
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6089 |  ش��نبه 15 آذر  1399 | 19 ربیع الثان��ی 1442 |  اذان ظه��ر: 11:55 | 
غروب آفتاب: 16:51 | اذان مغرب:11: 17 | نیمه شب شرعی:23:11 |      اذان صبح فرد    ا: 05:31 | طلوع آفتاب فرد    ا: 07:00 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: عبد    اهلل گنجي
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

ژست اخالقي »جمشيديه« البه الي شعار  
پايانبندي جمشيديه برخالف ژستي كه دارد اتفاقاً ضداخالق است

 

»اگر روزي در خيابان با كسي دعوا كردي و قتل عمد مرتكب شدي، نگران نباش 
خانواده مقتول رضايت خواهند داد!«

    افشين عليار
»جمش��یديه« دومی��ن فیلم يل��دا جبلي ي��ك اثر جدي 
سینمايي نیست، بیش��تر يك تله فیلم است كه سعي دارد 
پیام اخالقي داشته باشد ولي نمي تواند؛ قصه اي كلیشه اي 
و تكراري همراه با شعارهاي توخالي، فارغ از لحن و روايت 
مناس��ب. فیلمس��از موضوعي را طرح ك��رده كه مخاطب 
نمونه اش را ب��ه بهترين ش��كل در فیلم ه��اي ديگر ديده 
است. مشكل اساسي در جمشیديه اين است كه فیلمساز 
مي خواهد اث��ر تأثیرگذار ب��راي مخاطب بس��ازد اما اين 

تأثیرگذاري تبديل به يك شوخي شده است. 
بحراني كه در فیلم وجود دارد مي تواند گره محكمي براي 
درام باشد اما اين اثر پتانس��یل الزم را براي روايت ندارد و 
نمي تواند در چارچوبي تازه ب��ه موضوع اجتماعي بپردازد. 
جمش��یديه در بیش��تر لحظات درجا مي زند و موضوعش 
نمي تواند متقاعدكننده باشد، عناصر درام به مبتدي  ترين و 
شلخته ترين شكل ممكن كنار هم چیده شده و كاركرد اين 
عناصر براي مخاطب نمي تواند جذاب باش��د. فیلم دوست 
دارد دغدغه مند باش��د اما اين دغدغه تبديل به شعارهاي 
گل درشت شده اس��ت. قصه آنقدر كم جان و تصنعي است 
كه نمي توانیم كار انساني ترانه را باور كنیم، فیلمساز اعتقاد 
دارد فیلم اخالقي ساخته اما استفاده از عنصر اخالق روايت 

را شعاري كرده است. 
از س��كانس دادگاه به بعد فیلمس��از با خیال راحت پشت 
ش��عارهايش مخفي مي ش��ود و ادع��ا مي كن��د فیلمش 
اخالق گراس��ت، اما اين اخالق گرايي تنها در ديالوگ هاي 
ضعیف و پوشالي جا گرفته است، به همین جهت مخاطب، 
فیلم را پس مي زند. سكانس اول را با سكانس آخر مقايسه 
كنید، نوع بیان ترانه از وقوع يك اتفاق تناقض شديدي دارد؛ 
در سكانس كافي شاپ جريان مش��اجره را با نوعي گويش 
منفعت طلبانه تعريف مي كند و سكانس آخر اشك مي ريزد 
و از حقوق شهروندي و آنارشیسم مي گويد كه براي دهانش 
گنده است، اضافه كنید كه ترانه و امیر يك تیپ ساده اند؛ 
زن و ش��وهري كه ما هیچ چیز از آنها نمي بینیم، جز چند 
ديالوگ عاشقانه. هیچ كدام از آدم هاي فیلم غیر از همسر 
احمد كاركردي ندارند؛ نه وكیل ترانه و نه خانواده آنها، پس 

