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ایمان عبدلی

تفاوت یــک متن ژورنالیســتی با 
یک فیلم سینمایی یا یک اثر داستانی 
چیســت؟ در مقاله ای که برای روزنامه 
نوشته شــده، تحلیل و آسیب شناسِی 
وقایع مهم ترین رکن اســت. نویسنده 
نمی خواهد و البته نیازی هم ندارد که 
کاراکتر و داستانی بســازد تا حرفش را 
برساند. او مستقیم و بالواسطه حرفش 

را می زند.
 غرض از مقدمه این بــود که فیلم 
»هفت و نیم« ساخته نوید محمودی در 
پرداخت به یک مقاله ژورنالیستی نزدیک 
می شود. انتخاب ساختاری اپیزودیک 
برای یک فیلم، دشواری های گسترش 
داســتان را کمتر می کند و می شود در 
اجرایی مینی مال تــر کار را جلو برد، اما 
همزمان چنین ســاختاری کار را برای 
تعمیق داستان و شــخصیت پردازی 
محدود می کند. حاال اگر تعداد اپیزودها 
بیشتر هم باشد که کار سخت و سخت تر 

می شود.
 الجرم فیلمســاز مجبور اســت به 
کلیشــه ها پناه ببرد، به کلیشــه پناه 
بردن همان و جایگزینِی تیپ به جای 
شــخصیت همان. در »هفــت و نیم« 

اولین ضربه به فیلم از همین ناحیه وارد 
می شــود، تیپ ها جای شخصیت ها را 
گرفته اند و جهان داســتان ها، جهاِن 
منحصر به فرد و به یادماندنی نیست. این 
کلیشه هم نیاز به گفتن ندارد که وقتی 
جهان خلق شده توسط هنرمند، یگانه 
نباشد، چیزی ادامه پیدا نمی کند، صفت 
ماندگاری خلق نشده و پس فرایند خلق، 
ناقص می ماند و گویی جنین کارگردان، 

سقط شده.
برای اثبات مدعای بــاال، اپیزود به 
اپیزود و کاراکتر بــه کاراکتر، »هفت و 

نیم« را بررسی می کنم.
یکم »شبانه«، دختری مهاجر که در 
یک کارگاه خیاطی مشغول به کار است. 
از میانه گفتگوهای شبانه و همکارش 
اولین معمای داستان مطرح می شود، 
شبانه رازی دارد که ترجیح می دهد با 
نصیر )نامزدش( درمیان بگذارد. رازی 
درباره بکارت. این اولین کلید ماجراست. 
هفت و نیم می خواهد فیلم جسوری باشد 
و حداقل در سوژه که این گونه است اما در 
اجرا شاید محمودی نتوانسته همپای 
سوژه اش پیش برود، ما درد شبانه را از 
طریق گفتگو متوجه می شویم. طبعا با 
چنین سوژه ای جای زیادی برای تصویر 
کشــیدن ماجرایی که در نوجوانی بر او 

رفته، ممکن نیست اما خب می شد در 
یک فرم انتزاعی و با بسط دادن مضمون، 
کار را عمــق داد. کالم نقش هم افزایی 
دارد و جایگزین یک امر بصری نیست 
و نمی تواند باشد، انصافا البته این اپیزود 

جزو خوب های فیلم است.
دوم »نگار« که نقشــش را هستی 
مهدوی فــر ایفا می کنــد و نامزدش 
محراب، با بــازی محمدرضا غفاری 
از درک او عاجز اســت. ایــن اپیزود، 
یادآور فیلم »خانه دختر« است. آنجا 
هم رعنــا آزادی ور در نقش دختری 
بود که توســط خانواده همســرش 
برای آزمایش بکارت قبــل از ازدواج 
تحــت فشــار بــود. اگــر در اپیزود 
اول، بکارت تحت تاثیر یک مســاله 
فراملیتی)مهاجرت( از دســت رفته 
بود و فیلســماز تلویحا نــوک پیکان 
انتقادش را به ســمت نابسامانی های 
منطقــه ای گرفته بــود. این بار تماما 
مســاله، نقد نگاه های احتماال به زعم 
فیلمساز متحجر و واپس گراست که 
زندگی یک دختــر در خانه ای تنها را 
برابر با بی بند و باری اخالقی می دانند. 
نقد ســنت مســاله اپیزودی ست که 
کم اســت، خصوصا دربــاره محراب 
که ســردرگم و بالتکلیف اســت اما 

