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جان دادن به شخصیتی مهم و گمنام! 
یکی از آثار مانــدگاری کــه ماه چهره خلیلــی در آن به 
نقش آفرینی پرداخت، مجموعه تلویزیونی »کاله پهلوی« به 
کارگردانی ضیاءالدین دری بود. ســریالی در ژانر تاریخی که 
تولید آن حدود یک دهه طول کشــید تا ایــن مجموعه را به 
یکی از کارهای فراموش نشدنی تاریخ سیمای ایران بدل کند. 
این سریال با داستان زندگی »فرخ باســتانی« جوانی ایرانی  
آغاز می شود که از طبقات فرودســت جامعه است ولی پس 
از تحصیل در مدرســه دارالفنون تهران، برای ادامه تحصیل 
به پاریس مــی رود و آنجا با دختری دورگه بــه نام بالنش )با 
نقش آفرینی نگین محسنی( آشنا شده و با او ازدواج می کند. 
اما ازدواج با بالنش برای فرخ که دارای شخصیتی ناپایدار است 
به خوشبختی ختم نمی شود. او مشخصاً در ازدواج دومش با 
شادی مستشارنیا ) با بازی بهاره کیان  افشار( نیز عاقبت به خیر 
نمی شود و به همین دلیل خود را دلباخته »وندی سیمسون« 
کارمند ســفارت انگلســتان می یابد. اما آیا وندی سیمسون 
شخصیتی خیالی است یا این شخصیت وجود خارجی داشته و 
انتزاعی نیست؟ وندی سیسمون شخصیتی حقیقی در ایران و 
در سفارت انگلستان بوده که دست بر قضا شناخت بسیار خوبی 
از ایران و فرهنگ این کشور داشته است. حتی گفته می شود این 
دختر نخستین شخصی بوده که دیوان حافظ را به زبان انگلیسی 
ترجمه کرده است. او زبان فارسی را به شیوایی بیان می کرده 
و تسلط کامل به این زبان داشــته است. برای جان بخشیدن 
به چنین شــخصیتی، دری بهترین انتخاب ممکن را داشت. 
حضور بازیگری که سال ها در انگلستان زندگی کرده و به خوبی 
با شخصیت یه دختر جوان انگلیسی آشناست، یکی از عوامل 
ماندگاری نقش سیمسون در این مجموعه به حساب می آید و 
چه کسی بهتر از زنده نام ماه چهره خلیلی که دارای این فاکتور 
است. خلیلی درست در موقعیت وندی سیمسون قرار داشت و 

انتخاب او یکی از وجوه برجسته کار ضیاءالدین دری بود. 

یاسر سماوات - مرگ بزرگترین اســرار است. این کالم موالی 
متقیان از عمیق ترین جمالتی است که در تاریخ، از بشریت به یادگار 
مانده است. این نوشتار البته به مناسبت سالروز تولد ماه چهره خلیلی، 
دختر محجوب و مهجور ســینما و تلویزیون ایران به رشــته تحریر 
درآمده اما پرکشیدن نا بهنگام او، به حدی دردناک بود که با گذشت 

یک سال و اندی هنوز نمی توان آن را در باورها گنجاند. 
امروز 25 دی ماه، زادروز بازیگری اســت که طی عمر کوتاه خود، 
نقش هایی ماندگار از خود روی پرده نقره ای و جعبه جادویی به یادگار 
گذاشــت. روزی که همزمان با 15 ژانویه میالدی است. تاریخی که 
در آن به ســال 1۶22 میالدی، مولیر، یکی از سه نمایشنامه نویس 
برتر قرن هفدهم، در فرانسه دیده به جهان گشود. همچنین مصادف 
است با زادروز الکساندر سرگییویچ گریبایدوف، شاعر، نویسنده و البته 
سیاستمدار روسی که در تاریخ ایران با نام او به دلیل ماموریت ناکامش 
در بازگرداندن زنان روســی االصل از ایران به روسیه تزاری آشناییم. 
جمال عبدالناصر،  دومین رئیس جمهوری مصر و پدر ناسیونالیزم عربی 

نیز در این تاریخ به دنیا آمد. 
ماه چهره خلیلی، بازیگر فقید ســینمای ایــران در چنین روزی 
بــه تاریخ خورشــیدی 25 دی مــاه 1355 دیده به جهان گشــود. 
خردسالی اش در ایران دیری نپایید و در ۶ ســالگی با خانواده  اش به 
انگلستان مهاجرت کرد. ماه چهره در لندن به دبستان و دبیرستان رفت 
و سپس در دانشگاه آکسفورد تا کارشنای ارشد معماری ادامه تحصیل 
داد. زندگی او اما در گرایش و عالقه به معماری خالصه نمی شد. او که 
نوه دختری زنده نام »پروین سلیمانی« محسوب می شد، شیفته سینما 
و بازیگری بود و ســرانجام راه خود را در این ورطه پیدا کرد، راهی که 

خلیلی را به سمت زادگاهش سوق می داد. 
بازگشت به ایران و بازی در »چشمان سیاه« 

سال 1381 و پس از 21 سال دوری از وطن، خلیلی برای بازی در 
فیلم سینمایی »چشمان سیاه« کاری از زنده نام ایرج قادری به ایران 

بازگشــت. پس از بازی در این فیلم و نقش آفرینی شخصیت 
»غــزل دالویز« برای بــازی در فیلــم کمدی-اجتماعی 