حضورشان چه اهمیتي دارد؟ 
يلدا جبلي ش��هامت نش��ان دادن قصاص را ندارد، به اين 

جهت فیلم نمي تواند كاركرد اخالقي داشته باشد، چراكه 
پايان فیلم اتفاقاً ضداخالق است، به طوري كه فیلمساز به 
مخاطب مي گويد اگر روزي در خیابان با كسي دعوا كردي 
و او را به صورت عمد به قتل رساندي، نگران نباش خانواده 
مقتول رضايت خواهن��د داد! اين نگرش به ش��دت براي 

جامعه خطرناك است.
 زوج كمیلي و بهرامي در اين فیلم نتوانس��ته اند موفقیت 
حضور در فیلم »ايتالیا ايتالیا« را تكرار كنند. شما را ارجاع 
مي دهم به س��كانس دادگاه كه بهرام��ي و كمیلي چگونه 
ديالوگ مي گويند و چگونه واكنش نش��ان مي دهند. نوع 
بازي در اي��ن گونه از فیلم ها به ش��دت مهم اس��ت اما در 
جمشیديه هیچ بازي خاصي نمي بینیم، گريه و عصبانیت 

هیچ نشانه خاصي براي كاراكتر ايجاد نمي كند. 
در اجرا هم نكته اي به چشم نمي آيد، به طوري كه فیلمساز 
براي بخش ساختاري هیچ تمهیدي تدارك نديده و با اين 
علم كه داس��تان ملودرام اجتماعي اس��ت و نیازي به فرم 
خاصي نیست، سراغ فیلمبرداري رفته است. فیلم مشحون 
از نماهاي اضافه اس��ت. تمامی نماهاي پدر امیر را حذف 

كنید، خللي به فیلم وارد نمي شود. 
سكانس دادگاه و ديالوگ ها حوصله سربر است. يك سكانس 
در فیلم وجود دارد كه پس��ر و دختر احمد از پدرشان ياد 
مي كنند، پايان آن سكانس كات مي خورد به امیر و بابك كه 
در حال مشاجره هستند و بدگويي نسبت به خانواده احمد! 

به شدت نابلدي فیلمساز معلوم مي شود. 
جمشیديه تدوين مجدد ش��ده اما همچنان فیلم با ضعف 
محتوا و ساختار مواجه است. متأسفانه در اين برهه زماني 
اكران آنالين فیلم هايي مثل جمش��یديه بیش��تر مردم را 

افسرده مي كند.

روايت علي نصيريان از محبوبيت سعدي سينماي ايران    جدول پخش

آمادگي مرتضي شايسته براي ادامه توليد »جهان پهلوان تختي«
عل�ي نصيري�ان به مناس�بت س�الگرد م�رگ عل�ي حاتمي 
درب�اره عل�ت محبوبي�ت اي�ن فيلمس�از و چگونگ�ي 
ش�كل گيري هم�كاري با اي�ن كارگ�ردان توضيحات�ي داد. 
امروز س��الروز وفات علي حاتمي كارگردان مطرح سینماي ايران 
است، به او سعدي س��ینما مي گويند؛ فیلمس��ازي كه در همان 
تعداد آثاري كه ساخت براي همیشه خود را ماندگار كرد و توانست 

محبوبیت همیشگي به دست آورد. 
علي نصیريان بازيگر تئاتر، سینما و تلويزيون درباره علي حاتمي و 
اينكه چرا اين كارگردان پس از سال ها كه از فوتش مي گذرد، هنوز 
محبوب است و حتي مورد توجه نسل جديدي كه او را نديده اند، 
ولي آثارش را مشاهده مي كنند قرار مي گیرد، به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: هر كارگرداني يك سبك و روش خاصي دارد، حاتمي 
با همه دوست بود و كارهايش را با دوستي، رفاقت و احترام انجام 

مي داد و اين موضوع همیشه در آثارش هم نمود پیدا مي كرد. 
وي افزود: حاتمي انسان بسیار ش��ريف و ماليم بود و كم  عصباني 

مي شد و بیشتر براي پیشبرد كارهايش دوستانه رفتار مي كرد. 
اين بازيگر با اشاره به دلیل شكل گیري همكاري با علي حاتمي بیان 
كرد: از نظر دوره كاري هم نسل و هم دوره بوديم و از آنجايي كه كار 
تئاتر و نمايشنامه نويسي هم مي كرد، آشنايي داشتیم و همديگر 
را مي ديديم، اين آشنايي ها ادامه داش��ت تا اينكه سراغ سینما و 