کلیت این قســمت هــم قابل قبول 
است، حداقل دیالوگ ها سالم و رو به 

جلو است.
ســوم »فرشــته« کــه از حیــث 
فیلمبــرداری، بازیگوشــانه ترین و 
درعین حال جســورترین، اپیزود فیلم 
است. ما با فرشته روی تخت یک مطب 
آشنا می شویم، او آمده که چیزی که در 
رابطه ی نامزدی اش از دست رفته را به 
خاطر ارضای نگاه اطرافیان در آستانه 
مراســم ازدواجش احیا کند. از حیث 
تیپ بندی این اپیــزود کامال در کانال 
روایت قبلی جا می گیرد و اینجا هم مساله 
خانواده شوهر و بکارِت قبل ازدواج مطرح 
است، این روایت به راحتی می شد حذف 
شود و به ساختمان کلی فیلم هم نه تنها 
آســیب نمی زد بلکه جایی برای بسط 
اپیزودهای بعضا ســردرگم را می داد، 
حرف و مســاله »نگار« و »فرشــته« 

یکی ست در واقع.
چهارم »نیلوفر« که اولین انحراف 
در فیلــم را از همیــن جــا می بینیم، 
اپیزودی که البته بســیار ماهرانه اجرا 
شده و اصال آن فضای گاوداری و حضور 
و غیاب هوشمندانه دوربین و نحوه بیان 
دیالوگ ها همه جاندار و واقعی ست اما از 
حیث مضمون، انحراف اتفاق افتاده. اینجا 

در واقع مساله »ترنس«ها مطرح می شود 
و نیلوفر در آستانه عروسی اش مقابل پدر، 
دست به افشاگری می زند. فیلمساز باز 
هم نگاه ســنتی را نقد کرده، اما بکارت 
اینجا مساله اصلی نیست، مساله ای در 
الیه های زیرین روایت اســت. از دست 
رفتن بکارت در یک رابطه ی نامشروع و 
یا در یک تجاوز با مساله ترنس ها به طور 
کلی فرق دارد. در واقع این یک مســاله 
بیولوژیک اســت، تجاوز یک آســیب 
اجتماعی ســت و بکارت یک مســاله 

مربوط به حوزه خصوصی.
پنجم »ناهید« که از حیث مضمون، 
بسیار نزدیک به اپیزود اول است. آن جا 
یک دختر بچه مهاجــر در یک فرآیند 
غلط، قربانی تجاوز شده بود و اینجا یک 
دختر بالغ که قصد مهاجرت به آلمان دارد 
برای کسب مدارک احراز هویت مجبور 
به ازدواج صوری می شود. بکارت دوباره 
در این اپیزود به مساله ثانویه تبدیل شده، 
مســاله اولیه حقوق مهاجران افغان در 
ایران است. در واقع این بیشتر مانیفستی 
در جهت احقاق حق جماعتی ست که 
تحت تاثیر آسیب های این چنینی قرار 
دارند و حاال در ایــن میان بکارت هم به 
عنوان یک خرده آسیب در این میان گاه 
مساله می شــود، اما حداقل در داستان 
ناهید، مساله اولیه نیست. گو این که اگر او 
مدارک شناسایی داشت نیازی به ازدواج 

صوری نداشت.
ششــم »راحیــل« پرت تریــن و 
ضعیف ترین اپیزود فیلم کــه مملو از 
سهل انگاری ســت.گروهی نابازیگر در 
یک اتاقک به فاجعه بارترین شکل ممکن 
دیالوگ می گویند و اساسا خرده داستان 
این اپیــزود از آن ملــودرام آبکی های 
تُرکی ست. دختر و پسری که با هم بودند 
و حاال دختر در آستانه یک ازدواج قرار 
دارد، برای جور کــردن عمل زنانه اش 
مجبور می شــود از نامزد قبلی اش پول 
بگیرد! طرح این اپیزود و شکل اجرای 
آن در حد تئاترهای دبیرستانی ست. باز 
در آن ها نوعی از یک کار خالقانه ی بکر 
وجود دارد و ترغیب به کشف می کند، 
اینجا که همه چیز کلیشه ای و فاجعه بار 
است و بدتر این که با هیچ کدام از اپیزودها 
هم اشتراک معنایی ندارد. یک اپیزود 
بی حوصله الصاق شده به فیلم که کاش 
نبود و جا را برای بقیه باز می کرد. ضمنا 

