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88498436سرویس فرهنگي

  گل پامچال )1370( ليال يا باشو؟!
ليالي کوچ��ک »گل پامچال« از خانه و کاش��انه رانده 
مي شود، همانند باشو، غريبه کوچک؛ ليالي کوچک از 
پس اتفاقاتي سر از شمال درمي آورد، همانند باشو، غريبه 
کوچک. ليالي کوچک به خانه اي پناه مي برد و اعضايش 
را همچون خانواده خود مي پندارد، همانند باشو، غريبه 
کوچک. ليالي کوچ��ک که ديگر مي دان��د خانواده اي 
ندارد در شمال و نزد خانواده جديدش ماندگار مي شود، 
همانند باشو، غريبه کوچک. محمدعلي طالبي يک سال 
پس از اکران فيلم »باشو غريبه کوچک« با نگاهي به اثر 
ماندگار بهرام بيضايي، مجموعه اي تلويزيوني را از طريق 
امواج به خانه ها مي برد که اتفاقاً مي شود محبوب ترين 
سريال س��ال. گل پامچال به لحاظ داستان و محتوا به 
شدت وامدار باشو غريبه کوچک است، با اين تفاوت که 
قهرمان کودکش از پسربچه اي جنوبي به دختربچه اي 
باز هم جنوبي تغيير پيدا کرده است. سوسن تسليمي 
جايش را به فاطم��ه معتمدآري��ا داده، رضا بابک جاي 
پرويز پورحس��يني را گرفته و عدنان عفراويان)باش��و( 
شده اس��ت س��تاره جعفري)ليال(. با اين حال، سريال 
هم داش��ته هايي از خويش دارد ک��ه مي تواند مخاطب 
را تا به آخر با خود همراه سازد، از جمله داستانک هاي 
جذابش، بازي خوب بازيگرانش و دوبله هاي مناس��ب 
نشسته روي کاراکترهايش. گل پامچال همچنان يکي 
از آثار خواستني و محبوب بس��ياري از وفاداران جعبه 

جادويي است. 
   سيمرغ )1371(

کبري و تانک
شايد جلوه هاي ويژه اين سريال، امروز کمي ابتدايي و 
سطحي به نظر برس��د اما در زمان پخش و براي روزگار 
خودش، قريب به 26 س��ال پيش، دستاوردي به شمار 
مي رود. »س��يمرغ« راوي زندگي خلبان شهيد احمد 

کش��وري و علي اکبر شيرودي اس��ت، از زمان تحصيل 
تا لحظه ش��هادت. منهدم کردن تانک ه��اي عراقي با 
هلي کوپترهاي کبري توس��ط اين دو خلبان ش��هيد و 
بزرگوار از جمله سکانس هاي به ياد ماندني و خاطره انگيز 
سريال سيمرغ است. همچنان پس از گذشت نزديک به 
سه دهه سيدجواد هاشمي و محمد جوزاني به ترتيب 
ايفاگر نقش هاي شهيدان کشوري و شيرودي هستند. 
سريال س��يمرغ در زمره آثار نمايشي ارزشي تلويزيون 
است که در مختصات و مقتضيات س��ال هاي ابتدايي 
پس از پذيرش قطعنامه ساخته مي شود و نمي توان ايراد 
چنداني بر لحن شعارزده و کليشه اي  فيلم وارد دانست. 
در آن سال ها همچنان اين نوع ادبيات نمايشي مخاطبان 
خود را داشت و بس��ان امروز مهجور نبود. سيمرغ هم 
سريالي اس��ت براي همان س��ال ها، با شخصيت هاي 
سياه و سفيد، ديالوگ هاي بعضاً ش��عاري و دوبله هاي 

