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سری دوم سریال «روزهای بیقراری»
ساخته میشود

باشگاه خبرنگاران جوان  -امیرحسین شریفی تهیهکننده ســریال «روزهای بیقراری» گفت« :سری دوم سریال «روزهای
بیقراری» در 40قسمت به قلم امین بهروزی در حال نگارش است .تعدادی از بازیگران سری اول ،همچنین بازیگران جدید
درسریدومسریال«روزهایبیقراری»حضورخواهندداشت».اینمجموعهاواخرسالگذشتهازشبکهسهسیماپخششد.
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چهره ها و خبر ها

ا خبار

مهــران مدیــری فــردا نخســتین روز اکــران اولیــن فیلــم
ســینمایی اش را تجربه خواهد کرد .او که ســعی کرده بود
«ســاعت  5عصر» را در ســکوت خبری پیش ببرد ،با انتشار
عکس ها و تیزر های فیلم ،درگیر
حاشیهها شد .پروژه سینمایی
مهــران مدیــری از جملــه آثار
ســینمایی امســال اســت که
اشتیاق زیادی برای اکران آن
از ســوی مخاطبــان
وجود دارد.

بازیگر «شمال از شمال غربی» درگذشت
خبرآنالین « -مارتین الندو» بازیگر آمریکایی برنده اسکار
که در فیلمهایی چون «شمال از شمال غربی»« ،کلئوپاترا»
و سریال تلویزیونی «مأموریت :غیرممکن» بازی کرده بود،
روز گذشته در  89ســالگی درگذشت .الندو سال 1995
برای بــازی در فیلــم «اد وود» بــه کارگردانی «تیــم برتون»
جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را دریافت کرد.
او برای بــازی در فیلم «تاکو :مرد و رویایش» نامزد اســکار و
برنده جایزه گلدن گلوب شــد .الندو برای بازی در سریال
تلویزیونــی «ماموریت :غیرممکن» نیز جایــزه گلدن گلوب
گرفت.
النــدو در جوانــی بــرای مدتــی کاریکاتوریســت روزنامــه
«نیویورک دیلینیوز» بود ولی پساز آن ،برای ادامه فعالیت
هنری بــه عنــوان بازیگر به تئاتــر و ســینما وارد شــد .او در
سریال تلویزیونی مشهور «فضا »1999-نقش فرمانده را
بازی می کرد .از نقش آفرینی های مشــهور الندو در عرصه
سینما می توان به بازی در فیلم «شمال از شمال غربی» به
کارگردانی «آلفرد هیچــکاک» و بازی در فیلم «معشــوقه»
کنار «رابرت دنیرو» اشاره کرد.

واکنش رامبد به ادعای تقلب در
«خنداننده شو»
ایران آنالین  -رامبد جوان با انتشــار متنی در اینستاگرام
به حواشی مطرح شــده درباره تقلب در مرحله نیمه نهایی
مســابقه «خنداننــده شــو» پاســخ داد .او در همین راســتا
نوشــت« :ســام به همه .ممنــون از همه کســانى کــه این
مســابقه رو حمایت کردن چه با طرفدارى و چه با نقدهاى
سازندشون .بعضى ها هم که یا فحش دادن و مى دن و االن
هم موضوع گیر نیاوردن و االن هم معتقدن به تقلب .آفرین
به این تیزهوشی شون که دست منو در برابر همه رو کردن!
االن خانم دهقان و حسن معجونى و اشکان خطیبى و همه
شرکتکنندههاوهمه 1٠٠نفرعوامل«خندوانه»ومدیران
تلویزیون و ...حیرت زدهاند که چطور تا این لحظه نفهمیده
بودن و داشتن به راحتى در کنار من کار مى کردن».

