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دلزدگیمخاطباناز«دل»

چهره ها و خبر ها
جــــواد عــزتــی ایـــن روزهـــــا با
دو فیلم «جـــــا ندار» ساخته
حسین امیریدوماری و پدرام
پورامیریو«جهانبامنبرقص»
اثر ســروش صحت ،روی پرده
سینما دیــده مـیشــود .او امسال پنج فیلم در
جشنواره فجر دارد.

چراسریالالکچریمنوچهرهادیبانارضایتیگستردهبینندگانمواجهشدهاست؟

اعالم مجریان نشستهای خبری
جشنواره فجر
مجریان نشستهای پــرسـش و پــاســخ ســی و
هشتمین جشنواره فیلم فجر مشخص شدند.
به گزارش ایسنا ،امسال محمود گبرلو ،فرزاد
حسنی ،منصور ضابطیان و محمدرضا مقدسیان
اج ــرای جلسات پرسش و پاسخ جشنواره را
در سالن نشستهای پردیس سینمایی ملت
(سینمای رسانه) عهدهدار خواهند بود.
بر اساس این خبر ،امسال همچنین در هر جلسه
پرسش و پاسخ ،یک منتقد فیلم حضور خواهد
داشت.
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر از  12تا 22
بهمن  98همزمان با چهل و یکمین سالگرد
پــیــروزی انقالب اســامــی ،به دبیری ابراهیم
داروغهزاده برگزار خواهد شد.

تلویزیون

«جالل»  ،دهه فجر به شبکه یک
می آید
بــه مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی
انــقــاب اســامــی ایـــران مجموعه تلویزیونی
«جــال» از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد
رفت.
بــه گـــزارش صــبــا ،ســریــال تــاریــخــی «جـــال»،
سالهای  ۱۳۳۸تا  ۱۳۵۶شمسی را به تصویر
می کشد و قیام مردم آذربایجان شرقی را در این
سال ها روایــت می کند .این مجموعه درامی
اجتماعی از رخــدادهــای اجتماعی و روزهــای
انقالب اسالمی در سالهای منتهی به ۲۹بهمن
 ۵۶آذربایجان شرقی است که حمیرا ریاضی،
عمار تفتی ،هادی افتخارزاده ،مهران رجبی و
دیگر بازیگران تلویزیون و نیز هنرمندان بومی
آذربایجان شرقی درآن ایفای نقش کرد هاند.
این سریال بیش از ۱۰۰لوکیشن دارد و بیش
از ۲۰۰بازیگر در این مجموعه ،بازیگران اصلی
را همراهی کردهاند.
سریال «جالل» به کارگردانی حسن نجفی و تهیه
کنندگیمهدیکریمیمحصولاموراستانهای
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مرکز
آذربایجان شرقی است که قرار است همزمان با
آغاز ایام فجر ،در  ۱۵قسمت از شبکه یک سیما
روی آنتن برود.
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مائده کاشیان  -قبل از این که سریال نمایش
خانگی«دل»بهکارگردانیمنوچهرهادیتوزیع
شود ،سابقه منوچهر هادی در سینما ،نمایش
خانگی و تلویزیون میگفت که این کارگردان
راه ساختن آثار پرمخاطب را به خوبی بلد است،
بنابراین ،سریال «دل» جزو یکی از امیدها برای
جلب نظر مخاطبان شبکه نمایش خانگی به
حساب میآمد ،اما پس از توزیع چند قسمت
ابتدایی سریال ،ورق برگشت و معلوم شد که
منوچهر هادی اینبار نتوانسته است نظر مثبت
مخاطبان را جلب کند .سریال «دل» شروع
چندان جذابی نداشت و اکنون پس از انتشار
هفتقسمتازاینمجموعه،همچنانواکنشها
وانتقاداتمنفیتماشاگرانپابرجاست.
▪راکدماندنداستان

رونــد قصه سریال «دل»ُ ،کند که چه عرض
کنیم ،انگار متوقف شــده اســت! جز قسمت
اول و دوم سریال که گم شدن «رستا» و بر هم
خــوردن عروسی را نشان داد ،بقیه قسمتها
به جستوجوهای بیفایده بــرای پیدا کردن
«رستا» و سوالهای تکراری از او درباره علت بر
هم زدن مراسم عروسی گذشته است! هربار
هم این سواالت بیپاسخ میمانند و هیچ اتفاق
جدیدیدرداستاننمیافتد.کشدادنبیشاز
حدقصهسادهوتکراریسریال،باعثشدهاست
کهحوصلهمخاطبسربرودوانگیزهاشرابرای
تماشای ادامه قصه از دست بدهد« .دل» عالوه
برشروع،درپیشبردقصههمموفقنبودهاست.

