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جمشید مشایخی
در بیمارستان بستری شد

...

مارتین اسکورسیزی خالق فیلمهای «راننده تاکسی»« ،دار
و دستههای نیویورکیها» و «گرگ والاستریت» ،جایزه یک
عمر دستاورد هنری را از جشنواره فیلم رم دریافت میکند.
به گزارش مهر ،این کارگردان  75ساله که  12بار نامزدی
اسکار را کسب کرده ،این جایزه را برای فیلم «مرده» دریافت
کرده اســت .فیلم جدید اسکورســیزی به نام «ایرلندی» با
بازی رابرت دنیرو و آل پاچینو به زودی اکران خواهد شد.
اسکورسیزی اصوال پیوندی دیرینه با ایتالیا دارد .پدربزرگ
و مادربــزرگ وی هــر دو از مهاجران ایتالیایــی بودند که از
سیسیل به آمریکا رفتند .سال  1999او مستندی با عنوان
«ســفر من به ایتالیا» درباره فیلم ســازان ایتالیایی ساخت
و بعد در ســال  2002فیلم «دارو دسته های نیویورکی» را
در اســتودیوی مشــهور چینه چیتا کارگردانی کرد .پائولو
تاویانی کارگردان ایتالیایی جایزه جشنواره رم را به همتای
آمریکاییاش اهدا میکند.
ســیزدهمین دوره جشــنواره فیلــم رم از  18تــا  28اکتبر
برگزار میشود.

فیلم کوین اسپیسی اکران محدود می شود
فیلــم «کلــوپ پســران میلیــاردر» جدیدترین فیلــم کوین
اسپیســی در ماه آگوســت با اکران محدود راهی سینماها
میشود.
به گزارش مهر« ،ورتیکال انترتینمنــت» توزیع کننده فیلم
«کلوپ پسران میلیاردر» که توزیع فیلم جدید تراولتا یعنی
«گوتی» را نیز برعهده دارد اتخاذ تصمیم در این باره را سخت
خواند و تاکید کرد اسپیسی نقشی کوچک و مکمل در این
فیلم دارد و به همین دلیل بقیه بازیگــران نباید به خاطر او
مجازات شــوند .برای آزمایش این که آیا سینماروها حاضر
هســتند با کوین اسپیســی روی پرده بزرگ روبه رو شوند،
فیلم «کلوپ پسران میلیاردر» به کارگردانی جیمز کاکس،
اکرانی محدود در تابستان امسال و از  17آگوست خواهد
داشــت و در نیمه جوالی به صورت  VODتوزیع می شود.
فیلم های ورتیکال معموال همزمان بــه صورت محدود و به
شکل  VODاکران می شوند و فیلم ها اغلب در  25سینما
یا کمتر به نمایش درمیآیند و گاهی نیز ممکن است فیلمی
در  75سالن سینما نمایش داده شود.
سرنوشــت این درام جنایی پــساز آن که اسپیســی در پاییز
گذشته به رســوایی جنسی متهم شد و شــماری از مردان در
آمریکا و انگلستان از وی شکایت کردند ،نامعلوم مانده بود.
درهمینحالنتفلیکسویراازسریال«خانهپوشالی»کنار
گذاشتوریدلیاسکاتدرفیلمساختهشده«همهپولهای
دنیا»بازیگردیگریراجایگزیننقشاسپیسیکرد.
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حکم قطعی پرونده عباس کیارستمی تا دو
هفته دیگر اعالم می شود

سینمای جهان

تجلیل جشنواره فیلم رم از اسکورسیزی
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خبر

بهمن کیارستمی :حکم
جدیدی صادر نمی شود
موافقان و مخالفان حضور چهره های
بین المللی در «بیست هجده»

