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ایمان عبدلی

هشدار؛ با مطالعه این متن لذت 
تماشــای »شــنای پروانه« تا حد 
زیادی کاسته خواهد شد. اگر فیلم را 

ندیده اید، این متن را نخوانید.
اگر »کرونا« بگذارد و اکران عید 
انجام شــود، از همین حاال می شود 
پیش بینــی کــرد که فیلــم خاص 
اکران عید »شــنای پروانه« خواهد 
بود. فیلمــی که تمپوی مناســبی 
دارد و خوش ســاخت اســت و چند 
بار تماشاچی را به هیجان می آورد. 
محبوبیت فیلم در روزهای جشنواره 
گواه این مدعاست که اولین ساخته 
ســینمایی محمــد کارت در اکران 
عمومی خوب خواهد فروخت. در این 
یادداشت درباره مسائلی 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 جایــگاه آن ها در فرهنــگ عامه و 
مســاله ی دوم قواعد درام با نگاه به 

ساختار فیلمنامه »شنای پروانه«.
اگر مروری بر اخبار همین یکی دو 

سال گذشته داشته باشیم، دو چهره 
از فرهنگ ُگنده  الت ها به شــدت در 
کانون توجه بوده؛ یکی وحید مرادی 
و دیگــری هانی ُکرده. بــا جزئیات 
ماجراهای مربوط به این دو بزرگوار! 
کاری نداریم. مساله شگفت زدگی از 
حجم توجه مردم بــه اخبار حوزه ی 
ُگنده  الت هاست. این توجه افراطی 
البته که مختص امــروز و دیروز هم 
نیســت و از دیربــاز و از همان دوره 
»شعبان بی ُمخ« حداقل در شهرهایی 
نظیر تهــران، ُگنده الت ها موقعیتی 
استراتژیک در شــهرها داشتند. آن 
زمان  شهرها محله محور بودند و حاال 
که اتوبان ها شهر را قیچی کردند هم 

 ُگنده الت ها همچنان اثرگذارند.
»شنای پروانه« از حیث پرداخت 
ُگنده  الت ها فیلمی آوانگارد اســت. 
اتفاقا برخالف آن چــه که خیلی ها 
فیلم را با »ابد و یک روز« و »مغزهای 
کوچک زنگ زده« قیــاس کردند، 
فیلم نســبتی با آن ها نــدارد و تنها 
وجه اشــتراکش آن وجــه نمایش 
کثافــت و پلشتی ســت. وگرنــه 
الیه برداری که فیلم از فرهنگ الت ها 

می کند، کم نظیر است. و این خالف 
آن چیزی ســت که پیش از این در 
کارهــای مثال حســن فتحی دیده 
بودیــم. الت های فیلمفارســی ها و 
یا آثار فتحی، اگرچه خیلی ســر به 
راه و تحت هنجــار رفتار نمی کنند، 
امــا معمــوال واجــد مولفه هایی از 
جوانمردی و عطوفت هســتند که 
سِر بزنگاه دِل تماشاچی را با خودش 

همراه می کند.
اگر در بی شمار ِمی ُگساری های 
فیلمفارســی نوعــی الاُبالی گری را 
می بینیــم در نقطه ی بدیــل آن با 
جوانمردی هــای کم نظیــر و حتی 
ســورئال مواجهیم که تنها از رستم  
و پهلوانان شاهنامه برمی آید. همین 
هم می شــود که عنــوان »الت« در 
فرهنــگ عامه هاله ای از انســانیت 
آمیخته بــا نوســتالژی را یادآوری 
می کند. این آثار انگار 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 »شــنای پروانــه« با آثار 

دیگر از همین جا نشــات 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 فکــرش را بکنید. مصیب هم که 
دست راست هاشم است، اوضاعش 
بهتر از او نیســت. او در یک رابطه ی 
باج خواهانه َدمــار از یک زن مطلقه 
درآورده و همو را هم اجیر کرده که 
در استخر زنانه آن کار را کند. جالب 
اینجاست که در شــروع داستان ما 
با همان تصور همیشــگی از الت ها، 
آدم های فیلم را قضــاوت می کنیم 
و حتی تا میانه های داســتان گمان 
می کنیم کــه مطابق معمول با چند 
الت جوانمــرد و لوطــی مواجهیم. 
هاشم را یک غیرتِی خانواده دوست 
رفیق بــاز می شناســیم و مصیب را 
جــان در راه رفیــق داده، قلمداد 

می کنیم.
رفته رفته اما درام شجاِع محمد 
کارت چهره ای واقعــی و نه دیزاین 
شــده از دنیای قلدرهای بی رحم به 

