سینما و تلویزیون
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سینمای جهان

قرارداد رکوردشکناپلبرایفیلم
جدیدویلاسمیت
تریلر جدید آنتوان فوکوا درباره دوره جنگ داخلی
آمریکا با بــازی ویــل اسمیت که در بــازار مجازی
جشنواره فیلم کن ارائــه شد ،توجه اپل را به خود
جلبکرد.
به گزارش مهر ،حاصل همکاری آنتوان فوکوا و ویل
اسمیت ،چنان جذاب بود که اپل حاضر شد برای
به دست آوردن امتیاز پخش فیلم «آزادی» با بازی
ویلاسمیتدرنقشیکبردهفراری،بیشاز۱۲۰
میلیوندالرپرداختکند.گفتهشدهاستودیواپلبا
سازندگانفیلمبامبلغبیشاز ۱۲۰میلیوندالربه
توافقرسیده،امایکیازمنابعداخلیاپلگفته این
مبلغ  ۱۰۵میلیون دالر بوده است .در هر حال این
رقمبزرگترینمبلغیاستکهتاکنونبرایبهدست
آوردنامتیازیکفیلمپرداختهشدهاست.

اولیویادیهاویالند 104سالهشد
اولیویادیهاویالندیکیازچهرههایمنحصربهفرد
سینمای هالیوود است که با رسیدن به سن ۱۰۴
سالگیهمچنانیکخطشکنمحسوبمیشود.
بهگزارشایسنا،اوآخرینبازماندهازنسلبازیگران
اصلی فیلم معروف «بر باد رفته» محصول سال
 ۱۹۳۹میالدی است و مسنترین بازیگر برنده
اسکار و در قید حیات سینمای جهان محسوب
میشود .اولین حضور دیهاویالند در سینما در
فیلم«رویایشبنیمهتابستان»ساختهماکسراینر
درسال ۱۹۳۵رقمخوردوپسازآنشرکتبرادران
وارنر یک قــرارداد هفت ساله همکاری با او منعقد
کرد و وی برای بازی در فیلمهای «کاپیتان بالد» و
«ماجراهایرابینهود»انتخابشد.
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چهره ها و خبر ها

نگاهیبهماندگارتریننقشهایزندهیاد
سیروسگرجستانیطی 5دههفعالیتهنریاش

احسان محمدحسنی رئیس
ســازمــان اوج در یــادداشــتــی
دربـــــاره ســــردار مــفــقــوداالثــر
حا جاحمد متوسلیان ،ابــراز
امــیــدواری ک ــرده اســت کــه با
تفحص،مشخصشودواقعاویبهشهادترسیده
است یا نه.

میراثمردمی
«هاشـــمآقا »

مصطفی قاسمیان  -زندهیاد سیروس گرجستانی بازیگر تئاتر،
سینما و تلویزیون که روز پنج شنبه درگذشت ،از بازیگران محبوبی
بود که طی سالهای طوالنی فعالیت ،کمتر حاشیه داشت .او
که بیشتر از هرچیز با سریالهای طنز تلویزیون برای مخاطبان
شناختهشده است ،بیشتر از  50سال کار هنری انجام داد و در
شمار زیادی آثار سینمایی و تلویزیونی ،بیشتر نقشهای مکمل
و گاه اصلی بازی کرد .در گزارش امروز نگاهی داریم به پنج اثر
شاخص و بهیادماندنی از این هنرمند.
▪امام علی(ع)1370-1375 ،

این مجموعه ماندگار به کارگردانی داوود میرباقری ،نخستین
تجربه سریالسازی دینی در بستر تاریخ صدر اسالم در تلویزیون
است که بعدها با «والیت عشق» و «مختارنامه» ادامه یافت .زندهیاد
سیروس گرجستانی در این سریال در نقش فرعی پدر شخصیت
«قطام» که به «اباقطام» معروف بود ،بازی میکرد .این شخصیت
در بخشهایی از داستان این مجموعه ،نقش پررنگی داشت.
حضور این شخصیت در درام مجموعه الزم و مهم بود زیرا یکی از
نمایندههای مردم کوفه در سریال محسوب میشد و انتخابها و
سرنوشت او ،فهم تحوالت کوفه و مردم این شهر را برای مخاطب
ممکن میکرد .بــازی زند هیاد گرجستانی در مجموعه «امام
علی(ع)» بهیادماندنی است.
▪کیف انگلیسی1378 ،

مجموعه «کیف انگلیسی» به کارگردانی سیدضیاءالدین دری
یکی از آثار شاخص و ماندگار تلویزیون در دهه  70است .زند هیاد
سیروس گرجستانی در این سریال ،در نقش «بهادر خان افراشته»
جلویدوربینرفتکهنقشفرعی،ولیمؤثردردرامسریالبود.این
شخصیت که خان شهر محسوب میشد و در ابتدای سریال ،وکیل
شهر در مجلس بود ،از شخصیتهای منفی اصلی قصه بود و تقابل
ویبا«ادیبان»شخصیتاصلیداستان،تماشاییازآبدرآمدهبود.
گرجستانیدراینسریال،ایننقشراکهقراربودشخصیتیباابهت،

