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همسر «پوالنسکی»
دعوت آکادمی اسکار را رد کرد

...

سینمای جهان

«مرد مورچه ای و زنبورک» در
صدر باکس آفیس
«مرد مورچه ای و زنبورک» با اکران در سینماهای آمریکا،
در راس باکس آفیس قرار گرفت.
به گــزارش مهر ،ســاخته جدید پیتــون رید با عنــوان «مرد
مورچه ای و زنبورک» که ادامه ای بر فیلم اصلی آن اســت،
با افتتاحیه  76میلیون دالری و نمایش در  4206ســالن
ســینما ،باکس آفیس آمریکا را در اختیــار گرفت .این فیلم
ادامــه ای بر فیلم اصلــی «مرد مورچه ای» اســت که ســال
 2015فروشی  57میلیون دالری را تجربه کرد .بازیگران
فیلم پل راد ،اوانجلین لیلی و مایکل داگالس هستند .فیلم
که در سبک ابرقهرمانی است و شخصیت های اصلی آن را
«اســکات لنگ» و «هوپ پیم» تشکیل می دهند ،بیستمین
فیلم دنیای سینمایی مارول است.
با محاســبه بازار بین المللی بایــد گفت «مــرد مورچه ای و
زنبورک»  161میلیون دالر در بازار جهانی فروخته است.
کمپانی مارول با تولید این  20فیلــم ،تاکنون  17میلیارد
دالر در بازار جهانی فروش کرده است و همه این فیلمها در
افتتاحیه خود در راس باکس آفیــس جای گرفته اند .فیلم
جدید کمپانی مارول که بــا ســرمایه  162میلیون دالری
تولید شده در سایت راتن تومیتوز امتیاز 86درصد را کسب
کرده است که میتواند نشانه اقبال منتقدها از آن باشد.
در عین حال فیلم تازهوارد «اولین پاالیش» در روز استقالل،
راهی پردههای سینماهای آمریکا شد و در اولین آخر هفته
اکرانش 17 ،میلیــون دالر فروخــت و در پنج روز نخســت
اکرانش فروشی  31میلیون دالری را تجربه کرد .این فیلم
اکشــن ترســناک که محصول یونیورســال اســت ،در بازار
بین المللی نیز  10.9میلیون دالر تاکنون فروخته اســت.
«شگفتانگیزان»2هنوزدرجایگاهدومباکسآفیسآمریکا
جای دارد و «دنیای ژوراســیک :ســقوط پادشاهی» پس از
آن جای گرفته و هر یک به ترتیب  29میلیون دالر و 28.6
میلیون دالر فروش کردهاند.

سه شنبه هفته گذشته ،یک اپیزود نیم ساعته از مستندی
به نــام «بی راهــه» روی آنتن شــبکه یــک ســیما رفت که
به فعالیت شــاخ های اینســتاگرامی و دســتگیری آن ها
می پرداخت .در حالی که تا روز شنبه ،خبری از واکنشی
نبود ،ماجــرا به یک باره با انتشــار بریــده ای  35ثانیه ای
در توئیتــر ،به یک جنجال درست وحســابی تبدیل شــد.
در این بریده ویدئویی ،دختری  17ســاله که ویدئوهایی
از خــودش را در حــال رقص منتشــر کــرده بــود ،جلوی
دوربین نشســته و در حالی که صورتش دیده نمی شود،
گریه می کند و می گویــد« :چیز بدی منتشــر نکردم»  .او
تا پیش از دســتگیری 600 ،هزار فالوئر داشــت .مستند
«بی راهه» که به نوعی «اعترافات» او را در کنار چند شاخ
دیگر اینستاگرام نشان می دهد ،شامل تصاویر اعترافات
سه نفر دیگر هم هست .یکی دختری است که با ویدئوهای
مشهور فضای مجازی ،دابسمش می ســاخته و دیگری،
دختروپسری بودند که عکس های دونفره می گذاشتند.
در این مســتند ضمن مصاحبــه با این چهار نفــر ،از منظر
چند کارشــناس نیز مسائل مربوط به شــاخ های مجازی
بررسی شده بود.
«بی راهــه» واکنش هــای زیــادی را برانگیختــه و غالــب
افرادی کــه واکنش نشــان داده اند ،پخــش آن را صحیح
نمی دانند .حجت االســام محمدرضا زائری نویسنده و
کارشناس مســائل فرهنگی در اینســتاگرام خود نوشته
است« :قرن ها ادبیات اباحی و جنسی ،آیا چیزی از اقتدار
و صالبت فکر دینی کاست؟ » رئیس دانشگاه صدا و سیما
نیز در رشــته توئیتی ،ساخت این مســتند را اقدام نیروی
انتظامی دانست.
▪واکنشها به یک اقدام عجیب

پس از پخش این مســتند اولین شــخصی که این ویدئو را
منتشر کرده ،پای آن نوشته است« :یک دختر جوون رو به
جرم رقصیدن در اینستاگرام گرفتن و آوردنش تلویزیون،
انــگار دزد و جانــی و قاچاقچــی و اختالســگر گرفتــن» .

