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امام علی)ع( :

با گسس�تن پيوند، خويشاوندِى 

آدمی را رشد و فايده اى نيست.

گزيده تحف العقول

  محمدصادق عابديني
س�ازمان  مع�اون  طباطبايی ن�ژاد  س�يدمهدى 
س�ينماها  مج�دد  تعطيل�ی  احتم�ال  س�ينمايی 
ب�ه دلي�ل ش�يوع دوب�اره کرون�ا را بعي�د دانس�ت. 
طباطبایی نژاد در واكنش به س��خنان ایرج حریرچ��ی معاون وزیر 
بهداش��ت كه از اعمال محدودیت ه��ای كرونایی جدی��د از جمله 
تعطیلی مراكز فرهنگی خبر داده بود، گفت: »ش��خصاً اطالعي در 
این باره ندارم و بعید مي دانم چنین تصمیمي گرفته ش��ده باش��د. 
به هر ترتیب اگر تصمیمي براي تعطیلي سینماها گرفته شود، این 
تصمیم باید از طرف ستاد كرونا به صورت رس��مي به ما ابالغ شود 
كه تاكنون ابالغ نش��ده اس��ت.« در همین رابطه حریرچی معاون 
وزیر بهداش��ت از اعمال محدودیت هاي جدید كرونا از هفته آینده 
خبر داده است كه در اس��تان هاي تهران، سیس��تان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشهر، خوزستان، كرمانشاه، كردستان، آذربایجان غربي، 
آذربایجان شرقي، فارس، خراسان رضوي، البرز و كرمان اعمال خواهد 
شد. در محدودیت هاي تعیین ش��ده تعطیلي سینما، تئاتر و مراكز 
فرهنگي نیز پیش بیني شده اس��ت. اگرچه محدودیت هاي جدید 
هنوز ابالغ و اجرایي نشده ولي برخي از چهره هاي سینمایي را وادار 
به واكنش كرده است. در صورت تعطیلي سینماها بار دیگر مسئله 
اكران كه به تازگي در حال رونق یافتن است دوباره به محاق خواهد 
رفت. روز گذشته سازمان سینمایي در گزارشي از استقبال گرم مردم 
از بازگشایي سالن هاي سینما خبر داد. در این گزارش آمده است: وقفه 
چهار ماهه اكران فیلم ها سرانجام روز یك شنبه هفته گذشته تمام 
شد تا فیلم هاي سینمایي بار دیگر رنگ پرده نقره اي را به خود ببینند، 

البته این آغاز، كم حاشیه هم نداشت و ابتدا قرار شد دو فیلمي كه به 
نظر مي رسید پرمخاطب هم باشند، همزمان با بازگشایي سینماها 
اكران شوند كه بعد به دلیل فراهم نشدن برخي خواسته هایشان اكران 
آنها به تعویق افتاد و در نهایت در روز چهارشنبه هفته گذشته نمایش 
این فیلم ها هم آغاز شد. اما حد فاصل بین آغاز به كار سینماها تا اكران 
دو فیلم جدید »خوب، بد، جلف2« و »ش��ناي پروانه« و استقبال از 
سینماها آنقدر كم بود كه برخي تیغ انتقاد را تیز كردند كه آغاز اكران 
سینماها مورد استقبال قرار نگرفته است، حال آنكه به نظر برخي این 
بي میلي با توجه به اكران نشدن فیلم هاي جدید تا حد زیادي قابل 
پیش بیني بود. حاال چند روزي است كه دو فیلم جدید »خوب، بد، 
جلف2« و »شناي پروانه« نمایش خود را در سینماهاي سراسر كشور 
آغاز كرده اند و استقبال مخاطبان از هنر هفتم هم هر روز بهتر و بهتر 
مي شود. این دو فیلم حاال حس��ابي حس كنجكاوي مخاطبان هنر 
هفتم را برانگیخته و آنان را واداشته تا بعد از چهار ماه به تماشاي 

این فیلم های سینمایي در سینماها بنشینند. 