نگاهی به فصل دوم مجموعه تلویزیونی«پرستاران»

اجرایضعیفیک ایدهخوب

محمــد عنبرســوز  -آغــاز پخــش فصــل اول مجموعــه
تلویزیونی «پرســتاران» در بهمن ســال گذشــته ،نمایش
یک سریال قوی از رسانه ملی را نوید می داد .با این حال،
«پرستاران» خیلی زود بینندگانش را ناامید کرد و تا پایان
فصل نخســت نیز تالشــی برای رفع کاســتی ها نکرد .با
شروع پخش فصل دوم ،پیش بینی می شد که با تجربه ای
که سازندگان از فصل اول داشــته اند ،نقاط ضعف فصل
اول برطرف شــود ولــی فصل جدیــد نیز از همــان الگوی
قبلی پیروی می کنــد و چالشــی جدی بــرای راضی نگه
داشتن مخاطب خواهد داشت .به بهانه پخش فصل دوم
مجموعه تلویزیونی «پرستاران» ،به مرور مهم ترین نکاتی
پرداختهایم که اجازه ندادهاند این ایده خوب به یک سریال
خوب ،تبدیل شود.
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فضای بیش از حد عاطفی اورژانس

ســازندگان «پرســتاران» بــا انتخــاب
هوشــمندانه محیــط اورژانــس یــک
بیمارســتان به عنــوان لوکیشــن اصلی
رخداد هــای ســریال ،می توانســتند به
موقعیت هــای بکــری برســند زیــرا چنیــن فضایــی ،این
ظرفیت را دارد که قصه های پرتعــداد و جذابی را پرورش
دهــد و بیننــده را بــا موقعیت هایــی تــازه مواجــه کند که
انتظارش را نــدارد .این ایده خوب و جــذاب ،اما با اجرای
ضعیف قصه همراه شــده و ظرفیت موجــود در طرح اولیه
داســتان ،تا حــد زیــادی از بین رفتــه اســت؛ ظرفیتی که
اگر از آن درســت اســتفاده می شــد ،می توانســت بخش
عمــده ای از مخاطبــان را پــای تلویزیون میخکــوب کند.
داستانهای مجموعه «پرستاران» اغلب از جذابیت کافی
برخوردار نیستند و گره های مناســبی در قصه ها در نظر
گرفته نشده؛ به طوری که داستان بالقوه پرتنش و متنوع
اورژانس بیمارســتان ،به ترکیبی از ماجرا های عاطفی و
عاشــقانه تکراری با آگهی های تبلیغاتی و شعاری تبدیل
می شود .به نظر می رسد نویسندگان پرستاران ،به جای
استفاده مناســب از طرح کم نقص اولیه داستان و تمرکز
بر گره افکنی هــای جــذاب قابل طرح در چنیــن فضایی،
لوکیشــن اورژانس بیمارســتان را به صحنه شکل گیری
روابط عاطفی و انتخاب همسر آینده دانشجویان پرستاری
تبدیل کرده اند؛ دانشــجویانی که اتفاق ًا بازی هایشــان از
بازیهای سوپروایزرها (عاطفه رضوی و فاطمه گودرزی)
ضعیفتر است.

۲

بمباران مخاطب با اطالعات پزشکی

طبیعی است که سازندگان مجموعه ای
نمایشی با محور مســائل و دغدغه های
شغلی پرســتاران ،حتما باید از مشاوره
متخصصان این حــوزه بهره مند شــوند
تا از وقوع اشتباهات تخصصی پزشــکی جلوگیری شود.
همچنین با مشــورت های تخصصی ،گاهــی می توان به
گره های داستانی جدیدی هم رســید .با این حال به نظر
می رسد استفاده سازندگان «پرســتاران» از توصیه های
مشــاوران پزشــکی ،تنها به کاربــرد فــراوان اصطالحات
تخصصی محدود شــده ،تا بیننده متقاعد شود که سریال
کام ً
ال آگاهانه ساخته شــده اســت .به عنوان مثال حدود
هفــت دقیقــه از قســمت های اول و دوم فصــل جدیــد
«پرســتاران» به بیان افراطی و مسلسل وار مجموعه ای از
اطالعات پزشــکی اختصاص یافته که نه تنها بیننده عام،
درک درستی از آن همه عبارت تخصصی اغلب انگلیسی
ندارد ،بلکه استفاده از آنها عم ً
ال هیچ کمکی به پیشبرد
قصه یا شــخصیت پردازی هم نمی کنــد و تنها مخاطب را
درباره سطح باالی دانش و اطالعات پزشکی سازندگان،
تحت تأثیر قرار می دهــد .این روند تقریب ًا تا پایان ســریال
حفظ میشود و بیننده مجبور است مث ً
ال هنگام ورود بیمار
به اورژانس ،در جریان تمامی شاخصهای سالمت او قرار
گیرد؛ روندی که غیرضروری به نظر میرسد.

