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چهره ها و خبر ها

اخبار

چرا نمایش نوید محمدزاده
متوقف شد؟
امیرحسینبریمانیکارگرداننمایش«شبشک»
گفت ،علت توقف این نمایش نام نوید محمدزاده
بودهاست.
بهگزارشصبا،اجراینمایش«شبشک»بهتهیه
کنندگینویدمحمدزادهوکارگردانیامیرحسین
بریمانی که در دور جدید اجراهای خود با عنوان
«سیزنچهار»درپردیستئاترشهرزادرویصحنه
رفــت ،متوقف شده اســت .امیرحسین بریمانی
کارگردان این اثر نمایشی بیان کرد« :علت توقف
اجرایایننمایشحضورنویدمحمدزادهبهعنوان
تهیه کننده و نام او در پوستر اعالم شده است .ما
ظهرامروز ۵تیربرایرفعمشکلاجرایایننمایش
درادارهکلهنرهاینمایشیجلسهداریم».شایعه
ممنوعالفعالیتینویدمحمدزادهبازیگرسینماپس
ازاتفاقاتجشنوارهفیلمکن ۲۰۲۲اعالمشدهبود
ولی یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان
سینمایی آن را تکذیب کرده بود ولی حاال با این
اتفاقبایدمنتظراطالعاتجدیدبود.

«زاالوا» اکران میشود
سخنگویشورایصنفینمایشازمتقاضیشدن
سه فیلم جدید برای اکران و آغاز نمایش «زاالوا»
خبرداد.
همایون اسعدیان دبیر و سخنگوی شورای صنفی
نمایش درباره جلسه این شورا که یکشنبه ،پنجم
تیرماه در خانه سینما برگزار شد به ایسنا گفت:
«زاالوا»بهکارگردانیارسالنامیرینیزازاینهفته
(هشتمتیرماه)درسینماهااکرانمیشود.
به گفته وی ،این فیلمها «پیتوک» به کارگردانی
مجید صالحی« ،تیتی» ساخته آیــدا پناهنده و
«بازیوو»بهکارگردانیامیرحسینقهراییهستند
و زمان اکران آنها در آینده مشخص خواهد شد.
با این حال اکــران فیلمهای روی پرده همچنان
ادامهدارد.

مائده کاشیان

پس از فیلم «شبی که مــاه کامل
شــد» ساخته نــرگــس آبــیــار کــه با
محوریت جنایتهای عبدالمالک
و عبدالحمید ریگی ساخته شد،
«روز صفر» اولین فیلم سعید ملکان
نیز با موضوع عملیات دستگیری
عبدالمالک ریگی در آسمان ایران
جلوی دوربین رفت .فیلم آبیار با
تمرکز بر ازدواج فائزه منصوری
با عبدالحمید ریگی روایــت شد
امــا ملکان ســراغ وجــه سیاسی و
اکشن ماجرا رفت و فیلم «روز صفر»
را ساخت .آرمین رحیمیان و ساعد
سهیلی به واسطه این دو فیلم نقش
سخت و پیچیده عبدالمالک ریگی
را تجربه کــردنــد .به بهانه اکــران
آنالین فیلم ملکان ،به بازی ساعد
سهیلی و مقایسه کار او با آرمین
رحیمیان پرداختیم.
▪بازی تحسین برانگیز رحیمیان

آرمینرحیمیانتاپیشازایفاینقش
در«شبیکهماه
ک ــام ــل شــد»
روی صحنه
تئاتردرعرصه
بــــازیــــگــــری
فعالیت کرده
بــود امــا چهره
شناختهشدهای
بــــــــرای ع ــم ــوم
مخاطبان سینما
و تلویزیون نبود .او در
اولین تجربه جدی
ب ــازی ــگ ــری خـــود،
فــرصــت بــــازی در