نمایش می گــذارد. گمان نکنید که 
شــجاعت فیلم فقط محدود به زدِن 
چند گنده الت یــا زدودن آن تصویر 
اســاطیری از آن ها در ذهن ماست. 
اتفاقا مســاله فراتر از این هاســت و 
الت ها حــاال در مناســبات قدرت 
هــم نقش هــای ســازمان یافته ی 
بیشــتری دارنــد. از همین جهت 
هم هســت که »شــنای پروانه« نه 
ربطی به »ابد و یــک روز« دارد که 
اصال آن اثر یــک درام خانوادگی با 
چاشــنی بزهکاری اجتماعی بود و 
آسیب شناســی جامعه شناسانه ی 
عمیقی نداشت و »مغزهای کوچک 
زنگ زده« هم تصویری کارت پستالی 
و بازیگوشــانه از کثافت و پلشــتِی 
حاشیه نشین ها بود. »شنای پروانه« 

اما چیز دیگریست. 
شــاخصه ی دیگری که احتماال 
برگ برنده »شنای پروانه« در جذب 
مخاطب خواهد بود، مساله فیلمنامه 
است. در این ســال ها بارها شنیدیم 
که فیلمنامه ها ضعــف دارد و اصال 
مشکل اساســی ســینمای ایران 
فیلمنامه هــای ضعیــف و کم جان 
است. »شــنای پروانه« اما با کمی 
اِرفاق می تواند نمونه یک فیلمنامه 
تر و تمیز باشد. 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.
شــروع کوبنده اما اگر به خوبی 
بسط پیدا نکند، فیلم ُکند می شود. 
مشکل شایع ســینمای ایران که با 
توجیهاتی روشــنفکرمآبانه دست 
به سر می شــود. فیلم های ساکن و 
در ِگل فرورفته که نه در عمق و نه در 
طول حرکت نــدارد و درجا می زند. 
تماشاچی یا باید با بغل دستی حرف 
بزند و یا گوشــی را چک کند و یا هم 
منتظر گذر زمان باشــد، در »شنای 
پروانه« اما افت و خیز به موقع داستان 
و روند سینوسِی تنش- آرامش باعث 

می شود که مخاطب چشم از پرده بر 
ندارد. این را بگذاریــد در کنار رازی 
که فیلمســاز به موقع بــه آن پیچ و 
تاب می دهــد و نرم نرم آن را افشــا 
می کند. هم حــواس مخاطب را به 
دنبال خودش می کشاند و او را راضی 

نگه می دارد.
لو رفتن فیلم پروانه از یک استخر 
زنانه، قتل پروانه توســط هاشــم، 
زندانی شدن هاشم، تالش خانواده 
برای نجــات او از چوبــه دار، تریلر 
معمایی یافتن آن کس که به هاشم 
نارو زده، شــیفت درام از هاشــم به 
حجت، پرداخت همدالنه ی حجت، 
نَقب زدن به زیر پوســت شهر با آن 
افشاگرِی داستانی در سکانس های 
تولید مشروبات و قمارخانه و...فصل 
افشــاگرِی 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 آشــپزی که می داند 
نمک و فلفلش را کجای فرآیند طبخ 

خرج کند.
همه  این ها را بگذاریــد در کنار 
چند رودســت کــه ســازنده را از 
تماشاچی جلو می اندازد و به او لذت 
ســینما را می دهد و سینما بیشتر از 

هر چیزی لذت است. 

شنای بی وقفه در فرهنگ ُگنده الت ها

الف غیرت و سودای قدرت 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حمله به محمد رسول ُاف؛ 
خودفروخته!

روزنامه اصولگرای جوان طی یادداشتی از 
اهدای خرس طالیی جشنواره برلین به فیلم 

محمد رسول اف، کارگردان ایرانی انتقاد کرد.
این روزنامه نوشت:

»جشــنواره برلین چند ســالی است که 
رســماً ریل گذاری های تازه ای برای سمت و 
سو دادن به ســینمای ایران انجام می دهد. از 
جمله سیاستگذاری های هوشیارانه جشنواره 
برلین که چند ســال پیش رئیســش به طور 
رسمی اعالم کرد با گرایش سیاسی آن را برگزار 
می کند آن اســت که اعالم کرده از آثار ایرانی 
که پروانه نمایش نداشته باشــند و قاعدتاً به 
طور غیرقانونی در ایران ســاخته شده باشند، 

میزبانی می کند.
سه سال پیش این جشــنواره برای جعفر 
پناهی صندلــی خالی گذاشــت و حاال برای 
فیلمســاز خودفروختــه ای، چــون محمد 
رسول اف این کار را کرده است؛ دو فیلمسازی 
که هر دو محکومیت قضایی دارند و طبق قانون 
نباید در ایران فیلم بسازند ولی می سازند و به 

جشنواره برلین هم می فرستند.«
هفتادمین دوره جشــنواره فیلم برلین به 
پایان راه رسید. این دوره از جشنواره با ریاست 
جرمی آیرونز بر هیات داوران خرس طالیی را 

به فیلمی از محمد رسول اف اهدا کرد.
    

