
اکران

 نگاهی به بهترین انیمیشن های 
یک تاریخ پر از وقایع دست نخورده دراماتیکبه نمایش در آمده در 2021؛

»شبی که ماه کامل شد« و »روز صفر«؛ یک سوژه و دو رویکرد

فعالیت های تروریستی عبدالمالک ریگی 
و گروهک جنداهلل، دستگیری او در اواخر سال 
88 و اعدام او در خــرداد 89، یکی از برگ های 
مهم دو دهه اخیر تاریخ ایران محسوب می شود. 
حوادث منجر به دســتگیری ریگــی از چنان 
بار دراماتیک باالیی برخوردار بــود که تقریبًا 
بالفاصله بعد از دستگیری ریگی بحث هایی در 
مورد ساخت فیلمی در مورد این واقعه درگرفت. 
حاصل آن بحث ها و ایده ها ساخت دو فیلم بود: 
»شبی که ماه کامل شد« )نرگس آبیار( و »روز 
صفر« )ســعید ملکان(. این توالــی، یک اتفاق 
کم سابقه )حتی شاید اغراق نباشد اگر بگوییم 
بی سابقه( را در تاریخ سینمای ایران رقم زد: این 
که یک حادثه واقعی به فاصله دو سال دستمایه 
اولیه ســاخت دو فیلم قرار گیرد. با این وجود 
شــباهت این دو فیلم به ندرت از حد یکی بودن 
نام کاراکترها فراتر می رود. ایــن، همان نکته 
مهمی است که ســاخت متوالی »شبی که ماه 
کامل شد« و »روز صفر« را به اتفاقی قابل تأمل و 

قابل بحث تبدیل می کند.
آبیار برای روایت یک ماجرای تکان دهنده، 
سعی کرده تا حد امکان از مسائل ایدئولوژیک 
فاصلــه بگیــرد. در عــوض، او تأثیــر مخرب 
عبدالمالک ریگی را از طریق نمایش دریغ آلود 
یک عشــِق ازدســت رفته برجســته می کند. 
تاریخ سینما نشان داده که بخشیدن جنبه ای 
ملودراماتیــک به ماجراهــای کالن تاریخی و 
سیاسی می تواند تأثیر مهیبی بر تماشاگر بگذارد. 
انتخاب یک مسیر کاماًل »شــخصی« )به این 
معنا که تمرکز فیلم بیش از کشمکش های َفرا 
َفردی بر کشمکش های شــخصی و خانوادگی 
است( برای روایت ماجرایی که در ظاهر بسیار 
َکالن تر از یک داستان خانوادگی است، انتخاب 
هوشــمندانه ای محسوب می شــود. بعضی از 
فیلم ها هستند که با همان انتخاب اولیه شان، 
بخش مهمی از راه موفقیــت را طی می کنند. 
»شبی که ماه کامل شــد« یکی از این فیلم ها 
اســت. به همین دلیل اســت که شــخصیت 
عبدالمالک ریگی )آرمیــن رحیمیان( یکی از 
شخصیت های مکمل »شبی که ماه کامل شد« 
اســت و فیلم با تمرکز روی فــراز و فرود رابطه 
فائزه منصوری )الناز شاکردوست( و عبدالحمید 
ریگی )هوتن شکیبا( – برادر عبدالمالک – پیش 
می رود. آن چه فیلم نشــان می دهد این است 
که ایدئولوژی غیرانســانی امثال عبدالمالک با 
مفهومی به نام عواطف انســانی بیگانه است و 
منجر به این می شود که یک رابطه پاک عاشقانه 
در نهایت یک فاجعه به بار بیاورد. این انتخاب، 
الاقل از دو جنبه مسیر بسیار مناسبی برای زیر 

سؤال بردن یک ایدئولوژی محسوب می شود: 
اول این که به جای پرداختن به جزییات مسائل 
سیاسی )که ممکن است صرفًا برای گروه خاصی 
از مخاطبان جذاب باشــد( بــا مفاهیمی بازی 
می کند که برای عامه مخاطبان هم جذاب و هم 
به سادگی قابل درک است )در واقع این مسیر، 
فرصت بیشــتری برای ایجاد همذات پنداری با 
شخصیت نزد مخاطب به وجود می آورد(؛ و دوم 
این که می تواند صراحتــًا به نفع یک نوع تفکر و 
علیه تفکری دیگر عمل کند بدون این که یک اثر 

