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سینمای جهان

ایناجرامناسببرنامهآشپزیبودیااستعدادیابی؟

یک شنبهشب در قسمت یازدهم از مرحله دوم مسابقه «عصر جدید» ،علی
قمی قهوهچی که در مرحله قبل با استعداد جالب خود در زمینه دم کردن و
تعارف چای ،هنرش را به نمایش گذاشته بود ،حضور یافت و از داوران چهار
چراغ سفید گرفت .او با داوران گپ بامزهای زد ،برای آنها چای ریخت و
املت درست کرد .در نتیجه به فینال قسمت  11راه یافت .علی قمی اگرچه
به مرحله آرای مردمی برنامه نرسید و حذف شد ،اما مخاطبان برنامه از همین
حضور کوتاه او نیز ناراضی بودند .دنبالکنندگان صفحه اینستاگرام «عصر
جدید» یک شنبهشب حدود پنج هزار کامنت در دو پست مربوط به علی قمی
ثبت کردند که بسیاری از آنها منفی بود و از نکات مختلفی گالیه کردند.

اسباببازیهاپرفروششدند
«داستان اسباببازی  »۴با  ۱۱۸میلیون دالر در
سهروزنخستاکراندرصدرجدولفروشهفتگی
آمریکایشمالیقرارگرفت.
بــه گـــزارش آیسینما ،چهارمین بخش سری
پویانمایی محبوب پیکسار در  ۴۵۷۵سالن روی
پرده رفت و هرچند کمتر از پیش بینیها (حدود
 ۱۴۰میلیوندالر)فروخت،امابهسختیمیتوان
افتتاحیه  ۱۱۸میلیون دالری را ناامیدکننده
دانست.اینفیلمعنوانچهارمینافتتاحیهموفق
در گیشه برای یک پویانمایی را به نام خود زد .فقط
تانگیزان « ،»۲پیدا کردن دوری» و «شرک
«شگف 
 »۳در سه روز نخست اکران بیشتر فروخته بودند.
«داستان اسباببازی  »۴در گیشه خارجی هم
 ۱۲۰میلیون دالر از  ۳۷کشور درآمد کسب و با
فروشجهانی ۲۳۸میلیوندالرآغازکرد.
در رتبه دوم فروش هفتگی فیلم ترسناک «بازی
بچه» با فاصله زیاد قرار گرفت که از سه هزار سالن
سینما  ۱۴میلیون دالر به دست آورد که برای
فیلمیبابودجه ۱۰میلیوندالریموفقیتبزرگی
به شمار میآید .این فیلم بازسازی فیلم ترسناک
مشهور دهه  ۱۹۸۰است و در نسخه جدید مارک
والبرگ به جای «چاکی» عروسک شیطانصفت
صحبت کرده است .سومین فیلم پرفروش هفته
دیگر محصول دیزنی یعنی «عالءالدین» بود که
اینهفته ۱۲میلیوندالرفروخت.مجموعفروش
داخلی این بازسازی سینمایی زنده از پویانمایی
مشهور به  ۲۸۸میلیون دالر رسید و در گیشه
جهانیهم ۸۰۰میلیونبهجیبسازندگانریخته
اســت« .مــردان سیاهپوش :بینالمللی» هم در
دومین هفته اکران  ۱۰میلیون دالر فروخت که
 ۶۵درصدریزشمخاطبنسبتبههفتهاولاکران
نشان میدهد .مجموع فروش قسمت چهارم این
سری علمی-تخیلی به  ۵۲میلیون دالر رسید.
پنجمین فیلم پرفروش هفته گیشه آمریکا و کانادا
هم «زندگی مخفی حیوانات خانگی  »۲بود که
حدود ۱۰میلیوندالردرآمدکسبکرد.

