
فرهنگ و هنر8
گــروه فرهنگ و هنر- این گونه 
می شــود که بیننده فیلم ناگهان می بیند 
قهرمان قصــه برایش این بار انســان 
زخم خورده و مصیبت زده ای اســت 
که تحت خشــونت زندگی و تحمیل 
دشــواری های تقدیر، با روش خود به 
جنگ اجزاء هســتی می رود؛ یک نوع 
بی محلی توام با به چالش کشیدن و زیر 
سؤال بردن آنچه که برای زندگی انسان 

مدرن ارزش محسوب می شود.
فیلم »چرا گریه نمی کنی؟« حاضر 
در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، 
هم در سناریو و هم در ساخت، تقریبا 
تمامی نشــانه های یک فیلم فانتزی را 
دارد اما درواقع اثری اســت فلســفی 
با مطالعه نحله هــای عرفانی و مبانی 

خودشناسی. 
شــخصیت اصلی داســتان که 

پس از ضربه هولنــاک فقدان برادر 
کوچکترش تمــام باورهای خود 

را نسبت به زندگی از دست داده 

اســت، انگار با بی محلی کل هستی را 
به چالش می کشــد. اطرافیانش که هم 
برای او و هم برای مخاطب به شــدت 
نخواســتنی هســتند، اتفاقــا همگی 
انسان های نازنینی هستند که در اطراف 
همه ما دیده می شوند.  این ها یعنی نمایش 
جــور دیگر دیدن، بدون دســت یازی 
به خشــونت، بزهکاری و خون ریزی. 
جالب آنکه در این کشــاکش، این بار 

عشــق نه در قامت نجات دهنده، بلکه 
عمال در قالب هیوالیی ظاهر می شود که 
هر چه می کشیم، از اوست. »چرا گریه 
نمی کنی؟« در شــخصیت پردازی هم 
کم نقص است. ضمن آنکه کارگردان 
اگر هم خودخواه بوده، این هوشمندی 
را هم داشــته که ایفــای نقش چنین 
شخصیتی با چنان توصیف هایی که در 
باال برشمردیم، بیشتر توسط بازیگری 
ممکن است که در ذهن مخاطب نشانی 

نقش های متعدد پیشین را نداشته باشد. 
انصافــا هم جز لحظه هــای غلیان 

احساســی که تکنیک های نمایشی را 
می طلبیده، مخصوصا در دیالوگ گویی، 

به خوبی از عهده نقش برآمده است.
گذشــته از طراحی هایــی کــه 

انــگار نمایش فیلم بــرای مخاطبانی 
غیرایرانــی را هــم مــد نظر داشــته، 
فضاسازی های لوکیشن ها و جغرافیای 
مکان های وقوع و پیشــرفت داســتان 
 به خوبی، بادقت و به اندازه اجرا شــده 
اســت.  ریتم قصه نیز متناسب است و 
حتا استفاده از مونولوگ های شخصیت 
داســتان نزد روانشناس که یک چالش 
و قاعدتــا از نظــر برخی نمره منفی در 
قصه پردازی ست، نیز انگار در خدمت 
ریتم داستان به کار گرفته شده است. اما 
این ریتم حوالی دقیقه ۵۰ فیلم ناگهان با 

سر به زمین سقوط می کند. 
در اینجای فیلم عمال بار دراماتیک 
از نفس می افتد و با سکانس های بیهوده 
و نه در خدمت قصه مواجه می شــویم 
کــه برای ما یادآور تعدادی از فیلم های 
دیگر اســت که در یکی دو دهه گذشته 
دیده ایم. قصه در سرباالیی قرار می گیرد 

و به افول می گراید.
فیلم در همه چیز از ادوات فانتری 

استفاده کرده اســت؛ طراحی صحنه، 
طراحــی لباس، گریم و غیره. حتا برای 
قاب عکس برادر کوچکتر روی دیوار 
نیز از یک هنرپیشــه دعوت کرده است 
)امیرحســین فتحی( اما برخوردش با 

مفهوم عشق اصال فانتزی نیست. 
»عشــق« در ایــن اثــر از اضالع 
مختلــف، همانند »بادام تلخ اســت«؛ 

