روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

صاحب امتياز :موسسه اطالعرساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول :مسعود حيدري
زيرنظر شوراي سردبيري

چاپ :کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر ،پالک 132
تلفن تحريريه)021(66956600:
اینستاگرام@tosee.ir ani :
		
نشانی سایتtoseeir ani.ir :

مدیر بازرگانی و روابط عمومی :مرتضی بلوکی

8

سینما

toseeir ani.ir

شماره / 549دوشنبه 9تیر  7/ 1399ذیالقعده 29/ 1441ژوئن 2020

پرده نقرهای

درباره «شنای پروانه» از محمد کارت

تیزی ،قمه وآنچه باید از «غیرت» بدانید

ایمان عبدلی

هشــدار؛ با مطالعه ایــن متن لذت
تماشای «شــنای پروانه» تا حد زیادی
کاسته خواهد شد .اگر فیلم را ندیدهاید،
اینمتنرانخوانید.
اگر «کرونا» بگــذارد و اکران حال و
هوای نرمال پیدا کنــد ،از همین حاال
میشود پیشبینی کرد که فیلم خاص
اکران تابستان «شنای پروانه» خواهد
بود .فیلمی که تمپوی مناســبی دارد و
خوشساخت است و چند بار تماشاچی
را به هیجان میآورد .محبوبیت فیلم در
روزهای جشنوارهای که گذشت ،گواه
اینمدعاستکهاولینساختهسینمایی
محمد کارت در اکــران عمومی خوب
خواهد فروخت .در این یادداشت درباره
مســائلی مثل ریتم حرف نخواهم زد.
خیلیها دربارهاش نوشتهاند .اینجا از دو
وجه به فیلم نگاه میکنم؛ یکی مسالهی
گُندهالتها و جایگاه آنها در فرهنگ
عامه و مســالهی دوم قواعد درام با نگاه

یادداشت

به ساختار فیلمنامه «شــنای پروانه».
اگر مروری بــر اخبار همیــن یکی دو
سال گذشته داشته باشــیم ،دو چهره
از فرهنــگ گُندهالتها به شــدت در
کانون توجه بوده؛ یکی وحید مرادی و
دیگریهانیکُرده.باجزئیاتماجراهای
مربوط به این دو بزرگوار! کاری نداریم.
مســاله شــگفتزدگی از حجم توجه
مردم به اخبار حوزهی گُندهالتهاست.
این توجــه افراطی البتــه که مختص
امروز و دیروز هم نیســت و از دیرباز و از
یمُخ» حداقل
همان دوره «شــعبان ب 
در شهرهایی نظیر تهران ،گُندهالتها
موقعیتیاستراتژیکدرشهرهاداشتند.
آن زما ن شهرها محلهمحور بودند و حاال
که اتوبانها شــهر را قیچی کردند هم
گُندهالتهاهمچناناثرگذارند.
«شــنای پروانه» از حیث پرداخت
گُندهالتها فیلمی آوانگارد است .اتفاقا
برخالف آن چه که خیلیهــا فیلم را با
«ابد و یــک روز» و «مغزهای کوچک
زنگزده» قیاس کردند ،فیلم نســبتی

با آنها ندارد و تنها وجه اشــتراکش آن
وجهنمایشکثافتوپلشتیست.وگرنه
الیهبرداری که فیلــم از فرهنگ التها
میکند ،کمنظیر است .و این خالف آن
چیزیست که پیش از این در کارهای
مثال حسن فتحی دیده بودیم .التهای
فیلمفارسیها و یا آثار فتحی ،اگر خیلی
سر به راه و تحت هنجار رفتار نمیکنند،
امامعموالواجدمولفههاییازجوانمردی
و عطوفت هســتند که ســ ِر بزنگاه دلِ
تماشاچیراباخودشانهمراهمیکنند.
یگُســاریهای
اگر در بیشــمار ِم 
فیلمفارســی نوعــی الاُبالیگــری را
میبینیــم در نقطــهی بدیــل آن با
جوانمردیهایکمنظیروحتیسورئال
مواجهیم که تنها از رســت م و پهلوانان
شاهنامهبرمیآید.همینهممیشودکه
عنوان«الت»درفرهنگعامههالهایاز
انسانیتآمیختهبانوستالژیرایادآوری
میکنــد .این آثار انــگار توجیهکننده
حضور فرهنگ التمسلکی هستند که
باید باشد تا نظم خیابان ،کوچه و محله

