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 ظاهراً قراری بین برادران محمودی )جمشــید 
و نوید( وجــود دارد که آثاری را که در ســینما، 
تلویزیون و حاال شبکه نمایش خانگی می سازند، 
یکــی در میان کارگردانــی کنند. البتــه اینکه 
3عنصر اصلی )نویســنده فیلمنامه، کارگردان و 
تهیه کننده( این دو نفر هستند، می توان به آثار آنها 
لقب ساخته برادران محمودی هم داد. آنها پس از 
ساخت مجموعه های »سایه بان« و »دل دار« برای 
تلویزیون و فیلم های »چند مترمکعب عشــق«، 
»رفتــن«، »هفت ونیم«، »شکســتن همزمان 
بیست اســتخوان« و »مردن در آب مطهر« حاال 
با »پوست شــیر« به شــبکه نمایش خانگی هم 
پا گذاشــته اند. نکته دیگر درباره ایــن دو برادِر 
اصالتاً افغانستانی و بزرگ شده در ایران این است 
که همه فیلم های شــان به مهاجران افغانستانی 
در ایران و معضــالت و مشکالت شــان ارتباط 
دارد - به اســتثنای فیلــم اپیزودیک هفت ونیم 
که بخش هایی به زن های ایرانی و بخش هایی به 
زن های افغانستانی تعلق دارد - اما وقتی به سراغ 
مجموعه ســازی می روند اثرشان درباره ایرانی ها 
و معضالت و مشکالت شــان است. برادران پرکار 
محمودی که بیشتر کارهای شان مورد توجه واقع 
شده و جز مردن در آب مطهر هیچ کدام بازخورد 
منفی نداشــتند، این بار در اثری پربازیگر، قصه 
پرغصه پدری دل شکســته را روایت می کنند که 

جز دیدار و همراهی دخترش هیچ نمی خواهد.
پوست شیر درباره نعیم است که پس از 15 سال از 
زندان آزاد شده و به دنبال دیدار با دخترش ساحل 
اســت. ســاحل ابتدا پدر را از خود می راند اما در 
نهایت به دیدار پدر می رود و دوتایی به شمال سفر 
می کنند. در راه بازگشت از شمال، نعیم را بی هوش 
می کنند، دخترش را می دزدند و او را می کشــند. 
نعیم که از تالش پلیس برای به دام انداختن قاتل 
راضی نیســت، خودش - با همراهی دوستش رضا 

پروانه - به دنبال قاتل می افتد...
برادران محمودی برای اولین بار در آثارشــان به 
سراغ قصه ای معمایی -جنایی رفته اند و برخالف 
مجموعه مشابه در حال پخش در شبکه نمایش 
خانگی - »خون ســرد« - تماشاگر قدم به قدم با 
پلیس جلو می رود و ســعی می کند حدس هایی 
درباره قاتل بزند. حتی مخاطب در جاهایی به رضا 
یا نعیم هم شــک می کند. البته با توجه به اینکه 
ماجرا پس از پایان قسمت هشتم به پایان رسید 
- در واقع رها شــد - و این قسمت به عنوان پایان 
فصل اول ارائه شده، نمی توان با قاطعیت درباره 
موفقیت یا عدم موفقیت پوســت شــیر صحبت 
کرد. در واقع مجموعه ای که بسیار درخشان آغاز 
می شود و فراز و فرود مناسبی دارد، پادرهوا رها 
می شود. حتی برخی به جای پایان فصل اول، از 
پایان نیم فصل اول این مجموعه گفتند. جالب تر 
اینکه نام بازیگرانی همچون آناهیتا افشار، احسان 
امانی، علی رضا اســتادی، رؤیــا جاویدنیا و... در 
تیتراژ می آید اما تا پایان فصل اول شاهد حضور 
هیچ کدام از آنها نیســتیم. پایان قسمت هشتم 
به عنوان پایان یک قســمت بسیار مناسب است 
اما نه به عنوان پایان یک فصل. چون نه تنها قاتل 
مشــخص نمی شــود که بهنام به عنوان مظنون 
اصلی تنها انگیزه مالی دارد و ممکن اســت فقط 
مجری قتل باشد. بنابراین اصاًل مهم نیست نعیم 
او را می کشد یا نه، جلوی نعیم را می گیرند یا نه و 
یا نعیم از به قتل رساندن او پشیمان می شود. چون 
پیش تر سرگرد محب مشــکات پیش او اعتراف 