»اازدواج به سبک ایرانی« کاندید می شود اما او برای ادامه 
کارش در سینمای ایران مشکل کوچکی داشت. بیش از 
20 سال دوری از وطن، روی گویش خلیلی تاثیر خود 
را گذاشته بود و او نمی توانست به زبان مادری فارغ از 

لهجه انگلیسی تکلم کند. 
 پس خلیلی با معرفی حسن فتحی، دوره بازیگری 
دیگری را که شامل آموزش فن بیان هم می شد، این 
بار در ایران و نزد زنده نام حمید سمندریان پشت 

سر گذاشــت. مشــکل ماه چهره جوان به قول 
خودش ته لهجه او بود. البته خلیلی به حضور 
در این دوره ها بســنده نکرد و برای گذراندن 
دوره پیشرفته بازیگری، به انگلیس بازگشت 
 Method( تا مدتی را در مدرســه متــد
School( به آموزش فنون برجسته این 
حرفه بگذراند.  »نقــاب« ، دومین فیلم 
ماه چهره خلیلــی در ایران بود. فیلمی 
به نویســندگی پیمان قاسم خانی و 
کارگردانــی کاظم راســت گفتار که 
حواشی بسیاری پس از تولید داشت. 
ابتدا قرار بود این فیلم با نام »پوکر« 

اکران شود اما در پی همین حواشــی نام فیلم تغییر کرد. خلیلی در 
این اثر نقش بسیار کوتاهی داشت. او نقش »روناک« خواهر »نگار« 
با بازی سارا خوئینی ها را ایفا کرد. دختری که پس از اغفالش توسط 
دو کالهبردار )امین حیایی و پارســا پیروزفر( خودکشی می کند و 
نگار برای انتقام او گام به بازی خطرناک این دو می گذارد... درخشش 
خلیلی در این فیلم ها باعث شد از او برای حضور در کارهای متعددی 
دعوت شود. به این ترتیب او در سه مجموعه تلویزیونی »در چشم باد« 

»کاله پهلوی« و »مختارنامه« حضوری نسبتاً همزمان داشت. 
آشنایی ماه چهره خلیلی با مرحوم سمندریان باعث شد او در جامعه 
تئاتری هم به زودی چهره محبوبی شود. بازی در نمایش »دپوتات« 
که یک کمدی موقعیت )Situation comedy(محسوب می شد، 
ســرآغاز حضور خلیلی روی ســن تئاتر ایران بود. او در این نمایش 
نقش همســر نماینده مجلس با بازی اتابک نادری را برعهده داشت. 
ویژگی کمدی موقعیت این اســت که نقش های آن نمایش در اصل 
کاراکترهای طنزواره ای نیستند اما خطوط روایی داستان نمایشنامه 
آن ها را ناگزیر در موقعیت های کمدی قرار می دهد. شــب آغازین 
اجرای »دپوتات« با یک اتفاق فرخنده دیگر برای ماه چهره همزمان 
بود. خودش درباره آن گفته است:» شب افتتاحیه نمایش »دپوتات«، 
شنبه 21 فروردین، با تولد یک سالگی پسرم، پرواز هم زمان شد. آن 
شب اجرا به پرواز تقدیم شد. هم زمان شدن یک سالگی پسرم با اولین 
شب حضورم روی صحنه تئاتر اتفاقی بود که آن شب را برایم بسیار 

مهم و هیجان انگیز کرد.«
خلیلی در دهه 80 بازیگر پرکاری به شمار می آمد. »تله« »پرونده 
هاوانا« »موش« »سایه وحشت« »شور شیرین« »مرگ کسب و کار من 
است« »پرنده باز« و »شبکه« دیگر آثاری بودند که با بازی ماه چهره 
در دهه 80 روی پرده نقره ای جان گرفتند. با آغاز دهه ۹0 خلیلی که 
آن زمان بازیگر شناخته شده ای محسوب می شد، در اکثر فیلم هایش 
نقش های اول یا دوم یا مکمل را بازی می کرد. فیلم »هدیه« به سال 
13۹3 اثری بود که در آن با زنده نام علی انصاریان هم بازی شد. 
فیلمی که براساس داستانی واقعی ساخته شد. ماجرای 
فیلم مربوط به عباس و ستاره، زوج خوشبختی بود که  
زندگی عادی شان بعد از مطلع شدن از سرطان ستاره، 

زن عباس، شکل دیگری می گیرد. 
مرگ نابهنگام

ماه چهره خلیلی اواخر دهه ۹0 همزمــان با بازی در 
فیلم های متعدد متوجه بیماری صعب العالج سرطان 
لوزالمعده شــد. ماجرا از این قرار بــود که او هنگام 
فیلمبرداری یکی از کارهایش دچار درد معده 
شدیدی شد و پس از انتقال به بیمارستان، 
متوجه غده ســرطانی پیشرفته ای در 
معده اش شد. خلیلی دوست نداشت 
کســی از این موضوع با خبر شود و 
سال ۹۹ برای شیمی درمانی دوباره 
به لندن بازگشت اما بیماری به حدی 
پیشرفته بود که شیمی درمانی هم 
کمکی به او نکرد تا سرانجام صبحگاه 
روز جمعــه 1۷ مــرداد 13۹۹ در 
بیمارستانی در لندن چشم از جهان 

فرو بست. 
یاد و خاطره اش همیشه جاویدان. 

زادروز ماهی غریب اقیانوس سینمای ایران


