
می کند. این ادعا با نگاهی به تاریخ ســینما 
تأیید می شود. هم فیلم های اکسپرسیونیستی 
سینمای آلمان، که به شکلی عامدانه از قواعد 
دنیای پیرامون ما فاصلــه گرفتند، در طول 
تاریخ با تحســین فراوانی روبه رو شدند و هم 
فیلم های نئورئالیستی ســینمای ایتالیا که 
کاماًل در تالش برای واقع گرایی بی واســطه 
بودند. اما وقتی یک جریان در سینمای ایران 
نه فقط تکــرار که تکراری می شــود، تالش 
برای فرا رفتن از مرزهای آن جنس ســینما 
می تواند ارزش افزوده ای برای فیلم محسوب 
شود - البته با یادآوری این نکته که فیلم در 

درجه اول باید دنیای خود را درست بنا کند.
این همــان نقطه ای اســت کــه »روز 
ششــم« در آن قابلیت تبدیل بــه یک فیلم 
کنجکاوی برانگیز را پیــدا می کند. برخالف 
آن چه در ابتــدای این بخش ذکر شــد، در 
سال های اخیر به نظر می رسد که تأکید مداوم 
و لحظه به لحظه به جزییات واقعیت پیرامون، 
برای عده ای از سینماگران ما، به خودِی خود 
و بدون توجه به کیفیت نهایی آثارشــان، به 
عاملی برای خودنمایــی و تعریف و تمجید 
تبدیل شده است: انگار هر چه بیشتر بتوان 
فیلــم را از نظر ظاهــر و رفتارهــا به همان 
چیزی شبیه دانســت که هر روز در خیابان 
می بینیم، باید بیشــتر از فیلم تعریف کنیم. 
آن چه در این میان دارد فراموش می شــود 
قدرت تخیل، داســتان گویی و اســتفاده از 
امکانات نمایشی جهت ساخت دنیایی است 
که بتواند روی پای خود بایستد. »روز ششم« 
فیلمی اســت که روی همین مســائل تکیه 
می کند. در بســیاری از دقایق فیلم شاهدیم 
که قاســم زاده بر این نکته تأکید می کند که 
قرار نیست مو به مو از واقعیت روزمره تبعیت 
کند. این نکتــه را از طریق دنبال کردن ابعاد 

از جنس مختلف فیلم می توان دریافت: 
دیالوگ گفتن شــخصیت ها تا 
میزانسن ها و جنس تدوین اثر.

نتیجه: »روز ششم« فیلم 
آبرومندانه ای اســت که به اندازه 

شایســتگی اش دیده نشــد. 
نکته ای کــه در درجــه اول 

جلب نظر می کند، جســارتی 
اســت که در کار قاســم زاده اصل 

به چشــم می خــورد. 
برخالف اکثر فیلم های 
این سال های سینمای 
ایران، قاســم زاده اصل 

تالش می کند تا 
زمان مرده را در 

فیلم به حداقل 
میــزان ممکن 
کاهــش دهد. 

بنابرایــن در طــول فیلم 
تقریبــاً خبــری از تکرار 

چندباره ایده ها و موقعیت ها نیست. این 
نکته حتی در شکل تدوین فیلم )کار پرهام 

وفایی( و استفاده مکرر از تکنیک فست موشن 
هم قابل مشاهده اســت. با داستانی روبه رو 
هستیم که بدون مکث پیش می رود و برای 
درک درســت جزییات باید با دقت تمام به 
تماشایش نشست. قاسم زاده اصل در مجموع 
در ساخت جهان ویژه اش موفق عمل می کند: 
جهانی که یادآور آثار نوآر به نظر می رسد اما 
ارجاع پایانی فیلم به آثار کمیک نشان دهنده 
یکی دیگر از منابع الهام فیلمساز هم هست. 
از این جنبه، »روز ششم« را می توان ترکیب 
غیرمنتظره ای دانست از جهان فیلم های نوآر 
و جهان اغراق شده آثاری چون »شهر گناه/ 
سین سیتی«. البته این ترکیب بعضی جاها 
چندان نتیجه بخش نیست و به نظر می رسد 
که شــاید با اجرایی کالســیک تر می شد به 
نتیجه بهتری رســید. با این وجــود در کل 
می توان تالش فیلمساز را پذیرفتنی ارزیابی 