▪قصهکلیشهایوتکراری

یکیازاصلیترینایرادهایسریال«دل»،قصه
تکراری و کلیشهای آن است .اگرچه بسیاری
از سریالهای تلویزیون یا نمایش خانگی هم
این مشکل را دارنــد ،اما دربــاره این مجموعه،
مشکل این است که قصه از اســاس روی یک
ماجرای کامال تکراری بنا شده است؛ ازدواج
«آرش» با دختری که خانوادهاش با او مخالف
هستند،وجودیکرقیبعشقیبرای«آرش»به
نام «مهران» ،پیدا شدن سروکله عشق قدیمی
«آرش» و به هم خوردن ازدواج «آرش» و «رستا»،
همه و همه موضوعاتی بسیار تکراری هستند
که تا به حال سوژه بسیاری از رمانهای نوجوان
پسندیاسریالهابودهاست.
▪انتخابنامناسببازیگران

یکی دیگر از ویژگیهای منفی سریال «دل» که
از همان ابتدای سریال مورد انتقاد مخاطبان
بود،انتخابنامناسببازیگراناصلیآناست.
ساره بیات  40سال و حامد بهداد  46سال
دارد ،بنابراین برای بازی در نقش دختر و پسر
جوانی که تازه در آستانه ازدواج هستند ،گزینه
مناسبی نیستند و نمیتوانند برای مخاطب
باورپذیر باشند .ابتدا قرار بود نقش «آرش» را
محمدرضاگلزاربازیکندوزوجتکراریسریال
«عاشقانه» در «دل» هم دیده شوند ،اما به دلیل
مشغله کاری او ،این نقش به حامد بهداد واگذار
شد« .مهران» رقیب «آرش» هم دست کمی از
نها ندارد.
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مـــهـــدی فــــخــــیــــمزاده پــنــج
شنبهشب ،ساعت ،20:30
در برنامه «چهل تیکه» حضور
خواهد داشت .او اکنون با فیلم
«مشت آخر» ،حضور موفقی در
گیشه ندارد .این فیلم پس از چهار هفته185 ،
میلیون تومان فروخته است.
▪پوششعجیبشخصیتها

مسئله دیگری که در سریال «دل» مخاطب را
پس میزند ،سبک پوشش شخصیتهای قصه
است؛ «اتابک» بیشتر اوقــات در خانه کراوات
زده! «تــوران» همیشه لباسهای مجلسی به
تن دارد و انگار آمــاده رفتن به مهمانی است،
«رابی»و«ناهید»همهمیشهباکفشپاشنهبلند
در خانه راه میروند! هر چقدر هم یک خانواده
ثروتمندومرفهباشند،بازهمبعیدبهنظرمیرسد
که در طول زندگی روزمــره در منزل ،کراوات
بزنند ،با کفش پاشنه بلند راه بروند و لباسهای
مناسبمهمانیبهتنداشتهباشند!نوعپوشش
کاراکترهای سریال ،برای مخاطبان قابل باور و
شبیهواقعیتزندگینیست.

▪تکرارگذشتهوآینده

درهرقسمتازسریال،حدود 10دقیقه،بهمرور
آن چه در قسمت قبل دیدهایم و آن چه در آینده
خواهیم دید میگذرد .اتفاق بدتر اینکه ،در
هر قسمت ،به جای آن که سریال دقیق ًا از جایی
که تمام شده است ،آغاز شود ،سکانس پایانی
قسمتقبلکام ً
التکرارمیشودودرواقعدوباره
شاهد آن چه گذشت هستیم! در وضعیتی که
قصه بسیار ُکند و کم اتفاق جلو میرود ،تکرار
بعضی لحظات سریال در قالب مرور گذشته،
آیندهوخاطراتوطوالنیکردنبیهودهسریال،
دیگرهیچتوجیهینداردوفقطبهمخاطبانیکه
بابت تماشای هر قسمت از آن هزینه میدهند،
یرساند.
ضررم 

تاریخسازی «انگل» در جوایز انجمن بازیگران
بیست و ششمین دوره جوایز انجمن بازیگران
آمریکا،برایاولینبارجایزهاصلیخودرابهیک
فیلم غیرانگلیسی زبان اهدا کرد .به گزارش
مهر،بیستوششمیندورهمراسماهدایجوایز
انجمنبازیگرانسینما،صبحروز ۳۰دیماهبه
وقت ایران برگزار شد و برای نخستینبار یک
فیلمخارجیزبانرابهعنوانبرندهجایزهاصلی
خود برگزید« .انگل» در حالی جایزه بهترین
گروهبازیگرانفیلمسینماییراازآنخودکردکه
«تاج»نیز،بهترینسریالدرامتلویزیونیو«خانم
میزل شگفتانگیز» بهترین کمدی تلویزیونی
شد« .انگل» در کنار رقبایی چون «ایرلندی»،
«روزیروزگاریدرهالیوود»«،جوجوخرگوش»