کليشه اي. 
   بهترين تابستان من )1375(

تابستان گرم و طوالني
يک نگاه طنز ساده و بي پيراهه به مقوله جنگ؛ حکايت 
پسر نوجواني که مي خواهد در تعطيالت تابستاني مدرسه 
به جبهه برود اما کار به آساني اي که او مي پندارد نيست. 
رضايت گرفتن از پدر خ��ود ماجراهايي دارد، همچنان 
که فرستادن يک نوجوان به خط مقدم. سعيد را ابتدا در 
بخش تدارکات مستقر مي کنند اما ماجراهايي پاي او را 
به خط مقدم باز مي کند. عل��ي بهادر در مقام کارگردان 
بهترين تابستان من، با طراحي لهجه يزدي براي نوجوان 
س��ريالش، از اين ظرفيت و پتانس��يل نهايت استفاده 
را مي برد و دس��ت بر قض��ا  بخش عم��ده اي از مالحت 
شخصيت سعيد روي همين مقوله لهجه سوار مي شود. 
سکانس آخر س��ريال هم در نوع خود جالب توجه و به 
يادمادني اس��ت؛ آنجا که مخاطب سعيد را مي بيند که 

بزرگ ش��ده و درس خوانده و مهندس شده و البته يک 
پايش را هم در جبهه جا گذاشته؛ تقديمي به وطن. 

در مجموع، بهترين تابستان من يک سريال بي ادعاست که 
اتفاقاً از پس سرگرم سازي مخاطب به خوبي برمي آيد. نقش 
نوجوان اول سريال را علي صادقي بازي مي کند و افشين 
ذي نوري دوبلور شخصيت است با آن لهجه غليظ يزدي. 

   خاک سرخ )1381(
ورود حاتمي کيا به خرمشهر

باز هم يک لي��الي ديگر؛ اين مرتبه ام��ا با يک طراحي 
هوش��مندانه تر و ش��خصيت پردازي کامل ت��ر. ابراهيم 
حاتمي کي��ا در اولين تجربه تلويزيون��ي اش، طرحي نو 
درباره محاصره خرمشهر درمي اندازد. ايرج، يک زنداني 
رژيم س��ابق، پس از آزادي راهي ش��هرش، خرمش��هر 
مي شود تا همسرش ليالي و دخترش لعيا را بيابد. ورود 
او به خرمش��هر همزمان مي ش��ود با محاصره اين شهر 
توسط نيروهاي عراقي. از س��وي ديگر، دختر ديگرش 
ليال که ساکن تهران است به همراه نامزدش به خرمشهر 
مي رود تا در کنار خانواده بازيافته و تازه شکل گرفته اش 
باشد. حاتمي کيا در کنشي هوشمندانه و از پيش طراحي 
شده، اين پدر و دختر را در ش��هر مي چرخاند تا به اين 
واسطه بخش��ي از ويراني ها ، سردرگمي ها و مظلوميت 
مردم خرمشهر را به تصوير بکش��د.  در نهايت، خانواده 
درس��ت در خط مرزي نيروهاي ايراني و عراقي يکديگر 
را مي بينند و ايرج براي نجات جان همسر و فرزندانش، 
خود را سپر بال مي کند تا عزيزانش از خطر برهند. مرد 
خانواده اسير مي شود و همسرش ليالي، بر لب جاده چشم 
انتظار مي نش��يند تا او برگردد. حضور بازيگران قهاري 
همچون پرويز پرستويي، حبيب رضايي، امير آقايي، الله 
اسکندري و مهتاب کرامتي در کنار کاريزماي حاتمي کيا، 
خاک سرخ را بر يکي از جدي ترين و قابل اعتناترين آثار 

دفاع مقدس تلويزيون تبديل مي کند. 

  معصومه طاهری
خوانش داستان و نمايشنامه با وجود قدمت زيادی که 
در ادبيات کشورمان دارد هنوز برای بسياری ناشناخته 
است. ندا ثابتی از سال 78 به صورت حرفه ای و رسمي  
در عرص�ه تئاتر فعاليت مي کند و نمايش�نامه نويس 
پرکاری اس�ت که تاکنون چندين اثر خود و ديگران 
را در تهران و ديگر اس�تان ها کارگردانی کرده است. 
او مؤلف چند کت�اب در حوزه ادبيات و نمايش�نامه و 
فيلمنامه است که جوايزی هم دريافت کرده از جمله 
»وقتشه«، »زمانی ديگر«، »بچه های مسجد« و »ثانيه 
در لحظه خاکستر مي شود«. برخی از نمايشنامه های 
او ني�ز پخ�ش راديوي�ی ش�ده اس�ت. »ج�وان« در 
همين رابطه با اين نويس�نده گفت وگو کرده اس�ت.

