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هندیبازیهای«خسروخان»!

سینمای ایران

در قسمت 39سریال «دل» ،اتفاقات غیرمنطقی و عجیبی افتاده
که صدای اعتراض مخاطبان را درآورده است
مائده کاشیان

شمیالشیرزاد:نمیخواهم
بهمترو برگردم
بازیگرنوجوان«خورشید»ازعالقهاشبه بازیگری
پیشازبازیدر اینفیلمگفت.
شمیال شیرزاد که به دلیل مبتال شدن روحا...
زمانی نوجوان اصلی فیلم «خورشید» به کرونا،
بدون همبازی خود راهی جشنواره ونیز شد و به
جای او روی صحنه اختتامیه رفت ،در گفتوگو
با ایسناخاطر نشان می کند« :من قبال مدرسه
کودکانکارمیرفتموامسالهمهمانجامیروم.
یخودموخانوادهامخیلی
بااینحالشرایطزندگ 
تغییر کرده و دیگر در خیابان کار نمیکنم ،اگرچه
زندگیهنوزسختیدارد،ولیمنبعداز«خورشید»
دیگر کار نکردم ».وی ادامه میدهد« :از این به بعد
دوستدارماینراهراتاآخرادامهدهموبهشیوهای
دیگر کار کنم .دلم نمیخواهد به کار در مترو
برگردم».
اودرمیانصحبتهایشاشارهمیکندکهقبالهم
به بازیگری عالقه داشته و موقعیتهایی هم پیش
آمده بود که به نتیجه نرسیدند« :بازیگری را خیلی
دوستداشتم.چندبارقبالدرمتروخانمهاییمرا
دیده بودند و به کارگردانشان معرفی کرده بودند.
پیشچندنفرهمرفتماماخبرینشد».آنطورکه
شمیالازعالقهبهبازیگریمیگویداینتصورپیش
میآیدکهحتمافیلموسریالایرانیکهراحتتردر
دسترس هستند ،زیاد دیده و خیلی از بازیگران را
همبایدبشناسد،اماپاسخاوغیرمنتظرهاست«:من
خیلی فیلم میبینم اما بیشتر فیلم های هندی
برایم جذاب هستند و آنها را خیلی دوست دارم.
نفیلمهاباعثشدندازبازیگریخوشمبیاید».
همی 
شمیالشیرزادکهدرسوبازیگریرااولویتزندگی
فعلی خود میداند ،سودای بازیگری حسابی در
سرش رفته است« :دوســت دارم سال آینده این
موقع سر فیلم برداری باشم .قبل از کرونا خیلی
زنگ میزدند ولی االن همه چیز کنسل شده.
دوستدارمدرسمراهمبخوانمولیبازیگریراهم
میخواهمادامهدهم».

عزمجزمتلویزیونبرایتولیدسریالشهدا
کاوه خداشناس نقش شهید شهریاری و هادی حجازیفر نقش
شهید باکری را ایفا خواهند کرد

در سالهای گذشته هر از گاهی خبر ساخت
ســریــالــی دربــــاره زنــدگــی شخصیتهایی
مانند شهید چمران ،شهید مطهری و شهید
متوسلیان منتشر شده ،اما این سریالها به
دالیل مختلفی به مرحله تولید نرسیدهاند.
اکنون تلویزیون تصمیمات جدیدی برای
ساختسریالهاییدربارهشهیدباکری،شهید
مجیدشهریاریوشهیدابراهیمهادیدارد.از
میاناینسهمجموعه،سریالمربوطبهشهید
شهریاریبهمرحلهتصویربرداریرسیدهاست.
▪کاوهخداشناسدرنقششهیدشهریاری