تلويزيون رفت و در آنجا نیز توانستیم باهم همكاري كنیم. 
علي نصیريان در آثاري چ��ون »هزاردس��تان«، »كمال الملك« 

و»ستارخان« با زنده ياد علي حاتمي همكاري داشته است. 
از سويي ديگر مرتضي شايسته تهیه كننده باسابقه سینما ضمن 

اعالم آمادگي براي ادامه تولید »جهان پهلوان تختي« از ادامه دار 
نبودن سینماي علي حاتمي گفت. مرتضي شايسته درباره نیمه تمام 
ماندن تولید »جهان پهلوان تختي« به علت فوت علي حاتمي و قوي 
بودن فیلمنامه اين اثر گفت: فیلمنامه »جهان پهلوان تختي« كه 
علي حاتمي نوشته بود به شدت فیلمنامه قوي و خوبي است. فصل 
تولد و نوجواني آن را س��اخت كه حدود 35دقیق��ه آماده نمايش 
داريم، پس از فوتش براي تولید مابقي كار با بهروز افخمي صحبت 
كرديم كه به نتیجه نرسید. وي افزود: يك فیلم تختي توسط سعید 
ملكان س��اخته ش��د كه بايد از آنها ياد كنیم كه كار خوبي انجام 
دادند، اما فیلمنامه مرحوم حاتمي چیز ديگري اس��ت. فیلمنامه 
»جهان پهلوان تختي« و افرادي چون مجید میرفخرايي، علیرضا 
زرين دست، تورج منصوري و... وجود دارد و تقريباً همه كار ها آماده 
تولید است، اما به رغم سعي و كوششي كه كرديم تاكنون موفق به 
ادامه ساخت نشده ايم. اين را بگويم كه ما آمادگي كامل جهت ادامه 

كار داريم و دست از تالش برنمي داريم.

HDش�دن ش�ماري از ش�بكه هاي تلويزي�ون اتفاق�ي خ�وب 
ب�راي تلويزي�ون اس�ت ول�ي اي�ن فق�ط ابت�داي كار اس�ت، 
چ�ون از ح�اال ب�ه بع�د مس�ئوليت ارتق�اي كيفي�ت تصوي�ري 
محص�والت تلويزي�ون ني�ز باي�د در دس�تور كار ق�رار گي�رد. 
بهرام بدخشاني فیلمبردار باسابقه ايراني با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: يك مسئله عمومي صاحبان آثار در سال هاي اخیر اين بود كه چرا 
نسخه هاي باكیفیت آثارش��ان از تلويزيون پخش نمي شود كه دلیلش 
HDنشدن ش��بكه ها بود و حاال با حل اين مس��ئله بايد شاهد پخش 
نسخه هاي HD آثار از تلويزيون باشیم. مدير فیلمبرداري »هیوا« ادامه 
داد: حاال بايد مديران تلويزيون برنام��ه بچینند براي پااليش تصويري 
آرشیو فیلم ها و سريال هايشان. اگر نسخه هاي اصل را دارند كه چه بهتر 
و اگر هم ندارند هر چه سريع تر نسخه هاي اصل را پیدا كرده و آرشیو خود 
را غني كنند. درباره فیلم هاي سینمايي مي توان با فیلمخانه ملي تعامل 
و نسخه هاي اورژينال را تهیه كرد و درباره سريال ها نیز خود تلويزيون 
به آرشیوش دسترسي دارد و نبايد مشكلي بابت ارتقا داشته باشد. اين 