ورای حضور شهربانیچیها و نیروهای
انتظامیبرقرارباشد.
تفاوت «شنای پروانه» با آثار دیگر از
همین جا نشات میگیرد .فیلم بهشدت
التهارامیزندوآنهارابیآبرومیکند.
هاشم قدرتطلب است و حتی برادرش
را هم به خطر میاندازد .او به هر قیمتی
میخواهدنفراولباشد.تجاوز،قاچاقو...
هرچهکهفکرشرابکنید.مصیبهمکه
دستراستهاشماست،اوضاعشبهتر
ازاونیست.اودریکرابطهیباجخواهانه
دَمار 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 التها ،آدمهــای فیلــم را قضاوت
میکنیم و حتی تا میانههای داســتان
گمانمیکنیمکهمطابقمعمولباچند
الت جوانمرد و لوطی مواجهیم .هاشم
را یک غیرتیِ خانوادهدوســت رفیقباز
میشناسیمومصیبراجاندرراهرفیق
داده،قلمدادمیکنیم.

خانه داریوش اسدزاده پلمپ شد

رفتهرفتهامادرامشجا ِعمحمدکارت
چهرهایواقعیونهدیزاینشدهازدنیای
قلدرهای بیرحم به نمایش میگذارد.
گمان نکنید که شــجاعت فیلم فقط
محدود به زدنِ چند گندهالت یا زدودن
آن تصویر اســاطیری از آنها در ذهن
ماست .اتفاقا مساله فراتر از اینهاست
و التها حاال در مناســبات قدرت هم
نقشهای ســازمانیافتهی بیشتری
دارنــد .از همین جهت هم هســت که
«شــنای پروانه» نه ربطی به «ابد و یک
روز» دارد کــه اصال آن اثر یــک درام
خانوادگیباچاشنیبزهکاریاجتماعی
بود و آسیبشناسی جامعهشناسانهی
عمیقی نداشــت و «مغزهای کوچک
زنگزده» هم تصویری کارتپســتالی
و بازیگوشــانه از کثافــت و پلشــتیِ
حاشیهنشینها بود« .شنای پروانه» اما
چیزدیگریست.
شــاخصهی دیگری کــه احتماال
برگ برنده «شــنای پروانه» در جذب
مخاطب خواهد بود ،مســاله فیلمنامه
است .در این ســالها بارها شنیدیم که
فیلمنامهها ضعف دارد و اصال مشــکل
اساسی ســینمای ایران فیلمنامههای
ضعیف و کمجان است« .شنای پروانه»
اما با کمــی ا ِرفاق میتوانــد نمونه یک
فیلمنامه تر و تمیز باشــد .فیلم قبل از
دقیقه  10شروع میشود و تماشاچی را
شکنجهنمیکند.طرحبهموقعمسالهدر
درام و آن آغاز کوبنده که در کالسهای
داستاننویسی بر آن تاکید میشود در
فیلم محمد کارت به خوبی نوشته و بعد
اجراشده،تماشاچیگروگانسازندگان
فیلمنیست.
شروع کوبنده اما اگر به خوبی بسط
پیدا نکند ،فیلم کُند میشــود .مشکل
شایع ســینمای ایران که با توجیهاتی
روشنفکرمآبانه دســت به سر میشود.
فیلمهای ســاکن و در گِل فرورفته که
نه در عمق و نه در طــول حرکت ندارد
و درجا میزند .تماشاچی یا باید با بغل