    
اصوالً هدف از خوانش کتاب يا نمايشنامه و 

نيز نمايشنامه خوانی چيست؟
نمايش��نامه خوانی گون��ه ای از زيرش��اخه های تئات��ر 
است. هدف آن هم معرفی نمايش��نامه است و اينکه از 
برخی عناص��ر اجرايی و تصوي��ری در اجرای صحنه در 
نمايشنامه خوانی استفاده مي ش��ود مگر در اجرايی که 
مقداری مي توانيم ميزانس��ن بدهيم و از لباس، گريم و 
وسايل ديگر هم استفاده کنيم. غير از معرفی نمايشنامه، 
خوانش ما را به سمت نمايش��نامه راديويی مي برد و به 
واس��طه توضيح صحنه خوان که در نمايش��نامه خوانی 
اجرا مي ش��ود، افراد هم نقش خوان ها را مي بينند و هم 
در تخيل خود مي توانند خيلی از صحنه ها را بازس��ازی 
کنند پس در نمايش��نامه  خوانی به نوعی ترکيب چند 
مسئله را داريم که مي تواند برای مخاطب، کارگردان و 
نقش خوان ها جذابيت داشته باشد و هر کدام با ايده های 

مختلف خوانش شود.
 برخورد نويسندگان با خوانش کتاب هايشان 

چطور است؟
هر نويس��نده مي تواند اجازه بدهد تا ديگران کتابش را 
خوانش کنند. اين ش��يوه ضمن معرفی بهتر اثر، برای 
کس��انی که نابينا هس��تند و نمي توانند تئاتر يا فيلمي 
 ببينند با نمايش راديويی و نمايش خوانی قادر خواهند 
بود از کتاب و داس��تان ها اس��تفاده کنن��د؛ در نتيجه 
نويس��نده مي تواند داس��تان ها و قلم خودش را بهتر و 
بيشتر معرفی کند تا افراد در موقعيت های مختلف کتاب 
او را بخوانند و کسانی که مي خواهند کارهای اقتباسی 
و برداش��تی از نمايشنامه يا کتابی داش��ته باشند از آن 
استفاده ببرند. به غير از نويسندگان، خوانش کاربردهای 
مختلفی مي تواند داش��ته باش��د چراکه صرفاً شنيدن 
نيس��ت. فيلمس��از يا کارگردان تئاتر وقتی داستانی يا 
نمايشنامه ای را مي خواند انگيزه ای مي شود برای تبديل 
شدن آن کتاب به فيلم يا نمايش و اين اتفاق خوبی برای 

نويسنده ای است که کتابش خوانش مي شود.
واکنش مخاطبان به اي�ن خوانش ها چگونه 

بوده است؟
برداشت ها مختلف اس��ت ولی همان طور که گفتم افراد 

نابينا و کم بينا خيلی مشتاق هستند مانند بقيه فيلم و تئاتر 
ببينند. حاال اين شيوه برايشان تصويرسازی ذهنی مي کند 
برای ساير مخاطبان هم هميشه خوانش جذاب بوده است؛ 
جذاب تر اينکه نويسنده ای قس��متی يا تمام نوشته اش 
را مي خوان��د و اگر تواناي��ی الزم را در بخش بيان و حس 
حتی تغييرات در صدا داشته باشد که به مقوله بازيگری 

برمي گردد برای مخاطب جالب و شنيدنی است.
ش�ما برای خوان�ش از کتاب ه�ای خودتان 

استفاده مي کنيد؟
خوانش های من جنبه نمايش��نامه ای دارد و داس��تانی 
نيستند. عمدتاً از روی نمايش��نامه های خودم خوانش 
دارم يا داستان های دراماتيک مثل کتاب »در پی عشق 
دويدن« درباره ادواردو آنيلی. اما چون داستان هايم هنوز 
چاپ نشده هيچ وقت از روی آنها خوانش نداشتم؛ البته 
انتش��ارات نيستان با مديريت س��يدمهدی شجاعی در 
فرهنگسرای انديشه از نويسنده ها دعوت مي کند تا درباره 
داستان های چاپ نش��ده يا در شرف چاپ شان خوانش 