خواستنی و نخواستنی.
»چــرا گریــه نمی کنــی؟« از آن 
دســته فیلم هاست که شانس و احتمال 
توجــه زیــاد در فهرســت نامزدهای 
ســیمرغ بلوریــن جشــنواره و نیــز 
بی محلی این فهرســت را به دلیل اتهام 
روشنفکرزدگی، توامان دارد. »  نویسنده 
و کارگردان این فیلم: علیرضا معتمدی 
تهیه کننده: سیدرضا محقق و بازیگران: 
علیرضا معتمدی، باران کوثری، هانیه 
توسلی، فرشته حسینی، مانی حقیقی، 
علی مصفا، لیندا کیانی، نهال دشــتی و 

امیرحسین فتحی هستند.

گروه فرهنگ و هنــر- در این 
تابلونقاشــِی آرامش بخش، لحظه ای 
آرام و خصوصی به تصویر کشیده شده 
است. در نقاشی »زنی که نامه می خواند« ، 
دختر جوانی دیده می شود، در حالی که 
هنوز لباس مهمانی بر تن دارد و ایستاده 

غرق مطالعه یک نامه شده است.
  »زنــی که نامه می خواند« یکی از 
شــاهکارهای »یوهانس ورمیر«  نقاش 
هلندی اســت که در فاصله سال های 
۱۶۶۳ تــا ۱۶۶۴ میالدی توســط این 
هنرمند خلق شــد. در نقاشی های این 
دوره از تاریــخ به نــدرت از رنگ آبی 
در نقاشــی ها اســتفاده می شــد؛ چرا 
که رنگ آبی که با اســتفاده از الجورد 
ساخته می شد، بسیار گران بود.با اینکه 

نمی دانیــم محتوای نامه چیســت،  با 
اســتفاده از موقعیتی که در نقاشی می 
بینیم، تا حدودی مــی توان اطالعاتی 
درباره این نامه را دریافت کرد. با توجه به 
نقشه کشور هلند که بر روی دیوار پشت 
زن وجــود دارد، می توان این احتمال را 
داد که این نامه توســط همسر او که به 
سفر رفته نوشته شده است. این تابلو نیز 
همچون بسیاری از آثار هنری »ورمیر«  
که زنان سوژه اصلی هستند، چهره آرام 
یک زن را به تصویر کشیده است. در این 
نقاشی از هیچ احساساتی خبری نیست.  
فضای داخلی خانه به سادگی طراحی 
شــده اســت و برای آن از میز ساده و 
صندلی های چرم میخکوب شده استفاده 
شده اســت. »ورمیر«  در نقاشی کردن 

طراحی داخلی بسیار چیره دست بود. او 
برای بهتر جلوه کردن ترکیب نقاشــی،  
عرض اجزا را بیشتر می کرد. او همچنین 
با استفاده از نور و سایه در نقاشی اعتدال 
ایجاد می کرد.  بررســی ها با استفاده از 
اشعه ایکس ری نشان می دهند که نقشه 
روی دیوار در ابتدا باریک تر بوده است. 
»ورمیر«  همچنین در طراحی اولیه کت 
زن تغییر ایجاد کرده بود.درباره »ورمیر« 
که نقاشــی هایش به عنــوان برخی از 
واالترین دســتاوردهای عصر طالیی 
هلند شناخته می شوند، اطالعات کمی 
وجود دارد. ۳۵ نقاشــی منسوب به او 
وجود دارد. »ورمیر«  اغلب نقاشی هایی 
با موضوع فضــای داخلی خانه خلق 
شهرت او پس از مرگش به وجود آمد.و »الهه«  شــناخته شــده بود، اما عمده می کــرد. او در زمان حیات در »دلفت« 

گروه فرهنگ و هنر- با اقتباس از رمان »بیلی ســامرز« استیون کینگ یک 
فیلم سینمایی ساخته می شود.

