سینما و تلویزیون

۶

پنج شنبه  6آبان 1400
 2۱ربیع االول .144۳شماره 2078۶

فیلم روز

چهره ها و خبر ها

اکشن کمدی «اعالن قرمز»
اشــــاره :ســتــون «فیلم روز» کــه بــا معرفی
محصوالت سینمایی و تلویزیونی روز جهان،
در صفحه سینما و تلویزیون روزنامه خراسان
منتشر مـیشــود ،در روزه ــای زوج مــروری
کوتاه بر جدیدترین فیلمها و سریا لهای
منتشرشده خارجی دارد و در روزهای فرد
به معرفی برترین محصوالت سینمایی و
تلویزیونی مــیپــردازد کــه قــرار اســت در
آینده نزدیک در دسترس مخاطبان قرار
بگیرد.
فیلم سینمایی «اعــان قرمز» ()Red Notice
با بــازی دوایــن جانسون ،رایــان رینولدز و گل
گدوت سه ستاره مشهور سینما ،در آستانه انتشار
عمومی قرار دارد .این فیلم را راوسون مارشال
تربر کارگردانی کرده که پیشتر «آسمانخراش»
( )Skyscraperو «هوش مرکزی» (Central
 )Intelligenceرا با بازی دواین جانسون (راک)
ساخته بود« .اعالن قرمز» سومین همکاری این
بازیگر و فیلم ساز آمریکایی است که باز هم در ژانر
اکشن کمدی ساخته شده است .موفقیت تجاری
دو همکاری قبلی این دو ،رقابت سنگینی را میان
استودیوهای بــزرگ هالیوود ،بر سر به دست
آوردن حقوق نمایش این فیلم به وجــود آورده
بود .پیشبینی میشود این فیلم که نتفلیکس

را نیز به عنوان یکی از تهیهکنندگان دارد ،با
استقبال مخاطبان عام مواجه شود« .اعالن قرمز»
از فیلمهای جریان اصلی سینمای آمریکاست
و به هیچ وجه از دسته آثار مورد پسند منتقدان
محسوب نمیشود.
ماجرای این فیلم درباره «جان هارتلی» (راک)
مأمور پلیس بینالملل است که پس از اعالن
قرمز اینترپل ،در پی دستگیری «نــوالن بوث»
(رایــان رینولدز) و «ســارا بلک» (گل گــدوت) دو
سارق بزرگ آثار هنری است .تریلر فیلم ،نوید
ماجراهاییبامزهرامیدهدکهدرمتنآنها،رایان
رینولدز به عنوان بازیگر محبوب این روزهای این
ژانر ،حضور دارد .جالب است بدانید گل گدوت
برای این فیلم  20میلیون دالر (مساوی با راک)
دستمزد دریافت کرده که او را به سومین بازیگر
زن گرانقیمت سینمای سال تبدیل کرده است.
فیلم سینمایی «اعالن قرمز» از  14آبان به مدت
یک هفته اکران محدودی را تجربه خواهد کرد و از
 21آبان در پلتفرم نتفلیکس و بالطبع سایتهای
دانلود فارسی انتشار خواهد یافت.

▪تازگیهای«قهرمان»فرهادی

با گذشت حدود یک ماه از شروع دوره جدید
سازمان صداوسیما و حدود دو هفته از آغازکار
معاون جدید سیاسی این سازمان ،نخستین
چالش مهم خبری در سازمان صداوسیما رخ
داد.اینچالشروزدوشنبه 4آبانودرماجرای
از کار افتادن پمپهای بنزین در سراسر کشور
بر اثر حمله سایبری و هک سامانه یکپارچه
مدیریتجایگاههایعرضهسوخت،اتفاقافتاد.
در این ماجرا سازمان صداوسیما و به خصوص
بخشهایخبریآنعملکردمناسبیداشتند
کهواکنشهایمثبتیرانیزبرانگیخت.
▪موضعفعالبهجایانفعالی

یکی از مهم ترین چالشهای رسانه ملی در
حــوزههــای خبری که در بزنگاههایی مثل
مــاجــرای بنزین بــه چشم م ـیآیــد ،سرعت
اطالعرسانی سازمان صداوسیماست؛ به
خصوص با توجه به خط قرمزهای فراوانی که
این سازمان در پوشش وقایع خبری مرتبط با
سیاست دارد .در این ماجرا نیز بعضی اخبار و
اطالعاتدراولینساعاتواقعهدرشبکههای
اجتماعیپیچیدکهنشاندادپرداختنبهاخبار
بنزینی در این روز ،حواشی خاصی میتواند
داشته باشد و حساسیتهایی را میطلبد .با
اینحالرسانهملیتوانستازچالشدراختیار
گرفتن«روایتنخست»سربلندبیرونبیایدوبا
سرعتاطالعرسانیدرعینصراحت،ازرقبای
خارجی خود پیشی بگیرد .در این رقابت که
در سالهای اخیر با عنوان «جنگ روایتها»
شناخته میشود ،رقبایی چــون بیبیسی
فارسی ،ایران اینترنشنال ،منوتو و ...از شبکه
خبر جا ماندند و نتوانستند چیزی بیشتر از آن
چه صداوسیما روایت کرد ،به مخاطبان خود
عرضهکنند.ایندرحالیاستکهدرسالهای
اخیر ،بزنگاههای زیــادی چون اتفاقات آبان
 98وجود داشت که صداوسیما در آن قافیه را
به شبکههای بیگانه باخت و موضع انفعالی و
محافظهکارانهرادرپیشگرفت.

