مصیبتها در دولت یازدهم کمتر از دولت قبلی شد

ف��رزاد موتمن کارگردان س��ینما در ارتباط با عملکرد س��ازمان
س��ینمایی در دولت یازدهم ،اظهار ک��رد :حقیقتا خودم را مجاز
ب��ه صحبت در این رابطه نمیدانم و از طرف دیگر کارشناس��ی
این مسئله خیلی مفصل است ،ولی خوشبختانه در دولت فعلی
ش��رایطی رقم خورد تا بتوانم  3فیلم س��ینمایی بسازم و به طور
کل مصیبتهای س��ینماگران در دول��ت روحانی کمتر از دولت
قبلی ش��د .وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اعالم اینکه
به خانه س��ینما اعتقاد ندارم ،بیان کرد :متاس��فانه در کشورمان

فرهنگی

هر زمان بوروکراس��ی ش��کل گرفت��ه برای صنوف
مربوطه بیشتر مش��کل ایجاد کرده است به عنوان
مثال در دهه  60که خانه س��ینما وجود نداش��ت،
حال س��ینمای ای��ران خوب بود و مش��کل خاصی
وجود نداش��ت و خودم شخصا خواهان انحالل تمام
بوروکراسیها هستم .این فیلمس��از در ارتباط با ارزیابی خود از
اس��تقبال مردم از سینما طی دو س��ال اخیر ،گفت :این مسئله
ب��ه وزارت ارش��اد آن چنان ارتباطی پیدا نمیکن��د ،به نظرم از

نیمه اول سال گذشته یا وضعیت معیشتی مردم بهتر
شده بود که به سینما رفتند یا اینکه وضعیت مادی
خوبی نداش��تند که اوقات فراغت خود را در سینما
سپری می کردند .به گزارش برنا ،موتمن در ارتباط
با ساخت فیلم سینمایی «سراسر شب» گفت :ظرف
چند روز آینده تکلیف س��اخت این سناریو مشخص خواهد شد
و اخب��ار مربوط به آن را توس��ط روابط عموم��ی فیلم در اختیار
رسانهها قرار خواهیم داد.

محمد اصفهانی :

استادشجریان

نیازی به توصیف ندارند

اگر هنرمندان ما موضوعات تجاری را در اولویت اول قرار ندهند و به هر قیمتی
اجرا نکنند وضعیت بهتر میشود .به نظر من گوش مردم حرمت دارد .باید رعایتش
را کرد ،باید دید چه موسیقی و شعری را تحویل آنها میدهی .مردم گرانترین
متاع زندگی خود را که همان عمر و زمانشان است در اختیار موسیقی قرار میدهند
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«غول آسا» به هالیوود می آید

فیلم س�ینمایی «غول آس�ا» به نویس�ندگی و کارگردان�ی «ناچو ویگاالن�دو» از  17آوریل
س�ال  2017میلادی اکران بین المللی خ�ود را آغاز خواهد کرد .به گ�زارش میزان ،گلوریا
زنی اس�ت که به دلیل خوش�گذرانی رابطه اش با نامزدش به اتمام رس�یده اس�ت .او سپس
ب�ه ش�هر زادگاهش بر م�ی گردد ،ام�ا به زودی پ�س از مصرف ی�ک نوش�یدنی  ،غولی را
مشاهده می کند.

روزنگار

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
حمید قنبری  lدوبلور

حمی��د قنب��ری در تاری��خ
 26فروردين ماه سال 1303
در ته��ران به دنی��ا آمد .وی
ف��ارغ التحصيل هنرس��تان صنعت��ي تهران
ب��ود و فعاليت هنري خود را از س��ال 1330
با فيلم دس��تكش س��فيد آغاز كرد و از ديگر
فعاليت هاي او تأسيس هنرستان هنرپيشگي ،
تأسيس سنديكاي هنرمندان فيلم ،گويندگي
رادي��و و بازيگ��ري تئاتر بوده اس��ت .قنبری
سرانجام در تاریخ  7مهرماه  1386در تهران
درگذشت.
محمد علی کشاورز lبازیگر

