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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها

خاطرات«ویلاسمیت»پرفروششد

ویــشــکــا آســایــش در ســریــال
«سلمان فــارســی» اثــر داوود
میرباقری بــازی میکند .به
گــزارش فــارس ،رضا کیانیان،
محمد رضا شریفینیا ،داریوش
فرهنگ ،جعفر دهقان ،محمود پاکنیت و محمد
فیلی از دیگر بازیگران این سریال هستند.

با اعالم خبر انتشار کتاب خاطرات «ویل اسمیت»،
این کتاب به سرعت به یکی از پرفروشترین آثار
«آمازون»تبدیلشد.
به گــزارش ایسنا ،انتشارات «پنگوئن پــرس» روز
یکشنبه از انتشار کتاب خاطرات ویل اسمیت
هنرپیشهمشهورآمریکاییدرنهمنوامبرخبردادواین
هنرپیشهنیزباانتشارتصویریدرصفحهاینستاگرام
خودازتصویرجلداینکتابکهباعنوان«ویل»منتشر
خواهد شد رونمایی کرد .این کتاب از بیستم ژوئن
شترینکتابهای خاطراتو
دررتبه نخست پرفرو 
زندگینامههایبازیگران«آمازون»قرارگرفتهاست.
کتاب «ویــل» به داستان زندگی و حرفه اسمیت
میپردازد و روایتی از روند بزرگ شدن او در غرب
فیالدلفیاتاتبدیلشدنشبهیکهنرپیشهاست.

«بادیگاردهمسرهیتمن»
صدرنشینگیشهشد
بااکرانفیلم«بادیگاردهمسرهیتمن»درسینماهای
آمریکا ،این فیلم موفق شد تا در اولین آخر هفته
اکرانش 11.6میلیوندالربفروشدودرجایگاهاول
فروشبایستد.
بــه گـــزارش مهر« ،بــادیــگــارد همسر هیتمن» به
کارگردانی پاتریک هیوز از الینزگیت که ادامهای
بر فیلم اکشن کمدی «بادیگارد هیتمن» در سال
 ۲۰۱۷است ،از چهارشنبه در سینماهای آمریکا
اکرانشراشروعکردوتاپایانیکشنبه ۱۷میلیون
دالر فروخت .این فیلم که با بودجه  ۷۰میلیون
دالری ساخته شده و در  ۳۳۳۱سالن سینما به
نمایش درآمده ،نیاز به فروشی خیلی بیشتر دارد تا
بتواند هزینههایش را جبران کند .با توجه به این که
قسمت نهم «سریع و خشمگین» از آخر هفته آینده
اکران میشود ،رسیدن به فروشی قابل توجه برای
«بادیگاردهمسرهیتمن»سختبهنظرمیرسد.

اللـــــه اســـکـــنـــدری بــــه جــمــع
شــرکــتکــنــنــدگــان مــســابــقــه
«شبهای مافیا» ساخته سعید
ابوطالباضافهشد.متینستوده،
بهاره افشاری و ترالن پروانه دیگر
چهرههاییهستندکهدرگروهخانمهاحضوردارند.

مائده کاشیان

این روزها در دو سریال «میخواهم زنده بمانم»
ـم کــاری» ،دو شخصیت زن قدرتمند،
و «زخـ ِ
سلطهگر و دورو دیده میشود که مورد توجه
فــراوان مخاطبان قرار گرفتهاند« .زهــره» در
سریال «میخواهم زنده بمانم» و «سمیرا» در
«زخم کاری» با ویژگیهای منحصر به
مجموعه
ِ
فرد و جالب توجهی که داشتهاند ،مخاطبان را
غافلگیر کردهاند .این دو شخصیت هرکدام در
نوع خود به تناسب قصه ،از جنبه فریبندگی،
دسیسهچینی و قدرتمندی اشتراکاتی با
یکدیگر دارند و بازیگران آنها آزاده صمدی
و رعــنــا آزادیور در ایــن ســریــالهــا خوش
درخشید هاند.
▪«زهره» کنترلگر و محکم

«زهره» زنی سنتی است که پدرش از مسئوالن
بانفوذ اســت .او احترام خاصی بــرای پدرش
قائل است و به همسرش «امیر شایگان» عالقه
فراوانی دارد« .زهره» از «امیر» حمایت کرده
است تا پیشرفت کند و مقام و منصبی به دست
بیاورد .این زن کنترل گری عجیبی بر «امیر»
داردوناگهانمتوجهخیانتهمسرشمیشود.
«زهره» شخصیت آرامی دارد ،اما هنگامی که از
ماجرا باخبر میشود ،طغیان میکند ،منتها به

شیوه خودش .او به جای احساساتی شدن یا
بیان صریح موضوع ،با همان قدرت و اعتماد
به نفسی که از او سراغ داریــم ،کاری میکند
که «امیر» لب به اعتراف باز کند و از کرده خود
پشیمان شود! «زهره» به محض این که متوجه
میشود «امیر» قصد دارد عالقهاش به «هما» را
بازگو کند ،غیرمستقیم او را تهدید میکند و در
کمالآرامشوطمأنینههشدارمیدهدکهدنیا
را روی سرش خراب میکند! در نتیجه اجازه
هیچ حرفی به «امیر» نمیدهد و او را وادار به
کاری میکند که خودش میخواهد.
▪بازی بیاغراق آزاده صمدی