سریال «آن وقت صبح» به کارگردانی حسین
تــبــریــزی ،مهمترین مقطع زنــدگــی شهید
شهریاری،یکسالپیشازشهادتتاروزتروراو
راروایتخواهدکرد.مجیدشهریاریدانشمند
هستهای ،در  44سالگی به شهادت رسید و
با توجه به مقطعی که سریال به تصویر خواهد
کشید،شاهد43سالگیاینشخصیتخواهیم
بــود .کــاوه خداشناس چهار ســال از شهید
شهریاریکوچکتراست،بنابراینازنظرسنی،
تفاوت زیــادی میان این بازیگر و شهید وجود
ندارد ،از نظر فیزیک و چهره هم تفاوت غریبی
میان او و شهید دیــده نمیشود .خداشناس
بیشترباسریالهایتلویزیونیشناختهمیشود
و تا به حال نقش اصلی اثر شاخص و مهمی را
بازی نکرده است .ایفای نقش یک شخصیت

مهمکهمردمازاوپیشزمینهایدرذهندارند،
فرصت خوبی بــرای خداشناس خواهد بود.
تبریزی هم در مقام کارگردان ،فیلم یا سریال
مهمی در کارنامه نـــدارد .مجموعه کمدی
«موچین»وفیلمتوقیفی«سالمعلیکمحاجآقا»،
آخرینساختههایاوهستند.
▪هــادی حجازیفر راوی و بازیگر شهید
باکری

هادیحجازیفرکهکارشرادرسینمابابازی
در نقش شهید احمد متوسلیان آغــاز کرد،
قصد دارد در اولین تجربه کارگردانی خود،
سریالشهیدباکریراجلویدوربینببرد.این
مجموعهاکنوندرمرحلهتحقیقونگارشاست
وطبقگفتهحجازیفراینسریالدربارهلشکر
 31وتمرکزاصلیآنرویدوشخصیتمهدی
و حمید باکری است .هنوز بازیگران سریال
اعالم نشدهاند اما گفته شده است حجازیفر
نقش شهید مهدی باکری را ایفا خواهد کرد.
اینبازیگرسابقهبازیدرنقشرزمندهوشهید
در آثاری مانند «ایستاده در غبار»« ،ماجرای
نیمروز»«،ردخون»و«بهوقتشام»داردودراین
فیلمهاحضورموفقیهمداشته،بنابراینبرای
ایفایایننقشگزینهمناسبیاست.حجازیفر
در پنج سالی که از ورود رسمیاش به سینما
میگذرد در چند فیلم مهم بازی کرده است و
میتوانگفتکارنامهنسبتاقابلدفاعیدارد.

سریال «دل» به کارگردانی منوچهر هادی،
در حالی به پایان راه نزدیک میشود که نه
تنها همچنان مورد انتقاد است ،بلکه در
قسمت  39که چهارشنبه هفته گذشته
منتشر شد ،با موج جدیدی از واکنشهای
منفی مخاطبان روبهرو شده است .در این
قسمت از سریال ،چند اتفاق غیرمنطقی و
عجیب رخ داد که برای تماشاگر باورپذیر
نبود و واکنش انتقادی آ نها را به دنبال
داشت .ادامه مطلب میتواند بخشهایی
از داستان را برای کسانی که قسمت  39را
ندیدهاند ،لوث کند.
▪اتفاقات عجیب و غیرقابل باور

شخصیت «خسرو» پس از فهمیدن ماجرای
تعرض به دخترش ،سکته کرده بود و در کما
به سر میبرد .در قسمت  ،39این کاراکتر
به هوش آمد و به محض بیرون آمدن از کما،
کامال هوشیار و سرحال از جای خود بلند
شد و پرستارانی که سعی داشتند جلوی او
را بگیرند ،کنار زد تا سراغ «نکیسا» برود.
طبیعتا فــردی که در کما بــوده بالفاصله
پس از به هوش آمدن نمیتواند به وضعیت
عــادی بــرگــردد .اتفاقات عجیب دیگر به
ماجراهای خانه «نکیسا» مربوط
میشود .وقتی یک قربانی
تعرض با فردی که به او
تعرض کــرده روب ـهرو
میشود نمیتواند
مسلط بــه خــود
و ع ــادی بــدون
هــیــچ واکــنــش
عصبی مقابل
او بایستد و به
حر فهایش
گــوش کند،
اما «رستا» در