حقیقی (اخالل گران بازار ارز) نیز برخورد کنند .کاربری
با نام بداغی در همین باره نوشــته اســت« :کســی یادش
می آید آخریــن باری کــه یکی از مفســدان اقتصــادی در
صداوســیما برای ابــراز پشــیمانی گریه کــرده ،کی بوده
اســت؟» حســین دهباشــی مستندســاز و تاریخ پژوه نیز
حکایتــی از بایزید بســطامی ذکر کرده اســت« :یک وقت
بچه ها راه را بر بایزید گرفتند و پسرکی به شوخی پرسید:
پیرمرد! ریش تو محترم تر اســت یا دم خر؟ بایزید ریشــی
جنبانید و با خنده گفت :فرزند! اگــر از پل صراط بگذرد،
ریشبایزید و اگر نگذرد دم خر!»

حواشی مستند «بی راهه» گریبان صداوسیما را گرفته است

بیراهه تلویزیون

نوشته ای که سمت وسوی بسیاری از واکنش های بعدی
هم هست .غالب کاربران با وجودی که لزوم اصل برخورد
را میپذیرند ،از پخش این تصاویر ،ناراحتاند و این کار را
در شأن رسانه ملی نمیدانند .کاربری به نام پویان در این
باره نوشته است« :دعوا نه در اصل اقامه حدود الهی که در
روش ها و اولویت هاست».بســیاری از کاربران نیز به این
اقدام صداوسیما معترضاند چرا که معتقدند باعث بیشتر
دیده شدن این تصاویر خواهد شد.
▪لزوم اقدام صحیح رسانهای

برخیکاربران ،این اتفاق را مصداق بارزکار رسانه ای غلط
ای منسجم قوه قضاییه
دانسته ونوشته اند« :اگرتیم رسانه ِ
شکلگرفته بود ،قطع ًا ماجرا به این شکل ُرخ نمیداد .مثالً
 10تا دونه درشــت بازارســکه و دالر روبا نام وچهره نشــون
می دادن ،درکنارش اون خانم روهم میگنجوندن .قطع ًا
مخاطــب بهترهضــم میکــرد روایت هــا رو ».روایت هایی
ازمســائل سیاســی مرتبط با ایــن اتفاق هم وجود داشــته
است .فرهمند علی پورتحلیل گرمســائل سیاسی دراین
باره با اشــاره به موضعگیری وزارت خارجــه آمریکاگفت«:
صداوسیماکه دراوج تنش وخصومت آمریکا با ایران واوج

...

ویدئوی روز

▪این برنامه از کجا آمد؟

نارضایتی ها از وضعیت فساد و ...تونسته مردم معمولی،
اصالح طلب ،اصولگرا و وزارت خارجــه دولت ترامپ روهم
صداکنه».
▪اولویت این نیست

بســیاری از واکنش هــا ،بــه لــزوم اولویت بنــدی مســائل
برمی گردد .یکی از مهم تریــن واکنش هایی که در یکی،
دو روز گذشته حسابی دیده شد ،مربوط به حجتاالسالم
محمدرضا زائری نویســنده و کارشناس مسائل فرهنگی
است .او در اینستاگرام خود نوشته است« :قرنها ادبیات
اباحی و جنســی ،آیا چیزی از اقتــدار و صالبت فکر دینی
کاســت؟ غالب شــعرا هزلیات دارند و غالب تصویرگران
نقش هایی که قابل نشر نیست! قرن ها مردم رقصیدند و
برهنه شــدند و رفتند و آمدند ،اما دین آســیبی ندید! چرا
بزرگان مدعی ،این نکته ســاده و کوچک را نمی فهمند؟
آن چه دیــن و ایمان را متالشــی و نظــام را نابــود می کند
لرزش کمر دختــری نوجوان نیســت ،لغــزش قلم قاضی
کهنسال است!» این نکته ای اســت که روز یک شنبه رضا
رشیدپور نیز در برنامه «حاال خورشــید» به آن اشاره کرد و
گفت مسئوالن در کنار شاخهای مجازی ،با سرشاخههای

...

