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گانگسترهای «میدانسرخ» در میدان رقابتنمایش خانگی
حمید فرخنژاد ،مهتاب کرامتی ،بهرام افشاری و امیرحسین آرمان با سریال جدیدشان در راه هستند

نوالنووارنرقطعهمکاریکردند
کریستوفرنوالنپسازنزدیکبهدودهههمکاریبا
برادرانوارنر،فیلمجدیدشرابایونیورسالبهسینما
خواهدآورد.
بهگزارشایسنا،اینسینماگرآمریکاییکهمهمترین
آثار خود را در  ۱۹سال گذشته با همکاری برادران
وارنــر ساخته ،اعــام کــرده که فیلم جدیدش را با
بودجه  ۱۰۰میلیون دالری شرکت یونیورسال
خواهد ساخت .ایــن پــروژه جدید درب ــاره رابــرت
اوپنهایمر و ایجاد اولین بمب اتمی دنیا و همچنین
درخواست او برای کنترل بینالمللی سالحهای
اتمی و مخالفت بعدی او با ساخت بمب هیدروژنی
است .فیلم برداری این فیلم در سه ماه نخست سال
 ۲۰۲۲آغاز خواهد شد و در اواخر  ۲۰۲۳یا سال
 ۲۰۲۴اکرانمیشود.
از مهم ترین دالیل جدایی نوالن از برادران وارنر و
پیوستن به شرکت رقیب ،میتوان به نارضایتی او از
تصمیم برادران وارنر برای اکران همزمان همه آثار
سینمایی سال  ۲۰۲۱در سینما و سامانه نمایش
آنالین HBOMaxدرسایههمهگیریویروسکرونا
اشارهکرد.

بازیگرزندرنقش«ایندیاناجونز»؟
این احتمال وجود دارد که بازیگر نقش اصلی فیلم
بعدی«ایندیاناجونز»یکبازیگرزنباشد.
به گــزارش مهر ،احتمال م ـیرود ایندیانا جونز
بعدی با نقشآفرینی فیبی والر بریج در نقش اصلی
و به جای هریسون فورد ساخته شود .در حالی که
هریسون فورد پس از بهبود جراحتش هفته پیش
به صحنه فیلم برداری «ایندیانا جونز  »۵بازگشت
و کار فیلم برداری از سر گرفته شد ،این احتمال
میرود که فیبی والر بریج که در این فیلم به فورد
پیوسته ،در فیلم بعدی جایگزین وی شود.
فورد سالهاست که در نقش یک باستانشناس
ماجراجو به نام «دکتر هنری» در مجموعه فیلمهای
«ایندیاناجونز»نقشآفرینیکردهاست.
اولینفیلمازاینسریدرسال ۱۹۸۱ساختهشدو
جدیدترینشسال ۲۰۰۸رویپردهسینماهارفت.
در هر حال گزارش جدید که ابتدا در «میل» منتشر
شده ،ادعا کرده والر بریج بازیگر سریال «فلیبگ»
جایگزین شخصیت فورد میشود و پس از آن به
جای شخصیت اصلی در این مجموعه فیلم ظاهر
خواهد شد« .ایندیانا جونز  »۵قرار است جوالی
 ۲۰۲۲راهی سینماها شود.

تئاترهایبرادویبازگشاییشدند
تئاترهایبرادویکهازمارس ۲۰۲۰بستهماندهاند
و قرار است کارشان را دوباره شروعکنند ،دیروز با
نمایش«همیلتون»وچهارنمایشدیگراولینتجربه
خودرادردورانپسازکروناثبتکردند.
به گــزارش مهر ،تئاترهای بــرادوی که از زمان
شیوع کرونا بسته ماندهاند ،درهایشان را دوباره
باز میکنند .در حالی که انــدور کومو فرماندار
نیویورک در ماه می (اردیبهشت) اعــام کرده
بود که تئاترهای بــرادوی دوبــاره فعالیتهای
خود را شروع میکنند ،اما سوالهایی که درباره
کاهش ظرفیت نمایشها و تمرین بازیگران وجود
داشت موجب شد مالکان تئاترها ماه سپتامبر
را بــرای شــروع فعالیتهایشان انتخاب کنند.
صنعت نمایش آمریکا همچنین امیدوار است
که با بــرگــزاری مراسم جوایز تونی به انتخاب
بهترینهای فصل  ۲۰۱۹-۲۰۲۰بپردازد.
 ۱۴سپتامبر اولــیــن نمایشی کــه کــارش را در
بــرادوی شــروع کــرد ،نمایش موفق «همیلتون»
بود که با سخنان لین مانوئل میراندا کارگردان
آن به تماشاگران خوشآمد گفت .این نمایش
تا  ۱۲مارس  ۲۰۲۰و شروع کرونا در نیویورک
روی صحنه بود .بازگشایی این نمایش بخشی از
برنامههای بازگشایی تئاترهای برادوی را رقم زد.
در همین شب «شیر شاه»« ،شیکاگو» و سه نمایش
دیگر از جمله پنج نمایشی بودند که در اولین شب
بازگشایی به مخاطبان خیرمقدم گفتند.
مقامات بــرادوی با صــدور بیانیهای اعــام کردند
درصددند با ظرفیت کامل کارشان را از سر بگیرند
ودرعینحالدرنهایتامنیتبهداشتیوسالمتی
بهمخاطبانونیزکارمندانشانخوشآمدبگویند.