هیچ نگاه نقادانه ای هم نــدارد و از این 
لحاظ هم با کلیت اثر همگن نیســت و 

بیرون می زند.
هفتم ِشَکر که بعد از اپیزود راحیل، 
ضعیف تریــن اســت و از حیث ضعف 
در رتبه دوم قرار می گیــرد، دخترک 
گل فروشی که قربانی شِب نشئه و قمار 
پدر می شــود! مالحظــه می کنید که 
همین نیم خطی اش هم آکنده از کلیشه 
است. دو بازیگر نوجوان این اپیزود هم در 
حد سریال های شبکه یک صدا و سیما 
نقش آفرینی می کنند و کارگردان هیچ 
کنترلی روی زبان بدن آن ها ندارد. واضح 
است که حداقل دخترک این اپیزود، به 
قولی باالشهری ســت و در راه رفتنش 
کرشمه و حتی تفرعن دارد. این جا هم 
بکارت مساله ثانویه است و مساله اساسی 
وضعیت مهاجران و زاغه نشینی و حتی 
شاید آسیب قمار است! انگار کارگردان 
خواسته هفت اپیزود داشته باشد و آن 
به عدد هفت رســیدن برایش مساله 

مهم تری بوده! 
در هر صــورت نبود یک انســجام 
مضمونی و نوســان اجرا در اپیزودهای 
مختلف و تاکید بیهــوده روی فراوانی 
اپیزودها، »هفت و نیم« را مخدوش نشان 
می دهد. فیلمی که چند ایده جسورانه را 
به باد می دهد و حتی با نسخه ای چون 
»اوریون« در همین سینمای مستقل 
ایران، قابل قیاس نیســت. فیلمی که 
تمرکز روایــی دارد و کاراکترهایش تا 
سال ها بعد در ذهن می مانند، اما »هفت 
و نیم« همان مقاله ی روزنامه ای ســت 
که شاید فردا برای شیشه پاک کردن، 

مصرف می شود و منقضی!

پراکنده و بدون انسجام و حواس پرت

هفتونیم؛پکیجمسائلزنانهدرهفتخوان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

رئیس سازمان سینمایی در نشست مجازی:
مبنا برگزاری جشنواره فجر است و  

سراغ اکران  آنالین نمی رویم
دومین نشست خبری رئیس سازمان سینمایی 
پس از گذشت ۱۵ ماه و به صورت مجازی برگزار شد.

حسین انتظامی درباره برگزاری جشنواره فیلم 
فجر گفت: شاید بشود ظرفیت هایی برای برگزاری 
جشنواره فیلم کوتاه و مستند به شکل آنالین ایجاد 
کرد، اما درباره جشــنواره فجر فعال بنا بر برگزاری 
آن است و اگر به دلیل کرونا نتوانیم به شکل سابق 
برگزار کنیم، درصورتی که نتوانیم امنیت فیلم ها را 
تضمین کنیم، سراغ اکران آنالین هم نمی رویم. وی 
در پاسخ به اینکه چه اصراری به باز بودن سالن های 
سینمایی هست وقتی مخاطب ندارند و چرا از اکران 
آنالین بیشتر حمایت نمی شود؟ گفت: اصراری که 
سینماداران دارند بخاطر نیروهایی است که در این 
سینماها کار می کنند و اگر اکران کامال متوقف شود 
آسیب جدی وارد می شود. البته مطابق مصوبه ستاد 
کرونا بازگشایی ســینماها کامال داوطلبانه است، 
اما در عین حال باید سیاست هایی داشته باشیم تا 
از اکران آنالین بیشتر استقبال کنیم. انتظامی در 
پاسخ به ســوال دیگری درباره  اینکه چرا سازمان 
سینمایی صدور مجوز در بخش VOD را راحت 
در اختیار صداوســیما گذاشته است؟ توضیح داد: 
ما در فناوری های نوپدید از جمله وی اودی نیازمند 
تعریف جدیدی در حکمرانی فضای مجازی هستیم 
تا برداشت متفاوت دستگاه ها اصالح شود. مراجع 
تخصصی در حال بررسی هستند تا بعد از جمع بندی 
مبنای عمل دستگاه ها قرار گیرد. وی در ادامه درباره 
امکان اکران آنالین فیلم »رستاخیز« در محرم امسال 
بیان کرد: مجوز عرضه این فیلم در شبکه نمایش 
خانگی در سال ۱۳۹۸ صادر شده است، بنابراین این 
موضوع از نظر سازمان سینمایی منعی ندارد و این به 
تصمیم مالکان فیلم بازمی گردد. البته فارابی یکی 
از مالکان فیلم است ولی برای اکران باید اتفاق نظر 

وجود داشته باشد.

