
حكمت

  | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6185 |  یک ش��نبه 29 فروردی��ن  1400 | 5 رمض��ان 1442 |  اذان ظه��ر: 13:04 | 
غروب آفتاب: 19:40 | اذان مغرب:59: 19 | نیمه شب شرعی:00:19 |      اذان صبح فردا: 04:57 | طلوع آفتاب فردا: 06:27 |

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:  88498450
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

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

www.javanonline.ir

انتشارات راه يار منتشر كرد 
»جهاد در قرنطينه« روايت مردمي كه از بحران، ميدان جهاد مي سازند 

كت�اب »جه�اد در قرنطين�ه« روايت�ي از فعاليت ه�اي كارگاه 
جه�ادي ش�هيد ابراهي�م زاده در جهاد مقابل�ه با وي�روس كرونا به 
هم�ت انتش�ارات »راه ي�ار« چ�اپ و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان«، »جهاد در قرنطین��ه« پنجمین كتاب از مجموعه 
عناوين ناشر درباره »مدافعان سالمت« است كه معصومه بائي تحقیق و 
فروغ زال تدوين آن را بر عهده داشته اند. در بخشي از مقدمه اين كتاب 
مي خوانیم: »روزهاي پاياني سال1398، اتفاقي افتاد تا نسلي كه جنگ 
نديده و دهه 60 را درك نكرده ب��ود، بتواند صفاي خاطرات آن زمان را 
بچش��د؛ خاطراتي كه از فداكردن جان ها در خط مقدمش تا دستكش 
و كاله بافتن و مربا گرفتن پش��ت جبهه اش براي نسل هاي بعد، فقط 
كلماتي خواندني و ش��نیدني و دور بودند و هی��چ كس حتي فكرش را 
هم نمي كرد بتواند ذره اي از آن حال  و هوا را درك كند. روزهاي پاياني 
سال98 كرونا آمد. صف هاي نماز جماعت از هم گسست و مسجدها و 
پايگاه ها خالي شد، كتابخانه ها تعطیل، دورهمي ها لغو و كالس ها مجازي 
شد، دانش��گاه ها بي دانش��جو ماند، ديد و بازديدها تلفني شد و كم كم 

كورسوهاي امیدي كه نسل جديد براي برگشتن به صفاي قديم داشت، 
بايد از بین مي رفت اما نرفت، چون هشت سال دفاع مقدس به ما ياد داده 
بود كه در كمبودها خودكفا، در كاستي ها خالق، در تنگناها جسور و در 
تحريم ها غني مي شويم. كرونا آمد و به همه نشان داد مردم، همان مردم 
دوران جنگ هستند. هنوز هم همان امام است و همان امت و چیزي بین 
خاطرات جا نمانده. كتاب پیش رو روايتي است از مردمي كه به محض 
ايجاد بحران و تهديد براي كشورشان، قرنطینه خانگي را به میدان جهاد 
تبديل كردند. در حالي كه با آمدن كرونا، مردم متمدن غرب، به خوي 
غرب وحشي شان برگشته بودند و فروشگاه ها را غارت مي كردند، ما نیز 
به گذشته مان برگشتیم. انگار دوباره مسجدها و حسینیه ها، پايگاه هاي 
پشتیباني جبهه شده و خانم ها ش��ال و كاله بافتن و شستن و دوختن 
لباس هاي رزمندگان را از س��ر گرفته باشند. اين بار هم همان دست ها 
دوختند و همان چرخ ها چرخیدند، فقط جاي پارچه لباس هاي خاكي 

