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گزارش

چهره ها و خبر ها
گوهر خیراندیش در مصاحبه
با مــوزه سینما از «ارتفاع پست»
اثر ابراهیم حاتمیکیا به عنوان
سکوی پرتابش یاد کرده و گفته
بــــرای بــــازی در ســریــال «کــت
جادویی» قــرارداد بسته بود ،اما انصراف داد و در
«ارتفاعپست»بازیکرد.

شروع مبهم و کنجکاوی برانگیز
«میدان سرخ»
سریال جدید نمایش خانگی با بازی مهتاب
کرامتی و حمید فرخنژاد چگونه آغاز شد؟
مائده کاشیان

دیروز قسمت اول سریال «میدان سرخ» ساخته
ابراهیم ابراهیمیان و بهرام بهرامیان منتشر
شد و جای «زخم کاری» را گرفت .با توجه به آن
چه در قسمت اول دیدیم« ،میدان سرخ» جزو
آن دسته از سریالهایی است که برای قضاوت
دربــاره کیفیت آن باید کمی صبر کرد و دید در
قسمتهای بعد چطور پیش خواهد رفت .فعال
میتوان گفت سریال شروع متوسطی داشته ،نه
میخکوبکننده و نه ناامیدکننده.
▪قصه دار و دسته خالفکارها

کـــارگـــردان اصــلــی «مــیــدان ســـرخ» ابــراهــیــم
ابراهیمیان اســت .او فیلم «ارســال یک آگهی
تسلیت بــرای روزنــامــه»« ،آااادت نمیکنیم» و
«پیلوت» را در کارنامه دارد که در اکران عمومی یا
جشنوارهفجرموفقیتویژهاینصیباونکردهاند.
ابراهیمیان سریالسازی را بــرای اولینبار با
«میدان سرخ» تجربه کرد .قصه سریال از جایی
شروع شد که «شیدا» با بازی مهتاب کرامتی قصد
داشــت بــرای درمــان سرطان دخترش به خارج
از ایران برود اما خودکشی شوهرش و درگیری
او با تعدادی خالفکار ،برنامههایش را به هم
ریخت .از طرفی سه خالفکار به نامهای «پاپ»،
«تورج» و «عبد» برای وصول طلبشان از همسر
«شیدا» سراغ او رفتند ،اما متوجه شدند پای چند
چمدان شمش طال در میان است و با یک گروه
مافیایی و خطرناک طرف شده اند .در قسمت
اول «میدان سرخ» اطالعات زیادی از جزئیات
و پیشینه شخصیتها به مخاطب داده نشد و
تماشاگر شاهد برشی از ماجرایی بود که برای
روشن شدن جزئیات آن باید تا قسمتهای بعدی
صبر کند .همین مسئله باعث شد مخاطب دچار
سردرگمی شود و به سختی با قصه و کاراکترها
ارتباط برقرار کند .از طرفی این شروع پرابهام،
کنجکاوی مخاطب را برمیانگیزد و او را به ادامه
قصه حساس میکند .اگر «میدان سرخ» در ادامه
نتواند مخاطب را راضی کند ،بعید است بتواند
مخاطبان فراوانی داشته باشد .از حواشی سریال
در قسمت اول میتوان به ممیزی حجاب مهتاب
کرامتی و حذف صدای فرزاد فرزین از تیتراژ آن
اشاره کرد.

شهاب حسینی برای بازی در فیلم «اولین
ب ــرف» ،بهترین بازیگر مــرد جــوایــز ساالنه
سینمایفنالند(یوسی)شدهوافتخاریدیگر
کسب کرده است .به گزارش ایسنا ،برندگان
جوایزساالنهسینمایفنالندبرایمحصوالت
سینمایی این کشور در سال  2020اعالم
شد.دراینمراسمکهبامدادپنجشنبهبرگزار
شد ،شهاب حسینی برای نقشآفرینی در
فیلم «اولین بــرف» ساخته حامی رمضان،
موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد این
رویــداد شد .جوایز فیلم یوسی که مهمترین
جوایز ساالنه سینمای فنالند است ،از سال
 ۱۹۴۴اعطا و به عنوان قدیمیترین جوایز
فیلمدراروپاشناخت همیشود.جایزهشهاباز
یوسیفنالند،نخستینافتخاربینالمللیاو
درعرصهبازیگرینیستواینبازیگرپرافتخار
سینمایایراندرگذشته،سابقهکسبجوایز
متعددبازیگریدرخارجازکشوررادرکارنامه
دارد که جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره
فیلم کن گل سرسبد آنهاست .او این جایزه
راسال 2016برایفیلماسکاری«فروشنده»
ساختهاصغرفرهادیکسبکردهاست.
▪انجمن بازیگران پیام تبریک داد

