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تخفیف

کیشوندى
20%

فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر- دو سریال 
خون سرد و پوست شیر که این روزها 
درحال پخش از شبکه نمایش خانگی 
هستند، هردو مضمون پلیسی و جنایی 

دارند.
خون ســرد )خون سرد مجموعه 
تلویزیونــی ایرانــی در ژانــر جنایی 
بــه کارگردانی امیرحســین ترابی و 
تهیه کنندگــی بهمن کامیار اســت( و 
پوست شیر )پوســت شیر مجموعه 
تلویزیونــی ایرانی در ژانر درام جنایی 
بــه کارگردانی جمشــید محمودی و 
نویســندگی محمودی و رضا بهاروند 

است(
یزدان عشــقی در نقد دو سریال 
خون سرد و پوست شیر که این روزها 
درحال پخش از شبکه نمایش خانگی 

هستند، گفت:
این منتقد ســینما ادامــه داد: آثار 
جنایی معموال به دو دســته تقسیم می 
شوند؛ فیلم هایی که در مورد قتلی آغاز 
می شوند و قاتل در بادی امر مشخص 
نیســت و پلیس و کاراگاه شــروع به 
جست وجو می کنند و سرانجام قاتل 
مشخص می شود. دسته دوم فیلم هایی 
است که قاتل از همان ابتدا مشخص می 
شود و در نتیجه این امر هیجان و تعلیقی 
ایجاد می شود که مخاطب به پایان فکر 
می کند: این که عاقبت قصه چه خواهد 
شد؛ آیا قاتل به دام می افتد یا خیر؛ و این 
که قاتل تا چه اندازه می تواند شرارت 

های خودش ادامه دهد.

وی بیان کرد: هیچکاک می گوید 
طرفدار فیلم های جنایی رده دوم است 
که قاتل از همان ابتدا مشخص می شود 
و تعلیق و هیجان ادامه می یابد همچنان 
که در بســیاری از فیلم های خودش 
 Psycho :مانند روانی )به انگلیســی
فیلمی در ژانر وحشت روان شناختی و 
دلهره آور به کارگردانی آلفرد هیچکاک 
محصول ســال ۱۹۶۰ کشور آمریکا 
 Frenzy :اســت( یا جنون )انگلیسی
فیلمــی دلهــره آور بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی آلفرد هیچکاک است که 
در سال ۱۹۷۲ منتشــر شد. این فیلم، 
فیلــم ماقبل آخر هیچکاک اســت و 
مثل فیلم های معروفش، ســر و صدا 
نکرده اســت( از همان ابتدا مخاطب 

تکلیفش با قاتل مشخص است.
قاتل مجهول »پوست شیر« 
قدرت جذب مخاطب را به خوبی 

داراست
این منتقد ســینما بر اساس آنچه 
بیان کرد، توضیح داد: در خون ســرد 
از همان ابتدا قاتل مشــخص است در 

حالی که در پوست شیر نمی دانیم 
قاتل کیســت اما بر خالف نظر 
هیچکاک پوســت شیر تعلیق 

و هیجان بیشتری را در خود 
دارد و ایــن قاتل مجهول 
جذاب است. در حقیقت 
در خون سرد قاتل معلوم 
هیجان خاصی ندارد اما در 

پوست شــیر قاتل مجهول 

هیجان ایجاد می کند. 
وی افزود: در بررســی مضمون 
سریال خون سرد شاید نگاهی به فیلم 
هری کثیف ســاخته دانیل سیگل بد 

نباشــد که پای قاتلی در میان است که 
شــرارت دارد و هری به عنوان کاراگاه 
پلیــس دنبال گرفتن اوســت. )هری 
 Dirty :کثیــف به انگلیســی

Harry یــک فیلم اکشــن و نئو نوآر 
آمریکایــی محصول ســال ۱۹۷۱ به 
کارگردانی دان ســیگل با بازی کلینت 

ایســتوود در نقش اصلــی به عنوان 
بازرس اداره پلیس سانفرانسیســکو 
هری کاالهــان بازی می کند. این فیلم 
بر اساس پرونده واقعی قاتل زودیاک 
طراحی شده اســت، زیرا شخصیت 
کاالهان به دنبال یک روان پریش شریر 

