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سینمای ایران

تکذیب انصراف شهاب حسینی
از «بدون همه چیز»
جایگزینی هــادی حجازیفر در پــروژه سینمایی
«بدون همهچیز»بهجایشهابحسینیشایعهبود.
بهگزارشایرنا،پسازاعالمپیوستنشهابحسینی
بهپروژهسینمایی«بدونهمهچیز»خبرهاییمبنی
بر توافق نکردن این بازیگر و کنار رفتن وی از این
فیلم رسانهای شد که طبق پیگیریهای خبرنگار
ایرنااینخبرکذباست.بنابراینجایگزینیهادی
حجازیفر در این پروژه سینمایی به جای شهاب
حسینی بیاساس است و همچنان این بازیگر در
کنارهنرمندانیچونپرویزپرستوییوهدیهتهرانی
بهایفاینقشخواهدپرداخت.
اینپروژهسینماییبهتهیهکنندگیجوادنوروزبیگی
در حال پیشتولید است و اکنون نیز هنرمندانی
چون علی مصفا ،باران کوثری ،الله مرزبان ،پدرام
شریفی،مهتابنصیرپوروکاوهسجادیحسینیبه
فهرستبازیگراناینفیلمپیوستهاند.

سینمای جهان

همکاری ۲غولفیلمنامهنویسیدر
یکسریالجدیدمافیایی
نویسندههای «سوپرانوها» و «رفقای خــوب» یک
سریالمافیاییجدیدخلقمیکنند.
بــه گـــزارش مــهــر ،دو نفر از شناختهشدهترین
نویسندگانژانرمافیاییمیخواهنددوبارهدرپروژه
جدید خود وارد ژانر جنایت سازمانیافته بشوند.
شوتایمدرحالتولیدیکسریالدراممافیاییجدید
با نویسندگی ترنس وینتر نویسنده «سوپرانوها»
و «بــوردواک امپایر» و نیکوالس پیگلی از «رفقای
خــوب» اســت .آنهــا همچنین تهیهکنندگان این
سریال خواهند بود که هنوز نامی برای آن انتخاب
نشده است .شوتایم چراغ سبز را به این پروژه نشان
داده ،اما تا به حال جزئیاتی درباره خطوط داستانی
آن منتشر نکرده است.وینتر  ۵۹ساله نویسنده و
تهیهکنندهاجراییسریال«سوپرانوها»برایاچبیاو
ازفصلدومتاششموپایانیآنبودکهبهعنوانیکیاز
بهترینسریالهایتاریختلویزیونشناختهمیشود.
این درام اثرگذار ،که در آن جیمز گندولفینی نقش
شخصیت«تونیسوپرانو»رئیسمافیاینیوجرسی
را بازی میکرد ،طی دوران نمایش به شدت موفق
خودچهارجایزهامیوسهجایزهانجمننویسندگان
آمریکارادریافتکرد.پیلگی ۸۷سالهنیزکهکارش
رابهعنوانیکخبرنگارآغازکردهبود،بیشترازهمه
به خاطر نوشتن فیلم نامههای دو فیلم کالسیک
ساخته مارتین اسکورسیزی یعنی «رفقای خوب»
ســال  ۱۹۹۰و «کازینو» ســال  ۱۹۹۵شناخته
میشود .او بــرای «رفقای خــوب» با نقشآفرینی
رابرتدنیرو،جوپشیوریلیوتانامزددریافتجایزه
اسکاربهترینفیلمنامهاقتباسیهمشد.

وونگکاروایسریالمیسازد
وونگ کاروای سینماگر سرشناس هنگکنگی از
ساخت اولین سریال درام خود با نام «شکوفههای
شانگهای»خبرداد.
به گزارش ایسنا ،کاروای در حالی قصد ساخت
این سریال بر اساس رمان معروف «شکوفهها»
نوشته ژین یوشنگ را دارد که پیش از این ساخت
یک فیلم سینمایی با اقتباس از این رمان را نیز
در برنامه داشــت .این اولین فعالیت «کــاروای»
از سال  ۲۰۱۳و ساخت فیلم سینمایی «استاد
بــزرگ» محسوب میشود .این سریال روایتگر
داستان زندگی یک میلیونر خودساخته چینی
به نام آقای «بائو» و فراز و نشیب زندگی او از یک
جوان فرصتطلب با گذشتهای مملو از سختی و
دشواری ،تا تبدیل شدن به یکی از ثروتمندترین
افراد در شهر شانگهای چین است .هو ژ بازیگر
چینی ایفای نقش اصلی در این سریال درام را بر
عهده دارد.
کاروایکهازکارگردانانمولفسینمایجهاناست،
بیشتر به سبب ساخت فیلمهای منحصربهفرد از
لحاظبصریباسبکیویژهوپرداختنبهاحساسات
شاعرانه در فیلمهایش معروف است .وی از زمان
ساخت اولین فیلمش با نــام «قطار سریعالسیر
چانگکینگ» محصول  ،۱۹۹۴توانسته جایگاه
ویژهایدرنزدسینمادوستانجهانپیداکند.
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در «آقازاده»« ،دل» و «همگناه» ،امیر آقایی ،محسن کیایی ،بهرام افشاری و حامد بهداد
ششان بود هاند؟
جایگزینهای مناسبی برای بازیگر قبلی نق 

