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سریالبدشانسیهایشهاب

چهره ها و خبر ها

پس از اجرای ناموفق «همرفیق»،اختالفات صاحبان ایرانی
و ترکیه ای فیلم «مست عشق » هم باال گرفته است

روایت زندگی و شهادت شهدا
در قاب تلویزیون

شهید سلیمانی در خانطومان؛
روایتی مستند و ناشنیده
قرار است مستند «خان طومان هفت خان عشق»
در سالگرد شهدای خان طومان ۱۶ ،اردیبهشت
رونمایی شود.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،مستند
«خان طومان هفت خان عشق» به کارگردانی
سعید چاری و تهیه کنندگی سیاوش چاوشی،
به حوادث و اتفاقاتی که در منطقه خان طومان
افتاده است ،میپردازد .از آن جا که در منطقه
خان طومان سوریه ،نزدیک به  ۴۰شهید ایرانی
در فواصل مختلف زمانی و طی چند مرحله
عملیات ،به شهادت رسیدند ،در این مستند به
مراحل مختلف دست به دست شدن این منطقه
بین نیروهای جبهه مقاومت و تکفیریها به طور
کامل پرداخته میشود.
در ایـــن مستند بــه گ ــوشــهای از مــجــاهــدت
شهید مدافع حــرم ،محمود رادمــهــر ،یکی از
دید هبا نهای لشکر  ۲۵کربال هم پرداخته و
نحوه شهادت ایشان روایــت میشود .بخشی
از ایــن مستند نیز به نقش ســردار شهید حاج
قاسم سلیمانی در میدان خان طومان  ،از زبان
همرزمانش اختصاص دارد .قرار است از این
مستند در سالگرد شهدای خان طومان۱۶ ،
اردیبهشتماه ،در شبکه یک سیما رونمایی
شود.

سکانس تلخ «سرزده»
با یاد علی انصاریان
بــازپــخــش ســریــال «ســــرزده» بــه کــارگــردانــی
بهادر اسدی و با بازی زنده یاد علی انصاریان،
جایگزین مجموعه «احــضــار» شــده و همزمان
بــا شـبهــای قــدر ،روی آنتن شبکه یــک رفته
است؛ یکی از دیالوگهای سریال ،درباره مبتال
شدن شخصیت «رضا» با بازی علی انصاریان به
بیماری کووید –  ،19مخاطبان را متاثر کرد.
ســریــال«ســرزده» اولــیـنبــار مــاه رمــضــان سال
گذشته پخش شد و قصه آن در زمان حال و در
شرایط شیوع کرونا م ـیگــذرد .پس از پخش
قسمت اول این سریال ،بریده ویدئویی از این
مجموعه در فضای مجازی دست به دست شد که
در آن شخصیت «ستار» با بازی رحیم نوروزی،
خطاب به «رضا» میگوید« :شرمنده اگه کسی
نیومد استقبالت ،یه نفر تو محل چو انداخته
قرنطینه و از این حرفا ،عوض آرامــش ترس رو
انداخته تو جون اهل محل ،اما شما ماشاءا...
انگار خودت آنتی کرونایی!» پخش این سکانس
در شرایطی که علی انصاریان بر اثر ابتال به کووید
–  19از دنیا رفته اســت ،باعث شد مخاطبان
متاثر شوند و از انصاریان یاد کنند .کاربران
شبکههای اجتماعی در واکنش به این ویدئو ،به
تلخ و غمانگیز بودن آن اشاره کردهاند .عدهای
دیگر از کاربران هم با اشــاره به این دیالوگ،
نوشتهاند «:ای کــاش ایــن اتفاق یعنی «آنتی
کرونا» بــودن او در حقیقت رخ م ـیداد و علی
انصاریان از دنیا نرفته بود».