هیچ احتیاجی نیست
ما تالش کنیم خودمان
را تغییر بدهیم زیرا
تغییرات اتوماتیکوار کلید
میخورند

«محمدمه��دی واعظ��ی» معروف ب��ه «محمد
اصفهان��ی» که خاطرهس��از بس��یاری از قطعات
بهیادماندنی در ذهن مردم این کشور است ،حاال
 ۵۰سال س��ن دارد و میتوان گرد سفید تجربه
را در چهره و محاس��نش دید .او معتقد است در
موسیقی ،مانند یک انسان که کالبد و روح او ثابت
اس��ت اما لباسهای مختلف میپوشد باید سعی
ت و سالمت کاری خود را حفظ کنیم.
کنیم اصال 
این خواننده موس��یقی پاپ و پزشک که به قول
خودش در سالهای اخیر فعالیت موسیقاییاش
«کمرنگ» ش��ده ،قصد دارد به زودی با ارکستر
ملی ایران ب��ه رهبری فریدون ش��هبازیان روی
صحن��ه ب��رود .او میگوید دلیل ای��ن کمکاری
نداش��تن «اح��واالت خوب روحی» بوده اس��ت؛
ام��ا حاال حال و هوایش بهتر ش��ده و میخواهد
دوباره کار کند .آنچه در ادامه میخوانید گفتگوی
ایسنا با این خواننده درباره موضوعات مختلفی از
جمله بازار موسیقی پاپ ،جشنواره موسیقی فجر،
همکاری او با دیگر خوانندگان و ...است.
آق��ای اصفهانی! ش��ما در ح��ال حاضر
مخاطبان خود را چه قش��ری میدانید؟ فکر
میکنید میتوانید با همه قشرها ارتباط برقرار
کنید؟
کس��انی که من ب��ه صورت جس��ته گریخته در
خیابان و معاب��ر عمومی با آنه��ا ارتباط برقرار
میکن��م و میبینم که کار من را دوس��ت دارند،
از تمامی اقش��ار هس��تند و آنچه میبینم طیف
متنوعی را تشکیل میدهند.
شما در چند سال اخیر خیلی گزیدهکار
شدهاید.
چرا رودربایستی میکنید؟ من کمکار شدهام.
خب این کمکار ش��دن باعث میش��ود
مردم از موسیقی شما فاصله بگیرند .بسیاری
از قشر نوجوان شاید نتوانند آثار خاطرهانگیز
شما را به یاد بیاورند .لطفا بگویید چرا کمکار
ش��دید و میخواهید این فاصله را چگونه پر
کنید؟
موس��یقی برای من همیشه یک دلمشغولی بوده
اس��ت .من به موس��یقی به عنوان یک صنعت یا
فرآین��دی که در آن پول درمیآورم نگاه نکرده و
نمیکنم .من نمیگویم از موسیقی درآمد مادی
نداشتم و ندارم ،اما هیچوقت به آن مثل حرفهای
ک��ه از آن پول درمیآورم نگاه نکردم .موس��یقی
را ب��ه عنوان چیزی دیدم ک��ه از نظر روحی من
را ارضا میکند؛ البت��ه از آن پول نیز درآوردهام؛
هرکس بخواهد منکر چنین چیزی ش��ود اغراق
کرده است.
در این س��الها از نظ��ر روحی ،احواالت
خوبی نداش��تم و به همین دلی��ل انرژی الزم
را نی��ز برای کار موس��یقی نداش��تم .در حال
حاضر حال و روزم بهتر ش��ده اس��ت و دارم
کار میکنم.
ح��رف ش��ما صحیح اس��ت؛ هرک��س کار نکند
کمرنگ میش��ود و به قول مع��روف از دل برود
هرآنکه از دیده رود.
ش��ما فکر میکنی��د بای��د تغییراتی در