حاشیه روز

شــهاب اســفندیاری رئیس دانشــگاه صداوســیما به این
اتفاق در یک رشته توئیت واکنش نشان داد .در بخشی از
توئیت های او ،این ماجرا موشکافی شــده که خواندن آن
خالی از لطف نیست« :پیگیر شدم ببینم برنامه کجا تولید
شــده .معلوم شــد اصال تولید صداوســیما نبوده .نیروی
انتظامی یک برنامه ثابت هفتگی دارد در شبکه یک به نام
«بیراهه»  .خودشــان می ســازند و تحویل می دهند برای
پخش.بخشهایقبلیبرنامههمدربارهسارقاناینترنتی
و سایر جرایم سایبری بوده .البته بازبین پخش شبکه طبعا
وظیفه دارد همه برنامهها را بازبینی کند .ولی طبعا کمتر
ناظر پخشــی به برنامه ای که به صورت روتین و هفتگی از
طرف نیروی انتظامی تهیه و ارسال میشود اشکال پخش
میگیرد .همین واقعه البته نشان میدهد باید در این رویه
تجدیدنظر شود».
▪شورای نظارت برصداوسیما ورود میکند؟

حســام الدین آشنا عضو شــورای نظارت بر صداوسیما در
گفت وگو بــا انصاف نیوز در واکنــش به این اتفــاق گفت:
«شورای نظارت برصداوسیما این امکان را فراهم میکند
تا به هر شکایتی از طرف افراد درباره رضایت نداشتنشان
از پخش تصاویر آنان در تلویزیون رسیدگی شود».

...

...

تلویزیون

گوینده شبکه خبر :پوشش چادر در
صداوسیما اجباری نیست
زهرا خلیلی گوینده شبکه خبر در صفحه توئیتر خود درباره
پوشش مجریان خانم در صداوســیما نوشت« :شبکه های
ســیما را ببینید ،تعداد مجری هایی که چادر ندارند بیشتر
از چادری هاســت .چادر هیچ وقت در صداوسیما اجباری
نبوده و حتی چادر پوشــیدن یک مزیت برای رشــد بیشــتر
هم به حســاب نمی آید .اصو ًال این پوشــش باارزش تر از آن
است که اجبار شود ،چادری بودن و چادری ماندن تنها یک
اعتقاد قوی میطلبد».
ایــن توئیــت در واکنش بــه حواشــی تغییــر پوشــش الهام
صفــوی زاده مجری تلویزیــون و رادیــو به وجود آمــده بود.
صفوی زاده که به تازگی با نوشــتن متنی ،پوشــش خود را
که چادر بــود ،تغییر داده اســت؛ با واکنش هــای متفاوتی
روبه رو شد .بســیاری از کاربران با یاد کردن از مجری های
غیرچــادری ســیما نوشــته بودنــد کــه پوشــش چــادر در
صداوســیما اجبــاری نیســت و این کــه صفــوی زاده گفته
«می خواهم خودم باشــم» ،توهین بــه مجری های چادری
رسانه ملی است.

جوابیه روز

تحلیل انتقادی یک رسانه ویدئویی درباره «بیست هجده»

حضور بدل مسی در اکران مردمی «تگزاس»

واکنش رامبد جوان به جنجال حسین فرحبخش

سریال «پدر» از شنبه پخش می شود

روز یک شــنبه ،رســانه ویدئویی «هفدانــگ» که در
زمینه سینما ،تلویزیون و موسیقی فعالیت میکند،
تحلیلی 4.5دقیقهایباعنوان«چراویژهبرنامهجام
جهانی فردوســی پور افتضاح اســت؟» منتشر کرد
که در شبکه های اجتماعی حسابی دیده شد .این
تحلیل ،شــش دلیل عمده را برای ناکامی «بیست
هجده» ذکر کرده است :ضعف تمرکز مجری ،گفتوگوهای ضعیف ،زیاد بودن
تبلیغات درونبرنامهای ،گزارشهای ضعیف میثاقی ،کارشناسهای تکراری
و نداشتن تحلیل های تخصصی فوتبالی .نکته جالب آن که در ابتدا و انتهای
این تحلیل ،تأکید شده بود که عادل فردوسیپور یک «نابغه» است ولی باز هم
به او حسابی انتقاد کرده بود.

