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تلویزیون

چهره ها و خبر ها

سرب

▪اعتراض اتحادیه ناشران و کتاب فروشان

در این بیانیه ضمن اعتراض به شکستن حرمت
نویسنده ایرانی در «خندوانه»،از واکنش رامبد
جوان به پاسخ فیروز کریمی انتقاد و در آن نوشته
شده است« :متاسفانه در یک برنامه تلویزیونی
(طنز) صداوسیما تحت عنوان «خندوانه» در
حــضــور مــجــری و تهیهکنندگان مــدعــی اهل
فرهنگ ،توسط مهمانان این برنامه در معرض
هزاران بیننده ،حرمت نویسنده ایرانی شکسته
می شود و مجری محترم نه تنها تذکری نمیدهد،
بلکه قهقهه میزند! اتحادیه ناشران و کتاب
فروشان ضمن درک جایگاه واالی فرهیختگان
این مرز و بوم که از رفتار فوق متاثر شدند دغدغه
این را دارد که با این اوصــاف در آینده ،امید و
انگیزه زنــده نگه داشتن فرهنگ ملی به کجا
خواهد رفت».
▪«خندوانه  »7با چاشنی حاشیه و انتقاد

سری هفتم «خندوانه» در طول دو ماهی که از
پخش آن میگذرد ،گرفتار حاشیههای مختلفی
شده است .اوایل تعطیالت نوروز ،یکی از سری
برنامههای ِتمدار «خندوانه» با ِتم ژاپنی پخش
شد که رویا شریف تهیهکننده سینما از آن انتقاد
کرد .این تهیهکننده آیتمی را که در آن رامبد
جوان و کمدینها لباس سامورایی بر تن داشتند
توهین به فرهنگ سامورایی دانست و گفت که
از رامبد جوان شکایت خواهد کرد! مدتی بعد
رضا شفیعی جم که در «خندوانه» با ِتم دهه ،60
به عنوان کمدین حضور یافته بود ،از رامبد جوان
گالیه کرد و بابت حضورش در برنامه از مخاطبان
عذرخواهی کرد .شفیعی جم ادعا کرد ،رامبد
جــوان هنگام اجــرای او چشمهایش را بسته و
خوابیده و بخشهایی از اجرایش نیز حذف شده
است .اکنون شوخی توهینآمیز فیروز کریمی با
نویسندگان ،سومین حاشیه پرسروصدایی است
که سری هفتم «خندوانه» و به ویژه رامبد جوان را
در مرکز انتقادات قرار داده است .جوان در متن
عذرخواهی خود از نویسندگان ،نوشت که علت
یدقتی او و گروه «خندوانه»
این اتفاق و حواشی ،ب 
بوده است ،بنابراین به نظر میرسد تولید این
برنامه همزمان با ساخت سریال «مردم معمولی»
باعث شده ،رامبد جوان تمرکز و دقت کافی را
برای تولید «خندوانه» نداشته باشد و به سادگی
درگیر حواشی شود.

مدار صفر درجه

مائده کاشیان -حواشی توهین فیروز کریمی
به نویسندگان ایرانی در «خندوانه» ،همچنان
ادامه دارد و ماجرا با عذرخواهی رامبد جوان به
پایان نرسیده است .پس از انتقاد کاربران فضای
مجازی و تعدادی از چهرهها و نویسندگان ،روز
گذشته اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران
نیز با انتشار بیانیهای به این برنامه واکنش نشان
دادند.

بازمانده

شاکیانرامبدجواندر«خندوانه»7

حمید نــعــمــتا ...نویسنده
و ک ــارگ ــردان تــیــزر تبلیغاتی
پرحاشیه لیال حاتمی بــوده و
با حاتمی در سینما سه تجربه
همکاری داشته است.شرکت
سازنده تبلیغ ،نام نعمتا ...را به عنوان کارگردان
تیزر اعالم کرده است.
ویشکا آسایش در برنامه «کافه
آپارات» درباره بازی در سریال
«دراکـــــوال» گفته کــه تصمیم
داشــتــه اســت بــه دلیل جــذاب
نبودن نقشها ،کمدی بازی
نکند ،اما دوست داشته همکاری با مهران مدیری
را نیز تجربه کند.