معاون سازمان سينمايی در واکنش به احتمال تعطيلی مراکز فرهنگی:

تعطيلی مجدد سينماها ابالغ نشده است
 نمايشگاه کتاب مجازي سوره مهر 

ديگر تمديد نمي شود

مسئول سوره مهر الكترونيك، از تمديد نشدن نمايشگاه کتاب 
مجازي اين انتشارات خبر داد و به اين اشاره کرد که رمان »ارتداد« 
اثر وحيد يامين پور پرفروش ترين کتاب اين نمايشگاه شده است. 
امین نادري مس��ئول س��وره مهر الكترونیك در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره امكان تمدید دوباره نمایشگاه كتاب مجازي 
سوره مهر با عنوان »انتهاي راهروي بیست و هفت« گفت: نمایشگاه 
كتاب مجازي انتشارات سوره مهر با عنوان »انتهاي راهروي بیست 
و هفت« دوباره تمدید نمي شود و آخرین مهلت براي شركت در این 
نمایشگاه تا پایان دو هفته دیگر است. این نمایشگاه پیش از این به دو 
دلیل تمدید شد؛ اول به خاطر آن دسته از مخاطبان كه فرصت نكرده 
بودند كتاب هایشان را تهیه كنند، به هر حال با این اوضاع اقتصادي 
همه امكان خرید نداش��تند. دلیل دوم تمدید هم كتاب هاي مهمي 
بود كه به دست ما رسید و براي همین نمایشگاه را ادامه دادیم. كتاب 
جدید فاضل نظري ه��م با عنوان »لغزش« مراحل نهایي انتش��ار را 
مي گذراند. اگر این كتاب به نمایشگاه مجازي سوره مهر برسد، در این 

نمایشگاه عرضه مي شود. او افزود: استقبال از نمایشگاه كتاب مجازي 
سوره مهر خوب بود؛ روزانه 3 تا 5هزار نفر مستقل از نمایشگاه بازدید 
مي كنند. این تعداد جداي از افرادي اس��ت كه هر روز از نمایش��گاه 
مجازي س��وره مهر بازدید مي كنند. وضعیت سفارش كتاب در این 
نمایشگاه هم تاكنون خوب بوده است. نمایشگاه مجازي سوره مهر 
همه بخش هاي این انتش��اراتي را فعال كرده اس��ت. س��فارش هاي 
كتاب تهران در همان روز به دست مخاطب مي رسد، سفارش كتاب 

شهرستاني ها هم از طریق پست برایشان ارسال مي شود. 
مسئول سوره مهر الكترونیك ادامه داد: تازه هاي كتاب، معرفي كتاب و 
دیدار با نویسنده از موارد دیگري است كه هر روز در نمایشگاه مجازي 
سوره مهر اتفاق مي افتد. این نمایشگاه در فضاي مجازي بازخورد خوبي 
داشته است؛ مردم در استوري هایشان در فضاي مجازي رضایت خود 
را از این نمایش��گاه ابراز مي كنند. رمان »ارتداد« اثر وحید یامین پور 
پرفروش ترین كتاب س��وره مهر در ایام برگزاري نمایش��گاه مجازي 
سوره مهر بوده اس��ت. عالوه بر این هر دو جلد كتاب »سه دیدار« اثر 
نادر ابراهیمي و كتاب »لوطي انقالبي« اثر جعفر بگلو در این نمایشگاه 
پرفروش بودند. كتاب »لوطي انقالبي« از تازه هاي نشر سوره مهر است 
و خاطرات لوطي انقالبي را به نام طیب روای��ت مي كند. پیش از این 
عبدالحمید قره داغي مدیرعامل انتشارات، هدف از برپایي نمایشگاه 
مجازي را تقویت ارتباط مخاطب و نویس��نده و فضاي نش��ر و حوزه 
فرهنگي انقالب اسالمي دانسته و ابراز كرده بود این نمایشگاه تهدید 
كرونا را به فرصت تبدیل كرده و تجربه اي نو رقم زده شده كه باید آن را 
گسترش داد و به این اشاره كرده بود كه اگر تجربه موفقي داشته باشیم 

مي توان با همكاري دیگر ناشران آن را به خوبي گسترش داد.