را پارچه هاي سفید ماسك و گان گرفت.«
»جهاد در قرنطینه« كه خاطرات جهادگران مش��هدي در تهیه و دوخت 
ماسك و لباس هاي پزش��كي و كادر درمان براي مقابله با كرونا را روايت 
مي كند، در 144صفحه، شمارگان هزار نسخه و با قیمت 20هزار تومان 
توسط انتشارات »راه يار« منتشر شده است و عالقه مندان براي تهیه اين 
 كتاب، عالوه بر كتابفروش��ي ها مي توانند از طريق صفحات مجازي ناشر 
@raheyarpub و سايت vaketab. ir نسبت به سفارش كتاب اقدام 
كننديا در صورت نیاز با شماره 02142795454 تماس بگیرند. پیشتر 
كتاب هاي »نوبت شماست«، »به چند خیاط ماهر نیازمنديم«، »نذر نفس« 
و »هفت خان شستن« نیز توس��ط اين ناشر درباره »مدافعان سالمت« و 

فعالیت هاي جهادي در مقابله با شیوع بیماري كرونا منتشر شده است.

ابتذال فرم، ساختار و محتوا در »بعد از تو« ! 
گويا فيلمساز دستش خالي بوده و تنها با يك طرح چند خطي سراغ ساخت فيلم رفته است!

اسماعيل آذر در مراسم پاسداشت مقام عطار نيشابوري مطرح كرد
عطار، مولوي و سنايي؛ 3 قله عرفان پارسي

قب�ل از عط�ار نيش�ابوري، س�نايي غزن�وي را داري�م. 
ش�ايد اگ�ر س�نايي نب�ود، از عط�ار خب�ري نمي ش�د و 
اگ�ر عط�ار نب�ود، مول�وي ه�م وج�ود نمي داش�ت. اين 
س�ه ش�اعر، س�ه قله رفي�ع عرف�ان پارس�ي هس�تند. 
اسماعیل آذر با بیان اين مطلب در مراسم پاسداشت مقام عطار 
نیش��ابوري حكیم و ش��اعر گرانقدر ايراني كه به همت انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگي و به مناس��بت روز بزرگداشت اين شاعر 
با حضور جمعي از استادان برجسته ايراني و خارجي در فضاي 
مجازي برگزار شد، گفت: قرن نوزدهم در غرب به دوره ويكتوريا 
يا رمانتیسیسم مشهور است و بخشي از مكتب رمانتیك، يعني 
گرايش يافتن به ش��رق و در ش��رق، هیچ كجا مرغوب تر و قابل 
توجه تر از ايران نیست. اس��تاد ادبیات دانشگاه آزاد واحد علوم 
و تحقیقات ادامه داد: قبل از عطار نیشابوري، سنايي غزنوي را 
داريم. شايد اگر سنايي نبود، از عطار خبري نمي شد و اگر عطار 
نبود، مولوي هم وجود نمي داشت. اين سه شاعر، سه قله رفیع 
عرفان پارسي هس��تند. وي اضافه كرد: اولین بار شخصیتي به 
نام »تولوگ« درباره تصوف كتاب نوشت. قلب تصوف به عرفان 
نزديك اس��ت، قله عرفان نظري هم »ابن عربي« است. سخن 
ابن عربي اين بود كه تنها جاي »تناهي« كه »اليتناهي« در آن 
حضور پیدا مي كند، سینه انسان است. در اين میان چندين كتاب 
درباره تصوف در اروپا به رشته تحرير درآمد كه قلب مباحث آنها، 
عرفان است و صدالبته كه سخن عرفاني از زبان عطار نیشابوري 
شیرين تر بود. به اين ترتیب س��خن عطار كم كم در اروپا سايه 
گستراند. اين استاد دانش��گاه با بیان تاريخي از چگونگي آشنا 

ش��دن اروپايیان با زبان فارسي و عطار نیش��ابوري ادامه داد: 
ويكتور هوگو با خواندن كتابي درباره خالصه آثار عطار، به اين 
شاعر عالقه مند شد و اثر خاصي را در اين زمینه خلق كرد. شیوه 
تفكر عطار و مولوي سبب شد غرب، قفس خود را بشكند و به 