مصطفی قاسمیان

اشغال شهرک شیخ جراح در فلسطین توسط
رژیــم صهیونیستی و آغــاز مرحله جدیدی از
انتفاضه مردم فلسطین علیه این رژیم غاصب،
این روزهــا در صدر اخبار مهم جهان است؛
اگرچه ایــن بــار ایــن تحرکات با پاسخ محکم
نهضت مقاومت مواجه شده ،اما اصل واقعه و
تجاوز صهیونیستها به خاک فلسطین ،طی
 70سال گذشته بارها تکرار شده اســت .بر
همین اساس ،سینما و تلویزیون کشورمان در
طول  42سال گذشته از انقالب اسالمی ،در
حمایت از مردم مظلوم فلسطین ،روشنگری
در باب مهاجرت اقــوام یهودی مقیم اروپــا به
ایــن سرزمین و ظلم رژیــم صهیونیستی به
فلسطینیها آثار مختلفی تولید کرده است.
بررسی آثار سینمایی و تلویزیونی ساختهشده
در این بــاره ،نشان از افت کمی و کیفی آثار
در دهه  90دارد ،به طوری که از مجموعه آثار
شاخصدربارهفلسطین،دوفیلممهممحصول
دهههای  60و  70و یک ســریــال محصول
دهه  80است و در دهه  ،90محصول مهمی
در این باره تولید نشده است .ناگفته نماند
در این گزارش ،به آثاری که به نحوی به دیگر
جنایات صهیونیستها مانند ترور دانشمندان
هستهای ایران میپردازد ،اشــارهای نشده و
تنها روایت مظلومیت مردم فلسطین و اشغال
این کشور مد نظر بوده است.
▪خانواده مظلوم فلسطینی در «بازمانده»

بـ ـیت ــردی ــد شــاخــصتــریــن اثــــر نــمــایــشــی
ایرانی مرتبط با فلسطین ،فیلم سینمایی
«بازمانده» به کارگردانی سیفا ...داد است
که در سال  1373ساخته شد .این فیلم بر
اساس داستانی از غسان کنفانی نویسنده
فلسطینی ،داستان یک خانواده فلسطینی

در شهر تحت اشغال «حیفا» را در سال 1948
به تصویر میکشد که پس از مواجه شدن
با تــاش یک یهودی بــرای بمبگذاری در
ایــن شــهــر ،هــدف جنایات صهیونیستها
قــرار میگیرد .فیلم سینمایی «بازمانده»
با بازیگران عــرب ساخته شــد ،امــا شماری
از عوامل شاخص سینمای ایــران در پشت
دوربین این اثر مشارکت داشتند؛ چهرههایی
چون علیرضا زریندست مدیر فیلم برداری،
مجید انتظامی سازنده موسیقی و عبدا...
اسکندری چهر هپرداز« .بازمانده» در شهر
دمشق سوریه ساخته شد و پس از نمایش در
کشور ،با وجــود بیمهر یهایی در دریافت
پروانه نمایش ،توسط منتقدان و مردم بسیار
تحسین شد .سومین فیلم سیفا ...داد ،جایزه
ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم فجر را نیز
دریافت کرد.
▪دغدغه کیمیایی برای فلسطینیها

مسعود کیمیایی کارگردان موج نوی سینمای
ایـــران ،در اواخ ــر دهــه  ،60نخستین فیلم
شاخص تاریخ سینمای ایــران را که مرتبط
با اشغال فلسطین بود ،ساخت« .ســرب» اثر
مسعود کیمیایی محصول ســال ،1366
داستانی را در بستر تاریخ معاصر کشورمان
روایت میکند؛ داستان یک زوج جوان یهودی
که تالش میکنند به فلسطین کوچ کنند ،اما
پس از آن که یک سازمان تروریستی مرتبط
با مهاجرت یهودیان به فلسطین ،این اجازه
را به آنها نمیدهد ،آنها درگیر ماجراهایی
جنایی مرتبط با این اتفاق میشوند .امین
تــــارخ ،فــریــمــاه فــرجــامــی ،زن ــدهی ــاد هــادی
اســامــی ،جــال مــقــدم ،فتحعلی اویــســی و
زندهیاد جمشید مشایخی از جمله بازیگران
این فیلم سینمایی هستند .محمود کالری
مدیر فیلم بـــرداری ،جال لالدین معیریان
چهرهپرداز و ایرج رامینفر طراح صحنه این
فیلم بودهاند .دوازدهمین فیلم بلند سینمایی

