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اکران «به وقت شام»
در سوریه

...

سینمای جهان

دفاع عضو آکادمی اسکار از جایزه فیلم
عامهپسند
نماینده صنف تهیهکننــدگان و عضو هیئت مدیره آکادمی
اسکار ،از تصمیم اخیر این سازمان سینمایی مبنی بر اضافه
کردن رشته مناقشهبرانگیز «فیلم عامهپسند» ،دفاع کرده و
گفته است این جایزه الکی نیست و به فیلمی اهدا میشود
که مردم را سرگرم کرده است.
به گــزارش آیســینما ،از وقتــی آکادمی علــوم و هنرهای
ســینمایی آمریکا از اعمال برخی تغییــرات و اصالحات در
رقابت اســکار  2019از جمله اختصــاص یافتن جایزهای
به بهترین «فیلم عامهپســند» ســال خبر داده ،بــا اعتراض
بســیاری از عوامل و اهالی صنعت ســرگرمی روبهرو شده
اســت .برای خیلیها این پرســش مطرح است که آکادمی
چه معیــاری بــرای فیلمهای واجد شــرایط رقابــت در این
رشــته در نظر گرفتــه اســت .آلبرت برگــر نماینــده صنف
تهیهکننــدگان و عضــو هیئت مدیــره آکادمی کــه به گفته
خودش «نقش پررنگی» در تغییر و تحول جوایز اسکار داشته
از اصالحات اخیر دفاع کرده و گفته این موارد «همچنان در
دست بررسی است و جای کار دارد ».برگر در گفتوگویی
توضیح داده« :این اطالعیه بدون اشــاره بــه کلیه جزئیات
منتشر شده و فکر میکنم به محض اینکه افراد کل ماجرا
را بشنوند ،قضیه برایشان شکل بسیار منطقیتری به خود
خواهد گرفت ».وی در دفاع از اضافه شدن این رشته تاکید
کرده است« :از نظر من ،مسئله صرفا محبوبیت نیست ،این
جایزه جدید بیشــتر به میزان موفقیت یک فیلم در سرگرم
کردن مردم بستگی دارد».

جمعیازهنرمندانومردمعالقهمند،صبحدیروزساعتیقبل
از آغاز مراسم تشــییع پیکر زندهیاد عزتا ...انتظامی در تاالر
وحدتوخیابانهایاطرافآنبرایخداحافظیبااینبازیگر
حضوریافتند.
بهگزارشایسنا،پسازآغازرسمیمراسمباپخشتالوتآیاتی
از قرآن کریم و نیز پخش آهنگ ســریال «هزاردســتان» ،پرویز
پرســتویی که اجرای برنامه را برعهده داشت ،گفت« :همیشه
سخنرانی برایم سخت است چون آدم حرافی نیستم اما امروز
روزدیگریاستومنهستمویکسینهحرف.مگراینسینما
چندعزتا...انتظامیداشتکهداری ماوراراهیمیکنیم؟مگر
در تمام این سینما چند بازیگر هست که بتواند «مش حسن» را
بازی کند که رخت بر بستن «مش حسن» را تماشا کنیم؟ پس
امروز،روزتریبونوسخنرانیاست».پرستوییگفت«:ازخواب
که بیدار شــدیم ،دیدیم عزت سینما رفته اســت؛ عزتی که هر
چقدر َق َدربودیبهپایاونمیرسیدی.مادیروزبعدازبیداری،
خوابدیدیمپیر ِدیر،بارسفربستهوگذاشتیماومثلآبازمیان
انگشــتان ما بگذرد .خواب دیدیم ســینمای کم جان ما ،یتیم
شده است .امروز مناســبترین زمان برای سخن گفتن از پدر
سینما ست و وای که چقدر دلم ُپر است ».او در ادامه با اشاره به
جمشیدمشایخیومحمدعلیکشاورزوآرزویسالمتیبرای
آنهاگفت«:خاکاستادانتظامیرابقایعمراستادنصیریان
میکنموازایشانمیخواهمبهجایگاهبیایندوصحبتکنند».
▪نصیریان:بدجورماراتنهاگذاشتی

علی نصیریان با تشکر از حضور مردم بیان کرد« :او متعلق به
مردم اســت و این روح و جانــی که در نقشهایش بــود ،بر دل
مردم می نشست .او نمرده ،زنده است ،آن هم با کارهایی که
کرد.آقایانتظامیانتظارنداشتم،اینجا(تاالروحدت)برای
تشییعبیایم.میخواستماینجاباهمیکباردیگرکارکنیم».
او یادآور شــد« :یک شــبی با هم بودیم و من آوازی خواندم ،او
گفت که وقتی ُمردم میخواهمتو سر قبرم آواز بخوانی .حاال
من هم میخوانم :د ُلم تنگ و آسمان تنگ و »...نصیریان پس
از آواز کوتاهی که با صدایی ُحــزن انگیز خواند ،افزود« :عزت
جان! من به عهدم وفا کردم اما تو بدجور ما را تنها گذاشتی».
اودرادامهبهشروعهمکاریوسابقهفعالیتعزتا...انتظامی
درتئاتراشارهکرد.نصیریانباتاکیدبراینکهحسخاصیبهاین
هنرمند داشته است ،اظهار کرد :به نظر من عزتا ...انتظامی
یکیازرکنهایاصلیسینمایجدیدبودوامیدوارمنسلهای
بعدازماموفقشوند؛هرچندکسینمیتواندجایگزینکسی
شودولیبهلحاظفرهنگیایناتفاقمیتواندبیفتد».

