سینما و تلویزیون

۶
سینمای ایران

آغاز اکران «قصیده گاو سفید»
در فرانسه
فیلم «قــصــیــده گ ــاو ســفــیــد» ســاخــتــه بهتاش
صناعیها و مریم مقدم از پنجم آبــان اکــران
عمومی خود را در کشور فرانسه آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،فیلم «قصیده گاو سفید» ساخته
بهتاش صناعیها و مریم مقدم با تهیهکنندگی
غالمرضا موسوی از روز بیست و هفتم اکتبر
(پنجم آبان ماه) اکران عمومی خود را در کشور
فرانسه آغاز خواهد کرد .این فیلم در فرانسه
با نام «بخشیدن» اکــران خواهد شد« .قصیده
گــاو سفید» در بیش از صد سینمای فرانسه
اکران خود را آغاز خواهد کرد و بعد از دو هفته
سینماهای آن به تدریج افزایش خواهد یافت.
این فیلم تاکنون در جشنوارههای معتبری چون
برلین ،ترایبکا و کــارلــوو یواری حضور داشته
است.

سازمان سینمایی در برابر
پروانههای ساخت ،پاسخ گوست
رئیس سازمان سینمایی در برنامه «شهر فرنگ»
دربـــاره آیــنــده ســازمــان سینمایی و همچنین
راهکارهای ایــن ســازمــان بــرای بــرون رفــت از
مشکالت توضیحاتی را ارائه داد.
به گــزارش مهر ،محمد خزاعی با بیان این که
باید استانداردسازی به سینمای ایران برگردد،
تصریح کرد« :خانواده و مخاطب باید در سالن
های سینما احساس امنیت کنند .در سینما
وقتی مهر سازمان سینمایی روی یک اثر می
خــورد و پروانه نمایش می گیرد یعنی ما همه
مسائل جامعه شناسی ،روان شناختی و ...را در
این فیلم بررسی کردیم تا برای کودک و کانون
خانواده ضرری نداشته باشد و مخاطب با خیال
راحت به تماشای آن بنشیند».
وی ادامــه داد« :در حــوزه نمایش آثــار باید به
قوانین شفافی برگردیم که سینماگرها آن را
بدانند .در دوره ما فیلمی که امضا می شود و
پروانه نمایش می گیرد ،مسئولیت توقیف فیلم
به شرطی که با فیلم نامه خودش تطبیق داشته
باشد در مرحله پروانه نمایش برعهده نظارت
و ارزش یابی است و ما قطعا ،پاسخگو خواهیم
بود».
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راز بقای «بازی مرکب»

متن و حاشیه سریال کرهای که این روزها بسیار محبوب شده است
مصطفی قاسمیان

درروزهایگذشتهسریال«بازیمرکب»()SquidGame
محصولنتفلیکستوسطمخاطبانسراسردنیاازجمله
ایرانیهای عالقه مند به فیلم و سریال ،بسیار تماشا
و به سرعت محبوب شده است .این مجموعه که همه
قسمتهای آن حــدود یک مــاه پیش از ســوی پلتفرم
نتفلیکس منتشر شد ،محصول کره جنوبی است و در
زیرژانر «درام بقا» ( )Survivalدستهبندی میشود.
گزارشیکهدرادامهمیخوانید،دربارهمتنوحاشیهاین
سریال پربیننده و پرطرفدار است ،با این توضیح که این
گزارش،هیچبخشیازداستانرالونمیدهد.
▪ماجرایبازیچیست؟

قصه «بازی مرکب» به شکلی است که ممکن است با
اطالعاتی کوچک دربــاره آن ،قصه لوث شــود .با این
حال اگر قرار باشد ماجرا به صورت خالصه توضیح داده
شود ،این سریال درباره گروهی از افراد است که در یک
مأموریت چند مرحلهای شامل چند بازی کودکانه،
شرکت میکنند که در نسخهای مرگبار ،برای افرادی
مشابه طراحی شده است .همانطور که در این خالصه
داستانتقریبامبهمخواندید،خطاصلیماجرای«بازی
مرکب» ،شبیه مجموعه فیلمهای هالیوودی «بازیهای
گرسنگی» است .این سریال همچنین از نظر مضمون و
فرم ،شباهتهایی به فیلم سینمایی اسپانیایی «سکو»
(پلتفرم) و سریال اسپانیایی «خانه اسکناس» دارد؛ در
«بازی مرکب» نیز مضمون اصلی قصه که خصوصا در
اپیزودهای پایانی به صورت صریح بیان میشود ،نقد
سرمایهداری است.
▪تأثیراتواقعییکسریال