کرده که یک لحظه تا قتل قاتل دخترش بیشتر 
فاصله نداشته و پشیمان شده و ممکن است این 

اتفاق برای نعیم هم بیفتد.
از انگیزه ها گفتم، شــاید بد نباشــد اشاره کنم 
که انگیزه های نعیم در پیگیری شــخصی ماجرا 
قابل باور اســت اما انگیزه بازگشــت مشکات به 
شــغلش خیلی نمایشی اســت. اینکه او پس از 
اصرار فراوان همکارش حاضر به دیدار با مافوقش 
می شود - آن  هم فقط برای تقدیم استعفایش - و 
وقتی با صحنه درگیــری در آگاهی و پناه آوردن 
دختــر کوچکی - شــاید هم سن وســال دختر 
درگذشته اش - به او، تصمیم می گیرد به شغلش 
بازگردد، به خودی خود ایرادی نــدارد اما نحوه 
نمایش این صحنه بسیار چیده شده و گل درشت 
اســت. مادر و دختری بــه اداره آگاهی مراجعه 
می کنند. مادر قصــد ورود به اتاقــی را دارد و از 
دخترش می خواهد بیرون منتظر بماند. مشکات 
از دور برای این دختر دست تکان می دهد و دختر 

هم همین کار را می کند. در ادامه شاهد درگیری 
در راهروی آگاهی هستیم که باز هم چیز عجیبی 
نیست اما اینکه پس از این همه سروصدا از اتاقی 
که مادر دختر واردش شــده کسی، به خصوص 
خود مادر، بیرون نمی آید عجیب اســت. آیا مادر 
صداها را نشــنیده؟ آیا نگران دخترش نشده؟ از 
همه غیرواقعی تر حرکت دختر گریان به ســمت 
مردی  است که چند لحظه پیش او را دیده و فقط 
دســتی برای هم تکان داده اند. حتی رفتارهای 
بهزاد )ناپدری ساحل( پس از مرگ او قابل درک 
نیست. البته با توجه به اینکه فقط بخشی از این 
مجموعه منتشر شده، شاید در قسمت های بعدی 

از برخی انگیزه ها رمزگشایی شود.
اما رابطه پدر/ دختری نعیم و ساحل بسیار خوب 
درآمده و باورپذیر اســت. رابطــه مرید و مرادی 
نعیم و رضا هم خوب درآمده اما اینکه این دو در 
تمام دعواهای شــان فقط می زنند و می شکنند 
و خط وخشــی برنمی دارند، کمی عجیب است. 

اینکه این دو یک روز تمام مشکات و فوالدوند را 
تعقیب می کنند اما این دو پلیس باهوش متوجه 
آنها نمی شوند هم کمی عجیب است. اینکه نعیم 
نمی خواهد رضا را وارد درگیری ها کند و به اصرار 
رضا همراهی او را می پذیــرد اما موقع آدم دزدی 
دوســه  نفر دیگر را هم وارد ماجرا می کند، بسیار 
عجیب اســت. درباره رابطه صدرا و ســاحل هم 
چیزهایی در فالش بک هایی می بینیم اما درباره 
جدایی شــان فقط دیالوگ کوتاهــی وجود دارد 
که ظاهراً صدرا به ساحل خیانت کرده که ممکن 