مشابه است(.
عشقی تصریح کرد: در خون سرد 
پلیسی هست که اشرار و خالفکاران 
را می شناسد اما برای گرفتن آنان 
با محدودیت های قانونی مواجه 
می شــود، مثال آنهــا وکیل می 
خواهند و او بایــد مدارک زیادی 
ارائــه دهد و در نتیجه آنها موفق می 
شوند که گریزگاه های قانونی پیدا می 
کنند که به ایشان مصونیت می دهد؛ در 
کنار اینها دکتر کســری را داریم که در 
پزشک قانونی کار می کند و قانون را 
دور می زند یعنی هم مجری و قاضی 
قانون است و ما هم خالفکارانی که 
دور می زننــد را می بینیم و هم 
قاتلی که خــودش می خواهد 
مجری قانون شود و از مظلوم 

حمایت کند اما پس از مدتی ســریال 
جذابیت خودش را از دست می دهد.

قاتل مجهول »پوست شیر« 
قدرت جذب مخاطب را به خوبی 

داراست
وی یــادآور شــد: چــرا که قتل 
ها همه شــبیه به هم هستند و اگرچه 
فیلمســاز تالش دارد یا روی جزییات 
تاحدی تفاوت هایی ایجاد کند اما قصه 
بالفاصلــه به تکرار مــی افتد و پلیس 
فیلم هم به آدمی خنثی بدل می شــود 
که کار اصلی را انجام نمی دهد. پلیس 
در جاهایی به قاتل مشکوک می شود و 
او را مورد کنترل قرار می دهد و درست 
در جایی که قرار است تا حدی هیجان 
به قصه تزریق شــود، می بینیم که قاتل 
به ســبک جاهالن فیلم فارســی های 
قبــل از انقالب به بیچارگان و بیوه گان 
و درماندگان ســر می زند و پلیس باز 
جا می ماند به همین دلیل قاتل معلومی 
که قاعدتا در قصه های اســتخوان دار 
هیجان بیشتری ایجاد می کند، در اینجا 
به تکرار می افتــد. این منتقد تصریح 

کرد: در پوســت شــیر قصه برعکس 
است؛ یعنی قتلی اتفاق می افتد و پلیس 
به دنبال این قاتل مجهول است؛ با روند 
به جریان افتادن قصه در جایی احساس 
مــی کنیم که پدر قاتل اســت اما کمی 
جلوتر مطمئن می شــویم که نیست؛ 
بعد مضمون دیگر مطرح می شــود که 
آن هم پس از مدتی مجرم بودنش برای 
مخاطب رنگ می بازد و با این که قاتل 
مشخصی نیست و ما قدم به قدم باپلیس 
همراه می شویم که قاتل را بشناسیم اما 
این دنبال کردن هیجان انگیز و جذاب 
است؛ پوست شیر اثر خوبی است که به 
درستی ساخته و پرداخته شده است و 
تماشاگر را به دنبال خودش می کشاند و 
این تئوری که بعد چه خواهد شد برای 
پای اثر ماندن مخاطب جواب می دهد.
وی افزود: پوســت شیر ساخت 
و پرداخــت خوبی دارد ضمن این که 
بازیگران و میزانسن ها و روایتش تا به 
اینجا که پخش شده است خوب پیش 
می رود و امید داریم که این روند ادامه 

داشته باشد.

گروه فرهنگ و هنر- یک منتقد 
سینما گفت: فیلم »جهان با من برقص« 
جزو معدود فیلم هایی بود که با دیدنش 
لذت بردم. معلوم است که روی فیلمنامه 

به صورت دقیق کار شده است.
فیلــم »جهان با مــن برقص« به 
کارگردانی ســروش صحت در سال 
۱۳۹۷ ســاخته شــد. این فیلم در ژانر 
کمدی - درام ســاخته شــده و افرادی 
مانند علی مصفا، جــواد عزتی، هانیه 
توســلی، پژمان جمشــیدی، سیاوش 
چراغــی پــور، کاظم ســیاحی، بهار 
کاتوزی، رامین صدیقی، پاوان افســر، 
شیوا بلوچی، مهیار پوربابایی و مهراب 
قاسم خانی به ایفای نقش پرداختند.  این 
فیلم اولین اثر سینمایی سروش صحت 
در مقام کارگردانی اســت که در ســی 
و هفتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر 
حضور داشت و سیمرغ سیمین بهترین 
کارگردانی را از آِن خود کرد. داســتان 
این فیلم از این قرار است که در آخرین 