مسعود کیمیایی ،اگرچه فیلم باکیفیت و
خوشساختی است ،اما در جشنواره فیلم فجر
چندان موفق نبود و  3نامزدی کسب کرد که
به یک سیمرغ بلورین برای فریماه فرجامی
انجامید.
▪روایت حسن فتحی از مهاجرت یهودیان

اگــرچــه در تــاریــخ سینمای ایـــران ،دو فیلم
سینمایی مهم و شاخص دربــاره مظلومیت
مـــردم فلسطین بــه چــشــم مـــیخـــورد ،امــا
سازمان صداوسیما در  42سال گذشته از
انقالب اسالمی ،تنها یک سریال شاخص و
بهیادماندنی در این بــاره تولید کــرده است.
مجموعه تــلــویــزیــونــی «مــــدار صــفــر درج ــه»
بــه کــارگــردانــی حسن فتحی ،تنها سریال
تلویزیونی تماشایی اســت که به نحوی ،به
شرایط مــردم فلسطین و اشغال ایــن کشور
مــیپــردازد .ایــن سریال محصول ،1385
درباره یک دانشجوی ایرانی در فرانسه است
که پس از آشنایی با یک دختر یهودی ،طی
سلسله وقایعی درگــیــر مــاجــرای مهاجرت
یهودیان به فلسطین میشود .شهاب حسینی،
رویا تیموریان ،مسعود رایگان ،لعیا زنگنه،
ایــرج راد ،رحیم نــوروزی ،آتنه فقیه نصیری
و پیام دهــکــردی هــمــراه بــا تــعــدادی بازیگر
خــارجــی ،بازیگران ایــن سریال ماندگار را
تشکیل میدهند« .مدار صفر درجه» در هر بار
بازپخش،بااستقبالبینندگانتلویزیونمواجه
میشود .ترانه تیتراژ ایــن سریال با صدای
علیرضا قربانی از تیتراژهای بهیادماندنی
صداوسیماست.
▪دیگر آثار درباره فلسطین

عالوه بر «بازمانده» و «سرب» ،سینمای ایران
،شماری فیلم دیگر نیز دارد که به نحوی از انحا،
به مسئله فلسطین که مسئله مهم جهان اسالم
است ،پرداختهاند اما به دالیل مختلف آثار
شاخصی از آب درنیامدهاند .فیلمهایی چون

«هیام» ساخته محمد درمنش« ،آتش پنهان»
اثر حبیب کاوش« ،زخم زیتون» به کارگردانی
محمدرضا آهنج« ،تولدی دیگر» اثر عباس
رافعی« ،شکارچی شنبه» اثر پرویز شیخطادی
و ...که اغلب در دهههای  70و  80جلوی
دوربین رفتهاند .میتوان نــام سریا لهای
تلویزیونی «هــفــت ســنــگ» بــه کــارگــردانــی
عبدالرضا نواب صفوی و «چشمان آبی زهرا»
اثر علی درخشی را نیز به این فهرست افزود
که هماکنون بیشتر با نسخههای سینمایی
که از دل این دو سریال بیرون آمده ،شناخته
میشوند.
▪غربیها چه کردند؟