جنجال بارسایی ها در سیما
اقدام برنامه ســازان «بیســت هجده» در دعوت از ســاموئل اتوئو و کارلوس
پویول دو بازیکن سابق تیم بارســلونا ،آن قدر چشمگیر بوده که رسانه های
بسیاری بهحواشیایندعوتوحضور تلویزیونی این دو فوتبالیستسابق در
شبکه سه بپردازند؛ مسائلی که مهمترینشان رقمی است که این چهرههای
شناخته شــده بین المللی بــرای حضور در یــک برنامه تلویزیونــی دریافت
می کنند .با وجودی که دعوت از اتوئو و پویــول به خاطر جریان های خبری
اصل مســابقات به نوعی به حاشیه رفته ،اما برخی رســانه ها رقم 2میلیارد
تومان را برای دعوت از سه چهره بینالمللی به «بیستهجده» ذکر کردهاند؛
ســاموئل اتوئو ،کارلوس پویول و چهره ای که هنوز نامش فاش نشده و قرار
است در زمان بازی ایران و پرتغال در استودیوی برنامه مهمان باشد .حتی
گفته میشود دیهگو مارادونا انتخاب اول عادل بوده ولی به دلیل رقم 200
هزار دالری درخواستی اش ،حضور او لغو شده و پویول با  50هزار دالر ،به
حضور در «بیستهجده» رضایت داده .میگویند اتوئو نیز برای این حضور،
 30هزار دالر دریافت کرده است.
از آن جا که این مطلب پیش از شروع مسابقات دیروز نوشته شده ،نمیدانیم
فردوســی پور دیروز به این اعداد و ارقام واکنشی نشــان داده یا خیر ،اما آن
چه که مشخص اســت ،پیروزی مطلق صداوســیما در مقابل رقبای داخلی
مانند آیو و رقبای خارجیاش است؛ نکته ای که موافقان این دعوت روی آن
دست می گذارند و می گویند این اتفاق سال هاســت با وجود فردوسی پور
و گروهش ،بــه روال معمول تلویزیون تبدیل شــده اســت .مخالفان اما نظر
دیگری دارنــد و می گویند وقتی صداوســیما برای پوشــش تصویری وقایع
جام جهانی روسیه ،باکس گزارشگری خریداری نمی کند ،دلیلی ندارد از
این نوع خرجها بکند.

دو سال از مرگ پرحاشیه و غم انگیز زنده یاد عباس کیارستمی می گذرد و
هنوز حکم قطعی پرونده عباس کیارستمی اعالم نشده است .بعد از مرگ
او خانواده کیارستمی علت فوت را خطای پزشکی اعالم کردند و پزشکان
معالج این کارگردان در فرانســه علت اصلی مرگ را سکته مغزی و آمبولی
ریه میدانستند .رئیس سازمان نظام پزشکی ،علیرضا زالی درباره جزئیات
فوت مرحوم کیارســتمی توضیــح داد« :علت اصلــی مرگ وی در فرانســه
خونریزی حاد تحت پــرده مغزی به دلیــل تزریق داروی هپارین بــا دوز باال
بوده به طوری که روزانه  24هزار واحد هپارین به وی تزریق شــده اســت».
حاال که در آستانه تولد این کارگردان سینما هستیم به گزارش ایسنا ،دکتر
علی فتاحی ،معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره آخرین وضعیت
رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارســتمی اعالم کرده« :پس از صدور
رای در هیئت بدوی ،به این رای اعتراض شــد و بر همین اساس موضوع در
هیئت تجدیدنظر مورد بررسی مجدد قرار گرفت که به این رای نیز اعتراض
شــد و به این ترتیب پرونده به هیئت عالی انتظامی ســازمان نظام پزشکی
ارجاع داده شد .بررسیهای مجدد در هیئت عالی انتظامی سازمان صورت
گرفته و رای قطعی این پرونده تا یکی دو هفته آینده اعالم خواهد شد ».اما
بهمن کیارستمی فرزند او در واکنش به این خبر در گفت وگو با خبرگزاری
ایسنا از اعالم خبر جدید ،اظهار ناامیدی کرد و گفت« :این خبر جدید نیست
و قرار هم نیست حکم جدیدی صادر شود ،چرا که این حکم اسفندماه سال
گذشته ابالغ شد و االن احتماالفقط اعالم رسمی میشود».

