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بازیخطرناکدرچالش«کرگدن»

چهره ها و خبر ها
مهدیپاکدلفیلم«نرگسمست»
اثرجاللالدیندریراآمادهاکران
دارد .این فیلم سال  95ساخته
شده و تا به حال شرایط اکران آن
فراهم نشده است .او در این فیلم
نقشیکتولیدکنندهسازتاررابازیمیکند.

چرا سارا بهرامی برای نقش «رها» انتخاب مناسبی نیست؟

«پایتخت  »6کلید خورد
تصویربرداری فصل ششم مجموعه تلویزیونی
«پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم ،از روز
شنبه  9آذر در منطقه شیرگاه مازندران آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سیما ،با حضور
خانواده مرحوم خشایار الوند ،تصویربرداری
فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» روز
شنبه  9آذر کلید خــورد و دیاکو الوند فرزند
خشایار الوند با گفتن  3،2،1اجــازه و دستور
فیلم بــرداری اولین پالن فصل ششم مجموعه
تلویزیونی «پایتخت» را صــادر کــرد .تاکنون
هومن حاجیعبدالهی ،احمد مهرانفر ،جلوی
دوربین رفتهاند و گــروه فیلم بــرداری در حال
ضبط سکانسهای خارجی است و طی روزهای
آینده محسن تنابنده جلوی دوربین مـیرود و
سکانسهای مربوط به خانه «نقی معمولی» فیلم
برداری خواهد شد.
فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» در
 15قسمت برای پخش در نوروز  99از شبکه یک
سیما ساخته میشود.

معرفیهیئتانتخابجشنوارهفجر
با حکم دبیر سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر،
اعضایهیئتانتخابفیلمهایسینماییمعرفی
شدند.
به گــزارش روابــط عمومی جشنواره فیلم فجر،
محمد احــســانــی ،محمود اربــابــی ،همایون
اسعدیان ،یلدا جبلی ،رضا درستکار ،سیدمحمود
رضوی و حسین کرمی در این دوره از جشنواره،
انــتــخــاب فــیــلـمهــای بــخــش ســــودای سیمرغ
(مسابقه سینمای ایــران) و نگاه نو (ویــژه فیلم
اول کارگردانان) را بر عهده خواهند داشت.
سیوهشتمین جــشــنــواره فیلم فجر  12تا
 22بهمن امسال همزمان با گرامی داشت
چهلویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
به دبیری ابراهیم داروغهزاده برگزار میشود.

مــائــده کــاشــیــان  -ســریــال «ک ــرگ ــدن» یکی
از تازههای نمایش خانگی است که تا به حال
چهار قسمت از آن توزیع شــده اســت .هرچند
که زمان زیــادی از پخش سریال نمیگذرد ،اما
«کرگدن» بهرغم این که گــروه بازیگران خوب
و قصه کنجکاوکنندهای دارد ،نتوانسته میان
مخاطبان جریانی به راه بیندازد و پخش نسبت ًا
بیسروصدایی داشته است .در ادامه نگاهی به
جنبههایمثبتومنفیاینسریالداشتهایم.
▪رفتوآمدبینگذشتهوحال

سریال«کرگدن»روایتیغیرخطیدارد.ازطرفی
اینسبکروایتجذابیتهایخاصخودراداردو
ازطرفیهمممکناستتماشایآنبرایبعضی
از مخاطبان ،گیجکننده یا خستهکننده باشد .به
تناسباتفاقاتوموضوعاتیکهدرداستانمطرح
میشود،ناگهانقصهمثالبهیکسالپیشیاچند
روز قبل از آن یک سال قبل برمیگردد و خالصه
مدام در حال رفتوآمد بین گذشته و حال است.
برای تماشای سریال باید کمی حوصله به خرج
داد،چونتماشاگربایداتفاقاتیکهدرطولسریال
دیده را از لحاظ زمانی در ذهن خود مرتب کند تا
ابهامات قصه برطرف شود .البته هنوز در ابتدای
قصههستیموجلویبسیاریازعالمتهایسوال
وپرسشهاخالیاست.
▪اتفاقاتمبهموغیرشفاف

ناگفته نماند گاهی برای پیدا کردن پاسخ بعضی
از ســواالت ،حتی چیدن منظم اتفاقات و صبر