اگرچه «ب ــازی مرکب» از نظر مخاطبان در
کشورهای مختلف ،بسیار جذاب
و سرگرمکننده دانسته شــده اما
منتقدان سینما به ایــن ان ــدازه،
به ایــن سریال روی خــوش نشان
ندادهاند.امتیازمردمیاینسریال
درآیامدیبی 8.2است،درحالی
که منتقدان متاکریتیک آن را
با نمره  69بدرقه کردهاند.
در روزهــای گذشته ،اخبار
مختلفی از تأثیرات این
سریال بر فضای واقعی
شنیده شـــده؛ از جمله
پیامی که پلیس بمبئی
هند،باالهامازاینسریال
منتشر کــرده ،پرفروش
شــدن کفش بازیکنان
در این سریال ،بازسازی
واقــعــی ای ــن ســریــال در
م ــراک ــز تــفــریــحــی دب ــی،
مــحــبــوب شـــدن آمـــوزش
زبان کرهای در انگلیس و. ...
با این حال نباید فراموش کرد که

بخشیازایناتفاقاتممکناستجزئیازپویشتبلیغاتی
نتفلیکسبرایاینسریالباشد.پلتفرمنتفلیکسپیشتر
نیز سابقه قابل توجهی در اجرای تبلیغات حقیقی برای
سریالهای خود از جمله «نارنجی ،سیاه جدید است»،
«امیلیدرپاریس»و«خانهپوشالی»داشتهاست.
▪رکوردهاییکهشکست

احتماال در روزهای اخیر ،اخباری مبنی بر رکوردشکنی
«بازی مرکب» را در میزان بیننده دیدهاید .این سریال در
نخستینهفتهانتشار،پربینندهترینمحصولنتفلیکس
در بسیاری از کشورها شد و در ادامه با شکستن رکورد
«بریجرتون» ،در رتبه اول پربینندهترین سریالهای این
پلتفرم در  28روز اول انتشار قرار گرفت .شکی نیست
که «بازی مرکب» از سوی مخاطبان سراسر دنیا ،بسیار
جذاب و دیدنی است اما نباید فراموش کرد رشد فزاینده
شمار مخاطبان پلتفرمهای بینالمللی فیلم و سریال
(خصوصا نتفلیکس) در این رکوردشکنیها تأثیرگذار
بــوده اســت .به عبارت دیگر« ،بــازی مرکب» در حالی
رکــورد «بریجرتون» (و پیش از آن «ویچر») را جابهجا
کرده که در زمان انتشار این سریال کرهای ،مخاطبان
این پلتفرم بیشتر از زمانی بوده که «بریجرتون» و «ویچر»
منتشر شده است .بنابراین همزمان با افزایش شمار
مشترکان نتفلیکس ،هر سریال جدید ،شانس بیشتری
برای رکوردشکنی خواهد داشت .بدیهی است که این
امر ،همانطور که گفته شد ،نافی جذابیتهای فراوان
«بازی مرکب» برای مخاطبان نیست.
▪کرهجنوبیپیشگامدرصنعتسرگرمی

«بــازی مرکب» از شمار محصوالت پربیننده و محبوب
سینما و تلویزیون کره جنوبی است که در سالهای
اخیر ،با رشدی تدریجی به سرعت جای خود را در بازار
جهانیفیلموسریالپیداکردهاند.از«یانگوم»کهنزدیک
پیش محبوب شد و به تلویزیون
بــه دو دهه
ما هم رسید ،تا سریالهایی
چـــون «زنـــدگـــی طــایــی
من»« ،سقوط بر روی تو»،
«گــابــلــیــن»« ،ویــنــچــنــزو» و
فیلمهایی با شهرت جهانی
مثل «ســوخــتــن»« ،نــدیــمــه» و
سرآمد همگی ،فیلم اسکاری
«انــگــل» .بعضی از ایــن آثــار،
محصوالت نتفلیکس اســت و
گفته شده این پلتفرم 40،هزار
نــیــروی بــومــی در کــشــور کره
جنوبیداردکهبرایآنسریال
میسازند .ایــن رقــم عظیم،
نشانگر همکاری پردامنه
و مستحکم مــیــان غــول
تــازهوارد صنعت سرگرمی
با سینماگران کره جنوبی
است که پیشتر در همین
صــفــحــه ،در گــزارشــی با
عنوان «سهم صفر ایــران از
بــازار  500میلیارد دالری
سریالسازی!» نیز بررسی
کردهایم.