فیلمبردار با اشاره به رقابت سخت و نفسگیر میان شبكه هاي مختلف 
تلويزيوني جهاني در جلب مخاطب گف��ت: نه فقط تلويزيون خودمان 
كه كل ش��بكه هاي مطرح جهاني اين روزها رقیبي به اسم شبكه هاي 
مجازي دارند كه روزبه روز هم دسترسي به اين شبكه ها ساده تر و سهل تر 
مي شود و فعاالن تلويزيون هاي رسمي به رقابت با اين فضا ناگزير هستند، 
در اين رقابت آنهايي پیروزند كه مدام خود را به روز مي كنند و از تغییر 
نمي ترسند. فیلمبردار »دوئل« و »مرد باراني« تأكید كرد: اگر مي بینیم 
تلويزيون در سال هاي اخیر نتوانس��ته مانند قبل جذب مخاطب كند، 
همین نفي فضاي مجازي و تحقیر آن به جاي رقابت صحیح با آن بوده 
است. تلويزيون دست از تحقیر و تمسخر رسانه هاي رقیب بردارد و حاال 
كه HD شده به س��مت اين برود كه رقابت درست و سالم را محوريت 
كار قرار دهد. شك نبايد داشت كه فقط در سايه رقابت سالم است كه 
تلويزيون رشد مي كند. اين فیلمبردار 62ساله تأكید كرد: ابزار مدرن نیاز 
 HD به افكار بديع دارد و نمي شود همان محصوالت تكراري را با كیفیت
ارائه داد، پس بايد در كنار تالش جهت افزايش كیفیت تصويري شبكه ها 
براي افزايش كیفیت تولید سريال ها و برنامه هاي مختلف تلويزيوني كه 

فرم با متن همخواني داشته باشد نیز كوشش كرد. 
فیلمبردار »راه آبي ابريش��م« و »چه خوبه كه برگشتي« عنوان كرد: 
تلويزيون در دوره هاي مختلف كارگرداناني داش��ته كه توانس��ته اند 
س��ريال هاي خوبي هم تولید كنند ول��ي االن تلويزي��ون را از وجود 
نیروهاي متبحر تولید خالي يا كم ش��مار مي بینیم، اين خلئي است 
كه بايد هرچه زودتر رفع شود. با نیروهاي كاركشته است كه مي توان 
محصوالت درجه يك تولید كرد و بايد هر چه زودتر برنامه ريزي مناسب 

براي به كارگیري چنین نیروهايي صورت گیرد.

فيلمبردار پيشكسوت در گفت وگو با »جوان«:

HD شدن فقط ابتداي كار است

جنگ و صلح هاليوودي كريستوفر نوالن!
انگاشته« نوالن يك فيلم آخرالزماني   منتقدان مي گويند »

فلسفي و نامفهوم است

جواد محرمي    یادداشت

     سینما

   نقد فیلم

 فراموشي جنبش نرم افزاري
در جشن HDشدن 

HDشدن شبكه هاي مختلف اتفاق خجسته اي است كه در 
حوزه سخت افزاري سازمان صداوسیما رخ داده اما همچنان 
تحول در نرم افزار رس��انه ملي انتظاري است كه نه درباره آن 

وعده اي داده مي شود و نه كسي درباره آن حرف مي زند. 
جنبش نرم افزاري عبارتي بود كه به عنوان يك مطالبه نزديك 
20س��ال پیش رهبر انقالب در ديدار با جامعه دانش��گاهي و 
فرهنگي كشور بارها روي آن انگشت گذاشتند و خواهان تولید 

علم و فرهنگ بومي شدند. 
به طور عادي صداوس��یما به عنوان يك مرك��ز بزرگ و مهم 
فرهنگي در كش��ور كه هم دانش��گاه دارد و هم از بخش هاي 
پژوهشي بهره مي برد و در پیش��اني ارتباط با مردم قرار دارد، 
بايد خود را مخاطب اين مطالبه بداند و در اين س��ال ها رشد 
نرم افزاري آن با ارتقاي چشمگیري مواجه شده باشد اما به نظر 
مي رسد رسانه ملي در ادوار مختلف بیش از آنكه نرم افزار خود 
را ارتقا دهد در حوزه سخت افزار متمركز بوده و به جاي آنكه 
رشد سخت افزاري را به عنوان يك مكمل در نظر بگیرد، اصالت 
را به ابزار داده است، همین امر باعث شده تا صداوسیما به رغم 
رش��د كمي در توسعه ش��بكه هاي مختلف و فربگي به لحاظ 
سازمان اداري و نیروي انساني داراي رشديافتگي نرم افزاري 
نباشد و به همان موازات توس��عه نیابد، به ويژه اينكه رؤساي 
سازمان صداوسیما در 20س��ال اخیر از میان افرادي بوده اند 
كه س��ابقه تحصیلي و كاري آنها حوزه سخت افزار بوده است 
و به طور عادي مسلط بر پیچیدگي هاي نرم افزاري نبوده اند. 
همین باعث مي شود تا در میان انبوه مشكالتي كه صداوسیما 
در بحث نرم افزاری با آن دست و پنجه نرم مي كند HDشدن 
شبكه هاي مختلف سیما به عنوان يك اتفاق مهم تلقي شود. 