نقش عبدالمالک ریگی را پیدا کرد و
بااینفیلمبهشهرترسید.رحیمیان
به خوبی توانست از پس ایفای این
نقش برآید و بیرحمی و نفرتانگیز
بودن شخصیت اش را در عین حال
با چهره و لحنی سرد و بیاحساس
نشان بدهد .او بر این نقش تسلط
پیدا کرد و موفق شد شخصیت اش
را در نگاه مخاطب ترسناک جلوه
دهد .رحیمیان لهجه بلوچی را نیز
به خوبی ادا کرد و توانایی او در ادای
لهجهنیزبهباورپذیرشدنکاراکترش
کمک کرد .عالوه بر اینها تماشاگر
پیش از «شبی که مــاه کامل شد»
تصویر و پیشزمینهای از رحیمیان
نداشت ،بنابراین بهتر او را به عنوان
عبدالمالک ریگی پذیرفت .بازی
خوب آرمین رحیمیان در این فیلم،
تحسین مخاطبان و منتقدان و
همچنین نامزدی در رشته بهترین
نقشمکملمردرانصیباوکرد.
▪بازی باورناپذیر سهیلی

ســال  98وقتی اولــیــن تصویر از
ساعد سهیلی در نقش عبدالمالک
ریــگــی رونــمــایــی شد،

انتخاب ایــن بازیگر بــرای چنین
نقشی و گریم خــوب او باعث شد
کنجکاو یها در خصوص کیفیت
بـــــاز یاش در ایـــن نــقــش بیشتر
شود و توقعات از سهیلی باال برود
امــا پــس از رونــمــایــی از فیلم در
سیوهشتمین جــشــنــواره فجر،
انــتــظــارات بــــرآورده نشد .ساعد
سهیلی برخالف آرمین رحیمیان،
نتوانسته تصویر عبدالمالک ریگی
را آنطور که باید بیرحم ،هولناک
و طبیعی به نمایش بگذارد .هرچند
که گریم این بازیگر از لحاظ ظاهری
چهره او را به ریگی نزدیک کرده
اما بــازی سهیلی ،صحبت کردن
او و طـــرز نــگــاهــش ،شخصیتی
مانند عبدالمالک ریگی را تداعی
نمیکند .ایــن بــازیــگــر در ادای
لهجه نیز موفق عمل نکرده و حتی
گاهی لهجه و لحن خاص صحبت
کردنش را از دست میدهد .بازی
ساعد سهیلی در این فیلم تماشاگر
را غافلگیر نمیکند و ایــن نقش
دستاورد ویژهای را نصیب سهیلی
نــکــرده اس ــت .نقشآفرینی این
بازیگر مــورد توجه داوران
جــشــنــواره فجر نیز قــرار
نگرفت ،بــه ایــن ترتیب
او در جمع نــامــزدهــای
بــهــتــریــن بــازیــگــر نقش
م ــک ــم ــل مــــــرد حــضــور
نداشت ،در عوض بیشتر
توجهات به امیر جدیدی و
بازی خوب او در نقش مامور
امــنــیــتــی فیلم
مـــعـــطـــوف
شد.

مــهــران احــمــدی در اکـــران
مردمی فیلم «روز ششم» اثر
حــجــت قـــاســـمزاده اصــــل ،با
اشـــاره بــه وضعیت نامناسب
سینما گفته احتماال با ادامــه
اوضاع تا دو سال دیگر َکلک سینما کنده است و
سینماگران باید سراغ کار دیگری بروند.

وضعیت قرمز!