هراس »کرونا« به جان 
غول های هالیوودی افتاد

در حالی کــه کروناویروس بــه پیش روی 
مرگبار خود در سراســر جهان ادامه می دهد، 
شیوع آن هالیوود را هم برای کلید زدن فیلم ها 
و ســریال های عظیم تازه به دردسر انداخته 
است. در این پروسه، شــرکت ها از کارمندان 
خود خواسته اند سفرهای کاری به کشورهایی 
مانند چیــن، ژاپن، ایتالیا و کــره جنوبی را به 
تأخیــر بیندازنــد و کمپین هــای تبلیغاتی 
 نیز بــرای چند بالک باســتر بــزرگ با عجله 

به راه افتاده اند.
بیشــتر اســتودیوهای بزرگ فیلمسازی 
شــروع به جمع آوری تیم های مشاوره برای 
کروناویروس کرده اند. این تیم ها شامل اعضای 
تهیه، بازاریابی، تأمین مالی و منابع انســانی 
می شــوند تا بتوانند اثر بالقوه ایــن بیماری را 
بسنجند. بخشی از وظیفه آن ها این است که 
ببینند چطــور کارکنان مناطــق تحت تأثیر 
ویروس می توانند ایمن بمانند. در بعضی موارد 
آن ها از افراد می خواهنــد از خانه کار کنند و 
مطمئن می شوند تکنولوژی الزم برای عملی 

کردن این کار وجود دارد.
در عین حال استودیوها سعی دارند بفهمند 
زمــان اکران کــدام فیلم های بــزرگ را باید 
تغییر دهند تا فیلم هــا جایی که کروناویروس 
در حال گسترش اســت پخش نشوند. آن ها 
همچنین ارزیابی می کنند چنین حرکت هایی 
می تواند چه اثری بر دیگر فیلم هایی داشــته 
 باشــد که قرار اســت اواخر ۲0۲0 یا ۲0۲1 

اکران بشوند.
مدیران اجرایی اســتودیوها بــر این باور 
هستند که بسته شدن ســالن های سینما در 
چین و ایتالیا و همچنین گسترش بیماری در 
بازارهای بزرگی ماننــد کره جنوبی می توانند 
منجر به از دست رفتن میلیاردها دالر فروش 

در بلیت سینما شوند.

پردهنقرهای

آبان نامجو

در این روزهای کرونــازده خیلی ها به زعم 
خودشان سعی کردند حواس ما را پرت کنند، از 
خدا که پنهان نیست، حتما شما هم مثل من و هر 
ایرانِی دیگری خیلی موفق به پرت کردن حواس 
خودتان نشده اید. حیف از اسفنِد شیرین، حیف 
از انتظار دلچسب بهار که اسیر بی تدبیری و این 
ویروس شــد. اما خب ما ناچاریم زندگی کنیم. 
اگر تصمیم دارید که کمتر »ُویس« گوش کنید 
و از توصیه های این پزشک و آن پرستار خسته 
شدید، می توانید در قرنطینه خانگی به جریان 
مراقبت شــده ای از زندگی ادامــه بدهید. این 
چهار فیلم هیچ الگوی مشــترکی ندارند و وجه 
اشتراکشــان فقط حواس پرت ُکن بودنشــان 

است و بس.
 در حال و هوای عشق  به هنگ هنگ؛

 برو و عاشقی کن
هنگ کنگ، سال 1۹۶۲. زنی جوان، منشی 
شرکتی تجاری، اتاقی را در خانه یی اجاره می کند 
برای خودش و شوهرش که گویا بیشتر مواقع در 
سفر کاری اســت. هم زمان مردی روزنامه نگار 

اتاقی را اجاره می کند در خانه همســایه برای 
خودش و همسرش، که گویا کارمند هتلی است 
و بیشتر مواقع در خانه نیست. آن ها در یک روز 
اسباب کشی می کنند و گهگاه به هم برمی خورند. 
تنهایی هایشــان کم کم آن ها را به هم نزدیک 
می کند تا سرانجام شبی دل به دریا می زنند و با 