ناگفته پیداست كه رشد ناهمگون اين دو به طور عادي منجر به 
بي قوارگي در يك سازمان مي شود. امروزه سازمان صداوسیما 
با نارسايي هاي مختلفي در قالب بندي محتوايي برنامه ها دست 
و پنجه نرم مي كند. تقلید از برنامه هاي غربي معضلي است كه 
تقريباً همه شبكه هاي سیما را شامل مي شود؛ رويكردي كه 
آسان ترين راه براي تولید يك برنامه است. نداشتن ايده و نبود 
خالقیت در تولید برنامه ها آسیب جدي به مقوله فرهنگ سازي 

در سیما زده است. 
به نظر مي رسد آرمان دانشگاه بودن رسانه ملي به ضرر اصالت 
سرگرمي در همه ابعاد در حال عقب نشیني است. مسئله وقتي 
بغرنج تر مي شود كه مديران س��یما خود به بحراني كه در آن 
گرفتار آمده اند، واقف نباش��ند و روابط عمومي ها ايشان را در 

توهم پويايي و رشد و تعالي نگه دارند. 
همین غفلت زدگي باعث شده تا همواره در میان برنامه هاي 
سیما جاي تولید محتواي ارزشي كه مخاطب انبوه را با خود 
همراه كند، خالي باشد. سريال س��ازي در سیما همچنان در 
چرخه كهنه و قديمي تولید گرفتار است و معلوم نیست چرا 
از فكرهاي جديد و ايده هاي درخشاني كه منجر به تحول در 

متن ها شود، خبري نیست. 
اغلب آثار دچار شعارزدگي و ضعف س��اختاري هستند و به 
همین خاطر در ارتباط گیري ب��ا مخاطب انبوه دچار لكنتند 
يا معدود آثاري مانند سريال »پايتخت« كه توان جذب انبوه 
مخاطب را دارند ب��ه مرور به آفت ن��زول كیفیت محتوايي و 
ارزش��ي)تقويت ارزش هاي جامعه( دچار مي ش��وند و جالب 
اس��ت كه وقتي با انتقاد جامع��ه مواجه مي ش��وند، به جاي 
آسیب شناس��ي دقیق براي رفع عیوب با رف��ع رجوع از نوع 
شیوه هاي منسوخ روابط عمومي ها به مرور صورت مسئله پاك 
مي شود تا مشكالت از يك اثر به اثري ديگر تكرار شوند. به ياد 
بیاوريد میزگرد سريال »پايتخت6« را كه پس از انتقادهاي 
گس��ترده به حاش��یه هاي آن با حضور عوامل تشكیل شد و 
تهیه كننده سريال به جاي پاسخ به انتقادات در يك فرار رو به 
جلو كه البته توهین به شعور مخاطب بود، وجود يك جمله در 
محكومیت رژيم صهیونیستي را دلیلي بر ارزشي بودن كلیت 

اثر قلمداد كرد. 
بديهي اس��ت كه نمايش هايي از اين دس��ت اساساً جاي نقد 
جدي و اثرگذار و ترمیم اشتباهات و اصالح تولیدات را سد و 
اجازه رشد را سلب می كند و در اين چرخه معیوب اين نرم افزار 
سازمان اس��ت كه از تقويت و ارتقا و رشد باز مي ماند و در اين 
میان HDشدن ش��بكه ها به عنوان يك دستاورد قابل لمس 
مانند يك پرده سبب نفي نارسايي هاي نرم افزاري مي شود كه 

قرار است از دل آنها ارزش هاي جامعه تعالي يابند.