این لحظه عکسالعمل باورپذیری نــدارد.
«خسرو» وارد خانه «نکیسا» میشود تا بپرسد
چرا چنین کاری با زندگی آ نها کــرده ،اما
از دیدن «آرش» که با ضربه چاقوی «نکیسا»
زخمی روی زمین افتاده اســت ،تعجب که
نمیکند هیچ ،بلکه توجهی هم به او ندارد
و پس از پایان سرزنشهایش ،سراغ «آرش»
میرود و او را از خانه بیرون میبرد« .ناهید» و
«رستا» هم که بیرون از خانه بودند نه با پلیس
و نه با اورژانس تماس نمیگیرند و فقط منتظر
پایان دعوا هستند! خودکشی «نکیسا» هم
بسیار غیرواقعی و عجیب اتفاق میافتد.
▪روایت بیاحساس لحظات حساس

پس از گذشت  39قسمت ،لحظهای که رازها
برمال میشود و شخصیتها پس از فاش
شدن حقیقت با هم روبـهرو میشوند ،باید
آن قدر ملتهب و باورپذیر باشد تا مخاطب
درگیر ماجرا شود و با کاراکترها همحسی
کند ،اما این لحظه مهم در سریال به اندازهای
غیرقابل باور و خنثی است که هیچ حسی به
تماشاگر منتقل نمیکند .هرچند که «دل»
در قسمتهای گذشته هم چندان تاثیرگذار
نبوده ،اما برانگیختن احساسات
مخاطب در لحظات حساس و
پایانی قصه ،کمترین توقعی
است که مخاطب از سریال دارد
کــه آن هــم بـــرآورده نمیشود.
ایـــــن مــجــمــوعــه کــــه در
قسمتهای گذشته
هم به دلیل ریتم
بـــســـیـــار کــنــد
مـــورد انتقاد
بــــــوده  ،در
قسمتهای
پــایــانــی هم
ن ــت ــوان ــس ــت ــه
است ضعفها را تا
حدودی جبران کند.

چهره ها و خبر ها
پـــرویـــز پــرســتــویــی عـــــاوه بر
تهیهکننده ،به عنوان بازیگر نیز
در موسیقی نمایش «علمدار»
حضورداردودراینپروژهباهادی
حــجــازیفــر ،مهدی سلطانی،
حسین پاکدل ،فرهاد قائمیان و داریوش ارجمند
همبازیخواهدشد.
پریناز ایزدیار به دلیل تعهد به
پــروژههــای دیــگــری کــه کرونا
زمان ساخت آنها را تغییر داده،
ناچار به انصراف از بازی در فیلم
«تفریق» به کــارگــردانــی مانی
حقیقی شده است و ترانه علیدوستی به جای او در
ایناثربازیمیکند.
الهام پاوهنژاد به زودی برای بازی
درنمایش«مرجان»بهکارگردانی
آریانرضاییرویصحنهمیرود.
این نمایشنامه بر اساس داستان
«هزار و یک شب» و پژوهش «هزار
افسانکجاست»اثربهرامبیضایینوشتهشدهاست.
حسن معجونی فیلم «گورکن»
ساختهکاظممالییراآمادهاکران
دارد .این فیلم به تازگی پروانه
نمایش دریــافــت کــرده و ویشکا
آسایش،مهراوهشریفینیاوگوهر
خیراندیشازبازیگرانآنهستند.
علیرضا کمالی امـــروز بــا فیلم
«هفتونیم» کــاری از ب ــرادران
مــحــمــودی بــه نمایش خانگی
میآید .او این روزها فیلم «آبادان
یازده  »60را روی پرده سینما در
حــال اکــران دارد و مشغول بــازی در فیلم «شب،
داخلی،دیوار»است.
شهرهسلطانیفرداشببهعنوان
مهماندربرنامه«حسمشترک»
حضور خواهد داشت .این برنامه
گفتوگومحورکهویژهایاممحرم
و صفر تولید شده ،هر شب بعد از
خبر،22:30ازشبکهدو رویآنتنمیرود.

