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چهره ها و خبر ها

تلویزیون

دستیار رشیدپور ممنوعالکار شد
قائممقام شبکه سه سیما راجع به حواشی مرتبط
با مواضع یکی از عوامل «حــاال خورشید» در
فضای مجازی واکنش نشان داد و بیان کرد که
حضور او در همه برنامههای شبکه سه ممنوع
شده است .به گزارش فارس ،محسن یزدی با
اشاره به حاشیههای اخیر درباره یکی از عوامل
«حاال خورشید» بیان کرد« :در روزهای گذشته
حاشیههایی دربـــاره برخی اظهارنظرهای
وقیحانه یکی از عوامل برنامه «حاال خورشید»
در صفحه شخصیاش باعث ایجاد انتقادهای
به حقی از طرف دلبستگان انقالب شده است».
وی افــزود« :امام و رهبری نه خط قرمز قانونی
یا عرفی ،بلکه مهم ترین مؤلفههای اعتقادی
مدیران شبکه سه است و طبعا شبکه ،خود یکی
از مدعیان و پیگیر یکنندگان موضوع بوده و
خواهد بود ».یزدی در توضیح این اتفاق گفت:
«سازندگان اصلی هر برنامه شامل تهیهکننده،
سردبیر و کارگردان مورد رصد دقیق شبکهها و
مجموعه صیانت سازمان صداوسیما هستند اما
با وجود حدود  10هزار نیروی فعال در نزدیک
 ۲۰۰پروژه تولیدی در شبکه ،امکان اطالع از
واکنشهای شخصی همه عوامل گاهی نشدنی
است ولی طبعا شبکه هرجا متوجه خطاهای
نیروهای مشغول در تولیدات خود شده متناسب
با خطا با آنها برخورد کرده است و از این به بعد
نیز رویه همین خواهد بود ».یزدی در پایان گفت:
«طبیعی است که حضور چنین فرد هتاکی در
شبکه سه غیرقابل قبول خواهد بــود و ما نیز
حضور وی را در کلیه برنامههای شبکه ممنوع
کرده و به تهیهکنندگان شبکه نیز تذکر دادهایم
که با دقت و حساسیت بیشتری در این موارد
عمل کنند.

سینمای جهان

دلشکسته بیاحساس !

ساره بیات در سریال «دل» ،نقش آفرینی ضعیفی داشته و بازی خود در آثار اخیرش را در این مجموعه هم تکرار کرده است

مائده کاشیان  -سریال «دل» به کارگردانی
منوچهر هادی که این روزها در شبکه نمایش
خانگی ،در حال توزیع است ،از همان ابتدا از
نظر ریتم ُکند قصه ،مورد انتقادهای فراوانی
قرار گرفت و در همین صفحه هم مفصل به آن
پرداختیم ،اما گذشته از قصه و فیلم نامه ،یکی
ازایراداتاینمجموعه،بازیضعیفسارهبیات
در نقش یکی از شخصیتهای اصلی داستان
یعنی «رستا» است .معمو ًال وقتی نام این بازیگر
بهمیانمیآید،کاراکتر«راضیه»درفیلم«جدایی
نادرازسیمین»بهخاطرمانمیآیدکهباتوانایی
ویژه اصغر فرهادی در بازی گرفتن از بازیگران،
نقطهدرخشانیرادرکارنامهسارهبیاترقمزد،
اما این بازیگر در ادامه مسیر اوج را طی نکرده و
در سالهای اخیر با فیلمهایی چون «هزارتو»،
«اتــاق تاریک» و سریال «عاشقانه» ،در نقش
شخصیتهای مشابهی دیده شده است .او با
حضور تازهاش در نمایش خانگی هم نتوانسته
بهموفقیتویژهایدستیابد.
▪افسردهیاسردوبیتفاوت؟