    محمدصادق عابديني
هر چقدر TENET )انگاش�ته( س�اخته 
كريس�توفر نوالن در اكران جهاني خوب 
مي فروش�د و از نظر تجاري فيلم موفقي 
اس�ت، منتقدان نظرات متناقضي درباره 
اي�ن فيل�م مط�رح مي كنن�د؛ بعضي آن 
را فريبن�ده و بعض�ي ديگ�ر گيج كننده 
می دانن�د، ع�ده اي فلس�في ناميده اند، 
و  س�تايش  را  آن  منتق�دان  بعض�ي 
عده اي ن�والن را ب�راي س�اختن چنين 
فيلم�ي س�رزنش مي كنند، ب�ا اين حال 
»انگاش�ته« فيلم�ي آخر الزماني اس�ت 
كه باز ه�م در آن ي�ك امريكايي خوب! 
قرار است جهان را از نابودي نجات دهد!

سینماي تجاري امريكا تعهدي ناگسستني با 
سیاست هاي كلي نظام سیاسي آن كشور دارد و 
آن نمايش چهره خوب از امريكا در قامت ناجي 
جهان و پرداختن به چهره منفور و ضدبشري 
دشمنان سیاس��ي امريكاست؛ دشمني كه در 
سال هاي جنگ سرد، روسیه بود و هنوز هم از 
نظر هالیوود مي توان از روسیه براي دوقطبي 
خیر و شر استفاده كرد. »تنت« از اين نظر به 

كلیت سینماي هالیوود وفادار است. 
قهرم��ان اصلي اي��ن فیل��م مأم��ور امنیتي 
امريكايي است كه گفته مي شود عضو سازمان 
»سیا«ست، اما در طول فیلم تالش نمي شود 

هويت وي بازگشايی شود. 
اين مأمور امنیتي ت��الش مي كند با امكانات 
خارق العاده اي كه امريكايي ها به آن دس��ت 
يافته اند با وارونگي زمان، خطر جنگ جهاني 

سوم را خنثي كند. 
فیلم جديد كريس��توفر نوالن كه به واسطه 
شیوع كرونا خیلي دير به اكران جهاني رسید، 
اين روزها يك��ي از پرفروش ترين فیلم هاي 
س��ینماي جهان اس��ت و به لطف سیستم 
قاچاق فیلم، به س��رعت س��ر از سايت هاي 
ايراني دانل��ود فیل��م درآورده و ايراني ها نیز 
توانس��ته اند ب��ا يك��ي از گیج كننده ترين و 
فلس��في ترين فیلم هاي تج��اري جهان در 

سال2020 مواجه شوند. 
   »تنت« و واكنش 2منتقد سرشناس 

ايراني
واكنش ه��ا به »تن��ت« در س��ینماي ايران 
تازه در حال ش��كل گرفتن و انتش��ار است. 

محمدتقي فهیم و مسعود فراستي، دو منتقد 
شناخته شده اي هس��تند كه به فیلم نوالن 
پرداخته اند. اين دو منتقد دو ديدگاه متفاوت 

درباره فیلم داشته اند. 
فراستي در متن كوتاهي كه پیرامون »تنت« 
منتشر كرده نوشته است: »تنِت نوالن، فیلم 

بد و ناتوان و كسالت باري است.« 
در نقطه مقابل اين نقد يك جمله اي، فهیم 
متن تقريب��اً بلندي را در س��تايش »تنت« 
منتشر و در آن ديدگاه فلس��في فیلمساز را 
س��تايش كرده اس��ت: »تنت بهترين فیلم 
نوالن نیس��ت ولي جدي تري��ن و مهم ترين 
اث��ر ش��خصي او و البت��ه سینماس��ت؛ يك 
تجربه گرايي حرف��ه اي تمام عی��ار. نوالن با 
تنت، نه به پاپاراتزي ها و پوپولیس��ت ها باج 
مي دهد و نه از انتلكتول ها دلربايي مي كند، 
مي زند به عمق سینماي خودش و آثاري كه 