موس��یقی خود به وجود بیاوری��د تا دوباره به
روزهای اوج کاریتان برگردید؟
آنچ��ه ش��ما از آن به عن��وان روزه��ای اوج یاد
میکنید ،من هی��چ تالش سیاس��تمدارانه ای
برایش نکردم و قصدی نداش��تم تا به آن برسم؛
این اتفاق خ��ودش افتاد؛ یعنی به نظر من صرفا
یک حادثه بود و االن نیز اگر بشود یا نشود ،یک
اتفاق بیشتر نیست.
م��ن باید ب��ه عنوان مج��ری یک اثر موس��یقی
حواس��م را جمع کنم کار درست را انجام بدهم.
میتوان��م بگوی��م به مرور زمان ب��ه دلیل اینکه
سازها ،افکتها ،نوع نوازندگیها و فضاها میکند،
تنظیمها و ملودیها نیز تغییر میکنند .بنابراین
هیچ احتیاجی نیس��ت ما ت�لاش کنیم خودمان
را تغییر بدهیم زی��را تغییرات اتوماتیکوار کلید
میخورند .در واق��ع اگر در جریان آب رودی که
از مس��یری رد میشود بیفتی ،طبیعی است که
هرچقدر جلو میروید مناظر متنوعی را خواهید
دید و این مناظر در مغز شما واکنشهایی ایجاد
خواه��د کرد و درک ش��ما را از محیط اطرافتان
تغیی��ر خواهد داد .من نی��ز با توجه به درکی که
از شرایط فعلیمان دارم کار را انتخاب میکنم و
میخوانم و یا با تیم همکاران اثری را میسازیم و
تنظیم میکنیم .ولی مانند یک انسان که کالبد و
روح او ثابت است اما لباسهای مختلف میپوشد
ت و سالمت کاری خود را
باید س��عی کنیم اصال 
حفظ کنیم.
در چند وقت اخیر خوانند ه یا اثری بوده
که توجه شما را به خودش جلب کند؟
ب��ه نظرم بیش��تر اف��رادی که جدیدا به س��مت
موس��یقی پاپ آمدهاند ،افراد زحمتکش��یدهای
هستند که بیهوده به این جا و مکان نرسیدهاند.
اما از میان کس��انی که توانس��تند همراه با جلب
توجه از دیگران کار بکنند ،محسن چاووشی را نام
میبرم .او اتفاقی را در میان جامعه موسیقی پاپ
به وجود آورد .من میتوانم به عنوان یکی از نقاط
برجسته کار او به آلبوم «من خود آن سیزدهام»
اش��اره بکنم .آقای چاووشی در این آلبوم تلفیق
جالبی از صدای خودش با ویژگیهای خودش و
موسیقی خودش انجام داد .من جای پای دخالت
محس��ن چاووش��ی را حتی در تنظی م قطعاتش
نی��ز میتوانم ببین��م .نوع گوی��ش او در کارها و
ملودیهای��ی که انتخاب کرده اس��ت کار و قدم
جدیدی در موس��یقی پاپ بود .بقیه دوستان نیز
در این سالها کارهای خوبی انجام دادهاند مانند
احسان خواجهامیری ،محسن یگانه و ...که با روح
مردم ارتباط برقرار و جامعه موسیقی ما را صحیح
و سالم اداره کردند.
آیا در برنامههای آتی خود به عنوان مثال
با خوانندهای مانند علیرضا عصار ،قصد انتشار
اثر یا آلبومی به صورت دوصدایی دارید؟
خیلی چیزها در موسیقی «اتفاق» است .اثر «ای
کاروان» ک��ه به همراهی آقای عصار اجرا ش��د،
نیز ی��ک اتفاق بود و اگر قرار باش��د کار دیگری
به صورت دوصدایی انجام شود ،آن نیز بر حسب
ی��ک اتفاق خواهد بود؛ یعن��ی باید پیش بیاید و
همه چیز با هم جفتوجور شود.
یعن��ی فک��ر میکنی��د برنامهریزی الزم
ندارد؟
ن��ه .چه لزومی برای برنامهریزی وجود دارد؟ این
کارها در مسیر پیش میآید .اگر خوانندهای باشد
که صدای او با صدای من کنتراست داشته باشد
و قطعهای باشد که صدای من بتواند به آن کمک
کن��د ،آنگاه آن دو چیز به ظاهر ناهمگون با یک
ربط درس��ت موس��یقایی ،عقلی و منطقی کنار
یکدیگر قرار میگیرند که قطعا کار موفقی از آب
درخواهد آمد.