در میان فیلمها و سریالهای ایرانی مرتبط با
اشغالوانتفاضهفلسطین،گفتنازمحصوالت
سینمایی اروپایی و آمریکایی در حمایت از
اشغال این کشور ،خالی از لطف نیست .در
طول هفت دهه و حتی پیش از آن ،بیشمار
محصوالت سینمایی درباره سرزمین موعود
قوم یهود ،لزوم مهاجرت یهودیان به فلسطین،
هولوکاست و مسائل مرتبط ساخته شده
است .آثاری که بهترینشان در استودیوهای
بــزرگ هالیوودی ساخته شده و بسیاری از
هنرمندان مطرح سینمای جهان در آ نها
مشارکت داشتهاند« .فهرست شیندلر» اثر
استیوناسپیلبرگکهیکیازبهترینفیلمهای
تــاریــخ سینماست ،در صــدر ایــن فهرست
طوالنی اســت« .پیانیست» به کارگردانی
رومن پوالنسکی« ،زندگی زیباست» ساخته
روبرتو بنینی و «انتخاب سوفی» اثر آلن پاکوال
از ایــن جمله اســت .ایــن در حالی اســت که
همه ساله آثاری در هالیوود یا سینمای دیگر
کشورهای غربی درباره هولوکاست یا اتفاقات
مرتبط با اسرائیل ساخته میشود تا به شکل
غیرمستقیم ،دست رژیم صهیونیستی را که
آغشته به خون ساکنان مظلوم فلسطین است،
در افکار عمومی پاک کنند.

همکاریبروسویلیس وجانتراولتا ۲۷،سالپساز«پالپفیکشن»
بروس ویلیس و جان تراولتا  ۲۷سال بعد از
آن که در فیلم «پالپ فیکشن» همکاری کرده
بودند ،بار دیگر و این بار در یک فیلم اکشن

همبازی می شوند.
به گزارش صبا ،بروس ویلیس و جان تراولتا دو
ستاره مطرح سینمای آمریکا در دهه  ۹۰بعد
از  ۲۷سال بار دیگر با هم همکاری می کنند.
این دو بازیگر قرار است در فیلم اکشن «شهر
بهشت» به کارگردانی چوک راسل بازی کنند.
در ایــن فیلم بــروس ویلیس در نقش «رایــان

سوان» مامور اجرای وثیقه بازی می کند که
قصد دارد مجرم اهــل هاوایی با بــازی جان
تراولتا را بگیرد ،مجرمی که پدر «رایان سوان»
را نیز به قتل رسانده است.
پــرایــا لوندبرگ بازیگر و مــدل زن تایلندی
سوئدی نیز در نقش محوری زن فیلم حضور
دارد .تولید «شهر بهشت» از اواســط هفته

گذشته در هاوایی آغاز شد.
بــروس ویلیس و جان تراولتا جلوی دوربین
فقط یک بار و آن هم در سال  ۱۹۹۴در فیلم
مهم «پالپ فیکشن» ساخته تارانتینو با یکدیگر
همبازی شده اند .فیلم کوئنتین تارانتینو در
آن سال نزدیک به  ۲۰۰میلیون دالر در گیشه
فروش داشت.

حــســن پــورشــیــرازی بــه علت
شکستگی در نــاحــیــه پ ــا ،در
بیمارستان بستری شده و تحت
عمل جراحی قرار گرفته است.
او با انتشار تصویری از خود در
بیمارستان ،نوشته که به دلیل زمین خوردن
دچار شکستگی پا شده است.
مسعود د هنمکی در گفتوگو
بـــا صــبــا اعــــام کــــرده کـــه از
طـــرف ســتــاد حــج ـتاالســام
والمسلمین ســیــد ابــراهــیــم
رئــیــســی ،پــیــشــنــهــادی بــرای
ساخت فیلم تبلیغاتی نداشته است .او همچنین
گفته است که فیلم سازی انتخاباتی بلد نیست.
صــابــر ابـــر در اولــیــن تجربه
همکاری خود با بهروز شعیبی،
در فیلم «بدون قرار قبلی» ایفای
نقشکرد.مصطفیزمانیدیگر
بازیگری است که در پنجمین
فیلم شعیبی حضور داشته و نامش اعالم شده
است.
برزو ارجمند با انتشار تصویری
از خــــود در ســـریـــال «قــهــوه
تلخ» ،از این سریال به عنوان
پرخاطرهترین اثرش یاد کرده
و نوشته هنوز معتقد است که
قسمت پایانی این سریال ،حتی پس از گذشت
 12سال باید ساخته شود.
اشکان خطیبی در فیلم کوتاه
«دشمن عزیز» به کارگردانی
سهیل دان ــش اشــراقــی بــازی
کرده و در این اثر با سارا بهرامی
همبازی شده اســت .خطیبی
عالوه بر بازیگر ،در مقام تهیهکننده نیز در این
پروژه حضور دارد.
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