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ایمان عبدلی

هشــدار؛ با مطالعه ایــن متن لذت 
تماشای »شــنای پروانه« تا حد زیادی 
کاسته خواهد شد. اگر فیلم را ندیده اید، 

این متن را نخوانید.
اگر »کرونا« بگــذارد و اکران حال و 
هوای نرمال پیدا کنــد، از همین حاال 
می شود پیش بینی کرد که فیلم خاص 
اکران تابستان »شنای پروانه« خواهد 
بود. فیلمی که تمپوی مناســبی دارد و 
خوش ساخت است و چند بار تماشاچی 
را به هیجان می آورد. محبوبیت فیلم در 
روزهای جشنواره ای که گذشت، گواه 
این مدعاست که اولین ساخته سینمایی 
محمد کارت در اکــران عمومی خوب 
خواهد فروخت. در این یادداشت درباره 
مســائلی مثل ریتم حرف نخواهم زد. 
خیلی ها درباره اش نوشته اند. اینجا از دو 
وجه به فیلم نگاه می کنم؛ یکی مساله ی 
ُگنده الت ها و جایگاه آن ها در فرهنگ 
عامه و مســاله ی دوم قواعد درام با نگاه 

 به ساختار فیلمنامه »شــنای پروانه«.
اگر مروری بــر اخبار همیــن یکی دو 
سال گذشته داشته باشــیم، دو چهره 
از فرهنــگ ُگنده  الت ها به شــدت در 
کانون توجه بوده؛ یکی وحید مرادی و 
دیگری هانی ُکرده. با جزئیات ماجراهای 
مربوط به این دو بزرگوار! کاری نداریم. 
مســاله شــگفت زدگی از حجم توجه 
مردم به اخبار حوزه ی ُگنده  الت هاست. 
این توجــه افراطی البتــه که مختص 
امروز و دیروز هم نیســت و از دیرباز و از 
همان دوره »شــعبان بی ُمخ« حداقل 
در شهرهایی نظیر تهران، ُگنده الت ها 
موقعیتی استراتژیک در شهرها داشتند. 
آن زمان  شهرها محله محور بودند و حاال 
که اتوبان ها شــهر را قیچی کردند هم 

 ُگنده الت ها همچنان اثرگذارند.
»شــنای پروانه« از حیث پرداخت 
ُگنده  الت ها فیلمی آوانگارد است. اتفاقا 
برخالف آن چه که خیلی هــا فیلم را با 
»ابد و یــک روز« و »مغزهای کوچک 
زنگ زده« قیاس کردند، فیلم نســبتی 

با آن ها ندارد و تنها وجه اشــتراکش آن 
وجه نمایش کثافت و پلشتی ست. وگرنه 
الیه برداری که فیلــم از فرهنگ الت ها 
می کند، کم نظیر است. و این خالف آن 
چیزی ست که پیش از این در کارهای 
مثال حسن فتحی دیده بودیم. الت های 
فیلمفارسی ها و یا آثار فتحی، اگر خیلی 
سر به راه و تحت هنجار رفتار نمی کنند، 
اما معموال واجد مولفه هایی از جوانمردی 
و عطوفت هســتند که ســِر بزنگاه دِل 
تماشاچی را با خودشان همراه می کنند.

اگر در بی شــمار ِمی ُگســاری های 
فیلمفارســی نوعــی الاُبالی گــری را 
می بینیــم در نقطــه ی بدیــل آن با 
جوانمردی های کم نظیر و حتی سورئال 
مواجهیم که تنها از رســتم  و پهلوانان 
شاهنامه برمی آید. همین هم می شود که 
عنوان »الت « در فرهنگ عامه هاله ای از 
انسانیت آمیخته با نوستالژی را یادآوری 
می کنــد. این آثار انــگار توجیه کننده 
حضور فرهنگ الت مسلکی هستند که 
باید باشد تا نظم خیابان، کوچه و محله 

ورای حضور شهربانی چی ها و نیروهای 
انتظامی برقرار باشد.

تفاوت »شنای پروانه« با آثار دیگر از 
همین جا نشات می گیرد. فیلم به شدت 
الت ها را می زند و آن ها را بی آبرو می کند. 
هاشم قدرت طلب است و حتی برادرش 
را هم به خطر می اندازد. او به هر قیمتی 
می خواهد نفر اول باشد. تجاوز، قاچاق و... 
هر چه که فکرش را بکنید. مصیب هم که 
دست راست هاشم است، اوضاعش بهتر 
از او نیست. او در یک رابطه ی باج خواهانه 
َدمار از یک زن مطلقــه درآورده و همو 
را هم اجیر کرده که در اســتخر زنانه آن 
کار را کند. جالب اینجاست که در شروع 
داســتان ما با همان تصور همیشــگی 
از الت ها، آدم هــای فیلــم را قضاوت 
می کنیم و حتی تا میانه های داســتان 
گمان می کنیم که مطابق معمول با چند 
الت جوانمرد و لوطی مواجهیم. هاشم 
را یک غیرتِی خانواده دوســت رفیق باز 
می شناسیم و مصیب را جان در راه رفیق 

داده، قلمداد می کنیم.