کرد.
فیلم البته از جنبه هایی ضربه خورده و 
نتوانسته به فیلم خوبی تبدیل شود: با وجود 
حضور پذیرفتنــی بازیگرانی چون مصطفی 
زمانی، امیر جعفری و مهدی حســینی نیا، 
کیفیت بازی ها یکدست نیست و این مشکل 
خیلی وقت هــا توی ذوق تماشــاگر می زند 
)این امر شاید ناشــی از بودجه اندک فیلم و 
استفاده از بازیگرانی باشد که چه بسا انتخاب 
اول فیلمساز نبودند(، برخی از روابط سست 
هستند و عمق پیدا نکرده اند و انگار قرار است 
آن ها را بدیهی بدانیم، و بعضی از کنش ها در 

دنیای خود فیلم هم چندان پذیرفتنی به نظر 
نمی رسند. با این وجود، تجربه سال ها فعالیت 
در تلویزیون به کمک قاسم زاده اصل آمده و به 
فیلمی تبدیل شده که نوید حضور کارگردانی 
را در سینمای ایران می دهد که نمی خواهد 
به مناسبات تکراری تن دهد. همین می تواند 
نکته ای امیدوارکننده بــوده و ما را کنجکاو 

تماشای آثار بعدی قاسم زاده اصل نگاه دارد.

»ابلق« )نرگس آبیار(
سوار بر موج حوادث روز

امیدواری ها: می گویند سینما را به طور 
کلی می توان از سه جنبه ارزیابی کرد: هنری، 
صنعتی و ژورنالیســتی. این ابعــاد البته در 
بســیاری از موارد با یکدیگر هم پوشانی پیدا 
می کنند اما نکته کلیدی این اســت که هر 
کدام از این ابعاد اهمیت خاص خود را دارد. 
بعضی از فیلم ها ممکن است صرفاً به عنوان 
یک اثر هنری و با کمتریــن میزان توجه به 
جنبه ژورنالیستی ساخته شوند درحالی که 
تعداد دیگری از آثار تالش می کنند تا به یک 
جریان روز پرداخته و تماشــاگر را در مورد 
آن به تأمل وادار کننــد. البته صرف توجه به 
جنبه ژورنالیســتی باعث می شود که تاریخ 
مصرف فیلم چندان طوالنی نباشد اما حتی 
این فیلم ها هم ممکن اســت کار خود را در 

کوتاه مدت با موفقیت به سرانجام برسانند.
یکی از حقایق تلخ در مورد سینمای دهه 
9۰ ایران این اســت که خیلی از فیلمسازان 
بیش از توجه به مسیر حرکت جامعه، سعی 
در تقلید از یکدیگر داشته اند. البته این کاماًل 
طبیعی اســت که بعد از موفقیت ویژه یک 
فیلم، آثار دیگری در تالش بــرای تکرار آن 
موفقیت ها ساخته شــوند اما این 

سته  از آثار اگر صرفاً به بازتولید د
همان الگوها به شــکلی 
غیرخالقانه اکتفا کنند، یا 
به موفقیت نمی رسند یا، 
حتی در صورت موفقیت 
کوتاه مدت، خیلی زود فراموش 
می شــوند. به عنوان مثال، فیلم 
»جدایی نادر از ســیمین« موجی 
از فیلم هایی را بــه راه انداخت که 
فقــط در ظاهر به فیلــم فرهادی 
شباهت داشتند. در شرایطی که جامعه 
ایران روزبه روز در حــال تحول بود، این 
فیلم هــای تقلیدی ســعی می کردند 
نعل به نعل از فیلمی تقلید کنند که در 
واقع با تحلیل جامعه انتهای دهه 8۰ ساخته 

شده بود.
در چنین شرایطی، »ابلق« از لحاظ 
ژورنالیستی فیلم بســیار مهمی است. 
آبیار در فیلم تازه اش دســت روی موضوعی 
گذاشته که در چند سال اخیر نه فقط در ایران 
بلکه در تمام جهان یک موضوع بسیار جدی 
و مورد بحث بوده اســت. با توجــه به تجربه 
نه چندان زیاد ســینمای ایران در پرداختن 
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زیر ذره بین

»روز ششم« 
فیلم آبرومندانه ای 
است که به اندازه 
شایستگی اش 
دیده نشد. نکته ای 
که در درجه اول 
جلب نظر می کند، 
جسارتی است که 
در کار قاسم زاده 
اصل به چشم 
می خورد. برخالف 
اکثر فیلم های این 
سال های سینمای 
ایران، قاسم زاده 
اصل تالش می کند 
تا زمان مرده را در 
فیلم به حداقل میزان 
ممکن کاهش دهد. 
بنابراین در طول فیلم 
تقریباً خبری از تکرار 
چندباره ایده ها و 
موقعیت ها نیست