ش��ما استاد ش��جریان را اس��طوره خود
میدانی��د؛ کم��ی ه��م از خس��رو آواز ایران
صحبت کنیم.
تمام کس��انی که در موسیقی ایرانی و آواز ایرانی
فعالیت کردهاند ،به آقای شجریان مدیونند و من
یکی از آنها هس��تم .ایشان احتیاجی به توصیف
ندارند .کار و جایگاه ایش��ان در موس��یقی ایران
مش��خص اس��ت و من واقعا از صمیم قلب آرزو
میکنم س�لامتی خود را پیدا کنند و ما باز هم
بتوانیم از وجود ،صدا و دانش ایشان بهره ببریم.
آق��ای اصفهان��ی برخی میگویند ش��ما
خواننده گرانی هستید؛ آیا این درست است؟
بله (میخندد) ،این موضوع را انکار نمیکنم.
دوس��ت دارم نظرتان را درباره مارکت
حال حاضر موسیقی پاپ ایران بدانم.
س��مت و س��وی مارکت پاپ ایرانی را به راحتی
نمیتوان تشخیص داد .ما هم که در این مارکت
کار میکنی��م گاهی از اتفاقات��ی که رخ میدهد
متعجب و حیرتزده میشویم؛ گاهی از یکسری
اقبالها و گاهی از یکس��ری نبود اقبالهایی که
درب��اره اثر ،اج��را و خوانندهای وج��ود دارد .من
معتقد هس��تم این سمتوس��و را مردم و طیفی
از مردم ک��ه مخاطبهای این مارکت هس��تند
یعن��ی بیش��تر جوانترها تعیی��ن میکنند .من
 ۵۰س��ال سن دارم و ش��اید نتوانم درست ذائقه
آنه��ا را متوجه ش��وم .البته ای��ن موضوع برای
من حس��ن نیست؛ باید تالش کنم ذائقه آنها را
بشناسم تا بتوانم مقداری از این تغییر جهتها و
سمتوسوها را به درستی پیشبینی کنم.
فکر میکنید روند جشنواره موسیقی فجر
در سالهای اخیر به چه صورت بوده است؟
روند آن صعودی بوده است.
تغییر روند جش��نواره در دو س��ال اخیر
انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
اگر انتقاد وجود نداشته باشد ،پیشرفت نیز وجود
نخواهد داش��ت .انتق��اد با تخریب تف��اوت دارد.
وقتی تخریب صورت بگیرد دستاندرکارانی که
صادقانه زحمت میکشند احساس میکنند نگاه
منصفانهای به حاصل کارش��ان نش��ده و ممکن
است برخی از تحلیلگران به اغراضی آلوده باشند.
من به عنوان یک ش��خص فعال در موسیقی اگر
بخواه��م بدون تعص��ب و غ��رض صحبت کنم،
میگویم جش��نواره موسیقی فجر رو به صعود و
جلو است.
عدهای میگویند بخش پاپ جشنواره به
سمت تجاری شدن پیش میرود.
موس��یقی پ��اپ در بیش��تر ش��اخههایش یک
موس��یقی تج��اری و مورد مصرف روزانه اس��ت
که دارد طبیعت خودش را نش��ان میدهد و این
نه تنها عیب نیس��ت بلکه حسن آن هم به شمار
می رود .این موضوع را نمیتوان گردن جشنواره
انداخت .میگویند روی جشنواره اعمال نظر و در
آن پارتیبازی میشود؛ شاید نقاط ضعفی وجود
داش��ته باشد اما این نقاط ضعف با گفتگو کردن
مرتفع میشود .نباید تخریب کنیم؛ باید بگوییم
داری��م کاری را انج��ام میدهیم ک��ه در منازل
ابتدایی آن هس��تیم و چش��ممان به قله است و
در عی��ن پیش رفتن اش��کاالت را رفع و آنها را
کمرن��گ میکنیم .اگ��ر واقعا معتقدی��م ا ِعمال
نظر میش��ود کاری کنیم و پیشنهاداتی بدهیم
ک��ه اعمال نظرها کم ش��ود نه اینکه کل حرکت
جشنواره را زیر سوال ببریم .جشنواره باید با اعتال
و قانونمندی و گرایشهای نخبهپرور به س��متی
ب��رود که بزرگترین هنرمندان ما با افتخار در آن
ش��رکت کنند؛ البته هنوز به آن نقطه نرس��یده