هم به یک غذاخوری می روند...
وقتی از اتمسفر در سینما حرف می زنیم، از 
چه حرف می زنیم. »در حال و هوای عشق« به 
شدت اتمسفر دارد، حتی دیوارها در فیلم نفس 
می کشد، مضمون کم نظیِر عاشقی بدون رابطه 
جنسی هم در فیلم جریان دارد و هوای تازه ای 
به ذهنتان وارد می کند. از ۲0 دقیقه ابتدایی که 

بگذرید، عاشق فیلم می شوید.
خون به پا خواهد شد؛ نفت و خون و مذهب

وقتــی، در ســال 1۸۹۸ َدنیــل  از حفاران 
کارکشته نفت، اطالع پیدا می کند که در دشتی 
در غرب آمریکا چاهی از نفــت در حال تراوش 
از زمین است، فوری دســت پسرخوانده اش را 
می گیرد و به آنجا می رود تا شانس هایش را در 

گرد و خاک بوستون بیازماید.
دنیل که از کودکی تجربه های بدی با زندگی 

و انسان ها داشته، رفته رفته از نوع بشر تنفر پیدا 
کرده و قصد دارد با به دست آوردن ثروتی کالن 
زندگی ای ترتیب دهد تا دیگر به نوع بشر و تعامل 
با آن نیازی نداشته باشد. با وجود این طرز فکر، 
او به پسرخوانده ای که دست تقدیر بر سر راهش 
قــرار داده دل می بندد. از آن فیلم هاســت که 
الیه های زیادی برای کشف دارد و از نقد ساختار 
حکومت ها در جهان مدرن تا کالبدشکافی رابطه 
دیرپای مذهب و قدرت در آن چیزهایی هست. 
فیلم البته رگه های روانکاوانه زیادی دارد و با گریز 
به دنیای اساطیری نظیر هابیل و قابیل، بسته پر 
و پیمانی از لحاظ مضمونی در اختیار بیننده قرار 
می دهد. بماند که اساسا روایت فیلم هم جذاب 

است و زمان طوالنی فیلم به چشم نمی آید.
 با چشمان کامال بسته؛ 

خرده جنایت های زن و شوهری
ویلیام  کــه به همراه همســرش، آلیس، به 
مهمانی ویکتور زیگلر رفته ، توسط صاحبخانه 
به طبقه باال خوانده می شود تا زن جوانی به نام 
َمندی را که در مصرف مــواد مخدر زیاده روی 
کرده و در حال معاشــقه با زیگلر بیهوش شده ، 
معاینه کنــد. آلیس، در غیاب بیــل، با مهمان 

دیگری سرگرم گفتگو می شود. در انتهای شب 
در خانه، بحثی در مورد روابط جنسی زن و مرد 
و حسادت بین آن ها درمی گیرد و آلیس پیش 
شوهرش اعتراف می کند که در یک شب به رابطه 

جنسی با یک افسر نیروی دریایی فکر کرده  و ...
اگر به بحث هــای روانکاوانــه و فیلم هایی 
که مبنای آن ها بر روابط زن و شــوهری است، 
عالقه مندید و اگر موشکافانه تر به مساله رابطه 
جنسی نگاه می کنید و از تاثیرات جهان مدرن 
بر روابط جنسی گالیه دارید، این فیلمی ست که 

دوستش خواهید داشت. دقیق و دقیق و دقیق.
داش آُکل؛  عشق پیری گر بجنبد...

ماجرای قهرمانی هــا و مردانگی و صداقت 
»داش آکل« را همه مردم شیراز می دانند. یک 
حاجی شــیرازی که زمانی با او همسفر بوده و 

فضایل نیــک داش آکل را می دانســته قبل از 
مرگش وصیت می کند که داش آکل به کارهای 
زندگی و امالک او رسیدگی کند. داش آکل در 
برخورد با خانواده حاجی دختر او را می بیند و به 

او دل می بندد، حال آنکه دختر سن کمی دارد.
داســتانی که صادق هدایت آن را نوشــته و 
مســعود کیمیایِی در اوج، آن را تبدیل به فیلم 
کرده. احتماال خیلی هاتان این فیلم را دیده اید؛ اما 
تماشای دوباره اش خالی از لطف نیست. غوطه در 
فرهنگ روزمره مردمان آن روزها و تکیه کالم ها و 
دشمنی ها و باورهایشان از جمله نکات دلچسب 
داش آُکل اســت. فیلم البته قصه ی سرراستی 
هم دارد و فضایش عــالوه بر بهروز وثوقی کمی 
نوســتالژی هم دارد، آه از موســیقی فیلم های 

اسفندیار منفرد زاده، آه.

سینما علیه کرونا

چند پیشنهاد سینمایی برای پرت کردن حواس از کرونا
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