داشته باشند؛ من هم شاهد چند جلسه خوانش بودم.
انتخاب مطالب ب�رای خوانش به چه صورت 

است؟
قطعاً بستگی به زمان بندی و حجم کتاب و نمايشنامه دارد. 
اگر کتاب کم حجم باشد مي توان همه آن را خوانش کرد 
اما اگر زمان محدود و کتاب پرحجم باشد قسمت هايی از 
کتاب انتخاب مي شود و نويسنده يا کارگردان مي توانند هر 
کدام که مهم تر و جذاب تر است و تأثيرگذاری بيشتری دارد 

را برای خوانش انتخاب کنند.
جنسيت چه نقشی در خوانش دارد؟

هر کدام بر کار مسلط تر باش��ند و بتوانند روی احساس 
مخاطب تأثير بگذارند و منظور را برسانند موفق هستند. 
بايد تکنيک های صدا و لح��ن بيان را بدانن��د؛ البته اگر 
شخصيت داستان خانم باشد بهتر است خانم بخواند و يا 
برعکس ولی فرد مي تواند به تنهايی کل داستان را بخواند.

خوانشگر بايد چه کسی باشد؟
به هر حال هر کاری اصول و فنون مربوط به خودش را 
دارد و بهتر اس��ت افرادی که علم و توانايی کار را دارند 
وارد ش��وند تا توان تأثيرگذاری را داشته باشند. صدای 
خوب در متن و لحن بيان ها مؤثر است و بهتر است افراد 
بازيگر خوبی برای خوانش باش��ند ام��ا اگر چنين افراد 
حرفه ای در اختيار نيست افرادی که عالقه مند و مستعد 

هستند هم مي توانند خوانش کنند .
در ايران چقدر هنر خوانش شناخته شده است؟

ايرانی ها از قديم عالقه زيادی به داستان گويی و داستان 
شنيدن داشته اند. اين را در تمام ادبيات کهن به خوبی 
مي توان ديد، داستان های حماسی و اسطوره ای زيادی 
داريم که نويسندگان سعی کرده اند اين شيوه را داشته 
باشند؛ از هزار و يک شب گرفته تا شاهنامه همه به همين 
سبک بوده اند. بعدها از زمان قاجار درام نويسی رواج پيدا 
کرد؛ بنابراين ايرانيان با داس��تان گويی ناآشنا نيستند. 
پرده خوانی شاهنامه حتی نمايش��نامه های روحوضی 
هم از اين دس��ت هس��تند ولی اينکه در زم��ان معاصر 
بخواهيم داس��تان ها را خوانش کنيم نيازمند معرفی و 
حمايت مالی است. قطعاً اگر در مسير درست باشد تبليغ 
و معرفی هم درست خواهد بود و مخاطب نسل جديد به 
اين سمت کشش پيدا مي کند تا بنشيند و بشنود. شايد 
عموم مردم با خوانش ها زياد آشنايی نداشته باشند. اين 
معرفی جای کار دارد تا در مسير بهتر قرار بگيريم و از اين 
طريق گرايش به کتابخوانی هم بيشتر مي شود چون با 
خوانش حس کنجکاوی و انگيزه افراد برای دنبال کردن 

اثر بيشتر مي شود.
در خوانش کدام استادان حضور داشته اند؟

در خوانش نمايش��نامه ها عمدتاً اس��تادان بزرگ تئاتر 
بوده اند و اين کار را به زيبايی انجام داده اند مثل محمد 
صالح عال و رسول نجفيان که خوانش هايی داشته اند و يا 
تأثيرگذارترين خوانش ها که مربوط به »قصه ظهر جمعه 

با شما« است که در ذهن ها ماندگار شده است.
با توجه به اينکه شما در دو حوزه داستان نويسی 
و نمايشنامه نويسی تبحر داريد جايگاه رمان 
و نمايش�نامه را چگون�ه ارزياب�ی مي کنيد و 