تولد جهانگیر دوستانش دورهم جمع 
شــده اند و این موقعیت باعث می شود 
تا آن ها درباره زندگی و خودشــان فکر 

کنند. 
کوروش حسینی، منتقد سینما در 
برنامه »بوطیقا« رادیو فرهنگ درباره نقد 
فیلمنامه »جهان با من برقص« گفت: این 
فیلم جزو معــدود فیلم هایی بود که با 
دیدنش واقعاً لذت بردم. مشخص است 
کــه به صورت دقیق روی فیلمنامه کار 
شده است و دو نویسنده متبحر همکاری 
خوبی را داشــتند. در اکثــر مواقع کار 
گروهی در سینمای ایران به خصوص 

در نویسندگی منجر به شکست است.
حســینی ادامه داد: اینکه چرا کار 
گروهی بلد نیســتیم، به روان شناسی 
عمیــق هنری نیاز دارد که باید بیشــتر 
پرداخته شــود. چیزی کــه در اینکار 
دیده می شود این است که دو نویسنده 
فیلمنامه را به صورت دقیق نوشــتند و 
همکاری خوبی را باهم داشــتند. این 

یکی از نقاط مثبت این فیلمنامه است. 
این منتقد ســینما با بیــان اینکه 
فیلمنامــه »جهــان با مــن برقص« به 
صورت دقیق نشــانه گذاری شــده و 
شــخصیت ها پردازش خوبی دارند، 
افزود: هر شخصیت قبل از ورود و یا با 
ورود خود خوب معرفی می شود. حتی 
شخصیت ها در ناسازگاری باهمدیگر 
خــوب خود را نشــان می دهند. ما در 
سینمای ایران شخصیت های منفی منفی 
یا مثبت مثبت زیاد داشتیم، ولی در چند 
سال اخیر به شخصیت های خاکستری 
رسیدیم. یعنی شــخصیت در شرایط 
داستان شــکل می گیرد، خود را نشان 
می دهد و دست به عمل می زند. عملی 

که پیش برنده داستان است. 
وی توضیــح داد: عملــی که از 
شخصیت سر می زند، عکس العملی را 
خواهد داشــت که داستان را به سمت 
جلو حرکت می دهد. فیلم در پاسداشت 
و بزرگداشت یک زندگی فردی است 

کــه می تواند در یــک زندگی جمعی 
تاثیر بگذارد. یعنی ما برای خودمان 

نیستیم. ما به دنیا آمدیم تا 
با فردیت و تنهایی خود 

تاثیر بگذاریم. به عنوان 
مثــال، شــخصیت 
اصلی فیلم در جایی 
می گویــد کــه من 
چی  آیندگان  برای 

گذاشته ام؟

حســینی معتقد اســت که فرم و 
محتوا فیلمنامه در چفت و بست سالم 
و دقیق قرار دارد. با شخصیت هایی 
مواجه ایم کــه قابل لمس اند. 
کسانی که در زندگی دیدیم 
و بــا آن ها تجربه داشــتیم. 
شــخصیت های مــا فانتزی 
نیستند. شخصیت های به روز، 
اجتماعــی و در حال حاضر به 
ســر می برند. ایــن تاریخ، تاریخ 
مصرف ندارد.   قطعاً یک 
کار خــوب تاریخ 

مصرف ندارد.

