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مائده کاشیان

پایان قابل پیشبینی «همسایه»
سریال «همسایه» به کارگردانی محمدحسین
غضنفری ،یک شنبهشب پس از  34قسمت به
پایان رسید .این مجموعه به سبک بسیاری از
سریالهای تلویزیونی ،یک پایانبندی کلیشهای
و قابل پیشبینی داشت .طبق آماری که اعالم
شــده نیز مجموعه «همسایه» تنها  27درصد
مخاطب داشته و در جلب نظر مخاطبان موفق
نبوده است.
▪تحول ناگهانی شخصیتها

سریال«همسایه»قصدداشتمشکالتمهاجران
افغانستانی را به تصویر بکشد ،تصورات اشتباهی
که راجع به این مهاجران وجود دارد .نمایش این
موضوعات اتفاقی مثبت اما نیازمند پرداخت
خوب و جــذاب اســت .از همان ابتدای سریال
مشخص بود که نتیجه آشنایی «حافظ» و «نورا»
به عنوان دختری اصالتا افغانستانی چیست،
مخالفت خانواده «حافظ» با ازدواج آنها تبدیل
به موافقت میشود و سرنوشت کاراکتر «فرخ» به
کجا میرسد .این اتفاقات دقیقا طبق پیشبینی
مخاطبان رخ داد .عالوه بر قابل پیشبینی بودن،
ایراد مهم پایانبندی «همسایه» کلیشهای بودن
آن اســت .شخصیتهای منفی قصه ناگهان
متحولمیشوندوراهدرسترادرپیشمیگیرند
و همه اتفاقات دیگر سریال به خوبی و خوشی
به سرانجام میرسند« .فرخ» تصمیم میگیرد
همه پو لهای «علیجان» را که باال کشیده بود
به او بــرگــردانــد ،از کوبیدن مدرسه کودکان

سینمای جهان

شکست فیلم اسکات در گیشه
فیلم ترسناک «هالووین می ُکشد» به کارگردانی
دیوید گوردون گرین ،صدرنشین گیشه این هفته
آمریکای شمالی شد.
بــه گـــزارش صبا ،فیلم «هــالــوویــن مــی ُکشد»
محصول یونیورسال و بلومهاوس در نخستین
آخرهفته اکرانش با کسب  ۵۰٫۴میلیون دالر،
گیشه آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد و
امید را به صاحبان سینما برگرداند.
در این هفته ،فیلم تاریخی «آخرین دوئل» ساخته
ریدلی اسکات نیز اکران خود را آغاز کرد که البته
نتیجه این فیلم یک فاجعه بــود« .آخرین دوئل»
با بــازی آدام درایـــور ،جــودی کامر ،مت دیمون
و بن افلک در ایــن آخــر هفته  ۴٫۸میلیون دالر
فروش داشت که با توجه به بودجه  ۱۰۰میلیون
دالریاش،فروشیناامیدکنندهبهحسابمیآید.
منتقدان با فیلم جدید اسکات  ،مهربانانه برخورد
کردند با این حال  ،رفتار منتقدان نتوانست فیلم
را در گیشه نجات دهد و «آخرین دوئل» گیشه این
هفتهراباجایگاهپنجمبهپایانرساند.
رتبه دوم پرفروش ترین های این هفته به فیلم
«زمانی برای مردن نیست» با  ۲۴٫۳میلیون دالر
رسید .این فیلم جدید «جیمز باند» نسبت به هفته
قبل افت  ۵۶درصدی در فروش داشت که تقریبا
مانند عملکرد دو فیلم قبلی «جیمز باند» بود.

افغانستانی منصرف و از تمام کارهای اشتباه
خود پشیمان میشود .مادر و خواهر «حافظ»
که به شدت با ازدواج او با دختری افغانستانی
مخالف بودند ،ناگهان در پایان سریال به این
وصلت رضایت میدهند و یک باره به تصمیم او
اعتماد میکنند .برادر «نورا» که مخالف ازدواج
او با مرد ناموجهی مانند «فــرخ» نبود ،خودش
را به عنوان ضــارب «فــرخ» معرفی میکند و از
خواهرش میخواهد با این مرد ازدواج نکند.
اکثر شخصیتهای قصه ناگهان در پایان متوجه
اشتباهاتشان میشوند و راه درست را در پیش
میگیرند.
▪سهم ممیزی در پایانبندی «همسایه»