فصل دوم سریال کمدی «وضعیت زرد» چه کیفیتی دارد؟
مصطفی قاسمیان

فصل دوم مجموعه «وضعیت زرد»
که از هفته گذشته روی آنتن شبکه
 2سیما رفته ،سریالی طنز است
که فصل اول آن مایههای سیاسی
داشتودرفصلدوم،باکارگردانی
مجیدرستگار ،موضوعیاجتماعی
پیدا کرده است .ماجرای سریال
دربـــــــاره یـــک مــهــنــدس جـــوان
تاسیساتهستهایاستکههمراه
با دوستانش یک خبرگزاری علمی
را اداره میکند.
«وضعیت زرد  »2مشکالت جدی
ســاخــتــاری دارد .عــیــب بــزرگ
ایــن سریال ،آن اســت که چندان
خـــنـــدهدار نــیــســت و در زمینه
شوخیها ،از سری اول آن عقبتر
اســـت .اکــتهــای اغـــراقشـــده،
شــوخـیهــای تــکــرارشــونــده مثل
تصحیح واژگان غیرفارسی توسط
«سعید»وهمسرش،گستاخیهای
«دایــی جــان» ،تپقهای «سامان»
و «رضا» و موسیقی سریال نیز که
قرار است بامزه باشد ،نتوانسته به
«وضعیت زرد »2کمکی کند.
اتفاقات اجتماعی و به خصوص
وایــرالهــای فضای مجازی مثل

«گــاز گرفتن بازیکن فوتبال» و
«چطور به تو گیر نــدادن» که متن
سریال در جایجای آن به شوخی
با آنهــا مـیپــردازد ،آنقــدر کهنه
و دستمالی شــده اســت که دیگر
جذابیتی ندارد .با این حال همین
شوخیها هم میتوانست با اجرای
درست ،بامزه باشد اما ادا و اطوار
کاراکترها این اجازه را نداده است.
فارغ از شوخیها ،قصه فصل دوم
«وضــعــیــت زرد» نیز ضعفهای
مهمی دارد که کشش آن را برای
مخاطب ،به حد پایینی رسانده
است .مهم ترین نکته این که روند
پیشبرد ماجراها کند است و اساس ًا
واجد گرههایی جالب توجه برای
قالب انداختن به ذهن مخاطب
نیست .پیرنگ اصلی قصه نیز
کــه قـــرار بـــوده مــاجــرای کـــاری و
خانوادگی «سعید» باشد در البه
الی داســتــان ـکهــای فــرعــی گم
شده است؛ با درام و موقعیتهایی
سست و ســادهانــگــارانــه  .ایــن در
حالی است که اغلب کاراکترهای
اصلی ســریــال بــه جــز «فــرزانــه» و
«آرش» زی ــادی ســادهلــوحانــد؛ تا
جایی که «وضعیت زرد  »2را به
اثــری آزاردهــنــده بــرای مخاطب
جــدیتــر تلویزیون تبدیل کــرده
است.

کمند امیرسلیمانی در سریال
«بیهمگان» کــاری از بهرنگ
توفیقی ،جایگزین مرحوم زهره
فــکــورصــبــور شـــده .بــه گ ــزارش
تسنیم 19،قسمت از این سریال
 37قسمتیبابازیفکورصبورپخشمیشود.
هــدی زینالعابدین بــه جمع
بازیگران فیلم «عطرآلود» به
کارگردانی هادی مقدمدوست
اضــافــه شــد .سومین ساخته
ســیــنــمــایــی مـــقـــدمدوســـت
ملودرامی عاشقانه است و مصطفی زمانی نقش
اصلی مرد آن را بازی میکند.
بــهــاره کــیــان افــشــار بــه عــنــوان
جدیدترین تجربه تلویزیونی ،در
سریال«دیگران»بازیکردهاست.
این مجموعه پلیسی با بازی اکبر
زنجانپور،سعیدچنگیزیانوآرش
ظلیپوردرحالتولیداست.
کامران تفتی قرار بوده از دیروز
بــرای اج ــرای نمایش «یــه گاز
کوچولو» به کارگردانی فقیهه
سلطانی روی صحنه برود .او در
این تئاتر که اجرای آن تا مرداد
ادامــه دارد ،با فقیهه سلطانی و نــورا هاشمی
همبازی است.
محمودرضا قــدیــریــان اجــرای
فصل جدید برنامه «شهر امن» را
در شبکه  5برعهده گرفت .این
برنامهکههدفآنفرهنگسازی
در حــوزه ترافیک اســت شنبه،
دوشنبهوچهارشنبهساعت 6:30رویآنتنمیرود.
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