انتظامی درباره راه اندازی سیستم شورای صنفی 
نمایش برای اکران آنالین گفت: در این باره پیشنهادی 
مطرح شده که با حضور صنوف، شورای صنفی نمایش 
آنالین هم داشته باشیم تا هم ترافیک را کنترل کنند 
و هم ضوابط و مقررات را به شکل صنفی با هم بررسی 
کنند، بویژه آنکه گفته شده برخی آمار در این حوزه 
قابل استناد نیست بنابراین از اصل این ایده استقبال 
می کنیم. رئیس سازمان سینمایی در بخشی  از این 
نشست تاکید کرد که اگر جشنواره ای برگزار نشود 
بودجه آن را در جایی دیگر نمی توان صرف کرد مگر 
با توافق های اصالحی با ســازمان مدیریت بودجه. 
با این حال بیشــتر درصدد هستیم تا جشنواره ها را 
بخاطر کشف استعدادها و ایجاد نشاط در حوزه تولید 
برگزار کنیم. انتظامی درباره رفع توقیف برخی فیلم ها 
مثل »گزارش یک جشن« یا »ارادتمند، تینا، بهاره، 
نازنین« و اینکه امکان صدور مجوز آن ها تا پایان دولت 
هست یا خیر؟ گفت: این به شورای نظارت و ارزشیابی 
برمی گردد که در صورت درخواســت بررسی  کند. 
رئیس سازمان ســینمایی درباره حاشیه های خانه 
ســینما در برخورد با صنوف مختلف و دیدگاهش 
نســبت به نقش صنف در مدیریت ســینما گفت: 
یکی از سیاست های عمومی دولت عقب نشینی به 
نفع صنوف است و همین شورای صنفی نمایش از 
ترکیباتی اســت که وظایف کلیدی دارد و در صنف 
هم هست. بنابراین هر چه مشــارکت بیشتر باشد 
به دوام کار، کمک بیشــتری می شود و در این راستا 
تفاهم نامه هایی میان سازمان سینمایی و خانه سینما 
وجود دارد و هر آنچه اتفاق افتاده اســنادش موجود 
است. وی در پاسخ به وضعیت پروژه های سینمایی در 
حال تولید و رعایت پروتکل های بهداشتی در آن گفت: 
اصل اول برای همه ما تولید است و در شرایط فعلی 
سالمتی سینماگران. در تولید ستاد کرونا اوایل خرداد 
فازبندی هایی انجام شد که در مرحله اول اولویت با 
پروژه هایی بود که فقط چند جلسه از فیلمبرداری 
باقی مانده بود. برای مراحل بعد پروتکل هایی تهیه 
شد که منتشر شد تا اعضای گروه ها در جریان حقوق 
خود باشند که اگر تخطی صورت گرفت به سازمان 

سینمایی یا مراجع ذیربط اطالع دهند.

نشست خبری

ماه چهره خلیلی را با سریال های تاریخی 
از جمله مختارنامه و کاله پهلوی و فیلم های 
سینمایی از جمله »چشمان سیاه«، »مرگ 
کسب و کار من اســت«، »تله«،»نقاب« و 
»پرنده باز« می شــناختیم، این بخشی از 
یگ گفتگوی قدیمی با اوســت که توسط 
خبرگزاری صبا انجام شده و به یادش در این 
جا بازنشر می شود، او جمعه گذشته به دلیل 

ابتال سرطان کبد در لندن درگذشت.  
    

 شما در ســال 82 برای بازی در فیلم 
»چشمان سیاه« به کارگردانی ایرج قادری 
بعد از 22سال به ایران آمدید و دوره بازیگری 
و کارگردانی را در موسسه سمعی و بصری 
استاد ســمندریان در سال 84 پشت سر 
گذاشتید. با توجه به اینکه فعالیت خود را با 
اثری سینمایی و نه تئاتری آغاز کرده اید، چه 
شــد که به جای رفتن به آموزشــگاهی 
سینمایی، آموزشگاهی تئاتری و به طور 
مشخص کالس های اســتاد سمندریان را 

انتخاب کردید؟

دلیل این که به آموزشگاه استاد سمندریان 
رفتم این بود که بعد از »چشــمان سیاه« برای 
»ازدواج به سبک ایرانی« به دفتر حسن فتحی 
دعوت شدم. مشکلی که آن زمان داشتم این بود، 
چون فقط یک سال از آمدنم به ایران می گذشت 
ته لهجه داشتم. ته لهجه ای که هیچ کس از روی 
آن متوجه نمی شــد که من از انگلیس آمده ام. 
من همان جا هم که بودم تحصیالت فارســی و 
تحصیالت قرآنی داشــتم و به کالس های شعر 
و خط می رفتم. پدر و مادرم اصرار داشــتند که 
من با فرهنگ ایرانی بزرگ شــوم و این فرهنگ 
را حفظ کنم. حدود 20 سال بود که ایران نیامده 
بودم و آن ها بــه هیچ وجه نمی خواســتند که 
من ریشــه هایم را فراموش کنم. هنگام فارسی 
صحبت کردن گاهی کلمه کــم می آوردم ولی 
در کل خوب حرف می زدم و لهجه ای که داشتم، 