رفته رفته اما درام شجاِع محمد کارت 
چهره ای واقعی و نه دیزاین شده از دنیای 
قلدرهای بی رحم به نمایش می گذارد. 
گمان نکنید که شــجاعت فیلم فقط 
محدود به زدِن چند گنده الت یا زدودن 
آن تصویر اســاطیری از آن ها در ذهن 
ماست. اتفاقا مساله فراتر از این هاست 
و الت ها حاال در مناســبات قدرت هم 
نقش های ســازمان یافته ی بیشتری 
دارنــد. از همین جهت هم هســت که 
»شــنای پروانه« نه ربطی به »ابد و یک 
روز« دارد کــه اصال آن اثر یــک درام 
خانوادگی با چاشنی بزهکاری اجتماعی 
بود و آسیب شناسی جامعه شناسانه ی 
عمیقی نداشــت و »مغزهای کوچک 
زنگ زده« هم تصویری کارت پســتالی 
و بازیگوشــانه از کثافــت و پلشــتِی 
حاشیه نشین ها بود. »شنای پروانه« اما 

چیز دیگریست. 
شــاخصه ی دیگری کــه احتماال 
برگ برنده »شــنای پروانه« در جذب 
مخاطب خواهد بود، مســاله فیلمنامه 
است. در این ســال ها بارها شنیدیم که 
فیلمنامه ها ضعف دارد و اصال مشــکل 
اساسی ســینمای ایران فیلمنامه های 
ضعیف و کم جان است. »شنای پروانه« 
اما با کمــی اِرفاق می توانــد نمونه یک 
فیلمنامه تر و تمیز باشــد. فیلم قبل از 
دقیقه 10 شروع می شود و تماشاچی را 
شکنجه نمی کند. طرح به موقع مساله در 
درام و آن آغاز کوبنده که در کالس های 
داستان نویسی بر آن تاکید می شود در 
فیلم محمد کارت به خوبی نوشته و بعد 
اجرا شده، تماشاچی گروگان سازندگان 

فیلم نیست.
شروع کوبنده اما اگر به خوبی بسط 
پیدا نکند، فیلم ُکند می شــود. مشکل 
شایع ســینمای ایران که با توجیهاتی 
روشنفکرمآبانه دســت به سر می شود. 
فیلم های ســاکن و در ِگل فرورفته که 
نه در عمق و نه در طــول حرکت ندارد 
و درجا می زند. تماشاچی یا باید با بغل 

دستی حرف بزند و یا گوشی را چک کند 
و یا منتظر گذر زمان باشــد، در »شنای 
پروانه« اما افت و خیز به موقع داســتان 
و روند سینوســِی تنش- آرامش باعث 
می شود که مخاطب چشم از پرده برندارد. 
این را بگذارید در کنار رازی که فیلمساز 
به موقع به آن پیچ و تاب می دهد و نرم نرم 
آن را افشا می کند. هم حواس مخاطب را 
به دنبال خودش می کشاند و او را راضی 

نگه می دارد.
لو رفتن فیلم پروانه از یک استخر زنانه، 
قتل پروانه توسط هاشم، زندانی شدن 
هاشــم، تالش خانواده برای نجات او از 
چوبه دار، تریلر معمایی یافتن آن کس که 
به هاشم نارو زده، شیفت درام از هاشم به 
حجت، پرداخت همدالنه ی حجت، نَقب 
زدن به زیر پوست شهر با آن افشاگرِی 
داستانی در سکانس های تولید مشروبات 
و قمارخانه و... فصل افشاگرِی مصیب، 
سقوط مصیب، سقوط هاشم و سکوت 
حجت، همه و همه عناصری هستند که به 
درستی و بجا در فیلمنامه کاشته شدند. نه 
زود خرج شدند و نه دیر به کار رفتند، سِر 
موقع و به مثابه آشپزی که می داند نمک 
و فلفلش را کجای فرایند طبخ خرج کند.

همه  این ها به  به همراه چند رودست 
که سازنده را از تماشاچی جلو می اندازد 
و به او لذت ســینما را می دهد و سینما 

بیشتر از هر چیزی لذت است. 

