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سینمای ایران

« ۲۳نفر» آبان ماه در سینماها
فیلم سینمایی « ۲۳نفر» به کارگردانی مهدی
جعفری آبــان مــاه امسال روی پــرده سینماها
یرود.
م 
به گــزارش تسنیم ،فیلم سینمایی « 23نفر»
به کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی
مجتبی فرآورده پس از پایان ماه محرم و صفر در
سینماهای سراسر کشور به اکــران درخواهد
آمد .این فیلم در جشنواره سیوهفتم فیلم فجر
موفق به دریافت سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه
ملی شد 23« .نفر» روایت گروهی از رزمندگان
نوجوان ایرانی است که در جنگ ایران و عراق در
سال  1361به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

سینمای جهان

رونمایی از اولین مستند
به تهیهکنندگی اوباما
بـــاراک اوبــامــا رئیسجمهور ســابــق آمریکا و
همسرش میشل اولین تجربه خود را به عنوان
تهیهکننده مستند رونمایی کردند.
به گــزارش ایسنا ،بــاراک اوباما و همسرش که
سال گذشته یک قــرارداد همکاری با کمپانی
نتفلیکس به عنوان تهیهکننده امضا کرده بودند
با تأسیس کمپانی «هایر گراوند» اولین مستند
خود به نام «کارخانه آمریکایی» را در سرویس
استریم نتفلیکس به نمایش گذاشتند .مستند
«کارخانه آمریکایی» به موضوع جهانیسازی و
رقابت تجاری میان آمریکا و چین میپردازد و
داستان آن درباره یک میلیاردر چینی به نام «کائو
دوانگ» است که در اواخر سال  ۲۰۱۴میالدی،
یکی از کارخانههای تعطیلشده جنرال موتورز
را در ایالت اوهایو خریداری کرد تا بتواند شعبه
آمریکایی کمپانی بزرگ ساخت شیشه اتومبیل
خودش به نام «فویائو» را تاسیس کند .به همین
دلیل تعدادی نیرو از چین به آمریکا آمدند و در
کنار دو هــزار کارگر آمریکایی مشغول به کار
شدند .در ابتدا همه چیز خوب به نظر میرسد
اما در ادامه تفاوتهای فرهنگی میان کارمندان
ارشــد چینی و کارگران آمریکایی مشکلساز
میشود.
ایــن مستند به کــارگــردانــی مشترک استیون
بوگنار و جولیا ریچرت اولین نمایش جهانی
خود را در جشنواره فیلم ساندنس تجربه کرد و
موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی از این
رویداد سینمایی شد و از حاال به عنوان یکی از
شانسهای اسکار مستند شناخته میشود.
«کارخانه آمریکایی» به  ۲۸زبان ترجمه شده و
از تاریخ  ۲۱اوت ( ۳۰مــرداد) در اختیار ۱۳۹
میلیون کاربر نتفلیکس در  ۱۹۰کشور جهان
قرار میگیرد.
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بازیرندانهمدیریوتنابندهباتلویزیون

مصطفی قاسمیان  -به تازگی گفتوگویی
از محسن تنابنده در روزنامه سازندگی منتشر
شــده که او در بخشی از صحبتهای خود،
تلویح ًا سازمان صداوسیما را به قطع همکاری
تهدیدکردهاست.اودراینبارهگفته«:سیاست
یک بام و دو هوای تلویزیون آزار میدهد آدم را.
رغبتآدمرامیگیرد.فصلششم«پایتخت»به
واسطه قول به مردم و تعهدی که دارم ساخته
میشود .اما اگر شرایطی که الزم است مهیا و
خواستههای حداقلی ما برآورده نشود ،فصل
شش«پایتخت»،آخرینحضورمندرتلویزیون
خواهدبود».
صحبتهای محسن تنابنده که سابقه هم
دارد،درحالیاستکهاودرتلویزیونبهشهرت
رسیده و همکاری مستمری هم با این رسانه
داشته است .او که جمعهشب مهمان بهروز
افخمی در برنامه «نقد سینما» شبکه  5بود
و درب ــاره فیلمش گفتوگو کــرد ،هفته قبل
هم برای توضیح درباره غائلهای که در مشهد
پیش آورد ،روی آنتن تلویزیون فرصت یافت.
بهخاطرداریمدرگذشتههمسریالتلویزیونی
«پایتخت»کهموجباتشهرتتنابندهرافراهم
آورد،ازبرخیحمایتهابرخورداربودکهدیگر
سریالها نداشتند .برخی از آن چه که به طور
معمولدرتلویزیونفرصتپخشندارد،اجازه
یافت تا در «پایتخت» پخش شــود .او پیشتر
هم رابطهای جالب با سازمان اوج داشت و در
حالی که از حمایتهای بیشائبه اوج برای
«پایتخت»بهرهمندبود،درصفحهشخصیاش
به دلیل ممیزی سریال ،با ادبیاتی تند به اوج