در «شنای پروانه» افت و
خیز به موقع داستان و روند
سینوسیتنش-آرامش
ِ
باعثمیشودکهمخاطب
چشم از پرده برندارد .این
را بگذارید در کنار رازی که
فیلمسازبهموقعبهآنپیچ
و تاب میدهد و نرم نرم آن
را افشا میکند و مخاطب را
به دنبال خودشمیکشاند
دستیحرفبزندویاگوشیراچککند
و یا منتظر گذر زمان باشــد ،در «شنای
پروانه» اما افت و خیز به موقع داســتان
و روند سینوســیِ تنش -آرامش باعث
میشودکهمخاطبچشمازپردهبرندارد.
این را بگذارید در کنار رازی که فیلمساز
بهموقعبهآنپیچوتابمیدهدونرمنرم
آنراافشامیکند.همحواسمخاطبرا
به دنبال خودش میکشاند و او را راضی
نگهمیدارد.
لورفتنفیلمپروانهازیکاستخرزنانه،
قتل پروانه توسط هاشم ،زندانی شدن
هاشــم ،تالش خانواده برای نجات او از
چوبهدار،تریلرمعمایییافتنآنکسکه
بههاشمناروزده،شیفتدرامازهاشمبه
حجت،پرداختهمدالنهیحجت،ن َقب
زدن به زیر پوست شهر با آن افشاگریِ
داستانیدرسکانسهایتولیدمشروبات
و قمارخانه و ...فصل افشاگریِ مصیب،
سقوط مصیب ،سقوط هاشم و سکوت
حجت،همهوهمهعناصریهستندکهبه
درستیوبجادرفیلمنامهکاشتهشدند.نه
زود خرج شدند و نه دیر به کار رفتند ،س ِر
موقعوبهمثابهآشپزیکهمیداندنمک
وفلفلشراکجایفرایندطبخخرجکند.
هم ه اینها به به همراه چند رودست
که سازنده را از تماشاچی جلو میاندازد
و به او لذت ســینما را میدهد و سینما
بیشترازهرچیزیلذتاست.

کمدی درست و حسابی و منسجم

جهان با من برقص؛ گروتسکِ درجه یک ایرانی
آبان نامجو

«جهانبامنبرقص»بادستاویزقراردادنیک
موضوعازلیوابدیموفقشدهدرحالتیمشنگوار
وسرخوشانهمثللحظاتابتدایینشئگیداستانی
را تعریف کند که اتفاقا مدرن است .از آن جهت که
برجنبههایوجودیخلقتوانسانتاکیدداردواز
طرفیکالسیکاست،چوندائماموردتوجهبوده
وهیچوقتازاهمیتآنکاستهنمیشود.
«جهان با من برقص» البته سرشار از قواعدی
است که عامدانه نقض میشــود ،یعنی شما در
مواجهه با فیلمی مثل «جهان با من برقص» باید
برخی قواعد کار را بپذیرید ،وگرنــه امکان دارد
کلِ جهان داستانی به نظر شما باطل باشد و اصال
آدمهایشراباورنکنید.مثالجهانچرادرمیانهی
آن همه دوست و آشنا همنشــینی با گاوش در
طویله را ترجیح میدهد و حتی منتظر پاســخ
از او میماند؟ در حالی که همــان رفتار تاکیدی
دراماتیکبرجهانِ تنهایداستاناست.
یا اگــر نخواهیم با فضای فیلم همراه شــویم
میتوانیم از حجم بالهت ناهید شــاکی باشیم و
اصال مطابق قاعده رئالیسم سیا ِه پرتکرار ،چنین
کاراکتری را غیرواقعی و دروغیــن بدانیم .اصال
مگر میشــود که در گردهمایی چند دوست به
بهانهی مریضیِ تشدید شده جهان ،و در حالی که
اوامیدوارانهازیکسالبعدمیگویدناگهانکسی
(ناهید)دربیایدویادآوریکندکه«:مگرشماسال
بعدچیزنیستی».تماشاگررئالپسندونکبتزده

اینسالهاکجافرصتکردهدرسینماورویپرده
چندقدمعقبتربرودوبهچیزهاییجهانشمول
وروانتنی 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
نکبتیِ کوچه و خیابان اســت و اتفاقا در همین
روزهای دروغزده ،حقانیت افرادی چون فرهادی
همتاییدمیشودکهسینمایشرابرمبنایقضاوت
و اخالق پایهریــزی کرد .اما خب اگــر «دروغ»
مساله و بحث این روزهاست ،مرگ هم بحث تمام
روزهای تمام آدمهاست و از قضا سروش صحت
هم نسبتش با زمانه را حفظ کرده و گمان نکنید
چونموضوعیجهانشمولساختهپسفیلمش
اینجایینیستواحیانابیربطاست.
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
میبینید ،از جمله ظرافتهای پرشمار «جهان
با من برقص» است .جایی از فیلم ناهید با همان
بالهت دائمــیاش عکس یکی از آشــنایان را به
جهان نشان میدهد که در آستانه ترک دنیاست
و ناهید خطاب به جهان میگوید هر آخر هفته به
پیج آن آشنامیرود و برایش فاتحه میفرستد! او
از جهان میخواهد که مقابل دوربین گوشیاش
قرار بگیــرد و البته اجازه هــم میگیرد که پس
از مرگ جهان ،پُســتی بــه یاد او منتشــر کند!
همزمان پس از عکسبــرداری از جهان ناهید با
گفتن «آخی» پیشــاپیش تالمــش را از فقدان