۳

پرستاران فانتزی

بــه طــور کلــی بــازی در نقــش
شــخصیت هایی کــه در موقعیت هــای
حســاس و چالش برانگیــز قــرار دارند،
دشوار اســت .پرســتاران هم از اقشاری
هســتند که همواره در چنیــن موقعیت هایی قــرار دارند
و بازیگــر نقــش یــک پرســتار بایــد بتوانــد همزمــان هــم
نگرانی های آن شخصیت را به نمایش بگذارد و هم از این
موضوع غافل نشــود که کاراکتر پرستار با این موقعیت ها
خو گرفته و به واسطه تجربهاش ،بیش از حد کنترلش را از
دستنمیدهد.بااینحالمث ً
الدربخشهاییازمجموعه
«پرستاران» ،با بحرانی شدن شرایط جسمانی یک بیمار،
پرستاران نیز درست مانند مردم عادی مضطرب میشوند
و حتی در کمال تعجب می بینیم که پس از انجام عملیات
احیا ،پرستاران نفسنفسزنان ،عرق از پیشانیشان پاک
می کنند و به یکدیگر تبریک می گویند! همین بازیگرانی

که چندان با الزامات نقش های پرســتاری آشنا نیستند،
در بخش هایی از این اثر ،مجبورند بــه بیان دیالوگ های
شعاری درباره تعهد شــغلی و ارزش نجات جان انسان ها
و دیگر مسائل اخالقی هم بپردازند و به جای نشان دادن
شخصیت وعملکرد یک پرستار واقعی ،نقش موعظهگری
را برای مخاطــب ایفا کنند .از ســوی دیگر« ،پرســتاران»
نســبت بــه بســیاری از موضوعات قابــل طــرح در فضای
اورژانس یــک بیمارســتان ،از جملــه بی حوصلگی های
برخی پرســتاران ،دغدغه های معیشــتی و مالــی آن ها،
مشکالتمالیبیماراندرهنگامپذیرشیاتسویهحساب،
نبود امکان پذیرش برخی بیماران به دالیلی مانند تکمیل
شــدن ظرفیت و ...کامــ ً
ا بی تفاوت و ســاکت می مانند.
بنابرایــن حال وهوای ســریال از مجموعه ای رئــال که در
فضــای پرتنش اورژانــس یک بیمارســتان می گــذرد ،به
ســمت فانتزی عاشــقانه و بدون دغدغه هــای اجتماعی
گرایش مییابد.

۴

میشود و پساز باز کردن در خانه نیز دوربین منتظر اوست
تــا او را از در ورودی بــا گام هایی آرام و خســته تا رســیدن
به مبل راحتــی همراهی کند .پخش ایــن تصاویر ،حدود
 2دقیقــه و  30ثانیه زمــان می برد .برخی ســکانس های
غیرضروری و غیرمرتبط با داستان هم که در این مجموعه
به چشم می خورد ،ما را به این نتیجه می رساند که انگار با
یک درام اجتماعی و عاشقانه مواجهیم که برحسب اتفاق،
برخی از شخصیت هایش به شــغل پرستاری مشغول اند.
شــاید اگر تعداد قســمت ها و مدت زمــان هر اپیــزود این
مجموعه کمی کوتاه تر بود و در عوض شــاهد مجموعه ای
منسجم ،قصهگو ،واقعگرایانه و با ریتمی جذابتر بودیم،
مخاطب بیشتری با آن ارتباط برقرار میکرد.

