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اخبار

چهره ها و خبر ها
محمدحسین مهدویان قصد
دارد در اولین تجربه حضور در
نمایش خانگی ،سریال «زخم
کــــاری» را بــه تهیهکنندگی
مــحــمــدرضــا تــخ ـتکــشــیــان
بسازد .او فیلم «درخــت گــردو» را آمــاده اکران
دارد.

مائده کاشیان

تهیهکننده «مختارنامه»
درگذشت

هشدار تهیهکننده «مست عشق»
به سرمایهگذار ترک
تهیهکننده ایــرانــی «مست عشق» بــا انتشار
بیانیهای ،به سرمایهگذار ترکیهای این فیلم
پاسخ داد.
به گــزارش صبا ،پیرو حاشیههای ایجادشده
درباره نمایش فیلم «مست عشق» ،تهیهکننده
این فیلم بیانیهای صادر کرد .در بخش هایی از
این بیانیه آمده است:
متذکر می شوم اختالف حقوقی متضمن اعمال
خالف قانون و قرارداد و مسلمات حقوقی و حرفه
ای و اخالقی نبوده و هرگونه اقدام بدون تایید
کارگردان محترم و شریک اصلی پروژه تبعات
سنگینی خواهد داشت.
متأسفانه به دلیل بسته بودن مرزها و همچنین
گرو بودن راش ها نزد شریک محترم ترک ،قادر به
تأمین خواست کارگردان محترم اثر نشدیم و لذا
اتهام حضور نداشتن و پیگیری نکردن اثر توسط
ایشان به دور از انصاف و ظلم در حق ایشان است
و به شدت تکذیب می شود.

«ویالیی ها» اولین فیلم منیر قیدی

تهیهکننده باسابقه و مدیرکل اسبق تولید
صداوسیما درگذشت.
به گزارش مهر،محمود فالح تهیهکننده باسابقه
تلویزیون و سریا لهایی چــون «مختارنامه»،
«تفنگ ســرپــر» و ...و مدیرکل اســبــق تولید
صداوسیما به دلیل عارضه ریوی درگذشت .وی
در جریان بازگشت امام خمینی(ره) به ایران و
سخنرانی تاریخی در بهشت زهرا ،نقشی محوری
در پوشش تصویری مراسم داشت .فالح در سال
 ۷۵بازنشسته شد ،اما به همکاریاش با سازمان
در قالب مشاور و تهیه کننده ادامه داد .وی در
جریان تهیه سریال «مختارنامه» دو بار سکته
قلبی کرد.

منیر قیدی چهار ســال پــس از اولــیــن فیلم
سینمایی خود یعنی «ویالییها» ،قصد دارد در
دومین تجربه کارگردانیاش فیلم سینمایی
«دســتــه دخــتــران» را جلوی دوربــیــن ببرد.
او در این فیلم هم که مانند تجربه نخست،
درباره دفاع مقدس ساخته خواهد شد ،سراغ
ستار هها رفته و لیال حاتمی اولین بازیگری
است که حضورش در آن قطعی شده است.
حاتمی بــا پذیرفتن بــازی در فیلم «دسته
دختران» دست به انتخاب متفاوتی زده و پس از
سالها ،بار دیگر بازی در فیلمی دفاع مقدسی
را تجربه خواهد کرد.
▪سال پرکار لیال حاتمی

با توجه به انتخا بهایی که لیال حاتمی از
ابتدای ســال  99تا امــروز داشته ،میتوان
گفت ایــن بازیگر روزهــای بسیار پرکاری را
در پیش خواهد داشــت .مدتی پیش خبری
دربــاره حضور لیال حاتمی در فیلم «آخرین
سیاره» به کارگردانی ترنس مالیک منتشر
و گفته شــد کــه ایــن بازیگر نقش شخصیت
«مریم مجدلیه» را برعهده خواهد داشــت.
او همچنین در چهارمین تجربه همکاری با
حمید نعمتا ...قصد دارد برای بازی در فیلم
جدید این کارگردان به نام «چشم و ابرو» جلوی
دوربین برود« .دسته دختران» سومین فیلمی
است که لیال حاتمی در شش ماه اول سال
جدید ،بازی در آن را پذیرفته است.
▪بازگشت به سینمای دفاع مقدس

سابقه حضور لیال حاتمی در سینمای دفاع
مقدس به یکی از اولین فیلمهایی که او بازی
کرده است یعنی فیلم «شیدا» به کارگردانی
کمال تبریزی برمیگردد .او در این فیلم که
سال  77ساخته شده  ،نقش پرستاری به نام
«شیدا» را بازی کرده است که در بیمارستان از
رزمندهای به نام «فرهاد» با بازی پارسا پیروزفر
مراقبت میکند و برایش قــرآن میخواند.