است برخی از تماشاگران متوجه آن نشوند.
در ابتدای مجموعه با نعیم آشنا می شویم که در 
قهوه خانه در برابر زورگویی 3 نفر سکوت می کند 
و حتی مانع از درگیری دوستانش با آنها می شود. 
نعیم مردی ا ســت که 15 سال حبس را به خاطر 
دیدار با دخترش تحمل کرده. مردی ا ســت که 
بی گناه به زندان افتاده اما سکوت کرده و مسببان 
ســرقت و قتلی را که به خاطرش زندانی شــده، 
لو نداده اســت. او حتی وقتی با برخورد ناپسند 
دخترش مواجه می شود، به آرامی می گرید و باز 
هم سکوت می کند. اما وقتی به واسطه تالش رضا، 
احساس می کند دخترش را دوباره به دست آورده، 
سرخوش و شــاد، آدم دیگری می شود. در سفر 
شمال وقتی متوجه می شــود همسر سابقش به 
همراه ساحل قصد مهاجرت دارند، آشفته می شود 
و در راه بازگشت به تهران وقتی دخترش دزدیده 
می شود، در اداره آگاهی و در برابر نیش و کنایه و 
فریادهای همسر سابقش باز هم سکوت می کند. 
وقتی متوجه مــرگ دخترش می شــود، باز هم 
به آرامی می گرید و سپس تصمیم می گیرد خود 
را از بین ببرد - که موفق نمی شــود - و در نهایت 
تصمیم می گیرد برآشوبد و خودش به دنبال قاتل 
یا قاتالن دخترش بیفتد. هادی حجازی فر تمام 
این حس ها را به خوبی به تماشاگر منتقل می کند 
و یکی از کنترل شــده ترین بازی هایــش را ارائه 
می دهد. وقتی به آرامی می گرید یا خشم خود را 
فرومی خورد، بازی درخشانی ارائه می دهد و نشان 

می دهد فقط بازیگری برون گرا نیست.
شهاب حســینی در نقش افســر پرونده، محب 
مشکات، بازی کنترل شــده ای ارائه داده است. او 
که در غم از دست دادن دخترش به سر می برد و 
قصد استعفا دارد در نهایت به کارش بازمی گردد 
و پرونده قتل ســاحل را در دست می گیرد. قتل 
ساحل که شباهت زیادی به قتل هایی زنجیره ای 
دارد که دختر مشکات هم یکی از قربانیانش بوده، 
سبب می شــود خاطرات مشــکات زنده شده و 
انگیزه شخصی هم به انگیزه شغلی او افزوده شود. 
حسینی که پیش از این چندبار نقش کارآگاهان 
پلیس را ازجمله در »پلیس جــوان« و »هیس! 
دخترها فریاد نمی زنند« بازی کرده بود، این بار 

نیز به خوبی از پس نقش اش برآمده است.
اما یکــی از بهترین بازی های ایــن مجموعه به 
علی رضا کمالــی - بازیگر قدرندیده ســینما و 
تلویزیون ایران - در نقش رضا پروانه تعلق دارد. 
کمالی که از نوجوانی شروع به کار کرده، نخستین 
بار در مجموعه تلویزیونی »نرگس« به خوبی دیده 
شد و پس از آن در آثار متنوعی در نقش های اصلی 
و مکمل بازی کرد اما در حد شایستگی و توانش 
قدر ندید. او در پوست شیر رفیقی همراه و یکدل 
است که با نعیم به دل حادثه می زند. رضا در جایی 
که الزم اســت، التی به تمام معناست و در جایی 
دیگر به خاطر نعیم خون گریه می کند. در مجموع 
شاید انتخاب برخی بازیگران برای برخی نقش ها 
کلیشه ای باشد اما همه بازیگران در حد خود تالش 
کرده اند و در طول مجموعه بازی های یکدست و 

روانی را می بینیم.

قلب پرنده
نگاهی به مجموعه »پوست شیر« که در شبکه نمایش خانگی در حال پخش است 

نتفلیکس و هزاران مشترک آزمایشی! 
دیدن، کسب وکار من است

تقریبا از زمان ظهور سینما، تماشاگران آزمایشی وجود داشته اند؛ 
کســانی که فیلم ها را پیش از اکران شــان تماشــا می کنند و 
بازخوردشان را درباره نقاط مثبت و منفی ارائه می دهند. نتفلیکس 
غول عرصه پخش مجازی و آنالین از سال گذشته با برنامه »باشگاه 
پیش نمایش« )Preview Club( این تجربه را به دســت آورد؛ 
برنامه ای که طی آن گروهی منتخب از مشترکان زودتر به تماشای 
محتواهای تولیدشده می نشستند و درنظرسنجی های پیرامون 
پروژه ها واکنش خود را ثبت می کردند و حاال نتفلیکس می خواهد 