انديشه ما عالقه بیشتري نشان دهد. 
او در بخشي از س��خنان خود تأكید كرد: در مكتب »پارناس« 
اقتباس از شرق تشويق مي شد و براي اين اقتباس، سراغ عطار 
نیش��ابوري رفتند. آرموند رنو كتابي به نام »شب هاي ايراني« 
دارد كه يكي از محورهاي آن عطار نیشابوري بود. لويي آراگون، 
زبان مرغان منطق الطیر را عوض كرد، در كتاب او، مرغان با الیزا 
)همسر لويي( سخن مي گفتند. در ادامه رضا اشرف زاده سخنراني 
كرد و گفت: عطار با توجه به آثار خودش و تذكره نويس��اني كه 
درباره او نوشته اند، بلندهمت است و سر به درگاه هیچ قدرتي 
فرود نیاورد. آثار عطار بر پايه سه اصل استوارند. عشق، زيبايي و 

عرفان و عشق بن مايه اصلي آثار است. 

»شناي پروانه« روي اكران آنالين 
  به رغم خشونت باالي فيلم ما با يك فيلمساز عصبي طرف نيستيم كه فيلمش را

با بغض و ناراحتي ساخته، خشونت در خدمت روايت است و به هيچ وجه از آن بيرون نمي زند

    كتاب    ادبیات

   خبر

 وسوسه مجيدي
براي اكران آنالين »خورشيد«

ب�ا توج�ه ب�ه وضعي�ت مبه�م فعالي�ت س�ينماها در 
چهارمي�ن موج ش�يوع كرون�ا، ب�ه نظر مي رس�د مجيد 
مجي�دي به اك�ران آنالي�ن فيل�م »خورش�يد« رضايت 
داده اس�ت ام�ا تاريخ اك�ران آنالين مش�خص نيس�ت. 
»خورشید« محصول س��ال 1398 و بهترين فیلم جشنواره 
فجر به كارگرداني مجید مجیدي و تهیه كنندگي مش��ترك 
او با امیر بنان است كه در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره ونیز 
هم در بخش اصلي مس��ابقه حضور داش��ت و موفق به كسب 

جايزه شد. 
»خورشید« يكي از پنج فیلم اكران نوروزي است كه از اواخر 
اسفندماه سال 1399 روي پرده س��ینماها رفت ولي همانند 
ديگر فیلم هاي در حال اكران موفقیت مورد انتظار را در جذب 
مخاطب و فروش خوب نداشت، با اين حال سازندگان اين فیلم 
بر ادامه اكران پرده اي فیلم تأكید داشتند و محمدرضا صابري، 
پخش كننده گفته بود كه فعاًل برنامه اي ب��راي اكران آنالين 
اين فیلم وجود ندارد اما به دلیل اينكه مش��خص نیست چه 
زماني اجازه بازگشايي س��ینماها را مي دهند، سازندگان اين 
فیلم را به اكران آنالين مجاب كرده است و در برخي پلتفرم ها 
تبلیغ اكران آنالين فیلم »خورشید« با عنوان »به زودي« و با 

رده بندي سني باالي 17سال منتشر شده است. 
»خورش��ید« فیلمي در ژانر خانوادگي- درام معرفي شده كه 
نماينده سینماي ايران در اسكار2020 بود و روايتي از زندگي 
چند نوجوان است كه در تالش براي كمك به خانواده و تأمین 

نیازهاي زندگي هستند. 
.........................................................................................................

محوطه ايوان مدائن پاكسازي شد
محوطه ايوان مدائن پاكسازي شده است و به زودي پايدارسازي 
طاق كس�ري ب�راي جلوگي�ري از ري�زش انجام مي ش�ود. 
دي ماه سال گذشته همزمان با آغاز سال2021 بود كه بخشي 
از بخش��ي از »طاق كس��ري« در منطقه المدائ��ن بغداد فرو 
ريخت. حال با گذش��ت حدود چهار ماه از اي��ن اتفاق، برنامه 
تثبیت میراث عراق در صفحه توئیتر خود با انتشار تصاويري از 
پاكسازي محوطه ايوان مدائن با همكاري اداره كل آثار باستاني 
و می��راث فرهنگي ع��راق و اتحاد بین المللي ب��راي حفاظت 
از میراث جهاني خبر داده اس��ت. همچنی��ن حصار جديدي 
در بخش��ي از محوطه طاق كس��ري نصب ش��ده و تحقیقات 
ژئوفیزيكي و لرزه نگاري انجام گرفته است. قرار است در اقدام 
بعدي، ديوارهاي سازه تقويت و قوس )طاق( آن پايدارسازي 
شود. طاق كسري يا ايوان مدائن، مشهورترين بناي بازمانده 
از دوران ساساني است كه در 40كیلومتري جنوب بغداد، در 
ساحل شرقي رود دجله قرار دارد. اين بنا سال 550میالدي از 