در پی اهدای این جایزه به شهاب حسینی،
شـــــورای مــرکــزی

انجمن بــازیــگــران سینمای ایـــران ،پیام
تبریکی صــادر کــرد .در متن این پیام آمده
است« :همکار عزیزمان جناب آقای شهاب
حسینی با کسب جایزه بهترین بازیگر نقش
اول مرد در جشنواره یوسی کشور فنالند
برای بازی در فیلم «اولین برف» افتخاری
دیگر را برای سینمای کشورمان رقم زدند.
شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای
ایران با مباهات تمام این موفقیت باارزش
را به ایشان تبریک عرض نموده و سربلندی
و سرافرازی روزافــزون سینمای کشورمان
را آرزو دارد».
▪ماجرای تجربه بینالمللی تازه شهاب

فیلم سینمایی «اولین برف» اولین ساخته
بلند حــامــی رمــضــان ک ــارگ ــردان ایــرانــی
 فنالندی است که پیش از این در بخش«نسل» جشنواره فیلم برلین رونمایی شد.
داستان این فیلم درباره زندگی پسربچهای
 ۱۳ساله در یکی از روستاهای فنالند است
که زندگیاش با پذیرفته نشدن درخواست
پناهندگی خانوادهاش دگرگون میشود.
شهاب حسینی و شبنم قربانی بازیگران
اصلی این فیلم هستند که در نقش پدر و مادر
این خانواده جلوی دوربین رفتهاند .آران
سیناکشوریوکیمیااسکندرینیزبازیگران
نوجوان «اولین برف» هستند.
▪«اولین برف» به اسکار میرسد؟

فیلم سینمایی «اولین برف» که در چندین
رشته ایــن جــایــزه از جمله بهترین فیلم،
بهترین کــارگــردانــی ،بهترین فیلم نامه و
بهترین فیلم بــرداری نامزد شــده بــود ،در
نهایت تنها به جایزه بهترین بازیگر نقش
اول مرد دست یافت که به شهاب حسینی
بازیگر بینالمللی سینمای ایران رسید.
با این حال «اولین برف» در نهایت قافیه را
به «تــاو» باخت که به عنوان دومین
فیلم گران قیمت تاریخ سینمای
فنالند شناخته میشود  .با این
حــســاب« ،ت ــاو» کــه چندین
جایزه از یوسی گرفت،
باالتر از «اولین برف»،
از بیشترین شانس
برای معرفی به عنوان
نماینده سینمای فنالند
در اسکار برخوردار است.

▪بازی ستارهها

هنوز تعدادی از شخصیتهای «میدان سرخ»
وارد قصه نشدهاند و ارزیابی کار بازیگران به زمان
بیشتری احتیاج دارد ،اما بنا بر آن چه در قسمت
اولدیدیم،حمیدفرخنژاددرنقشسردستهومغز
متفکر گروه خالفکاری که هنوز اطالعات زیادی
درباره آنها نداریم ،بازی خوبی داشت« .پاپ»
آدم خطرناک و بیرحمی است ،اما خونسردی
و بیخیالی خاصی در رفتار و حرکاتش دارد که
حمیدفرخنژادباکمکوجهبامزهشخصیتخود،
بهخوبیدرجلداینشخصیتفرورفتهاست.علی
مصفا با شخصیت تبهکار و منفی «تــورج» نقش
متفاوتی را تجربه کرده ،اما این تفاوت در بازی او
دیدهنمیشود.مهتابکرامتینیزفعالدرقسمت
اولبازیچشمگیرینداشتهودرحدانتظارظاهر
نشده است .کاظم سیاحی هم با لحن متفاوت و
بامزه خود ،حضور متفاوتی در این سریال دارد.

نیکی کریمی با فیلم «آتابای» در
بخش فیلمهای داستانی جوایز
سینمایی آسیا پاسیفیک حضور
خــواهــد داش ــت .ایــن مــراســم به
صورت آنالین برگزار خواهد شد
واسامی برندگانآن 10آباناعالمخواهدشد.

مصطفی قاسمیان

فیلم سینمایی «مدیترانه» به کارگردانی هادی
حاجتمند از اوایل مرداد روی پرده سینماهای
سراسر کشور رفته اســت .این فیلم را میتوان
یکی از معدود آثار سینمایی مرتبط با مدافعان
حرموجنگباتروریسمدرسوریهدانستکهالبته
نخستیناثرمرتبطبالشکرفاطمیوندرسینمای
ای ــران محسوب م ـیشــود .ایــن فیلم محصول
سال  97که تا تابستان امسال فرصت نمایش
در سینماها را نیافته بود ،در یک ماه و نیمی که
در شرایط کرونایی سینماها روی پرده بوده ،با
استقبال نسبی از سوی مخاطبان سینما مواجه
شدهوتاکنونبانمایشدر 138سالن-کهتعداد
زیادینیست 130-میلیونتومانفروختهاست.
▪ماجرای«مدیترانه»چیست؟