تأثيرگذاری کدام بر مخاطب ييشتر است؟
به مرور زمان تفاوت اين ها کم ش��ده است. پيش از اين 
رمان ها توصيف های زيادی داش��تند و در ش��رح زمان 
و مکان و فضا خيلی مي پرداختند ول��ی هرچه به جلو 
آمديم رمان ها توضيحات خود را کمتر کردند و خيلی از 
عناصر و ادبيات نمايشنامه ها در آنها وارد شد به صورتی 
که ديالوگ محور شدند. تفاوت اين دو در اين است که 
رمان برای خواندن است و نمايشنامه برای بازی کردن. 
حاال اگر خوانشی صورت بگيرد جنبه معرفی دارد و اينکه 
مخاطب بتواند با تصويرسازی و تخيل به آن پی ببرد اما 
چون رمان برای بازی نيس��ت ممکن است زمينه های 
ديگر از رمان اقتباس و برداشت شود. رمان حجم زيادی 
دارد در حال��ی که در نمايشنامه نويس��ی با محدوديت 
زمان مواجه هس��تيم. از طرفی س��بک نوشتاری رمان 
و نمايشنامه با هم متفاوت اس��ت ولی وقتی قرار است 
ادبيات خوانش شود نمايش کمک مي کند تا رمان ها هم 
به ايجاز و کنش و واکنش برس��ند و ديالوگ ها از حرف 
بيرون بيايند و حالت کنش زايی پيدا کنند. در اين راستا 
اگر عناصر دراماتيک کنش و واکنش ها و مسائل ديگر 
در رمان ها وارد شود کمک مي کند تا رمان های جديد به 

نسبت رمان های قديم بهتر اجرا و خوانش شوند.

خوانش،شیوهایکهگرایشبهمطالعهرابیشترميکند
در گفت وگوی »جوان« با ندا ثابتی درباره خوانش نمايشنامه و رمان مطرح شد

حماسهقهرماناندرقابسیما
نگاهي به سريال هاي شاخص تلويزيون در حوزه دفاع مقدس
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   محسن محمدي
مگر مي شود واقعه بزرگ و تاريخ سازي همچون هشت سال دفاع مقدس در آثار نمايشي 
تلويزيون انعکاس و نمودي نداشته باشد؟ جنگ تحميلي اين رسانه فراگير تصويري را 
نيز متأثر از خود کرده است؛ چه در آن هشت س�ال و چه پس از آن تا به امروز. فارغ از 
کيفيت، ساختار و فرم سريال هاي تلويزيوني بر مبنا يا نگاهي به دفاع مقدس، نوعي اراده 
و جهد عمومي در سازمان صدا و سيما براي پرداختن به اين موضوع مشاهده مي شود 
که البته در 30 س�الي که از پايان جنگ مي گذرد با نوساناتي همراه بوده است. هر چه 
هست، دست تلويزيون از مجموعه هاي نمايشي دفاع مقدسي خالي نيست و مي تواند 
آبروداري کند. به طور طبيعي برخي از اين آثار همچنان در ياد و خاطره مخاطبان خود 

مانده  اند و گذشت زمان غبار نسيان را بر چهره شان ننشانده و بعضي ديگر هم فقط ديده 
شده اند و بعد، به تاريخ پيوسته اند. بررسي آماري از تعداد سريال هاي ساخته شده در 
ژانر دفاع مقدس ما را به يک عدد به نسبت قابل قبولي مي رساند، با اغماض البته. آثار 
پرشمار هستند؛ گل پامچال، شکوه يک زندگي، پرواز در ارتفاع صفر، عشق سال هاي 
جنگ، خاک سرخ، بازگشت پرستوها، رقص پرواز، سفر به چزابه، نبردي ديگر، سيمرغ، 
کيميا، بهترين تابستان من، النه شيطان، خوش رکاب و... . با اين حال جاي کوچک ترين 
ترديدي نيس�ت که بعضي از ظرفيت هاي نمايش�ي و دراماتيک دفاع مقدس در آثار 
نمايشي تلويزيون مهجور و مغفول مانده است.  به مناسبت در پيش رو بودن هفته دفاع 
مقدس نگاهي داشته ايم به هشت سريال ش�اخص و ماندگار تلويزيون در اين حوزه. 