اس��ت ولی به نظر بنده در سالهای اخیر فضایش
برای رسیدن به این مهم مهیاتر شده است.
یعنی فکر میکنید برگ��زاری  ۳۲دوره
کفایت نکرده است؟
ب��ه نظر م��ن اس��تراتژی و مدیری��ت هدفمند،
درازم��دت و هوش��مندی در ای��ن قضیه وجود
نداش��ته است .یعنی مدیرانی آمدند در جشنواره
کاری کردند و رفتند و پرونده کاریشان بسته شد
و عدهای دوباره از اول شروع کردند .اگر استراتژی
درازمدت وجود داشته باشد ،جشنواره رو به جلو
حرکت میکند .اگر فضای س�لامت و درس��تی
به وجود بیاید آن وقت یک اس��تاد موس��یقی از
حضور در جش��نواره ،عارش نمیش��ود و منتظر
اس��ت که فقط ب��ه او تلفن بزنن��د و از او دعوت
کنند .وقتی اساتید موسیقی به جشنواره بیایند
اعتبار آن نیز بیشتر میشود یعنی این موضوعات
همافزایی دارن��د .امیدوارم عدهای از متخصصین
بنشینند و چیزی ش��بیه به قانون اساسی ،برای
جش��نواره موس��یقی فجر بنویس��ند و آن قانون
جایگاه قدرتمند و ثابت و الیتغیری پیدا کند که
هر مدیری موظف به ادامه و اجرایش شود.
موس��یقی س��نتی ،تلفیقی و پاپ ،هرسه
در جامع��ه ما در حال حرکت هس��تند؛ فکر
میکنی��د وضعی��ت ک��دام یک بهت��ر پیش
میرود؟
سوال خیلی سختی اس��ت .شاید به دلیل اینکه
رش��ته فعالی��ت من ،موس��یقی پاپ اس��ت و از
بازخوردهای مردمی شاخههای دیگر خبر ندارم،
نتوانم قضاوت منصفانهای در این زمینه داش��ته
باش��م .اما در حوزه پاپ میدانم که متاسفانه به
خاطر برخی کارها که صرفا جنبه تجاری داشته
در م��ردم وازدگی ایجاد ش��ده اس��ت .به عنوان
مثال یک رپرتوار ثابت پنج بار در تهران متوالی
اجرا میشود و گوش مردم از آن اشباع میشود.
در حال حاضر متاس��فانه کنسرتها بیاعتبارتر
ش��ده و تکرارهای تجاری آن حالت بیاعتمادی
در م��ردم را دامن میزند و این موجب میش��ود
م��ردم س��ختتر بلی��ت کنس��رتها را بخرن��د
چرا که میخواهند مطمئن شوند پولی که پرداخت
میکنند ارزش��ش را دارد یا نه .اگر هنرمندان ما
موضوعات تجاری را در اولویت اول قرار ندهند و
به هر قیمتی اجرا نکنند وضعیت بهتر میش��ود.
به نظر من گوش مردم حرمت دارد .باید رعایتش
را کرد ،باید دید چه موسیقی و شعری را تحویل
آنه��ا میدهی .م��ردم گرانترین مت��اع زندگی
خود را که همان عمر و زمانشان است در اختیار
موس��یقی قرار میدهند .اگر اینها مراعات شود
وضعی��ت خیلی خوب میش��ود ولی متاس��فانه
در ش��رایط فعلی کمبود چنی��ن نگرشهایی در
موسیقی پاپ ما احساس میشود.
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محمدعلی کش��اورز در تاریخ
 ۲۶فروردی��ن س��ال ۱۳۰۹
در اصفه��ان به دنیا آمد .وی
فارغالتحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران و
دانش��کده هنرهای دراماتیک است .کشاورز
فعالیت هنریاش را از س��ال  ۱۳۳۹با حضور
در نمایش «ویولنس��از کرهمونا» آغاز کرد و
سپس با ایفای نقش در نمایشهایی همچون
«آنتیگون»« ،آندورا»« ،ادیپوس ش��هریار»،
«بازی اس��تریندبرگل شد .از آثار ماندگار وی
م��ی توان به دایی جان ناپلئون« ،آتش بدون
دود»« ،هزاردستان»« ،سربداران»« ،سلطان
و شبان»« ،گرگها»« ،پدرساالر» اشاره کرد.
کشاورز دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر
است.
محسنتنابنده lبازیگر

