سینما و تلویزیون

6

چهارشنبه  10اردیبهشت 1399
 5رمضان.1441شماره 20366

جوانانعاشقپیشه45ساله!

اخبار

چهره ها و خبر ها

آرش مجیدی و الیکا عبدالرزاقی در سریال «سرباز» ،انتخاب نامناسبی برای زوج «یلدا» و «یحیی» هستند
بعضیستارگانسینماکهیکیادودههقبل،درنقشجواناندمبختوعاشقپیشهروی
پردهسینمادیدهمیشدند،همچنانبهواسطهستارهبودن،پرفروشبودنیامحبوبیت،
نقش جوانان عاشق را ایفا میکنند و نقشهایی به آنها سپرده میشود که با سن و سال

ورود شورای نظارت به ماجرای
دستمزدهاینجومیمجریانسیما
دبیر شــورای نظارت بر صداوسیما از جمعآوری
مستندات بــرای بررسی دستمزدهای مجریان
تلویزیونخبرداد.
محمدحسین صــوفــی دبــیــر شـــورای نــظــارت بر
صداوسیمادربارهشایعاتمرتبطبادستمزدنجومی
برخی سلبریتیها در تلویزیون که در روزهای اخیر
حاشیهساز شده است ،به مهر گفت« :یکی از دستور
جلسات ما ایــن اســت که به بررسی و جمعآوری
اطالعات و دادهها در همین زمینه بپردازیم ».دبیر
شوراینظارتبرصداوسیمادربارهاینکهتاچهحد
به مسئله دستمزد مجریانی چون رشیدپور و مهران
مدیریوسلبریتیهاورودشدهاست،گفت«:درحال
حاضر شورا در حال بررسی و جمعآوری مکاتبات
است تا ببیند این مــوارد بــوده است یا خیر؟ چون
همین قدر که در شبکههای اجتماعی گفته شده
چنین چیزهایی بوده است ،همین قدر هم مدیران
سازمانتکذیبکردهاندوباالخرهمابایدمستندات
رابگیریموبررسیکنیمتاببینیممبلغیکهدادهشده
استانداردوعرفبودهاستیاخیر».ویدرپایانبیان
کرد«:یکیازانتظاراتایناستکهاجازهدادهشود
اینمواردفارغازهیجاناتوالتهاباتبررسیشود».

آغاز«سینماماشین»با«خروج»

«سینما ماشین» از جمعه با نمایش فیلم سینمایی
«خــروج» در پارکینگ برج میالد کار خود را آغاز
خواهدکرد.
ایــن طــرح سینمایی با مشارکت ســازمــان هنری
رسانهایاوجوموسسهسینمایینورتابانبرایاولین
باردرکشوربانمایشتازهتریناثرابراهیمحاتمیکیا
کلید خواهد خــورد .سینما ماشین از جمعه ۱۲
اردیبهشت به مدت یک هفته در دو سئانس  ۲۱و
 ۲۳:۳۰در پارکینگ شماره  ۳برج میالد تهران
برگزار خواهد شد .این طرح تحت تدابیر بهداشتی
وبامجوزوموافقتستادملیمقابلهبابیماریکرونا
انجام خواهد شد .بلیت فیلم سینمایی «خروج» در
«سینما ماشین» از پنج شنبه صبح در سایت سینما
تیکتبهفروشخواهدرسید.

واقعیآنانتناسبیندارد.بهتازگیاینمعضل،ازسینمابهمدیومنمایشخانگیواکنون
تلویزیونهمرسیدهوشاهدزوجهاییهستیمکهچهرهوسنواقعیشانبانقشیکهبازی
میکنندهماهنگینداردوباورپذیرنیستند.

