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سینمای جهان

مرد عنکبوتی گیشه را فتح کرد
فیلم «مرد عنکبوتی :دور از خانه» با افتتاحیه
 ۱۸۵میلیون دالری در آمریکا و فروش نزدیک
به  ۶۰۰میلیون دالری در جهان ،فاتح بزرگ
گیشهها شد.
به گزارش مهر ،فیلم ابرقهرمانی «مرد عنکبوتی:
دور از خانه» در شش روزی که از افتتاحیهاش
مـیگــذرد ،موفق شد تا  185.1میلیون دالر
در باکس آفیس داخلی آمریکا فروش کند .این
فیلم با محاسبه فروشش در بازار بینالمللی در
مجموع  580.1میلیون دالر در جهان فروش
کرده است .این در حالی است که چین ،ژاپن و
هنگکنگ زودتر به تماشای آن نشستند و فروش
فیلم در چین به تنهایی تاکنون  167.4میلیون
دالر بوده است .به این ترتیب «مرد عنکبوتی :دور
از خانه» محصول جدید شرکت سونی و مارول،
صدر باکسآفیس را تصاحب کرد و موفق شد تا
رکورد بیشترین فروش افتتاحیه را که پیش از
این در اختیار «انتقامجویان :پایان بازی» بود ،از
آن خود کند .این موفقیت موجب شد تا «داستان
اسبا ببازی  »۴در سومین هفته نمایشش در
جایگاه دوم باکسآفیس قرار بگیرد .این فیلم
در هفتهای که گذشت  34.3میلیون دالر دیگر
فروخت تا مجموع فروشش را در آمریکا به ۳۰۰
میلیون دالر برساند .فروش فیلم در سطح جهانی
تاکنون  ۶۵۰میلیون دالر بوده است.

تلویزیون

برنامه جدید فیتیلهایها
پخش میشود
مدیرشبکهدوسیما،دربرنامه«سالمصبحبخیر»،
از بازگشت فیتیلهایها به تلویزیون خبر داد.
به گــزارش فــارس ،محمدرضا جعفر یجلوه از
کار جدید عموهای فیتیلهای خبر داد و گفت:
« هــدیــه تابستانی شبکه دو بــه مخاطبانش
مجموعه نمایشی «دوقلوها» خواهد بود .سریال
«دوقلوها» کار فوقالعادهای است که اگر توفیق
بیابیم بعد از پخش «محله گل و بلبل» ،از شنبه
آن را تقدیم مخاطبان خواهیم کرد .این دوستان
وارد کار نمایشی سنگین شدهاند و کار جذابی
است و به آن چه امروز مسئله جامعه است با زبان
طنز و کمدی می پردازد».

تصویرمناقشهبرانگیز«گاندو»ازظریف
گروه سینما و تلویزیون -سریال تلویزیونی «گاندو» یک شنبهشب در
قسمت ماقبل پایانی ،جلسهای را در وزارت امور خارجه نمایش داد که
بهموضوعدستگیریجیسونرضاییان(درسریال«مایکلهاشمیان»)
میپرداخت .در این جلسه «عبدی» فرمانده نیروهای امنیتی سریال و
شماری از مقامات دولتی حضور دارند که البته تنها دو نفر از مسئوالن
دولت،بهبحثبا«عبدی»میپردازند.
یکیازدومقامدولتیکهبهنظرمیرسدرئیسدفتررئیسجمهورباشد،
همراه با وزیر امور خارجه که «مایکل هاشمیان» را یک خبرنگار ساده
میدانند ،سعی میکنند «عبدی» را قانع کنند که وی را برای پیشبرد
اهدافتوافقهستهایآزادکنندولیدرمقابل«،عبدی»بانمایشبرخی
اسناد محکم از جاسوسی «مایکل» ،آنها را قانع میکند که او جاسوس
استونبایدآزادشود.درادامهقصهوبعدازپایانجلسه،بازهمهردومقام
دولتیبه«عبدی»اصرارمیکنندکه«مایکل»آزادشود،امابامخالفتاو
مواجه میشوند .فرمانده نیروهای امنیتی سریال میگوید« :حرف من
همانیاستکهقب ً
الگفتم.تبادل،پایاپای[است].آنهاپولبلوکهشده
ملترابرمیگردانند،ماهممایکلهاشمیانرابهآنهامیدهیم».
▪وزارتخارجه:مطابقواقعیتنبود

