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ازی باور پذیر و متفاوت در آخرین ساخته رضا میرکریمی

درباره یک ب

وداعبهدادباکلیشهها در« قصرشیرین »
مائده کاشیان  -ایــن روزهــا «قصر شیرین» اثر
سیدرضا میرکریمی روی پــرده سینماهاست و
بازی حامد بهداد همانطور که انتظار میرفت،
نظر مخاطبان سینما را جلب کرده است .بهداد
در سیوهفتمین جشنواره فجر،
درکناربازیگرانیمانندنوید
محمدزاده ،پیمان معادی
و هوتن شکیبا ،به خاطر
این نقشآفرینی بسیار
خوب مورد توجه هیئت
داوران قرار گرفته بود
و به سهم خــود ،کار
انتخاب را از چیزی
که بود ،سختتر کرد.
«قــصــر شــیــریــن» چنان
تجربه موفقی در کارنامه
حــامــد بــهــداد اســت که

«لیسانسهها  »4ساخته نمیشود
تهیهکننده مجموعه «فوقلیسانسهها» دربــار ه
ساخت فصلهای جدید و ایــن کــه آیــا قصه این
سریال ادامه خواهد یافت ،اظهار کرد :فصل سوم
در  ۴۰قسمت در حــال تولید اســت و پس از آن
«فــوق لیسانسهها» به اتمام میرسد و نمیشود
کار را ادامه داد .رضا جودی در گفتوگو با ایسنا
با بیان این که  ۴۰درصد از سری سوم مجموعه
«فوق لیسانسهها» ساخته شده است ،افزود« :این
مجموعه در  ۴۰قسمت تولید می شود و به پایان
میرسد».جودیدربارهروندساختاینمجموعه
گفت«« :فوق لیسانسهها» این روزها در لوکیشنی
واقــع در شهرک هما ،لوکیشن مربوط به بیژن
بنفشهخواه تصویربرداری میشود و این بازیگر به
همراه امیرحسین رستمی ،متین ستوده ،هوتن
شکیباوامیرکاظمیمقابلدوربینهستند.

میتوان حسابش را از همه بازیهای خوبی که این
بازیگر تا به حال داشته جدا کرد.
▪باورپذیروبیاغراق

حامد بهداد در فیلم «قصر شیرین» نقش یک شخصیت
درونگرا،بداخالق،جدی،بیاحساسوشکستخورده
رابازیمیکندکهبعدازسهسالدوریازخانهوخانواده،
اکنون سروکلهاش پیدا شده و بازگشت او آغــاز همه
ماجراهاست .گفتیم شخصیت «جالل» بسیار درون
گراست ،این یعنی حامد بهداد بــرای بــازی در نقش
این شخصیت باید از آن دیوانگی خاص و عصبی بودن
بیشترنقشهایش،کامالدورمیشدهوایناتفاقدقیقا
در فیلم افتاده است .او در طول داستان بنا به موقعیت
قصه،هرکدامازویژگیهایشخصیتیاشمانندخشم
وجدیترابهجایدادوفریادیاواکنشهایاغراقشده،
در حالتهای چهره ،طرز نگاه و لحن صحبت کردن
خــود نشان میدهد و موفق میشود بــرای تماشاگر

کامالباورپذیرباشد.دریکیازسکانسهایفیلم،وقتی
«جالل»اززبانبچههاناممردیرامیشنودکههمسرش
به واسطه کار ،ارتباط زیادی با او داشته ،ناگهان حس
خشمی از روی غیرت ،در صورت و چشمان او پدیدار
میشود و در سکانس مرتبط بعدی ،میتوان آثاری از
شک،تردیدوبیاعتمادیرابهخوبیازچهرهاوخواند.
▪همراهیلحظهبهلحظهبا«جالل»

حامد بهداد تا اندازهای بر نقش «جالل» مسلط بوده و
درک درستی از فضای این شخصیت داشته است که
کامال همسو با تغییر و تحول این شخصیت در فیلم،
پیش میرود .به همین علت ،آن جاللی که در انتهای
فیلممیبینیم،همانجاللینیستکهدرابتدایفیلم
دیدهایم .در واقع اگر قرار است از ابتدا تا انتهای قصه
به تدریج درون «جالل» اتفاقاتی بیفتد ،این تغییرات
تنهارویکاغذنیستیاتماشاگراینتغییرواحساسات
متضاد را که او دچارشان میشود ،فقط در دیالوگ
نمیشنودبلکهدرچهره«جالل»،تکتکرفتارهایشو
شخصیتاومیبیند.بنابراینمخاطببهاینشخصیت
کامال نزدیک می شــود ،بــاورش میکند و تا انتهای
قصه پا به پای او میآید .راز موفقیت حامد بهداد هم در
«قصرشیرین»همینتاثیرگذاری،باورپذیریونمایش
درونیاتشخصیت«جالل»است.