سفارشی یا تبلیغاتی به نظر آید.
با این وجود، »شــبی که ماه کامل شــد« 
در اجرا به اندازه ایده اولیــه اش برانگیزاننده و 
قانع کننده نیســت. البتــه از نظــر اجرایی با 
چند صحنه خوب اجــرا شــده روبه روییم که 
در بهتریــن حالت می توانند جنبه اســتعاری 
قدرتمندی هم پیدا کنند – شاید شاخص ترین و 
ماندگارترین شان، سکانس غذا دادن عبدالحمید 
به گاندوها باشــد. همچنین آبیــار در مجموع 
در اجرای ســکانس های پرالتهاب و پرتعلیق 
موفق نشان می دهد و – همچون اکثر فیلم های 
دیگرش – نشان می دهد که در استخراج بهترین 
نســخه )یا الاقل یکی از بهترین نســخه های( 
بازیگران بااستعداد چه کارگردان توانایی است. 
با این وجود، به نظر می رســد که مشکل اصلی 
را می توان در پردازش شخصیت ها جست وجو 
کرد. از یک طرف، شخصیت اصلی و کسی که 
قرار اســت با او همدلی کنیم )فائزه( در طول 
فیلم شخصیتی منفعل است. او بیشتر در حال 
واکنش به حوادثی است که بر او نازل می شوند 
و این واکنش، از جایی به بعد، بیشــتر در قالب 
تالش برای فرار از شــرایط بحرانی و خطرناک 
نمایانده می شود. البته اتفاقات سنگینی که برای 
فائزه در طول فیلم رخ می دهد باعث می شود که 
او بتواند حّس دلسوزی را در تماشاگر ایجاد کند. 
اما انفعال دراماتیک او سبب می شود تا این حّس 

دلسوزی کمتر تبدیل به همذات پنداری شود.
با این وجــود به نظر می رســد بزرگ ترین 
فرصــِت ازدســت رفته فیلــم به شــخصیت 
بازمی گــردد. عبدالحمیــد  عبدالحمیــد 
پیچیده ترین شخصیت فیلم است: کسی که در 
اوایل کار واقعًا و از ته دل عاشق فائزه است و قرار 
است به تدریج نوعی دگردیسی روحی را از سر 
گذرانده و مقهور ایدئولوژی ضّد بشری برادرش 
شــود. با این وجود نکته در همین »به تدریج« 
بودن نهفته است. تمرکز فیلم روی شخصیتی 
که ســیر تحول درونی اش خیلی زود به پایان 
می رســد )فائزه( باعث شده که فرصت نمایش 
تحول منفی عبدالحمید فراهم نشود. به همین 

دلیل است که سیر تغییر شخصیت عبدالحمید 
چندان پذیرفتنــی از کار در نیامده و تا حدی 

ُگنگ به نظر می رسد.
با وجود این مشکالت، به نظر می رسد که 
آبیار در »شــبی که ماه کامل شد« در رسیدن 
به اصلی ترین هدفش )ایجاد حّسی دریغ آلود 
نسبت به عشقی زوال یافته( تا حدی موفق شده 
و این مهم ترین نکته اســت. چراکه استراتژی 
اصلی فیلم، ایجاد نفرت نســبت به جنبه ضّد 
انســانی ایدئولوژی رادیکال امثال عبدالمالک 
ریگی از طریق ایجاد همان حّس حسرت آلود 

است.
از سوی دیگر، سعید ملکان و همکارانش 
در »روز صفر« مســیری متفاوت و، به همان 
اندازه »شــبی که ماه کامل شــد« جسورانه، 
را طی می کنند. اگر در »شــبی که ماه کامل 
شد« تمرکز بر روابط خانوادگی بود، شخصیت 
اصلــی در »روز صفر« خانواده ای نــدارد. اگر 
نیروهای امنیتی در فیلم نرگــس آبیار نقش 
مهمی نداشتند )و حضور فرعی و کم رنگ شان 
هم به قدری از نظر دراماتیک بی کارکرد بود که 
تحمیلی به نظر می رسید( قهرمان »روز صفر«  
)با بازی امیر جدیدی( یک مأمور امنیتی مقتدر 
اســت که در طول فیلم هیچ گاه نمی توانیم به 
درون او نفوذ کرده و چیز چندانی از احساساتش 
بفهمیم. اگر شــخصیت اصلی »شبی که ماه 
کامل شد« را با شکنندگی و قربانی شدنش به 
یاد می آوریم، قهرمان »روز صفر« قرار است با 
انعطاف ناپذیر بودنش به خاطر آورده شــود – 
خصوصیتی که البته برای چنین شرایطی و حل 
یک بحران بزرگ مّلی، ضروری به نظر می رسد.

بنابراین، »روز صفر« در مســیری کاماًل 
متفاوت نسبت به »شــبی که ماه کامل شد« 

آبیار برای 
روایت یک ماجرای 
تکان دهنده، سعی 
کرده تا حد امکان از 
مسائل ایدئولوژیک 
فاصله بگیرد. در 
عوض، او تأثیر 
مخرب عبدالمالک 
ریگی را از طریق 
نمایش دریغ آلود یک 
عشِق ازدست رفته 
برجسته می کند

احسان دبیروزیری