کمپانی برادران وارنر قصد دارد با اقتباس از رمان »بیلی ســامرز« استیون 
کینگ یک فیلم ســینمایی بســازد.برادران وارنر امتیاز این کتاب پرفروش را 

خریده است.
این پروژه توسط کمپانی »بد روبات« متعلق به جی جی آبرامز و »اپین وی« 
لئوناردو دی کاپریو ســاخته می شــود. اگر همه چیز خوب پیش برود می توان 
تصــور کرد آبرامز کارگردانــی فیلم را برعهده بگیرد و دی کاپریو هم در نقش 

اصلی جلوی دوربین برود.
 اد زویــک و مارشــال هرســموویتز در حــال نوشــتن فیلمنامــه 

هستند.
پیشــتر صحبت از این بود که این داســتان در قالب یک ســریال کوتاه 
 ســاخته شــود اما حاال ســاخت فیلــم ســینمایی از آن مد نظر قــرار گرفته 

است.
داستان فیلم درباره بیلی سامرز قاتلی است که قصد بازنشسته شدن دارد 
و آخرین ســفارش را که بســیار هم پرسود است می پذیرد تا با دست پر از کار 
کنار بکشــد. در این ســفارش از وی خواسته شده که خود را در یک شهر آرام 

به عنوان نویسنده ای جا بزند. 
او در دفتری مســتقر می شود که دیدی مســتقیم به جایی دارد که جوئل 
الن قاتل برای تیراندازی به ۲ مرد در حین بازی پوکر باید دســتگیر شــود. آلن 
اما آنقدر آدم کشــته که برخی نگرانند نتــوان او را به صورت جدی مجازات 
کرد. ســامرز که در کارش اســتاد اســت به کارفرماهایی که او را اســتخدام 
 کرده اند بدبین اســت و در نهایت هم معلوم می شــود همه چیز به هم ریخته 

است.
»بد ربات« پیشتر اقتباس های دیگری از کینگ انجام داده که »کسل راک«، 

»داستان لیزی« و »۶۳.۱۱.۲۲« را در برمی گیرد.
»بیلی ســامرز« اســتیون کینگ موفق شــد در صدر پرفروش ترین های 
نیویورک تایمز بنشــیند و به انتخاب بســیاری از منابع، بهترین کتاب ســال 
 ۲۰۲۱ بــود و بــه یکــی از کتاب های پرفــروش آمازون در همان ســال هم 

بدل شد.

درباره فیلم های حاضرجشنواره فجر؛

»چرا گریه نمی کنی؟«؛ عرفان 
بی خیالی و هیوالی عشق!

در زمانه ای که صنعت فیلم و سریال سازی در خیلی جاهای دنیا میل مخاطب به آثار "عصیان"محور را با ساخت 
محصوالتی آکنده از خشونت و گروه های نوپدرخواندگی ارضاء می کند، فیلم سینمایی »چرا گریه نمی کنی؟« اثر ارزشمندی 
است؛ چراکه قصه این فیلم نیز "عصیان "محور است و خروج علیه ریتم کلیشه ای و تحمیل شده زندگی را به تصویر می کشد 

اما نه تنها بدون خشونت و "باند" بازی، بلکه در نقطه ی مقابل آن، با ارایه شخصیتی همچون برگ های درختان پاییزی.

» نون خ « برای نوروز 1402 آماده می شود
گروه فرهنگ و هنر-سریال »نون.خ« به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی مراحل پیش 

تولید را در تابستان سال جاری سپری کرد و همزمان با فصل پاییز کلید خورد.
چندی پیش تصویربرداری این سریال به پایان رسید و این روزها مراحل نهایی تدوین را توسط امیرشیبان 

خاقانی سپری می کند.
در این فصل از سریال برخی بازیگران فصل های قبل حضور دارند از جمله خود سعید آقاخانی و همچنین 
حمیدرضا آذرنگ که در فصل دوم در سریال حضور داشت. در این فصل حسن معجونی نیز به بازیگران سریال 

اضافه شده است.
سعید آقاخانی، علی صادقی، شقایق دهقان، سیروس میمنت، سیدعلی صالحی، پاشا جمالی، یداهلل شادمانی، 
ندا قاسمی، نسرین مرادی، هدیه بازوند، شیدا یوسفی، صهبا شرافتی، هدی استواری، آتنا مهیاری، کاظم نوربخش، 
ماشــااهلل وروایی، سیروس سپهری، یوسف کرمی، رضا رشیدی، سیدحسین موسوی، سیروس حسینی فر، علی 

اخوان، افشین ملکی، نارین ایوبی، شقایق فتاحی، مرتضی رستمی بازیگران سریال »نون. خ« هستند.
تاکنون سه فصل از مجموعه »نون خ« به کارگردانی سعید آقاخانی برای شبکه اول ساخته شده است. »نون 
خ ۱« نوروز ۹۸ از شــبکه یک ســیما روی آنتن رفت. سری دوم این مجموعه طنز نیز سال ۹۹ پخش شد و »نون 

خ ۳« نوروز ۱۴۰۰ از شبکه اول روی آنتن رفت.
»نون.خ« جزو سریال های موفق تلویزیون در فضای طنز و کمدی بوده است.