غیبت «خندوانه»و

«دورهمی» برای شبکه نشاط و سرگرمی ،گران تمام خواهد شد

تابستانسردنسیم بدون رامبدومهران

گروه سینما و تلویزیون  -شبکه نسیم که با عنوان
شبکهای بــرای نشاط و سرگرمی معرفی میشود و
معمو ًال برنامههایی با فضای متنوع و سرگر مکننده
پخش میکند ،در غیاب بر گهای برند هاش یعنی
برنامه «قاچ»« ،خندوانه» و «دورهمی» از رسالت خود
فاصله گرفته و جدول پخش سرد و یکنواختی داشته
است .در ادامــه نگاهی به باکس اصلی شبکه یعنی
ساعت  19تا  24انداختهایم تا ببینیم اگــر برنامه
«دورهمی» و «خندوانه» در جدول پخش شبکه جایی
نداشته باشند ،وضعیت کنداکتور شبکه نسیم چطور
خواهد بود.
▪تکراری و کسلکننده

پس از پایان فصل  6برنامه «خندوانه» ،همه امیدها
به برنامه «دورهمی» بود ،اما این برنامه که پخش نشد
هیچ ،بلکه تهیهکننده برنامه اعالم کرد تصمیمی برای
ساخت «دورهمی» ندارد .به تازگی هم برنامه «قاچ»
به دلیل حواشی سفر رامبد جوان به کانادا از جدول
پخش حذف شده و ادامه فعالیت او در شبکه نسیم در
هالهای از ابهام قرار گرفته است .حاال پس از حذف
برنامههایی که مخاطبان زیادی را پای شبکه نسیم
کشانده بــود،خبری از نشاط و سرگرمی در شبکه
نسیم نیست و جدول پخش این شبکه جذابیت خاصی
ندارد .باکس اصلی شبکه نسیم را آیتمهایی از سکانس
سریالهای تکراری مانند «چاردیواری»« ،شکرآباد» و
«عطسه» ،مستند ،آگهی بازرگانی و آیتمهای خبری
طنز و متفرقهای تشکیل میدهد که مخاطب چندانی

ندارند و زمانشان بسیار کوتاه است .هم اکنون تنها
برنامههای تولیدی مهم شبکه نسیم« ،وقتشه» و
«کودکشو» است که هر دو با تغییراتی جزئی ادامه
همان روند قبلی هستند و به تکرار افتادهاند .شبهای
آخر هفته هم به جای این برنامهها ،تکرار «دورهمی»
بازپخش میشود که ظاهر ًا از همه برنامههای دیگر
شبکه ،پرمخاطبتر است.
▪برنامههای بیسرانجام

سال گذشته مسابقه استعدادیابی «هنرپیشه» به
کارگردانی مهدی عسگرپور ویژه شبکه نسیم تولید
شد ،اما پس از گذشت مدتی ،تولید این مسابقه متوقف
شد و با وجود اعتراض و انتقادات عسگرپور ،قرار نیست
تولید آن از سر گرفته شود .اسفند ماه نیز رسانهها خبر
از ساخت یک برنامه گفتوگومحور به کارگردانی
مهران غفوریان برای پخش از شبکه نسیم دادند اما
این برنامه هم در حد یک طرح باقی مانده و تولید
آن آغاز نشده است .با این شرایط ،احتمال میرود
مدیران شبکه تصمیم بگیرند تهیهکننده-حامی مالی
«دورهمی» را راضی کنند و هرطور شده «دورهمی»
را به شبکه برگردانند .درباره پایان همیشگی برنامه
«خندوانه» هم هنوز خبر رسمی اعالم نشده و برای
بازگشت آن امیدی هست .بنابراین شاید این دو برنامه
دوباره به آنتن شبکه نسیم بازگردند اما اگر هیچ یک از
این اتفاقات نیفتد و این روند ادامه داشته باشد ،شبکه
نسیم حتما باید برای جدول پخش یکنواخت و تکراری
خود چارهای بیندیشد.