▪واکنشهایمثبت

اگر آن چه را که درباره وقایع بنزینی روزهای
اخیر گفته شد ،در کنار روایت سیلی زدن به
استاندار آذربایجان شرقی در شبکههای
تلویزیون بــگــذاریــم ،مشخص م ـیشــود که
رویکردهایتازهرسانهملیدرحوزههایخبری
با حضور جبلی در جایگاه ریاست سازمان و
خدابخشی در معاونت سیاسی ،باالخره به
بار نشسته و همان طور که جبلی در  11مهر
در توئیتی تاکید کرده بود که «رسانه عرصه
رساندن است نه بازداشتن و پوشاندن» از این
پس میتوان امیدوار بود رسانه ملی ضمن
در پیش گرفتن صداقت و امانت در مواجهه
با مخاطب ،رویکرد انفعالی را کنار بگذارد و
در بزنگاههای خبری ،جنگ روایتها را به
شبکههای مــاهــوارهای بیگانه نبازد .در پی
این اتفاقات ،واکنشهای مثبت زیــادی در
شبکههایاجتماعیدیدهشد.مثالسیدعباس
صالحی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی
در توئیتی نوشت« :حضور بهنگام و صادقانه
صداوسیما در بحران بنزینی یک تجربه موفق
بــود .اصــل اولیه در رسانه موفق ،سرعت،
صداقت و امانت اســت .گــامهــای نخستین
ستودنیاست.منتظرمیمانیم».حسامالدین
آشنا نیز که به صورت سنتی به عنوان یکی از
منتقدانتلویزیونشناختهمیشود،درتوئیتی
نوشت« :دیروز صداوسیما نشان داد میتواند
رسانه ملی و آن معاونت هم نه معاونت سیاسی
بلکه معاونت خبر باشد ».سیدمحمود رضوی
مشاور فرهنگی رئیس مجلس نیز اینگونه
واکنش نشان داد« :اختالل در جایگاههای
سوخت با سکوت رسانه میتوانست به بحران
در کشور ختم شود اما اطالعرسانی سریع،
صریح و برخط صداوسیما ،روایــت غالب و
اصلی را شکل داد و حتی برخی از نهادهای
غالبامحافظهکارراواداربهاطالعرسانیکرد.
استمراراینرویکرداعتمادمردمبهرسانهملی
راترمیمخواهدکرد».

مصطفی قاسمیان

درادامهموجتازهاکرانفیلمهایسینماییکه
درهفتههایاخیربانمایش«پوست»آغازشده،
فیلمسینمایی«قهرمان»اثرتازهاصغرفرهادی
از دیروز  5آبان در سینماهای سراسر کشور به
نمایش درآمد .در همین روز نخست ،نام اصغر
فرهادی و توفیقات بینالمللی اثر ،موجی از
استقبالوفروشیمناسبرارقمزد؛اتفاقیکه
برای چند فیلم اخیر این فیلم ساز به خصوص
«فروشنده» نیز افتاده بود .گزارش پیش رو به
متن و حاشیه تازهترین فیلم اصغر فرهادی
میپردازد،بااینتوضیحکهتالششدهتانقاط
کلیدیقصهفیلملونرود.
▪گیشهخوبوقابلانتظار

«قهرمان»درروزهایابتدایی،اکرانپرشوری
داشت و توفانی آغاز کرد .این فیلم که به روال
معمول آثار سینمایی ،قرار بود نمایش خود را
از روز چهارشنبه آغاز کند ،در روز
سهشنبه ،تنها در شهر شیراز -
که محل فیلم بــرداری آن بوده
 نمایش داده و بــا استقبالخوبی مواجه شــد« .قهرمان»
فقط در روز سهشنبه و فقط در
شهر شیراز 1966 ،مخاطب
و  32میلیون تومان فروش
داشـــت .تــا ســاعــت  16و
لحظهتنظیماینگزارش،
«قهرمان»درسینماهای
ســراســر کــشــور 429
میلیون تومان فروخته
است که برای دوران
پاندمی،رقممناسبی
اســـت .بــا ای ــن حال
مشخص نیست این
گیشه مــنــاســب در
روزهایبعدهمادامه
خواهد داشــت یا تحت
تأثیر نظر مخاطبان دربــاره
فیلم ،از آن می کاهد یا به آن
میافزاید.