این برنامه را به شکل ویژه ای گسترش بدهد.
طبق گزارش »وال استریت ژورنال«، نتفلیکس اعضای »باشگاه 
پیش نمایش« را کــه در ایاالت متحده حدود 2هزار نفر اســت 
می خواهد در سراســر جهان به 10هزار کاربر افزایش دهد. این 
تغییر از ابتدای سال میالدی آینده)2023( اتفاق می افتد. طبق 
این مقاله، تماشاگران آزمایشی نتفلیکس تا همین جا هم باعث 
تغییرهایی در فیلم هایی مانند »باال را نگاه نکن« )آدام مک کی( 
و سریال هایی چون »سندمن« شــده اند. آنها باال را نگاه نکن را 
به خاطر »بیش از حد جدی بودن« شماتت کردند که باعث شد 
مک کی با ایجاد تغییرهایی روی بُعد کمدی فیلم تأکید کند. »باال 
را نگاه نکن« که هجویه ای در باب تغییرهای آب وهوایی است با 
بازی های جنیفر لورنس و لئوناردو دی کاپریو در نقش های اصلی، 
نقدهای مثبت و منفی متفاوتی دریافت کرد اما به رکورد بیشتر 
زمان دیده شدن هفتگی یک فیلم در نتفلیکس دست پیدا کرد 
و در 4رشته از جوایز آکادمی نامزد دریافت تندیس های طالیی 
اسکار شد. سندمن هم پس از اینکه توسط کارکنان نتفلیکس 
دیده شد، دچار تغییرهای مشابهی شد. نتفلیکس بارها محتواهای 
خود را برای کارمندانش به نمایش گذاشــته و رفتارشان موقع 
تماشــای تولیدها را رصد کرده اســت. فقط بخش کوچکی از 
کارکنان نتفلیکس سندمن را دیده بودند که گروه خالقه سریال 
دست به اعمال تغییرها زدند که در نهایت به حضور این سریال 
در فهرست 10برنامه برتر نتفلیکس در 7هفته انجامید. البته در 
گزارش آمده اســت که خالقان فیلم ها و سریال های نتفلیکس 
حق انتخاب نهایی را دارند و می توانند تغییرهای پیشنهادی را 
نپذیرند. اگرچه نتفلیکس امسال چند موفقیت بزرگ را پشت سر 
گذاشته است )مثل سریال »چهارشــنبه« که رکورد تماشای 
سریال های انگلیسی زبان این غول پخش مجازی را شکست( و 
خیلی از سریال هایش )شامل »بریِجرتِن« و »چیزهای عجیب«( 
همچنان از نظر انتقادی مورد توجه قرار می گیرند، این کمپانی 

شرایط بدتری را نسبت به اغلب رقبای خود تجربه کرده است.
خبر مربوط به توسعه باشگاه پیش نمایش در پایان سال میالدی ای 
منتشر می شود که برای نتفلیکس کمی سخت گذشت ولی در 
نهایت به افزایش چشمگیر شمار مشترکان و بازدید تولیدهای 
این کمپانی انجامید. نتفلیکس در طول 6ماه اول ســال2022 
برای نخســتین بار پس از راه اندازی، کاربرانی را از دست داد که 
به افت ارزش ســهام و تعدیل بخش ها و نیروهای بخش هایی از 
کمپانی منجر شــد. با اینکه پس از آن نتفلیکس دوباره به روند 
رشد شمار مشــترکان خود بازگشــت اما این اتفاق باعث شد تا 
این کمپانی به شــدت روی اســتراتژی های تازه برای ساختن 
کسب وکارش ســرمایه گذاری کند، ازجمله تمهیدهایی برای 
جلوگیری از به اشتراک گذاشــتن رمزهای عبور توسط کاربران 
و همینطور راه اندازی بخشی برای آگهی های تبلیغاتی. با وجود 
این، سرمایه گذاری ســاالنه 17میلیارد دالری نتفلیکس روی 
ساخت سریال ها و فیلم های جدید در چند سال آینده هم ادامه 

پیدا خواهد کرد.

