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سینما و تلویزیون

نگاهى به سريال «حرفه ای»

بازی های معمولی
با چاشنی هیجان و تعلیق
گروه سینما و تلویزیون -سریال «حرفه ای» از سریال های در حال پخش
در شبکه نمایش خانگی اســت .پخش این سریال از  ۲۱مهر آغــاز شد و
تاکنون  ۱۴قسمت آن پخش شده است .سارا بهرامی ،سیروان خسروی،
ماهور الوند ،زانیار خسروی ،علی مصفا ،مزدک میرعابدینی ،علیرضا ثانی
فر ،بهاره کیان افشار ،المیرا دهقانی و بهناز جعفرى در این سریال نقش
آفرینی کرده اند .نویسندگی و کارگردانی سریال حرفه ای که در ژانر
اجتماعی و اکشن ساخته شده ،برعهده مصطفی تقیزاده است.
سریال حرفه ای ،نخستین تجربه سریال سازی تقی زاده پس از ساخت فیلم
سینمایی «زرد» محسوب می شود.
سریال حرفه ای درباره به قتل رسیدن تعدادی از اعضای یک خانواده و
وابستگان آن ها توسط یک قاتل حرفه ای است.
طبیعت ًا سریالی با اینموضوع ،به لحاظ فیلم نامه ،باید از ساختار
پرتعلیقی بهره مند باشد و شاهد روایــت قصه ای پر رمز و راز
ن اتفاق را در برخی قسمت ها شاهد هستیم.
باشیم؛ ای 
سیروان خسروی از خوانندگان نام آشنای کشور است  .او
نقش محوری سریال را برعهده دارد و معماهای حرفه ای
نیز بر مبنای حرکات و فعالیت های او پایه گذاری شده
است .او در «حرفه ای» در نقش فردی به نام سیامک
ظاهر می شود که به نظر یک کارچاق کن فوق العاده
حرفه ای است.
در ابتدای سریال سکانس های نامفهوم از شخصیت
هــای مختلف چندان کمکی به مخاطب در درک
داســتــان کلی ســریــال نمی ک ــرد ،البته ایــن ایــراد
بــا ســپــری شــدن چند قسمت از ســریــال و معرفی
شخصیت هــای مختلف برطرف شــده اســت .با این
حــال ،سریال بعد از گذشت  ۱۴قسمت ،فــاش بک
چندانی به گذشته شخصیت ها نــزده و بــرای معرفی
شخصیت و گذشته آن ها اقدامی نکرده است .هنرنمایی
فقط تعداد انگشت شماری از بازیگران سریال قابل قبول
است .سیروان خسروی که شخصیت اصلی سریال حرفه ای
است ،توانسته است به خوبی از اجرای نقش خود بربیاید و حس
یک کارچاق کن را به مخاطبان انتقال دهد.بخشی از این انتقال
حس قوی و تاثیرگذار را باید پای کارگردان سریال بگذاریم .بسیاری از

مولفه هایی که روی شخصیت و زبان بدن کارچاق کن مجموعه «حرفه
ای» تاثیر دارند از سکوت بازیگر تا نوع نگاه و لحن سرد صدای او نشان
از کارگردانی خوب مصطفی تقی زاده دارند.اما هر چقدر که بازی خوب
و روانــی از ســیــروان خسروی شاهد هستیم ،بــازی بــرادر کوچک تر او
زانیار ،چنگی به دل نمی زند.برخی نقشآفرینیهای سریال «حرفهای»
قابل قبول نیستند و در بهترین حالت ،بازیگران کارکشته این سریال،