اکران«ایدهاصلی»ازچهارشنبه
سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران دو فیلم
جدیدازچهارشنبهخبرداد.
غالمرضا فرجی در گفتوگو با مهر درباره خروجی
جلسهدیروز ۱۳مردادماهاینشوراگفت«:مقررشد
فیلمسینمایی«ایدهاصلی»ساختهآزیتاموگوییاز
شانزدهممردادماهدرگروهاستقاللبهجای«شبی
که ماه کامل شد» ساخته نرگس آبیار اکران شود
اما نمایش «شبی که ماه کامل شد» در زیر گروهها
ادامهدارد».ویافزود«:باتوجهبهاینکهکففروش
«ایکس الرج» به کارگردانی محسن توکلی در گروه
ایرانباالبود،فیلمسینمایی«جانان»بهکارگردانی
کامران قدکچیان از چهارشنبه شانزدهم مرداد
در گروه آزاد و از هفته آینده در سرگروه ایران اکران
میشود ».فرجیاظهارکرد«:دراینجلسهقرارداد
«آشفتهگی»ساختهفریدونجیرانیدرگروهزندگی
بعد از «قسم» ساخته محسن تنابنده و «کروکودیل»
ساخته مسعود تکاور در گروه آزادی بعد از «قصر
شیرین»ساختهرضامیرکریمیثبتشد».ویگفت:
«باتوجهبهاینکهکففروشبقیهفیلمهاخوببوده،
اکرانآنهاادامهدارد».

سریال «بوی باران» که این شبها از شبکه یک
پخش میشود ،شــروع خوبی داشــت و با طرح
معمایی جذاب توانست مخاطب را با قصه همراه
کند اما روند غیرمنطقی که قصه این سریال در
پیشگرفتوتعدادقتلهاییکهاتفاقافتاد،باعث
شد جذابیت اولیهاش را از دست بدهد .اتفاقات
عجیب و غیرمنطقی سریال در قسمتهای
جمعهشب و شنبهشب ،به اوج خــود رسیده و
اعتراض بسیاری از مخاطبان را به دنبال داشته
است .در ادامه نگاهی به چند نمونه از اتفاقات
غیرمنطقیدوقسمتاخیرسریالداشتهایم.
▪حضوربیخاصیتبازپرس

مادر«برهان»طیتماسباپسرشمتوجهمیشود
آدمهایخطرناکیکهپشتماجرایقتل«فرشته»
هستند میخواستند او را به قتل برسانند .روند
طبیعی و عقالنی این است که بازپرس پرونده
وقتیمتوجهمیشودبرایساکتکردن«برهان»
نزدیکبودهقتلیاتفاقبیفتد،بهاهمیتموضوع
پیببردوبراینجاتاویاشنیدنشهادتشکاری
کند،امامیایستدوجیغوفریادهایمادر«برهان»
را تماشا میکند و حتی سعی نمیکند مخفیگاه
«برهان» را پیدا کند! بگذریم که نویسندگان کال
نقشپلیسراازاینپروندهحذفکردهاند.
▪شهادتدادنجلویدوربین

فکر میکنید آن طرف دیگر قضیه یعنی «برهان»
بعدازاینکهمیفهمدنقشهقتلشراکشیدهاندو
درمسافرخانهایمخفیمیشود،چهمیکند؟با

▪رفتنتویدهانشیر

وقتی«پرویز»متوجهمیشود«برهان»فرارکرده،
برای او پیامی میفرستد و میگوید که نترسد،
«شهرام» دیوانهبازی درآورده است« .برهان» به
جایبیجوابگذاشتنپیاماو،تصمیممیگیرد
به دیدار قاتالنش برود و همه چیز را درباره این که
فیلمی از شهادتهایش ضبط کرده ،کف دست
آنها بگذارد و ماجرا را بدتر کند! اصال هم شک
نمیکند که شاید تعقیب اش کنند ،بنابراین با
فلش مموری حاوی فیلم صحبتهایش ،میرود
بهدفتر«سهیل»وفلشرابهاوتحویلمیدهد!
▪شاهدازغیبرسید

وقتی «ترانه» برای دیدن فیلم شهادت ،به دفتر
«سهیل» میرود ،با جنازه او روبهرو میشود و در
حالی که شوکه شده ،سالحی را که «سهیل» با