عاشقشان بوده است. 
يادتان بیايد، مالقات با عالیجناب مايكل كین 
را؛ بهترين فصلي كه از روي دست خودش در 
شوالیه تاريكي اجرا كرده! بي توجه به هر كس 
كه بگويد تكراري است يا جیمزباندي است و 
غیره. نوالن اين بار فقط گیشه را قرباني نكرده 
است. او هواي كف زدن منتقدان را هم در سر 
نداشته و باالتر، حتي به چند صد میلیون دالر 
هزينه تولی��د و فغان س��رمايه گذار هم وقعي 
نگذاشته اس��ت تا در درجه اول خودش و بعد 
مخاطب، از خلق ايده ه��اي نابش لذت ببرد و 
بلندپروازي اش در ساخت و ساز خوش پرداخت 

صحنه هاي بي رقیب اكشن را ثابت كند.«
     واكنش سرد منتقدان خارجي

روزنامه گاردي��ن در نقدي ك��ه بر »تنت« 
منتش��ر كرده به وجه��ه آخرالزماني فیلم 

تأكید كرده اس��ت، البته ن��گاه منتقد فیلم 
شايد به موضعي كه فراس��تي درباره فیلم 
نوالن دارد، نزديك باشد. هیچ كدام از آنها از 

نوع روايت نوالن رضايت ندارند.
 گاردين مي نويس��د: جاي تعجب نیس��ت 
كه كريس��توفر نوالن فكر مي كند »تنت« 
مي تواند سینما را نجات دهد. اين در مقايسه 
با چالشي كه در فیلم با آن روبه رو شده بسیار 
ناامیدكننده است.« گاردين تالش نوالن را 
براي تصوي��ر فیلمي كه قص��د دارد دنیا از 
جنگ جهاني سوم نجات دهد، كسل كننده 
عنوان مي كند كه بیننده از ديدنش ناراحت 
مي ش��ود. گاردين به كنايه درباره »تنت« 
مي نويسد: »هويج اول بهتر است طعم بدي 

از خود به جاي نگذارد«!
نشريه »ورايتي« نیز در نقد »تنت« به سبك 
خاص فیلمسازي نوالن پرداخته است كه در 
آن فیلمساز همیشه دوست دارد در بهترين 
موقعیت به موضوعات فلس��في مورد عالقه 
شخصي خودش بپردازد. به عقیده نويسنده 
»وريتي« در فیلم »تنت«، نوالن در پي يافتن 
بقاي بش��ريت به عنوان مسئله اي جزئي در 

تغییر شكل زمان و مكان است. 
اين نشريه معتبر س��ینمايي ادامه مي دهد: 
نوالن در حال تصوير جهان پیش از نابودي 
است و اين كار را با چیدن قطعات يك پازل 

انجام مي دهد. 
     فيلمي اشتباه در زمان اشتباه!

وريتي در مطلب ديگري با عنوان »چرا تِنت 
فیلمي اشتباه در زمان اشتباه است«، از اينكه 
نوالن بینن��ده را در مقابل تص��ورات ذهني 
خودش ره��ا مي كند و باعث نمي ش��ود كه 
بیننده از كشف حقیقت و فهم آنچه در ذهن 

فیلمساز است، لذت ببرد، انتقاد مي كند. 
     »تنت« فيلمي خوش فروش!