آجر و گچ ساخته شده است و 30متر بلندي دارد. 
.........................................................................................................

 پخش سريال بايكوت شده سوري 
از شبكه »افق«

 س�ريال »نگهب�ان ق�دس« )ح�ارس الق�دس( تولي�د 
كش�ور س�وريه كه ب�ا بايك�وت رس�انه اي كش�ورهاي 
ع�رب منطق�ه مواج�ه ش�ده ب�ود، ب�راي اولي�ن ب�ار از 
ش�بكه اف�ق س�يما در اي�ام رمض�ان پخ�ش مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه، س��ريال 
حارس القدس )نگهبان قدس( در سال2020 به كارگرداني 
باسل الخطیب در كشور سوريه تولید و پخش شده است. اين 
س��ريال به دلیل پرداخت به موضوع آزادسازي حلب سوريه 

توسط بسیاري از كشورهاي عربي بايكوت شده است. 
مجموعه تلويزيوني نگهبان قدس داستان زندگي و مبارزات 
يك شخصیت معروف جهاِن عرب و مسیحیت به نام »ايالريون 
كبوجي« است كه در حلب سوريه به دنیا مي آيد و وارد آموزش 
تعالیم دين مسیحي مي شود و به رياست كلیساي كاتولیك 

بیت المقدس مي رسد. 
همزمان دوران رياس��ت وي با جن��گ ش��ش روزه اعراب و 
اسرائیل و اعتقاد وي به حق فلسطیني ها و اعتراض به جنايات 
صهیونیست ها باعث مي شود كه به طور جدي تر به فعالیت در 
حمايت از مقاومت بپردازد و همین موضوع باعث مي شود كه 
رژيم صهیونیستي وي را به زندان بیندازد و بعد از سه، چهار 

سال با وساطت پاپ آن زمان آزاد و به واتیكان تبعید شود. 
اين سريال هر شب ساعت 23:30 پخش می شود و تكرار آن 

روز بعد ساعت5:30 از شبكه افق سیما روي آنتن مي رود.

نويد پارسا      ديده بان

امام حسين)ع(:

خدايا م�را با احس�انت در دام 

اس�تدراج گرفتار مساز و با بال، 

تأديبم مكن. 

كتاب الدره الباهره

   افشين عليار
در برهه كنوني س��ینماي ايران تبديل به شوخي شده 
اس��ت. بارها گفته ش��ده ابتذال تنها براي آثار كمدي 
نیس��ت چراكه در ژانر ملودرام هم ابت��ذال نقش دارد. 
اساس��اً بخش عمده اي از تولیدات س��ینماي ايران بر 
اساس تجربیات سطحي ش��كل مي گیرد؛ تولیداتي كه 
هیچ گونه نگرش يا نگاه خاصي در آن يافت نمي ش��ود 
و فاقِد ارزش سینمايي هستند، بنابراين در اين شرايط 
ابتذال و ساده انگاري در محتوا باعث مي شود مخاطب 
اي��ن گونه فیلم ه��ا را پس بزن��د. فیلم »بع��د از تو« به 
كارگرداني فرهاد نجف��ي كه اين روزه��ا در پلتفرم ها 
اكران آنالين شده با همان ش��رايطي كه ذكرش رفت 
ساخته شده است، اينكه چرا بايد چنین فیلم هايي اجازه 
س��اخت بگیرند و اينكه چرا فیلمي مثل بعد از تو بايد 
ساخته شود، مشخص نیست. اين فیلم عاري از قصه و 
فیلمنامه و روايت منسجم است. انگار فیلمساز دستش 
خالي بوده و تنها با يك طرح چند خطي سراغ ساخت 
فیلم سینمايي رفته است. نجفي پیش از ساخت بعد از 
تو دو فیلم بلند هم ساخته و اين فیلم در جشنواره هاي 