احتمالی جهان در یکی دو ماه آینده ابراز میکند.
در جایی دیگر و در سکانس شبانه مواجهه جهان
باشایاندرایوانآنویالیخاص!جهانکهنگران
دنیایپسازخودشاستازشایانمیخواهدکه
چیزهای بیشتری از خودش بگوید ،شایان پاسخ
میدهد که من حرفهایم 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 میدانید
که تقریبا ســر هر کوچه و محلــه در این روزها
یکی از این باشگاههای به اصطالح پرورش اندام
پیدا میشود و دستورالعمل «چگونه ابژه جنسی
دلفریبی باشیم» در تک تک الگوهای این ورزش
تجویز میشود .شایان البته مدلی سادهلوحانه و
شاید قربانی گسترش چنین نگرشی است و گواه
میآورم «آســا» هم در گفتگو با جهان ،در جایی
میگوید که «بدن» شایان را دوست دارد ،همان
شایانیکهحرفهایشرادرپیجشمیزندوالبته
به موسیقی رپ و هیپهاپ و راک هم عالقه دارد
درعیناعتمادبهنفسدرترانهاشمیگوید«:مثل
ماهیها در اوج» و اگر پرسش بدیهی جهان نبود
که«:مگرماهیهادراوجهستند»شایانهیچوقت
«عقاب»راجایگزین«ماهی»درشعرشنمیکرد.
در واقــع کاری کــه صحــت و صفایــی دو
فیلمنامهنویــس کار کردهاند ،ســاختن فضای
یکدستیاستکهآدمهایشدربافتاثرجادارندو
بیروننمیزنند.باورهاودرونمایهیفیلمبهعنوان

عنصریتزریقییاالصاقشدهبهنظرنمیرسدواین
ازهرعلتیبیشتربهدلیلهمانچیزیاستکهدر
یادداشتهای فیلم بر آن تاکید زیادی میشود.
چی ِز سهل و ممتنعی به نام «شخصیتپردازی»
کهدر«جهانبامنبرقص»اینمهمحداقلدرباره
نیمی از کاراکترها به خوبی اجرا شــده .از همین
جهت هم هست که فیلمساز میتوان حرفش را
بهگوشمخاطببرساندوبهقولیداستانشگنگ
نیست.شایداینفضارانپسندیدامانمیتوانیدانکار
کنیدکهحرففیلمشفافیتندارد.
دوستداشتنیانداشتنفیلمهمبیشتروابسته
بهایناستکهتاچهاندازهجاییبرایبازیگوشیو
شیطنتدرذهنتانحفظکردهباشیددرواقعبرای
تماشای چنین فیلمی در دقایقی باید عالم فرزانه
و پیر دِیر باشید و در جایی دیگر هم باید کودکی
چهارسالهباشیدکهتنبههیچقاعدهاینمیدهد.
درپایانحیفمآمدکهاشارهایبهچندسکانس
نمونهایوماندگارفیلمنکنم.سکانسهاییکهبه
تیتراژبرنامههایسینماییراهپیداخواهندکردو
بعدها در شبکههای اجتماعی بارها و بارها دیده
خواهند شد .سکانسی که حمید و احسان جلوی

ایوان ویال درباره حس ناهید به حمید صحبت و
لکَل میکنند و حمید در گفت و گویی
در واقع َک 
عریان ،اعتراف میکند که ناهید برای پولش او را
میخواهد اصال ملک و امالک هم بخشی از خو ِد
او (حمید) است .سکانسی که نظیرش را از لحاظ
مضمونی نداشــتیم و از لحاظ اجرا هم درنهایت
دقتپرداختشدهویاآنسکانسیکهبهمن،رضا
را در طویله غافلگیر میکند و رضا بالهت خودش
در بازی با یک توپ فوتبال خیالی ادامه میدهد و
حتیبهمنهمآنتوپرادرنهایتباورمیکند.
اینمثالآخرینمونهایازهمانسورئالیاست
که در فوقلیسانسهها هم بارها دیده بودیم و حاال
صحت پیشقراول آن شده .در هر صورت «جهان
بامنبرقص»دراینروزگارعجیبوغیرقابلباور
شایدهمرئالترینکا ِراکرانباشد،ازآنجهتکه
آن چه که از زبان مســئولین میشنویم و آن چه
که در خیابانها و تریبونها در حال وقوع اســت
یک دیستوپیای کمسابقه اســت که نظیرش را
جفنگسیاه،مرزمیانآنچه
ِ
نداشتیموحجماین
که واقعی و فراواقعی است را باریکتر از هر دوران
دیگریکردهاست.

