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چهره ها و خبر ها

سینمای ایران

جعفریجوزانیفیلمنامه
«یعقوبلیثصفاری»رامینویسد
قرارداد تحقیق و نگارش فیلم نامه فیلم سینمایی
«یعقوبلیثصفاری»درحوزهتاریخوتمدنایرانی،
بینبنیادسینماییفارابیومسعودجعفریجوزانی
منعقدشد.بهگزارشروابطعمومیبنیادسینمایی
فارابی ،مسعود جعفری جوزانی نویسنده و خالق
آثار سینمایی مهم حوزه تاریخ و هویت ایرانی از
جمله «شیر سنگی» و «در مسیر تندباد» فیلم نامه
این فیلم را دربــاره بنیان گذار دودمــان صفاریان
در سیستان و روایــت فتوت ،سادهزیستی و نقش
تاریخی این اسطوره تاریخی در اتحاد ایرانیان به
نگارش درم ـیآورد .بنیانگذار سلسله صفاریان،
عیارجوانیبودکهمتأثرازقصههایرستم،بهیاری
فقرا و مظلومان شتافت و با دسته کوچک عیارانش
که به خاطر سخاوت و فتوت او ،دورش جمع شده
بودند،درنظراهلسیستانبهیکپهلوانافسانهای
بدلشد.

تلویزیون

انتقاد شدید حمیدنژاد
از فیلم نامه «بانوی عمارت »۲
کارگردان «بانوی عمارت» ضمن انتقاد صریح از
مشکالت و ضعفهای فیلم نامه ارائهشده برای
فصل دوم این سریال ،قبول کارگردانی این فصل
را منوط به تغییر تیم نویسندگان دانست.
به گزارش مهر ،عزیزا ...حمیدنژاد کارگردان
سریال ،در قالب یادداشتی از نظر منفی خود
درباره فیلم نامه ارائه شده خبر داده است .او در
بخشی از این یادداشت انتقادی آورده است:
«ایــن جانب به دالیــل اختالف سلیقه حرفهای
در کموکیف نگارش متن فصل دوم این سریال
نــبــودهام و آن چــه اخــیــر ًا پــس از  9مــاه بــرای
نظرخواهی و تصمیمگیری به دست من رسیده
است ،برخالف خبرهای منتشرشده از طریق
تهیهکننده و نویسنده محترم ،فیلم نامه نیست
بلکه طرح مبسوطی از تخیالت نویسنده با وام
گرفتن سطحی از برخی حوادث و بعضی دیگر
از شخصیتهای سریال اســت؛ متأسفانه از
زاویــه دید تولید ،نوشتهای بسیار سفارشی و
غیرنمایشی است بهطوری که دو تا از آدمهای
سریال حدود  ۱۰قسمت در یک کاهدونی به سر
میبرند و دیالوگ میگویند».

مــرضــیــه بــرومــنــد هــمــراه سه
نویسنده دیگر فیلم نامه فیلم
«سرزمین بود و نبود» را ویژه
مــخــاطــب کـــــودک نــوشــتــه و
کارگردان آن خواهد بود .قصه
این اثر تلفیقی از مسائل معاصر با افسانهها و
اسطورههای ایرانی است.

چهخبرازستارههای«عصرجدید»؟

مائده کاشیان  -تقریب ًا سه ماه از پایان مسابقه
«عصر جدید» و رقابت فینالیستهای آن
گذشته اســت .بعضی از استعدادهای این
مسابقه موفق شدند با حمایت شبکه سه در
قاب تلویزیون دیده شوند و بعضی از آنان هم
پا به صحنه تئاتر گذاشتهاند .تعداد زیادی از
شرکتکنند هها هم این روزهــا در حالی که
نسبت به قبل چهر ههایی شناختهشده به
حساب میآیند اما همچنان مشغول اجرای
برنامههای مختلف در حوزه مهارت و استعداد
خاص خود هستند .به بهانه پخش تلهفیلم
پلیسی «ایکس ری» با بازی فاطمه رادمنش از
شبکه سه ،درباره موقعیت فعلی فینالیستها
و بعضی از شرکتکنندگان مسابقه «عصر
جدید» ،پس از گذشت حدود سه ماه از این
مسابقه نوشتهایم.
▪قهرمان در «چهلچراغ»

فاطمه عبادی نفر اول «عصر جدید» ،جزو
اســتــعــدادهــایــی بــود کــه خیلی زود نتیجه
درخشش در مسابقه را دریافت کرد و احسان
علیخانی در همان برنامه اعــام برندگان،
وعــده حضور و اجــرای ایــن هنرمند در یک
برنامه تلویزیونی را به مخاطبان داد .اواخر
شهریور بود که همزمان با اوایــل ماه محرم
برنامه «چهل چراغ» با اجرای مجتبی امینی

از شبکه سه روی آنتن رفت و فاطمه عبادی در
این برنامه که همچنان در حال پخش است ،به
عنوان تصویرگر حضور دارد .او با استفاده از
نقاشیهای شنی خود ،موضوعات مرتبط با
عاشورا را به تصویر میکشد.
▪پارسا و علی قمی وسط «میدون»