مختلف جايزه گرفته است. 
اساس��اً اتمس��فر اين فیلم بیش��تر به ش��كل و شمايل 
فیلم هايي اس��ت كه ن��گاه ب��ه جوايز خارج��ي دارند، 
بسترس��ازي الزم ب��راي س��یاه نمايي را انج��ام داده و 
موضوعي الكن ب��ا روايتي كه فقط پن��ج دقیقه كاركرد 
دارد، نمي تواند براي مخاطب ايراني كارساز باشد، »بعد 
از تو« ديالوگ محور اس��ت و دو بازيگر دارد كه دائماً به 
صورت پینگ پنگي در حال گفت وگو هستند، البته اين 
گفت وگو هم نمي تواند موقعیت بسازد. پیشنهاد لیال به 
راننده آژانس در همان ابتداي فیلم مي توانس��ت بستر 
مناسبي براي شكل گیري يك اثر حادثه اي باشد اما هر 
چه فیلم جلو مي رود، منطقي در پیشنهاد لیال و راننده 
ديده نمي شود. اينكه لیال هر از چندگاهي پیاده مي شود 
و با چند نفر صحبت مي كند يا ب��ه آن خانه مي رود كه 
فیلم هايش را بگیرد، هیچ ربط دراماتیكي به اصل ماجرا 
ندارد و البت��ه اصل ماجرا هم مجه��ول مي ماند، لیال در 
ماش��ین از زندگي اش ح��رف مي زند ام��ا نكته خاصي 
احساس نمي شود، به طوري كه انگار فالش بك ها هیچ 
كاركرد مهمي ندارند. زماني كه مي گويیم فیلم فارغ از 
فیلمنامه منسجم جلو مي رود، يعني خبري از گره افكني 

دراماتیك وجود ندارد. ماش��یني در حال حركت است، 
امیرعلي رانندگي مي كند و لیال هم اتفاقات زندگي اش را 
شرح مي دهد و مشخص نیست چرا بايد او با يك راننده 
آژانس صمیمي ش��ود و اينكه چرا بايد در ازاي يك كار 
س��اده 100میلیون بدهد؟ چه جالب در جايي كه لیال 
مي خواهد اقدام به خودكشي كند، راننده تاكسي خود را 
دوست صمیمي فرهاد معرفي مي كند! كه به نظر شوخي 
است. كارگردان سینما را به تمسخر گرفته است، همان 
سكانس بیابان را كه لیال مي خواهد اقدام به خودكشي 
كند به ياد بیاوريد، ش��لخته بودن میزانسن به موازات 
محتواي سطحي و ساده انگارانه مخاطب را پس مي زند. 
فیلمساز جاي دوربینش را نمی داند و در آن سكانس به 
اصطالح مهم وقتي لیال از طريق موبايل با فرهاد در حال 
مكالمه اس��ت به جاي اينكه ما ديالوگ بشنويم، صداي 
موسیقي پخش مي شود و اين يعني فاجعه در ساختار! 
سكانس پاياني آنقدر زود و بي دلیل رخ مي دهد كه انگار 
فیلمساز براي خودكش��ي لیال عجله داشته است. آنچه 
در محتوا ديده مي ش��ود تكرار مكررات است، آن هم به 
بدترين شكل ممكن در اجرا. فالش بك و موضوع عشق 
و فقر و رس��یدن به ثروت آن هم از راه نادرست موضوع 
منسوخ شده اي است كه ديگر براي يك فیلم سینمايي 
جواب نمي دهد. »بع��د از تو« نگاه س��یاهي به زندگي 
ايراني دارد و اين دلیلي مي ش��ود كه اين فیلم بتواند در 
جش��نواره هاي خارجي مورد اس��تقبال قرار بگیرد. در 
مورد يكي ديگ��ر از نكات منفي اين فیل��م مي توانیم به 
بازي مینا وحید و مهدي حسیني اشاره كنیم كه ضعف 
بازي آنها از ناتوانی كارگردان و شخصیت سازي است كه 
از فیلمنامه )طرح چند خطي( مي آيد، اين فیلم به هیچ 
وجه نمي تواند مخاطب را راضي نگه دارد، به همین دلیل 

