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»ابلق« فیلمی بــه کارگردانی نرگس آبیار 
است. محمدحسین قاســمی تهیه کننده کار و 
بهرام رادان، الناز شاکردوســت، هوتن شکیبا، 
مهران احمدی، گیتی معینی و گالره عباســی 
از بازیگران فیلم هستند. داســتان این فیلم در 
حاشیه شهری بزرگ می گذرد و شخصیت اصلی 
آن زنی اســت که با همسر و فرزندش به سختی 
زندگی می کند اما با ماجرایی روبه رو می شود که 

حیثیت او را به خطر می اندازد.
»ابلق« در سی ونهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر چهار ســیمرغ بلورین را به خود اختصاص 
داد: بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران، بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن )گالره عباسی(، بهترین 
چهره پردازی و بهتریــن جلوه های ویژه بصری. 
فیلم همچنین در شــش رشــته دیگر از جمله 
بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر 
نقش اول زن )الناز شاکردوست( و بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن )گیتــی معینی( نامزد دریافت 

سیمرغ بلورین شد.

دیگران چه گفته اند؟ 
آریا قریشــی: آبیــار به قــدری درگیر 
فضاسازی شده که از مهم ترین وجه فیلم، یعنی 
شــخصیت پردازی، غفلت کرده اســت. چیزی 
حدود نیم ساعت طول می کشــد تا داستان راه 
بیفتد و در آن نیم ساعت عماًل شخصیتی شکل 
نگرفته: نه مسیر وسوسه شدن جالل ساخته شده 
و نه شخصیت راحله به عنوان زنی که قرار است 
تغییری درونی را از سر گذرانده و به بازشناختی 
نســبت به آدم ها و محیط پیرامون برسد. تعدد 
نماهای هوایی که محله را از باال نشان می دهند، 
می توانست تمهید خوبی برای نمایش محیطی 
همسان ساز باشــد که حاال یک نفر در آن قرار 
است مســیری متفاوت با دیگران را بپیماید. اما 
این تمهید زمانی جواب می داد که این تصویر در 
درجه اول از طریق پردازش مناسب شخصیت ها 
ساخته می شد. به همین دلیل است که ابلق به 
فیلمی ناقص و ناکام تبدیل می شود. تأکید فراوان 
آبیار بر نمادپردازی ها که فرصت کشف وشهود 
را برای تماشــاگر از بین می برد، سکانس هایی 
تصادفی و فاقد روابط علی مناسب که قرار است 
در نتیجه گیری مورد بهره بــرداری قرار گیرند و 
پایان بندی عجوالنه ای که فرصت یک نقطه اوج 
تکان دهنده را از بین می برد، حسرت بر باد رفتن 

یک فرصت طالیی را مضاعف می کنند.
رضا صائمی: فیلم »ابلق« تــراژدی برزخ 
زنانه میان ســکوت و فریــاد را در تجربه آزار به 
تصویر می کشــد و این که چطــور هنجارها و 
خرده فرهنگ های اجتماعی، امکان روایت گری 
و اعتراض زنانه نسبت به تجاوز و تعدی را از آن ها 
گرفته و آن را مجبور می کند تا به سکوتی کشنده 
و ویرانگر تن بدهند. ترسیم موقعیت برزخی زن 
ستم دیده قصه خود عمق درد را به تصویر می کشد 
و فیلم قرار است همین وضعیت تراژیک منفعالنه 
را با ارجاع به شرایط فرهنگی و اجتماعی طبقه ای 
که شخصیت های قصه به آن تعلق دارند بازنمایی 
کند. اساساً قرار نیست فیلمساز از زن قصه خود 

قهرمان بسازد، همچنان که انفعال راحله او را به 
ضد قهرمان بدل نمی کند. مسأله دقیقاً گزارش 

یک واقعیت است.
احمد شاهوند: در تمامــی نماهای فیلم، 
مهم ترین چیزی که پررنگ اســت، خودنمایی 
کارگردان اســت. گویی نرگس آبیار می خواهد 
ضعف کارگردانی اش را پشت حرکات سرسام آور 
و بالتکلیف و کاماًل ادایــی دوربین پنهان کند و 
حتی با صدای بلند بگوید »این منم که هستم« 
غافل از این که پشت همه این اداها، خرابه ای بیش 
نیست. بیشتر از 2 ساعت در یک محله هستیم، 
اما دریغ از ترسیم درست جغرافیای محله. تا پایان 
حتی مشخص نمی شــود خانه شخصیت های 
اصلی چه موقعیتی نســبت به هم دارند چون 
کارگردان حواسش جای دیگری است. بس که 
شخصیت های فرعی و اصلی درهم و تو هم حرف 
می زنند. حدود ۱۵-۱۰ دقیقــه از فیلم، حتی 
دیالوگ ها نامفهوم است و حتی شنیده نمی شود. 
۵۰ دقیقه از فیلم گذشته و هنوز نمی دانیم کی به 
کی است و داستان از چه قرار است! کارگردان که 
مبهوت سوژه جهانی اش شده و مدام در ذهنش 
مشغول مرور پایان بندی دهن پرکن فیلم است، 
یادش رفته که شخصیت پردازی کند. یادش رفته 
که داستانی هم باید باشد برای روایت. یادش رفته 
که هنر کارگردانی به تکان های بی کارکرد دوربین 