درباره »شنای پروانه« از محمد کارت

تیزی، قمه و آن چه باید از »غیرت« بدانید

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

خانه داریوش اسدزاده پلمپ شد

همسر داریوش اسدزاده در مصاحبه ای با تسنیم 
گفت: خانه »داریوش اسدزاده« را پلمپ کرده اند و او 

در حال حاضر جایی برای زیستن ندارد. 
طاهره خاتون میرزایی، افزود: وقتی با »اسدزاده« 
ازدواج کردم بعد از مدتی اجاره نشــینی در همین 
خانه، آقای بازیگر به من گفته، این خانه را خریده. 
حتی 50 درصد از پول خرید این خانه را خودم دادم 
و اسدزاده هم به من گفت سه دانگ این خانه متعلق 
به توست. اما متأسفانه به محض اینکه داریوش فوت 
کرد، فردی مدعی شد صاحب خانه است و  این خانه 
برای اوست و امروز هم خانه را پلمپ و بنده را از خانه 
بیرون کردند. همسر مرحوم اسدزاده تأکید کرد: 5 
روز به من مهلت داده اند که اثاثیه ام را ببرم وگرنه به 
انباری دادگستری انتقال پیدا می کند. حاال مانده ام 
که چه کنم؟ جالب است زمانی که ایشان بیمار بود، 
من به دوست ایشان که همان آقای )ر( است و ادعای 
مالکیت این خانه را دارد، اطالع دادم حال ایشــان 
خوب نیست. اما وقتی همســرم فوت کرد، ایشان 
به من گفتند این خانه من است و باید اینجا را خالی 

کنی و حاال دچار این مکافات شده ام.
    

بازیگران »جیران« حسن فتحی 
قرارداد بسته اند

تهیه کننده سریال نمایش خانگی »جیران« به 
کارگردانی حسن فتحی خبر داد که این سریال این 
روزها در پیش تولید قرار دارد و به زودی وارد مرحله 
تولید می شود. اسماعیل عفیفه، تهیه کننده سریال 
»جیران« به کارگردانی حسن فتحی درباره دلیل 
تاخیر در تولید این پروژه بیان کرد: ما سال گذشته 
مجوز ساخت ســریال را دریافت کردیم و حتی با 
بازیگران قرارداد بسته ایم با این حال به دلیل اینکه 
ساخت دکور برای کارهای تاریخی طول می کشد، 

تولید این سریال به تاخیر افتاد.
وی ادامه داد: کرونا هم دلیل دیگری بود که باعث 
شد روند تولید حدود ۲ ماه به تاخیر بیفتد با این حال 
ما اکنون در پیش تولید سریال هستیم تا به زودی کار 

را شروع کنیم.
تهیه کننده »جیران« درباره شــباهت فضای 
داستانی این مجموعه با دو پروژه دیگر شبکه نمایش 
خانگی و اینکه چرا گاهی چند کارگردان در یک بازه 
زمانی سراغ سوژه ای مشترک می روند، گفت: تاریخ 
منبعی الهام بخش برای همگان است و پیش از این 
هم درباره ناصرالدین شــاه چند فیلم سینمایی و 

سریال ساخته شده است.
سریال »جیران« با نویسندگی احسان جوانمرد 
که پیش از این فیلمنامه »بانوی عمارت« را نوشته 

بود، به کارگردانی حسن فتحی به تولید می رسد.
داســتان این مجموعــه درباره یکــی از زنان 
ناصرالدین شــاه اســت و پریناز ایزدیــار از اولین 
بازیگرانی است که برای این سریال انتخاب شده بود.

    
 رونمایی از گریم بهنام بانی 

در گشت ارشاد 3

فیلمبرداری فیلم  سینمایی »گشت ارشاد ۳« به 
تهیه کنندگی و  کارگردانی سعید سهیلی اواخر هفته 
گذشته در تهران با حضور مسعود کیمیایی آغاز شده 
و در ادامه فیلمبرداری این فیلم، بهنام بانی خواننده 
پاپ جلوی دوربین رفت. این فیلم نخستین تجربه 

حرفه ای بانی در عرصه بازیگری خواهد بود.
تاکنون عالوه بر بهنام بانی، ســاعد ســهیلی و 
پوالد کیمیایی به عنوان دو  بازیگر اصلی فیلم جلو 
دوربین رفتند و بــه زودی بازیگران دیگر فیلم نیز 

معرفی می شوند.

