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است .محمد داوودی نیز در دورههای سیودوم
و سیوچهارم جشنواره ،داور بوده است .مجید
انتظامیکهموسیقیماندگارفیلمهای«ازکرخه
تا راین»« ،روز واقعه» و «آژانس شیشهای» را خلق
کرده ،پس از گذشت  10سال از آخرین تجربه
داوریاشدرسیامینجشنوارهفجر،امسالنیز
در ترکیب هیئت داوران حضور دارد .در  9دوره
گذشتهجشنوارههیچآهنگسازیبهعنوانداور
درجمعداورانحضورنداشتوحاالپساز 9سال
بار دیگر در گروه هفت نفره داوران ،موسیقی هم
نمایندهایدارد.

فیلم روز
مصطفی قاسمیان

گرمای«کوپهشماره »6درزمستان
فیلم سینمایی «کوپه شماره  »6محصول 2021
فنالند،ازآثارموردتوجهغیرانگلیسیزبانسینمای
جهان است .این فیلم را یوهو کاسمانن فیلم ساز
فنالندی ساخته که با فیلم نخست خود «شادترین
روززندگیاولیماکی»نیزموردتوجهقرارگرفتهبود.
«کوپه شماره »6بر خالف فیلم اول کاسمانن ،اثری
اقتباسیاستوماجرای«لورا»دانشجویفنالندی
رشته باستانشناسی را روایــت میکند که پس از
مدتیزندگیدرروسیه،تصمیممیگیردبرایبازدید
از سنگنگارههای تاریخی ،به شمال این کشور
سفر کند .او در این سفر طوالنی ریلی ،با یک کارگر
معدن به نام «لوها» همکوپه میشود که نگاهش را
به زندگی تغییر میدهد .این فیلم دو بازیگر اصلی
دارد که یکی سیدی هارال بازیگر فنالندی است و

پنج شنبه شب ترکیب اعضای هیئت داوران
چهلمین جشنواره فجر اعالم شد .در این ترکیب
نا م سینماگرانی به چشم میخورد که هرکدام از
آنها جایگاه ویژهای در سینما دارند و چهرههای
خوشسابقهایاند.قضاوتوداوریآثارچهلمین
دوره جشنواره فجر به شهاب حسینی ،مسعود
جعفری جوزانی ،مجید انتظامی ،محمدعلی
باشهآهنگر ،مهدی سجادهچی فیلم نامهنویس،
محمد داوودی مدیر فیلم بـــرداری و پژمان
لشکریپورتهیهکنندهومنتقدسپردهشدهاست.
درچهلمینجشنوارهفیلمفجر،همچنینبهچهار
سال حضور متوالی حداقل یک مدیر سینمایی و
فرهنگی در هیئت داوران پایان داده شده و همه
داوران،سینماگرند.
▪اولینتجربهداوریشهابحسینی

معموالدرترکیباعضایهیئتداورانجشنواره
فجر ،عــاوه بر کــارگــردان ،تهیهکننده ،فیلم

دیگری یوری بوریسوف از هنرپیشههای سرشناس
سینمایروسیه.هارالدر«کوپهشماره»6بازیقابل
قبولی دارد ولی بوریسوف یک سروگردن باالتر از
اوست و نمایش درخشانی دارد« .کوپه شماره  »6با
وجود آن که در سرمای زمستان روسیه فیلم برداری
شده ،اما گرمای قابل توجهی در درام خود دارد که
همراه با فیلم برداری و نورپردازی در خدمت درام،
نقطهقوتاصلیآنبهشمارمیآید.اینفیلمدرعین
حالکهفاقدداستانیپرپیچوخموکمیکنداست،
امافضاسازیقابلقبولیازدودههپیشروسیهدارد
و احساسات کاراکتر اصلی و تحول او را به خوبی
نمایش میدهد« .کوپه شماره  »6در جشنواره کن
سالگذشتهحاضربودوبهطورمشترکبا«قهرمان»
اثر اصغر فرهادی ،جایزه بزرگ جشنواره را گرفت.
این فیلم همچنین نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسی
زبان گلدنگلوب ،سزار و اسپریت شده است .این
فیلم  107دقیقهای با امتیاز  7.4در آیامدیبی و
نمره78متاکریتیکازفیلمهایمحبوبمخاطبانو
منتقداندرسال 2021استکهحدودیکماهپیش
بهصورتاینترنتیمنتشرشد.