مدتی پیش اواســط پخش «همسایه» ،تهمینه
بــهــرام و ارســــان امــیــری نــویــســنــدگــان ایــن
مجموعه بــه ممیزی فـــراوان و تغییرات قصه
اعــتــراض کــردنــد .امیراحمد قزوینی بازیگر
نقش «حــافــظ» نیز به ممیزی بخش عاشقانه
سریال انتقاد کرده بود .معلوم نیست ممیزی
«همسایه» و حذف بخشهایی از آن چقدر در
رخ دادن بعضی اتفاقات به صورت ناگهانی و
بدون مقدمهچینیهای الزم تاثیرگذار بوده و
سهم ممیزی در این پایا نبندی چقدر است،
اما احتماال این مسئله بیتاثیر هم نبوده است.
مجموعه «همسایه» طبق جدیدترین نظرسنجی
صداوسیما 27 ،درصــد مخاطب داشته و در
جایگاه دومین سریال پربیننده قرار گرفته است.

سریال «میدان سرخ» اثر ابراهیم ابراهیمیان
و بهرام بهرامیان ،پیش از انتشار ،یکی از
امیدهای نمایش خانگی به حساب میآمد.
فضای معمایی و گانگستری سریال و حضور
ستارههای پرطرفدار ،شانس «میدان سرخ»
را برای دیده شدن باال میبرد .سه بازیگر این
مجموعهحمیدفرخنژاد،مهتابکرامتیوبهرام
افشاری پس از یک تجربه ناموفق در نمایش
خانگی ،به این مدیوم بازگشته بودند و «میدان
سرخ» برای آنها نیز فرصت تازهای بود .پس
از انتشار پنج قسمت ،برخالف انتظارات  ،این
مجموعهبااستقبالمواجهنشدواینسهستاره
همچناندرمدیومنمایشخانگیمسیرناکامی
را طیمیکنند.
▪بهرامافشاری

بهرامافشاریعالوهبرنقشهایکمدی،تجربه
بازی در نقش کاراکترهای غیرکمدی را هم
داشته و توانسته است برچسب بازیگر کمدی
را از روی خود بردارد« .کارگر ساده نیازمندیم»
و «صـــحـــنـــهزنـــی»
مهمترینتجربههای
غــیــرکــمــدی ایــن
بــازیــگــر در سینما
هستند .افــشــاری
سال98بایکیدیگر
از نقشهای جدی
و منفی کارنامهاش،
وارد نمایش خانگی
و با سریال «دل»
ساخته منوچهر
هــــادی بـــرای
اولــیـنبــار در
ایــن مدیوم
دیــده شد.

او در این سریال ،بازی خوبی داشت و از پس
ایفای نقش متفاوتش برآمد ،اما آن چه را بر این
سریال گذشت به خاطر داریم .سریال به دلیل
ریتم بسیار ُکند ،بازیهای ضعیف و اتفاقات
غیرمنطقیباانتقادفراوانمواجهشدوشکست
خورد .اکنون بهرام افشاری برای دومینبار با
سریال «میدان سرخ» و نقشی جدی به نمایش
خانگی آمده است .کاراکتر «پیام» نسبت به
دیگر کاراکترها ،شخصیتپردازی بهتری
دارد و بهرام افشاری هم توانسته در نقش این
شخصیت ،خــودی نشان بدهد امــا کیفیت
سریال زیر ســوال بــوده و از سوی بسیاری از
مخاطبانهمباانتقادمواجهشدهاست.
▪حمیدفرخنژاد

ناکامی با «میدان سرخ» برای حمید فرخنژاد
سنگینتراست.اوپسازتجربهشکستخورده
«قلب یخی» در هیچ سریالی بازی نکرد و پس
از مدتها غیبت در این مدیوم ،جلوی دوربین
«میدان سرخ» رفت .حضور در این سریال پس
از حدود  9سال غیبت این بازیگر در نمایش
خانگی و ایفای نقشی جدی در «میدان سرخ»
فرصت خوبی بــرای حمید فرخنژاد بــود ،اما
نتیجه طور دیگری رقم خــورد .فرخنژاد نیز