▪از «دل» تا «سرباز»

تعداد بازیگران بااستعداد و خوب در سینمای
ایــران ،تئاتر یا تلویزیون ،آنقــدر کم نیست که
سینماگران یا تهیهکنندگان ناچار باشند نقش
جــوان عاشق قصهها را به بازیگرانی که دهه
 40زندگی خود را سپری میکنند بسپارند
و راه دیگری نداشته باشند .یکی از تازهترین
نمونههای این زوجها ،مربوط به سریال «دل»
و زوج پرماجرای «آرش» و «رستا» است .حامد
بهداد در نقش «آرش» 46 ،سال سن دارد و
سارهبیاتدرنقش«رستا» 41،سالهاست!مثال
دیگراینمعضل،زوج«یلدا»و«یحیی»درسریال
«سرباز»استکهاینشبهاازشبکهسهدرحال
پخش است .آرش مجیدی که در حقیقت 45
سال دارد ،نقش «یحیی» جوانی را که مشغول
تحصیل در رشته پزشکی است و به تازگی با

دختری ازدواج کــرده ،بــازی میکند و الیکا
عبدالرزاقی هم در حالی نقش «یلدا» را بازی
میکند که  40سال دارد .در سریال میبینیم
این زوج به تازگی با یکدیگر ازدواج کردهاند و در
آستانه سر و سامان دادن به زندگی خود برای
تشکیلزندگیمشترکهستند.

▪انتخابهای تکراری و نامناسب

انتخاب چنین بازیگرانی برای نقش زوجهای
جوان ،باعث میشود مخاطب این زو جها را
نپذیرد و تماشاگر تحتتأثیر آنها و قصه قرار
نگیرد .این موضوع به ویژه در باره آثاری مانند
«دل» و «سرباز» که قرار است فضای عاشقانه و

رمانتیکی داشته باشد ،اهمیت بیشتری پیدا
میکند .معمو ًال در هر اثر تازهای که در سینما
و تلویزیون ساخته میشود ،تعدادی بازیگر
جدید و شناختهنشده هم دیده میشود و به
واسطه این آثار ،چهرههای تازهای به سینما
و تلویزیون معرفی میشوند یا بسیاری از
بازیگران هستند که سابقه بــازی در تئاتر و
استعداد بازیگری دارند اما از آنها در فیلم و
سریالها استفاده نمیشود و نقشی به آنها
پیشنهاد نمیشود.
در حالی که میتوان از بازیگران جوا نتر و
م و سریالها استفاده
چهرههای جدیدتر در فیل 
ً
کرد ،چه لزومی دارد حتما سراغ چند بازیگر
انگشتشماری رفــت که در اکثر آثــار دیده
میشوند و از لحاظ سن و سال هم با یک نقش
تناسب ندارند؟

چه عواملی باعث شده فیلم-تئاتر «جوجه تیغی»
هم بسیار دیده و هم بسیار پسندیده شود
درشرایطیکهبحرانکرونا،میانعالقهمندان
تئاتر با صحنه نمایش فاصله انداخته است،
بهرام افشاری تصمیم گرفت فیلمی از اجرای
نمایشکمدی«جوجهتیغی»رابهکارگردانی،
نویسندگی و با بازی خودش در سرویسهای
ویاودیمنتشرکندتااینفاصلهکمتربهچشم
بیاید و مخاطبان در بحران کرونا ،به تماشای
یکنمایشکمدیبنشینند.بهرامافشاریدر
نمایش «جوجه تیغی» چگونه ظاهر شده و چرا
اینتئاترمورداستقبالتماشاگرانقرارگرفته
است؟
▪اجرایمسلطوتأثیرگذار

بهرام افشاری در نمایش «جوجه تیغی» نقش
جوانی را بــازی میکند که از شهرستان به
تهران آمده تا رویای بازیگر شدن را تبدیل به
حقیقت کند ،اما نه ثروتمند است و نه پارتی
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پژمان جمشیدی قرار است در
فیلم «کوسه» به کارگردانی علی
عطشانی ایفای نقش کند .این
بازیگر پرکار اکنون سریال طنز
«زیرخاکی» را روی آنتن شبکه
یک و دو فیلم سینمایی هم آماده اکران دارد.
محمدرضا فروتن دیروز با فیلم
«سمفونی نهم» اثر محمدرضا
هنرمند بــه نــمــایــش خانگی
آمــد .ایــن بازیگر فیلم «آقــای
سانسور» ساخته علی جبارزاده
و «نیلگون» ساخته حسین سهیلیزاده را هم
آماده اکران دارد.
مهناز افشار هفته آینده با فیلم
«آشفتهگی» ساخته فریدون
جــیــرانــی ،در شبکه نمایش
خانگی حضور خواهد داشت.
قرار بود این فیلم دیروز منتشر
شود اما به علت مشکالت فنی
انتشار آن به تعویق افتاد.