فیلم در همه چیز از ادوات فانتری اســتفاده کرده اســت؛ طراحی صحنه، طراحی لباس، 
گریم و غیره. حتا برای قاب عکس برادر کوچکتر روی دیوار نیز از یک هنرپیشــه دعوت 
کرده اســت )امیرحســین فتحی( اما برخوردش با مفهوم عشــق اصال فانتزی نیســت. 
»عشــق« در این اثر از اضالع مختلف، همانند »بادام تلخ است«؛ خواستنی و نخواستنی.

پشت بازار زیتون، جنب نمایشگاه اتومبیل پارس
07644420447 -  8       09347686623 - 09347682323

رستوران سنتى عمارت  کیش
«ارسال سراسر جزیره»   (با مدیریت کوه سنگى سابق جنب بازار پردیس)  

@emarat.restaurant.kish
@emarat.restaurant.kish

تخفیف

کیشوندى
20%

محتوای نامه در این نقاشی چیست؟

دوشنبه 17 بهمن 1401 ، 15 رجب 1444 ،6 فوریه 2023، شماره 4149

گروه فرهنگ و هنر-محمدجواد 
جنتی با اشــاره به اینکه فیلمنامه پاشنه 
آشــیل انیمیشن و سینمای ایران است، 
تاکید کرد: در ســاخت »بچه زرنگ« 
به کیفیت بــاالی فیلمنامه توجه ویژه  

داشتیم.
محمدجــواد جنتی یکی از 
کارگردان های انیمیشن سینمایی 

»بچه زرنگ« که در بخش سودای 
سیمرغ چهل ویکمین جشنواره فیلم 
فجر حضــور دارد، ظهار داشــت: 

به نظــر من؛ ضعف فیلمنامه مهم ترین 
امــروز  مســئله 
سینمای ایران است. 

حتی شاید بتوانیم به لحاظ فنی خود را 
به انیمیشن دنیا برسانیم اما در فیلمنامه 
ضعف های زیــادی وجود دارد. حتی 
اگر داستان جذاب باشد 

کــودک ضعف فنی را می پذیرد و با اثر 
همراه می شــود. انیمیشن هایی هستند 
که با خط کشــیده می شوند و دو بعدی 
هستند اما کودکان با این انیمیشن ها که 
تصاویری ساده و بی ایراد دارند به دلیل 
داستان خوب و جذابی که دارند همراه 

می شوند و ارتباط برقرار می کنند.
جنتی خاطرنشــان کرد: پاشــنه 
آشیل سینمای ایران و به طور خاص 
ایرانــی همین  انیمیشــن 
مســئله فیلمنامه است. در 
فیلمنامه »بچــه زرنگ« 
مســئله فیلمنامه بــرای ما 
خیلــی مهم بــود و روی این 

موضوع خیلــی خــوب کار کردیم. 
نوشتن فیلمنامه انیمیشن با فیلمنامه آثار 
داستانی تفاوت های بسیاری دارد، البته 
ساختار کلی همان ساختار سه پرده ای 
کالسیکی اســت که در جهان استفاده 
می شود و در »بچه زرنگ« هم رعایت 
شده است و انیمیشن ما قهرمان هم دارد. 
عموماً به غیر از چند استثنا انیمیشن ها در 

دنیا با همین ساختار، ساخته می شوند.
وی افــزود: در واقــع ســاختار 
مشــخص اســت و به لحاظ تکنیکی 
معمــوالً ایــن ســاختار رعایت هم 
می شــود اما تنها این مورد نیست که به 
یک فیلمنامه کیفیت می دهد و مسائل 