تاخت .با وجودی که تنابنده خواستههایش
را «حداقلی» بیان میکند ،اما جزئیات امر بر
مخاطبان پوشیده است .چه بسا خواستههای
او در عرف صداوسیما «حداقلی» تلقی نشود و
در صورت برآورده شدن ،موجبات نارضایتی
دیگر برنامهسازان سیما را به جهت تبعیض
فراهمکند.
مشابه ایــن اتــفــاق ب ــرای مــهــران مــدیــری و
«شبنشینی»اش نیز افتاده اســت .فارس
گــزارش داده که در تبلیغات این برنامه ،از
ع ــب ــارت «ش ـبنــشــیــنــی دورهـــمـــی ب ــدون
محدودیتهای صداوسیما» استفاده شده
اســت .میدانیم مهران مدیری نیز مانند
تنابنده ،از تلویزیون دور نیست .سالها در
سیما کار کرده و به یاری آن معروف شده .او در
این سالها از برخی مواهب رشکبرانگیزی
نیز به عنوان مجری تلویزیون برخوردار بوده
است .در تابستان  ،96بالفاصله پس از شروع
اکرانفیلمش«ساعت 5عصر»،بازیگرانفیلم
رایکییکیدر«دورهمی»آوردواینکاردرتک
قسمت «دورهمی» که امسال به مناسبت عید
مبعث روی آنتن رفت ،با حضور شبنم مقدمی
بازیگر «هیوال» تکرار شد .همین ماجرا برای
کپی کــردن «دورهــمــی» در نمایش خانگی
و استفاده تجاری از برند مطرح صداوسیما
نیز صادق است .با وجود همه این امکانات،
مــدیــری هیچگاه مــورد عتاب صداوسیما
قرار نگرفته است .حال انصاف نیست که از
«محدودیتهای صداوسیما» بــرای فروش
بیشتر محصول خود استفاده کند.

مائده کاشیان  -نام کوئنتین تارانتینو و فیلم
«روزی روزگاری در هالیوود» این روزها نه به
خاطر ستارههایش ،بلکه به بهانه بروس لی بر
سر زبانهاست .تصویری که تارانتینو در این
فیلم از کونگفوکار فقید چینی نشان داده
جنجالهایی به راه انداخته است .ابتدا شنون
لی دختر بروس لی به این موضوع انتقاد کرد
و روز گذشته هم کریم عبدالجبار ،دوست
و شاگرد بــروس لــی ،یادداشتی دربــاره این
موضوعمنتشرکرد.
▪ماجرایسکانسجنجالیفیلم

در این سکانس ،بروس لی که به عنوان بازیگر
درسریال«زنبورسبز»حضورداشته،بدلکاراین
مجموعه یعنی «کلیف بوث» (با بازی برد پیت)
را به مبارزه دعوت میکند و با اعتماد به نفس
میگوید او میتواند حتی محمدعلی کلی را
همشکستبدهد.هرچندکهاینمبارزهبرنده
و بازنده مشخصی ندارد ،اما نکتهای که مورد
انتقاد قــرار گرفته ،عملکرد
بهتر بوث در این مبارزه و
ادعای متفرعنانه بروس
لـــی دربـــــــاره شکست
محمدعلی کلی
است.