لهجه انگلیسی نبود.
هیچ وقت اســتاد ســمندریان را فراموش 
نمی کنم. به یاد دارم که ایشــان از تکنیک های 
خاصی برای اصالح لهجه من استفاده می کردند و 
می گفتند تلفظ ها را این گونه بگو یا آهنگ جمالت 

این گونه است نه آن طور که تو می گویی. به شدت 
مصمم بودم که این اصــالح لهجه هر چه زودتر 
انجام شود، چون قرار بود که سریال »مختارنامه« 
را شروع کنیم و این مجموعه تلویزیونی پروژه ای 
بود که اصال نمی شد در زمینه فن بیان برای آن کم 
گذاشت و از این لحاظ کار دشواری بود. در واقع 
این گونه بود که ماجرا آغاز شــد. بعد از گذراندن 
دوره کالس هــای بیان، به شــکل رســمی در 
آموزشگاه استاد سمندریان نام نویسی کردم و 
یک دوره کامل دیگر را در آن جا گذراندم. دو سال 
متوالی به آن جا می رفتم، حتی زمانی که دوره ام 
تمام شــد، باز هم به کالس های استاد می رفتم. 
معتقدم بازیگری چیزی نیســت کــه بتوانید 
بگویید، من یک دوره دیده ام و کارم را انجام داده ام. 

بازیگر همیشه در حال یادگیری است.
 پس با توجه به رفــت و آمدتان به 
آموزشگاه سمندریان قطعا پیشنهاد بازی 

در تئاتر هم داشته اید؟
دقیقا، چون دوره های کالس های ایشــان 
را به صورت کامل گذراندم و بعــد از آن نیز هم 
چنان رفت و آمدم به آن جا ادامه داشت، پیشنهاد 

بازی در تئاتر هم داشــتم. از سوی دیگر تقریبا 
به صورت هم زمان در ســه مجموعه »در چشم 
بــاد«، »مختارنامــه« و »کاله پهلوی« حضور 
داشتم و اتفاقا پیشنهادهای تئاتری زیادی هم 
می گرفتم. هر سه، پروژه هایی تاریخی، سنگین و 
الف ویژه بودند. مشکل این بود که به علت عظمت و 
سنگینی این پروژه ها فرصتی برای تمرین و اجرای 

تئاتر نمی ماند.
در ۱2 یا ۱۳سالی که فعالیت هنری می کنم، 
هشت ســال را به صورت متوالی در پروژه هایی 
بوده ام که به آن ها اشــاره کردم. »در چشم باد«، 
»کاله پهلوی« و »مختارنامــه« گاهی اوقات از 

نظر زمان فیلمبرداری، با یکدیگر هم پوشــانی 
داشــتند و از یک زمان به بعد »نردبان آسمان« 
محمدحســین لطیفی و »گــذر از رنج ها« به 
کارگردانی فریدون حســن پور هم به آن اضافه 
شد. این ها پنج پروژه سنگین تاریخی بودند که 
به من اجــازه کار تئاتر نمی دادنــد. هر زمان که 
به من پیشــنهاد بازی در تئاتر می شد، حسرت 
می خوردم که چرا زمان کافــی برای پذیرفتن 
آن ندارم. بین آن پنج پــروژه تلویزیونی، تقریبا 
در حدود ۳0 فیلم سینمایی هم حضور داشته ام 
که واقعا مدیریت زمان، برای انجام دادن همه این 

کارها امری دشوار بود.

بازخوانی یک گفتگوی قدیمی با ماه چهره خلیلی

حسرت می خوردم که چرا زمان کافی ندارم

گفت وگو

نبود یک انسجام مضمونی 
و نوسان اجرا در اپیزودهای 

مختلف و تاکید بیهوده 
روی فراوانی اپیزودها، 

»هفت و نیم« را مخدوش 
نشان می دهد. فیلمی که 

چند ایده جسورانه را به باد 
می دهد و حتی با نسخه ای 
چون »اوریون« در همین 
سینمای مستقل ایران، 

قابل قیاس نیست
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