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به تازگــی در اغلب ســریال های نمایش خانگی به اقشــار پردرآمد و 
ثروتمند جامعه پرداخته می شــود و زندگی لوکس و الکچری آنها به 
نمایش گذاشته می شود و به طبع آن، تماشای زندگی ها می تواند بر روی 
مخاطب تأثیر بگذارد و باعث ترویج فرهنگ تجمل گرایی شود و جامعه 
را به ســمت مصرف گرایی  ببرد. فرزند شما ممکن است بعد از تماشای 
این سریال احساس نارضایتی کند و آرزو داشته باشد تا مانند خانواده 
شاهنگ بتواند جت شخصی داشته باشد و در خانه های لوکس زندگی 
کند.  نکته دیگر مسئله خانواده است. خانواده در این سریال به شکلی 
دیگر نشان داده می شــود. اعضای خانواده شاهنگ برای حفظ تجارت 
و بیزینس خود در کنار هم قرار گرفتند و در پشت پرده هیچ اعتمادی 
به یکدیگر ندارند و هر کدام به دنبال منافع خود هستند، به طوری که 
اخبار گم شدن ارشد در دریا را پخش نمی کنند تا سهام شرکتشان افت 

نکند./ نفیسه عبداللهی

سریال »جزیره« مضمون متفاوتی نسبت به سریال های اخیر شبکه 
نمایش خانگی دارد. ســیروس مقدم که از جملــه کارگردان هایی 
است که به خوبی با ذائقه مخاطبان آشنا است، در کنار روایتی ساده 
و سرراســت، قصه ای معمایی و کنجکاوی برانگیز را برای مجموعه 
»جزیره« انتخاب کرده که برای بسیاری از مخاطبان کشش خاصی 
دارد. با وجود بازیگران تراز اول به نظر مجموعه »جزیره« با مشــکل 
بازیگری مواجه است. شــادی مختاری که در نقش صحرا بازی می 
کند، با وجود اینکه در جزیره نقش محوری را برعهده دارد، اکت های 
بازیگری جذابی ندارد و در بســیاری از اوقات نمی تواند آن طور که 
شایسته است نقش خود را ایفا کند. هر چند بازی محمدرضا فروتن 
نسبت به بازی های قبلی او همچون سریال »مانکن« واقع گرایانه تر و 
بهتر است، اما هنوز فاصله زیادی از بهترین نقش آفرینی هایش دارد. 

/ مجله کوروش

فروتن همچون همیشــه، پرســتیژ دیالوگ گویی و 
بازی اش را در »جزیره« هم حفظ کرده، بازی فیروز آذر 
می تواند در قسمت های آینده بهتر شود و امیر مقاره 
که نقش ارشــد شــاهنگ را بر عهده دارد با کمترین 
دیالوگ در قسمت اول و با تکیه به نگاه، رفتار و زبان 
بدنش تا اینجــای کار ثابت کرده کــه می توانیم به 
حضورش در این ســریال و عرصه بازیگری تا حدود 
زیادی امیدوار باشــیم و نگاهی مثبت بــه ورود این 

خواننده به ُجرگه سینمای ایران داشته باشیم.
/ سینما نوین
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