نگاهی به برنامه تلویزیونی »فوتبال زندگی ست«  
تعبیر زنانه فوتبال و زندگی

در این سال ها عادت کرده ایم که تماشــاگر برنامه های فوتبالی 
تکراری باشیم که معموال در ایده پردازی و اجرا و شیوه ارائه، شبیه 
هم هســتند؛ چند نفر با عنوان هایی چون مجری و کارشناس و 
پیشکسوت و مربی و آنالیزور دور یک میز می نشینند و در فواصل 
پخش مسابقات فوتبال، درباره بازی و حواشی اش حرف می زنند. 
اوج تفاوت و خالقیت این نوع برنامه ها هم عموما در ساخت دکور 
رنگارنگ و آکسسوار گران قیمت خالصه می شود. ولی »فوتبال 
زندگی ست« هم در فرم و هم در محتوا و شیوه تدوین و روایت، نگاه 
متفاوتی دارد و جالب اینکه تهیه کننده اش الهام حاتمی است که 
پیش تر برنامه های موفقی چون »چهل تیکه« را در کارنامه داشته 
و اساسا انتخابش برای طراحی و تولید یک برنامه فوتبالی، نشان 

از نگاه متفاوت مدیران شبکه نسیم دارد و قابل ستایش است.
»فوتبال زندگی ست« به نقاط اشتراک فوتبال با زندگی می پردازد 
و در این مسیر، از ادبیات و ســینما و فلسفه هم کمک می گیرد. 
ســاخت آیتم های متعدد با مضامیــن و رویکردهای محتوایی 
متفاوت، نشان می دهد که ســازندگان برنامه برای هر بخش از 
کارشــان ایده و طرح مشخصی داشــته اند. توجه به جنبه های 
دراماتیک فوتبال و اجرای آیتم های نمایشی، در کنار تحلیل هایی 
که کارشناسان برنامه درباره مشــابهت های فوتبال با ادبیات و 
سینمای روز جهان ارائه می دهند، از امتیازهای مهم این برنامه 
است. حتی در اجرا و شکل ارائه برنامه هم رویکرد متفاوتی انتخاب 
شده و به جای مجری های ورزشــی شناخته شده و چهره های 
تکراری، از 2 مجری جوان و پرانرژی استفاده شده که هماهنگی 
خوبی با هم دارند و در برابر دوربین بسیار راحت و خودمانی ظاهر 
می شوند. قطعه های نمایشی برنامه براساس متن های حرفه ای اجرا 
می شوند و در چند آیتم مختلف، به موضوعاتی چون جنبه های 
مشترک فوتبال با ســینما، لحظه ها و نقاط اوج دراماتیک تاریخ 
جام های جهانی، زندگی نامه بازیکنان و مربیان مشهور و بازتاب 
مفاهیمی چون امید و ناامیدی، پیروزی و شکست، واقعیت و رؤیا 
و اقبال و تقدیر در جهان فوتبال پرداخته می شود. این شاید تنها 
برنامه ورزشی حال حاضر تلویزیون باشد که می توان انتظار داشت 
نام هایی چون آلبر کامو، پازولینی، هیچکاک، دیکنز، نیچه و مارتین 
لوترکینگ را در کنار نام رونالدو و مسی و مارادونا شنید! به ویژه 
برای آن دسته از دوستداران فوتبال که امسال در ویژه برنامه های 
جام جهانی جای خالی زنده یاد حمیدرضــا صدر و تحلیل های 
جذاب و شنیدنی اش را خالی حس می کنند »فوتبال زندگی ست« 
می تواند پیشنهاد جالبی باشد؛ برنامه ای که فوتبال را به ادبیات و 
سینما و تاریخ و فلسفه پیوند می دهد و فراتر از الیه های سطحی و 
حواشی فراوان جهان فوتبال، در جست وجوی معانی و مفاهیمی 

عمیق تر و تفسیرپذیرتر است.