حضور خبرساز جانی دپ
در اینستاگرام
هنرپیشه سرشناس هالیوودی با انتشار ویدئویی
 8دقیقهای در یک غار ،مردم را به ماندن در خانه
و قرنطینه تشویق کرد .به گزارش فارس ،جانی
دپ هنرپیشه سرشناس دلیل خود از پیوستن به
اینستاگرام را تشویق مردم و هواداران به ماندن
در خانه برای قطع زنجیره انتشار ویروس کرونا
بیان کرد .تنها چند ساعت پس از پیوستن دپ
به اینستاگرام میزان فالوئر (دنبا لکنندگان)
او به یک میلیون و  ۹۰۰هزار نفر رسید .او ابتدا
عکس همان ویدئو را به اشتراک گذاشت که به
نظر یک غار باشد و بعد از چند ساعت ویدئوی ۸
دقیقهای را به اشتراک گذاشت .دپ در این ویدئو
گفت« :هرگز فکر نمیکردم دلیل خاصی برای
پیوستنم به شبکههای اجتماعی وجود داشته
باشد اما حاال که تهدید این دشمن نامرئی باعث
تراژد یها و خسارت ها بر زندگی مردم شده،
زمان برقراری یک گفت وگو است».

«رستا» در سریال «دل» ،در شب عروسی خود
با فــردی که به او عالقه مند اســت ،دزدیــده

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

میشود و مــورد تعرض قــرار میگیرد .این
اتفاق تأثیرات بدی در روح و روان او میگذارد
و دچــار مشکالتی میشود .بــازی در نقش
چنین شخصیتی که دچار مشکالت عصبی
و افسردگی شده ،کار آسانی نیست و ساره
بیات هم به خوبی از پس آن برنیامده است.
او تالش میکند تا با نحوه ادای کلماتش
که هیچ انــرژی و حسی در آن وجود ندارد،
افسرده و از نظر روحــی آسیبدیده به نظر
بــرســد ،تــا حــدی کــه گاهی دیالو گهایش
درست شنیده نمیشود! اما در این تالش
موفق نیست و چنین حسی را به مخاطب
القا نمیکند .او با بازی تصنعی و غیرقابل
بــاور ،در نشان دادن حالتهای عصبی که
پس از اتفاق شب عروسی دچــار شــده هم
موفق نیست و تماشاگر را آن طور که باید
تحتتأثیر قرار نمیدهد ،در صورتی که این
نقش آ نقــدر ظرفیت دارد که احساسات
مخاطب را برانگیزد.
▪بازییکنواختوغیرقابلباور

چهـره سـاره بیـات و حالتهـای حسـی او در
نقـش «رسـتا» ،در طـول سـریال از لحظـهای

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

کـه آن اتفـاق وحشـتناک بـرای او رخ میدهـد
تـا مدتـی بعـد کـه بـه شـکلهای مختلـف بـا
تبعـات آن درگیر اسـت ،تقریب ًا یکسـان اسـت.
او بـه جـای ایـن کـه بـه تناسـب موقعیتهـای
مختلف در قصـه ،ناراحت ،خشـمگین ،نگران
یـا ترسـیده بـه نظـر برسـد ،در اکثـر لحظـات
سـرد و بیتفـاوت اسـت .البتـه کـه ماجـرای
تعـرض باعـث شـده شـوک بزرگـی بـه «رسـتا»
وارد شـود و بعضـی از لحظـات خـاص سـریال
نیـز ایـن چهـره سـنگی را میطلبـد ،امـا بیـات
در طـول سـریال بیشـتر همـان طـور سـرد و
خالـی از هرگونه احسـاس بـه نظر میآیـد و آن
شوکزدگی تأثیر خودش را نمیگذارد .او در
برخـورد با «مهـران» هـم که قـرار اسـت وانمود
کند بـه او عالقـه دارد تا بـه هدفش کـه اعتراف
گرفتن از او درباره شـب عروسـی اسـت برسد،
نمیتوانـد حـس دوگانـه عشـق سـاختگی و
نفرت را نشان بدهد و حتی لحظهای مخاطب
را کـه هنـوز نمیدانـد چـرا «رسـتا» بـه سـمت
«مهـران» آمـده ،فریـب نمیدهـد .در واقـع
بـازی او هیـچ اوج و فـرودی نـدارد و در طـول
قسـمتهای گذشـته بسـیار یکنواخـت بـوده
اسـت.