مائده کاشیان

چهارشنبه هفته گــذشــتــه ،پــرونــده سریال
«حرفهای» به کارگردانی مصطفی تقیزاده
بسته شد و این مجموعه در  16قسمت به پایان
رسید .ایــن سریال شــروع غافلگیرکنندهای
نداشت ،اما طولی نکشید که قصه سریال به
جریان افتاد ،گرهها شکل گرفت و قضاوتهای
مخاطبان تغییر کــرد« .حرفهای» با داستانی
جــذاب و پرکشش تماشاگر را به دنبال خود
کشاندوبهاستثنایقسمت 14کهمدتزمانش
35دقیقهبودوزمانمفیدکوتاهیداشت،موفق
شد از ابتدا تا انتها در مسیر رضایت مخاطبان
حرکت کند و در انتها با پایانی تلخ ،اما کامل و
سربستهازسریالهایخوبامساللقببگیرد.

▪جایخالیزناندرهیئتداوران

نامهنویس و منتقد سینما ،از حضور یک بازیگر
نیز استفاده شده و امسال نیز شهاب حسینی به
عنوانبازیگردرجمعهیئتداورانحاضراست.
شهاب حسینی ستاره محبوب سینما ،تا به حال
تجربه داوری فیلمهای جشنواره فجر را نداشته.
اودرسیوچهارمیندورهقراربودبهعنوانمشاور
دبیر جشنواره ،جایگاه متفاوتی در این رویداد
داشتهباشد،امادراعتراضبهکنارگذاشتنفیلم
«آشغالهای دوستداشتنی» از جشنواره ،از

▪پایانتدریجیشخصیتها

یکی از نگرانیهای همیشگی مخاطبان درباره
سریالها ،کیفیت پایانبندی آنهاست .چه در
تلویزیون و چه در نمایش خانگی ،کم نداشتیم
آثاری که در پایان مخاطبان را ناامید کردند یا
ناتمام ماندند ،اما «حرفهای» در پایان این نگرانی
را از بین برد .گرههای سریال به تدریج و آرامآرام
باز شد ،به این ترتیب مخاطب ناگهان در قسمت
آخر ،شاهد پایانی شتابزده و غیرمنطقی نبود.
اینمجموعهدرسهقسمتپایانی،بهمرورتکلیف
شخصیتهایشرایکییکیروشنکردودرانتها
نیزبهپاسخسوالاصلیرسید«.حرفهای»باپایان
کاملی که داشت ،تقریبا جای هیچ ابهامی برای
مخاطبانباقینگذاشت.
▪منطقیوقابلباورمثل «حرفهای»

هرچه به قسمتهای پایانی «حرفهای» نزدیک

ِسمتخودبهعنوانمشاورانصرافداد.
▪حضوردوبارهباشهآهنگرومجیدانتظامی

از میان هفت داوری که نامشان اعــام شده،
محمدعلی باشهآهنگر و محمد داوودی در دهه
 90داور جشنواره فجر بــودهانــد .محمدعلی
باشهآهنگر سالهای 93و 97در بخش سودای
سیمرغ ،در جمع هیئت داوران سیوسومین
و سیوهفتمین جشنواره فجر حضور داشته

