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ویژگیهای جذاب سریالهای در حال ساخت و آماده توزیع نمایش خانگی چیست؟

ازدحامستارههادرنمایشخانگی

سینمای جهان

تأییدساخت«ماتریکس»۴
باحضورکیانوریوز
بازگشتبهدنیای«ماتریکس»بااعالماینخبرکهالنا
واچوفسکیچهارمینفیلماینمجموعهرامینویسد
وکارگردانیمیکند،جدیشد.
به گزارش آیسینما ،قرار است کیانو ریوز و کری آن
ماسبانقشهای«نیو»و«ترینیتی»بازگردند.رئیس
گروهفیلمسازیبرادرانوارنراینخبررااعالمکرده
وگفتهالناواچوفسکیفصلجدیدجهانماتریکس
راکارگردانیمیکند.واچوفسکیفیلمنامهراهمراه
الکساندر همون و دیوید میچل نوشته و خودش
یکی از تهیهکنندگان فیلم هم خواهد بود .این در
یاستکهبرادرانوارنردردوسالاخیرمترصد
حال 
بازگرداندن جهان «ماتریکس» بودند اما مشکالت
مربوط به مالکیت این مجموعه روند ورود به مرحله
پیشتولیدراکندکردهبود.باموفقیت«جانویک»۳
درتابستانامسالوفیلمنامهایکهواچوفسکیارائه
کرده ،وارنرها و ریوز متقاعد شدهاند که چهارمین
فیلم«ماتریکس»رابسازند.پیشبینیشدهکهفیلم
یشود.
برداریاینفیلمدرسال ۲۰۲۰آغازم 
امــســال بیستمین سالگرد اکـــران اولــیــن فیلم
«ماتریکس» است که با نمایش این فیلم در چند
سالنسینمادرروز۳۰اوتجشنگرفتهخواهدشد.

مائده کاشیان  -بازار نمایش خانگی این
روزهــا آنقدر داغ اســت که هــر چند روز
یک بار ،خبر فعالیت یکی از کارگردانها
در آن بــه گوش میرســد .هومن ســیدی
در حال تولید اولین ســریال خود اســت،
حسینسهیلیزادهروزهایپایانیساخت
«مانکن»راسپریمیکند،سیروسمقدم
فصل اول «خوابزده» را ساخته ،منوچهر
هادی مشغول ساخت سریال «دل» است
وبهرنگتوفیقیوحامدعنقاقصددارند
به زودی تصویربــرداری «آقــازاده» را آغاز
کنند .از امروز با توزیع «مانکن»  ،ســریال
های جدید بــه بازارمی رســند و بــا پایان
قریب الوقــوع «نهنگ آبــی» « ،هیــوال» و
«ریکاوری» روند توزیع سریال های جدید
ادامه می یابد .احتماال سریال های بعدی
«دل»و«کرگدن»خواهندبود.بازارنمایش
خانگی فعــا پررونق و پرســتاره اســت.
اما برگ برنــده هرکدام از این ســریالها
چیستوچهویژگیهایجذابیدارند؟

