
سینمای ایران

به طور مثال حاال با اکــران فیلم »هفت و نیم« 
و بازی دخترانی کــه در این فیلم حضور دارند، 
بیشــتر می توان متوجه طیف متنــوع بازی و 
اسامی زیاد در این طبقه شد. فیلمی که با حضور 
بازیگرانی نظیر آناهیتا افشار، فرشته حسینی، 
هستی مهدوی، ندا جبرئیلی و ...  ماه گذشته به 

صورت اینترنتی اکران شد. 

    رد پررنگ ستاره های دهه هشتاد
در دهه هشــتاد و در میان بازیگران جوان آن 
دوره با ورود باران کوثری، ترانه علیدوســتی، 
پگاه آهنگرانی و گلشــیفته فراهانی که همگی 
ریشه  خانوادگی هنری داشتند و همان امتیاز 
هم در معرفی شــان نقش مهمی داشت، شاهد 
آن بودیم که این بازیگران توانستند با نقش های 
بسیار موثر ردپایی پررنگ از خود به جا بگذارند و 
ماندگار شوند. تاثیر حضور آنها در میان بازیگران 
بعد از خودشان به وضوح دیده می شد تا جایی 
که حتی برخی، بازیگــران تازه کار دیگری را بر 
اساس شباهت های ظاهری و حتی شکل حرف 
زدنشــان معرفی میکردند که یادآور شــمایل 
آن ها برای مخاطب شــود و این را در هنگامه 
حمیدزاده و آناهیتا افشــار و شباهتشــان به 
گلشــیفته فراهانی، و نازنین بیاتی و شباهتش 
با ترانه علیدوستی و موارد دیگر شاهد بودیم.     
نظیــر  نــی  بازیگرا درخشــش  و  ورود 
طنازطباطبایی، هانیه توسلی، سحر دولتشاهی، 
نــگار جواهریان و حتی آزاده صمدی، ســتاره 
پسیانی )در تئاتر بیشتر( و هدی زین العابدین 
و ... تغییراتی را در رویه و فرم بازی ها به وجود 
آورد و دایــره را کمــی بزرگ تر کرد و شــکل 
اکت ها را تا حدودی تنوع بخشید. در این میان 
طنــاز طباطبایی با تنوع نقش هــای متعدد و 
درخشــش های مکرر در میان دهه شصتی ها  

جزو ماندگاران این دهه ست. 

 باز شدن درهای بسته 
اما در دهــه نود بیشــتر از هر زمــان دیگری 
کارگردانــان و تولیدکنندگان آثــار لزوم این 
موضوع را حــس کردند که در نســل دختران 
جوان، فهرست بسیار الغری وجود دارد که باید 
برای حجیم تر کردن آن به جوانان اعتماد کرد 
و همین موضوع باعث اســتفاده از چهره های 
ناشــناخته بــرای نقش های اصلــی از طریق 
اعالم در فضــای مجــازی و محمل های دیگر 
شد و توانستند برخی از دختران بعضا مستعد 
و عالقه مند به بازی را کشــف و معرفی کنند. 

روندی که می توان نمونه آن را در سریال »پدر« 
با ریحانه پارسا دید؛ بازیگری که تنها با 19 سال 
ســن جلوی دوربین رفت و نامش به سرعت و 
البته با تکیــه به فضای مجازی بر ســر زبان ها 
افتاد و بازی قابل قبولی هم در سریال »پدر« از 
خود نشان داد. پس از آن هم روی صحنه رفت و 
تجربه اول سینمایی اش را با پیمان قاسم خانی 

تجربه کرد. 
حامــد عنقا نشــان داده که عالقه بــه معرفی 
چهره های جوان تر و کم سن وســال تر دارد چرا 
که بعد از »پدر« هم در سریال »آقازاده« و این 
بار با ریسک بیشــتری پردیس پورعابدینی را 
برای نقش اصلی انتخــاب کرد. پورعابدینی در 
ســریال »آقازاده« در دو نقش متفاوت یعنی 
مانلی و راضیه حضور قابل توجهی داشته و نوید 
ظهور یک بازیگر زن خوش آتیه را در سینمای 
ایران می دهد. او با اینکه پیــش از این تجربه 
جدی بازیگری سریال نداشته، جلوی دوربین 
راحت است و بازی درســتی در موقعیت های 
ســخت از خود بروز می دهد. جسارت یکی از 
المان های شاخص دختران دهه هفتاد و بعدتر 
هشتاد است که همین جسارت آنها را به سمتی 
برده کــه برخالف چهره های معرفی شــده در 
دهه های گذشته روبه روی دوربین به شدت با 

نقش همسان و بی تکلف هستند.   

   این همه نام و این همه فرصت؟ 
نویــد محمــودی هــم از دیگــر تهیه کننده 
-کارگردانانی است که بر معرفی چهره های نو 
اهتمام می ورزد. او در همــان فیلم اول از یک 
چهره نو افغانســتانی به نام حســیبا ابراهیمی 
استفاده می کند و در مجموعه تلویزیونی اولش 
با نام »سرباز« افسانه کمالی و المیرا دهقانی را 
جلوی دوربین می برد. المیــرا دهقانی پس از 
آن در نقش اصلی سریال همایون اسعدیان هم 
ایفای نقش می کند و دیده می شود. محمودی 
در ســریال »دل دار« نیز این تجربــه را تکرار 
می کند و بــه ســوگل خلیق نقشــی پررنگ 
می دهد. خلیق در ادامه در ســریال »هم گناه« 
به کارگردانی مصطفی کیایی هم توانســت در 
نقشی خاص که کمتر کسی حاضر به پذیرفتن 
آن است یعنی یک کاراکتر ترنس، بدرخشد و 

در اذهان خودش را ثبت کند. 
این نسل، نسلی است که فرم صحبت کردنشان، 
مواجهه شان با رســانه و فضای مجازی و حتی 
شکل پوششان متفاوت از نفرات اصلی سال های 
گذشته اســت و گاهی با سادگی و سکوت های 

 دنیا خمامی:  سیاهه اسامی دختران بازیگر متولد نیمه دوم دهه شصت و دهه هفتاد حاال 
دیگر تبدیل به یک صف طویل شده، رقابت تنگاتنگی در این طبقه شکل گرفته است و 
استعدادهایی هم دراین میان یافت می شود که قابل اعتنا هستند و خروجی کارشان نشان از 
آینده داری و ماندگاری دارد. هرچقدر که در دهه گذشته نقش های دختر در آثار مختلف میان عده قلیلی از 
بازیگران تقسیم می شد و لیست بلندباالیی در بین هنرپیشه های دختر طبقه سنی 20 تا 30 سال نداشتیم و 
تعدد نقش برای برخی از نام ها پیش می آمد و شاهد کست های تکراری بودیم حاال اما برای انتخاب بازیگر 
در این سن، گزینش برای تهیه کننده و کارگردان سخت است، البته اگر نقش حامی مالی و اسپانسر در 

گزینش را درنظر نگیریم!