بسیاری را برای نگارش اثر باید در نظر 
داشت و در انیمیشن اتفاقاً موارد بسیار 
بیشتری وجود دارد که کار را با سینمای 
داســتانی متفاوت می کنــد و به نظرم 
سخت تر اســت. به نظر من کسانی که 
آثار انیمیشن می سازند بهتر است به این 
مورد توجه داشته باشند و روی فیلمنامه 

بیشتر کار کنند.
جنتی درباره تفاوت نسخه اکران 
انیمیشن »بچه زرنگ« در کشورهای 
مسلمان با دیگر کشورها گفت: در هر 
جامعه ای یک فرهنــگ وجود دارد و 
مخاطب پیش زمینه ای دارد که به سینما 
می آید. ممکن است شما مسئله ای را در 

یک فیلم مطرح کنید که مردم یک کشور 
به خوبی با آن ارتباط برقرار کنند اما مردم 
یک کشور دیگر اصاًل متوجه نشوند که 
منظور شما چه بود. ما بر مبنای شناختی 
که از مخاطب داشتیم یکسری مسائل 
در نســخه داخلی داریم که در نســخه 
خارجی وجود ندارد و البته یکســری 
مسائل هم در نســخه خارجی وجود 
دارد که در نســخه اکران داخلی وجود 
ندارد. در حقیقت ما در نسخه خارجی 
ســاده تر صحبت کردیم ولی در نسخه 
ایرانــی مقداری روی پیش زمینه ذهنی 
مخاطب هم حســاب کردیم و تفاوت 
دو نســخه تنها به این دو مورد مربوط 

می شود. وی افزود: اگر بخواهم دقیق تر 
بگویم این تفاوت ها بــه دیالوگ ها و 
شــوخی ها مربوط می شود. تفاوت ها 
نسبتا چشم گیر است و ما ناگزیر به این 
تفاوت بودیم. به عنوان مثال شاید شما 
در جمع هموطنانتان به شوخی جمله ای 
بگوییــد که همه بخندند اما در جمعی 
با چند فرد غیر ایرانی بیان همان جمله 
بی معنا و بی ربط به نظر برسد. به دلیل این 
تفاوتها ما در اسامی، لوکیشن ها، روابط 
و... تفاوت هــا و تغییراتــی بین این دو 
نسخه ایجاد کردیم تا مخاطب خارجی 

هم جزئیات را متوجه شود.
جنتی در پایان درباره عنوان »بچه 

زرنگ« که شــاید کمــی بار منفی هم 
داشــته باشد، توضیح داد و گفت: نه به 
نظــرم این عنوان بار منفی ندارد. "بچه 
زرنگ" یک اصطالح در ادبیات عامیانه 
است و بارها از این کلمه استفاده می کنیم 
و مثال می گوییم؛ "فالنی می خواهد بچه 
زرنگ بازی" دربیاورد. شخصیت اصلی 
هم در واقع بچه  خودش را بچه زرنگ 
می داند و به همین دلیل خرابکاری های 
زیــادی به بار می آورد که مســیر قصه 
را شــکل می دهــد و در نهایت هم به 
اشــتباهات خود پی می برد و می فهمد 
که این روش برای قهرمان بودن اشتباه 

بوده است.

»بچه زرنگ« در دو نسخه داخلی و خارجی آماده پخش می شود

با حضور دی کاپریو» بیلی سامرز« 
استیون کینگ فیلم می شود

ندا عزیزم؛
ماه ترین خواهر دنیاحقارت واژه ها را وقتی دیدم

 که نتوانستند مهربانیت را توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی هاي  دنیا برایت آرزوی های ناب دارم...

تولدت مبارک
از طرف پیمان

عرشیا جان؛
داماد عزیزم زادروزت مبارک باد

روزهای شاد و تنی سالمت را برایت آرزو دارم
از طرف بهروز

رضا جان؛ 
همسر عزیزم روزت مبارک مرد من

تارا 

دختر خاله عزیزم،
هلما جان تولدت مبارک قشنگم

سالمت و خندان باشی 
از طرف المیرا

بابا محمود؛
بهترین بابای دنیا روزت مبارک

امیدوارم همیشه سالمت و شاد باشید
کیان

امیر حسین خان سرشاد؛
 پسر خوب ،سالروز تولدت زمستون مارو قشنگ 

تر کرد. تولدت خیلی مبارک عزیزم
از طرف عمو علی و خاله شیما
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