پردهنقرهای

آبان نامجو

»جهان با من برقص« با دستاویز قرار دادن یک 
موضوع ازلی و ابدی موفق شده در حالتی مشنگ وار 
و سرخوشانه مثل لحظات ابتدایی نشئگی داستانی 
را تعریف کند که اتفاقا مدرن است. از آن جهت که 
بر جنبه های وجودی خلقت و انسان تاکید دارد و از 
طرفی کالسیک است، چون دائما مورد توجه بوده 

و هیچ وقت از اهمیت آن کاسته نمی شود. 
»جهان با من برقص« البته سرشار از قواعدی 
است که عامدانه نقض می شــود، یعنی شما در 
مواجهه با فیلمی مثل »جهان با من برقص« باید 
برخی قواعد کار را بپذیرید، وگرنــه امکان دارد 
کِل جهان داستانی به نظر شما باطل باشد و اصال 
آدم هایش را باور نکنید. مثال جهان چرا در میانه ی 
آن همه دوست و آشنا همنشــینی با گاوش در 
طویله را ترجیح می دهد و حتی منتظر پاســخ 
از او می ماند؟ در حالی که همــان رفتار تاکیدی 

دراماتیک بر جهاِن تنهای داستان است. 
یا اگــر نخواهیم با فضای فیلم همراه شــویم 
می توانیم از حجم بالهت ناهید شــاکی باشیم و 
اصال مطابق قاعده رئالیسم سیاهِ پرتکرار، چنین 
کاراکتری را غیرواقعی و دروغیــن بدانیم. اصال 
مگر می شــود که در گردهمایی چند دوست به 
بهانه ی مریضِی تشدید شده جهان، و در حالی که 
او امیدوارانه از یک سال بعد می گوید ناگهان کسی 
)ناهید( دربیاید و یادآوری کند که: »مگر شما سال 
بعد چیز نیستی«. تماشاگر رئال پسند و نکبت زده 

این سال ها کجا فرصت کرده در سینما و روی پرده 
چند قدم عقب تر برود و به چیزهایی جهان شمول 
و  روانتنی فکر کند؟ او دائما روی پرده انعکاسی از 
چیزهایی در خیابــان و جامعه دیده. قصدم انکار 
آن نوع از سینما نیست و آن هم قِی شده واقعیات 
نکبتِی کوچه و خیابان اســت و اتفاقا در همین 
روزهای دروغ زده، حقانیت افرادی چون فرهادی 
هم تایید می شود که سینمایش را بر مبنای قضاوت 
و اخالق پایه ریــزی کرد. اما خب اگــر »دروغ« 
مساله و بحث این روزهاست، مرگ هم بحث تمام 
روزهای تمام آدم هاست و از قضا سروش صحت 
هم نسبتش با زمانه را حفظ کرده و گمان نکنید 
چون موضوعی جهان شمول ساخته پس فیلمش 

اینجایی نیست و احیانا بی ربط است.
تاکید چندباره و رندانه بر نقش اینســتاگرام 
نه به شکلی که توی چشــم مخاطب فرو رود و نه 
طوری که فکر کنید قســمتی از »کلید اسرار« را 
می بینید، از جمله ظرافت های پرشمار »جهان 
با من برقص« است. جایی از فیلم ناهید با همان 
بالهت دائمــی اش عکس یکی از آشــنایان را به 
جهان نشان می دهد که در آستانه ترک دنیاست 
و ناهید خطاب به جهان می گوید هر آخر هفته به 
پیج آن آشنا  می رود و برایش فاتحه می فرستد! او 
از جهان می خواهد که مقابل دوربین گوشی اش 
قرار بگیــرد و البته اجازه هــم می گیرد که پس 
از مرگ جهان، پُســتی بــه یاد او منتشــر کند! 
همزمان پس از عکس بــرداری از جهان ناهید با 
گفتن »آخی« پیشــاپیش تالمــش را از فقدان 