اثري فراموش شدني است. 

    جواد محرمي
»ش�ناي پروانه« س�اخته محم�د كارت به 
تهيه كنندگي رس�ول صدر عامل�ي پس از 
گذشت تنها ۱۷روز، با فروش باالي ۴ميليارد 
و ۲۹۵ميليون تومان ركورد فروش در اكران 
آنالين را شكس�ت. اين در حالي اس�ت كه 
نسخه قاچاق اين فيلم يك ماه قبل از اكران 
آنالين دس�ت به دست مي ش�د كه با وجود 
اين ثبت چنين ركوردي قابل توجه اس�ت. 
»ش��ناي پروان��ه« ب��ه تهیه كنندگي رس��ول 
صدرعاملي س��یمرغ بلورين بهتري��ن فیلم از 
نگاه مردم را از سي و هش��تمین جشنواره فیلم 
فجر دريافت كرده بود و منتق��دان نیز به اين 
فیلم روي خوش نشان دادند و همین درخشش 
جشنواره اي كافي بود تا 10روز پیش از اعالم 
رسمي شیوع ويروس كرونا در كشور پیش بیني 
خوبي براي گیش��ه آن در اكران شود. از همان 
روزهاي جشنواره مي شد حدس زد كه فیلم در 
لیس��ت اكران نوروزي قرار مي گیرد اما بهمن 
ماه كه تمام شد با آغاز اسفند باد كرونا وزيدن 
گرفت و س��ینماي ايران به طور كلي در گیشه 

به محاق رفت. 
اين فیلم پس از يك سال اكران شد ولي مردم 
ترجیح دادند ريسك س��ینما رفتن را به جان 
نخرند و پس از دو هفت��ه تهیه كننده فیلم را از 
اكران بیرون كش��ید ولي پس از مدتي نسخه 
قاچاق فیلم سر از فضاي مجازي درآورد. حاال و 
پس از همه اين كش و قوس ها شناي پروانه در 
اكران آنالين موفق نشان داده و ركورد فروش 
آنالين فیلم در ايران را پس از 17 روز جابه جا 

كرده است. 
محمد كارت همان نوجوان ساده و بي ادعايي 
است كه با آثاري چون مستند »خونمردگي« و 
نیز فیلم داستاني »بچه خور« خوش درخشیده 
و نامي براي خود دست و پا كرده بود، اما كسي 
فكرش را هم نمي كرد اولین فیلم بلند داستاني 

او اين اندازه همه را غافلگیر كند. 
س��اختن فیلم درب��اره پايین ش��هر در قالب 
سینماي موسوم به اجتماعي در ايران سال ها 
بود تبديل به كلیش��ه اي تكراري شده بود و با 
الگوي فیلم هايي از نوع آثار رخشان بني اعتماد 
تكرار مي ش��د، اما دو س��ال پی��ش »مغز هاي 
كوچك زنگ زده« اين قالب را شكست و طرحي 
نو درانداخت، با وجود اين نامگذاري فیلم هومن 

