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فرصتهایازدسترفته«شهاب

«بدون همه چیز» دومین فیلم شاخصی است که در سالهای اخیر ،شهاب حسینی
از بازی در آن انصراف داده است
کارگردان«عروس آتش» درگذشت
خسرو سینایی سینماگر پیش کسوت دار فانی را
وداع گفت.به گــزارش صبا ،وی در چند روز اخیر
در بیمارستان بستری بود .سینایی از سه ماه پیش
به دلیل عفونت مهرهها ی کمر و خون ریزی معده
بستری شــده و یــک جــراحــی سخت را پشت سر
گذاشته بود .در عرض این مدت به  4بیمارستان
مختلفمنتقلشدودرنهایتبهکرونانیزمبتالشد.
خسرو سینایی کــارگــردانــی بیش از  ۱۰فیلم
مستند و داستانی را در کارنامه خود دارد« .عروس
آتــش» مطر حترین فیلم کارنامه این کارگردان
 ۸۰ساله سینمای ایران است که سیمرغ بلورین
بهترین فیلم نامه را نیز برای او به ارمغان آورد.
کارگردانی «جزیره رنگین» در سال  ۹۳آخرین
تجربه فیلم سازی سینایی در سینما بود که در
گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شد.

اخبار سیما توضیح داد
صفحه اینستاگرام اخبار سیما در یک استوری
درباره عبارت «رئیس جمهور به ظاهر سیاهپوست
آمریکا» توضیح داد .در این استوری آمده است:
«سردبیر خبر ۱۴در پاسخ به حواشی پیشآمده در
پخشخبراعتراضهابهبیعدالتیدرآمریکادراین
بخش خبری (جمعه  10 -مرداد) گفت :منظور از
عبارت«رئیسجمهوربهظاهرسیاهپوستآمریکا»
اين بود که آقای اوباما فقط ظاهرش سياهپوست
استامامدافعحقوقسياهانآمريکانيست،کهبه
علتسهودرنگارشخبر،دچارکژتابیعبارتشد
و برخی مخاطبان آن را به گونهای ديگر برداشت
کردند.بنابراینبابتاينسهوقلمازمخاطبانعزیز
وفهیمعذرخواهیمیشود».

مائــده کاشــیان  -شــهاب حســینی در چهار ســال گذشــته بیشــتر در آثار
کارگردانهای جوان و فیلــم اولی بازی کرده که بعضــی از آنها مانند «برادرم
خسرو» ساخته احسان بیگلری تجربیات نســبتا موفقی بوده و بعضی از آنها
مانند «نبات» و «هزارتو» آثار موفقی نبودند .البته اگر او ،از بازی در فیلم «متری
شیشونیم» انصراف نمیداد ،پس از «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی
با یک فیلم مهم روی پرده ســینما دیده میشــد و پس از درخشش در نمایش
خانگی با سریال «شــهرزاد» ،جایگاه خود در ســینما را نیز حفظ میکرد و در
ســالهای اخیر موفقیتها و افتخارات بیشــتری در کارنامه او دیده میشــد.
شهاب حسینی از بازی در یک فیلم احتما ً
ال مهم دیگر نیز انصراف داده و همه
را غافلگیر کرده است.
▪انــصــراف از بــازی در «مــتــری شیش
و نیم»