حیلهگروزورگوباشد،بهیککاراکترجذابودیدنیتبدیلکرد.
▪متهم گریخت1384 ،

مجموعه طنز «متهم گریخت» به کارگردانی رضا عطاران ،یکی
از مهم ترین خاطرات مخاطبان تلویزیون در سالهای اخیر از
زندهیاد سیروس گرجستانی است .او در این سریال در نقش
اصلی بازی میکرد؛ «هاشم آقا» که به همراه خانوادهاش به
تهران مهاجرت میکند .این مجموعه یکی از پربینند هترین
سریالهای رمضانی تاریخ تلویزیون محسوب میشود و هنوز
هم وقتی از قاب شبکههایی چون آ یفیلم و تماشا روی آنتن
میرود ،دیدنی است« .هاشم آقا» دومین تجربه شاخص در تیپ
مرد خانواد هدوست طبقات پایین است که با مشکالت مالی
فراوانی دستوپنجه نرم میکند و همراه با «آقا ماشاءا »...سریال
«خانهبهدوش» ماندگار شده است.
▪شهریار1384-1386 ،

مجموعه تلویزیونی «شهریار» یکی از آخرین کارهای شاخص
کمال تبریزی و از مجموعههای دیدنی دهه  80تلویزیون
است .زندهیاد سیروس گرجستانی در این سریال که به زندگی
محمدحسین شهریار شاعر نامدار ایرانی میپردازد ،در نقش
میان سالی و پیری «شهریار» بازی کرد .گرجستانی با ایفای
نقش این چهره شاخص زبــان و ادب فارسی در این سریال
بهیادماندنی ،خوش درخشید و بسیار تحسین شد .خودش
درباره ایفای نقش در این سریال گفته بود« :من پدرم را در نقش
شهریار بازی کردم؛ شهریار شباهت عجیبی به پدرم داشت».
بعد از گذشت بیشتر از یک دهه از این سریال ،هنوز هم بسیاری
ازمخاطبانسیروسگرجستانیراباایفاینقشدراینمجموعه
با عنوان «شهریار» میشناسند.
▪زن بابا1389 ،

مجموعه «زن بابا» به کارگردانی سعید آقاخانی ،در مجموع

سریال قابل قبولی محسوب میشود اما در برههای روی آنتن
رفت که سریالهای طنز شاخصی پخش نمیشد و به همین
دلیل ،حسابی دیده شد .زندهیاد سیروس گرجستانی در این
سریال در نقش اصلی «عزیز بنیآدم» ،بازی کرد و پدر چندین
فرزندبودکههمسرشراازدستدادهبود.پیرنگاصلیسریال
به نوعی ماجرای ازدواج مجدد او بعد از سالها بود« .زن بابا» که با
الهام از آثار رضا عطاران ،این بار طبقه متوسط شهری را به تصویر
میکشید ،مضامینی چون تنهایی سالمندان و ...داشت.

خبر مرتبط

رامبد جوان :گرجستانی خوشاخالق بود
رامبد جوان که تجربه همکاری با سیروس گرجستانی را در
فیلم «قانون مورفی» داشت ،او را بازیگری دوستداشتنی
دانست.
این بازیگر و کارگردان سینما که سیروس گرجستانی یکی از
آخرین کارهای سینماییاش را با فیلم «قانون مورفی» او ثبت
کرده بود ،در گفتوگویی کوتاه با ایسنا بیان کرد« :سالها
بود که من و آقای گرجستانی حرفش را میزدیم که با هم کار
کنیم و باالخره در «قانون مورفی» این اتفاق افتاد .من با عشق
و افتخار از او دعوت کردم تا در این فیلم بازی کند و وقتی قبول
کرد ،همه خیلی خوشحال شدیم ».جوان گفت« :سیروس
گرجستانی آدمی بسیار دوستداشتنی ،مهربان و صبور بود.
سرصحنهخیلیخوشاخالقبودوباهمهشوخیمیکردولی
درعینحالدرکارشبسیارجدیبود؛آنقدرجدیکهترجیح
میدادیازاوفاصلهبگیریتاتمرکزشبههمنریزد».اوبااشاره
به درگذشت ناگهانی این بازیگر گفت « :سیروس گرجستانی
کارهایزیادیدرطولسالهافعالیتخودانجامداد کهبرخی
آثارشهمماندنیشدند.خیلیحیفشدکهرفت».

آنماریسالمهبازیگرلبنانیکه
پیشتر با بازی در سریال «حوالی
پــایــیــز» مــحــصــول شــبــکــه سه
شناخته شده بود ،این بار برای
بازی در فیلم سینمایی «کوسه»
به کارگردانی علی عطشانی به ایران آمده است.
ستاره پسیانی این روزها فیلم
سینمایی «خــوب ،بــد ،جلف»
را روی پرده سینماها دارد که
فروش خوبی نیز نــدارد .بنا به
گفته خودش ،بخش زیادی از
نقش او در این فیلم به دلیل ممیزی کوتاه شده
است.
ساعد سهیلی این روزها در حال
نقشآفرینی در فیلم سینمایی
«گــشــت  »3بــه کــارگــردانــی
پدرش سعید سهیلی است .او
در دو قسمت قبلی این مجموعه
فیلمهای پرفروش هم بازی کرده بود.
الهام پاو هنژاد اجــرای نمایش
«کافه پولشری» را به دلیل باال
رفتن مجدد آمــار مبتالیان به
کرونا به تعویق انداخته است.
او گفته که اگر کسی به ویروس
مبتال میشد ،نمیتوانست خودش را ببخشد.
عــادل فردوسیپور پنج شنبه
شب در برنامه «فوتبال »120
شبکه ورزش ،گفتوگویی
تــصــویــری ب ــا مــارتــیــن تایلر
گــزارشــگــر مشهور انگلیسی
داشته است .تایلر گزارشگر پیشفرض بازیهای
رایانهای «فیفا» است.