سخنگوی وزارت امور خارجه ،دیروز صبح در نشست خبری در پاسخ
به سوالی درباره «گاندو» صحبت کرد .سیدعباس موسوی درباره این
سریالگفت«:ماندهامکهچهبگویموعجیباستآنچهدراینسریال
ازوزارتخارجه،شخصوزیروهمکارانمانشاندادهمیشودباواقعیت
منطبق نیست .اسناد مذاکرات و مکاتبات وزارت خارجه در داخل و
خارج موجود است و اگر میگفتند ما این اسناد را در اختیارشان قرار
میدادیمکهسریالواقعیترباشد.اینسریالازنظرجلوههایهنری
بدنیستومنآنرانگاهمیکنمولیاگررعایتتقوادرآنپررنگتربود
سریال بهتری میشد ».حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز در
توئیتی با انتقاد از این سریال نوشت .۱« :دولت نه اجازه و نه پول دارد
که سریال بسازد .۲.صداوسیما هم پول ندارد سریال بسازد .۳.ولی
گویا جای دیگری هست که برای تضعیف نهاد دولت هم پول فراوان
دارد،هممجوزهاومشوقهایالزمرادریافتکردهاستوهممیتواند
صداوسیماراالزامبهپخشکند.۴.باگاندو،گندهنمیشوید».
آشناپیشازاینتوئیتنیزجدالیلفظیبامجتبیامینیتهیهکننده
سریال«گاندو»داشت؛جدالیکهازپرسشهایآشنادربارهوابستگی
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سازمانیومنابعمالیمؤسسهشهیدآوینیسازندهسریالشروعشد
و به پاسخ امینی انجامید که نوشت« :همه میدانند مؤسسهای مزین
بهنامسیدشهیداناهلقلم؛سیدمرتضیآوینیچیستوکجاست؟
اما همه نمیدانند یک روحانی ترکلباسکرده که از مدیران ارشد
امنیتیسابقوزارتاطالعاتبوده،درحوزهفرهنگوهنرچهمیکند
و به دنبال چیست؟» توئیت امینی در شبکههای اجتماعی بسیار
پربازدید شد و پاسخهای متوالی آشنا را در پی داشت.
▪واکنشهایفراواندرشبکههایاجتماعی

این قسمت از سریال «گاندو» میان کاربران شبکههای اجتماعی نیز
بازخوردهایفراوانیداشت.انتقادمهمکاربران،بهمنفعلوسادهلوح
نشاندادنمقاماتدولتیدراینصحنهبرمیگشت.کاربریدرتوئیتی
دراینبارهنوشت«:امشبدرسریالگاندورسماوزارتامورخارجهرایک
مشتاحمقنشاندادکهدربرابرمدارکنهادخاصامنیتیدهانشانباز
میماند.شبیهسازیظریفهمدرنوعخودجالببودوشرمآور».
کاربردیگریبااشارهبهکنایههایسیاسیسریالنوشت«:ادعامیکنن
فقط مسئله دولت روحانی نیست .خب منتظریم دولت قبلی رو هم
سریال کنین ».کاربر دیگری به طنز این گونه به صداوسیما کنایه زد:
«اینهاازچراغوکنفرانسبرلینرسیدهاندبهگاندو!»وشخصدیگری
نوشت«:سریالگاندوبامشورت 5+1ساختهشدهاستبرایتخریب
ظریفوتیمدولت؟»کاربردیگرینیزبااشارهبهصحبتهاینویسنده
سریال «گاندو» نوشت« :آرش قادری ،نویسنده سریال گاندو به ایسنا
گفته  ۸۰درصد قصه این سریال تخیل وی بوده .اگر این طور است
چطورهرشبقبلازشروعسریالمینویسیداینپروندهواقعیاست؟»
در مقابل برخی از کاربران نظرات دیگری داشتند و از سریال تمجید
میکردند .کاربری درباره قسمت ماقبل پایانی «گاندو» این گونه
نوشت«:سریالمعرکهوعالییعنیگاندو،بازیگریعنیعلیرامنورایی
و پیام دهکردی .بازم منتظر همچین سریالهایی هستیم ».شخص
دیگری نوشت« :با نمایش سریال گاندو ،اندک آبــروی بعضیها
به باد رفت »...کاربری دیگر با کنایه به حسامالدین آشنا این گونه
نوشت« :خود جیسون رضاییان این قدر با گاندو مشکل نداره که آشنا
باهاش داره!» کاربر دیگری نیز این گونه واکنش نشان داد« :چیزی
که بعضیها از گاندو توقع داشتند ،این بود که نشون بده جیسون
رضاییان ،آرش کمانگیر بوده و به ظلموجور زندانی شده!»