کار آزاده صمدی برای بازی در نقش «زهره»
سخت بــوده و به خوبی از پس آن بــرآمــده .او
با درک درستی که از ایــن کاراکتر داشته،
توانسته خشم پنهان او را در پس چهره آرام
خود نشان بدهد و ترس و اضطراب از رفتارهای
سیاستمدارانه و غیرقابل پیشبینیاش را در
دل مخاطب و البته «امیر» بیندازد .صمدی
برای نمایش وجهه منفی کاراکتر خود ،هیچ
ق شدهای انجام نمیدهد،
حرکت اضافه یا اغرا 
او با چشمها و لحن کالمش هر آن چیزی را که
مخاطب باید از ابعاد پنهان شخصیت «زهره»
کشف کند به او منتقل میکند تا باورش کند
و سایه سنگین این شخصیت را روی زندگی
«هما»و«امیر»احساسکند.البتهکهشخصیت
«زهره» روی کاغذ هم جذاب بوده ،آن قدر که

آزاده صمدی دوست داشته به جای کاراکتر
«شیوا» که به او پیشنهاد شده نقش «زهــره»
را بــازی کند ،اما نمیتوان سهم بــازی خوب
صمدی را انکار کرد .این بازیگر در سال های
اخیر انتخاب های ویــژهای نداشته .سریال
«نهنگ آبی» و فیلم کمدی «زیر نظر» آخرین
آثــاری بودهاند که این بازیگر به واسطه آنها
دیــده شده که هیچ کــدام دستاوردی برایش
نداشتهاند.بازیدرنقش«زهره»،آزادهصمدی
را احیا کرده و شانس مهمی برای او بوده است.
▪«سمیرا» سلطهگر و بیرحم

ـم کاری»
شخصیت «سمیرا» در سریال «زخـ ِ
نیز ویژگیهای مشترکی با «زهــره» دارد .او
در پشت پرده ،اتفاقات را طبق میل خودش
میچیند ،نقشه میکشد و خواستههایش را
به همسرش تحمیل میکند« .سمیرا» مانند
«زهــره» ،از همسرش آدمی ساخته که جرئت
مخالفت و سرپیچی از دستورات او را ندارد .این
شخصیتبهخوبیبهمخاطبمعرفیمیشود.
در شروع سریال میبینیم با بیرحمی خاصی
اجازه نمیدهد همسرش «مالک» از وان پر از
یخ بیرون بیاید و این شیوه را برای بیخوابی و
حالتهای عصبی او تجویز میکند« .سمیرا»
نیز چهره آرامــی دارد ،اما در باطن خبیث و
جاهطلب است ،نقشه قتل میکشد و «مالک»
را مجبور به انجام آن میکند« .سمیرا» آتش
زیر خاکستر است و هنگامی که خشمش لبریز

شود ،همسرش را با داد و فریاد و کتک زدن
یکند.
تحقیرم 
▪بازی مسلط رعنا آزادیور

رعنا آزادیور تحکم و اقتدار کاراکتر خود را با
نگاه سرد و نافذش نشان میدهد و خباثت این
شخصیت را در خندههای شیطانیاش حفظ
میکند .او در سکانسی که به تماشای لحظه
قتل «ریــزآبــادی» نشسته ،به خوبی آشفتگی
درونی «سمیرا» و هراسی را که سراغ او آمده،
با سیگار کشیدن عصبی و لــرزش دستانش
نمایش میدهد .او نیز مانند آزاده صمدی
موفقمیشودبابازیخوبش،کاراکترخودرابه
عنوان شخصیتی پیچیده ،غیرقابل پیشبینی
و ترسناک به مخاطب بشناساند .هرچند که
رعنا آزادیور به تناسب شخصیتی که دارد،
گاهی بازی برون گرایانهای از خود به نمایش
میگذارد ،اما با کنترل و تسلط خوبی که بر
بــازیاش دارد ،اغراقآمیز جلوه نمیکند.
«سمیرا» نقش جذابی است و احتماال در ادامه
قصه با ابعاد دیگر کاراکتر او آشنا خواهیم شد.
رعنا آزادیور هم مانند آزاده صمدی ،به تازگی
انتخاب های مناسبی نداشته است و موقعیت
مشابهی داشتهاند .آزادیور به واسطه انتخاب
های ناموفقش به حاشیه رفته و فرصت بازی در
نقش مهمی را به دست نیاورده بود ،اما با بازی
ت ها نام خود
«زخم کاری» توانسته بعد از مد 
در
ِ
را بر سر زبانها بیندازد و توجهات را جلب کند.

پــدرام شریفی در «کافه آپــارات»
گفته اســـت کــه حــامــد بــهــداد
سکانسی از سریال «میخواهم
زندهبمانم»راکهمربوطبهمالقات
«امیرشایگان»و«نادر»درعروسی
استبازنویسیکردهودیالوگهایشرانوشتهاست.
فــرزاد فرزین در فیلم «آهنگ
دو نفره» ساخته آرزو ارزانش،
هــمــراه احــمــد مهرانفر دیگر
بازیگر ایــن فیلم ،قطعهای را
خ ــوان ــده اســـت .ارزانـــــش در
گفتوگو با صبا توضیح داده که این قطعه برای
اولین بار در فیلم شنیده میشود.
ژیــا صادقی اج ــرای مسابقه
«آشپزی با مامان» را برعهده
گرفته است .در هر قسمت ،دو
گــروه مــادر و فرزند با استفاده
از مـــواد غــذایــی کــم هزینه،
یک غذای ایرانی میپزند .این مسابقه از نیمه
تابستان از شبکه  5پخش میشود.
حامد همایون فردا شب ساعت
 20در بــرنــامــه «شبآهنگی»
مهمان حامد آهنگی خواهد بود.
محمدمعتمدیومسعودصادقلو،
دیگرخوانندههاییهستندکهتابه
حالدراینبرنامهحاضرشدهاند.
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