ،بهتریــن بازیگر نقش
اول مــرد ،بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن،
بهتریــن بازیگر نقش مکمل زن و بهترین
چهرهپــردازی را به خــود اختصاص دهد.
ایــن جوایــز ،میتوانــد بهتریــن معرفی از
کارگردان
آخریــن فیلــم «نرگــس آبیــار»،
ِ
خوشذوق ایرانی باشد.
برخــاف دو فیلــم قبلــی آبیــار (نفــس و
پنهــان
شــیار  )143کــه دربــاره الیههــای
ِ
جنگ هشتســاله بود« ،شبی
روایتهای ِ
کــه مــاه کامــل شــد» ،موضوعــی تازهتر را
بــه روایــت میکشــد .در «شــیار  ،»143بــا
درامی دردناک طرف هستیم و مادری که
بازگشت تنها
سالهای سال چشــمانتظار
ِ
پســرش از جبهه اســت .در «نفس» نیز با
یک فانتزی مواجهیم که روایتی متفاوت و
از زاویه دی ِد یک کودک ،از اتفاقات پیش از
انقالب  57تا زمان جنگ تحمیلی اســت.
امــا در هر ســه فیلم اخیــر ،بــا روایتهای
روایت
غیرمردانــه روبــهرو میشــویم ،دو ِ
زنانه و یک روایت کودکانه.
روایــت یــک
«شــبی کــه مــاه کامــل شــد»
ِ

داســتان واقعــی اســت کــه بــا یــک درام
عشــق دختــری
عاشــقانه آغــاز میشــودِ :
تهرانی و پســری بلوچســتانی .عشــقی که
رایــج و قدیمــی ســینمای ایران
از کلیشــه ِ
(دختر پولدار/پسر فقیر) پرهیز کرده است.
هرچند فیلم نشان داد میتوان علیرغم
تمام تفاوتهای فرهنگی اقوام ایرانی ،در
کنار هم زندگی کرد ،اما باید دقت داشــت
روایــت واقعی این داســتان« ،فائزه
که در
ِ
منصوری» در  13سالگی تن به این ازدواج
میدهــد .ازدواجــی کــه هرچنــد شــروعی
شــیرین داشــت ،اما با پایانی تلخ و مرگ
فائزه به انتها رسید.
اما هرچــه از ابتدای فیلم و مقدمه نســبتاً
بلنــد آن فاصلــه بگیریــم و از عشــق و
ســپس ازدواج ایــن دو جــوان دور شــویم،
فیلــم با ریتمــی تند ،بــه صحنههای تلخ،
افراطیگــری ،خــون ،قتــل و درد ختــم
میشــود .در واقــع ،در این رونــد از نهایت
لطافت ،به نهایت خشونت میرسیم.
انتخــاب ســوژه فیلــم ،جســارت و
خطرپذیــری باالیــی میخواهــد و کار هــر
کارگردانی نیســت .پرداختن به سوژههای
امنیتی-تروریستی در ســینمای ایران ،گاه
رعایــت مالحظــات خاص
درگیــر
چنــان
ِ
ِ
اســت که قصه فیلم را تحتالشــعاع قرار
میدهــد .اما در اینجا ،کارگــردان بهخوبی
توانســته اســت از ایــن دام ،دور شــود .و
اینچنیــن ،آبیار با تبحر خود توانســت به
مهم سالهای اخیر ،از
یک پرونده امنیتی ِ
زاویه دید زنانه بپردازد.
روایــت بخشــی از تاریــخ
فیلــم بــا اینکــه
ِ
سیســتان و بلوچســتان و مرتبط بــا تاریخ
روایت زنانه
سیاسی ایران اســت ،اما وج ِه ِ
آن میتوانــد برای مخاطب بســیار غالب
باشــد .مســلماً اگر یــک کارگــردان مرد به

ســراغ این داســتان میرفت ،بــا پرداختی
کُبعدی ســروکار داشتیم؛ اما
متفاوت و ت 
روایت
اکنون هــر مخاطــب ،درگیر نوعــی ِ
منحصربهفــرد میشــود .بهعنوانمثــال،
بــرای مــن بهعنــوان یــک زن ،فیلم بیش
از آنکــه بخواهــد به یک داســتان امنیتی و
صحنههای خشــن و تروریستی در منطقه
سیســتان و بلوچســتان بپــردازد ،تــاش
میکنــد دردهای مشــترک زنــان ایرانی را
به تصویر کشــد .زنانی در هر قوم ،فرهنگ
درگیــر ســختیها و دردهــای
و شــرایطی،
ِ
بخصوص و گاه با مســأله طرح اجتماعی
هســتند؛ همانطــور که یکی از مــادران در
ایــن فیلم اشــاره میکند که هیچ ســهم و
حقــی از جامعــه نــدارد و به خاطــر ناحق
بــودن فرزندانــش ،بیــن طایفــه مطــرود
است!