پس از پایان سریال «زخــم ک ــاری» ،از فردا
سریال «میدان سرخ» جایگزین این مجموعه
و جمعهها در پلتفرم فیلیمو منتشر خواهد شد.
با توجه به ستار ههایی که در سریال حضور
دارنــد و فضای معمایی آن« ،میدان سرخ»
شانس باالیی بــرای جلب توجه مخاطبان
دارد .ایــن مجموعه در زمــان تولید به دلیل
تغییر کارگردان و زمزمههایی درباره توقیف،
با حاشیههایی مواجه شد و نام سریال را بر سر
نها انداخت.
زبا 
▪یک سریال با  3کارگردان

کارگردان اصلی سریال «میدان سرخ» ابراهیم
ابراهیمیان اســت .او کارنامه بلندباالیی
ندارد و تا به حال فیلمهایی مانند «پیلوت»،
«آااادت نمیکنیم» و «ارســال آگهی تسلیت
برای روزنامه» را ساخته است .ابراهیمیان
با «میدان ســرخ» وارد نمایش خانگی شد و
اولین سریالش را جلوی دوربین بــرد .پس
از مدتی ،این کارگردان به دلیل تولید فیلم
سینماییخودازگروهجداشدوبهرامبهرامیان
کارگردانی ادامه فصل اول و تولید فصل دوم
آن را برعهده گرفت .این کارگردان تا به حال
در تلویزیون سریالسازی را تجربه کرده است
و مجموعههایی مانند «مشق عشق»« ،ساعت
شنی»« ،سقوط یک فرشته»« ،جاده قدیم» و «از
یادها رفته» را برای تلویزیون ساخته است .از
میان این آثار« ،مشق عشق» جزو سریالهای
محبوب و موفق تلویزیون بوده و «ساعت شنی»
به دلیل موضوع تازهاش ،پخش پرسروصدایی
داشت و مورد ممیزی نیز قرار گرفت .بهرامیان
فیلمهای«آل»«،پریناز»وفیلمتوقیفشده«آینه
شمعدون» را نیز در کارنامه دارد .اکنون او با
اولین سریال نمایش خانگی خود در راه است.

فضای سریال «میدان سرخ» با مجموعههای
اجتماعی و ملودرام او متفاوت است و تجربه
ت ــاز های بــرای بهرامیان محسوب میشود.
مدتی پیش خبر رسید که به دلیل بیماری
بهرامیان ،کمال تبریزی سومین کارگردانی
است که این مجموعه را کارگردانی میکند.

▪شانس جدید ستارهها در نمایش خانگی

بـــرگ بــرنــده مــهــم ســریــال «م ــی ــدان ســرخ»
ستارههایی اســت که در آن بــازی کردهاند.
حمید فرخنژاد ،مهتاب کرامتی ،بهرام افشاری

و امیرحسین آرمان نقش شخصیتهای اصلی
سریال را بازی و چهرههایی مانند علی مصفا،
رضا یزدانی ،سعید داخ ،کاظم سیاحی و مهدی
حسینینیادراینمجموعهپربازیگرایفاینقش
کردهاند .حمید فرخنژاد ،مهتاب کرامتی و
بهرام افشاری هر سه پیش از این با «قلب یخی»
«رقــص روی شیشه» و «دل» تجربه موفقی را
پشت سر نگذاشتند و اکنون بار دیگر حضور در
این مدیوم را تجربه خواهند کرد .یکی از نکات
جالب دربــاره گروه بازیگران «میدان سرخ»،
حضور رضا یزدانی در این مجموعه است .او
که به ویــژه در سالهای اخیر حضور پررنگی
در عرصه بازیگری داشته است ،با این سریال
برای اولینبار در نمایش خانگی دیده خواهد
شد .این خواننده در «میدان ســرخ» با گریم
متفاوتی ظاهر شده و نقش شخصیتی منفی به
نام «گروچف» را برعهده دارد .بهرام افشاری که
به عنوان بازیگر کمدی شناخته میشود در این
مجموعه نیز مانند «دل» ،نقشی کامال جدی را