خاطره بازی

سفر طوالنی
«هاچ زنبور عسل»
نقشآفرینیهای معمولی را ارائه دادهانــد .از علی مصفا مثل بسیاری از
مواقع ،بازی بسیار معمولی را شاهد هستیم و حتی زمانی که در برخی
سکانس ها قصد همذات پنداری با یکی از کارکترهای سریال را دارد،
تالش چندانی برای القای این احساس به مخاطب نمی کند و با چهره
سرد و یخی او رو به رو هستیم.دیالوگهای سریال حرفه ای ،چندان حرفه
ای نیست و گاهی تصنعی و غیر قابل باور می شود که بر نقشآفرینیهای
معمولی تعدادی از بازیگران تاثیر می گذارد .بازیگران خوبی مانند سارا
بهرامی ،با بهترین نقش آفرینی های شان فاصله دارند .بازیگران تازه کار
نیز بیشتر به لطف طراحی لباس و چهرهپردازی سریال در نقشهای شان
قابل قبول نشان داده می شوند.
در مجموع میتوان گفت که در بین بازیگران این سریال ،سیروان
ش خود باورپذیر
ت تا در نق 
خسروی تالش بیشتری کرده اس 
باشد و شاید اگــر فیلم نامه بهتری در اخــتــیــارش قــرار
میگرفت ،میتوانست نقشآفرینی بهترى از خود به جا
بگذارد.همچنان که به پایان پخش سریال نزدیک می
شویم -البته اگر فصل بعدی برای آن تعریف نشود-
تاکنون دالیل محکم و مخاطب پسندی برای قتل
شخصیت های مختلف سریال ارائــه نشده است.
البته ساخت سریال اکشن و جنایی به خودی
خود جذابیت های فراوانی دارد و هر چه تعلیق
در قصه بیشتر باشد ،مخاطبان را با خود همراه
و راضــی می کند .از حق نگذریم ،حرفه ای با
وجود مشکالت مختلف در فیلمنامه توانسته تا
حدی فضای ابهام و تعلیق را حداقل در برخی
قسمت ها به خوبی ایجاد و مخاطبان را همراه خود
کند اما فیلم نامه ای قوی تر و بازی روان تر تعداد
بیشتری از بازیگران به خصوص بازیگران باتجربه که
بازی های معمولی آن ها را شاهد هستیم می توانست
چاشنی درام و هیجان سریال را بیشتر کند.حاال باید
تا پایان سریال که زمان زیادی هم از آن باقی نمانده است
منتظر بمانیم و ببینیم که آیا کارگردان در قسمت های پایانی،
مخاطبان را شگفت زده خواهد کرد و با پایانبندی حرفه ای سریال
رو به رو خواهیم بود؟

در اين شماره برای خاطره بازی سراغ يكى از كارتون هاى
خاطره انگيز بچه هاى دهه  ۶۰رفتيم.
«هاچ زنبور عسل» با نام اصلی «ماجراهای هاچ زنبور عسل»
انيميشنى  ۹۱قسمتی بــود كــه ســال  ۱۹۷۰در یکی از
استودیوهای معروف آن دوران کشور ژاپــن تولید شد و در
دهه شصت از تلويزيون ايران پخش مى شد .شخصیت اصلی
این سریال کارتونی ،هاچ ،با صدای ناهيد اميريان دوبله شد.
صدای ناهید امیریان بهجای شخصیتهای اصلی بسیاری
از کارتونهای خاطرهانگیز دیگر مثل خرس مهربون (پسر
شجاع) ،جینا (پینوکیو) ،موشکا (میشکا و موشکا) ،بنر (سنجاب
کوچولو) ،نِل (دختری به نام نل) ،فلون (خانواده دکتر ارنست)،
سباستین (بــل و سباستین) ،لوسیمی (مــهــاجــران) ،آنت
(بچههای کوه آلپ) و بامزی (بامزی قویترین خرس دنیا) در
خاطرهها مانده است.انیمیشن «هاچ زنبورعسل» همراه با چند
انیمیشن دیگر در دهه  ۶۰از برنامه کودک و نوجوان تلویزیون
کشورمان پخش میشد.
البته «هاچ زنبور عسل» يكى از کارتونهای دوست داشتنی اما
با فضایی عجیب و غریب و وهمانگیز بود که نه تنها از فانتزیها
و شیرینیهای یک کارتون برای مخاطب کودک و نوجوان آن
روزگــار برخوردار نبود ،بلکه حتی دربرگیرنده فضای تلخ و
غصهداری بود که مشخص نیست چه رمز و رازی در آن وجود
داشت که این چنین ما را پای گیرندههای سیاه و سفید شبکه
 2تلویزیون میخکوب میکرد.اين کارتون داستان زنبوری
به نام هاچ بود که در کودکی از مادرش که ملکه زنبورها بود
جــدا میشود .هــاچ به سفری طوالنی دســت میزند تا مادر
گمشدهاش را پیدا کند ،در حالی که طبیعت و اتفاقات همیشه
با او مهربان نیست و خطرات زیادی تهدیدش میکنند .قصهای
که موسیقی و دوبالژ بی نظیرش ،ما را مبهوت خود میکرد.
بعد از ساخت فصل اول کارتون «هاچ زنبورعسل» به کارگردانی
ای پی کــوری ،یک انیمه دیگر در دنباله ایــن کارتون با نام
«ماجراهای جدید هاچ زنبور عسل» در سال  ۱۹۷۴نیز تولید
و پخش شد .جالب است بدانید که طی همان سالها نسخه
اصلی سریال به خاطر فیلم نامه غمانگیزش مشهور شد.