سیدي كه بیشتر به يك شعار شبیه بود و نیز تم 
اصلي فیلم به اضافه بالهت ضدقهرمان هايش 
سبب مي شد با وجود ساختار و تكنیك و فرم 
قابل دفاع ش��اهد اثري كامل نباش��یم و به آن 
پروانه«  نم��ره اي كامل ندهی��م، اما »ش��ناي 
محت��وا را به ط��ور كامل در خدم��ت گرفته و 
در دام تمنا ه��اي وجودي احتمالي فیلمس��از 
نیفتاده اس��ت، به عبارتي بهتر محمد كارت با 
وجود داس��تان تلخ و ملته��ب فیلمش در دام 
سیاست زدگي محتوايي نیفتاده و فیلم بیشتر از 
آنكه شعار بدهد، روايت مي كند، آن هم قصه اي 
را كه به نسبت استاندارد هاي سینماي ايران با 

جزئیات و دقتي كم نظیر نوشته شده است. 
در میان فیلمنامه نويس��ان بزرگ اين مصطلح 
است كه نوشتن فیلمنامه خوب از نوشتن رمان 
خوب سخت تر اس��ت چراكه فیلمنامه نويس 
همان كار رمان نويس را انجام مي دهد به اضافه 
اينكه با يك پاك كن در انتهاي كار به جان رمان 
مي افتد و ازالبه الي داستان بیش از 90درصد 
آن را پاك مي كند. اوج هنر نويسندگان »شناي 
پروانه« در بخش آخر يعني همان حذف كردن 
زوايد خود را نشان مي دهد و همین باعث شده 
تا محمد كارت كه خودش ضلع س��وم مثلث 
فیلمنامه نويس��ي اثرش را تش��كیل مي دهد، 
فیلمش را روي بس��تري بنا كند ك��ه دقیق و 
هنرمندانه پي ريزي شده است. شايد خیلي ها 
فكر مي كردند جهان گنده التي كالنش��هر ها 
چیز دندان گیري براي يك فیلم خوب نداشته 
باش��د، اما محمد كارت خوب از پس س��اخت 
جهاني با اين مختصات برآمده و همه را غافلگیر 

كرده است. 
»ش��ناي پروانه« در مقايس��ه با يكي دو اثر از 
اين ژانر كه در س��ال هاي اخیر س��اخته شده 
وفادارانه تر، متعهدانه تر و س��ینمايي تر نشان 

مي ده��د. اول اينك��ه در اين فیلم ب��ا قهرمان 
طرفیم و فیلم قرار نیست كسي را قرباني جامعه 
نش��ان بدهد و اين در صحنه پايانبندي هم با 
جمله »هر كسي سرنوشت خودش را مي سازد« 
نم��ود پیدا مي كن��د. آدم هايي كه خودش��ان 
سرنوشتش��ان را رقم مي زنند و براي رفتار ها و 
عملكردشان قرار نیس��ت به شكلي كلیشه اي 
زمین و زمان را مسئول بدانند. اين خودآگاهي 
قهرمان در اينكه مي توان سرنوشت را رقم زد، 

حرف كمي نیست. 
احتماالً خش��ونت باالي فیلم به مذاق برخي 
خوش نمي آيد، ام��ا وقتي فیل��م را درون ژانر 
ببینیم و از سینما آنطور كه بايد انتظار داشته 
باش��یم، انتظاراتمان قدري تعديل مي ش��ود، 
»ش��ناي پروانه« را مي توان در قالب يك تريلر 
معمايي دسته بندي كرد؛ فیلمي پر زدوخورد 
و پرتعلیق كه خوب ش��خصیت پردازي شده و 

نقش ها در آن خوب به بار نشسته اند. 
شايد خیلي ها از فیلمي چون »شناي پروانه« 
انتظار ديالوگ هايي تا اين اندازه حساب شده 
و كار ش��ده نداش��تند، ام��ا ديالوگ هاي فیلم 
گوش نواز هستند و بدون تكلف از نوعي سیاق 