فرهادجم،رامینراستاد،کاوهخداشناسوهادیحجازیفردرسریالهایی
دربارهشهیدباهنر،شهیدشهریاریوشهیدباکریبازیکردهاند

مائده کاشیان

شهاب حسینی در سالهای اخیر حضور
موفقی در سینما نداشته و با فیلم مهمی
روی پــرده سینما دیــده نشده اســت .تجربه
اجــرای برنامه «همرفیق» و حضور در فیلم
«مستعشق»،دوبرگبرندهبرایاوبهحساب
میآمدند تا بتواند دوبــاره محبوبیت خود را
به دست بیاورد و به عنوان ستاره سینما ،به
روزهای اوج بازگردد .انصراف از بازی در فیلم
«بی همه چیز» ،مسیری که «همرفیق» طی
کرد و اتفاقاتی که برای فیلم «مست عشق»
رخ داد ،هرکدام نتیجه متفاوتی را خالف
پیشبینیها برای شهاب حسینی رقم زد.
▪انصراف از «بی همه چیز» ،شکست در
«همرفیق»

ســال گذشته قــرار بــود شهاب حسینی در
فیلم «بی همه چیز» به کارگردانی محسن
قرایی بازی کند و در آن با ستارههایی مانند
پرویز پرستویی ،هدیه تهرانی و باران کوثری
همبازی شود .قرار بود حسینی در این فیلم،
نقش یــک ده ــدار منفعت طلب و سودجو
را بــازی کند که ایــن شخصیت ،رگههایی
از طنز و بامزگی هم داشــت ،امــا از حضور
در فیلم انــصــراف داد و هــادی حجاز یفر
جایگزین او شد .بازی حجاز یفر در فیلم،
در سیونهمین جشنواره فجر مورد استقبال
قرار گرفت .اکنون تنها پروژه مهم سینمایی
شهاب حسینی ،بازی در نقش «علی جوان»
فیزیک دان و مخترع معروف است .مدتی
پیش ،کوروش اهری ،کارگردان این فیلم،
خبر از تصمیم خود مبنی بر مذاکره با تام
هنکس بــرای بــازی در این فیلم داده بود.
پس از مسیری که شهاب حسینی در سینما
طــی کــرد ،همه امیدها بــرای احــیــای این
ستاره به «همرفیق» بود ،اما اجرای ضعیف
او در این برنامه ،مخاطبان را غافلگیر کرد و
تجربه جدید او در حوزه اجرا ،پس از سالها

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دوری از این عرصه هم ،اتفاق خوبی را برای
حسینی رقم نزد .ضعفهای جدی او در اجرا،
رفتارهای سوال برانگیزش هنگام اجرای
برنامه و تسلط نداشتن او بر گفتوگو ،باعث
شد «همرفیق» آوردهای برای شهاب حسینی
نداشته باشد.
▪سرنوشت مبهم «مست عشق»