 احتمالی جهان در یکی  دو ماه آینده ابراز می کند.
در جایی دیگر و در سکانس شبانه مواجهه جهان 
با شایان در ایوان آن ویالی خاص! جهان که نگران 
دنیای پس از خودش است از شایان می خواهد که 
چیزهای بیشتری از خودش بگوید، شایان پاسخ 
می دهد که من حرف هایم را در پیجم خواهم زد! 
شایان، خواستگار آسا، دختر جهان است و وجوه 
نمادین زیادی از یک نسل را دارد. او تاکید زیادی 
روی ورزش بدنسازی و تقویت عضالت دارد، الزم 
نیست که در این جا بنویسم و خودتان می دانید 
که  تقریبا  ســر هر کوچه و محلــه در این روزها 
یکی از این باشگاه های به اصطالح پرورش اندام 
پیدا می شود و دستورالعمل »چگونه ابژه جنسی 
دلفریبی باشیم« در تک تک الگوهای این ورزش 
تجویز می شود.  شایان البته مدلی ساده لوحانه و 
شاید قربانی گسترش چنین نگرشی است و گواه 
می آورم »آســا« هم در گفتگو با جهان، در جایی 
می گوید که »بدن« شایان را دوست دارد، همان 
شایانی که حرف هایش را در پیجش می زند و البته 
به موسیقی رپ و هیپ هاپ و راک هم عالقه دارد 
در عین اعتماد به نفس در ترانه اش می گوید :»مثل 
ماهی ها در اوج« و اگر پرسش بدیهی جهان نبود 
که: »مگر ماهی ها در اوج هستند« شایان هیچ وقت 
»عقاب« را جایگزین »ماهی« در شعرش نمی کرد.
در واقــع کاری کــه صحــت و صفایــی دو 
فیلمنامه نویــس کار کرده اند، ســاختن فضای 
یکدستی است که آدم هایش در بافت اثر جا دارند و 
بیرون نمی زنند. باورها و درون مایه ی فیلم به عنوان 

عنصری تزریقی یا الصاق شده به نظر نمی رسد و این 
از هر علتی بیشتر به دلیل همان چیزی است که در 
یادداشت های فیلم بر آن تاکید زیادی می شود. 
چیِز سهل و ممتنعی به نام »شخصیت پردازی« 
که در »جهان با من برقص« این مهم حداقل درباره 
نیمی از کاراکترها به خوبی اجرا شــده. از همین 
جهت هم هست که فیلمساز می توان حرفش را 
به گوش مخاطب برساند و به قولی داستانش گنگ 
نیست. شاید این فضا را نپسندید اما نمی توانید انکار 

کنید که حرف فیلم شفافیت ندارد.
دوست داشتن یا نداشتن فیلم هم بیشتر وابسته 
به این است که تا چه اندازه جایی برای بازیگوشی و 
شیطنت در ذهنتان حفظ کرده باشید در واقع برای 
تماشای چنین فیلمی در دقایقی باید عالم فرزانه 
و پیر ِدیر باشید و در جایی دیگر هم باید کودکی 
چهارساله باشید که تن به هیچ قاعده ای نمی دهد.

 در پایان حیفم آمد که اشاره ای به چند سکانس 
نمونه ای و ماندگار فیلم نکنم. سکانس هایی که به 
تیتراژ برنامه های سینمایی راه پیدا خواهند کرد و 
بعدها در شبکه های اجتماعی بارها و بارها دیده 
خواهند شد.  سکانسی که حمید و احسان جلوی 

ایوان ویال درباره حس ناهید به حمید صحبت و 
در واقع َکل َکل می کنند و حمید در گفت و گویی 
عریان، اعتراف می کند که ناهید برای پولش او را 
می خواهد اصال ملک و امالک هم بخشی از خوِد 
او )حمید( است. سکانسی که نظیرش را از لحاظ 
مضمونی نداشــتیم و از لحاظ اجرا هم درنهایت 
دقت پرداخت شده و یا آن سکانسی که بهمن، رضا 
را در طویله غافلگیر می کند و رضا بالهت خودش 
در بازی با یک توپ فوتبال خیالی ادامه می دهد و 

حتی بهمن هم آن توپ را در نهایت باور می کند.
این مثال آخری نمونه ای از همان سورئالی است 
که در فوق لیسانسه ها هم بارها دیده بودیم و حاال 
صحت پیش قراول آن شده. در هر صورت »جهان 
با من برقص« در این روزگار عجیب و غیر قابل باور 
شاید هم رئال ترین کارِ اکران باشد، از آن جهت که 
آن چه که از زبان مســئولین می شنویم و آن چه 
که در خیابان ها و تریبون ها در حال وقوع اســت 
یک دیستوپیای کم سابقه اســت که نظیرش را 
نداشتیم و حجم این جفنِگ سیاه، مرز میان آن چه 
که واقعی و فراواقعی است را باریک تر از هر دوران 

دیگری کرده است.

کمدی درست و حسابی و منسجم

جهان با من برقص؛ گروتسکِ درجه یک ایرانی

یادداشت

در »شنای پروانه« افت و 
خیز به موقع داستان و روند 

سینوسِی تنش-آرامش 
باعث می شود که مخاطب 
چشم از پرده برندارد. این 

را بگذارید در کنار رازی که 
فیلمساز به موقع به آن پیچ 
و تاب می دهد و نرم نرم آن 
را افشا می کند و مخاطب را 
به دنبال خودش می کشاند 
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