محس��ن تنابن��ده در تاریخ
 ۲۶فروردی��ن س��ال ۱۳۵۴
در ته��ران ب��ه دنیا آم��د .او
عالوه ب��ر بازیگ��ری نویس��نده و بازیگردان
س��ینما و تلویزیون ایرانی است .از فیلم ها و
سریال هایی که این بازیگر در آنها ایفای نقش
کرده می توان به فراری ،گینس ،ایران برگر،
المپ  ،۱۰۰محمد رسولاهلل ،سن پترزبورگ،
هفت دقیقه تا پایی��ز ،علی البدل ،پایتخت ،
سرزمین کهن و  ...اشاره کرد.

خبر کوتاه

فیلمبرداری
«رویایسوخته»تمامشد

داود نوروزی نویس��نده و کارگ��ردان جوانی که با
ساخت فیلم ویدیویی «آدمهای متفاوت» توانست
نگاه منتقدان و مخاطبان را معطوف به خودش کند
با اشاره به اینکه فیلمبرداری فیلم سینمایی «رویای
سوخته» به تهیه کنندگی علیرضا مهرام را به پایان
رسانده است ،گفت :به دنبال اکران خصوصی این
اثر برای هنرمندان ،اصحاب رسانه هستیم ،پس از
آن اقدامات الزم برای اکران عمومی را آغاز خواهیم
کرد.ویبااعالماینکهپسازمذاکرهباچندسرمایهگذار
و تهیه کننده برای س��اخت سناریو "زلزله" که در
ژانر ملودرام ورزشی نگاشته شده است ،بیان کرد :به
توافقهایاولیهبایکیازسرمایهگذارانبرایساخت
این فیلمنامه دست پیدا کردم .موضوع سناریو این
اثر حول محور میان یکی از  2رشته ورزشی بوکس
یا کیک بوکس اس��ت که باید ببینم میتوانیم با
ورزش��کارانی که در این  2حوزه فعالیت می کنند
برای ایفای نقش به تفاهم برسیم یا خیر؟ به گزارش
برنا ،این کارگردان خاطرنشان کرد :برای جلب نظر
مخاط��ب تمرکز زیادی به بخ��ش درام فیلمنامه
ورزش رزمی هم در س��ینما
کردم ،البته رقابت در
ِ
خیلی دراماتیک از آب در می آید به همین خاطر
عالقمند هستم که این ژانر را هم تجربه کنم.