ابتدا قرار بود شهاب حسینی در نقش
«ناصر خاکزاد» در فیلم «متری شیش و
نیم» به کارگردانی سعید روستایی بازی
کند ،اما مدت زیــادی نگذشت که خبر
انصراف او از بــازی در این فیلم منتشر
شد .سعید روستایی در اولین ساخته
خود« ،ابد و یک روز» استعداد و توانایی
خود در کارگردانی و نویسندگی را نشان
داده بود ،بنابراین همه به دومین فیلم
این کارگردان امیدوار بودند .نقش «ناصر
خاکزاد» نیز کاراکتر خاص و جذابی بود،
بنابراین شهاب حسینی میتوانست با
بــازی در ایــن نقش ،یک نقش متفاوت
را به کارنامه خــود اضافه کند .شهاب
حسینی در فیلم «بــرادرم خسرو» نقش
بیماری را که دچــار اختالل دو قطبی
بود ،بازی کرده بود .بازی او در نقش یک
قاچاقچی بــزرگ مــواد مخدر پس از آن
بیمار دو قطبی ،میتوانست اتفاق مهمی
را در کارنامه او رقم بزند ،اما این فرصت با
انصراف از بازی در «متری شیشونیم» از
دست رفت.
▪جدایی از «بدون همه چیز»

اوایل اردیبهشت امسال ،خبری درباره
بازی شهاب حسینی در فیلم «بدون همه

چیز» به کارگردانی محسن قرایی منتشر
شد .پرویز پرستویی ،هدیه تهرانی ،علی
مصفا و باران کوثری دیگر بازیگران این
فیلم بودند و قــرار بــود شهاب حسینی
با آنهــا همبازی شــود .گــروه بازیگران
این فیلم ترکیب بسیار جذابی داشت
و هــمــبــازی ش ــدن شــهــاب حسینی با
بازیگرانی مانند پرویز پرستویی و هدیه
تهرانی نوید یک اتفاق خوب در «بدون
همه چیز» را میداد ،بنابراین پیشبینی
موفقیت فیلم و ستارههای آن اصال سخت
نــبــود .بــازی در ایــن فیلم بــرای شهاب
حسینی که در سا لهای اخیر با فیلم
مهمی روی پرده سینما دیده نشده
بــود ،فرصت ویـــژهای بــود که
میتوانست تکانی به کارنامه
س ــا له ــای اخــیــر او بدهد
تا ایــن که روز جمعه خبری
دربــاره جدایی این بازیگر از
فیلم در مرحله فیلم بــرداری
و جایگزینی هادی حجاز یفر
منتشر شد .هنوز به طور رسمی
توضیحی درباره علت انصراف
او اعالم نشده ،اما گفته شده
عــلــت ایـــن کــنــارهگــیــری
نارضایتی از روند تولید و
وجود اختالفاتی بوده
است .پس از «متری

»

شیشونیم» این دومین فرصت مهمی بود
کهمیتوانستشهابحسینیرادوبارهبه
دوران اوج در سینمای ایران بازگرداند اما
با جدایی او ،این فرصت نیز از بین رفت و
اکنون تنها «مست عشق» اثر حسن فتحی
است که شهاب حسینی میتواند به آن
امیدوار باشد.

ممیزی  15دقیقهای
«آقازاده»
کدام بخشها از قسمت ششم سریال
نمایش خانگی حذف شد؟

فرهاد اصالنی بــرای بــازی در
سریال «سلمان فــارســی» اثر
داود میرباقری ،جلوی دوربین
رفته است .او در این مجموعه
نقش یک تاجر را ایفا میکند و
گریم متفاوتی دارد .تصویربرداری سریال حدود
پنج سال زمان خواهد برد.
نیکی کریمی به زودی با مستند
«داشتن یا نداشتن» به نمایش
خانگی میآید .او این مستند
را سال  ،87به تهیهکنندگی
عــبــاس کــیــارســتــمــی ساخته
اســت .مستند «داشتن یا نداشتن» مضمونی
اجتماعی دارد.