همسرداریوشاسدزادهدرمصاحبهایباتسنیم
گفت:خانه«داریوشاسدزاده»راپلمپکردهاندواو
درحالحاضرجاییبرایزیستنندارد.
طاهرهخاتونمیرزایی،افزود:وقتیبا«اسدزاده»
ازدواج کردم بعد از مدتی اجارهنشــینی در همین
خانه ،آقای بازیگر به من گفته ،این خانه را خریده.
حتی 50درصد از پول خرید این خانه را خودم دادم
واسدزادههمبهمنگفتسهدانگاینخانهمتعلق
بهتوست.امامتأسفانهبهمحضاینکهداریوشفوت
کرد،فردیمدعیشدصاحبخانهاستو اینخانه
برای اوست و امروز هم خانه را پلمپ و بنده را از خانه
بیرون کردند .همسر مرحوم اسدزاده تأکید کرد5:
روز به من مهلت دادهاند که اثاثیهام را ببرم وگرنه به
انباریدادگستریانتقالپیدامیکند.حاالماندهام
که چه کنم؟ جالب است زمانی که ایشان بیمار بود،
منبهدوستایشانکههمانآقای(ر)استوادعای
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
کنیوحاالدچاراینمکافاتشدهام.

بازیگران «جیران» حسن فتحی
قرارداد بستهاند

تهیهکننده سریال نمایش خانگی «جیران» به
کارگردانیحسنفتحیخبردادکهاینسریالاین
روزهادرپیشتولیدقرارداردوبهزودیواردمرحله
تولیدمیشود.اسماعیلعفیفه،تهیهکنندهسریال
«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 بستهایم با این حال به دلیل اینکه
ساخت دکور برای کارهای تاریخی طول میکشد،
تولیداینسریالبهتاخیرافتاد.
ویادامهداد:کروناهمدلیلدیگریبودکهباعث
شدروندتولیدحدود ۲ماهبهتاخیربیفتدبااینحال
مااکنوندرپیشتولیدسریالهستیمتابهزودیکار
راشروعکنیم.
تهیهکننده «جیران» درباره شــباهت فضای
داستانیاینمجموعهبادوپروژهدیگرشبکهنمایش
خانگیواینکهچراگاهیچندکارگرداندریکبازه
زمانیسراغسوژهایمشترکمیروند،گفت:تاریخ
منبعی الهامبخش برای همگان است و پیش از این
هم درباره ناصرالدین شــاه چند فیلم سینمایی و
سریالساختهشدهاست.
سریال«جیران»بانویسندگیاحسانجوانمرد
که پیش از این فیلمنامه «بانوی عمارت» را نوشته
بود،بهکارگردانیحسنفتحیبهتولیدمیرسد.
داســتان این مجموعــه درباره یکــی از زنان
ناصرالدین شــاه اســت و پریناز ایزدیــار از اولین
بازیگرانیاستکهبرایاینسریالانتخابشدهبود.
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فیلمبرداریفیل مسینمایی«گشتارشاد»۳به
تهیهکنندگیوکارگردانیسعیدسهیلیاواخرهفته
گذشتهدرتهرانباحضورمسعودکیمیاییآغازشده
ودرادامهفیلمبرداریاینفیلم،بهنامبانیخواننده
پاپ جلوی دوربین رفت .این فیلم نخستین تجربه
حرفهایبانیدرعرصهبازیگریخواهدبود.
تاکنون عالوه بر بهنام بانی ،ســاعد ســهیلی و
پوالد کیمیایی به عنوان د و بازیگر اصلی فیلم جلو
دوربین رفتند و بــه زودی بازیگران دیگر فیلم نیز
معرفیمیشوند.