خوشنويسي ايران در خطر تصاحب ديگر کشورها 
 ترکيه بهترين آثار را جمع آوري کرده است و احتمال دارد بعد ها آثار هنرمندان ايراني 

را هم جزو آثار خوشنويسان خود معرفي کند و تعلل مسئوالن در اين باره جاي سؤال دارد
وزارت  آم�ده  ترکي�ه اي  رس�انه هاي  برخ�ي  در 
فرهن�گ اي�ن کش�ور، پرون�ده هن�ر خوشنويس�ي 
را ب�راي ثب�ت ب�ه عن�وان مي�راث ناملم�وس يونس�كو 
ارس�ال ک�رده و اين در حالي اس�ت ک�ه ايران براي س�ال 
۲۰۲۱ ي�ا ۲۰۲۲ قص�د دارد، چني�ن اقدامي را انج�ام دهد. 
محمدحس��ن طالبیان معاون میراث فرهنگي كش��ور چند روز 
پیش، در گفت وگوي زنده تلویزیوني درباره اقدام تركیه برای ثبت 
خوشنویس��ی به عنوان میراث خود در یونسكو اعالم كرد: »این 
ماجرا فقط در حد یك خبر س��اده در رس��انه هاي تركیه مطرح 
شده است و سندیت دیگري ندارد. تركیه براي سال 2۰2۰، سه 
پرونده ثبت جهاني در فهرست میراث ناملموس یونسكو دارد كه 
یكي از آنها در خصوص هنر نگارگري )مینیاتور( با ایران مشترك 
است. ایران براي سال 2۰21، پنج پرونده ثبت جهاني به سازمان 
علمي، آموزشي و فرهنگي ملل متحد )یونسكو( ارسال كرده كه 

هنر خوشنویسي هم از جمله آنهاست.« 
غالمرضا سپهري رئیس انجمن خوشنویسان تهران در این باره 
به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »این یك مسئله طبیعي است 
كه اگر ما حركت نداشته باش��یم، دیگران حركت كنند. كشور 
تركیه از نظر تعداد خوش��نویس فوق العاده پایین ت��ر از ایران 
است اما حمایت هاي مالي و فعالیت هایي كه دولت تركیه براي 
رونق هنر انجام مي دهد با فعالیت ها و حمایت هاي مس��ئوالن 
ما مقایسه كردني نیس��ت. این كشور در مس��ابقه بین المللي 
خوشنویسي ارسیكا كه برگزار مي كند، با انتشار یك اطالعیه و 
پرداخت هزینه هاي سنگین بهترین آثار خوشنویسان ایراني را 
بدون امضا دریافت مي كند. حتماً اهدافي در پس این اقدام وجود 
دارد. وقتي براي ثبت خوشنویس��ي اسالمي پیشقدم شده اند، 
مطمئن باش��ید چند وقت بعد براي ثبت خطوط دیگر و حتي 

خط نستعلیق هم اقدام خواهند كرد!«
وي در پاسخ به این سؤال كه به نظر ش��ما مسئوالن ما در این 
زمینه كوتاهي كرده اند، عنوان كرد: »هنرمند دنبال حمایت مالي 
است، به همین دلیل هنرمند خوشنویس هم منتظر حضور در 
ارسیكاست؛ چیزي كه در ایران نیست و اگر هم باشد كم و بیش 
بخش هاي خصوصي انجام مي دهند. عالوه بر آن گمان مي كنم، 
اوایل دهه 8۰ بود كه جشنواره خوشنویسي جهان اسالم برگزار 
شد و بعد از آن دیگر این رویداد تكرار نشد، در صورتي كه كشور 
تركیه جشنواره ارسیكا را روتین برگزار مي كند. تركیه بهترین 
آثار هنرمن��دان را جمع آوري كرده و احتم��ال دارد بعد ها آثار 
هنرمندان ایراني را هم جزو آثار خوشنویسان خود معرفي كند. 
انجمن خوشنویسان ایران این مسائل را رصد مي كند و برایشان 