گروه فرهنگ و هنر- مترجم و 
محقق زبان و ادبیات فرانســه گفت: 
ترجمه، عامل مهمی است برای این 
کــه ادبیات یا یک اثر ادبی، از قلمرو 

ملی به جهانی پا بگذارد.
طهمورث ســاجدی، مترجم و 
محقق زبان و ادبیات فرانسه، درمورد 
این که آیا میزان ترجمه آثار به تنهایی 
می تواند ضمانتی برای جهانی شدن 
شــعر و ادب کشــور شــود؟، بیان 
کــرد: اول باید ببینیم بضاعت ما چه 
چیزی است؟ چه افرادی را به عنوان 
نویسنده و شــاعر داریم و آن ها چه 
محصوالتــی را ارائه کــرده اند؟ و 
خواننده ما چه استقبالی از آن ها کرده 
است؟ سپس به فکر ترجمه باشیم و 
آثاری را ترجمه می کنیم تا دنیا بداند 

ما نیز چنین ادبیاتی داریم. 
این مترجم گفت: در طول قرن 
بیســتم، با مشــکالت زیادی روبرو 
شــدیم و به طور کلی، ضرر کردیم 
و عقب رفتیــم. البته کار های خوب 
ترجمه هم داشــته ایم. مثاًل وقتی نام 
محمد قاضی را می شنویم به یاد »دن 
کیشــوت« اثر ســر وانتس« ترجمه 
محمــد قاضی می افتیم. چون این اثر 
واقعاً شاهکار اســت. این در حالی 
اســت که وقتی شاهنامه فردوسی یا 
دیوان حافظ به زبان دیگری ترجمه 
می شــود مثــل کار محمــد قاضی، 
شاهکار در نمی آید. در نتیجه، موانع 
درونــی و بیرونی وجــود دارند که 

بیشتر آن ها، بیرونی هستند. 
پس، دنیا فقط آمریکا نیســت 
کــه بخواهد ادبیات خودش باشــد 
و البتــه منظور، ادبیات قرن بیســتم 
آمریکاســت چراکه این کشور، در 
دوره های قبل از آن، ادبیات نداشــته 
اســت و با توجه به این که انگلیس، 
فرانســه و اسپانیا سابقه دارند به فکر 

آثار و ادبیات خود هستند. 
او با اشــاره به فقر اندیشه ادامه 
داد: آلمان و فرانسه مکتب های ادبی 
دارنــد و اجازه نداده اند ادبیاتشــان 
مغفول بماند و فقط واردکننده نبوده 

اند.
ساجدی افزود: ما در قرن بیستم، 
مشــکالت زیادی داشــتیم و بعد از 
ترور ناصرالدین شاه، خودمان کم کم 
با دنیا آشــنا شدیم و ناصرالدین شاه، 
نخستین شــاه ایرانی بود که به اروپا 
رفته بود و اگرچــه همین موضوع، 
باعث شد که کشور را بفروشد، ولی 
موجب شــد ما متوجه شویم آن جا 
چه خبر اســت؟ و از خبر های آن جا 
اطالع پیدا کنیــم و روزنامه هایمان، 
آن هــا را مصور کنند و نشــان دهند. 
اما پس از آن با مشکالتی مثل جنگ 
جهانی دوم روبرو شــدیم و به همین 
دلیل، نتوانستیم اســتراحت کنیم و 
همین موضوع، باعث به وجود آمدن 
خأل هایی شــد و در ایــن میان، باید 
ببینیم چرا بضاعت و فقر اندیشــه ما 

کم است؟
در ادامه، ســعید فیروزآبادی، 
مترجم و مــدرس زبــان و ادبیات 
آلمانی دانشگاه تهران بیان کرد: شرط 
این که ادبیات یا یک اثر ادبی از قلمرو 
ملی به جهانی پا بگذارد ترجمه است. 
بنابراین، همیشــه باید میل به ترجمه 
وجود داشــته باشــد. اما این که باید 
چه مضمونی داشــته باشد تا بتواند 
مخاطبی را در خارج از مرز ها جذب 
کند به کار هایی چون؛ تصویرشناسی 
و... بســتگی دارد کــه باید صورت 
بگیرند. البته باید بدانیم که همیشــه 
این طور نیســت هر زمانی که اراده 
جهانی شــدن کنیم، بتوانیم جهانی 
شویم. اما در این میان، با حرف زدن 
خــود باعث می شــویم که مخاطب 
خود در خارج از مرز ها را پیدا کنیم.