ایــن روایتهــای زنانــه را بایــد در کنار هنر
پرداخــت شــخصیتهای زنانه
آبیــار ،در
ِ
فیلمهایــش در نظر گرفــت؛ پرداختی که
همیشه موافق بوده و اینبار در نقشهای
«فائــزه» ،مــادرش و مادرشــوهرش جلوه
کــرده و بازی خــوب شــخصیتها ،در این
موفقیت تأثیر بسزایی بهجا گذاشته است؛
خصوصــاً بــازی «فرشــته صــدر عرفایی»
در نقــش مادرشــوهر «فائــزه» و مــادر
«عبدالحمید» بیش از همه چشمنواز بود.
بــا ایــن همــه ،علیرغــم اینکه کارگــردان
تــاش کــرده بــود ،نتوانســت بهخوبــی
امن سیســتان و
ِ
امنیــت حاضــر و فضــای ِ
بلوچســتان را بــه تصویــر بکشــد .هرچنــد
صحنههــای درگیــری فیلــم ،بیشــتر در
جادهها و بیابانها میگذشــت ،اما همین
طبیعت سیســتان و
جادههــا و بیابانهای
ِ
بلوچســتان ،دارای جاذبههای گردشگری
و صحنههایی بینظیرند .چندی پیش در

پرداختن به سوژههای امنیتی-تروریستی در سینمای ایران،
رعایت مالحظات خاص است که قصه فیلم
درگیر ِ
گاه چنان ِ
را تحتالشعاع قرار میدهد .اما در اینجا ،کارگردان بهخوبی
توانسته است از این دام ،دور شود و اینچنین ،آبیار با تبحر
مهم سالهای اخیر ،از
خود توانست به یک پرونده امنیتی ِ
زاویه دید زنانه بپردازد
سفری که به سیستان و بلوچستان داشتم
بــه محــل بنای یادبود شــهدای تاســوکی
رفتــم ،حضور مردم در این مکان نشــان
میداد که احساس ناامنی وجود ندارد.
البتــه فــارغ از ایــن ویژگیهــا ،بهتــر بــود
رســوم زیبای عروسیها و جشنهای این
ِ
خشــن فیلم
فرهنگ ،تحت تأثیر فضای
ِ
قــرار نمیگرفــت .وقتی با کمبــو ِد تعدا ِد
فیلمهایــی مواجهیم کــه از مرکز فاصله
گرفتهاند ،بهتر است زمینههایی را ایجاد
ترغیب مردم
موجب تقویــت و
کنیم که
ِ
ِ
بــرای آشــنایی بــا فرهنگهــای خــارج از
مرکز و مناطق دیگر باشــد و یک ذهنیت
منفی را در ذهن مخاطب ایجاد نکند.
چنیــن فیلمهایــی ،کاربــردی دو یــا
برداشت
چندجانبه دارند؛ و بسته به نوع
ِ
مخاطب ،هم هنری هســتند ،هم بخش
تاریخــی را بــه تصویــر میکشــند و هــم
میتواننــد بــا دقــت بیشــتر در جزئیات،
باعــث تقویــت انســجام اجتماعــی
شــوند .از نظــر مــن ،این فیلم تنهــا برای
ســرگرمکردن مخاطب نیســت؛ بلکه آن
را فیلمــی هشــداردهنده ،آگاهیدهنــده
و اجتماعــی میدانــم .از طرفــی ،وجــود
صحنههــای خشــن و شــدت خشــونت

فیلــم ،باعــث منــع اکــران عمومــی آن
بــرای ردههــای ســنی زیر  12ســال شــده
است؛ ردهبندی سنی این فیلم پربیننده
میتواند نظام ردهبندی ســنی فیلمها را
در سینمای ایران جا بیندازد؛ خصوصاً که
بعضاً شاهدیم با عدم تمکین سازمانها
بــه قانــون و بهانهجوییهــا ،از نمایــش
برخی از فیلمها جلوگیری میشود.
متأســفانه و برخــاف ســالهای ابتدایی
انقــاب ،از تعــداد فیلمهایی کــه ارتباط
بیــن
اقــوام مختلــف و ازدواج و مــراوده ِ
فرهنگهــای متفاوت ایرانی را به تصویر
کشــد و کارگردانهایــی کــه دوربیــن خود
را از تهران بیرون ببرند ،بهشــدت کاســته
شــده اســت؛ درحالیکــه این آثــار هنری
میتوانند انسجام اجتماعی را در جامعه
مــا بیشــتر کننــد .در نهایــت امیــدوارم
شــرایط اکــران ایــن فیلــم در سیســتان و
بلوچستان ،مانند همه نقاط ایران فراهم
شــود؛ خصوصاً کــه کارگــردان ،این فیلم
را برای مردم این منطقه ســاخته اســت.