«مدیترانه»اثرهادیحاجتمند،قصهیککارمند
شرکت آب و فاضالب مشهد است که با وجود
مشکالت متعددی که در زندگی خــود دارد،
برای مأموریتی همراه با شماری از اعضای لشکر
فاطمیون عازم سوریه میشود تا در سوریه کاری
را به انجام برساند .او در سوریه و همسرش در
مشهد،بامشکالتیمواجهمیشوندکهماجراهای
فیلم«مدیترانه»راتشکیلمیدهد.پوریاپورسرخ،
مهراوهشریفینیاوبهرنگعلویبازیگراناصلی
این فیلم هستند و چهرههایی چون قاسم زارع،
علیرضا اسحاقی و سعید توکلی نیز آنهــا را
جلوی دوربین علی عظیمزاده طهرانی همراهی
میکنند.ازدیگرعواملشناختهشده«مدیترانه»
میتوان به حبیب خزاییفر آهنگ ساز این اثر
اشاره کرد که با آهنگ سازی آثار محمدحسین
مهدویان مانند «ایستاده در غبار»« ،ماجرای
نیمروز»و«زخمکاری»بهیادمیآید.
▪فیلمسازیکه«اشنوگل»راساخت

هادی حاجتمند کارگردان «مدیترانه» است و
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رشید حاجتمند تهیهکنندگی این اثر را بر عهده
داشتهاست.هادیحاجتمندفیلمسازمشهدی
پیشتر یک فیلم سینمایی را با همراهی زندهیاد
علی سلیمانی در مقام کارگردان ساخته بود که
به دفاع مقدس میپرداخت« .اشنوگل» فیلم
اول او محصول سال  95است که به شهدای
غــواص میپردازد و در آن زمــان ،نخستین اثر
سینماییایراندربارهشهدایغواصبود.اواین
بار نیز در شرایطی که سینمای ایران تا پیش از
«مدیترانه»اثریدربارهلشکرفاطمیوننساخته
بود ،با این فیلم به این ماجرا پرداخته و با قصهای
مرتبط با مدافعان افغانستانی حــرم حضرت
زینب(س)ازرشادتهایاینلشکرگفتهاست.
این روزها که کشور افغانستان آبستن تحوالت
پرشتاب و خاصی است ،تماشای این فیلم که به
مهاجرانافغانستانیایرانخاصهدرشهرمشهد
میپردازد،خالیازلطفنیست.
▪تجربهایکهمیتوانستبهترباشد

«مدیترانه»درعینحالکهدغدغهشریفیداردو
سازندگانآنتالشکردهاندباقصهایدراماتیک
به موضوع بپردازند ،امــا خالی از نقاط ضعف
نیستومیتوانستبهترباشد؛درعینحالکهبه
عنوانیکیازنخستینتجربیاتدربارهشهدای
مــدافــع حــرم ،در خــور تحسین اســت .بعضی
مشکالت در فیلم نامه ،به خصوص الغر بودن
آنوهمچنیننقشآفرینیبعضیبازیگرانفیلم
میتوانستبهترودرخوردغدغهسازندگانفیلم
باشد .با این حال گروه فیلم سازی برای ساخت
بخشهای نبرد در حلب سوریه میان مدافعان
حرم و تروریستهای داعــش ،سختیهایی را
متحملشدهکهقابلتحسیناست.اگرچهبهنظر
میرسددربخشهاییازآنتصاویرواقعیجنگ
سوریهنیزبهچشممیخورد.

محسن تنابنده فیلم «روزی
روزگـــــــاری آبـــــــادان» ساخته
حمیدرضا آذرنگ را آماده اکران
دارد و به زودی با ایــن فیلم در
سینماهاحضورخواهدداشت.او
برایبازیدراینفیلمنامزدبهترینبازیگرنقشاول
مردجشنوارهفجرشدهبود.
مهران غفوریان بــرای بــازی در
سریال«نوبتلیلی»بهکارگردانی
روحا ...حجازی جلوی دوربین
رفته است و نقش شخصیتی به
نام«میرشکار»راایفامیکند.این
مجموعهقراراستدرپلتفرمنماوامنتشرشود.
پــردیــس پورعابدینی بــه جمع
بــازیــگــران فیلم «بـــیمـــادر» به
کــارگــردانــی مرتضی فاطمی
اضــافــه ش ــده و بــا امــیــر آقــایــی،
پــژمــان جــمــشــیــدی و آناهیتا
درگاهی همبازی میشود .او پیش از این در فیلم
«خائنکشی»بازیکردهبود.
سامانصفاریسریال«سرجوخه»
اثراحمدمعظمیرادرنوبتپخش
دارد.اینسریالامنیتیاکنوندر
داخل وخارجازایرانمرحلهفیلم
برداریراسپریمیکندواحتماال
پسازپایانسریال«همسایه»پخشمیشود.