  خوش رکاب )1381(
عشق آتشين آتقي به غول آهني

باز شدن پاي داش مشتي ها به آثار دفاع مقدسي تلويزيون؛ در 
کنشي ظريف و محتاطانه البته. حکايت عشق بيمارگونه يک 
مرد جاافتاده و لوطي مس��لک به کاميونش؛ عالقه قدمت دار 
انسان به ماشين. علي ش��اه حاتمي، کارگردان خوش رکاب 
قهرمان س��ريالش، آتقي را در موقعيتي سخت و جانکاه قرار 
مي دهد؛ بردن تجهي��زات به جبهه آن هم ب��ا دردانه به جان 
بسته اش، خوش رکاب. آتقي راضي و ناراضي به همراه شاگرد 
سر به هوا و بلندپروازش، عزت، راهي جبهه مي شوند و ماجرا 
پش��ت ماجرا و داستان از پس داس��تان. يک طرح جذاب که 
دست کم در تلويزيون به نسبت بکر و بديع است. خوش رکاب 
البته در پايان به سرنوشت محتومي که قابل انتظار است، دچار 
مي شود. آتقي و عزت سخت تحت تأثير اتمسفر جبهه و رفتار 
رزمندگان قرار مي گيرند و به نوعي متحول مي شوند و از اين رو 
به آن رو. کار به جايي مي رسد که عزت مجروح مي شود و آتقي 
هم حاضر و مايل به گذشتن از کاميون محبوبش که حاال به 
»خوش غيرت« تغيير نام داده است. کاراکترهاي آتقي و عزت 
همچنان در زمره نقش آفريني هاي خاطره انگيز محمد کاسبي 

و مجيد صالحي به شمار مي رود. 
   در چشم باد )1388(

از قلعه مرغي تا خرمشهر
تصوير يک حماس��ه از پادگان قلعه مرغي تا مسجد جامع 
خرمشهر. مس��عود جعفري جوزاني در پروژه اي بزرگ و پر 
دردس��ر و از وراي روايت زندگي اعضاي خانواده اي با فاميل 
س��مبليک »ايراني« يک دوره تاريخي از نهضت جنگل تا 
آزادسازي خرمشهر را براي مخاطب به تصوير مي کشد. بيژن 
ايراني که در جريان قيام خلبان��ان پادگان قلعه مرغي عليه 
انفعال ارتش رضاخاني در برابر هجوم نيروهاي متفقين مجبور 
به زندگي پنهاني شده است، با تصور اينکه همسرش، ليلي 
توسط نيروهاي ارتش سرخ در ايران اعدام شده به ينگه دنيا 
مي گريزد. سال ها بعد و با دريافت نامه اي درمي يابد که عشق 
قديمي اش نه تنها زنده است که حتي پسري از او به يادگار 
دارد. بيژن در پي زن و فرزند راهي ايران مي شود، همزمان با 
ش��روع جنگ تحميلي. پس از کندوکاوهاي فراوان ليلي را 
مي يابد اما تنها فرزندشان راهي جبهه شده است. دست تقدير 
بيژن و پسرش را براي اولين بار درست در جلوي مسجد جامع 
خرمشهر پس از آزادسازي اين ش��هر با هم روبه رو مي کند؛ 

ديداري براي اولين و آخرين بار. 
بيژن، يگانه فرزندش را در آغوش مي گيرد و در همان حال 
ترکش يک خمپاره به او اصابت مي کند ت��ا ماجرا، پاياني 
دراماتيک به خود بگيرد؛ يک ملودرام تاريخي اس��تاندارد. 
جعفري جوزاني گليم س��ريالش را از آب بيرون مي کشد و 
اثري ماندگار از خود به يادگار مي گذارد. شخصيت پردازي 
مناسب، شناخت و احاطه کارگردان بر مقطع تاريخي مورد 
بحث، استفاده از بازيگران توانا و حرفه اي، طراحي اتفاقات 
جذاب در بستر فيلمنامه و... همه و همه دست به دست هم 