▪تغییر اولویتها یا بیانگیزگی؟

معلوم نیست دقیقا علت انتخا بهای
نامناسب شهاب حسینی و انصراف او از
فیلمهایمهمیمانند«متریشیشونیم»
و «بــدون همه چیز» چه بــوده ،اما به نظر
میرسد ایــن بازیگر به انــدازه روزهــای
اوجش انگیزهای برای حضور درخشان
و موفق در عرصه بــازیــگــری نـــدارد ،یا
شاید در وضعیت فعلی ،فیلم ســازی و
تهیهکنندگی برای او نسبت به بازیگری
اولویت داشته باشند .به هر حال شهاب
حسینی بازیگر مهمی است و حتما در
طول این سا لها پیشنهادهای خوبی
داشته که آ نهــا را نپذیرفته اســت .جز
انتخابهایی که این بازیگر داشته ،حضور
او در مقام تهیهکننده و تاسیس شرکت
فیلم سازی در آمریکا ،بازگشت او به اجرا
با برنامه اینترنتی «همرفیق» و
انجام فعالیتی متفاوت با
بازیگری از دالیلی هستند
کـــه اح ــت ــم ــال تغییر
اولویتها یا بیانگیزه
شـــدن را دربــــــاره او
تقویت میکنند.

چهره ها و خبر ها

روز جمعه صبح شیبان خاقانی تدوینگر سریال «آقازاده»
با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت« :همچنان
درگیر کاتهای دستوری» که نشان از ممیزی بعضی
صحنهها و تدوین دوباره قسمت ششم سریال داشت.
در نهایت این قسمت از سریال با ساعتی تأخیر به پخش
رسید ،اما انتشار تصاویری در صفحه رسمی سریال
میگوید بعضی سکانسها که مربوط به سفر مشهد
شخصیتهای اصلی بوده ،حذف شده است.
جمعهشب نیز صفحه رسمی «آقازاده» تصاویری را همراه
دیالوگهایی از قسمت ششم با توضیح «آن چه در سریال
«آقازاده» ندیدهاید» منتشر کرد .طبق این تصاویر ،مدت
زمان  15دقیقهای که از سریال حذف شده ،مربوط به
حضور یک زائر مسیحی در حرم امام رضــا(ع) بوده که
حامد از طرف شخصی به نام «شیخباقر» ،بستهای را به
او میرساند« .شیخباقر» شخصیتی بود که پدر «حامد»
توصیه کــرده بود به مشهد بــرود و با او که مجاور امام
رضا(ع) و مرد اهل دلی است دیدار کند .بخش دیگری
از ممیزی مربوط به پاسخ «شیخباقر» در واکنش به سوال
«حامد» بــوده که پرسیده آیا او میدانسته آن زن زائر
مسلمان نبوده؟ عالوه بر دیدار «حامد» با زائر مسیحی
و گفتوگو با «شیخ باقر» ،زیــارت «راضــیــه» در حــرم و
گفتوگوی او با «شیخ باقر» نیز از موارد ممیزی سریال
بوده است.

مهرداد صدیقیان از چهارشنبه
هفته جاری با فیلم «تا ابد» کاری
از امیرحسین دواتگر ،به سینما
میآید .این فیلم سال گذشته
در سکوت خبری ساخته شد و
میالدکیمراموترالنپروانهازبازیگرانآنهستند.
محمدرضا هدایتی در فیلم
کمدی «هولیا» به کارگردانی
مرتضی آتشزمزم بازی کرده
و در ایــن فیلم بــا چهر ههایی
مانند علی انــصــاریــان ،مریم
امیرجاللی ،شــراره رخام و افشین سنگچاپ
همبازی شده است.
امیرعلی دانایی از روز سهشنبه
با فیلم «بیوزنی» ساخته مهدی
فرد قــادری به نمایش خانگی
م ـیآیــد .او فصل دوم سریال
نمایش خانگی «خـــوا بزده»
ساخته سیروس مقدم را نیز آماده انتشار دارد.
هلیا امامی که با سریال «از یادها
رفته»شناختهمیشود،درسریال
ِ
«دادســـتـــان» ساخته مسعود
دهنمکی جلوی دوربین رفته.
هومنبرقنورد،بهنوشبختیاری
وسحرقریشینیزدراینسریالحضوردارند.