شنبهشب ،رسانه سینما دیلی ،از تبدیل
فیلم «مست عشق» به سریال بنا بر تصمیم
سرمایهگذار ترکیهای پروژه خبر داد و نوشت:
باتوجه به این که طرف ایرانی اقدامی برای
اکران شدن فیلم انجام نداده ،قرارداد پخش
ســریــال بــا یکی از شبکههای مــاهــوار های
فارسی زبــان ،بسته شــده و دوبله سریال
«مست عشق» در حال انجام است تا به پخش
برسد .پس از انتشار این خبر ،حسن فتحی
یادداشتی منتشر و از این اقدام گالیههای
تندی کرد .او در بخشی از یادداشت خود ،از
مهران برومند تهیهکننده ایرانی پروژه بابت
اعتماد به سرمایهگذار ُترکیهای که نتیجه آن
تدوین آماتوری فیلم ،بدون اطالع کارگردان
و تدوین گر آن و تبدیل فیلم به سریال چند
قسمتی بود ،انتقاد کرد .فتحی همچنین
بابت منتشر نــکــردن اســنــادی در تکذیب
ادعاهای طرف ُترکیهای درباره فیلم برداری
این اثر در  16هفته ،از برومند انتقاد کرد.
حسن فتحی در پایان ،به صاحبان شبکههای
ماهوارهای هشدار داد که در حال پیگیری
شکایت خود از طریق مراجع قضایی کشور
ترکیه است ،بنابراین تا زمان صدور حکم،
با سرمایهگذار ُترکیهای همکاری نکنند.
پیشبینی میشد اکران این فیلم و حضور
شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی،
اتفاق مهمی را در کارنامه وی رقم بزند ،اما
ناتمام ماندن فیلم برداری فیلم به دلیل شیوع
کرونا ،مشکل مالی ،اختالف صاحبان ایرانی
و ترکیهای و در نهایت ،اقــدام خودسرانه
تبدیل فیلم به سریال ،حاشیههایی را برای
«مست عشق» به وجود آورد که سرنوشت آن
را نامعلوم کرده است.
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گروه سینما و تلویزیون  -این روزهــا سه
سریال تلویزیونی با محوریت زندگی شهدای
نامداری همچون شهید علی صیاد شیرازی،
شهید محمدجواد باهنر و شهیدان مهدی و
حمید باکری ،در حال تولید است .سریال
«صبح آخرین روز» ،به کارگردانی حسین
تبریزی دربــاره شهید شهریاری ،دانشمند
هستهای نیز مرحله تصویربرداری را به پایان
رسانده است و اکنون مراحل فنی را طی
میکند .در ادامه مطلب ،مروری داشتیم بر
این چهار مجموعه ،بازیگران آنها و قصهای
که روایت خواهند کرد.
▪راز ناتمام

سریال «الف فاخر» «راز ناتمام» به کارگردانی
امین و علی امانی ،زندگی شهید باهنر و
حــوادث و اتفاقات سا لهای پس از جنگ
تحمیلی را روایــت خواهد کــرد .عــاوه بر
شهید باهنر ،چهر ههای سیاسی مشهوری
مانند شهید بهشتی ،شهید رجایی و مرحوم
آیتا ...هاشمی رفسنجانی نیز در این سریال
حضور دارند .باتوجه به تصاویری که از گریم
شخصیت های سریال منتشر شد هاست،
مـیتــوان گفت که بازیگران ایــن مجموعه
گریم بسیار خوبی دارنــد .فرهاد جم که در
سالهای گذشته حضور کم رنگی در عرصه
بازیگری داشته  ،در مجموعه «راز ناتمام»،
نقش شهید باهنر را ایفا کرده است .رامین
راستاد نیز دیگر بازیگر شناخته شده سریال
است که نقش آی ـتا ...رفسنجانی را بازی
میکند.
▪صبح آخرین روز

سریال «صبح آخرین روز» به کارگردانی
حسین تبریزی ،درباره شهید مجید شهریاری
ساخته شــده اســت .ایــن مجموعه دوران
کــودکــی ،نوجوانی و بــزرگ سالی شهید
شهریاری و شهادت او را به تصویر میکشد.
کاوه خداشناس ،نقش بزرگ سالی شهید
را ایفا کرده و سپیده خداوردی ،نقش دکتر
بهجت قاسمی ،همسر او را برعهده داشته
اســت .اردشــیــر رستمی ،نقش پــدر شهید

شهریاری ،مهران رجبی نقش پدربزرگ و
افسانه ناصری نقش مادربزرگ شهید را بازی
کردهاند .حمید عطایی ،شهرام عبدلی ،زهرا
سعیدی و میرطاهر مظلومی ،دیگر بازیگران
سریال هستند .باتوجه به پایان تصویربرداری
این سریال« ،صبح آخرین روز» زودتر از دیگر
سریالهایی که نام بردیم ،روی آنتن خواهد
رفت.
▪شهید صیاد شیرازی