رسانه ملی در مسیر «سرعت خبری»
و حمایت از «سوت زنی»
نگاهی به حکم انتصاب معاون جدید سیاسی
سازمان صداوسیما
پنجشنبه 22مهرطیحکمیازسویپیمانجبلی
رئیس صداوسیما ،علیرضا خدابخشی به عنوان
معاون جدید سیاسی منصوب و جایگزین مجید
آخوندی شد .پس از احمد نــوروزی معاون جدید
بــرونمــرزی ،بهکارگیری خدابخشی در معاونت
سیاسی ،دومین انتصاب مهم رسانه ملی در دوره
جدیداستکهازقبلینیزمهمترمحسوبمیشود.
▪معاونسیاسیکیست؟

معاونت سیاسی که در دوره ریاست محمد سرافراز ،مدتی به «معاونت خبر» تغییر
نام داده بود ،به این دلیل اهمیت فراوانی دارد که همه بخشهای خبری رسانه
ملی را تحت مدیریت دارد .خبرگزاری صداوسیما ،باشگاه خبرنگاران جوان،
شبکهتلویزیونیخبروادارهکلاخبارسیماشاملهمهبخشهایخبریتلویزیون
از جمله  ،20:30اخبار بامدادی ،نیمروزی و  21شبکه یک و اخبار شبانگاهی
شبکه 3به عنوان زیرمجموعههای این معاونت فعالیت میکنند .از این رو معاون
سیاسی ،یکی از مهم ترین مدیران ارشد صداوسیماست و نقشی کلیدی در تعیین
سیاستهای رسانه ملی در حوزه خبر دارد .در سالهای گذشته ،عملکرد مجید
آخوندی و شماری از مدیران زیرمجموعه او که با وجود بازنشستگی ،از قانون منع
بهکارگیریبازنشستگانمستثناشدهبودند،انتقاداتیرابرانگیخته است.برخی
ناظران با استناد به سیاستهای خبری ،شیوه طرح سوژههای خبری و برخی
گافها ،پاشنه آشیل رسانه ملی را نه برنامههای سرگرمکننده و سریالهای آن،
بلکه حوزههای خبری این سازمان میدانند.
▪بهسویجوانگرایی

علیرضا خدابخشی همانطور که در گزارش روز چهارشنبه  21مهر با عنوان
«آغاز جبلی با جوا نگرایی» در همین صفحه خواندید 45 ،ساله است .او از
مجید آخوندی سلف خود که چندین سال پیش بازنشسته شده بود ،جوانتر
است .او که حدود دو دهه پیش برای نخستین بار وارد سازمان صداوسیما شده،
دبیری خبر رادیو ایران و جوان و مدیریت گروه اجتماعی و گروه سیاسی اخبار
رادیو را در کارنامه دارد .علیرضا خدابخشی پیش و پس از حضور در صداوسیما،
سابقه روزنامهنگاری دارد و زمانی معاون سردبیر روزنامه همشهری بوده است.
همچنین تأسیس برنامه رادیویی پرطرفدار «پیک بامدادی» در رادیو ایران را به
خدابخشی نسبت میدهند .معاون سیاسی جدید سازمان صداوسیما ،پسرخاله
سعید و وحید جلیلی است و در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی،
از حوزه انتخابیه مشهد نامزد شد و با کسب حدود  40هزار رای و قرارگیری در
جایگاه هفتم ،از حضور در مجلس شورای اسالمی بازماند.
▪نگاهیبهحکمخدابخشی