رامین ناصرنصیر ایــن روز هــا به طــور همزمان مشغول
نـــقـــش آفـــریـــنـــی در ســـریـــال
«گمشدگان» بــرای شبکه دو و
«شهرزاد» برای شبکه نمایش
خانگی اســت .او به تازگی در
گفت وگویی ،ساخت فصل سوم
سریال «شهرزاد» به صورت
پیوسته با فصل دوم را
تأیید کرد.
«مارک روفالو» از نقش های اصلی فیلم های سوم و چهارم
سری «انتقامجویان» خواهد بود .او که
در ایــن مجموعــه فیلم هــا نقــش
«هالــک» را بــازی می کنــد ،این
روز هــا در حــال بــازی در
«انتقام جویان :جنگ بی نهایت»
است و بازی در «ثور :راگناروک»
را هــم بــه تازگــی بــه پایان
رسانده است.

...

سینمای ایران

قصهکم و زمان زیاد

هنگامــی کــه ســازندگان مجموعــه
تلویزیونــی ،نام «پرســتاران» را برای اثر
برمیگزینند و در تیزر سریال ،لوکیشن
بیمارســتان را به عنــوان فضای طرح
داســتان معرفی می کننــد ،بالطبع ،مخاطــب انتظار
دارد که با مجموعه ای با محوریت موضوعات بیماران
و دغدغههای شغلی پرستاران و پزشکان مواجه شود.
«پرســتاران» ،اما کام ً
ال از این تصور دور می شود و در
موارد فراوانــی موضوعاتی طــرح می کند که
کمتر بــا قصه بیمارســتان مرتبط اســت.
بنابراین این شــائبه مطرح می شــود که
شــاید غرض از نمایش ســکانس های
بیمارستان ،صرف ًا پر کردن آنتن بوده
است .فارغ از این که چنین شائبه ای
چقدر ممکن است صحیح باشد ،به
عنوان نمونه ،همراه یکی از بیماران
کهازبیماریهمسرشمطلعشدهو
قصد دارد به خانه برود تا با اعضای
خانــواده اش در این بــاره صحبت
کند ،پس از بیــرون آمــدن از اتاق
پزشــک معالــج ،توســط دوربیــن
تــا حیــاط بیمارســتان همراهــی

تقدیم جایزه «روتوش» به مریم میرزاخانی

نویسندگان پرستاران ،لوکیشن
اورژانس بیمارستان را به صحنه
شکلگیری روابط عاطفی و
انتخاب همسرآینده دانشجویان
پرستاری تبدیلکردهاند

ایســنا  -فیلــم کوتــاه «روتــوش» بــه کارگردانــی کاوه
مظاهری ،برنده جایــزه بهتریــن فیلم از نگاه تماشــاگران
جشــنواره «ویالدوکند» پرتغال شــد .در مراســم اختتامیه
بیســت وپنجمین دوره جشــنواره «ویالدوکنــد» پرتغــال
که با اعطای جایزه فیلــم برگزیده تماشــاگران این رویداد
ســینمایی ،بــه فیلم کوتــاه «روتــوش» همــراه بــود ،عادله
چراغی ،طراح صحنه و لباس این فیلــم که به نمایندگی از
گروه سازنده فیلم در جشــنواره حضور داشت این جایزه را
به خانواده ریاضی دان بــزرگ ،زنده یاد مریــم میرزاخانی
تقدیم کــرد .در قســمتی از بیانیه فیلــم آمده« :متاســفانه
خبردار شدیم که جهان ما یکی از نوابغ بزرگ ریاضی به نام
مریم میرزاخانی را از دست داد .گروه ما تصمیم گرفته ،این
جایزه را به خاطر قدردانی از او ،به خانوادهاش تقدیم کند».
جشنواره فیلم «ویالدوکند» مهمترین جشنواره فیلم کوتاه
کشــور پرتغال اســت که از ســال  1993هر ســاله در شهر
ویالدوکند پرتغال برگزار می شود .بیست و پنجمین دوره
این جشــنواره  8تا  16ژوئیه ( 17تا  25تیر ماه) در پرتغال
برگزار شد.
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