مائده کاشــیان  -یکی از شــخصیت هایی که ایــن روزها در
سریالهای نمایش خانگی ،مورد توجه مخاطبان قرار گرفته
نقــش «آرمان» در ســریال «همگنــاه» با بازی محســن کیایی
است .جالب این که کیایی اعالم کرده نقش «پیمان» (با بازی
پدرام شریفی) را دوست داشته ،اما به پیشنهاد برادرش که
کارگردان اثر اســت ،نقش «آرمان» را ایفــا کرده .جایگزینی
یکی از بازیگران در دو ســریال دیگر در حــال توزیع نمایش
خانگی نیز اتفاق افتاده است.

امیرآقایی به جای احسان علیخانی

بهرام افشاری به جای سعید آقاخانی

پدرام شریفی به جای محسن کیایی

نیمابحری

فاراب

پیمان

آرش

آقازاده

دل

همگناه

دل

طبق گفته حامد عنقا ،نــامــزد اصلی نقش
«نیما بــحــری» ،احــســان علیخانی بــود .این
نقش به او پیشنهاد و دربــاره ایفای این نقش
با او صحبتهایی شده بود ،اما به دلیل آغاز
پیشتولید «عصر جدید» ،احسان علیخانی
نتوانست در «آقــازاده» بازی کند و امیر آقایی
جایگزیناوشد.امیرآقایی 12سالازعلیخانی
بزرگتر است و از لحاظ سنی برای نقش یک
آقــازاده که تنها به برکت اسم و جایگاه پدرش
توانسته پیشرفت کند و صاحب ثروت شود،
خیلی مناسب نیست .از طرفی بیرحمی و
شرارتی که نقش «نیما» دارد ،با چهره آقایی
تناسب بیشتری نسبت به علیخانی دارد،
بنابراین امیر آقایی انتخاب خوبی برای نقش
«نیما» بــوده اســت .البته چهره علیخانی نیز
میتوانست برای شخصیت متقلب و دوروی
«نیما» مناسب باشد .بنابراین از لحاظ سن
و چهره ،احسان علیخانی انتخاب بیربطی
بــرای نقش این آقــازاده نبوده ،اما با توجه به
تجربه و توانایی امیر آقایی در بازیگری ،او برای
این نقش انتخاب مناسبی بوده و بازی او در
«آقازاده» بسیار خوب بوده است .به طور کلی
نمیتوان گفت احسان علیخانی در مقایسه
با امیر آقایی میتوانست انتخاب بهتری برای
نقش «نیما» باشد.

منوچهر هادی در گفتوگویی که با فریدون
جیرانی داشت ،درباره انتخاب بازیگر نقش
«فــاراب» در سریال «دل» گفته بود که ابتدا
قصد داشته ایــن نقش را به سعید آقاخانی
بدهد ،اما بهرام افشاری از او خواسته نقش
«فاراب» را بازی کند و ایدهها و تالشهایش
بــرای بــازی در این نقش ،باعث شده هادی
این پیشنهاد را بپذیرد« .فاراب» جوانی الت،
عصبی و خالفکار است که سرش برای دعوا
و درگیری درد میکند .بهرام افشاری در
سریال به خوبی نقش این جوان الت را بازی
کرده و بسیار خوب از پس اجرای واکنشهای
عصبی و غیرعادی «ف ــاراب» برآمده است.
این شخصیت از نظر طبقه اجتماعی ،حرفه،
ویژگیهای شخصیتی و فرهنگ با شخصیت
های قصه تفاوتهای زیادی دارد و در مقایسه
با یک آدم معمولی و موجه هم متفاوت است،
بنابراین عالوه بر گریم ظاهری ،فیزیک و قد
بلندش باعث شده «فــاراب» نسبت به بقیه
شخصیت های قصه در جایگاه متفاوتی قرار
بگیرد .در چهره سعید آقاخانی ،آرامــش و
جدیت خاصی دیــده میشود که با جنون و
خشم «فــاراب» تضاد دارد ،اما در عوض این
سرکشی به خوبی روی چهره بهرام افشاری
نشسته است.