▪کاربران چه نوشتند؟

کاربری با نام «شمد» با اشاره به کارهای سخت گروه «ضامن آهو» نوشت:
«طرف با شمشیر و چشم بسته ،کا ِر نکرده نذاشت ،ولی بهش رأی ندادن.
گفتن اجراش جالب نبود .علی قمی دو تا چایی و نیمرو زد تنگ هم 4 ،تا رأی
گرفت .بعد هم میگن شایسته ساالری»! شخص دیگری با نام کاربری «ایرانی»
نیز در توئیتر این طور نوشت« :من نفهمیدم علی قمی چرا چهار تا رای گرفت؟
منم بلدم خوب املت بزنم به خدا» .کاربری با نام «نگار» نیز این گونه انتقاد کرد:
«این علی قمی خیلی بد درباره زنش حرف میزنه ،اصال هم خندهدار نیست».
دیگر اجراهای این قسمت نیز در نظرات مردمی بیتأثیر نبود .از آن جا که
علی قمی ،بالفاصله بعد از اجراهای گروه «برتران دومینو» و مخصوص ًا گروه
«ریکو» که با تحسین بیسابقه داوران و مجری همراه شد ،اجرا کرد ،مورد
انتقاد قرار گرفت .کاربری با نام «کیمیا» با اشاره به این موضوع این طور
نوشت« :اون دومینو با این همه زحمت سه تا سفید ،بعد این اومد املت درست
کرد چهار تا سفید؟ برنامه استعدادیابیه یا آشپزی؟» کاربری به نام «سعید»
نیز در اینستاگرام این طور کامنت گذاشت« :واقع ًا اجازه اومدن به روى سن به
على قمى ،به نظرم توهين به شعور مردم بود .آخه يعنی چى اومد املت درست
كرد؟! به جرئت ميشه گفت اين اجرا مسخرهترين اجرا بود».

چهره ها و خبر ها
پرویز پرستویی در فیلم کمدی
«مطرب»بهکارگردانیمصطفی
کیایی ،در نقش یک خواننده
ظاهر شده است .قصه این فیلم
که به زودی اکــران خواهد شد،
چنددههاززندگیاینخوانندهراروایتمیکند.
نرگس آبیار با فیلم «شبی که ماه
کامل شد» حضور موفقی را در
گیشه تجربه میکند .این فیلم
با فروشی  6.5میلیارد تومانی،
«ما همه با هم هستیم» را پشت
سر گذاشته و به صدر جدول فروش رسیده است.
حامد بهداد در جشنواره فیلم
شانگهای ،جایزه بهترین بازیگر
مرد را برای بازی در فیلم «قصر
شیرین» دریافت کرد .این فیلم
دو جایزه بهترین کارگردانی و
بهترین فیلم را نیز از آن خود کرد.
احسانعلیخانیدربرنامه«عصر
جــدیــد» ،زم ــان پخش قسمت
نهایی مسابقه را همزمان با عید
غدیر اعالم کرد و وعده داد که
طبق برنامهریزی شبکه  ،3این
مسابقهتاانتهابهصورتمنظمپخششود.
شهرام مکری مجوز ساخت فیلم
«جنایت بیدقت» را دریافت کرد
و بــه زودی فیلمش را بــه تولید
خواهد رساند .مکری پیشتر با دو
فیلم «ماهی و گربه» و «هجوم» در
جشنوارههایبینالمللیموردتوجهقرارگرفتهاست.
کامبیز دیــربــاز در فصل دوم
سریال «گــانــدو» که اکنون در
مرحله نــگــارش اســـت ،نقش
قــهــرمــان اصــلــی قــصــه را ایفا
میکند .او در فصل اول که در
حال پخش است ،نقشی فرعی دارد و هنوز وارد
قصه نشده است.
رویا میرعلمی حضور پررنگی
روی صحنه تئاتر دارد .او قرار
اســت ب ــرای ب ــازی در نمایش
«مثبت فکر کن» به روی صحنه
برود و این روزها مشغول اجرای
تئاتر «مادر» به کارگردانی علی احمدی است.
یوسف تیموری از فــردا با فیلم
کمدی «ایکس الرج» ،روی پرده
سینما حضور خواهد داشــت.
محمدرضا شریفینیا ،اکبر
عــبــدی ،علی صــادقــی و سحر
قریشیدیگربازیگراناینفیلمهستند.