مسابقه استعدادیابی «میدون» برای خواننده
نــوجــوان «عصر جدید» و قهو هچی معروف
آن فرصتی بــرای دیــده شــدن فــراهــم کــرد.
پارسا خائف در اولین فعالیت رسمی خود در
زمینه خوانندگی ،تیتراژ ابتدایی این مسابقه
استعدادیابی را که آخر هفتهها پخش میشود،
خوانده است .البته سبک سنتی این قطعه
چندان با فضای رقابتی و هیجانی یک مسابقه
همخوانی ندارد و شاید بهتر بود صدای این
خواننده نوجوان در قالب برنامه دیگری شنیده
میشد .شایدزمانیکهعلیجعفری معروف به
علی قمی در «عصر جدید» حاضر شد ،کسی
فکر نمیکرد او رأی مردمی را کسب و نظر
داوران را جلب کند ،چه برسد به این که بعد
از این مسابقه در برنامه تلویزیونی دیده شود
اما نه تنها با رأی مردم توانست جزو برندگان
آرای مردمی باشد ،بلکه در مسابقه «میدون»
حضور دارد! حضور او در این مسابقه کارکرد
خاصی ندارد و بیشتر برای جذابیت و تنوع،

لحظاتی در «میدون» دیده میشود و گاهی
یآورد!
چای م 
▪ورود استعدادها به عرصه بازیگری

فاطمه رادمنش یکی از استعدادهای بازیگری
مسابقه «عصر جدید» بود .او در اجرایی که
داشــت ،نقش مادر یک شهید را ایفا کرد که
به علت اج ــرای تأثیرگذار و احساسیاش
توانست تماشاگران و داوران را تحتتأثیر
قرار دهد .او در اولین فعالیت رسمی خود در
حــوزه بازیگری ،در تلهفیلم پلیسی «ایکس
ری» ساخته ســروش مــحــمــدزاده ،در نقش
یک شخصیت پلیس بازی کرده و قرار بوده
شب گذشته برای اولینبار با این تلهفیلم در
تلویزیون دیده شود .محمد زارع و کیا رکنی
هم اگرچه به عنوان استعداد بازیگری در «عصر
جدید» حضور نداشتند ،اما با اجرای یک تئاتر
پا به این عرصه گذاشتهاند .آنها این روزها
مشغول اجرای نمایش «مهلت» به کارگردانی
محمد رئیسی هستند.
▪چه خبر از منتالیست و نینجاها؟

سعید فتحی روشن و دختران نینجا هم جزو
استعدادهای محبوب «عصر جدید» بودند و
به ترتیب رتبه چهارم و پنجم را کسب کردند.
فع ً
ال هیچ خبر تازهای درباره فعالیتهای این

دو فینالیست منتشر نشده است .طبق آن چه
در «عصر جدید» اعالم شد ،قرار بود باشگاهی
با امکانات بیشتر و البته امنتر ،در اختیار
این گروه گذاشته شود اما هنوز خبر جدیدی
درباره این وعده منتشر نشده است .از سعید
فتحی روشن هم فعال خبر خاصی نیست اما او
در صفحه اینستاگرامش اعالم کرده مشغول
برنامهریزی بــرای فعالیتهای تــازه مانند
برنامههای تلویزیونی جدید و اجرا در شهرهای
مختلف است.
▪سربازان وطن ،شکوفه عزیزی و دیگران

غیر از فینالیستها ،چند شرکتکننده دیگر
در «عصر جدید» حضور داشتند که اجراهای
خوبی داشتند و نظر مردم و داوران را هم جلب
کردند اما رقبای سرسخت اجازه ندادند که
آ نها به مرحله فینال راه پیدا کنند و از دور
مسابقه حذف شدند .شرکتکنندگانی مانند
سربازان وطن ،کــارزان و عبدالباسط ،گروه
ریکو و زهرا بیرامی در حیطه استعداد خود
مشغول اجرا هستند ،ساسان پرکان همچنان
همراه گروه «پسران خورشید» است ،هنوز از
برنام ه عروسکی که شکوفه عزیزی قرار بود در
شبکه استانی فارس اجرا کند ،خبری نشده
اســت .باید مدتی دیگر صبر کنیم تا ببینیم
وعدهها عملی خواهد شد یا خیر.

حــســن فتحی فیلم بـــرداری
فیلم «مست عشق» را در کشور
ترکیه آغاز کرده است .شهاب
حسینی ،پارسا پیروزفر و حسام
منظور بازیگران ایرانی فیلم و
ابراهیم چلیکول و هانده اِرچل
از بازیگران ترکی آن هستند.
امین حیایی که اکنون فیلم
«درخونگاه» ساخته سیاوش
اسعدی را روی پــرده سینما
در حال اکران دارد ،از هشتم
آبان هم با فیلم کمدی «چشم
و گوش بسته» به کارگردانی فرزاد موتمن در
سینما دیده خواهد شد.
باران کوثری قرار است در فیلم
«کشتارگاه» اثر عباس امینی
بازی کند و در این فیلم با مانی
حقیقی و امیرحسین فتحی هم
بازی شود .او دو فیلم «بیحسی
موضعی» و «جاندار» را هم آماده نمایش دارد.
محمودرضویازافرادیکهبرای
ساخت و اکران «ماجرای نیمروز:
رد خــون» حمایتشان نکردند و
موانع ایجاد کردند ،گالیه کرده
است و نوشته« :حمایت مــردم و
بیمعرفتی دوستانی که مارا تنها گذاشتند یادمان
میماند».
سیما تیرانداز به جمع بازیگران
فیلم «سلفی با دموکراسی» به
کارگردانی علی عطشانی اضافه
شدهاست.پیشازاوحضورپوالد
کیمیایی ،پژمان بــازغــی ،آتیال
پسیانیوامیرعباسگالبدرفیلمقطعیشدهبود.