محسن کیایی بــه عــنــوان نویسنده سریال
«همگناه» ،ابتدا نقش «آرمان» را برای خودش
نوشته بود ،اما پیشنهاد برادرش را میپذیرد
و در نهایت نقش «آرم ــان» را بــازی میکند.
این شخصیت جوان خوش گذران ،بیخیال
و شو خطبعی اســت که تقریبا هیچ کــدام از
اتفاقات اطرافش را جدی نمیگیرد و رابطه
صمیمانهای هم با خانواده خود نــدارد .اما
عالقه و ازدواج او با زنی بزرگ تر از خودش
باعث ایجاد تحوالتی در شخصیت او میشود.
محسن کیایی جزو بازیگرانی است که توانایی
بــازی در نقشهای کمدی و غیرکمدی را
دارد ،بنابراین بسیار خوب توانسته هر دو روی
شخصیت «آرمـــان» و تحوالت تدریجی این
شخصیت را به مخاطب نشان دهد« .پیمان»
فردی سرد و بیاحساس است که کینه همه
وجودش را پر کرده و در پس سادگی ظاهری
که دارد ،شخصیت پیچیده و مرموزی نهفته
است .پدرام شریفی با بازی خوب خود موفق
شــده وجهه رازآلــــود و غیرقابل پیشبینی
«پیمان» را به درستی اجرا کند و انتخاب بسیار
مناسبی برای این نقش در ظاهر ساده ،اما در
باطن پیچیده و پر از عقده بوده است .محسن
کیایی و پدرام شریفی هردو در جای خودشان
انتخابهای مناسبی به نظر میرسند.

ابتدا نام محمدرضا گلزار برای بازی در سریال
«دل» در نقش «آرش» اعالم شد ،اما طوالنی
شدن پیشتولید سریال و مشغولیت گلزار
باعث شد این بازیگر از بازی در سریال انصراف
دهد و حامد بهداد جایگزین وی شود .بهداد
بیشتر در نقش شخصیتهای بسیار برونگرا
و گاه عصبی با واکنشهای تند ،بازی کرده
اما در سریال «دل» در نقش متفاوتی ظاهر
شده است« .آرش» جوانی ثروتمند و از طبقه
مرفه اســت ،اتفاقا او برخالف تصویر غالبی
که از نقشهای بهداد در ذهن وجــود دارد،
شخصیتی بسیار آرام ،موجه و منطقی دارد که
کمتر عصبانی میشود و مسائل را با گفتوگو
و محترمانه حل میکند .حامد بهداد که در
«قصر شیرین» هم ثابت کرده بود میتواند در
نقشهای آرام و درون گرا بازی کند ،در سریال
«دل» نیز انتخاب نامناسبی بــرای «آرش»
نبوده .برخالف او گلزار انتخاب بدی برای
این شخصیت بــوده .او بارها در نقش جوان
عاشقپیشه ثروتمند و در سریال «عاشقانه»
نیز نقش همسر ساره بیات را بازی کرده بود.
عــاوه بر تکراری بــودن نقش ،کیفیت بازی
حامد بهداد با محمدرضا گلزار بسیار متفاوت
است ،بنابراین جایگزینی بهداد به نفع «دل»
تمام شده است.
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امینحیاییبازیدربخشهایی
ازفیلم«رقصنده»راکهقراربوددر
ایران فیلم برداری شود ،به پایان
رسانده و پس از بهبود شرایط و
رفع ممنوعیتها ،بــرای ادامه
بازیدراینفیلمبههنگکنگسفرخواهدکرد.
بهرام رادان پس از فیلم «گربه
سیاه»دردومینتجربههمکاری
خودباکریمامینیکارگرداناین
فیلم ،قصد دارد تهیهکنندگی
سریال نمایش خانگی «هیلو»
را برعهده بگیرد .کارگردان این مجموعه نیز کریم
امینیخواهدبود.

حامد بهداد به جای محمدرضا گلزار

ﮐﺘﺎﺏ

چهره ها و خبر ها

پریناز ایــزدیــار از هفته آینده با
فیلم «لتیان» به کارگردانی علی
تیموریدرسینمایآنالینحضور
خواهدداشت.اینفیلمسال97
ساخته شده و امیر جدیدی ،سارا
بهرامیوحسنمعجونیدیگربازیگرانآنهستند.
ترانهعلیدوستیاز 16مردادماه
بافیلمکوتاه«اکو»بهکارگردانی
مهین صدری به سینما میآید.
این فیلم که خرداد سال گذشته
جلوی دوربین رفــت ،در گروه
هنر و تجربه اکران خواهد شد.
سینا مــهــراد بـــازی در سریال
نمایش خانگی «آقــــازاده» اثر
بهرنگتوفیقیرابهپایانرسانده.
او پس از مجموعه «پــدر» در این
سریال بار دیگر در نقش «حامد»
بازیکردهوویژگیهاییمشابهآنشخصیت دارد.
فلورا سام امشب همراه دخترش،
به عنوان مهمان در ویژهبرنامه
«کودکشو»حضورخواهدداشت.
عالوه بر او ،حمید گودرزی ،فریبا
متخصص و میثم ابراهیمی
خوانندهپاپنیزمهماناینبرنامهخواهندبود.
علیرضا کمالی از امشب با فیلم
«هفت و نیم» کــاری از بــرادران
محمودیدرسینمایآنالیندیده
خواهدشد.اوبهزودیبرایبازی
در فیلم «شب ،داخلی ،دیوار» اثر
برادرانجلیلوندجلویدوربینخواهدرفت.