سهل و ممتنع بهره مي برند. 
كلمات به وضوح ساده و عامیانه اند، اما چینش و 
تركیب و جمله بندي نثري شكیل ارائه مي دهد 
كه يكي از نقاط قوت فیلم است. از يك فیلمساز 
ديگر چقدر مي توان انتظار داشت. اينكه پايه و 
زيربناي اصلي يك فیلم خوب فیلمنامه است 
و اغلب فیلمسازان سینماي ايران آن را جدي 
نمي گیرند، موضوعي اس��ت ك��ه بار ها مطرح 
ش��ده، اما »ش��ناي پروانه« بناي خود را روي 
فیلمنامه اي دقیق پي ريزي كرده است. كارت 
كارگرداني، دكوپاژ، میزانس��ن بندي و تدوين 
حساب شده را روي فیلمنامه اي سوار كرده كه 

به اصطالح مو الي درزش نمي رود. 
نكته ديگر درباره »شناي پروانه« اين است كه 
به رغم خشونت باالي فیلم ما با يك فیلمساز 
عصباني ط��رف نیس��تیم، به عبارت��ي ديگر 
فیلمساز فیلمش را با بغض و ناراحتي نساخته 
و اين را مي توان از انرژي اي كه فیلم به سمت 
تماشاگران ساطع مي كند، دريافت. خشونت در 
خدمت روايت است و به هیچ وجه از آن بیرون 
نمي زند. برخالف بسیاري از آثار سینماي ايران 
كه از خش��ونت براي خودنمايي تكنیكي و به 
انگیزه غافلگیر كردن تماش��اگر استفاده شده 
در »شناي پروانه« خش��ونت حد و مرز خود را 

رعايت كرده است. 
قهرم��ان فیل��م ب��ا وج��ود دس��ت زدن ب��ه 
ماجراجويي هايي ك��ه جنس محیط زندگي و 
زيست درون خانواده اي ملتهب تا حدودي آن 
را توجیه مي كند از ابتدا تا انتها روش و منشي 
را در پیش مي گیرد كه مي توان وجوه اخالقي 
زيادي در آن مش��اهده ك��رد و رعايت همین 
ريزه كاري ه��اي ش��خصیتي در كاراكتر هاي 
فیلم سايه نوعي عقالنیت سینمايي را بر فیلم 
حاكم كرده اس��ت. پس از اين به احتمال زياد 
درباره محمد كارت در س��ینماي ايران بسیار 

خواهیم شنید.

احتماالً خشونت باالي فيلم به 
مذاق برخي خوش نمي آيد، اما 
وقتي فيلم را درون ژانر ببينيم و 
از سينما آنطور كه بايد انتظار 
داش��ته باش��يم، انتظاراتمان 
مي ش��ود تعدي��ل  ق��دري 

     نقد فیلم

براي نرسيدن سريال رمضاني به آنتن
شبكه تهران از بينندگانش عذرخواهي كرد

مجموعه ماه رمضاني »رعد و 
برق« به دليل آنچه مشكالت 
فني عنوان ش�د ب�ه پخش 
تلويزيوني نرسيد و شبكه۵ 
س�يما با انتش�ار خب�ري از 
مخاطبان همراه، هميشگي و 
محترم خود عذرخواهي كرد. 
به گ��زارش »ج��وان« روابط 
عمومي ش��بكه5 س��یما در 
خب��ري اع��الم كرده اس��ت، 
»دومین قسمت از س��ريال رمضاني رعد و برق كه طبق برنامه ريزي 
بايد جمعه شب گذشته روي آنتن مي رفت، ديشب ساعت23 پخش 
 شد. اين قسمت از سريال به دلیل مشكالت فني جمعه شب گذشته 

به آنتن نرسید.«
اين روزها سازندگان »رعد و برق« مش��غول ضبط بخش هاي پاياني 
اين سريال هستند. اغلب بخش هاي اين س��ريال در بحبوحه شیوع 
كرونا در لوكیشن هاي واقعي در شمال، جنوب و جنوب غرب كشور 
تصويربرداري شده است. شهرام قائدي، محمد فیلي، مهران رجبي، 
مختار سائقي شهین تسلیمي و مهدي زمین  پرداز از جمله هنرمنداني 

هستند كه در اين سريال ايفاي نقش مي كنند.