ارتباط ایــن دو کاراکتر با یکدیگر به ایجاد
رابطهای عاطفی میان آ نهــا ختم میشود.
لیال حاتمی در هفدهمین جشنواره فیلم فجر،
برای بازی در این فیلم نامزد بهترین بازیگر
نقش اول زن شد ،اما جایزه سیمرغ جشنواره
به هدیه تهرانی برای بازی در فیلم «قرمز» اثر
فریدون جیرانی رسید .لیال حاتمی پس از
«شیدا» در فیلم دفاع مقدسی دیگری دیده
نشد و اکنون پس از گذشت  22سال از اولین
حضور در سینمای جنگ ،قصد دارد در فیلم
«دسته دختران» بازی کند.
▪حرکتمنیرقیدیدرمسیرسینمایجنگ

منیر قیدی در اولین فیلم خود «ویالییها»
سراغ روایت قصهای زنانه در جنگ تحمیلی
رفــت که ماجرای همسران چند رزمنده را
روایــت میکرد که در منطقهای نزدیک به
جبهههای جنگ ساکن شــده بودند .او در
دومین فیلم خــود نیز ســراغ چنین قصهای
رفته و همان طــور که از نــام فیلم پیداست،
قصد دارد حضور زنان و دختران را در دفاع
و مقاومت خرمشهر در برابر ارتــش عــراق،

به تصویر بکشد .این پروژه اکنون در مرحله
تحقیق و نگارش است و فیلمنامه آن را منیر
قیدی ،میالد اکبرنژاد و ابراهیم امینی به رشته
تحریر درآوردهاند .این کارگردان همزمان با
سینما ،در تلویزیون هم سراغ موضوع دفاع
مقدس رفته است .او تهیهکنندگی سریالی
ویــژه پخش از شبکه پنج را برعهده گرفته
است که ساختاری اپیزودیک خواهد داشت
و داستانهای آن با محوریت خانواده در دفاع
مقدس روایت خواهد شد .طبق گفته قیدی،
در صورتی که تولید این مجموعه با پروژههای
دیگر او تداخل نداشته باشد ،خودش آن را
کارگردانی خواهد کــرد ،امــا فعال در مقام
تهیهکننده در پروژه حضور دارد.
▪روایت قصههای زنانه از دفاع مقدس

این اولین بار نیست که از زاویــه نگاه زنان و
به واسطه کاراکترهای زن به موضوع دفاع
مقدس پرداخته و داستان زنانهای به تصویر
کشیده میشود .فیلم «ویالییها» برخالف
آثــاری که در آ نهــا ،به زنــان سا لها پس از
جنگ پرداخته میشد و شاهد تبعات جنگ

در زندگی آنها بودیم ،به نقش و حضور زنها و
دختران درست در بحبوحه جنگ میپرداخت
و سختیهایی را که به آنها تحمیل شده بود
نشان م ـیداد .نرگس آبیار در فیلم «نفس»
محصول سال  ،94داستان دختربچهای به نام
«بهار» را روایت میکند که بیتوجه به اتفاقات
اطرافش و جنگ تحمیلی ،در رویاهای خود
سیر میکند و قربانی ایــن جنگ میشود.
آبیار پیش از این فیلم در «شیار  »143هم با
پرداختن به مادر شهید گمنامی که سالها در
انتظار رسیدن خبری از فرزندش است ،تالش
کــرده رنجی که م ــادران شهدا و رزمند هها
تحمل کردهاند و چشم انتظاری آنها را نشان
بدهد .فیلم «دلتنگیهای عاشقانه» ساخته
رضا اعظمیان نیز که سال  91ساخته شده
است ،برشی از زندگی عاشقانه شهید منوچهر
مدق و همسرش فرشته ملکی را روایت میکند
و به صبوری ها و فداکاریهای زنان در جنگ
تحمیلی میپردازد .فیلم های«بوسیدن روی
ماه» و «روزهای زندگی» که سال  90ساخته
شــد هانــد نیز جــزو آثــار زنانه سینمای دفاع
مقدس به شمار میروند.

نازنین بیاتی فیلم «عروسی
مردم» اثر مجید توکلی را آماده
اکــران دارد و به زودی با این
فیلم روی پــرده سینما حضور
خواهد داشت .او «مجوز خروج»
و «جوجه تیغی» را هم آماده اکران دارد.
مصطفی کیایی در برنامه «کافه
آپارات» گفته است که به دلیل
ساخت سریال «همگناه» چند
بــار به خاطر شکایتهایی که
از او شده بود ،به دادگاه رسانه
احضار شده است.
مهران غفوریان در فیلم «آهک
زنده» اثر رامیار مشایی ،بازی
خــواهــد کــــرد .پــس از فیلم
«ارادتــمــنــد نــازنــیــن ،بــهــاره،
تینا» و سریال «قورباغه» ،این
سومین تجربه او در ایفای یک نقش غیرکمدی
است.
شبنم قلیخانی بازی در سریال
«بیگانهای با من است» اثر آرش
معیریان را به پایان رسانده قصه
این سریال  45قسمتی که در
دو فصل ساخته شده است ،در
یگذرد.
سال  70-69م 
رضــا شفیعی جــم در مسابقه
«شبهای مافیا» به کارگردانی
سعید ابوطالب شرکت خواهد
کــرد و در ایــن مسابقه با جواد
هــاشــمــی ،مجید واشــقــانــی و
میرطاهر مظلومی همگروه خواهد شد.