ژنرال ارتش مرده آمد
رمان »ژنــرال ارتــش مرده« 
نوشته اسماعیل کاداره به تازگی 
با ترجمــه محمود گــودرزی 
توسط نشر افق منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این کتاب 
صدوپنجاه وچهارمین رمان از 
مجموعه »ادبیات امروز« است 

که این ناشــر چاپ می کند و با رعایت حق کپی رایت و 
اطالع نویسنده به چاپ رســیده است. این کتاب البته 
مدت کوتاهی پس از انتشار به چاپ دوم رسیده است. 
اسماعیل کاداره، نویسنده آلبانیایی متولد سال 1۹36 در 
جیروکاستر است که در تیرانا -پایتخت آلبانی- و مسکو 
تحصیل کرد و پس از بازگشت به کشورش، نویسنده 
و روزنامه نگار شــد. »ژنرال ارتش مرده« این نویسنده 
پیش تر با ترجمه ای دیگر در ایران منتشر شده بود اما 
با خرید حق کپی رایت ترجمه این اثر توسط نشر افق، 
این ناشــر حق انتشار ترجمه فارســی آن را خریداری 
کرده است. ترجمه فارســی این کتاب براساس نسخه 
نهایی ترجمه فرانسوی آن انجام شــده که انتشارات 
فایار به عنوان ششمین جلد از مجموعه 12جلدی آثار 
این نویسنده به چاپ رسانده است. این کتاب پیش تر از 
چاپ در قالب رمان، به شکل یک داستان 40 صفحه ای 
در مجله ننتوری منتشر شد و برای رسیدن به شکل و 
شمایل رمان، تغییرات زیادی کرد. به این ترتیب ابتدا 
ســال 1۹63 برای اولین بار به عنوان رمان چاپ شد و 
سپس در دو نسخه دیگر تغییراتی به خود دید که یکی از 
این نسخه ها سال 1۹67 چاپ شد. با چاپ این نسخه بود 

که کاداره به شهرت جهانی رسید. 

سامورایی های سینما
کتاب »ســینمای ژاپن؛ از آغاز تا پایان 
جنگ جهانی دوم« نوشــته مشترک 
قدرت اله ذاکــری و محمــد نقی زاده 
به تازگی در 323 صفحــه و بهای 200 
هزار تومان توسط نشر نی منتشر شده 
است. در معرفی این کتاب چنین آمده 

اســت: با موفقیت معجزه وار اصالحات میجــی )زنجیره ای از 
رویدادها بود که به دگرگونی های عظیمی در ســاختار سیاسی 
و اجتماعی ژاپن منجر شد( در نیمه قرن نوزدهم، در ژاپن، همه 
توجهات به سمت اصالحات اقتصادی و سیاسی معطوف شد و 

کمتر به فرهنگ و نقش آن توجه شد.
 به همین خاطر ســینمای قبل از جنگ هم مغفول واقع شــد، 
سینمایی که می توان شکل گیری و توســعه آن را در ژاپن قبل 
از جنگ معجزه ای همچون اصالحات میجی دانست، هرچند نه 
آن زمان در سطح بین المللی شهرت یافت و نه اکنون چنان که 
شایسته است به آن پرداخته می شود. حتی بعد از بین المللی شدن 
سینمای این کشور در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، باز هم 
نگاه ها بیشتر معطوف به همان سینماگران مطرح بعد از جنگ 
باقی ماند و کمتر به پدیده استثنایی رشد و توسعه سینمای ژاپن 
در سال های آغازین سینما پرداخته شد. در واقع می توان گفت 
بعد از اختراع سینما، ژاپن تنها کشور مستقل غیرغربی بود که 
سینمای ملی و صنعت سینما داشــت. سینمایی که هرچند از 
غرب می آموخت اما در نهایت همه  چیزش ژاپنی می شد و منطبق 
با سلیقه مردمانش. ســینمایی که بعدها خودش بر غرب – هم 
هالیوود و هم سینمای هنری اروپا – تأثیر گذاشت و برای بسیاری 
از سینماگران غربی دو چهره ماندگار سینمای ژاپن یعنی آکیرا 
کوروساوا و یاســوجیرو اوزو منبع الهام بود. نویسندگان در این 
کتاب ســینمای ژاپن تا پایان جنگ جهانی دوم به ویژه بخش 

مغفول مانده ای که در باال ذکر شد، پرداخته اند.

