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بازیگران زن تلویزیون اینترنتی 
در سال ۹۹ 

در سال گذشته شبکه نمایش خانگی 
محمل خوبی برای قدرت نمایی بازیگران زن شد، تا 
جایی که تفاوت سبک و سطح بازی را از تلویزیون 
تا وی.او.دی می توان حس کرد و شــاید یکی از 
مهم ترین دالیلش این اســت که فیلمنامه ها با 
محدودیت کمتری برای بازیگران زن نوشته شدند 
و قدرت مانور بیشتری مهیا کردند. یکی از بهترین 
نمونه ها پانته آ پناهی ها در فصل پایانی »کرگدن« 
بود که یکی از بهترین بازی های خود و این چند 
ســال اخیر را به نمایش گذاشــت. زنی به ظاهر 
قدرتمند و مافیا که با گذشته تاریک و پر از بدبختی 
سراسر عقده و زخم در پی انتقام است اما عشق 
گویی او را از پا درمی آورد. بازی دقیق و با جزئیات 
او، به ذلت کشیده شدن و در تنگنا قرارگرفتن به 
تمامی در بازی او رعایت شد. این همت در بازی 
رویا تیموریان و هدیه تهرانی در سریال »هم گناه« 
هم دیده شد، این هر دو شــخصیت با اینکه ذاتا 
منفی نیســتند در ســیر حوادث  با گذشته ای 
خاکستری تن به کنش های منفی داده اند. تهرانی 
با »هم گناه« نســل جدید مخاطب را هم همراه 
خود کرد و مخاطبین کم سن تر نیز که درخشش 
او را در دهه ۷۰ ندیده بودند، مجاب به پذیرفتن او 

به عنوان ستاره شدند. 
حاال که صحبت از نسل جدید شد، نباید بازیگر 
تازه نفســی مثل پردیس پورعابدینــی را از قلم 
انداخت که با نقش »راضیه مانلی« در »آقازاده« 
خیلی بی تمایل به ادا و رفتار اضافه جلوی دوربین 

ظاهر شد. لعیا زنگنه هم در نقش شریفه کم در این 
سریال ندرخشید. 

در یکی دیگر از مجموعه هــای اینترنتی یعنی 
»قورباغه«، سحر دولتشــاهی تا اینجا شمایلی 
متفاوت تر از ســال های گذشــته اش به نمایش 

گذاشته که شایسته توجه است. 

 بازیگــران زن تلویزیــون 
در سال ۹۹ 

در تلویزیــون هم فاطمــه گودرزی 
با سریال »شــرم« نقش متفاوتی را تجربه کرد 
که از کلیشه نقش های چند ســال اخیر او دور 
بود و خوش درخشید. ســریال »نجال« هم که 
مجموعه ای زنانه محسوب می شد، در سال گذشته 
دو بازیگر زن اصلی خود را با قدرت در داســتان 
پیش برد. سارا رسول زاده و آزیتا حاجیان که نقش 
دو زن جنوبی را بازی می کردند، حس مخاطب را 
همراه بازی خود و قصه کردند و همین نقطه قوت 
مجموعه شد. این قدرت نمایی زنانه فقط در ژانر 
ملودرام اتفاق نیفتاد و ژاله صامتی با »زیرخاکی« 
نقش طنز خود را با شیرینی هرچه تمام تر ایفا کرد. 

در مجموعه »سرباز« الیکا عبدالرزاقی این گواهی 
را می دهد که شخصیت زن سریال سوار بر مرکِب 
تفکر اســت چراکه مونولــوگ می گوید؛ ضمیر 
نهان دارد و این ضمیر نهان و دادگِر شــخصِی او 
ولو به نادرســت به او قوه گزینش ، انتخاب و نقد 
را می دهد تا ســنجیده تر رفتار یک زن امروزِی 
ملموس را تبلیغ کند. همین رویه در شخصیِت 
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تیپیکال »هما«  با بازِی خوب و قابل قبول »ریما 
رامین فر« در مجموعه »پایتخت« نیز هویداست 
که درست است جایگاه دانای کل او در آن خانواده 
عَرضی، اضافی و گاه غیرقابل باور اســت اما نقش 
مرشد و راهنمای اصولی یک خانواده پرجمعیت 

را ایفا می کند.

 بهترین بازیگران مرد تلویزیونی 
سال ۹۹

از این سو اگر به سراغ مردان بازیگران 
و نقش هــای ایفاشــده در ســال 99 از مدیوم 
مجموعه های تلویزیونی نقــب زنیم، فکت های 
مهم تری را به دســت می آوریــم.  همانطور که 
می دانیم اساسا جایگشت موقعیتها و نقش هایی که 
احتمال وقوع دارد معموال بر دوش مردان گذاشته 
می شود و به همین سبب مردان نیز بنا بر ژانری که 
اثر را تعریف می کند کنش های خود را در یک خرقه 
ژانری جای می دهند. جدا از ارزیابی و تعینی نقادانه 
که کدام نقش برتر و ارزنده تر و کدام نقش ضعیف 
بوده است، باید نگرش تحلیلِی خود را اینچنین بر 
این تم فائق کنیم که شــخصیت های مرد درون 
سریالها معموال عاملیِت انرژی زای خود را از فراخود 
)سوپرایگو( خود اخذ می کنند تا از نهاِدشان و به 
همین خاطر در عین کنش مندی ، تیپیکال جلوه 
می کنند و همین می شــود که نقش های مردانه 
ایرانی در مجموعه ها بیشتر زیر آواری از اتفاقات در 

داستان به زحمت خود را پله پله بیرون می کشند.
مثال بازِی شــیرین، درســت و خــوب »پژمان 
جمشیدی« در مجموعه »زیرخاکی« و یا »هادی 

تلویزیون و شبکه نمایش خانگی
در سالی که گذشت

 همه چیز تحت تاثیر 
انقالب اینترنتی ستاره ها

 دنیا خمامی :  تلویزیون در سال کرونایی ۹۹ در محک سختی قرار 
گرفته بود و شاید نتوان نمره باالیی به آن داد چراکه در اغلب ایام 
سال تجربه دندان گیری نصیب مخاطب نشد و جز چند مورد معدود 
که  ندیدیم  دیگری  جذاب  مجموعه  می کنیم  اشاره  آن  به  گزارش  این  در  که 
توجهمان را جلب کند. اما از طرف دیگر شبکه نمایش خانگی سال درخشانی را به 
سبب ارائه پروژه هایی که اغلب در سال قبل از کرونا ساخته شده بود و حضور 
بازیگران ستاره را به همراه داشت، پشت سر گذاشت. در ادامه ترین های نمایشی 
تلویزیون و وی. او.دی در چند بخش اصلی در سال ۹۹ را به انتخاب تحریریه 

»ماهنامه صبا« مرور می کنیم. 