مي دهند تا در چشم باد به س��ريال جذاب و واجد کيفيت 
تبديل ش��ود. پارس��ا پيروزفر در نقش بي��ژن ايراني بازي 
ماندگاري از خود بروز مي دهد؛ همچنان که سعيد نيکپور، 

کامبيز ديرباز، اکبر عبدي و به خصوص رضا شفيعي جم. 
   شوق پرواز )1390(

يک اثر دوپاره
موج البته نه چندان مرتفع و دامنه داري که از »سيمرغ« آغاز 
شده است به »شوق پرواز« مي رسد. يداهلل صمدي، کارگردان 
نام آشناي سينما به سفارش بنياد شهيد و امور ايثارگران سريالي 
را بر مبناي زندگي خلبان شهيد عباس بابايي تدارک مي بيند. 
خانواده معزز شهيد بابايي پيشنهاد مي کنند که نقش او را با 
توجه به قرابت ظاهري شهاب حسيني بازي کند. خواسته اي 
که اجابت مي شود و شهاب حسيني در قالب شخصيت شهيد 
عباس بابايي جلوي دوربين مي رود. الهام حميدي، ش��هرام 
حقيقت دوس��ت، کوروش تهامي و... ديگر بازيگران س��ريال 
هستند. مشکل س��ريال صمدي، دو پارگي مشهود آن است؛ 
داس��تان تا آنجا که در پيش از وقوع انقالب مي گذرد و نحوه 
تحصيل و آشنايي شهيد بابايي با همسرش را روايت مي کند به 
شدت بار دراماتيک دارد و حتي شبيه سريال هاي مرحوم علي 
حاتمي و حسن فتحي است اما در شق دوم، يعني قسمت هاي 
مربوط به آغاز جنگ تحميلي، به يک اثر خشک و جدي جنگي 
تبديل مي شود. همين تناقض و نامتجانس بودن است که سريال 
را آنچنان که بايد و شايد در چشم و دل مخاطب عزيز نمي دارد 

و شوق پرواز نه آني مي شود که انتظار مي رود. 
   کيميا )1394(

پرهزينه اما نااميدکننده 
همچنان عنوان طوالني ترين سريال ايران را يدک مي کشد 
با 110 قسمت. يک پروژه بزرگ که قرار بود عظيم و ماندگار 
هم باشد که درباره قسمت دومش حرف و حديث هايي وجود 
دارد. يک سريال پربازيگر و البته پرخرج که يا هواداران سينه 
چاک دارد يا منتقدان شمش��ير از رو بسته. در مجموع از اين 
خيل بازيگران و اين همه هزينه، انتظار بيشتري مي رود. جواد 
افشار به بهانه روايت زندگي دختري به نام کيميا، از نوجواني تا 
ميانسالي، نگاهي به تاريخ معاصر دارد که بالطبع بخش عمده اي 
از آن در دوران دفاع مقدس مي گذرد. تمرکز عمده سريال به 
مقطع محاصره، سقوط و س��پس آزاد سازي خرمشهر است. 
»کيميا« مجموعه اي از بازيگران صاحبنام را دستچين کرده 
است؛ از استخوان خردکرده هايي چون حسن پورشيرازي، آزيتا 
حاجيان، محمدرضا شريفي نيا، رضا کيانيان و مهدي سلطاني 
گرفته تا جوان ترين هايي مانند مهراوه شريفي نيا، پوريا پورسرخ، 
مهدي پاکدل، اميرحسين آرمان و حامد بهداد. نتيجه اما چنان 
نمي شود که انتظار مي رود. اصرار کارگردان بر نقش آفريني 
تمام دوران زندگي کيميا توسط يک بازيگر ضربه اصلي را به 
سريال مي زند؛ خاصه آن که مهراوه شريفي نيا نيز به نشستن 
گريم سنگين بر چهره اش سختگيري مي کند و وسواس نشان 
مي دهد و در نتيجه، کيميا در ميانسالي کاراکتري طنزآلود و 

مضحک پيدا مي کند. 