▪قورباغه

اعالمعنوانفیلمجدید
«جیمزباند»
بیستوپنجمین قسمت از سری فیلمهای اکشن و
جاسوسی «جیمز باند» با عنوان «زمانی برای ُمردن
نیست»بهسینماهاخواهدآمد.
به گــزارش ایسنا ،در قسمت جدید ،مامور ۰۰۷
با بــازی دنیل کریگ از خدمت فعال بــرای آژانس
جاسوسیبریتانیامرخصیگرفتهودرحالگذراندن
تعطیالت در جامائیکاست امــا دوران آرامــش او
کوتاه است .یکی از دوستانش در سازمان سیا به نام
«فلیکسلیتر»ازاوتقاضایکمکمیکندوماموریت
بــرای نجات یک دانشمند ربودهشده دشوارتر از
انتظاراتآنهامیشودو«جیمزباند»رابایکنیروی
شر مرموز و مسلح به یک فناوری جدید و خطرناک
مواجهمیکند.
«جیمز باند :زمانی برای مردن نیست» را در ابتدا
قرار بود دنی بویل کارگردان برنده اسکار انگلیسی
کارگردانی کند اما به دلیل اختالف سلیقه این
همکاری قطع شــد و در نهایت کــری فوکاناگا
کارگردانی این فیلم را بر عهده گرفت .کنارهگیری
دنی بویل از ساخت فیلم جدید «جیمز باند» موجب
شد تاریخ اکران این فیلم حدود شش ماه به تعویق
بیفتد و از اکتبر ۲۰۱۹به آوریل ۲۰۲۰تغییر کند.
رامی مالک ،لیا سیدو ،آنا دی آرماس و الشانا لینچ
از دیگر بازیگران فیلم «زمانی برای مردن نیست»
هستند.
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مهمترین برگ برنده سریال «قورباغه» ،اولین
حضور ستاره این روزهای سینمای ایران یعنی
نوید محمدزاده در یک سریال است .عالوه بر
این برگ برنده بــزرگ ،بازیگرانی مانند سحر
دولتشاهی،صابرابر،هومنسیدیونویدپورفرج
نیزدراینسریالحضوردارند،بنابراینمیتوان
لقبسینماییترینسریالشبکهنمایشخانگی
را به سریال «قورباغه» داد .درباره این مجموعه
نبایدفراموشکردکههومنسیدیرویصندلی
کارگردان نشسته است ،بنابراین با استعدادی
کهازاودرساختنفضاهایسیاه،جنوبشهری
و گانگستری در فیلمهای قبلیاش به ویژه
«مغزهایکوچکزنگزده»،سراغداریممیتوان
رویجذابیتسریال«قورباغه»حسابکرد.
مصطفیقاسمیان-خروجاحتمالیشخصیت
«مــرد عنکبوتی» از دنــیــای سینمایی مــارول
(مجموعه انتقامجویان) که به دنبال اختالف
مالی بین دو شرکت بزرگ هالیوودی رخ داد،
واکنشهایفراوانیرامیانطرفدارانفیلمهای
ابرقهرمانیبرانگیختهاست.
میدانید که شخصیت کارتونی «مرد عنکبوتی»
مانند دیگر شخصیتهای دنیای مارول ،توسط
استن لــی نویسنده فقید کتابهای کمیک
خلق شده اما برخالف دیگر شخصیتهای این
مجموعه ،در سال  1999حقوق اقتباسهای
سینماییازآن،بهطورکاملبهشرکتفیلمسازی
«سونی»واگذارشدهاست.سونیپنجفیلمشامل
دو مجموعه از این شخصیت ساخت که در آنها
توبیمگوایرواندروگارفیلد،نقش«مردعنکبوتی»
میکردند .اما
را بــــــازی

▪آقازاده

بهرنگ توفیقی بعد از ساخت چند سریال
تلویزیونی نسبت ًا موفق چون «پــدر» و «زیر پای
مادر»،حاالمیخواهدحضوردرنمایشخانگی
را تجربه کند و سریال «آقازاده» را بسازد .حضور
امینحیاییکهاینروزهادورهدرخشانکارنامه
هنریاشراسپریمیکند،دراینسریالبرگ
برنده مهمی به حساب میآید .عالوه بر حضور
این ستاره ،گفته شده یک بازیگر ترک معروف
هم ممکن است در این مجموعه بازی کند که
اگر قطعی شود ،برای مخاطب جالب خواهد
بود .حضور پدرخوانده گونه جمشید هاشمپور
در نقش مرد قدرتمند پشت پرده و شخصیتی
درسایه هممیتواندمانند«بزرگآقا»درسریال
«شهرزاد»ازجذابیتهایقصهسریالباشد.

▪کرگدن

سریال«کرگدن»بهکارگردانیکیارشاسدیزاده
هم یکی از سریالهای در حال تولید است و در
سکوت خبری نیمی از تصویربرداریاش انجام
شده است .هنوز جزئیات زیــادی جز چند خط
خالصه داستان و اسامی بازیگران از این سریال
منتشرنشده،امامیتوانگفت«کرگدن»همجزو
سریالهایی است که گروه بازیگران مهمی دارد.
ســارا بهرامی ،الهام کــردا و پانتهآ پناهیها سه
بازیگریهستندکهبیشتردرفیلمهایسینمایی
بازیکردهاندوحضورشاندریکسریالمیتواند
برای مخاطب جذاب باشد .الهام کردا و پانتهآ
پناهیهاتابهحالتجربهبازیدرسریالتلویزیونی
را داشتهاند اما این اولین بار است که در مدیوم
شبکهنمایشخانگیدیدهمیشوند.
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▪مانکن

حسین سهیلیزاده بعد از سالها فعالیت در
تلویزیون ،برای اولین بار به شبکه نمایش خانگی
آمده است و تا دو روز دیگر اولین سریالش به نام
«مانکن»درنمایشخانگیتوزیعخواهدشد.سه
سریال پربیننده او «ترانه مــادری»« ،فاصلهها» و
«دلنوازان»رابهیادبیاورید.اینکارگردانتوانایی
خاصیدرروایتقصهعشقهایجوانپسنددارد.
طبق آن چه از خالصه داستان سریال «مانکن»
برمیآید ،این مجموعه داستان عاشقانهای دارد
و قرار است چالشهای رابطه عاشقانه «کاوه»
و «همتا» را روایت کند .هرچند داستان سریال
میتواندنقطهقوتیبرایجذبمخاطبباشداما
بین بازیگرانش ستاره خاصی دیده نمیشود و از
اینلحاظشانسزیادیبرایدیدهشدنندارد.