ایفا کرده است.
▪حاشیهتوقیفسریال

حاشیهمهمسریالپیشازانتشار،مسئلهتوقیف
آن و ممنوعالفعالیتی فرزاد فرزین بود .طبق
اعــام فیلیمو قــرار بود خیلی زودتــر از اینها
یعنی پس از پایان «میخواهم زنــده بمانم»
دوشنب ههرهفته«،میدانسرخ»منتشرشود،اما
خبریازانتشارسریالنشد.مدتیقبلابراهیم
ابراهیمیانکارگردانفصلاولاینمجموعهدر
اینستاگرامشنوشت«:هیچثمریندارد،هرچه
تالشمیکنیبرایذرهایکیفیت،همهاشبه
بادفنامیرود!برایماکهپیشازپخشبهبادفنا
رفت».بهمنبابازادهخبرنگارحوزهموسیقینیز
با انتشار توییتی ادعا کرد ساترا از طریق نامهای
محرمانه ،فرزاد فرزین خواننده تیتراژ «میدان
سرخ» را در پلتفرمها ممنوعالکار کرده است.
حاال باید صبر کرد و دید این مجموعه با صدای
فرزادفرزینمنتشرخواهدشدیاخیر.

مقاومت زنانه سریالی در زمانه «خاتون»
پس از سریال «شهرزاد» و «از یادها رفته» ،اینبار در مجموعه «خاتون»
شاهد حضور یک شخصیت زن امروزی ،متفاوت و قوی هستیم
او را تغییر داد .ترانه علیدوستی یکی از بهترین
بــازیهــایــش را در ایــن مجموعه بــه نمایش
گذاشت و با این شخصیت شهرت و محبوبیت
فراوانی به دست آورد.

مائده کاشیان

معموال کمتر اتــفــاق میافتد کــه در فیلم و
سریالهابرایبازیگرانخانمنقشهایپیچیده
وچالشبرانگیزنوشتهشودوتاثیرشخصیتهای
زندرقصهکمترازشخصیتهایمرداست،اما
در سالهای اخیر برخالف این روند قصههای
جذابی نوشته شده که در آنها یک شخصیت
زن ،نقش محوری قصه بــوده و شخصیت او یا
تصمیماتشدرروندداستانتاثیرمهمیداشته
اســت .عــاوه بر این تاثیر ،ویژگیهایی مانند
سنتشکنی ،قیام علیه بعضی تبعیضهای
بیدلیل و استقالل شخصیتی نیز باعث شده
آن شخصیت مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد
و تحسین آنهــا را برانگیزد .تازهترین نمونه
شخصیت«خاتون»استوپیشازاونیز«شهرزاد»
و«مهربانو»درمجموعه«شهرزاد»و«ازیادهارفته»
زنان متفاوت ،مستقل و قدرتمندی بودهاند.
به بهانه سریال «خاتون» ،به این سه شخصیت و
ویژگیهایشانپرداختهایم.
▪خاتون

«خاتون»بابازینگارجواهریانزنیاستکهدر
دهه  20زندگی میکند .او نسبت به روزگاری
کهدرآنبهسرمیبرد،ازدورهوزمانهخودجلوتر
است.درآنزمانکهشایدزنانکمتراهلمطالعه
و ادبیات بودند ،او مدام مطالعه میکند و حتی
برای پسرش «امیرعلی» نیز کتاب میخواند.
«خاتون» تیراندازی را نیز که در آن زمان کاری

احتمال پخش «بعد از آزادی»
پس از «افرا»
تهیهکننده سریال «بعد از آزادی» از احتمال
پخشآنپسازسریال«افرا»خبرداد.
سعید سعدی در گفت وگو با صبا اظهار کرد:
«سریال«بعدازآزادی»بهکارگردانیمحمدعلی
باشهآهنگر را آماده پخش دارم که بنا به دالیلی
هنوزموقعیتپخشآنفراهمنشدهاست.این
مجموعهشایدبعدازسریال«افرا»بهکارگردانی
بهرنگ توفیقی راهی آنتن شبکه یک شود».
وی افزود« :سریال دیگری که مشغول ساخت
آن هستم فــص ـلدومســریــال «نــجــا» اســت.
این کار اکنون در تهران مقابل دوربین رفته
اســت .همچنین تصمیم دارم به زودی یک
فیلمسینماییبامضموناجتماعیتهیهکنم.
قرار است کارگردانی این کار را یک فیلماولی
برعهده بگیرد و مشخصات کامل پــروژه را به
زودیرسانهایمیکنم».