دغدغه دارد اما تا پش��توانه مس��ئوالن نباش��د، كاري از پیش 
نخواهد رفت. مدیران هنري باید به نهاد خصوصي مانند انجمن 
خوشنویسان كمك كنند. اگر امكانات بخش دولتي به انجمن 

واگذار شود، انقالب بزرگي در این هنر رخ خواهد داد.« 
س��پهري در ادامه در پاس��خ به این س��ؤال كه آیا جایگاه هنر 
خوشنویس��ي در جامعه خودمان متناسب با ش��أن این رشته 
است اینگونه نظر داد: »جایگاه خوشنویسي ایراني همان طور 
كه مي دانید، بسیار واالست، به طور مثال موزه اي در دنیا پیدا 

نمي شود كه یك اثر خوشنویسي ایراني در آن موجود نباشد. 
با توجه به اینكه در حال حاضر فرهنگ ما اسالمي است، بنابراین 
براي اش��اعه این فرهنگ باید از خوشنویسان بیشتر حمایت 
شود. اشعار بزرگان همچنان سرمشق خوشنویسان است و به 
نوعي حجم بزرگي از مسئولیت فرهنگي جامعه را خوشنویسي 
به دوش مي كشد اما متأس��فانه حتي بعضاً بنر ها و طرح هایي 
در فضا هاي ش��هري دیده مي ش��وند كه چیدمان حروف آنها 
با كامپیوتر انجام ش��ده و كیفیت پاییني هم دارند. دیدن این 
طرح ها چش��م من خوش��نویس را به درد مي آورد، چه برسد 
مخاطب عادي كه شناخت كافي هم از هنر ندارد. از طرفي تهران 
پایتخت جهان اسالم اس��ت اما آیا فضا و امكانات شعبه انجمن 

خوشنویسان در تهران بزرگ در حد این اسم است؟«
مدیر انجمن خوشنویسان تهران در پاسخ به این سؤال كه آیا امكان 
دارد در آینده كش��ور هاي عربي هم مدعي ثب��ت یكي از خطوط 
شوند نیز مي گوید: »اگر حركتي از سمت ما نباشد، بله. هیچ نهاد 
فرهنگي از اول انقالب تاكنون به اندازه انجمن خوشنویسان ایران 
براي گرامیداشت هنر خوشنویسي فعالیت مثبت نداشته است. ما 
اشعار بزرگان را مي نویسیم تا هنرجویان با پیام ها و سخنان آنان 
آش��نایي پیدا كنند. انجمن ما تا االن تمامي مسئولیت هاي خود 
را به نحو احسن انجام داده است. بعضاً یك سازمان با چند طبقه 
بازدهي چنداني ندارد اما ما با همین س��اختمان استیجاري این 