امین حیایی به جمع بازیگران
سریال نمایش خانگی «آقازاده»
به کارگردانی بهرنگ توفیقی و
نویسندگی حامد عنقا ،اضافه
شــده اســت .او در ایــن سریال
با بازیگرانی مانند مهدی سلطانی و امین تارخ
همبازی خواهد شد.
سارا بهرامی این روزها با اولین
ساخته رضا گوران یعنی فیلم
«سرکوب» ،روزهای موفقی را
در گیشه سپری نمیکند .این
فیلم پس از گذشت  11روز از
اکران ،حدود  370میلیون تومان فروخته است.
امیر جعفری پس از بازی در سه
فیلم کمدی «قــانــون مــورفــی»،
«چهارانگشت»و«زیرنظر»مشغول
ایفای نقش در فیلم اجتماعی
«سمپاشی» اثر علی یــاور است.
امیرآقاییورضایزدانیازبازیگراناینفیلمهستند.
حسن فتحی در افتتاحیه «هفته
فیلم ازدواج» گفته است قصد
دارد قسمت دوم فیلم «ازدواج به
سبک ایرانی» را با نام «ازدواج به
سبک آمریکایی» بسازد .او طرح
اولیه فیلم نامه آن را چند سال قبل نوشته است.

سینمای ایران
مادرشتماسمیگیردوازاومیخواهدسراغش
بیایندوازاومحافظتکنندیابهپلیسزنگمیزند
و شهادت میدهد؟ او هیچ کدام از این کارهای
عقالنی را انجام نمیدهد .در نهایت چــارهای
که میاندیشد این است که فیلمی از شهادت
خود درباره بیگناهی «پیمان» ضبط کند و آن را
حضوریبهدست«ترانه»و«سهیل»برساند!معلوم
نیست چرا «برهان» درباره مخفیگاهش سکوت
میکند و به جای در خطر انداختن خودش ،فیلم
شهادتش را از طریق شبکههای اجتماعی برای
«ترانه»نمیفرستد!حتمابرایاینکهنکندمعما
حلشودوسریالتا 75قسمتطولنکشد.

چهره ها و خبر ها

میترا حــجــار احــتــمــاال اواخــر
ش ــه ــری ــور بـــا فــیــلــم «کــلــوب
هــمــســران» ســاخــتــه مــهــدی
صــبــاغزاده ،روی پــرده سینما
حضور خواهد یافت .این فیلم
درباره سه مرد ثروتمند است که برای فرار از دست
همسران شان وانمود میکنند دزدیده شدهاند.
آن کشته شده برمیدارد و از ساختمان بیرون
میآید .در همین حین ،ناگهان سروکله یک زن
و مرد پشت شیشه اتاق «سهیل» پیدا میشود و
تصور میکنند «ترانه» قاتل بوده ،بنابراین علیه
او شهادت میدهند! جالب آن که تا قبل از رفتار
عجیب «ترانه» ،پرنده در ساختمان پر نمیزد و آن
زنومرددرستسربزنگاهمیرسند.
▪لو دادن ماجرای شهادت دادن«برهان»

در قسمت  ،40چون «شهرام» به «برهان» شک
میکند« ،برهان» موفق نمیشود برای شهادت
خودش را به دادگاه برساند .روند منطقی قصه
این بود که یواشکی به مادرش خبر بدهد در خانه
«شهرام» گیر افتاده و نمیتواند بیاید ،اما چه
میکند؟بهاصرار«شهرام»بهحماممیرودواتفاقا
موبایلشرادردسترساومیگذارد.مادر«برهان»
کهجلویدادگاهمنتظرشاستبهموبایلشزنگ
میزند و «شهرام» گوشی را بدون این که چیزی

بگویدبرمیدارد«.سمیه»نیزکهمیداند«برهان»
باآدمهایخطرناکیدرارتباطاست،بدوناینکه
مطمئنشوداوپشتخطاست،تندتنداطالعات
میدهد و میگوید :بیا دادگاه ،از هیچی نترس،
منتظرت هستیم .بعد هم گوشی را قطع میکند
ومیگوید«:فکرکنمشنید!»

مــجــیــد مــجــیــدی بـــا انــتــشــار
ی ــادداش ــت ــی از فــیــلــم «قــصــر
شـــیـــریـــن» کــــــاری از رض ــا
میرکریمی ،تمجید کرده و آن
را بابت ترویج مفاهیم اخالقی
و انسانی و موضوعاتی مانند مسئولیتپذیری و
توجه به خانواده تحسین کرده است.