این مترجم گفت: فرض کنید از 
آغاز قرن نوزدهم، شاهنامه فردوسی 
چندیــن بار به آلمانی ترجمه شــده 
و این طور هم نبوده اســت که بنیاد 
شــاهنامه یا فردوســی وجود داشته 
باشــد و از مترجم بخواهد که آن را 
ترجمه کند. مثاًل یک مترجم آلمانی، 
به عنوان فردی انقالبی، برای این که 
روح حماســی و انقالبی را به مردم 

آلمــان نشــان دهد به دنبــال چنین 
مضمونی آمده و شــاهنامه فردوسی 
را ترجمه کــرده و یا فرد دیگری، با 
ترجمه شــاهنامه فردوسی، آن را با 
حماسه آلمانی مقایسه کرده است و 
درواقع، آن ها به صورت خودجوش، 
این کار را انجــام داده اند و در عین 
حال، پژوهش هــم در کنار آن بوده 
است و بدنبال آن، موضوع و مضمون 

باعث جذابیت کار شده اند.
به گفته او، این که ادبیات معاصر 
ایران چگونه توانسته است در خارج 
از مرز ها مطرح شود به حضور ما در 
خارج از ایــران نیز برمی گردد. مثاًل 
زمانــی که جمعی از ایرانیان با هدف 
بسیار خیرخواهانه کوتاه کردن دست 
اجنبی ها از مرز های کشــور در زمان 
جنــگ جهانــی اول در برلین جمع 
شــدند و مجله و چاپخانــه کاوه را 
راه اندازی کردنــد و همان جمع در 
معرفی ادبیات فارسی به آلمانی ها و 
پژوهش های آلمانی ها درمورد ایران 
شناســی، کار های زیــادی را انجام 

دادند و این اقدام مهمی است.
فیروزآبادی ادامــه داد: زایش 
داستان کوتاه فارســی ما، به نوعی، 
از همــان جمع و با افــرادی چون؛ 
محمدعلــی جمــال زاده و... آغاز 
شــد و حضــور فردی مثــل بزرگ 
علوی در قلمرو کشــور های آلمانی 
زبــان باعث ترجمه شــدن چندین 
اثر مختلف ادبیات فارســی شــده 

اســت که ایــن نشــان می دهد یک 
فرد، به عنــوان نهادی برای حمایت 
از ادبیات معاصر عمل می کند که در 
کتــاب تاریخ ادبیات، پیش بینی های 
بســیار دقیقی نیــز از ادبیات معاصر 
 ایران تــا کودتای ۲۸ مرداد داشــته 

است.
به گفتــه این مترجم، زمینه های 
فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بسیار 
مهم هســتند و ما در این صد ســال 
قدم های زیادی برداشــته و پیشرفت 
هم داشته ایم؛ به طوری که صد سال 
پیش، در خانه ای در خوی کوچک، 
نمایش هایــی اجرا می شــده و همه 
اهالــی آن روســتا در آن جا بوده اند 
که این موضوع، یک عالمت سوال را 
به وجود می آورد؛ این که چرا امروز 
در تئاتر شــهر خودمــان نمی توانیم 

مخاطب زیادی را جذب کنیم؟
او افــزود: به نظر بنده، شــاید 
جرقه هــای کوچــک و گذرایی در 
تمام این دوره ها وجود داشــته اند، 
ولی آثاری هم هســتند که می توانند 
در ســطح دنیا مطرح شوند. زیرا ما 
نه تنها مشــترکات بلکه حرف های 
زیــادی با مردم دنیا داریم؛ به طوری 
که اگرچه آن طور که باید از شعر های 
ما حمایت نشــده است، ولی خود به 
خود، ترجمه شده اند و در این میان، 
بنده می گویــم ادبیات پس از جنگ 
 مــا نیز، پتانســیل های خــودش را 

دارد.

درباره "خون سرد" 
و "پوست شیر" ؛ سریال های این 

روزهای نمایش خانگی
منتقد سینما گفت: برخالف نظریه آلفرد هیچکاک )کارگردان آمریکایی( قاتل مجهول »پوست شیر« قدرت جذب 
مخاطب را به خوبی داراست درحالی که قاتل معلوم »خون سرد« این توانایی را ندارد و قصه اش به تکرار می افتد.