تعداد هنرمند را تحویل جامعه مي دهیم.«

نگاهي به داستان »از اينجا تا بهار«
راز سربه مهر

»از اینجا ت��ا بهار« یك 
داستان بلند براي گروه 
سني نوجوانان است كه 
به قلم ظریف��ه روئین 
توسط انتشارات سوره 
مهر منتشر شده است. 
ای��ن داس��تان 1۰4 
صفح��ه اي از زب��ان 
دخترك��ي دانش آموز 
روایت مي شود كه به دغدغه هاي عاطفي خود با پدرش 
پرداخته است. دخترك نمي داند چرا باباي او گاهي از 
خود بي خود مي ش��ود و دس��ت به رفتارهاي عجیب و 
غریب��ي در خان��ه مي زند. ای��ن عجیب ب��ودن رفتار و 
عصبانیت ها و پرخاش��گري هاي گاه به گاه پدر حتي به 
گوش چند تا از دوست هاي دخترك هم رسیده و همین 
باعث مي شود گاهي او را به باد تمسخر و سرزنش بگیرند. 
دخترك بفهمي نفهمي از دست رفتارهاي بابایش كالفه 
است و احس��اس مي كند كه دیگر او را دوست ندارد اما 
بالعكس م��ادر او بیش��تر از هر روز ب��ه بابایش محبت 
مي كند، ط��وري كه گاه��ي باعث تعجب و حس��ادت 
دخترش مي شود. گره داس��تان از آنجا باز مي شود كه 
دخترك دفترچه خاطرات پدرش را پنهاني از كش��وي 
كتابخانه منزلشان بیرون مي كشد و به راز بزرگ و سر به 
مهري كه تا به حال از او پنهان مانده بود پي مي برد. پدر 
او یك جانباز اعصاب و روان اس��ت كه در دوران جنگ 
دچار موج انفجار ش��ده و از اینجا به بعد داس��تان وارد 
مرحله دیگري مي ش��ود ك��ه مخاطب را وام��ي دارد تا 
دفترچه خاطرات پ��در را از لحظه هاي جنگ در جبهه 
مرور كند. نویسنده با زباني بسیار ساده و روان داستان 
را در فصل هاي مختلف كتاب نوشته و پیش برده است و 
اتفاقاً در داستانش به موضوعي اشاره كرده كه در جامعه 
امروز ما جریان دارد. خیلي از بچه هایي كه بعد از جنگ 
متولد شده اند، جنگ ایران و عراق را فقط در رسانه ها و 
كتاب ها دیده و شنیده اند و شناخت زیادي از این رویداد 
و عواقب آن ندارند، خصوصاً بچه هایي كه در بدن پدران 
رزمنده شان، یادگارهایي از جراحت جنگ به جا مانده 
است یا اسیر بوده اند یا به لحاظ جسمي یا روحي آسیب 
دیده اند. نویس��نده ب��ا رویارویي دخترك ب��ا دفترچه 
خاطرات، او را با حقیقتي آش��نا مي كند تا با شخصیت 
واقعي پدرش بیشتر آشنا ش��ود، طوري كه به داشتن 
چنین پدري احس��اس فخر و مباهات كن��د. در فصل 
پایاني داس��تان راوي قصه، كتاب را این گونه به پایان 
مي رساند و در واقع پیام نهایي داستان را مي توانیم در 
سطرهاي پایاني كتاب دریافت كنیم: »...نشستم و دفتر 
خاطراتت را خواندم. خواندم و گریه كردم. آنقدر با عالقه 
خواندم كه در یك نشست چندساعته دفتر را تمام كردم. 
حس كردم دفترت نقطه  پایاني ندارد، یعني جمع وجور 
نشده است. چیزي كم دارد. در واقع، فكر كردم این خود 
تو هستي كه دفترت را كامل مي كني... در بین دوستاني 
كه در جبهه داش��تي علي خان بابایي ش��هید شد و تو 
خاطره اش را نوشتي، كمال نصرت مجروح شد و از دو پا 
جانباز. باز تو خاطره اش را در دفترت نوشتي. تو حاال در 
بیمارستان بس��تري هس��تي. معلوم نیست كي خوب 
مي شوي، ولي من همیشه همراهت خواهم بود. ماجراي 
ت��و را در دفترت نوش��تم. هیچ  وقت تنهای��ت نخواهم 

گذاشت، هیچ وقت.«
داستان » از اینجا تا بهار« اگرچه در بعضي از قسمت ها و به 
خصوص در سطرهاي پایاني، ش��كل و شمایل احساسي به 
خود مي گیرد و بعضي از حرف هاي راوي شعارگونه مي شود 
اما انتخاب یك س��وژه مهم و قابل لمس از طرف نویس��نده 
كتاب، آن هم ب��راي نوجواناني كه باید ب��ا این واقعیت هاي 
اجتماعي آشنا شوند، باعث مي شود كه این ضعف هاي كوچك 

ساختاري خیلي به چشم نیایند.

رامينجهانپور نقدکتاب

     افشين عليار
»شناي پروانه« در یك مسیر مشخص حركت 
مي كند، شخصیت ها به درستي معرفي مي شوند 
و كاركرد آنه��ا در تداوم داس��تان نقش مهمي 
دارد. بستر س��ازي داس��تاني براي خلق چنین 
فیلمي نی��اِز مهمي ب��ه رویكرد روانش��ناختي 
دارد و فیلمس��از به درستي توانسته از موقعیت 
جغرافیای��ي بهره گیري و با خل��ق یك حادثه، 
اتفاق هاي دیگ��ر را در راس��تاي موضوع اصلي 
اضافه كند. فیلمساز در به كارگیري موقعیت ها 
آنچنان از لحاظ س��اختاري و خل��ق موقعیت 
سنگ تمام گذاشته است كه نمي شود حتي یك 
لحظه چشم از پرده برداشت، به طوري كه تداوم 
و پیگیري رخداد ها و ایجاد بحران در ش��كلي 