▪تکرار پشت تکرار

ساره بیات پیش از این در سریال «عاشقانه» و
فیلمهای «هزارتو» و «اتــاق تاریک» ،نقش زنی
را بــازی کــرده بود که به بهانه اتفاق خاصی در
زندگیاش با همسر خود درگیر بود ،در «هزارتو»
و «اتــاق تاریک» بر سر ماجرایی که به فرزندش
مربوط میشد با همسرش اختالف داشت .او در
«عاشقانه»بهدلیلاینکهتصورمیکردزنیراکه
باهمسرشدرارتباطاست،کشتهاستضعیفو
افسرده شده بود ،در «هزارتو» به دلیل گم شدن
فرزندش عصبی بود و در «اتاق تاریک» هم چون
تردید داشت که فرزندش مورد آزار و اذیت قرار
گرفته از لحاظ روحی به هم ریخته بود .تقریب ًا
وجه اشتراک همه این کاراکترها با شخصیت
«رستا» در سریال «دل» ،افسردگی و عصبی
بودن است و البته ساره بیات هم با تکرار خودش
ییکنواختش،بهاینشباهتوتکراریبودن
وباز 
نقشهادامنزدهاست.گرچهاودر«دل»برخالف
«هزارتو»«،اتاقتاریک»و«عاشقانه»،مادرنیست،
درشرفازدواجاستوآسیبروحیاشبهدلیل
مشکل شخصی بــوده اســت امــا بــاز هم فاصله
چندانی از نقشهای قبلیاش ندارد و از جلد آن
زنآشفتهوافسردهبیروننیامدهاست.

علی نصیریان از فردا با سریال
«برادرجان» ساخته محمدرضا
آهنج،بهشبکهآیفیلممیآید.او
پسازمدتیدوریازتلویزیون،در
این سریال که سال گذشته ویژه
ماهرمضانپخششد،حضوردرخشانیداشت.
رضــا کیانیان قــرار بــوده دیشب
مراسم یادبود زندهیاد سیامک
شایقی را که به صــورت مجازی
برگزار میشده اجــرا کند .این
مراسم قرار بوده در پخش زنده
صفحهاینستاگرامکانونکارگردانانبرگزارشود.
مــرجــانــه گــلــچــیــن از هشتم
اردیبهشت با سریال کمدی
«موچین» به کارگردانی حسین
تــبــریــزی ،بــه نمایش خانگی
میآید .علی صادقی و حمید
لوالیی از بازیگران سریال هستند .تیتراژ این
سریال را گروه ماکانبند خوانده است.
ستاره اسکندری که معموال
کمتر در فیلم یا سریا لهای
کمدی ایفای نقش میکند،
در فیلم کمدی «چپ ،راست»
به کارگردانی حامد محمدی
بازی کرده است .فیلم برداری این فیلم فعال به
دلیل شیوع کرونا متوقف شده است.
رامــا قویدل این روزهــا مشغول
انجاممراحلفنیسریال«ایلدا»
است.اووعواملاینسریال،پس
از این که منعی برای ادامــه کار
وجود نداشته باشد ،برای ادامه
تصویربرداریآنبهخرمآبادسفرخواهندکرد.
ژیــا صادقی جمعه در برنامه
«دوره ــم ــی» از مــجــری شدن
بــازیــگــران انتقاد کــرد و گفت
بازیگران مجری در حوزه اجرا
موفق نبود هاند .او در بخشی
از صحبتهایش هم از رفتار بعضی مجریان در
فضای مجازی انتقاد کرد.