حــوزه هنری تا پایان سال  ۱۴۰۰در سه فاز
اجــرایــی ۱۶۱ ،پ ــرده سینما و  ۱۰پردیس
سینمایی در استانها و مناطق مختلف کشور
میسازد.
به گزارش ایلنا ،محمد حمزهزاده رئیس سازمان
سینمایی حوزه هنری از بزرگ ترین طرح توسعه
و ساخت سینما توسط موسسه بهمن سبز حوزه
هنری خبر داد و گفت« :پروژههای تعریفشده
در برنامه توسعه و عمران مؤسسه بهمن سبز در
سه اولویت طراحی و تعریف شدند که پروژههای
اولویت اول تا نیمه نخست سال ،۹۹اولویت دوم
تا نیمه دوم سال  ۹۹و اولویت سوم تا پایان نیمه

کــردن بــرای پیش رفتن قصه هم دردی را دوا
نمیکند.مثالدر«کرگدن»مشابهسریال«نهنگ
آبی» با یک گروه خطرناک و مافیایی طرفیم که
دقیقا نمیدانیم کی و چی هستند .معموال در
این سریالها گفته میشود این گروه خطرناک
صاحب یک شرکت یا هلدینگ هستند که در آن
شرکت همه کاری انجام میشود! طبیعتا وقتی
کار این گروه و انگیزههای شان برای مخاطب
شفافنباشد،نمیتواندبهاندازهکافیتحتتأثیر
اتفاقاتقراربگیردوباقصهیاشخصیتهاارتباط
برقرار کند ،این یکی از ضعفهای مهم سریال
«کرگدن»است.
▪بازیضعیفسارابهرامیومحمدامین

از بازی سارا بهرامی و محمد امین میتوان به
عنوان بدترین بازیهای سریال یاد کرد .سارا
بهرامی نقش شخصیت «رها» را بازی میکند.
«رها» دختری شاد و پرانرژی است که در ورزش
پارکورمهارتدارد.درنقطهمقابل«رها»،کسیکه
بهاوعالقهمنداستیعنی«نوید»بابازیمصطفی
زمانی قرار دارد« .نوید» برعکس «رهــا» و دیگر
دوستانشان،پسریدرونگرا وآراماستکهحتی
خجالت میکشد ،عالقهاش به رها را در جمع
اعــام کند و واکنشهای احساسیاش بسیار
کنترلشده است .قرار بوده از تضادهای میان
این دو شخصیت ،دوقطبی جذابی شکل بگیرد،
اما بازی سارا بهرامی باعث شده شخصیت «رها»
برای تماشاگر باورپذیر و دوستداشتنی نباشد و
آندوقطبیکهقراربودهدرقصهایجادشود،شکل

نگیرد.بهرامیتابهحالمشابهچنیننقشیرادر
فیلم «ایتالیا ایتالیا» تجربه کرده بود و اتفاقا موفق
هم بود اما در «کرگدن» نتوانسته از پس ایفای
نقشخودبرآید.سارابهرامیدراینسریالسعی
میکند با رفتارهایی مانند باال و پایین پریدن یا
خندههای بلند ،نشان بدهد که برخالف «نوید»
عالقهاشراجارمیزندوازبروزاحساساتشابایی
ندارد ،اما بازی ضعیف او در این نقش باعث شده
رفتارهای این شخصیت کامال مصنوعی به نظر
برسد .انگار «رها» بیشتر از این که شاد و جسور به
نظربرسد،شبیهآدمهاییاستکهادایشادبودن
رادرمیآورد.محمدامینبازیگرنقششخصیت
«افشین» هم در این سریال بازی ضعیفی داشته
استونتوانستهدرجلدیکشخصیتپشتپردهو
بهاصطالحپدرخواندهماجرافروبرود.
«کاظی»لوس!
▪ازمافیایمرموزتا
ِ

بــازی بقیه بازیگران اصلی سریال امــا قابل
قبول اســت .مصطفی زمانی که پیش از این

حوزه هنری 300سالنجدیدمیسازد

نخست سال  ۱۴۰۰به اتمام خواهد رسید».
وی اضافه کرد« :شرایط فرهنگی و اجتماعی
استان،تعدادوکمیتسالنهایسینماازجمله
شاخصهایمهموراهبردیدراینفازبندیبوده
است.ابتدارویسینماهاییکارکردیمکهسودده
نبودهوضرردهبودهاندوازلحاظشرایطفیزیکی
و بحث مقاومسازی و تجهیزات نمایشی بهروز
نبودند؛بهویژه،استانهاییکهیکسالنسینما
رابهعنوانتنهامرکزفرهنگیخودشانداشتند
و به همین دالیل جزو اولویت یک ما محسوب
شدند.این ۱۶۱پردهجزواولویتیکماهستند
واولویتدووسههمداریمکهشاملپردیسهای