نمایشي تماشاگر را درگیر مي كند. 
چیدم��ان رخداد ه��ا و گره افكني ه��اي متع��دد 
آنقدر جسورانه اس��ت كه جایگاه پژوهش در كار 
نویس��ندگي را پررنگ مي كند. نوع روایت و لحن 
در فیلمنامه است كه شناي پروانه را جلو مي برد و 
فیلمساز مسیر قصه گویي اش را با تعلیق هاي بجا 
گره مي زند و این تعلیق ها تقلبي نیستند و هدف 
آنها كشش درام و ایجاد موقعیت براي گره گشایي 
است و محمد كارت روند قصه گویي اش را اگر چه 
بر اساس یك بحران چیده است اما گره هاي ایجاد 
شده در فیلم به واقع گرا بودِن موضوع به عنوان یك 
معضل اجتماعي كمك ك��رده و باعِث تداوم قصه 
شده است، به طوري كه در هیچ یك از فصل هاي 

فیلم ریتم قصه افت نمي كند. 
روند التهاب آورِ قصه جدا از موقعیت هاي نمایشي اش 
برشي از بخش��ي مغفول از جامعه كنوني ماست؛ 
قشري كه براي رسیدن به اهداف شان حاضرند هر 
كاري بكنند. محمد كارت با بسترسازي موضوعي 
یا خلق شخصیت هایش توانسته تلخي هاي جامعه 
را نشان بدهد. در همین راس��تا فیلمساز با قالبي 
مشخص نگاهي به جامعه كوچك تر یعني خانواده 

داشته، نقش خانواده در تربیت فرزند شاكله مهم 
فیلم اس��ت. فرزند خلف خان��واده یعني حجت با 

شنیدن حقایق دچار تغییر شخصیت مي شود. 
فیلمساز در ایجاد موقعیت ها و تعلیق ها كوشیده 
حفره اي در مضمون جا نگذارد، اساساً شلوغ بودن 
محیط داس��تان و موقعیت هایي كه پیش مي آید 
باعث نش��ده فضاي فیلم الكن ش��ود. فیلمساز به 
عنوان یك كار اولي در بخش اجرا و تكنیك توانسته 
در پالن هاي شلوغ كادرهاي اس��تانداردي ببندد 
و این تبحر حتم��اً از تجربه ه��اي قبلي اش یعني 
سینماي مس��تند مي آید. محمد كارت به خوبي 
مي تواند نما را كنت��رل كند و گرفت��ار ادا و اطوار 

فرمیك نمی شود. 
براي فیلمس��از چگونه روایت كردن مسئله بوده 
و به همین دلیل از افتتاحیه فیلمش به درس��تي 
كاراكتر و محوریت موضوع را ط��رح مي كند و در 
همان چند دقیقه نخس��ت هس��ته مركزي را به 
عنوان ش��خصیت پروانه از فیلم حذف مي كند تا 
چگونه گفتن و چگونه از تكنیك اس��تفاده كردن 
را در فیلم لحاظ كند. فیلمساز از عناصر محتوایي 
یعني غیرت برادري به انتقام رسیده و اساساً تعلیق 
یا بهتر بگویم غافلگیري كه در فیلم شاهد هستیم 
به دلیل تعدد مس��ائل گوناگ��ون در بطن موضوع 
قرار مي گیرد، بنابراین در هیچ مقطعي نمي توانیم 
پایان را حدس بزنیم و فیلمساز به عنوان داناي كل 
با دادن اطالعات لحظه اي مخاطبش را در بُهت و 