پاسخ تارانتینو به معترضان خشونت در فیلم هایش: چیز 
دیگری ببینید!

گروه فرهنگ و هنر-کوئنتین تارانتینو به منتقدانی که به اســتفاده از واژه های رکیک و حجم باالی خشــونت در 
فیلم هایش معترض هستند گفت: بروید چیز دیگری تماشا کنید!

کوئنتین تارانتینو برای افرادی که از خشــونت گرافیکی و واژگانی در فیلم هایش ناراحت هســتند پیام داد: چیز 
دیگری ببینید!

وی در گفت وگوی تلویزیونی درباره واکنش شدید تماشاگرانش نه تنها هیچ عذرخواهی یا پشیمانی ابراز نکرد، 
بلکه چنین پاسخی برای آن ها داشت. در این شوی تلویزیونی کریس واالس از تارانتینو پرسید: مردم می گویند خشونت 
فیلم هایت زیاد است و اغلب از کلمات نامناسب استفاده می کنی. تارانتینو در پاسخ گفت: خب این افراد باید فیلم های 
دیگری تماشا کنند. چیز دیگری ببینید. اگر با فیلم های من مشکل دارید، پس نباید تماشایشان کنید. ظاهراً من آن ها را 

برای شما نساخته ام.
با این حال ساموئل ال.جکسون که تقریباً در تمامی فیلم های بلند تارانتینو تا به امروز حضور داشته استفاده از این 
کلمات را تایید و از به کار بردن آنها دفاع می کند. منتقدان تارانتینو درباره »جانگوی رها شده« اغلب یک مشکل دارند 
و آن این است که در این فیلم تقریباً ۱۱۰ بار توهین نژادی شده است. اما ساموئل ال جکسون بک بار در پاسخ به این 
انتقادها گفته بود: این حرف ها مزخرف اســت. شــما نمی توانید به یک نویسنده بگویید که کلمات دیگری را در دهان 
مردم و قومیت های مختلف بگذارد و روش کاربرد کلمات توسط آن ها را تغییر دهد. اگر این کار را انجام دهی، اشتباه 
کرده ای. این کار اصاًل صادقانه نیست. جیمی فاکس بازیگر اصلی »جانگوی رها شده« هم با فیلمنامه مشکلی نداشت 
و گفت من هم فهمیدم ۱۰۰ بار کلمه های رکیک به کار برده شده اما این همان روشی بود که باید به کار گرفته می شد. 
تارانتینو در تور مطبوعاتی معرفی کتاب جدیدش با عنوان »تعمقی در سینما« در برنامه واالس در اچ بی او حضور یافت 
و به پرســش ها پاســخ گفت. کتاب غیر داستانی »تعمقی در سینما« از یکم نوامبر )۱۰ آبان( منتشر شده و تارانتینو برای 
معرفی آن به شهرهای بزرگ آمریکا از جمله لس آنجلس، سانفرانسیسکو، پورتلند، آستین و نیویورک سفر می کند. وی 

در این کتاب درباره فیلم های سینمایی تاثیرگذار در زندگی اش نوشته است.

سروش صحت با فیلمنامه »جهان با من برقص« گل کاشت

آثار جنایی معموال به دو دســته تقســیم می شــوند؛ فیلم هایی که در مــورد قتلی آغاز 
می شــوند و قاتل در بادی امر مشــخص نیســت و پلیس و کاراگاه شروع به جست وجو 
می کنند و ســرانجام قاتل مشــخص می شود. دســته دوم فیلم هایی اســت که قاتل از 
همــان ابتدا مشــخص می شــود و در نتیجه این امــر هیجان و تعلیقی ایجاد می شــود 
کــه مخاطب به پایــان فکر می کند: این که عاقبت قصه چه خواهد شــد؛ آیــا قاتل به دام 
مــی افتد یــا خیر؛ و این که قاتل تا چه اندازه می تواند شــرارت های خــودش ادامه دهد.

ترجمه؛ برگ برنده ای برای معرفی آثار ادبی به جهان
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