مانند بهرام افشاری سابقه بازی در آثار کمدی
و غیرکمدی را دارد .این بازیگر در «میدان
ســرخ» نقش شخصیتی به نام «پــاپ» را بازی
میکندکهسردستهیکگروهتبهکاراست.این
کاراکتر کامال جدی نیست و به ویژه در ارتباط
بادوستانشگاهیکمیشوخطبعیهمدارد.
فرخنژاد در این سریال ،بازی ضعیفی ندارد اما
از طرفی هم نمیتوان گفت عملکرد متفاوت و
غافلگیرکنندهایداشتهاست.درنتیجه«پاپ»
درکارنامهاینبازیگر،شخصیتیبهیادماندنی
و ویژ هنخواهدبودوبازیاودرنقشاینکاراکتر
نیزجزوبازیهایخوباومحسوبنمیشود.
▪مهتابکرامتی

یکی از ستارههای سینما که در سالهای اخیر
وارد نمایش خانگی شــده ،مهتاب کرامتی
اســت .این بازیگر سال  97در اولین تجربه
حضور در این مدیوم ،جلوی دوربین «رقص
روی شیشه» ساخته مهدی گلستانه رفت .این
مجموعه تبدیل به سریالی پرمخاطب نشد و
پایانناگهانیسریالپسازانتشار 12قسمت،
به دلیل اختالفات مالی و پرداخت نشدن
دستمزد بازیگران هم شکست سریال را کامل
کرد .او پس از این تجربه ناموفق ،در سریال
«میدان سرخ» بازی کرد .یکی از ضعیفترین
شخصیتپردازیهایسریالمربوطبهکاراکتر
او به نام «شیدا» است .این زن در قسمت پنجم
ناگهانچرخشعجیبیپیدامیکندوتصمیم
میگیرد وارد بــازی تبهکار خطرناک قصه
یعنی «گروچف» شود .این روحیه با شخصیتی
که مخاطب از «شیدا» دیــده ،کامال متفاوت
است و برای تماشاگر قابل قبول نیست.
بــازی مهتاب کرامتی نیز در نقش
این کاراکتر بسیار پایینتر از حد
انتظار اســت .واکنشهای او به
اتفاقاتاطرافشمانندخودکشی
همسروگروگانگرفتهشدنتنها
دخترش ،تصنعی است و قابل
باورنیست.

مهران غفوریان از فردا با سریال
کــمــدی «نــیــســان آبـــی» ساخته
منوچهر هادی به نمایش خانگی
میآید .او آخرینبار ،نوروز  98با
سریال«زوجیافرد»درژانرکمدی،
دیدهشد«.نیسانآبی»درفیلیمومنتشرمیشود.
امین زندگانی در فیلم «24
ســپــتــامــبــر» ســاخــتــه مــریــم
ابـــراهـــیـــمونـــد نــقــش قـــاری
بینالمللی قــرآن را ایفا کرده
است .این اثر درباره فاجعه منا،
سال  94ساخته شده و به دلیل اعتراض خانواده
شهید محسن کارگر امکان اکران نداشته است.
محمدحسین رنجبران مجری و
گزارشگر تلویزیون که به عنوان
مدیرکل روابط عمومی سازمان
صداوسیما فعالیت میکرد،
جایخودرابهحسینقراییداد.
پیمان جبلی رئیس جدید صداوسیما در حکمی،
قراییرابهاینسمتمنصوبکردهاست.
شقایق دهقان امروز ساعت ،13
تلهفیلم «شرف خانواده فاضل»
کاری از پوریا جاویدپور را از شبکه
نمایش روی آنتن دارد .این فیلم
با بازی پژمان جمشیدی ،عنایت
بخشیورضارشیدپورسال 92ساختهشدهاست.
لیندا کیانی از دوازدهم آبان با
فیلم «منصور» به کارگردانی
ســیــاوش ســرمــدی روی پــرده
سینما حضور خواهد داشت .او
در این فیلم حضوری کوتاه دارد
ونقشهمسرشهیدمنصورستاریرا ایفامیکند.
نــگــار عــابــدی پــس از ســریــال
«دودکش  ،»2مشغول بازی در
مجموعه کمدی جدیدی به نام
«پالک  »13به کارگردانی آرش
معیریان است .این سریال که
فضایی خانوادگی دارد ،ویژه شبکه سه در حال
ساخت است.