▪مهربانودرسریال«ازیادهارفته»

کامال مردانه به حساب میآمد ،به خوبی بلد
استوبهتنهاییبرایشکاربهجنگلمیرود.او
حتی از لحاظ ظاهری نیز با زنان هم سن و سال
خودمتفاوتاست«.خاتون»باوجودبدخلقیها
و دشمنیهای «فخرالنسا» ،کــاری را که فکر
میکند درست است  ،انجام میدهد و در عین
حفظ احترام او ،توجهی به توقعات غیرمنطقی
و دخالتهای او نمیکند .مجموع ویژگیهای
شخصیتی«خاتون»،واکنشهایشبهاتفاقات،
تفکرات او و درکی که از وضعیت کشور و زندگی
خوددارد،ازاوزنیپیشروومتفاوتساختهکهاز
حرکت بر خالف جهت آب هراسی ندارد .نگار
جواهریان در نقش این شخصیت بازی خوبی
ارائهدادهاستومعصومیتچهرهاو،باشخصیت
«خاتون»تناسبدارد.
▪شهرزاد

قصه ســریــال «شـــهـــرزاد» در س ــال 1332

مسعود کیمیایی برای ساخت
فیلم جدیدش با نام «میراث»
به تهیهکنندگی علی اوجــی،
درخواست مجوز ساخت داده
اســــت« .خــــون شـــد» آخــریــن
ساخته کیمیایی است که احتماال در جشنواره
فیلم فجر رونمایی میشود.
محمود پاکنیت در سریال «تب
و تاب» به کارگردانی داریوش
مختاری ایفای نقش میکند.
ایــن مجموعه در  25قسمت
ساخته خــواهــد شــد و افسانه
ناصری و نسرین مرادی دیگر بازیگران شناخته
شده آن هستند.

▪دعوای گانگسترها در «میدان سرخ»

در خالصه داستان رسمی «میدان سرخ» آمده
است« :میدان سرخ داستان زنی تنها به نام
شیداست که ناخواسته وارد بازی دهشتناکی
میشود که توسط همسر او و یک تروریست
خارجی شکل گرفته اســت .او بــرای نجات
جان دخترش در معرض انتخاب میان عشق،
انتقام و قدرت قرار میگیرد و با سه قاچاقچی
مطرح و قدرتمند به نا مهای پــاپ ،مبینی و
مکین مدتی همراه میشود ،غافل از آن که
پایان این بازی ،خونبار خواهد بود ».قصه این
سریال درباره دو گروه گانگستر است .آنها
که کارشان قاچاق مواد مخدر است با یکدیگر
درگیر میشوند و مبارزه میکنند .طبق آن چه
از داستان سریال و تیزر آن برمیآید« ،میدان
سرخ» فضایی اکشن و معمایی دارد ،بنابراین
احتماال با کار متفاوت و جذابی روبهرو خواهیم
بود .البته همه چیز بستگی به نتیجه کار بهرام
بهرامیان و ابراهیم ابراهیمیان دارد .باید دید
قصه چطور به تصویر کشیده شده و آیا تغییرات
کارگردان سریال تاثیری روی کیفیت سریال
گذاشته است.

چهره ها و خبر ها

میگذشت و «شهرزاد» نیز مانند «خاتون» در
مقایسه با زنــان ه ـمدوره خــودش ،زنی کامال
امروزی و متفاوت بود .او برخالف بسیاری از
زنان هم سنوسال خود در دهه  ،30در رشته
پزشکی درس خــوانــده بــود ،دوســت داشت
در جامعه فعالیت کند و شغلی داشته باشد.
دیگر ویژگی مشابه «شهرزاد» و «خاتون» اهل
مطالعه بــودن اوســت .ایــن شخصیت کتاب
میخواند ،مسائل سیاسی را درک میکرد،
جسارت داشت و مانند خانواده خود در مقابل
زورگوییهای «بــزرگ آقا» سکوت نمیکرد.
«شهرزاد» سعی میکرد خواهر کوچک ترش
را نیز تحت تاثیر قرار دهد .او برای عوض کردن
بعضیتفکراتسنتی پدرشهمتالشمیکرد.
ادبیات «شــهــرزاد» نیز با زنــان هــمدوره خود
متفاوت بــود ،بسیار خــوب و مسلط صحبت
میکردوشعرمیخواند.اوبهتدریجبهجایاین
که شبیه آن کسی شود که «قباد» میخواست،