آغاز ماه محرم ،پایان فصل دوم برنامه «کودک شو»
فصــل دوم برنامــه تلویزیونی «کودک شــو» که
مدتی اســت از شــبکه نســیم و با اجرای پژمان
بازغی روی آنتــن می رود ،همزمان بــا آغاز ماه
محرم و تا  16شهریور ماه به پایان میرسد.
رضــا نصیــری تهیه کننــده ایــن برنامــه در
گفت وگو با صبا اعالم کرد« :فصل اول و دوم
«کودک شــو» به شــدت مــورد اســتقبال قرار

گرفت ،خــود من فکر می کــردم در زمان جام
جهانــی بیننده هــای کمتــری ایــن برنامه را
دنبال کنند ،ولــی طی دو شــب حدود 500
هزار پیام داشــتیم و این نشــان دهنده تثبیت
جایگاه «کودک شو» در میان مردم است ».او
در ادامه راجع به ساخت فصل سوم این برنامه
گفت« :ما قطعا فصل سوم این برنامه را بعد از

مدتی استراحت و اســتفاده از خالقیت های
جدید ادامه خواهیم داد و بعد از محرم و صفر
ان شاءا ...فصل سوم را خواهیم داشت ».رضا
نصیری در خصوص مجری این برنامه افزود:
«اجــرای پژمان بازغی به شــدت مــورد اقبال
عموم قرار گرفته اســت و بی شــک فصل سوم
را نیز با او ادامه خواهیم داد».

ادامه حواشی حذف
آزاده صمدی از «زابیواکا»

در روزهای گذشته و با انتشار خبر حذف آزاده صمدی از اجرای ویژه برنامه
جام جهانی تلویزیون اینترنتی آیو ،حاشیه های بسیاری حول این اتفاق به
وجود آمده اســت .حاال به تازگی مسیح تفرشــی مدیر آیو و حامد جوادزاده
کارگردان ایــن برنامه درباره این اتفاق که گفته شــده به دســتور ســازمان
صداوســیما بوده ،توضیحاتی را بیان کرده اند؛ صحبت هایی که سرشار از
تناقض اســت! جوادزاده ضمن اظهار بی اطالعی از علت این اتفاق ،بدون
ذکر نام از ســازمان صداوســیما انتقاد کــرده و گفته اســت« :از همان ابتدا
فشار بسیاری به ما وارد شده که از مجری خانم استفاده نکنیم و حتی اجازه
اجرای یک خانم و یک آقا در کنــار یکدیگر را هم نمی دهنــد ».وی در ادامه
افزود« :نمی توان رســانه ای را که حداکثر چندین هزار نفر مخاطب دارد با
رســانه ای مثل تلویزیون که مخاطب چند میلیونی دارد مقایسه کرد؛ آقای
فردوسیپور برای کل کشور با همه گستره و عقبه سازمان صداوسیما برنامه
ورزشــی می ســازند ،که وجود یکســری محدودیت ها در تلویزیون منطقی
است اما در اینترنت نه! اگر اینچنین بود چرا ما اینقدر وقت و هزینه صرف
کردیم؟» از سوی دیگر مســیح تفرشــی ،مدیر تلویزیون اینترنتی آیو نظری
متفاوت با صحبت های جوادزاده مطرح کرد و گفت« :از ابتدا هم قرار بود با
توجه به نخستین تجربه ( IPTVتلویزیون اینترنتی) در پخش زنده مسابقات
جام جهانی به صورت آزمایشی از یک مجری خانم استفاده کنیم و بالفاصله
براساس بازخورد مخاطبان تصمیم به ادامه یا توقف این کار بگیریم ».او در
ادامه ،مسئولیت جایگزینی آزاده صمدی با بهرنگ علوی را برعهده گرفته و
گفته است« :خودمان با توجه به بازخوردی که از مخاطبان داشتیم تصمیم
گرفتیم که در مقطعی بهتر و با برنامه ریزی دقیق تر این کار را ادامه دهیم».
فارغ از تناقضات عجیب و بســیا ِر این دو اظهارنظــر ،منتقدان معتقدند این
اتفاق ،عالوه بر آن که نظــم و برنامه ریزی ها برای تولید ایــن برنامه را به هم
ریخته ،خسارتهای مالی نیز برای این تلویزیون اینترنتی نوپا داشته است.
باید دید این حواشی چه پایانی را برای این برنامه رقم خواهد زد.