چند سالنه و مجتمعهای چند منظوره در قالب
اماکنفرهنگیوتجاریمحسوبمیشوند».
رئیسسازمانسینماییحوزههنریتاکیدکرد:
اولویت اول مان تا پایان شهریور  ۱۳۹۹است
که بخشی از آن ها شروع شده و حتی بعضی از
آن ها هم تمام شده است .مانند پروژه «سینما
سپهرساری»کهبیشترازچهارهفتهاستکهبه
بهرهبرداریرسیدهوبازسازیسالنهایجدید
آن به زودی آغاز میشود .یادآوری میکنم که
از جدول زمانبندی در حالت کلی آن جلوتر
هستیم .وی به چگونگی ساخت پردیسها
اشــاره کرد و گفت« :ایــن  ۱۰پردیس فعال در

بــرای اولین بــار با یک نقش منفی در سریال
«نهنگ آبی» دیده شده بود ،در «کرگدن» نقش
کاراکتری دوگانه را بازی میکند ،معصومیت و
سادگیدرعینتظاهروریاکاری.پانتهآپناهیها
انتخاب مناسبی برای ایفای نقش یکی دیگر از
شخصیتهایپشتپردهقصهبودهاست.تحکم
و جدیتی که در صدا و چهره او وجود دارد ،باعث
شدهمخاطبکاراکتر«ونوشه»رابهعنوانیکیاز
مافیاهایمرموزبپذیرد.بقیهبازیگرانکهنقش
پررنگی در سریال دارند مانند بانیپال شومون و
هدی زینالعابدین هم نقشچندانپیچیدهای
نــدارنــد کــه جــای کــار زیـــادی داشــتــه باشد.
شخصیت «کاظم» با بــازی پوریا رحیمیسام
هم کپی از شخصیت «پیمان» با بــازی هومن
سیدی در سریال «عاشقانه» است ،که گاهی
بامزهبازیهایش از حد میگذرد و به کاراکتر
لوسولودهماجراتبدیلمیشود«.کاظم»اصال
به اندازه کاراکتر «پیمان» برای مخاطب جذاب
نیستوچیزجدیدیبرایاوندارد.

مرحلهای است که به ما زمین اختصاص داده
شــده اســت ،مانند سینماهای استانهای
کرمانشاه،قزوین،زنجان،یزدوچنداستاندیگر
کهملکهایبالاستفادهایبودهاندودرگذشته
کاربری سینما داشتهاند .این سینماها تبدیل
به پردیس خواهند شد و تا پایان اولویت سه این
طرحهاعملیاتیوافتتاحمیشوند».حمزهزاده
تصریح کرد« :با احتساب این پردیسها در کنار
سالنهای سینمایی در مجموع  ۲۹۲پرده
نمایشتاپایاناولویتسومطرحتوسعهوعمران
مؤسسه بهمن سبز به ظرفیت اکران سینماها
اضافهخواهیمکرد».

نرگس آبیار که قرار بود سریالی
بر اساس کتاب مشهور «دختر
شینا» بسازد ،به دلیل مخالفت
صداوسیماباتلخیاینداستان،
از تغییر فیلم نامه انصراف داد و
این پروژه در نهایت منتفی شد.
جلیل فرجاد در سریال «نفوذ»
ساخته جــواد شمقدری ،بازی
کرده است .قصه سریال از پیش
ازانقالبشروعمیشودووقایعی
چونتسخیرالنهجاسوسی،آغازو
پایانجنگتحمیلیرابهتصویرمیکشد.
افشین هاشمی از فــردا با فیلم
«دخـــتـــر شــــیــــرازی» در مــقــام
کــارگــردان و بازیگر بــه سینما
میآید .این فیلم فضای مفرحی
دارد و بر اساس فیلم نامه «دختر
خداحافظی»اثرنیلسایموننوشتهشدهاست.
امید نعمتی خواننده موسیقی
تلفیقی ،وارد عرصه بازیگری
شده و در فیلم «دسـتانــداز» به
کارگردانی کمال تبریزی ایفای
نقش کرده است .او در این فیلم
بارویانونهالیورضاکیانیانهمبازیشدهاست.
علیرضا کمالی مشغول بازی در
فیلم «آبــادان یــازده  »60ساخته
مهرداد خوشبخت اســت .او در
فیلم «سمفونی نهم» که اکنون
روی پــرده سینماست ،در نقش
کوروشهخامنشی،حضورکوتاهیدارد.
مریم خدارحمی دربــاره وجود
مافیا در سینما و تلویزیون گفته
استکهاینمافیاباعثمیشود
از تعداد مــحــدودی بازیگر در
فیلم و سریالها استفاده شود
و تعدادی از بازیگران کنار گذاشته میشوند.

