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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
علی نصیریان از تندیس خود
در موزه سینمای ایران رونمایی
کـــرد .ایــن تندیس بــر اســاس
شخصیت «ابوالفتح» در فیلم
«کمیته مجازات» که خالصهای
از سریال «هزاردستان» است ،ساخته شده است.

سوپراستار بالیوود کرونا گرفت
ستارهسینمایبالیوودبهویروسکرونامبتالشده
ودربیمارستانیدرشهربمبئیهندبستریاست.
به گزارش فارس ،آمیتاب باچان ستاره  ۷۷ساله
بالیوود اعالم کرد که به بیماری کووید ۱۹-مبتال
شده و خانواده و کارکنان نزدیک به وی نیز برای
تست ویروس کرونا اقدام کرده اند .وی از کسانی
که در  ۱۰روز گذشته در نزدیکی او بود هاند،
درخواست کرد که خود را تحت آزمایش ویروس
کروناقراردهند.همچنینآبیشکباچانپسر۴۴
ساله وی که از هنرپیشههای محبوب و سرشناس
بالیوود است ،اعالم کرد که وی نیز به ویروس
کرونا مبتال و در بیمارستان بستری شده است.
او در توئیتی نوشت« :هــر دوی ما به بیماری
«کووید  »۱۹مبتال شدهایم و دارای عالیم خفیف
این بیماری هستیم .از همه تقاضا می کنیم که
آرامش خود را حفظ کنند و نگران نباشند».

احیای دوباره امینحیایی

ستاره محبوب سینما در 4سال اخیر ،تغییر مهمی در مسیر حرفهای خود داشته و جایگاه هنریاش ارتقا یافته است
مائده کاشــیان  -امین حیایی این روزها در دهه پنجم زندگی خود ،دوران موفقی را در
عرصه بازیگری و سینما سپری میکند .او پس از ســالها فعالیت در زمینه بازیگری ،در
سالهایاخیرتغییرمسیردادهوانتخابهایمتفاوتینسبتبهقبلداشتهاست.حیایی
اکنون همزمان با سریال پرمخاطب «آقازاده» و مسابقه پربیننده «عصر جدید» ،در نمایش
خانگی و تلویزیون دیده میشود و با هر دوی آنها توجه مخاطبان را به سوی خود جلب
کرده است .به بهانه نقش متفاوت این بازیگر در سریال «آقازاده» و فیلم سینمایی «قاتل و
وحشی» ،نگاهی به تغییر مسیر او در زندگی حرفهای این ستاره سینما داشتهایم.
▪ستاره کمدیهای گیشهای در دهه 80

«جنگهای ستارهای» پرفروش شد
«جنگستارگان:امپراتوریضربهمتقابلمیزند»
بار دیگر به صدر گیشه فروش آمریکا بازگشته و
این آخر هفته پس از  ۲۳سال پرفروشترین فیلم
سینماهاشد.
بهگزارشمهر،اینفیلمبافروش ۱۷۵هزاردالردر
 ۴۸۳سالنسینماوبرآورداینکهتاپایانتعطیالت
آخر هفته (پایان یک شنبه) بتواند فروش اش را به
 ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار دالر برساند ،در صدر گیشه
فروش قرار گرفت« .جنگ ستارگان :امپراتوری
ضربه متقابل میزند» که نخستین بار  ۲۱می
 ۱۹۸۰راهی سینماها شده بود 8 ،هفته در رأس
باکس آفیس قرار داشت و با فروش  ۵۴۷میلیون
دالری در سراسر جهان ،پرفروشترین فیلم سال
شد .این فیلم به کارگردانی اروین کرشنر و به تهیه
کنندگیجورجلوکاسازفوریه ۱۹۹۷کهباردیگر
اکرانشد،پیشتازفروشنشدهبود.
باتوجهبهتعطیلیسینماهابهدلیلویروسکرونا،
درایــو-ایــن سینماها بخش اصلی فــروش گیشه
آمریکا را تشکیل میدهند و فیلمهای کالسیکی
مانند «جنگ ستارگان :امپراتوری ضربه متقابل
میزند» در این سینماها نمایش داده میشوند.
«شکارچیان روح» محصول « ،۱۹۸۴ژوراسیک
پــارک» محصول  ۱۹۹۳و «آروارههـــا» محصول
 ۱۹۷۵نیز از دیگر فیلمهایی هستند که هر یک
توانستهاندحدودنیممیلیوندالربانمایشدرکمتر
از ۵۰۰سینماکسبکنند.
در مجموع همه فیلمهای «جنگ ستارگان» در
جهان 10/3میلیارددالرفروختهاند.