هر چقدر منتقدان از فیلم گیج كننده نوالن 
و پرداخت هاي گنگ آخر الزماني آن شاكي 
هستند، مردم عادي مشتريان خوبي براي 

اين فیلم بوده اند. 
»تنت« طب��ق آخرين آماره��اي فروش 
توانسته مجموع درآمد فروش بلیت خود را 
از مبلغ 356میلیون دالر فراتر ببرد. در اين 
بین بايد از نقش مؤثر سینماهاي چین نیز 
گفت. »تنت« در چین نزديك 67 میلیون 
دالر فروش داشته است. اين فیلم نه تنها 
هزينه هاي تولید خ��ود را از طريق فروش 
بلیت به دست آورده است بلكه اكنون در 
مسیر س��وددهي خالص تنها هزينه هاي 

جزئي تري را پیش رو دارد. 
آخرين فیلم نوالن كه فیلم��ي آخرالزماني 
است، براي مردمي كه در ش��رايط كرونا به 
سینما صرفاً به جهت س��رگرم كنندگي اش 
نگاه مي كنند، اثري خوش ساخت است. در 
نقدهاي منتشر ش��ده درباره »تنت« اصرار 
منتقدان براي تش��ابه میان اين فیلم و آثار 
جیمزباندي، تأكید ش��ده اس��ت؛ مجموعه 
آثاري ك��ه در آن پروپاگان��داي امريكا براي 
نمايش ناج��ي بودن در جهان ب��ه نرم ترين 

شكل اما به وضوح ديده مي شود.

ج��اي تعج��ب نيس��ت ك��ه 
فك��ر  ن��والن  كريس��توفر 
مي كن��د »تن��ت« مي توان��د 
س��ينما را نج��ات ده��د. اين 
در مقايس��ه ب��ا چالش��ي كه 
در فيلم ب��ا آن روبه رو ش��ده 
بس��يار نااميدكنن��ده اس��ت

    تلویزیون

رسول خدا)ص  (:
بهتري�ن ياران كس�ي اس�ت كه 
ناس�ازگاري اش ان�دك باش�د و 

سازگاري اش بسيار.
)تنبيه الخواطر، ج2، ص123(

 چالش »جهان آرا« و »ثريا« 
براي زنده ماندن 

بيش از يك سال است كه دو برنامه »ثريا« و »جهان آرا« از آنتن تلويزيون 
حذف ش�ده اند و قرار بود با توليدي ش�دن برخي برنامه ه�اي تلويزيوني 
اين دو برنامه هم به صورت ضبطي و غيرزن�ده به آنتن بازگردند. چالش ها 
و حواش�ي زيادي هم در اين مدت گريبانگير تهيه كنندگانش�ان ش�د، با 
اين حال هي�چ يك حاضر نش�دند به ص�ورت ضبطي به آنت�ن بازگردند. 
به گزارش مهر، حاال حدود يك هفته است كه برنامه »جهان آرا« آن هم به صورت 
زنده به آنتن شبكه افق بازگشته است و دوباره با دعوت از مهمان گفت وگوهاي 

چالشي خود را پیگیري مي كند و هر دوشنبه شب به پخش خواهد رسید. 
برنامه »ثريا« با تهیه كنندگي محسن مقصودي هم از اين پس به آنتن شبكه يك 
بازمي گردد و قرار است از هفته آينده يك شنبه شب ها بعد از سريال شبانه به پخش 
برسد. مقصودي البته در اين يك سالي كه برنامه روي آنتن نبود، فعالیت هايي در 
حوزه مستندسازي داشت و مستندهايي به تولید رساند كه با تیم عوامل »ثريا« در 
شهرهاي كشور و حتي كشورهاي آفريقايي و… روي آنتن شبكه3 و يك رفت، با 
اين حال بعد از حاشیه هاي يك سال گذشته و فشارهايي كه گفته مي شد از بیرون 
به برنامه هاي چالشي سیما وارد شده است، سازندگان اين دو برنامه حاضر نشدند به 

صورت ضبطي روي آنتن بروند و حاال هر دو به شكل زنده به آنتن بازگشته اند. 
اين تغییرات البته در زمان حمید شاه آبادي معاون جديد سیما میسر شده و بايد 
ديد جسارت بازگشت برنامه هايي چون »ثريا« و »جهان آرا« مي تواند منجر به 
زنده شدن ديگر برنامه هاي ضبطي هم بشود؟ به ويژه كه برخي از اين برنامه ها 
براي كیفیت بهتر و جذابیت بیشتر و ارتقاي باالتر برنامه در روند تولید از حالت 

زنده درآمدند و اتفاقاً مرده تر شدند!


