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پخش خاطرات رهبر انقالب
از دفاع مقدس
بخشهایی از خــاطــرات آیــــتا ...العظمی
خامنهای درباره دفاع مقدس در قالب مستندی
به نام «در لباس سربازی» منتشرمیشود .این
مستند روایتی ویژه از حضور ایشان در جبههها
از نخستین روزهــای دفاع مقدس تا زمان ترور
ایشان در تیرماه سال  60است.
به گــزارش روابــط عمومی رسانه ملی ،در این
مستند ،برای اولین بار از برخی تصاویر ،فیلمها
و اســنــاد دف ــاع مــقــدس و همچنین خــاطــرات
شفاهی آیتا ...العظمی خامنهای که تا به امروز
منتشر نشده ،استفاده شده است .این مستند به
موضوعاتی چون برخی مسئولیتهای نظامی
ایشان در سالهای اول انقالب ،ممانعت ایشان
از فــروش هواپیماهای نظامی توسط دولت
موقت ،مــاجــرای حضور ایشان در جبههها و
تشکیل ستاد جنگهای نامنظم با همراهی
شهید چمران ،ماجرای آزادســازی سوسنگرد
و ...پرداخته است.
مجموعه مستند «در لباس ســربــازی» به همت
مؤسسهپژوهشی-فرهنگیانقالباسالمی(دفتر
حفظ و نشر آثار حضرت آیتا ...العظمی خامنهای)
بهمناسبت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس و
با همکاری شبکه یک سیما و مؤسسه فرهنگی-
هنری شهید آوینی تهیه و آماده پخش شده است.
گفتنی است این مستند در ۳قسمت ۴۵دقیقهای
از پنج شنبه ( ۱۰مهر) تا شنبه ،هر شب ساعت ۲۰
از حسابهای رسمی  Khamenei.irو شبکه یک
سیما پخش خواهد شد.

خبر

ماجرای عجیب خودروی
شاسیبلند خانم بازیگر
صحبتهای مریم امیرجاللی دربــاره داشتن
خودروی شاسیبلند ،در شبکههای اجتماعی
بحثبرانگیز شده است.
مریم امیرجاللی در بخشی از گفتوگو با برنامه
اینترنتی «دیگه چه خبر؟» که به تازگی ویدئوی
آن پربازدید شده ،گفته است« :من قبل از این که
بازیگر شوم ،قبل از این که به محیط هنر بیایم،
قبل از انقالب -حمل بر خودستایی نشود -که
هیچکس نمیفهمید ماشین شاسیبلند یعنی
چی ،داشتم .بیامو  320 ،2002و  518هم
داشتم ».برخی از کاربران شبکههای اجتماعی،
ارزشگـــذاری ایــن بازیگر تلویزیون را دربــاره
خودروی شاسیبلند نکوهش کردند و نوشتند از
این بازیگر  72ساله چنین انتظاری نداشتهاند.
از سوی دیگر صحبتهای امیرجاللی در حالی
مطرح شده است که وی چندی پیش در گفتوگو
با برنامه «چهلتیکه» گفته بود فرزندانش در
خــارج از کشور هستند و با این که دلش برای
آ نها تنگ شده ،ولی پول بلیت ندارد که برود
و آ نها را ببیند .برخی کاربران نیز با اشاره به
این صحبتها ،سخنان امیرجاللی را عجیب
توصیف کردهاند.
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ستارههاییکه
«مختار» و« ُ
حرّ»
نشدند

 5بازیگری که بازی در نقشهای شاخص
تاریخی-مذهبی را از دست دادند
مائده کاشیان

ایفای نقش شخصیتهای معروف در آثار تاریخی مذهبی،
برای هر بازیگر سینما یا تلویزیون فرصت مهمی است
که میتواند به نقطه عطفی در کارنامه او تبدیل شود.
بازیگرانی مانند فریبرز عربنیا ،کتایون ریاحی و فرهاد
قائمیان بازی در نقش شخصیتهای مذهبی واقعی را
تجربه کرد هاند ،اما این فرصت پیش از آ نها قرار بوده
نصیب بازیگر یا بازیگران دیگری شود.

▪حمیدفرخنژاد/ابنزیاد

شخصیت «ابن زیاد» در سریال «مختارنامه» ،با بازی فوقالعاده
فرهاداصالنیدرذهنمخاطبانماندگارشدهاست،اماایننقشبه
حمیدفرخنژادهمپیشنهادشدهبودواوبهدالیلیکهخودشداشته
بازی در این سریال را نپذیرفته بود .سریال «حلقه سبز» اثر ابراهیم
حاتمیکیا تنها مجموعهای است که این بازیگر با آن در تلویزیون
دیده شده است .بازی در نقش شخصیت منفوری مانند «ابن زیاد»
فرصت بسیار متفاوت و چالشبرانگیزی برای این بازیگر بود ،اما با
منتفی شدن حضور او در سریال ،این فرصت نصیب فرهاد اصالنی
شد.حمیدفرخنژادهمبازیگرباسابقهایاستونمیتوانباقطعیت
دربارهایننقشبابازیاوصحبتکرد،اماازطرفیهمفرهاداصالنی
بازیگریحرفهایاستکهسابقهبازیدرنقشهایمتنوعیرادارد
وبارهاتواناییاشراثابتکرده،بنابراینداودمیرباقریبراینقش
«ابنزیاد»،سراغگزینهدومخوبیرفتونتیجهدرخشانیرقمخورد.