«قهرمان» ازجهتییکفیلممتفاوتباکارنامه
فرهادی و از جهتی دیگر ،در ادامــه سینمای
اوست.اصغرفرهادیدرایناثر،پساز 16سال
وبراینخستینبارپساز«چهارشنبهسوری»،
کاراکترهای اصلی فیلم خود را از اقشار طبقه
متوسط انتخاب نکرده و ماجراهایی را درباره
کاراکترهای قشر فرودست روایــت میکند.
محلزندگیشخصیتهایفیلماونیزمتفاوت
ازگذشتهاستواینباردرشهرستانیجزتهران
زندگی میکنند؛ حتی کاراکترهایی که لهجه
شیرازی ندارند .از سوی دیگر فرهادی این بار
نیزبهسنتخوددرروایتقصهایپرازگرههای
درهمتنیدهوفاداربودهاستودرمسیرکاراکتر
اصلیخودکهبهنوعیقهرمانقصهنیزهست،
گرهپشتگرهمیاندازد.
▪نقشآفرینیتحسینبرانگیزجدیدی

سوژه«قهرمان»،رسانهها،شبکههایاجتماعی
وحضورآنهادرزندگیانسانهاستواینفیلم
را شاید بتوان نخستین فیلم شاخص ایرانی با
موضوعشبکههایاجتماعیدانست.ماجرایی
درگیرکننده دربــاره شخصی بدهکار که با
وجود کسب شهرت اجتماعی ،با مشکالت
فراوانی در زندگی خود روب ـهروســت .امیر
جدیدیدرنقشکاراکترمحوری«قهرمان»
که ماجرایش همواره توسط دوربین
پیگیری میشود ،بــازی بسیار
خــوبــی از خـــود ب ــه نمایش
گــذاشــتــه؛ احتماال بهترین
بــــازی او در عــمــر کــوتــاه
سینماییاش .کارگردانی
و میزانسن اثر اگرچه در
سطح باالیی قرار دارد،
اما در این فیلم فرهادی
نیزقصهرامیتواننقطه
قــوت اصلی دانست.
بنا بر آن چه گفته شد،
بـیتــردیــد «قــهــرمــان» از
جملهآثارسینماییایران
اســت که ارزش تماشا
روی پرده عریض
س ــی ــن ــم ــا را
دارد.

داریـــــوش فــرهــنــگ از امشب
بازپخش سریال «گاندو» ساخته
جــواد افــشــار را از شبکه تماشا
روی آنتن خواهد داشــت .قرار
است فصل اول این مجموعه که
اولینبار خــرداد  98پخش شــد ،هرشب ساعت
 18:30رویآنتنبرود.
ترانهعلیدوستیبافیلم«اورکا»اثر
سحرمصیبیدرنهمینجشنواره
اجیالقطرحضورخواهدداشت.
مهتابنصیرپور،مسعودکرامتی
و حسن زارعی از دیگر بازیگران
اینفیلمبهتهیهکنندگیمهتابکرامتیهستند.
محمدعلی باشهآهنگر مشغول
نگارش یک سریال تلویزیونی
اســت .او در گفتوگو با فارس
توضیح داده اگر شرایط فراهم
باشد،کارگردانیآنرانیزبرعهده
میگیرد .او اکنون سریال «پس از آزادی» را آماده
پخشدارد.
مسعود نقاشزاده طی حکمی از
سوی رئیس سازمان سینمایی،
به عنوان دبیر چهلمین جشنواره
فیلمفجرمنصوبشد.نقاشزاده
کــارگــردان ،استاد دانشگاه و از
مدیرانفرهنگیوسینماییاست.
محمدرضا داوودنــــژاد به جمع
بــازیــگــران فیلم «پــیــرپــســر» به
کارگردانی اکتای براهنی اضافه
شــده اســت .حامد بــهــداد ،لیال
حاتمی ،حسن پــورشــیــرازی و
محمدولیزادگاندیگربازیگرانیهستندکهدراین
فیلمحضوردارند.
مسعود فراستی فــرداشــب در
دومین قسمت برنامه «رخبهرخ»
به عنوان مهمان حضور دارد .این
برنامهبعدازخبر 22:30ازشبکه
 2پخشمیشود.فراستیپیشاز
ایندربرنامه«دورهمی»حضورپیداکردهبود.
ندا جبرئیلی در ساخته جدید
هــومــن ســیــدی بــه نــام «جنگ
جهانی سوم» ایفای نقش کرده
اســت .محسن تنابنده بازیگر
اصلیودیگرچهرهشناختهشده
این فیلم است و بقیه بازیگران آن چهر ههای
جدید هستند.