▪انتقاددختربروسلی

ماجرای جنجال تصویر بــروس لی در فیلم
«روزی روزگــاری در هالیوود» از انتقاد دختر
او شـــروع شــد .شــنــون لــی پــس از تماشای
فیلم ،روایــت تارانتینو از شخصیت پدرش را
کاریکاتوری از شخصیت واقعیاش دانست و
گفت«:منمیخواهممردمبدانند«بروسلی»
بهعنوانیکانسانکهبودوچگونهزندگیکرد،
برخالفآنچیزیکهدرفیلم«روزیروزگاری
در هالیوود» به نادرست تصویر شد و پدرم را
فردیمغروروضعیفتوصیفکرد».تارانتینودر
واکنشبهانتقاداو،گفتبروسلیدرحقیقت
هممغروربودهاست.
▪واکنشانتقادیکریمعبدالجبار

حال به تازگی کریم عبدالجبار بسکتبالیست
مشهوری که با بروس لی رابطه دوستانهای
داشته و هنرهای رزمــی را از او یــاد گرفته،
تازهترین چهرهای است که به تصویر بروس
لی در فیلم انتقاد کرده .او با انتشار یادداشتی
از ویژگیهای مثبت شخصیتی بــروس لی
یاد کرده و روایت تارانتینو از این شخصیت را
غیرواقعی و نژادپرستانه دانسته است .او در
بخشی از یادداشت خود نوشته« :او نیازی به
اثبات خودش نداشت ...مبارزه واقعی برای او
روی صحنه و در ایجاد فرصتهای جدید برای
آسیاییهاوشکستنکلیشههایمرسومدرباره
نهابود».
آ 
▪ادایدینتارانتینوبهبروسلی

جالب اســت بدانید کوئنتین تارانتینو به
شخصیتبروسلیعالقهداشتهودرفیلم«بیل
را بکش» به نوعی به او ادای دین کرده است.
یکیازواضحتریننشانههایاینعالقه،لباس
زرد اوما تورمن در این فیلم است .شخصیت
تورمن در این فیلم درست مانند بروس لی در
فیلم «بازی مرگ» لباس زرد رنگی با خطهای
مشکی به تن دارد .شاید با نگاهی به گذشته
تارانتینو ،ادعای ارائه یک روایت دروغین و
تحقیرآمیز از بروس لی در «روزی روزگاری
درهالیوود»کمیبدبینانهباشد.

چهره ها و خبر ها
امــیــن حیایی ایــن روزهـــا فیلم
«جانان» اثر کامران قدکچیان را
رویپردهسینمادارد.اینفیلمکه
سال 94ساخته شده ،پس از10
روز اکــران ،تقریبا  110میلیون
فروختهودرقعرجدولفروشقرارگرفتهاست.
مهتاب نصیرپور به زودی با فیلم
«آســتــیــگــمــات» اث ــر مجیدرضا
مصطفویبهشبکهنمایشخانگی
میآید .او در این فیلم نقش زن
زجرکشیدهایرابازیمیکندکه
بایدبهتنهاییمسئولیتخانوادهرابهدوشبکشد.
حــامــد بــهــداد کــه فیلم «قصر
شیرین» را روی پرده سینماها
دارد ،این روزها در حال بازی
در سریال نمایش خانگی «دل»
است .او فیلم «جــاندار» را نیز
که در جشنواره فجر ،مورد استقبال مخاطبان
واقع شد ،در نوبت اکران دارد.
ستاره اسکندری پس از پایان
سریال «بــوی بــاران» با سریال
«تــرور خاموش» ساخته احمد
معظمی به شبکه یک میآید.
پیش از ایــن شایعاتی دربــاره
ممنوعالتصویری او در تلویزیون به دلیل حاشیه
سفرش به ترکیه منتشر شده بود.
رامسین کبریتی که سه سال
قبل بــرای فعالیت در شبکه
ماهوارهای جم از ایــران رفت،
از فعالیت در این شبکه اظهار
پشیمانی کرده و گفته است با
وجود پیشنهادهایی که داشته اما دیگر با هیچ
شبکه ماهوارهای همکاری نخواهد کرد.
ریحانه پارسا اکنون مشغول
اجرای روزهای پایانی نمایش
«لیگ قهرمانان» اســت .او به
تازگی در فیلم کمدی «خوب بد
جلف؛ ارتش سری» بازی کرده
و قرار است در «راند چهارم» هم ایفای نقش کند.