محمدرضا شریفینیا فیلم
کمدی «زنها فرشتهاند  »2به
کارگردانی آرش معیریان را در
نوبت اکران دارد .او تنها بازیگر
قسمت اول فیلم اســت که در
قسمت دوم نیز حضور داشته است.

امین حیایی در دهه  ،80یکی از ستارههای
پرطرفدار سینما بــود .او با ایفای نقش در
فیلمهای کمدی نزد مخاطبان محبوب شد.
فروش خوب فیلمهای او و استقبال مردم از
حضور این بازیگر در آثار کمدی ،باعث شد
بیشتر دســت به انتخاب آثــار کمدی بزند.
اگرچه ایــن فیلمها از لحاظ تجاری موفق
بودند ،اما بیشتر آ نها در دسته کمد یهای
گیشهای قرار میگرفتند که حضور این بازیگر
بیشتر به آنها محدود شده بود و جایگاه هنری
این ستاره را ارتقا نمیدادند .نقشآفرینی
او در آثار گیشهپسند تا همین پنج سال قبل
ادامه داشت ،با این تفاوت که او در دهه ،90
مانند دهه  80ستاره نبود و دوران اوج خود را
سپری کرده بود.
▪یک تغییر مسیر اساسی

امــیــن حیایی از ســال  95بــا انتخا بهای

متفاوتی کــه داش ــت ،موفق شــد دوبـــاره در
جایگاه یک ستاره قرار بگیرد و جایگاهش را
از بازیگر آثار تجاری پرفروش تغییر دهد .او
سال  95در دو فیلم غیرکمدی مهم سال یعنی
«شعلهور» به کارگردانی حمید نعمتا ...و
«دارکــوب» ساخته بهروز شعیبی بازی کرد
و با این فیلمها در سیوششمین جشنواره
فجر ،حضور موفقی داشت .بازی او در این آثار
مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت.
بازی در فیلم «شعلهور» ،دیپلم افتخار بهترین
بازیگر نقش اول مرد را بــرای این بازیگر به
همراه داشت .امین حیایی یک سال بعد هم
با فیلم «درخونگاه» دست پر به جشنواره فجر
آمد .او برای بازی در این فیلم نامزد دریافت
جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد ،اما
حضور رقبای سخت در جشنواره باعث شد
این جایزه به او نرسد .البته بازی در فیلمهای
مهم و جدی که به جشنواره راه می یافتند و
دیده میشدند ،باعث نشده این بازیگر به طور

کلی ایفای نقش در آثار کمدی را کنار بگذارد،
اما حضور امین حیایی مانند قبل ،تنها به این
فیلمها محدود نمیشود.
▪فرصت بازی در نقشهای متفاوت