رکوردزنیتئاتریبهرامافشاری

دارد تا از آن استفاده کند ،بنابراین درگیر
مشکالتی مـیشــود .افــشــاری تا به حــال در
گفتوگوهایش درباره مسیر سختی که برای
ورود به عرصه بازیگری پیش رویــش داشته
صحبت کرده و در بخشهایی از اجرای خود،
سرگذشت واقعیاش را با زبان طنز و شوخی
روایــت میکند .روایــت ملموس ،تاثیرگذار و
واقعی او ،یکی از دالیلی است که باعث شده
ایناجراموردتوجهقراربگیرد.اوکهتنهابازیگر
این نمایش است با تسلط کامل بر صحنه و
اجرا،دیالوگهایشرامیگوید،ازفیزیکخود
استفادهبامزهایمیکندودرحالیکهمخاطب
را به خنده میاندازد ،تلخی نمایش طنزش
را هم به او تزریق میکند و تماشاگر را کامال
تحتتأثیر قرار میدهد .دیالوگهای خوب
و شوخیهای «جوجه تیغی» نشان میدهد
که بهرام افشاری در نوشتن متن اجرایش نیز

مهدی سلطانی ایــن روزهــا با
ســریــال «خــــوابزده» ساخته
سیروس مقدم ،حضور موفقی
در نمایش خانگی نــدارد .این
سریال به صــورت انحصاری و
رایگان در اپلیکیشن روبیکا قابل تماشاست و
چندان دیده نشده است.

به اندازه خود اجرا ،موفق بوده است« .جوجه
تیغی» روایت تلخ ،تاثیرگذار و البته طنزی از
شکست،امید،آرزو،حسرتورویاهاست.
▪«جوجهتیغی»رکورد زد

نمایش «جوجه تیغی» موفق شد در پلتفرم
آنالین فیلیمو ،میان فیلم تئاترهایی که تا به
حال منتشر شده رکورد بزند و حتی از بعضی
فیلمهای سینمایی بیشتر دیده شود .این
فیلم تئاتر ،دو روز پس از انتشار در فیلیمو
رکــورد تماشای سه میلیون و  800هزار
دقیقه را از آن خود کرد و بسیار خوب دیده
شد .تا دیروز برای فیلم تئاتر «جوجه تیغی»،

تعداد  17هزار و  772رای ثبت شده و این
اجــرا مــورد پسند  95درصــد کــاربــران قرار
گرفته است .این درحالی است که تعداد آرای
بعضیفیلمتئاترهایخاصباحضوربازیگران
شناختهشده ،به زور به عدد دو هزار میرسد.
«جوجه تیغی» در مقایسه با بعضی فیلمهای
سینمایی هم میزان رضایت و تعداد آرای
عجیبی داشته مثال «مردی بدون سایه» که
اواخر فروردین در نمایش خانگی منتشر شد،
تا دیروز مورد پسند  72درصد کاربران قرار
گرفته وهفت هزار و  527رای داشته است یا
فیلم «معکوس» که هفته گذشته منتشر شد،
تعداد چهار هزار و  741رای دارد.

رضــا یزدانی قطعهای را ویژه
فیلم «ران ــد چــهــارم» کــاری از
علیرضا امینی میخواند .فیلم
برداری این اثر به پایان رسیده
اس ــت و جمشید هــاشـمپــور،
پژمان بازغی ،آناهیتا درگاهی و الهه حصاری از
بازیگران آن هستند.
شهاب مظفری قطعهای ویژه
سریال «دل» ساخته منوچهر
هــادی ،خــوانــده اســت .امــروز
همزمان با پخش قسمت بیستم
ایــن مجموعه ،از ایــن قطعه با
ترانهای از مهرزاد امیرخانی رونمایی میشود.