چهره ها و خبر ها

▪جمشیدهاشمپور/مختارثقفی

«مختارثقفی»درسریال«مختارنامه»بهکارگردانیداودمیرباقری،
شخصیتمهمیبودکهبازیگرانمختلفیبرایبازیدرایننقش
نامزد شده بودند و پیشنهاد بازی در نقش این شخصیت به چند
بازیگر داده شده بود .به تازگی محمود فالح تهیهکننده سریال
در گفتوگویی اعالم کرده که انتخاب اول برای بازی در نقش
این شخصیت ،جمشید هاشمپور بوده  ،اما از آن جایی که فرایند
تصویربرداریسریالطوالنیبوده،جمشیدهاشمپورایننگرانی
راداشتهکهنتواندازپسبازیدرایننقشبربیاید،بههمیندلیل
بازیدرنقشاورانپذیرفتهاست.جمشیدهاشمپوربهعنوانیکی
ازقهرمانانمحبوبفیلمهایاکشنسینماشناختهمیشودوتابه
حال در هیچ سریال تلویزیونی بازی نکرده است ،بنابراین اولین
حضور او در قاب تلویزیون با نقش قهرمانی مانند «مختار ثقفی»
میتوانستاتفاقمهمیدرکارنامهاشباشد.

▪سعیدراد/حربنیزیدریاحی

ابتدا قرار بود در فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش،
نقششخصیت«حربنیزیدریاحی»راسعیدرادبازیکند.ماجرای
حضور او در نقش این شخصیت بسیار جدی بود و از همان ابتدا هم
قرار بود این بازیگر نقش او را ایفا کند .راد برای بازی در این نقش
به باشگاه سوارکاری دوستش در ارومیه رفته بود و سه ماه مشغول
تمرینبود،امابهدالیلیازبازیدرایننقشکنارگذاشتهشد.سعید
راد هفته گذشته در برنامه «چهل تیکه» با یادآوری این اتفاق درباره
علتآنتوضیحندادوتنهااشارهکردکهشنیدهبودهگفتهاندسعید
رادنقشحررابازیکند؟!وبهحضورآنتونیکوئیندرنقشحضرت
حمزهعمویپیامبراسالم(ص)اشارهکرد.سعیدرادتابهحالسابقه
بازیدریکاثرتاریخیمذهبیرانداشتهوایفایایننقشفرصتتازه
وجذابیبرایاوبودهاست.فرهادقائمیاندرفیلم«رستاخیز»نقش
شخصیت«حربنیزیدریاحی»رابازیکردهاست.

▪علیرضاشجاعنوری/مختارثقفی

یکیدیگرازبازیگرانیکهنقش«مختار»بهاوپیشنهادشد،علیرضا
شجاعنوریبود.اوبادیدنتصویرفریبرزعربنیادرنقششخصیت
«مختار»دربرنامه«باغرمضان»اینموضوعرااعالمکرد.اینبازیگر
سابقه درخشانی در زمینه بازی در آثار مذهبی تاریخی دارد .او در
فیلم ماندگار «روز واقعه» اثر شهرام اسدی ،نقش «عبدا »...جوان
مسیحیراکهتازهمسلمانشدهبود،بازیکرد.شجاعنوریبافیلم
«محمد رسولا(...ص)» بازی در نقش یکی از شخصیتهای مهم
دراسالمیعنی«عبدالمطلب»پدربزرگپیامبر(ص)راتجربهکرده
بودوبازیدرخشانیدرفیلمداشت«.مختار»میتوانستسومین
نقش مهمی باشد که این بازیگر ایفا کند ،اما زمانی که این نقش به
او پیشنهاد شد مشغول تهیه دو فیلم بود و در نهایت نقش به فریبرز
عربنیارسیدکهبهخوبیازپسآنبرآمد.علیرضاشجاعنوریدر
اثرجدیدمیرباقری«سلمانفارسی»نقش«سلمان»رابرعهدهدارد.

▪لیالبلوکات/زلیخا

قصه مربوط به حضرت یوسف(ع) و زلیخا ،یکی از جذابترین
داستانهای دینی است و به همین دلیل ،بازی در نقش هرکدام
از این شخصیتها برای یک بازیگر فرصت تکرار نشدنی و عجیبی
خواهدبود.ابتداقراربودلیالبلوکاتنقش«زلیخا»رادراینسریال
بازیکند،امااتفاقاتیدستبهدستهمدادندکهایننقشبهکتایون
ریاحیسپردهشود.قراربوددوبازیگرمتفاوتنقشدورانجوانیو
کهنسالیاینشخصیتراایفاکنندولیالبلوکاتبرایبازیدردوره
جوانیاینشخصیتانتخابشدهبود،اماتغییرتصمیمسازندگان
سریال برای حضور یک بازیگر در هر دو دوره زندگی «زلیخا» و
تصادف بلوکات که باعث شد حدود دو ماه از تصویربرداری سریال
با ویلچر حرکت کند ،فرصت بازی در نقش «زلیخا» را از او میگیرد.
کتایون ریاحی بازی بسیار خوبی در نقش این شخصیت از خود به
نمایشگذاشت.