سه فیلم «شعلهور»« ،دارکوب»« ،درخونگاه»
و سریال «آقــازاده» هرکدام فرصت بازی در
نقشهای متفاوتی را برای امین حیایی فراهم
کرد هاند .حیایی در فیلم «شعلهور» در نقش
یک پدر در آستانه  50سالگی و نزدیک به سن
واقعی خودش ظاهر شد که به دلیل نداشتن
اعتماد به نفس و به دست نیاوردن جایگاه یا
موقعیت خاصی در زندگی ،در ارتباط با پسر
جوانش درگیر چالشها و مشکالتی بود و
نمیدانست چطور باید آ نها را حل کند .او
در ایــن فیلم باید احساس درونــی حسادت
را به مخاطب منتقل میکرد .این بازیگر در
فیلم «دارکـــوب» برخالف «شعلهور» نقش
یک پدر خانواد هدوست را بازی میکرد که
اتفاقا زندگی مرفه و خوبی داشت ،اما او در
گذشته مرتکب اشتباه بزرگی در حق همسر
اولــش شــده بــود و با پیدا شــدن سر و کله او
درگیر اتفاقات غیرمترقبهای میشد .نقش
امین حیایی در فیلم «درخونگاه» نیز بسیار
متفاوت با دو فیلم قبلی بود .شخصیت «رضا
میثاق» در این فیلم ،شبیه قهرما نهای آثار
مسعود کیمیایی بــود .او یک جــوان لوطی،
بامعرفت و رنجکشیده بود که سالها از کشور

و خانواده خود دور مانده بود تا پیشرفت کند
و سرمایهای به دست آورد .اما بازگشت وی
به کشور ،مسائلی را برایش رقم زد و او را با
چالش بزرگی مواجه کرد .اکنون شخصیت
«بهرامی» در سریال «آقــــازاده» چهارمین
نقش متفاوتی است که در سا لهای اخیر با
بازی امین حیایی دید هایم« .بهرامی» یکی
از مهر ههای آقــازاد های به نام «نیما بحری»
است که شخصیت فرمانبردار و مطیعی دارد.
وجدان و درست یا غلط برای این شخصیت
مطیع خیلی معنی ندارد.
ش شخصیتهای میان سال
▪بازی در نق 

عالوه بر تنوع ،نکته مثبت دیگری که درباره
نــق ـشهــای غــیــرکــمــدی امــیــن حــیــایــی در
سا لهای اخیر دیده میشود ،تناسب نقش
با سنوسال واقعی این بازیگر اســت .او در
آخرین سا لهای دهه  40و اکنون در دهه
 ،50با باالتر رفتن سنش بیشتر در نقشهایی
بـــازی کـــرده کــه خیلی از ســن واقــع ـیاش
جوانتر نبودهاند .امین حیایی در «شعلهور»،
«دارکـــوب»« ،درخونگاه» و «آقـــازاده» نقش
شخصیتهای جاافتاده و میان سال را بازی
کــرده .هرچند چهره امین حیایی همواره
از س ـنوســال حقیقیاش جــوا نتــر بــه نظر
میرسد ،اما دیگر وقت اش رسیده که این
بازیگر نقشهایی را ایفا کند که نزدیک به سن
خودش هستند.

لیال اوتادی فیلم «جهان با من
برقص» به کارگردانی سروش
صحت را ویژه مخاطبان نابینا،
پردهخوانی یا توضیحدار کرده
است .این فیلم اوایل تیرماه در
شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
مــنــوچــهــر هــــادی در صفحه
ایــنــســتــاگــرام خـــود ،ابــتــا به
بیماری کــوویــد 19-را تایید
کـــرده و نــوشــتــه در قرنطینه
خــانــگــی ب ــه س ــر مـــیبـــرد .او
همچنین نوشته است که پیشتولید «عاشقانه
 »2همچنان ادامه دارد.
بــهــنــوش بــخــتــیــاری در فیلم
داســتــانــی «ماتیک مخملی»
کاری از محمدرضا یکانی بازی
خواهد کرد .او فیلم «بیصدا
حــــلــــزون» ســاخــتــه بــهــرنــگ
دزفولیزاده را آماده اکران دارد که فعال زمان
نمایش آن معلوم نیست.
محمدرضا غــفــاری در اولین
تجربهحضوردرنمایشخانگی،
قصد دارد در ســریــال «ملکه
گدایان» به کارگردانی حسین
سهیلیزاده ایفای نقش کند .او
پیش از این سابقه بازی در سریالهای تلویزیونی
را داشته است.