میشدیم ،راز شخصیت «سونیا» به عنوان
مقصر اصلی همه اتفاقات سریال بیشتر
برمال میشد ،بنابراین دســت او برای
مخاطبان رو شده بود و «حرفهای»
پایانیغافلگیرکنندهوغیرقابل
پیشبینی ن ــداش ــت ،امــا
مـــیتـــوان گــفــت پــایــان
ایــن مجموعه باورپذیر
و غیرکلیشهای بــود.
کــاراکــتــر «ســونــیــا» به
عنوان یک بیمار روحی
و فـــردی آســی ـبدیــده،
از روی عــقــل و منطق
دست به کشتن خانواده
و نــزدیــکــانــش نـــزده بــود،
بنابراین کامال قابل باور بود
که در پایان سریال پشیمان و

یکی دیگر از نکات مهمی که دربـــاره داوران
چهلمین جشنواره فجر وجود دارد ،جای خالی
یکچهرهزندرجمعاعضایهیئتداوراناست.
درهفتدورهگذشتهجشنواره،حداقلیکفیلم
ساز یا بازیگر زن مانند ساره بیات ،نرگس آبیار،
ریمارامینفروپوراندرخشنده،فرشتهطائرپور،
رویا نونهالی ،نیکی کریمی و مهتاب نصیرپور به
عنوان داور در بخش سودای سیمرغ جشنواره
حضور داشته است ،اما در چهلمین دوره پس از
هفت سال ،هیچ کدام از سینماگران زن داوری
آثاررابرعهدهندارند.

متنبه نباشد و اعترافات متفاوتی داشته
باشد .گرچه مرگ شخصیت «سیامک»
بــه م ــذاق عـــدهای از مخاطبان خوش
نیامد ،اما سرنوشت او با منطق قصه
و شخصیتپردازی «سونیا»
کــامــا جــور درمـ ـیآم ــد .با
توجهبهاتفاقاتیکهرخداد
وواژه«تمام»کهدرانتهای
سریالرویصفحهنقش
بست نیز هیچ احتمال
و عالمت سوالی درباره
ساخت فصل دوم وجود
نــدارد ،بنابراین به نظر
مــیرس ــد «حـــرفـــهای»
تکلیف خــود را دربـــاره
ادامه پیدا نکردن سریال با
مخاطبروشنکردهاست.

چهره ها و خبر ها
فاطمه معتمدآریا از اول اسفند
نمایش «بچه» به کارگردانی
افسانه ماهیان را اجرا میکند.
به گزارش خبرآنالین ،این تئاتر
ســال  98مــدت کوتاهی اجرا
شد ،اما با تعطیلی سالنهای تئاتر به دلیل کرونا،
متوقف شد.
ایرج طهماسب به زودی برای
اجــــرای مجموعه عروسکی
جدید خــود با شخصیتهای
تــازه ،جلوی دوربین م ـیرود.
این مجموعه به کارگردانی ایرج
طهماسب برای انتشار در پلتفرم نماوا در بهار
 1401تولید خواهد شد.
امــیــر جــدیــدی در مصاحبه
بــا ورایــتــی گفته اســت ،اصغر
فرهادی در اولین مالقات با او
بــرای مذاکره دربــاره بــازی در
«قهرمان» ،به این بازیگر گفته
باید وزن کم کند و صدا ،زبان بدن و سبک راه
رفتن اش را تغییر دهد.
محمدبحرانیدربارهعلتغیبت
«جــنــابخــان» در «خــنــدوانــه»
توضیح داده اســت که به دلیل
حجمزیادکارواسترس،درناحیه
گوشوحنجرهدچارالتهابشده
وبرایبهبودودرمان،بهمدتیاستراحتنیازدارد.
سعیدامیرسلیمانیهفتهجاریبا
برنامه «سریالیست» در تلویزیون
دیده میشود .تهیهکننده برنامه
در گفتوگو با تسنیم اعالم کرده
این قسمت از برنامه با حضور او،
احتماالدوشنبهیاپنجشنبهرویآنتنمیرود.
پگاه آهنگرانی با فیلم «بندربند»
به کارگردانی منیژه حکمت در
سینمای آنالین حضور دارد .این
فیلممحصولسال،99از 10آذر
روی پرده سینما رفته و حدود71
میلیونتوماندرگیشهفروشداشتهاست.