شهیدصیادشیرازی،یکیدیگرازچهرههایی
است که قصه زندگیاش در قالب یک سریال
روایــت خواهد شــد .بخشهایی از زندگی
شهید در دوران دفاع مقدس و سپس ترور و
شهادت او ،در این سریال نمایش داده خواهد
شد 21 .فروردینماه خبری درباره همکاری
حبیب والینژاد به عنوان تهیهکننده با این
پروژه و آغاز جلسات گروه نویسندگان با ستاد
کل نیروهای مسلح منتشر شد .این سریال
اکنون در مرحله پیش تولید است و هنوز خبر
جدیدی درباره کارگردان این سریال و عوامل
آن منتشر نشده است .پیش از این هم قرار
بود سریالی با محوریت شهید صیاد شیرازی
ساخته شود ،اما به نتیجه نرسید.
▪عاشورا (ل )31

هــادی حجاز یفر در سریال «عــاشــورا (ل
 ،»)31همانطور که از نامش پیداست ،سراغ
روایت فداکاریهای لشکر  31عاشورا رفته
است .باتوجه به این که شهید مهدی باکری
در دوران دفاع مقدس فرمانده لشکر عاشورا
بــود ،ایــن مجموعه بــا محوریت شخصیت
شهید مهدی باکری و برادرش حمید باکری
ساخته میشود .حجازیفر در اولین تجربه
کارگردانیاش با مشکالت مختلفی رو به
رو بود و مدتی پیش اعالم کرد برای دریافت
مجوز تصویربرداری در یک منطقه نظامی،
دچــار مشکل شد هاست و از امیران ارتش
درخواست کمک کرد .او مدتی بعد خبر از
حل مشکل لوکیشن سریال داد .عــاوه بر
هادی حجازیفر ،تعدادی چهره جدید در این
مجموعه بازی کردهاند.

فــرامــرز قریبیان فــردا ساعت
 ،9بازپخش فیلم «خــروج» اثر
ابراهیم حاتمیکیا را از شبکه
یک ،روی آنتن دارد .قریبیان
در جشنواره سیوهشتم فجر،
بــرای بــازی در این فیلم نامزد سیمرغ بهترین
بازیگر نقش اول مرد شد.
جواد عزتی به زودی با سریال
ـم ک ــاری» به کارگردانی
«زخ ـ ِ
محمدحسین مــهــدویــان به
نمایش خانگی میآید .مراحل
فنی این مجموعه همزمان با
تصویربرداری در حال انجام است تا برای انتشار
آماده شود.
مهتاب کرامتی سریال «میدان
سرخ» اثر ابراهیم ابراهیمیان
را آماده انتشار دارد .این سریال
در فیلیمو منتشر خواهد شد.
«مــیــدان ســرخ» پس از «رقص
روی شیشه» ،دومین تجربه کرامتی در نمایش
خانگی است.
پــرویــز فــاح ـیپــور در برنامه
«عشق در روزهای کرونا» حضور
یافت .در این برنامه چهر هها،
متنهایی را دربــاره ایثار کادر
درم ــان و کمکهای آن هــا به
مــردم در زمــان شیوع کرونا میخوانند .این
برنامه تا پنج شنبه ،هر روز ساعت  13:30پخش
میشود.
برزو ارجمند در سریال «برای
پ ــروانــهه ــا» بــه کــارگــردانــی
داریــــوش یـــاری ،بـــازی کــرده
است .این سریال ویژه ماه محرم
تولید میشود .او آخرینبار با
سریال «دادستان» در تلویزیون دیده شد که مورد
استقبال قرار نگرفت.
فـــرزاد فــرزیــن در گفتوگو با
تــیوی پــاس ،دربـــاره حضور
خوانندگان در عرصه بازیگری
گفته است که زمانی درباره آن
نظر منفی دارد که فرد خواننده
خوبی نیست ،اما اصرار دارد به واسطه بازیگری
دیده و موسیقیاش شنیده شود.
شیوا خسرومهر در گفتوگو
با تسنیم دربــاره عکسی که از
پشت صحنه «بــچــه مهندس
 »4منتشر کرد و عوامل در آن
ماسک نداشتند ،گفته است که
آنها تست کرونا داده بودند و تست هیچ کدام از
افراد مثبت نبوده است.