خبر بد برای هواداران فیلمهای ابرقهرمانی

مارول،بدونمرد عنکبوتی

توافقی که در سال  2015بین شرکت دیزنی
(مالکمارول)وشرکتسونیبهامضارسید،این
اجازه را به دیزنی داد تا از حضور «مرد عنکبوتی»
در پنج فیلم دنیای سینمایی مــارول استفاده
کند؛ «کاپیتان آمریکا :جنگ داخــلــی»« ،مرد
عنکبوتی :بازگشت به خانه»« ،انتقامجویان:
جنگ بینهایت»« ،انتقامجویان :آخربازی» و
«مردعنکبوتی:دورازخانه».اینپنجفیلمبهشدت
موفق بودند و در مجموع حدود 8میلیارد دالر در
گیشهسینماهایدنیافروشکردند.
▪شکستمذاکرات

با این حال بعد از ساخت
پنج فیلم ،باید ق ــرارداد
بین دیزنی و سونی تمدید
م ـیشــد تــا امــکــان ادامـــه
حضور«مردعنکبوتی»
در دنـــیـــای
سینما یی
مـــــــارول
فـــراهـــم
شــــــود.
مـــدتـــی
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بزده
▪خوا 

ژانر وحشت و ماورایی همیشه برای بسیاری از
مخاطبان دوستداشتنی بوده است ،اما با این
حال در سینما ،تلویزیون و نمایش خانگی کمتر
آثاریدراینژانرساختهمیشود.مهمترینبرگ
برنده سریال «خـــوابزده» اثر سیروس مقدم،
دقیقاهمینفضایمعماییاستومیتواندحس
کنجکاوی مخاطب را برانگیزد ،عالوه بر این نام
سیروسمقدمبهعنوانکارگرداننیزآنقدربرای
مخاطباهمیتداردکهاورادربارهنتیجهکارش
در نمایش خانگی کنجکاو کند وگرنه ترکیب
بازیگران این سریال ترکیبی تلویزیونی است که
کمترمخاطبرابرایخریدسریالترغیبخواهد
کرد .الدن مستوفی ،امیرعلی دانایی و مهدی
سلطانینقشهایاصلیسریالرابرعهدهدارند.

مذاکراتبینطرفهاادامهداشتولیدرنهایت
دیروز اختالفات مالی که گویا جزئی نبوده است،
باعثشکستمذاکراتشد.بنابرایناحتماال«مرد
عنکبوتی»ازدنیایسینماییمارولخارجمیشود
و فیلمهای مستقل خواهد داشت؛ درست مانند
فیلمهای نسبت ًا محبوبی که با بازی توبی مگوایر
ساخته شده بود ،اگرچه مشخص نیست بازیگر
این شخصیت چه کسی خواهد بود .نکته مهم در
این ماجرا ،غیبت کوین فایگی رئیس استودیوی
مــارول و تهیهکننده مجموعه فیلمهای مارول
در تولید فیلمهای بعدی «مرد عنکبوتی» است؛
شخصی که به عنوان مغز متفکر دنیای سینمایی

▪دل

فارغازکیفیتفیلمهاوسریالهاییکهمنوچهر
هادی تا به حال ساخته ،معموال قصه فیلم ها و
سریالهایاوبرایتماشاگرانجالببودهاست.
او در سریال «دل» هم با بابک کایدان نویسنده
آثار پربیننده «دلدادگان»« ،رحمان  »1400و
«آینهبغل»همکاریکردهاست.درواقعمنوچهر
هادی استاد روایت قصههای عامهپسند است
و رگ خــواب مخاطب را خوب میشناسد ،او
میداندچطورباروایتیکقصهعاشقانهوخلق
مثلث عشقی در اثر خود ،انگیزه تماشا و دنبال
کردن اثرش را در تماشاگر ایجاد کند .سریال
«دل»هممانندآثارقبلیمنوچهرهادیمضمون
عاشقانهای دارد که با توجه به سابقه هادی،
میتوانازآنبهعنوانبرگبرندهوییادکرد.