مسعود فراستی جمعه شب هفته گذشته در برنامه
«هفت» ،با همان ادبیات همیشگیاش نقد منفی
م «شبی که ماه کامل شد» مطرح و از
تندی علیه فیل 
این فیلم به عنوان فیلمی ضدملی یاد کرد .در این
میان عبارت «خاندان لعنتی ریگی» که در میانه
صحبتهای او گفته شد ،واکنشهای منفی زیادی
را به دنبال داشته است.
الناز شاکردوست در واکنش به مسعود فراستی،
پستی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و
ضمن اشــاره به یکی از دیالو گهای فیلم که از
مهربانی قوم بلوچ میگفت ،نوشت« :بلوچ لعنتی
نيست! صداوسيما و برنامه «هفت» بايد جواب
گوى اين بىحرمتى به مردم سيستان و بلوچستان
و طايفه محترم ريگى باشد ».سیدمحمود رضوی
تهیهکننده فیلم «ماجرای نیمروز» هم با کنایه
به معاون سیما ،مسعود فراستی را مورد انتقاد
قرار داد و در توئیتر نوشت« :قبال فهمیده بودیم
که از معاون سیما نباید انتظار نظارت بر سیما و
حمایت از فیلمهای انقالبی و ارزشی داشت ،اما آیا
صداوسیما حراست هم ندارد؟ یک فرد چندبار به
فیلمهای حوزه انقالب و دفاع مقدس ،توهین کند
مارک و برچسب بزند ،به غیرتتان برمیخورد؟
این بار نوبت «شبی که ماه کامل شد» بود؟»
در فضای مجازی نیز توئیت یک فعال رسانهای
بلوچ بازتاب فراوانی داشت .او در این باره نوشت:
«ریگی یکی از بزرگترین طایفههای بلوچستان
است .وقتی ابتداییترین معلومات را در خصوص
اقـــوام بلوچ نــداریــد ،ساکت باشید یــا مشغول
تحلیلهای آبکی خود شوید و دست از مردمآزاری
بردارید».
فراستی دیروز عصر در ویدئویی درباره اظهاراتش
توضیح داد و صحبتهایش را توهین ندانست:
«مثل این که نقد فیلم «شبی که ماه کامل شد» برای
عدهای دستاویز شده است.
روشــن است که به هیچ
وجه علیه طایفه بزرگ،
محترم و مظلوم ریگی
و قوم بلوچ که پــاره تن
ما و کشور ما هستند
جـــــســـــارتـــــی
نکردم».

چهره ها و خبر ها
رامــــبــــد جــــــوان مــجــمــوعــه
پویانماییهای کوتاهی به نا م
«نی نی و دادا» ویــژه کودکان
تولید و در فضای مجازی منتشر
کــرده اســت .برخی رسانهها
مدعی شدهاند وی «سال نو» فیلم جدیدش را در
کانادا میسازد.
نرگس آبیار برای نمایش فیلم
«شبی کــه مــاه کامل شــد» در
جمع گرو ههای جهادی فعال
در سیستان و بلوچستان،
حضور داشته و به عنوان عضو
افتخاری جهادگران این منطقه انتخاب شده
است.
صــابــر ابــــر از فــــردا بـــا فیلم
«هتتریک» به نمایش خانگی
مــیآیــد .ایـــن فیلم مضمون
اجتماعی دارد اما رگههایی از
طنز و لحظات بامز ه دارد .پریناز
ایزدیار ،امیر جدیدی و ماهور الوند نیز از بازیگران
این فیلم هستند.
داریــوش فرهنگ که تا دیشب
سریال پرحاشیه «گــانــدو» را
روی آنتن شبکه  3داشــت ،از
هفته آینده با سریال جدیدی
بــه نــام «ســام آقــای مــدیــر» به
کــارگــردانــی علیرضا توانا در شبکه  2حضور
خواهد داشت.
ســپــیــده خـــــــداوردی آلــبــوم
«قــاصــدک سپید» خــود را در
پلتفر مهای بینالمللی آیتونز،
اســپــاتــیــفــای و اپـــل مــوزیــک
منتشر کــرده ،او در این آلبوم
سرودههای خود را دکلمه کرده است و به زودی
آن را در ایران نیز منتشر خواهد کرد.
امیرحسین رستمی از شنبه
ســریــال طنز «آچــمــز» ساخته
مهرداد خوشبخت را روی آنتن
شبکه سه خواهد داشت .هومن
برقنورد ،سارا خوئینیها و بیتا
سحرخیز از بازیگران این مجموعه  30قسمتی
هستند.