نمونهتلویزیونیزنپیشرو،امروزیوسنتشکن،
شخصیت «مهربانو» در سریال «از یادها رفته»
است.اینشخصیتوقصهسریالشباهتهای
واضحی به مجموعه «شهرزاد» و شخصیت او
داشــت .با این که «مهربانو» در سال 1319
زندگی میکرد و در آن روزگار چندان رایج نبود
دختران جوان در جامعه فعالیت کنند یا غیر
از آشپزی و خانهداری و کارهای مشابه هنری
داشته باشند ،اما «مهربانو» در فرانسه تحصیل
کرده بود ،عکاسی میکرد و روزنامهنگار بود.
ایــن شخصیت هم دیــدگــاه سیاسی داشــت و
نسبتبهاوضاعجامعهخودبیتفاوتنبود.این
ویژگیها «مهربانو» را به زن متفاوتی در آن دوره
تبدیل کرده بود .او نیز مانند «شهرزاد» درگیر
یک مثلث عشقی بود که فــارغ از ویژگیهای
فــردی و موقعیت اجتماعی ،این موضوع هم
باعثمیشد«مهربانو»بیشتربه«شهرزاد»شبیه
باشد .هلیا امامی در نقش «مهربانو» بازی بدی
نداشت ،اما همان طور که گفتیم مخاطب قبال
نمونه بهتر شخصیت او را در «شهرزاد» دیده
بود ،بنابراین برایش تازگی نداشت« .از یادها
رفته» رمضان  98پخش شد و چندان مورد
استقبالقرارنگرفت.باتوجهبهمحبوبیتسریال
«شهرزاد» و استقبال از «خاتون» ،دو شخصیت
دیگرنمونههایموفقتریاززنانپیشروهستند.

سعید راد در گفتوگو با موزه
سینما ضمن اشــاره به تشویق
جمشید هاشمپور در سکانسی
از فــیــلــم «عــقــا بهــا» توسط
تماشاچیان ،گفته اســت که
مــردم قهرمان فیلمها را دوســت داشتند ،اما
اکنون سینمای ما قهرمان ندارد.
الله اسکندری دوشنبه هفته
آینده با اولین قسمت از مرحله
فینال مسابقه «شبهای مافیا»
به نمایش خانگی میآید .بهاره
افشاری ،متین ستوده و ترالن
پروانه دیگر فینالیستهای خانم این مسابقه
هستند.
هانیه توسلی در «کافه آپارات»
گفته است که ارتباط «مالک»
و «منصوره» در «زخــم کــاری»
از مــمــیــزی لطمه دیـــد .او با
اشاره به آگاهی فیلم سازان از
محدودیتها گفته اتفاقات کامال معمولی مورد
ممیزی قرار گرفت.
حسن معجونی با فیلم کمدی
«از رئــیــس جــمــهــور پـــاداش
نگیرید» اثــر کمال تبریزی به
نمایش خانگی آمــد .این فیلم
محصول سال  ،88پس از شش
ســال توقیف ،در ســال  94اکــران و اکنون در
نمایش خانگی منتشر شده است.

سینمای ایران

مستند «آیدین» رونمایی شد
مراسم دیدار با عوامل مستند «آیدین» با حضور
اعضای تیم ملی بسکتبال ایران در موزه سینمای
ایران برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،آیین رونمایی از فیلم مستند
«آیـــدیـــن» بــه کــارگــردانــی اشــکــان مــهــریــار و
تهیهکنندگی مهدی برجیان که روایتی از زندگی
آیدین نیکخواه بهرامی بازیکن فقید بسکتبال
ایران با صدای پرویز پرستویی است ،شامگاه ۲۳
شهریورماه در موزه سینمای ایران برگزار شد.
آیدین نیکخواه بهرامی پس از قهرمانی تیم ملی
در جام ملتهای آسیا در سال  2007میالدی و
کسب سهمیه المپیک ،در حالی که تنها چندماه
به حضورش به همراه تیم ملی در المپیک پکن
باقی مانده بود ،در جاده چالوس در یک سانحه
رانندگی درگذشت.
در خالصه داستان این فیلم مستند آمده است:
فیلم مستند «آیدین» روایتی است با صدای پرویز
پرستویی از زندگی بازیکن فقید بسکتبال ایران،
آیدین نیکخواه بهرامی .خاطره گویی از زبان
خانواده و همبازیهای آیدین نه تنها این مستند
را جذاب کرده ،بلکه شخصیت این اسطوره فقید
را به عالقه مندان و به ویژه نسل جدید بسکتبال
معرفی کرده است.