ناباوري فرو مي برد و اهمیت ژانر و گسترش بافت 
موضوعي در چگونگي رفتارشناسي بخشي از جامعه 
در موازات خش��ونت ها باعث شده فیلمساز مسیر 
درستي براي داس��تانگویي انتخاب كند. »شناي 
پروانه« با اینكه مي توانس��ت یك اثر سیاه و چرك 
باشد اما هرگز خبري از س��یاهي در روند داستان 
احساس نمي شود اما تلخ است و كارت توانسته در 

سكانس پایاني هوشمندانه از آن بكاهد. 
در سكانسي كه پلیس مصیب را دستگیر مي كند، 
در نمای��ي مي بینیم كه كوچه و خیاب��ان به دلیل 
عروسي یا اعیاد ریسه بندي شده و در یك نما حجت 
را مي بینیم كه به عنوان یك قهرم��ان به دوربین 
نزدیك مي ش��ود. همین چند پالن از ش��ادماني 
مردم و در ادامه اینكه حجت راضي به اعدام هاشم 
مي ش��ود از تلخي اثر مي كاهد و بلك��ه پایان فیلم 
با تعادل روحي مخاطب پیون��د مي خورد چراكه 
مخاطب به ش��دت درگیر حجت است و اساساً بار 
اصلي درام روي دوش اوست اما باید این را بدانیم 
كه حجت در پایان فیلم همان قهرمان خاكستري 
اثر اس��ت. خاكس��تري ش��دن او به دلیل اتفاقات 
اجتماعي و ندانستن هایش از مصیب دست گیرش 
مي شود. فیلمساز در جاي درس��تي فیلمش را به 
پایان رس��انده و دیالوگ حجت در س��كانس آخر 
نقطه گذاري محس��وب مي ش��ود و دیگر چیزي 

نمي تواند تغییر كند. 
زمان دوساعته فیلم باعث نمي شود ریتم در بعضي 
از سكانس ها كند ش��ود، با این حال اكت هایي كه 
از ري اكش��ن هاي حج��ت گرفته مي ش��ود یا آن 
سكانس حرف كشي از خبرچین هاي محله زمان 
فیلم را قدري تلف كرده اس��ت. اما ش��ناي پروانه 
قابلیت برقراري ارتباط مخاطب با فیلم را دارد و به 
خوبي توانسته موقعیت هاي درستي در قالب ژانر به 
مخاطب نشان بدهد، كارت توانسته با قهرمان پروري 

و اثري پیرنگ دار به هدف نهایي اش برسد. 
 فیلمبرداري، تدوین، صحنه و لباس و موسیقي 
در موازات هم به فیلم یاري رسانده اند و این عناصر 
س��اختاري در كنار كارگرداني دقیق باعث شده 
مخاطب پس از مدت ها با اث��ري درگیر كننده و 
دروني ش��ده مواجه ش��ود. بازي جواد عزتي اگر 
چه از نكات مهم فیلم و كارنامه بازیگري اوس��ت 
اما تا حدودي تكرار نقش كوتاهش در »التاري« 
اس��ت ولي او به شدت توانس��ته نقش حجت را 
درك و به درس��تي ایفا كند و این درس��ت بودن 
به دلیل شخصیت پردازي در فیلمنامه است كه 
مابقي بازیگران هم توانس��ته اند بازي به قاعده و 
استانداردي را ارائه بدهند. »ش��ناي پروانه« در 
ادامه ژانر »ابد و یك روز« و »متري شیش و نیم« 
اثر قابل اعتنایي است و براي سازنده اش به عنوان 
اولین فیلم بلند مي تواند یك اثر كامل، دغدغه مند 

و فراموش نشدني باشد.

نرم، روان و متعادل مثل »شناي پروانه«
 فيلمساز در ايجاد موقعيت ها و تعليق ها کوشيده حفره اي در مضمون جا نگذارد 
و شلوغ بودن محيط و موقعيت هاي پي درپي باعث نشده فضاي فيلم الكن شود

»ش��ناي پروانه« در ادامه ژانر 
»ابد و يك روز« و »متري شیش 
و نیم« اثر قابل اعتنايي است و 
براي سازنده اش می تواند اثری 
كامل و فراموش نش��دني باشد

 ستار اورکي و نرگس آبيار
 اعضاي ايراني جديد آکادمي اسكار

اعضاي جدید آكادمي اسكار معرفي شدند و در میان آنها نام 
چند هنرمند ایراني هم دیده مي شود. 