نیست، یادش رفته که…

نظر عوامل
گالره عباسی )بازیگر(: این نقش چالش 
زیادی برای من داشــت. کار کردن با خانم آبیار 
همیشه خیلی جذاب است. برای من هم نقش 

متفاوتی بــود چون از طبقه ای متفــاوت بود ما 
می خواســتیم به شــکلی این نقش را طراحی 
کنیم که تا حاال از من دیده نشده است امیدوارم 
باورپذیر هم شده باشــد. به خاطر این نقش ۱۰ 

کیلو چاق شدم.
هوتن شکیبا )بازیگر(: من سعی کردم 
چالشی برای خودم ایجاد کنم، این افزایش وزن 
بود و در دوران قرنطینه که باشگاه ها بسته بود به 
صورت سنگین ورزش کردم. در حین فیلمبرداری 

به لحاظ فیزیکی شرایط خیلی سختی داشتیم.
نرگس آبیار )کارگردان(: نماد در فیلم های 
من همیشه هست البته نه این طور که گل درشت 
باشد بلکه تنیده در فیلم است. اگر نام این نمادها را 
اشیا بگذاریم که کاراکتر و تفسیر دارند باید بگویم 
بله. من معموالً این عناصر را در فیلم هایم دارم. 
فیلمنامه اولیه را پریسا کرزیان نوشته بود که برایم 
جذاب بود. ما تصمیم گرفتیم روی این فیلمنامه 
کار کنیم و بارها و بارها بازنویسی شد. دوست دارم 
کار اقتباســی کنم. رمان ها و کتاب های جذابی 
داریم که حیف است زمین بماند. در این جا هم 
دوست داشتم نگاه خودم را در فیلمنامه داشته 

باشم. )منبع: خبرگزاری تسنیم(

نظر شخصی 
»ابلق«، جدیدترین فیلم نرگس آبیار حداقل 
خیلی بهتر از فیلم پر ســر و صــدای قبلی اش 
)»شبی که ماه کامل شد«( می ایستد. دوربین 
اگرچه هنوز حرکات بسیار زیادی دارد اما کمتر 
شــاهد اداهای افراطی آن در »ابلق« هســتیم. 
فیلم خوش رنگ و لعاب و پــر از نماهای باالی 
سر )اوورهد( اســت. آبیار در به تصویر کشیدن 
جغرافیای مد نظــرش موفق عمــل می کند. 
کار خوب تیم چهره پــردازی و گریم و طراحی 
صحنه و لباس نیز به ســاخته شدن فضا کمک 
شــایانی می کند. بزرگ ترین ضربات را فیلم از 
شخصیت هایش می خورد. البته که می بایست 
انتخاب بازیگر را هم در این جا اضافه کنیم. چرا 
که انتخاب بهرام رادان برای چنین نقشــی به 
نظر نگارنــده خطا بوده اســت. رادان نمی تواند 
تصویر جهنمــی یک متجــاوز را ارائه دهد چرا 
که نه در لحن و نه در فیزیک قــادر به بازنمایی 
چنین شمایلی نیست. برسیم به شخصیت ها. جز 
پرداخت نسبتاً اندازه شخصیت هوتن شکیبا در 
نقش شوهر، دو کارکتر اصلی دیگر را نمی توانیم 
بفهمیم. نه زندگی خصوصی رادان را می بینیم 
و نه به شاکردوســت نزدیک می شویم. این امر 
باعث می شود آن نبرد میانی داستان تباه شود. 
در نهایت »ابلق« از نظر بنده فیلم بدی نیست و 
می تواند مخاطبش را به سینما بکشاند، خصوصاً 
چون دست روی سوژه ای گذاشته که کنجکاوی 

را بر می انگیزد. 

چهره شاخص
خانم نرگس آبیار. با این که ســینمای آبیار 
خیلی مورد پســند این جانب نیست اما تالش 
و پرکاری  ایشان در ســال های اخیر برایم قابل 

تحسین است.

الهتابدرفستیوالرنگها
ابلق )نرگس آبیار(

دوربین اگرچه 
هنوز حرکات بسیار 
زیادی دارد اما 
کمتر شاهد اداهای 
افراطی آن در »ابلق« 
هستیم. فیلم خوش 
رنگ و لعاب و پر از 
نماهای باالی سر 
)اوورهد( است. 
آبیار در به تصویر 
کشیدن جغرافیای مد 
نظرش موفق عمل 
می کند. کار خوب تیم 
چهره پردازی و گریم 
و طراحی صحنه و 
لباس نیز به ساخته 
شدن فضا کمک 
شایانی می کند