شنبه شــب در پردیــس ســینمایی زندگــی تهران،
مراســم اکــران مردمــی فیلم «تگــزاس» بــا حضور
پژمان جمشیدی بازیگر فیلم برگزار شد .آن طور که
رســانه ها خبر داده اند ،ســعید عزت اللهی بازیکن
تیم ملی فوتبال مردان و فرشته کریمی بازیکن تیم
ملی فوتسال بانوان هم مهمان مراسم بودهاند .نکته
عجیب آن که در میان تصاویری که از این مراسم منتشر شده ،رضا پرستش بدل
ایرانی لیونل مسی هم دیده می شود! کاربران نیز در شبکه های اجتماعی به
حضور این چهره اینستاگرامی در این مراســم اعتراض کرده اند .حال این که
او مهمان مراســم بوده یا خودش به این جشن رفته ،مشــخص نیست؛ طبیعت ًا
امیدواریم مهمان مراسم نبوده باشد.

رامبــد جــوان بــا انتشــار ویدئویی بــه صحبت های
حســین فرحبخــش ،تهیه کننــده ســینما دربــاره
تهیه کننــده «خندوانــه» پاســخ داد .او در ایــن باره
گفت«:سیدعلیاحمدییکتهیهکنندهکاردرست
و بــرادر و عزیز و دوســت مــن در «خندوانه» اســت و
 24ســال اســت که کار رســانه ای و تهیه کنندگی
می کند ».او همچنین از فرحبخش خواســت بــرای حرف هایش عذرخواهی
کند .رامبد درباره هزینه هــای «خندوانه» هم توضیــح داد« :تمام هزینه های
«خندوانه» توســط حامی مالــی برنامه تأمیــن می شــود و ریالــی از تلویزیون
گرفته نمی شود که به عنوان بودجه تلویزیون و بیت المال باشد .حامی مالی
هزینههای «خندوانه» را به تلویزیون میدهد و تلویزیون پول ما را میدهد».

سریال«پدر»بهکارگردانیبهرنگتوفیقی،ازشنبه 23تیرماه
روی آنتن میرود .به گزارش فارس ،این سریال که با طرح و
فیلمنامهایازحامدعنقادرزمستانسالگذشتهکلیدخورد،
بنابوددرماهمبارکرمضانبهعنوانسریالویژهشبکه2روی
آنتنبروداماباتغییراتکنداکتوراینشبکهپیشازرمضان،
در نوبت نمایش ماند .طبق برنامهریزیهای صورت گرفته،
قرار است این ســریال از روز شنبه 23تیرماه هرشب ساعت
 21:30روانه آنتن شود .ساخت این سریال که بنا بود در ماه
مبارک رمضان در 30قسمت 30تا 32دقیقهای روی آنتن
برود،پسازمنتفیشدنپخشرمضانی،بافراغبالبیشتری
پیگیریشدواکنون 30قسمت 45دقیقهایدارد.

نتفلیکس نقدهای کاربران را
حذف خواهد کرد
نتفلیکس در اقدامی عجیب تصمیم گرفته است تا یکی ،دو
ماه آینده به شکل تدریجی از انتشار نقدهایی که کاربرانش
مینویسند ،جلوگیری کند.
به گزارش آی سینما ،این غول دنیای آنالین از  30ژوئیه از
انتشار نقدهای کاربرانش جلوگیری خواهد کرد و از اواسط
ماه اوت هم کل نقدهایی را که مشــتریانش تاکنون منتشر
کردهاند ،از وبسایتش حذف خواهد کرد .به گفته مسئوالن
این پلتفرم آنالین ،نقدهای کاربران به مرور خاصیتش را از
دست میدهد و به اندازه گذشته کاربردی نیست.
تصمیم نتفلیکس مبنی برحذف نقدهای کاربران ،احتماال
فقط به یــک موضوع برمی گــردد :این نقدها ممکن اســت
افراد را از تماشای محتوای بیشتر روی این سرویس آنالین
سرخورده کرده باشد .به نظر میرسد نقدهای منفی به نفع
کسب وکار این کمپانی اسم ورســم دار نباشد ،به خصوص
که نتفلیکس هم اکنون بودجه بیشتری را به برنامه سازی
و تولید برنامه هــای اورجینال اختصاص داده اســت .این
پلتفرم آنالین صرفا اجازه خواهد داد کاربرانش بر اســاس
درجهبندی پنج ستاره به فیلمها و سریالها امتیاز بدهند.
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