«شیرشاه»ادامهمییابد
ادامه «شیرشاه» برای دیزنی ساخته میشود.
به گ ــزارش مهر ،شرکت والــت دیزنی «بری
جنکینز» کــارگــردان بــرنــده اســکــار را بــرای
کارگردانی دنباله فیلم پرفروش «شیرشاه»
انتخاب ک ــرد .ایــن در حــالــی اســت کــه جف
نیتنسون که فیلم نامه فیلم را نوشته بود نیز
پیشنویس اولیه دنباله فیلم را به پایان برده

است .دنباله «شیرشاه» با استفاده از فناوری
فتو-رئالیستی که جــان فــاورو بــرای ساخت
قسمتاولونیزفیلم«کتابجنگل»بهکاربرده
بود،ساختهمیشود.هنوزتاریخاکراندنبالهیا
فیلم برداری آن روشن نشده است ،اما فروش
 1/6میلیارد دالری قسمت اول در جهان باید
آن را به یکی از پروژههای مهم دیزنی بدل کند.

گفتهشدهداستانبایدبهکشفشخصیتهای
حماسی از جمله «موفاسا» بپردازد و به نوعی
مانند «پدرخوانده  »۲با نگاهی به خاطرات
گذشته ساخته شود .همچنان موسیقی سنتی
آفریقا که از نکات کلیدی در پویانمایی ۱۹۹۴
بود و در فیلم ۲۰۱۹نیز مورد توجه قرار گرفت،
درمرکزتوجهخواهدبود.

دبیرجدیدجشنوارهفجرمنصوبشد
طی حکمی از سوی رئیس سازمان سینمایی،
سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد به عنوان
دبیر سیونهمین جشنواره فیلم فجر منصوب
شد.به گــزارش روابــط عمومی سازمان امور
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سینمایی و سمعی و بصری ،رئیس سازمان
سینمایی از خدمات ابراهیم داروغهزاده که در
سه دوره گذشته جشنواره فیلم فجر مسئولیت
دبیری را عهدهدار بود ،قدردانی و برای وی

در حوزه تهیهکنندگی سینما آرزوی موفقیت
کرد .حسین انتظامی در حکم جداگانهای،
سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد را به سمت
مشاوررئیسسازمانسینماییمنصوبکرد.

شـــــهـــــاب حـــســـیـــنـــی در
جــشــنــواره فیلمهای ایــرانــی
سانفرانسیسکو ،بــرای بازی
در فــیــلــم «هـــزارتـــو» ساخته
امــیــرحــســیــن تــرابــی ،جــایــزه
بهترین بازیگر مرد را دریافت کرده است .این
جشنواره به صورت مجازی برگزار شده است.
بــهــرام رادان تهیهکنندگی
سریال نمایش خانگی «دنا» را
برعهده گرفته است .این پروژه
اکنون در مرحله مذاکرات با
سرمایهگذاران است و خسرو
نقیبی نیز در حال نگارش فیلم نامه این مجموعه
است.
حبیب رضایی از امروز با فیلم
«بیحسی موضعی» ساخته
حسین مهکام در سینمای
آنالین حضور خواهد داشت.
ایــن فیلم اکــنــون روی پــرده
سینماست و بــاران کوثری ،پارسا پیروزفر و
حسن معجونی بازیگران آن هستند.
حسام منظور از هفته آینده
سریال «نجال» به کارگردانی
خیرا ...تقیانیپور را از شبکه
سه روی آنتن خواهد داشت.
ایــن مجموعه  15قسمتی به
جای «زمین گرم» و به مناسبت اربعین پخش
میشود.
ســاعــد هــدایــتــی از پــرداخــت
نشدن دستمزدش در بعضی
از آثــار سینمایی و تلویزیونی
گالیه کــرده و گفته اســت که
پس از سالها ،هنوز از دو پروژه
«شبهای برره» و «قهوه تلخ» مبالغی را طلبکار
است.
میالد کـیمــرام هفته آینده با
فیلم «تـــا ابـــد» ســاخــتــه امید
امــی ـننــگــارشــی بــه سینمای
آنالین میآید .این فیلم که از
نیمه مرداد ماه اکران شده ،تا به
حال 75میلیونتومانفروختهوحضورموفقیدر
گیشه نداشته است.
ســحــر زکــریــا در گــف ـتوگــو با
بــرنــامــه رادی ــوی ــی «صــحــنــه»،
انــتــقــادات تــنــدی را دربـــاره
بــهــنــوش بــخــتــیــاری مــطــرح
کرده .بختیاری در واکنش به
انتقاد زکریا از مهران مدیری ،نوشته بود زیر آب
همکاران تان را نزنید.