آخرهفتهگذشته،حکمانتصابیکهپیمانجبلیبرایعلیرضاخدابخشیصادرکرد،
درشبکههایاجتماعیموردتوجهقرارگرفت.جبلیدراینحکم14،مأموریتبرای
خدابخشیذکرکردهکهبرخیازمواردآنبسیارقابلتأملاست«.افزایشسرعت
در تأمین نیازهای خبری مخاطبان» که به عنوان نخستین مأموریت او ذکر شده ،از
جملهمهمترینانتقاداتیاستکههماکنونبهعملکردبخشهایخبریرسانهملی
واردمیشود.جبلیهمچنیندردومأموریتجداگانه«،کاهشهزینههاوافزایش
بهرهوری» و «کاهش موازیکاریهای غیرضروری» را آورده که به نظر ،جدیت او را
در چابکسازی سازمان صداوسیما در حوزه اخبار نشان میدهد .روشن نیست
تاکتیکهای خدابخشی برای اجرای این استراتژی چیست اما ممکن است در
آینده،شاهدکوچکسازیتشکیالتخبریرسانهملیباشیم.یکیازجالبترین
مأموریتهایجبلیبرای خدابخشیدرجایگاهمعاونسیاسی«،حمایترسانهای
ازآمرانبهمعروفوگزارشگرانفساد»است؛درحالیکهدرسالهایگذشته،رسانه
ملی اگر در مقابل «سوتزنی» و «گزارش فساد» نمیایستاد ،چندان حامی آن نیز
نبود.بهنظرمیرسدرویکردسازمانصداوسیمادرقبالاینامربهکلیدگرگونشده
است.درصورتیکهاولویتهایمعاونتسیاسیبرهمیناساستنظیمشود،تحولی
جدیدربخشهایخبریاتفاقخواهدافتادکهمیتواندافزایشاعتمادمخاطبان
رابهاخباررسانهملیبهعنوانصداینظام،درپیداشتهباشد.

چهره ها و خبر ها
هــوتــن شکیبا بــا فیلم کوتاه
«ارفــــاق» بــه کــارگــردانــی رضا
نــجــاتــی در سیوهشتمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
تهران حضور خواهد داشت.
این جشنواره سهشنبه  27مهر و اختتامیه آن دوم
ن برگزار خواهد شد.
آبا 
هنگامه قاضیانی از نیمه آبان با
سریال «جزیره» به کارگردانی
ســیــروس مــقــدم در نمایش
خانگی دیده خواهد شد .این
ســریــال اجتماعی در پلتفرم
فیلیمو منتشر میشود .محمدرضا فروتن ،میترا
حجار و حسام منظور از دیگر بازیگران اصلی
«جزیره» هستند.
مــســعــود فــراســتــی بــه عــنــوان
مهمان در برنامه «رخ به رخ»
حــضــور داشــتــه و بــا امیرعلی
داناییمجریآنگفتوگوکرده
است .حسن ریوندی نیز مهمان
قسمت اول این برنامه بوده است« .رخ به رخ» اول
آبان ساعت  22:30پخش میشود.
جواد هاشمی برنامه «ایستگاه»
را از شبکه نسیم روی آنتن
خواهد داشت .به گزارش صبا،
این برنامه به خشم و دعواهای
خیابانی کوچک مـیپــردازد.
«ایستگاه» چهارشنبه تا جمعه ساعت  ،20روی
آنتن میرود.
گیتی قاسمی در سریال کمدی
«نیسان آبی» کاری از منوچهر
ه ــادی ب ــازی ک ــرده اســت و از
روز چهارشنبه با این مجموعه
بــه نــمــایــش خــانــگــی م ـیآیــد.
غالمرضا نیکخواه ،یوسف صیادی و حسام نواب
صفوی از دیگر بازیگران سریال هستند.
سامان صفاری سهشنبه هفته
جاری با سریال «سرجوخه» به
کارگردانی احمد معظمی به
تلویزیون میآید .ایــن سریال
امنیتی کــه اکــنــون روزهـــای
پایانی تصویربرداری را میگذراند ،در 30قسمت
یرود.
روی آنتن شبکه 3م 
فرزین محدث به جمع بازیگران
ســـریـــال «نـــوبـــت لــیــلــی» به
کارگردانی رو حا ...حجازی
اضافه شده و مشغول بازی در
آن اســت .تصویربرداری این
مجموعه عاشقانه در شهرهای مختلف ایران و
خارج از ایران انجام میشود.