ستار اوركي )سازنده موسیقي »فروشنده«( و نرگس آبیار هم 
دو عضو ایراني جدید این لیست هستند. 

پیش از این اصغر فرهادي، لیال حاتمي، رخشان بني اعتماد، 
هایده صفي ی��اري و محمدرض��ا دلپاك از ای��ران عضو این 

آكادمي بودند.

ديدهبان

پردي�س س�ينمايي ش�ميران ب�ا پن�ج س�الن از ش�نبه پي�ش رو 
مي کن�د.  آغ�از  را  فعالي�ت خ�ود  رس�مي  ط�ور  ب�ه  تي�ر(   ۱۴(
هر سالن این پردیس با چهار سانس )بعد از ظهر تا شب( فعالیت خود را طبق 

شیوه نامه هاي بهداشتي اعالم شده از سوي ستاد كرونا آغاز مي كند. 
با آغاز به كار پردیس شمیران، دسترس��ي مردم شمال و شمال شرق تهران به 
سالن هاي سینمایي فراهم تر مي ش��ود. این پردیس داراي سالن قرمز با 154 
صندلي، سالن نارنجي با ظرفیت 92 صندلي، سالن آبي با 49 صندلي، سالن سبز 

با ظرفیت 38 صندلي و سالن وي آي پي با ظرفیت 33 صندلي است. سالن هاي 
این پردیس از پروژكتورهاي لیزري فول اچ دي و سیستم صوتي دالبي بهره مند 
هستند. محیط این سینما براي اس��تفاده توان خواهان مناسب سازي شده و از 
دیگر ویژگي هاي آن توجه ب��ه معماري و طراحي داخلي هنري و اس��تفاده از 
فضاي سبز ویژه در البي است. پردیس س��ینمایي شمیران در منطقه اقدسیه 
تهران، بزرگراه ارتش در طبقه چهارم مجموعه شمیران سنتر واقع شده است. این 

مجموعه توسط گروه سینمایي هنر شهر آفتاب به بهره برداري رسیده است.

افزوده شدن ۵ سالن به سينماهاي تهران

 اعتراض به حضور 
دختر »مايكل جكسون« در نقش مسيح)ع(

بي�ش از ۲۶۰ه�زار نف�ر ب�ا 
امضاي عريض�ه اي در فضاي 
مج�ازي خواس�تار ممانع�ت 
از نماي�ش فيلم�ي ب�ا ب�ازي 
»پاريس جكس�ون« در نقش 
عيسي مس�يح)ع( ش�دند. 
به گ��زارش ایس��نا ب��ه نقل از 
گاردین، فیلم جدیدي با عنوان 

»عادت« كه قرار است با بازي »پاریس جكسون« دختر »مایكل جكسون« 
ساخته شود، مورد هجمه فراواني در فضاي مجاري قرار گرفته است و بیش 
از 26۰هزار نفر با امض��اي نامه اي خواهان جلوگی��ري از نمایش این فیلم 

مسیح هراسانه شده اند. 
حضور »پاریس جكس��ون« در فیلم »عادت« اولین ب��ار در ماه آوریل اعالم 
ش��د و در خالصه داس��تان آن آمده دختر جوان و باهوش��ي كه درگیر یك 
ماجراي خش��ونت آمیز فروش مواد مخدر مي شود، براي رهایي از مشكالت 
چهره ظاهري خود را به شكل یك راهبه تغییر مي دهد. همچنین »پاریس 
جكسون« نیز با ش��كل ظاهري متفاوتي در نقش حضرت عیسي)ع( بازي 
خواهد كرد. در عریضه اي آنالین كه در فضاي مجازي منتش��ر ش��ده و دو 
كمپاني برادران وارنر و الینزگیت را به عنوان سازندگان این پروژه سینمایي 
هدف قرار داده است، این فیلم را اثري كفرآمیز و یك آشغال مسیح هراسانه 

توصیف كرده است.

خبر