و «بامبشل» برنده جایزه اصلی شد و «خانم
میزل شگفتانگیز» پیروزی خود را با پشت
سرگذاشتن سریال موفقی چون «فلیبگ» به
دست آورد .فیلم موفق «انگل» با فروش ۱۴۰
میلیون دالری در باکس آفیس جهانی خود،
یکی از رقبای بزرگ فصل جوایز امسال بوده
است.واکینفینیکسنیزبرایبازیدر«جوکر»
بهعنوانبهترینبازیگرمردانتخابشدوموجب
شد تا به عنوان یکی از اجراهای نادر در فیلمی
ترسناک که بر مبنای کتابی کمیک ساخته
شده بود ،موفق به کسب این جایزه شود .وی
در هنگام دریافت جایزهاش که او را در جایگاه
جوکر«شوالیهتاریکی»قراردادهاست،ازبازیگر

فقیدنقشجوکردرآنفیلمیادکردوگفت«:من
این جا روی شانههای بازیگر محبوبم ،هیث
لجر ایستادهام ».رنه زلوگر نیز برای بازی در
نقش «جودی گارلند» در فیلم «جودی» ،جایزه
بهترین بازیگر زن نقش اصلی را گرفت .برد
پیتنیزبهعنوانبهترینبازیگرمردنقشمکمل
برای بازی در نقش یک بدلکار در فیلم «روزی
روزگاریدرهالیوود»تارانتینوانتخابشد.لورا
درننیزازفیلم«داستانازدواج»موفقبهکسب
جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد .او در
نقش یک وکیل طالق در این فیلم ظاهر شده
است .در این مراسم جایزه یک عمر دستاورد
انجمن بازیگران به رابرت دنیرو اهدا شد .در

بخش تلویزیون ،پیتر دینکلیج از سریال «بازی
تاجوتخت»،بهعنوانبهترینبازیگرمردسریال
درامانتخابشدوجایزهبازیگرزنسریالدرام،
به جنیفر آنیستون برای «برنامه صبحگاهی»
رسید.جایزهبهترینبازیگرمردسریالکمدیبه
تونیشالهوب،برای«خانممیزلشگفتانگیز»
اعطا شد و جایزه بهترین بازیگر زن سریال
کمدی را فیبی والر-بریج برای «فلیبگ» از آن
خود کرد .سام راکول برای «فاسی /وردون»
جایزه بازیگر مرد یک فیلم تلویزیونی یا سریال
کوتاه را گرفت و میشل ویلیامز بهترین بازیگر
زن یک فیلم تلویزیونی یا سریال کوتاه برای
همینسریالشد.

مــاهــور الــونــد امــســال در فیلم
«عنکبوت» ساخته ابراهیم
ایرجزاد بازی کرده بود ،اما این
فیلمبهجشنوارهفجرراهنیافت.
این بازیگر فیلم «آن جا همان
ساعت» به کارگردانی سیروس الوند را آماده
نمایش دارد.
افــشــیــن هــاشــمــی از فــــردا با
فیلم «قطار آن شــب» ساخته
حمیدرضا قطبی ،روی پرده
سینما حضور دارد .مخاطب
ای ــن فیلم کـــودک و نــوجــوان
است .هاشمی به تازگی فیلم «خداحافظ دختر
شیرازی» را روی پرده داشت.
ملکه رنجبر بــه دلــیــل ضعف
جسمانی و کسالت ،تقریب ًا یک
هفته است که در بیمارستان
بــســتــری شـــده اســــت .طبق
گفته فرزند او ،احتمال دارد
این بازیگر پیش کسوت به زودی از بیمارستان
مرخص شود.
حمید گــــودرزی ب ــرای ضبط
فــصــل جــدیــد مــســابــقــه «پنج
ستاره» آماده میشود و به زودی
در مقام مجری این مسابقه به
شبکه پنج مـیآیــد .بخشی از
این مسابقه  68قسمتی ،در ایام نوروز  99پخش
خواهد شد.
ارســــان قــاســمــی بــه عــنــوان
م ــه ــم ــان ،در قــســمــت دوم
مسابقه «شام ایرانی» در کنار
نیما شــاهــر خشــاهــی ،پــوریــا
پورسرخ ،سامان گوران و امره
تتیکل حضور دارد .سعید ابوطالب کارگردان و
تهیهکننده این مسابقه است.