 شرح حال راسل و
 کتاب های تأثیرگذار بر او

سومین چاپ کتاب »حقیقت و افسانه« 
اثــر برتراند راســل و ترجمــه منصور 
مشکین پوش در 352 صفحه و بهای 145 
هزار تومان توسط نشر نیلوفر منتشر شد. 
راســل این کتاب را در نیمــه دوم دهه 
1۹50 به رشته تحریر درآورد. او همواره 
خود را یک لیبرالیســت، سوسیالیست 

و صلح طلــب معرفی می کــرد. وی فعال ضدجنــگ و منتقد 
امپریالیسم بود که در طول جنگ جهانی اول به خاطر عقایدش 
از دانشــگاه اخراج شــد و حتی مدتی به زندان افتاد. راسل در 
ســال 1۹50 جایزه نوبل ادبیات را به پاس آثار نوع دوســتانه و 
صلح طلبانه اش از آن خــود کرد. او همچنیــن در علم ریاضی 
»پارادوکس راسل« را کشف کرد که خدمت بزرگی به گسترش 
»نظریه مجموعه ها« بود. از آثار این نویسنده  بریتانیایی می توان 
به »در ســتایش بطالت«، »پژوهشــی در معناداری و صدق«، 
»علم و دین در جامعه«، »تحلیل ذهنی« و »تکامل فلســفی 
من« اشاره کرد. کتاب »حقیقت و افسانه« از 4 بخش تشکیل 
شــده که بخش اول و دوم و چهارم آن غیرداستانی اند. بخش 
نخست درباره کتاب هایی است که بر راسل جوان تأثیر گذاشته 
که عبارتند از: اهمیت شــلی، خیال خوش طغیان، زهر نفرت 
و پادزهر آن، ســیری در تاریخ و به دنبال حقیقت. بخش دوم 
جستارهایی درباره سیاست و تعلیم و تربیت است؛ دو موضوعی 
که به راستی راسل شایسته سخن گفتن از آن بود. بخش چهارم 
هم درباره جنگ و صلح اســت که ذهن راسل را بسیار به خود 
مشغول داشته بود. بخش ســوم کتاب بیشتر داستانی است و 
از یادداشــت ها و تمثیل ها گرد آمده است. کتاب »حقیقت و 
افسانه« همچنین به این دلیل که شــامل شرح حالی از خود 

نویسنده است، گیرایی بسیاری دارد.

سینما

اندیشه

رمان

مکث

نگاه

جواد موسویگزارش
روزنامه نگار

مهدی موسوی

فیلمبرداریحرفهای
یکی از ویژگی های پوست شیر فیلمبرداری درخشان و نورپردازی درجه یک مرتضی 
غفوری است. انتخاب زوایای مناسب و از دید بازیگران یکی از بهترین آثار غفوری 
را رقم زده است. او که پیش از این چند همکاری با برادران محمودی ازجمله در چند 
مترمکعب عشق و مردن در آب مطهر داشته، به زبان تصویری مشترکی با آنها رسیده 
اســت. غفوری در محله های تنگ و باریک جنوب شهر، اداره آگاهی، همچنین در 

شمال بهترین زاویه دیده را در اختیار تماشاگر گذاشته است.
وقتی شما تاریخی را در اثرتان نشان می دهید، می تواند سندی از وقایع آن دوران 
برای آیندگان باشد. وقتی به وضوح در اداره آگاهی روی پرونده ای نشان داده می شود 
این ماجراها در سال 1400اتفاق می افتد اما خبری از کرونا و محدودیت ها آن در اوج 
شیوع کرونا در ایران نیست، به ناآگاهی گروه تولید یا کارگردان برنمی گردد، شاید 
دلیلش این است که آنها تصوری از این ندارند که این مجموعه ممکن است 10 سال 
دیگر هم دیده شود. به هر حال، پوست شــیر مجموعه ای دوست داشتنی ا ست و 
ضرباهنگ و ریتم مناسبی دارد. هر قسمت آغاز، میانه و پایان درستی دارد و تماشاگر 
را در انتظار قسمت بعدی خود نگه می دارد و به یقین مشتاقان این مجموعه منتظر 

آغاز پخش فصل دوم آن هستند.

مکث

شهاب حسینی در نقش افسر پرونده، محب مشکات، بازی کنترل شده ای ارائه 
داده اســت. او که در غم از دســت دادن دخترش به ســر می برد و قصد استعفا 

دارد در نهایت به کارش بازمی گردد و پرونده قتل ساحل را در دست می گیرد