عواقــب احتمالی نمایش
بابت
نگرانــی ِ
ِ
این فیلم ،چیزی جز دامنزدن به شائبه
ناامنــی منطقــه سیســتان و بلوچســتان
نیست.

یحیی نطنزی
منتقد

پاشــنه آشــیل «شــبی که ماه کامل شــد» چیزی نیســت جــز نقطه
قــوت نرگس آبیــار در فیلمهای قبلیاش .ســازنده «اشــیا از آنچه
در آیینــه میبینیــد بــه شــما نزدیکترنــد» فیلمســازی اســت بــا
وسواسی تحسینبرانگیز در نمایش احواالت درونی و دغدغههای
زنانه شــخصیت لیال (گالره عباســی)؛ فیلمســازی که با استفاده از
المانهــای زندگی روزمره و اســتفاده خالقانــه از ریزهکاریهای به
ظاهــر بیاهمیتــی که معموالً دســت کــم گرفته میشــوند ،دنیای
داســتانی ایــن زن خانــهدار و بــاردار را تبدیــل میکنــد بــه جهانی
همدلیبرانگیــز ،کــه کماهمیتتریــن دغدغههــا در آن نقــش
گرههایــی تعلیــقآور و گهگاه با مــزه را بازی میکننــد .اولین فیلم
آبیار نــه از جاهطلبیهای بصری فیلمهــای بعدی او بهره میبرد
و نه به جســارتهای مضمونی آنها نزدیک میشــود .اما به لطف
همیــن جزئینگری هوشــمندانه و روایت بیدســتانداز همچنان
یکی از شــاخصترین فیلماولهای ســینمای ایــران در دهه نود به
حساب میآید.
آبیار با «شــیار  »143توانســت نهالی که در فیلم اولش کاشــته بود
بارور کند و از دل یک درام جنگی با انبوهی مؤلفههای کلیشــهای،
یــک درام انســانمحور و کنترلشــده بیــرون بکشــد؛ درامــی کــه
شــخصیتپردازی همچنــان در آن حــرف اول را مــیزد و از قصــه
الفت (مریال زارعی) در نقش یک مادر شــهید رنج کشیده و فرزند
مفقوداالثــرش (ســامان صفــاری) موقعیتی کمترتجربه شــده در
مقیــاس ســینمای دفــاع مقــدس بیــرون میکشــید؛ موقعیتی که
رخشــان بنیاعتماد با «گیالنه» به شکلی دیگر تجربه کرده بود اما
در «شــیار  »143بهدلیل پرهیز از ترســیم موقعیتــی صرفاً تراژیک
بیشــتر بــه دل مینشســت .آبیــار بــا «نفــس» بــه ســراغ تجربهای
عظیمتــر رفــت کــه در کنــار جاهطلبیهــای بصــری در کارگردانی
بهدنبــال برقراری پیوندی دشــوار اما موفق میان ســینما و ادبیات
بود .اســتفاده از نریشــن برای پیوند چند دوره زمانی و ارائه روایتی
م از تاریــخ ایران
ل شــخص کــه نگاهــی بیمحابا به بخشــی مهــ 
او 
معاصر داشت« ،نفس» را هم به فیلمی قابل اعتنا تبدیل کرد که
نمیشــد نادیدهاش گرفت و میشــد با خیال راحت از ویژگیهای
متعددش نوشت.
ســه فیلم قبلی آبیار هم در طراحی شــخصیتهای به یاد ماندنی
با هم اشــتراک داشــتند و هم در نگاهی زنانهای که مشــخص بود
فیلمســاز ب ه دلیل تجربه خاص داستاننویسی و مستندسازیاش
در آن به تبحری نســبی رسیده اســت .حاال که چند سال از ساخت
این فیلمها گذشته با قطعیت بیشتری میشود گفت آنچه از آنها
بیشــتر به یادمان میآید نه ماجراهــا و اتفاقات تعیینکننده ،بلکه
لحظههــا ،مکثهــا و نگاههــای لیالی «اشــیا ،»...الفت «شــیار»...
و کــودکان «نفــس» در ســکانسهای پراکنــده ایــن فیلمهاســت.
ویژگیای که نتیجه تصمیم فیلمســاز برای ســایهانداختن افراد بر
ماجراها و بولدشدن آنها در موقعیتهای معمولی یا مهم است.