سریال شهید حججی ساخته
نمی شود
سریال شهید حججی به نویســندگی و کارگردانی رسول
صانعی ،بــه علت مخالفــت خانواده این شــهید با ســاخت
سریال تولید نخواهد شد.
رسول صانعی نویسنده و کارگردان سریال شهید حججی
در گفت وگو بــا خبرگزاری میــزان توضیــح داد« :خانواده
شــهید حججی با ریاســت صداوســیما و معاونان سازمان
تماس گرفتند و به شدت با ساخت این اثر مخالفت کردند،
در نتیجــه مســئوالن ســازمان نیز ترجیــح دادند ســاخت
این ســریال را کنــار بگذارند و با موضوع هم ســنگری های
شــهید حججی این مجموعه را تولید کننــد ».او در ادامه با
اعالم این موضوع که چنین تصمیمی حق خانواده شــهید
حججی اســت و او و همکارانش برای تصمیم آنها احترام
قائل هســتند ،افــزود« :ســریال شــهید حججی نوشــته و
آماده شده بود و در مرحله پیش تولید قرار داشت .با وجود
هماهنگیهای بسیار زیاد صدا و سیما در جلسات متعدد و
از طریق مقامات محلی ،امام جمعه ،استاندار و فرماندار که
ســعی در جلب رضایت از خانواده شــهید حججی داشتیم
اما به دلیل مخالفت های خانواده این شهید بزرگوار دیگر
امیدی به سرانجام این سریال نیست».
صانعی در ادامه راجع به جزئیات موضوع جدید این سریال
توضیح داد« :سریال شهید حججی به احتمال زیاد به مسیر
دیگری ســوق پیدا می کند یعنی موضوع سریال به زندگی
فرمانده شهید حججی یعنی حسین قمی خواهد پرداخت
که فرمانده دو هزار نفر نیروهای فاطمیون و حیدریون بود
که بر اثر ترکش نارنجک مجروح شــده و در راه بازگشت به
پشت جبهه به شــهادت می رســد ».صانعی با اشــاره به اثر
دیگر خود «خواهر طاهره» با موضوع زندگی خانم مرضیه
حدیدچی دبــاغ افــزود« :با توجه بــه این که شــبکه پنج در
قانون جدید خود تمرکزش را روی آثار کمدی گذاشته است
سریالخواهرطاهرهبهسیمافیلممنتقلشد.منتظرهستم
تا از سوی قائم مقام سیمافیلم جلسه ای گذاشته شود و در
گفت و گویی در این باره به نتیجه برســیم .سریال «خواهر
طاهره» با موضوع شــخصیت مرضیه دباغ در حال نگارش
اســت و تولید آن با توجه به متمرکز بــودن و عملیاتی بودن
سیما فیلم بعد از فصل پاییز کلید خواهد خورد».

تلویزیون

قرائت وصیت نامه شهدا با صدای پرویز پرستویی
مجموعه«ستارگانراه»باموضوع
خوانش فرازهایی از وصیت نامه
شــهدا با صدای پرویز پرســتویی
از جمعــه راهی آنتن شــبکه ســه
می شــود.به گــزارش ایســنا،
مجموعه365قسمتی«ستارگان
راه» بــا موضــوع وصیت خوانــی
شهدایدفاعمقدسوباصدایپرویزپرستوییازجمعه
(یکم تیر ماه) از شــبکه سه ســیما پخش میشــود .این
مجموعــه در قالب کلیپ و نماهنگهای کوتــاه ،هر روز
قبلازاذانظهروهرشبقبلازاذانمغرببهفرازهایی
از وصیتنامه یکی از شــهدای دفاع مقدس میپردازد.

مجموعه «ستارگان راه» در چهار
فصلو 365قسمتتدارکدیده
شدهکههرفصلدرلوکیشنهای
مختلفیضبطوآمادهپخششده
اســت .کارگردانی این مجموعه
بــه عهده علی اســماعیلی اســت
و ســازمان هنری رســانهای اوج،
تهیهکنندگــی ایــن مجموعــه کلیــپ را برعهــده دارد.
گفتنی اســت پیش از این پرویز پرســتویی در اعتراضی
اینستاگرامی،اعالمکردهبودکهدیگرپایشرادرسازمان
صداوســیما نخواهد گذاشت و این ســازمان حتی خبر
درگذشتاورانیزاعالمنکند.

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر

سخنبزرگان
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