▪همگناه

مهمترین برگ برنده اولین سریال مصطفی
کیایی «همگناه» ،حضور پرویز پرستویی است.
ایــن بازیگر محبوب  10ســال قبل در سریال
تلویزیونی «آشپزباشی» ایفای نقش کرد و از
سال 89انتخابهایشرابهفیلمهایسینمایی
محدود کرد .حاال بعد از 10سال تصمیم گرفته
دوباره در سریال بازی کند و با مهتاب کرامتی،
محسنکیایی،هنگامهقاضیانی،حبیبرضایی،
رویا تیموریان و مسعود رایگان همبازی شود.
مصطفیکیاییدرسینماعملکردموفقیداشته
وفیلمشکستخوردهدرگیشهنداشته،بنابراین
یاستکه
میتوانامیدواربوداوجزوکارگردانان 
بلداستچطوربامجموعهقصهوگروهبازیگران
اثریبسازدکهتوجهمخاطبراجلبکند.
مارولشناختهمیشود.
▪سرنوشتمبهم«انتقامجویان»

حــاال پــس از آن کــه دو شخصیت اصلی گــروه
«انتقامجویان»درآخرینفیلماینمجموعهکشته
شدند ،به نظر میرسد دنیای سینمایی مارول
یک شخصیت کلیدی دیگر را هم از دست داده
است و این اتفاقات میتواند مرحله چهارم این
جهانابرقهرمانیراتحتتأثیرقراردهد.ازدیروز
و پس از شکست مذاکرات بین دیزنی و سونی،
طرفداراندنیایمارول،درشبکههایاجتماعی
خواهانبازگشت«مردعنکبوتی»شدندوهشتگ
 # SaveSpiderManرا داغ کردند .آنها هنوز
امید دارند دیزنی و سونی به توافق برسند و «مرد
عنکبوتی» در کنار گروه «انتقامجویان» بماند؛
اگرچه با توجه به اختالفات زیاد دو شرکت ،این
موضوعبعیدبهنظرمیرسد.

چهره ها و خبر ها
از اکــبــر زنــجــانــپــور در آیین
نــکــوداشــت بیستویکمین
جشن سینمای ایــران تجلیل
شــد .همچنین در ایــن مراسم
عــاوه بر او ،از بیژن محتشم
چهرهپرداز ،حسن زاهدی صدابردار و سیروس
الوند نیز تقدیر شد.
مهناز افــشــار کــه ایــن روزهــا
درگیر حواشی فعالیتهای
مجازیاش است ،بار دیگر در
گفتوگویی اعالم کرده که به
ایران بازخواهد گشت .او دلیل
این تصمیم قطعی را پدر و مادرش دانسته است.
محمدرضافروتنکهبهتازگیبه
بهانه انتشار قطعه «اینستاگرام»
درگیر حواشی شده بود ،از روز
شنبه بــا ســریــال «مــانــکــن» به
کارگردانی حسین سهیلیزاده
به نمایش خانگی میآید .این مجموعه مضمونی
عاشقانه دارد.
مجید صالحی در چهاردهمین
جشنواره تئاتر خیابانی مریوان،
بــه عــنــوان داور حضور دارد و
در بخش آیینی  -سنتی آثار
منتخب را داوری خواهد کرد.
مهلقا باقری نیز داور بخش «مــرور» این رویداد
تئاتری است.
بهاره رهنما این روزهــا حضور
پررنگی در عرصه تئاتر دارد .او
اکنون مشغول اجرای نمایش
«لیگ قهرمانان» اســت و 26
شهریور ماه برای اجرای نمایش
«چشمهایی که مال توست» به تورنتو سفر خواهد
کرد.
سیاوش خیرابی این روزها در
حــال ایــفــای نقش در سریال
«سرباز» به کارگردانی هادی
مـــقـــدمدوســـت اســـــت .رویـــا
تیموریان ،آرش مجیدی ،نیما
شعباننژاد و الیکا عبدالرزاقی از دیگر بازیگران
این سریال  40قسمتی هستند.
هــادی حجاز یفر در سریال
طنز «زیـــر خــاکــی» اثــر جلیل
سامان بــازی خواهد کرد و در
این سریال با پژمان جمشیدی،
گوهر خیراندیش و ژاله صامتی
همبازی خواهد شد .او پیش از این در سریال
«نفس» حضور کوتاهی داشته است.

