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 آذر 1400

حرفه ای
کارگردان: مصطفی تقی زاده

تهیه کننده: سعید خانی
بازیگران: سیروان خسروی، زانیار خسروی، سارا بهرامی، 

ماهور   الوند،  علی مصفا، علیرضا  ثانی فر و…

سریال »حرفه ای« از جنبه  فیلم نامه در ابتدای کار خود 
به شدت هیجانی شروع می شــود. یک مقدمه  مرموزی 
را شاهد هستیم که ســیروان خسروی در نقش فردی به 
اسم سیامک به نظر می رسد که یک کارچاق کن حرفه ای 
اســت، اما هدف و انگیزه هایش از انجام کارهای سکانس 
اول برای مان تا حدودی در هاله ای از ابهام قرار دارد. او چه 
اتفاقاتی را پشت سر گذاشته تا االن به این شکل درآمده؟ 
بخش عمده ای از داســتان فصل اول سریال »حرفه ای« 
باید روی این اساس سوار شــود که این فرد را بشناسیم. 
در درجه  دوم، خط اصلی داســتانی یا پی رنگ کلی کار 
برای مان نامفهوم جلوه می کند. اگر کسی از بیننده  قسمت 
اول بپرسد سریال »حرفه ای« داستانش درباره  چه چیزی 
است، از پاســخ می ماند چون آن قدر اتفاقات قسمت اول 
جسته و گریخته روایت شده و آن قدر شخصیت های ریز 
و درشت جلوی دوربین ظاهر می شوند که بیننده می ماند 
آیا واقعا فیلمنامه  درســتی در کار است؟ فعال و بر اساس 
قسمت اول می توان نتیجه گرفت که خشت اول فیلمنامه 

بد گذاشته شده. / رسول خردمندی
ســریال »حرفه ای« مخاطب را در مقابل شخصیت های 
متعدد و پیچیده بــا قصه هایی به ظاهــر معماگونه قرار 
می دهــد. برخالف انتظــار بیننــده معرفــی کاملی از 
کاراکترهای خود در قسمت اول ندارد و این گونه مخاطب 
را مشتاق و کنجکاو برای دنبال کردن قسمت های بعدی 
نگه می دارد. عالوه بر طرح قصه هایی تو در تو و پیچیده، 
در بخش انتخاب بازیگران هم به گونه ای عمل شــده که 

کنجکاوی مخاطب دو چندان شود./ نماوامگ

دیالوگ ها خــام، بی محتوا و فاقد اثــر پیش برندگی اند. 
بازیگران دیالوگ ها را صرفًا حفظ کرده اند و هیچ روحی 
به کاراکتر ها بخشیده نشــده  و نقش ها روی کاغذ باقی 
مانده اند. بدتر اینکه فاجعه اصلی از همان صحنه  ابتدایی 
شروع می شود. سیروان خسروی دو جوان را دست بسته 
از ماشینی پیاده می کند. دو جوان بسیار آرام و یکی حتی 
در ســکوت مطلق آدم کش را همراهی می کند و ذره ای ، 
تنها ذره  ای اکت نشان نمی دهند. شخصیت پردازی های 
عجیب و غریب، نکته  قابل توجه دیگر ســریال است. به 
چهار برادری اشاره می کنم که یکی از شرق و یکی از غرب 
و دیگری شــمال و آن یکی جنوِب حوزه  انسان شناسی 
سربرآورده اند. کاش نگارنده کمی هم به نقش ژنتیک در 

تکامل شخصیت انسان ها توجه می کرد. / وصاله لطیفی

سریال »حرفه ای« از جنبه  فیلم نامه در ابتدای کار خود به شدت هیجانی 
شروع می شود. یک مقدمه  مرموزی را شاهد هستیم که سیروان خسروی 
در نقش فردی به اسم سیامک به نظر می رسد که یک کارچاق کن حرفه ای 
اســت، اما هدف و انگیزه هایش از انجام کارهای سکانس اول برای مان تا 
حدودی در هاله ای از ابهام قرار دارد. او چه اتفاقاتی را پشت سر گذاشته 
تا االن به این شکل درآمده؟ بخش عمده ای از داستان فصل اول سریال 
»حرفه ای« باید روی این اساس سوار شــود که این فرد را بشناسیم. در 
درجه  دوم، خط اصلی داســتانی یا پی رنگ کلــی کار برای مان نامفهوم 
جلوه می کند. اگر کسی از بیننده  قسمت اول بپرسد سریال »حرفه ای« 
داستانش درباره  چه چیزی اســت، از پاسخ می ماند چون آن قدر اتفاقات 
قسمت اول جسته و گریخته روایت شــده و آن قدر شخصیت های ریز و 
درشت جلوی دوربین ظاهر می شوند که بیننده می ماند آیا واقعا فیلمنامه  
درستی در کار است؟ فعال و بر اساس قسمت اول می توان نتیجه گرفت که 

خشت اول فیلمنامه بد گذاشته شده. / رسول خردمندی

دیالوگ ها خام، بی محتوا و فاقد اثــر پیش برندگی اند. بازیگران 
دیالوگ ها را صرفًا حفــظ کرده اند و هیچ روحــی به کاراکتر ها 
بخشیده نشــده  و نقش ها روی کاغذ باقی مانده اند. بدتر اینکه 
فاجعه اصلی از همان صحنه  ابتدایی شــروع می شود. سیروان 
خســروی دو جوان را دست بســته از ماشــینی پیاده می کند. 
دو جوان بسیار آرام و یکی حتی در ســکوت مطلق آدم کش را 
همراهی می کند و ذره ای ، تنها ذره  ای اکت نشــان نمی دهند. 
شــخصیت پردازی های عجیب و غریب، نکته  قابل توجه دیگر 
سریال است. به چهار برادری اشــاره می کنم که یکی از شرق و 
یکی از غرب و دیگری شمال و آن یکی جنوِب حوزه  انسان شناسی 
سربرآورده اند. کاش نگارنده کمی هم به نقش ژنتیک در تکامل 

شخصیت انسان ها توجه می کرد. / وصاله لطیفی

ســریال »حرفــه ای« مخاطــب را در مقابــل 
شــخصیت های متعدد و پیچیده بــا قصه هایی به 
ظاهر معماگونه قرار می دهد. برخالف انتظار بیننده 
معرفی کاملی از کاراکترهای خود در قســمت اول 
ندارد و این گونه مخاطب را مشتاق و کنجکاو برای 
دنبال کردن قسمت های بعدی نگه می دارد. عالوه بر 
طرح قصه هایی تو در تو و پیچیده، در بخش انتخاب 
بازیگران هم به گونه ای عمل شــده که کنجکاوی 

مخاطب دو چندان شود./ نماوامگ
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