هنرمندان جهان

شکایت « استالونه»
از «برادران وارنر»

«سیلوستر استالونه» بازیگر فیلمهای «راکی»
و «رمبو» مدعی ش��ده «ب��رادران وارنر» درباره
س��ود فیلم «مرد خراب��کار» ناصداقتی به خرج
داده و ب��ه همین دلیل از این کمپانی ش��کایت
کرده است« .استالونه» س��هم واقعی خود را از
فروش فیلم س��ال « ۱۹۹۳ب��رادران وارنر» ادعا
کرده اس��ت .او در «مرد خرابکار» نقش پلیسی
را ایف��ا میکند که با کمک گرفت��ن از فناوری
نو ،منجمد میش��ود و در آین��ده با خالفکاران
مب��ارزه میکند .این بازیگر هالیوودی که مالک
کمپانی فیلمسازی «رژ ماربل» است ،از «وارنر»
به دلی��ل ناصداقت��ی و کالهبرداری ش��کایت
کرده و گفته که این کمپانی فیلمس��ازی سود
واقعی فروش بینالملل��ی فیلم «مرد خرابکار»
را پنهان کرده اس��ت .در این شکایتنامه آمده
است :استودیوهای تولید فیلم به حرص مشهور
هستند .این یکی ناصداقتی واضح و آشکاری را
علیه یک استعداد بینالمللی و شناختهشده به
کار گرفته است« .برادران وارنر» ( )WBتصمیم
گرفت برای فیلم «مرد خرابکار» هیچ سودی به
«رژ ماربل» تعلق نگیرد« .برادران وارنر» سالها
روی پول��ی که ب��ه «رژ ماربل» تعلق داش��ت،
چنب��ره زد و بدون هیچ توجیحی گفت که «رژ
ماربل» هیچ سهمی ندارد« .استالونه» از طریق
این ش��کایتنامه مدعی شده باید  ۱۵درصد از
ف��روش «م��رد خراب��کار» در ص��ورت فروش
 ۱۲۵میلی��ون دالری و  ۲۰درص��د در ص��ورت
فروش باالی  ۲۰۰میلی��ون دالر را به او میدادند.
این فیلم در زمان اکران در س��ینماهای جهان
 ۱۵۹میلیون دالر فروش داشت .البته این مبلغ
بدون در نظر گرفتن س��ود «ب��رادران وارنر» در
فروش شبکه خانگی این فیلم است .این بازیگر
معروف فیلمهای اکشن گفت که در سال ۲۰۱۴
ه��م نامهای به « »WBنوش��ته و از آنها علت
پرداخ��ت هیچگونه مبلغی به خود را پرس��یده
اما آنها در جواب یادداش��ت کوتاهی نوشته و
مدعی ش��دند این فیلم هیچ س��ودی در گیشه
نداش��ته و بنابراین هیچ مبلغی ب��ه این بازیگر
تعلق نمیگیرد .بعدها که او صحت میزان فروش
«مرد خرابکار» را زیر س��وال برد ،چکی به مبلغ
دو میلیون و  ۸۰۰هزار دالر دریافت کرد .با این
حال «اس��تالونه» و «رژ ماربل» تصور میکنند
س��هم آنها از این پروژه بیش از این مبلغ بوده
است .در این شکایتنامه همچنین آمده است:
ت «ب��رادران وارنر» غیراخالقی،
این ن��وع فعالی 
غیرمنصفانه و توهینآمیز اس��ت و آسیبهای
قاب��ل توجهی به مش��تریان ای��ن کمپانی وارد
میکند« .اس��تالونه» در پایان ب��ه خاطر تمام
اس��تعدادهایی که به عنوان ثم��ره کار خود از
« »WBانتظار پرداخت حقوق دارند ،خواستار
پایان دادن به چنین اقدامهایی شد« .سیلوستر
اس��تالونه» به گزارش ایسنا ،بازیگر ،کارگردان و
نویسنده آمریکایی و برنده جایزه «گلدن گلوب»
اس��ت که بیش��تر بهخاطر نقشهای اکشن در
فیلمه��ای هالی��وودی ش��هرت دارد .دو نقش
بهیادماندن��ی «رمبو» و «راک��ی» از مهمترین
فعالیتهای او در این ژانر هستند.