آبیــار در «شــبی کــه مــاه کامــل شــد» بــرای اولیــن بــار در مســیر
فیلمســازیاش قــدم بــه راهــی میگــذارد کــه درســت برخــاف
تجربههــای موفقش در گذشــته اســت .انتخاب قصــه عبدالحمید
ریگــی (هوتــن شــکیبا) و همســرش (النــاز شاکردوســت) بــا قصه
یــک زن خانهدار بختبرگشــته یا یک مادر شــهید بینام و نشــان
در یکــی از شــهرهای کرمــان از زمین تا آســمان تفــاوت دارد .حاال
دیگــر با ماجرایــی تلخ ،هولناک و البته خشــن مواجهیم که ســایه
ســنگینش خوا ه ناخواه روی شــخصیتها ســنگینی میکند و قصه
را بــا همــه تالشهای فیلمســاز بــه ســمت یــک درام ماجرامحور
و یــک تریلر سیاســی ســوق میدهد .مخاطب شــبی که مــاه کامل
شــد قبــل از تماشــای فیلــم میدانــد قــرار اســت شــاهد بخشــی
از همیــن ماجراهــا باشــد و ذهنــش حتــی قبــل از اینکــه اولیــن
ســکانسهای فیلم را ببیند به ســمت پیشفرضهای مشــخصی
سوق داده میشود.
بــه همیــن دلیــل تالشهــای جســته و گریختــه فیلمســاز بــرای
پررنگکردن شــخصیتها و بها دادن به آنها در دل موقعیتهای
هولانگیــز قصه اغلــب راه به جایــی نمیبرد و با شکســت مواجه
میشود .فیلمساز تالش کرده با تمرکز روی تجربه و تقالی همسر
عبدالحمیــد در ایــران و پاکســتان و مواجه کردن او بــا چالشهای
سرنوشتســاز تــا حــد ممکن بــه الگــوی امتحان پــسدادهاش در
فیلمهــای قبلــی وفــادار بمانــد .غافــل از اینکــه تماشــاگر هنــگام
تماشــای ایــن فیلم بــا مخاطــب قانــع آن فیلمها فــرق میکند و
انتظار دارد شــاهد تالش فیلمســاز برای پرداخت شــخصیت خود
عبدالحمید بهعنوان اصلیترین عامل کنش مند روایت و ترســیم
جزء به جزء نمودار تحول او در بستر قصه باشد؛ ایدهای که به نظر
میرســد فیلمســاز انرژی زیادی رویش نگذاشــته و بــه تالشهای
حداقلــی خــود در ترســیم زنی رنج کشــیده در بخشــی از داســتان
بسنده کرده است.
در نتیجــه همیــن اشــتباه اســتراتژیک اســت کــه آبیــار در اولیــن
تجربــهای که اتفاقاً نیاز داشــته به جای شــخصیتهای زن به یک
پرداخــت منســجم از شــخصیتهای مرد برســد نــاکام میماند و
به جــای خلــق موقعیتهــای همدلیبرانگیز و ماندگار بیشــتر به
سمت سکانسهای تأثربرانگیز با تأثیرات صرفاً مقطعی میرود.
بگذریــم کــه الگــوی کارگردانــی او در «شــبی کــه ماه کامل شــد» و
اســتفاده بیرویــه از دوربیــن روی دســت و کاتهــای ســریع که در
فیلمهــای قبلــیاش ،عنصری در خدمت طراحــی زندگی روزمره
شــخصیتها بــود در اینجــا در حکم عاملی صرفاً تنــشزا و گهگاه
آزاردهنده تنزل پیدا میکند و سد راه روزنههای ارتباط حسی ما با
شخصیتها میشود.
برخــاف تشــابهی کــه در برخی نوشــتههای دوســتان بیــن الگوی
شکســتخورده آبیــار در این فیلم و ســینمای کمالیافتــه کاترین
بیگلــو برقــرار شــده ،باید گفــت آنچه «شــبی که ماه کامل شــد» را
بــه فیلمی ســردرگم و در مواقعــی کمتأثیر تبدیــل میکند همین
درک نادرســت از نحــوه تعامــل بــا حادثههــای تاریخی ،اســتفاده
مغشــوش از رویکرد شــخصیتمحور در کنار رویکرد ماجرامحور و
ناتوانــی در حفظ تعادل میان آنهاســت؛ چیزی کــه بیگلو در فیلم
مانــدگاری مثــل «دیترویت» خالقانه از آن بهــره میبرد و آبیار در
فیلم بیشتر جنجالی «شبی که ماه کامل شد» خواسته یا ناخواسته
مغلوبش میشود.
به همین دلیل این بار برخالف تجربههای قبلی و موفق آبیار بعد
از تماشــای فیلم به جای اینکه شــخصیتها ،لحظهها ،مکثها و
نگاهها در ذهنمان حک شــوند بیشــتر ســر بریدنها و شلیکها با
مــا میمانند؛ صحنههایی کــه برای تبدیل کردن یک فیلم به اثری
ماندگار در تاریخ سینما هرگز کافی نبودهاند.