▪معتمدآریا :من در قلب خود گریه میکنم

بندیکت کامبربچ برای ایفای نقش در فیلم «دکتر استرنج»،
 ۷.۵میلیون پوند دستمزد میگیرد.
بــه گــزارش مهــر ،بندیکــت کامبربــچ بازیگــر سرشــناس
بریتانیایی که با بازی در نقشهایی چون «شرلوک هولمز»
و «آلن تورینــگ» تواناییهایــش را ثابت کرده اســت۷.۵ ،
میلیون پوند بــرای ادامه فیلم ابرقهرمانی «دکتر اســترنج»
دستمزد میگیرد .بازیگر ۴۲ساله سریال «شرلوک» ،برای
ایفای نقــش اصلی فیلم «دکتر اســترنج» در ســال ۲۰۱۶
مبلغی معادل پنج میلیون پوند دستمزد گرفته بود و اکنون
در ادامه فیلم ،دســتمزد او  ۵۰درصد افزایش یافته اســت.
وی اکنون یکی از بازیگران کلیدی فیلمهای دنیای مارول
محسوب میشود .قسمت بعدی «دکتر استرنج» قرار است
ســال  ۲۰۲۰اکران شــود و کامبربــچ برای بــازی در نقش
خود ،بهار آینده جلوی دوربین میرود .گفته شده وی برای
ایفای نقش این شــخصیت در «ثور :رگناروک» و دو قسمت
«انتقامجویان» ۴.۲میلیون پوند دریافت کرده است.
وی در عین حــال ،حمایت خــودش را از دریافت دســتمزد
برابر بازیگران زن در همان جایگاه اعالم کرده و گفته است
بازیگران مرد باید بــرای این احقاق حقوق تــاش کنند .او
گفتهاستبازیگرانمردبایدازهمکارانزنخودبپرسندکه
آنهاچهمبلغیگرفتهاندتابتوانندازتساویحقوق،درست
دفاع کنند .کامبربچ به تازگی گفته اســت اگر متوجه شود
بازیگر زن همکارش به اندازه وی دستمزد نگرفته از ایفای
نقشــش خودداری میکنــد .بازیگر نقش شــرلوک هولمز
خودش را از مدافعان واقعی حقوق زنان خوانده است.

مراسم تشییع و خاک سپاری
آقای بازیگر برگزار شد

فاطمه معتمد آریا در بخشــی دیگر از این مراسم ،گفت« :ما
امروز کســی را بدرقه میکنیم که بیشــترین انرژیو نظم را
به ما یــاد داد،پس دلیلی بــرای گریه کردن نیســت چون او
ماندگار اســت و هر جای شــهر را که میبینم نشــانهای از او
دیده میشــود ».این هنرمند ادامه داد« :عزتا ...انتظامی
مردی بود که همیشه در صدر نشست و یاد داد او را به عنوان
هنرمند در صدر بنشانند .او تاریخ ملی ایران است پس برای
تاریخ ملی ملت هیچ وقت گریه نکنیــم.او یگانه بودو من در
قلب خود گریه میکنم و بــرای هنرمندان هم آرزوی عمری
چون عزت سینمای ایران میکنم».

وداع
باعزت

▪وزیر ارشاد :انتظامی هنرمندی خود را ارزان نفروخت

در ادامه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در سخنانی کوتاه و نوشته شــده ،گفت« :عزتا ...انتظامی
یکی از ستارههای هنر این آســمان بود .بیشتر از هفت دهه
کوشید ،درخشید و بر صدر نشست و در اوج ماند .انتظامی
از دل مردم برخاست و مردمی بودنش ،او را ماندگار کرد .او
ریشه در فرهنگ این مرز و بوم داشت که در گذشته متوقف
نشــد .انتظامی با هنــر زیســت و هنرمنــدی خــود را ارزان
نفروخت ،انتظامی نرفته و او همچنان با ماست».
▪مجید انتظامی :پدرم جواهری بود که نتوانستم او را
نگه دارم

ســپس مجید انتظامی با فریاد «تســلیت ،تســلیت» مردم و
بوســه بر تابوت پدرش به جایگاه آمد و گفــت« :وقتی پس از
هفتاد سال کار از پدرم میپرسیدم که مردمی شدن چطور
اســت؟ میگفت عاشــق شــو .مردم را دوست داشــته باش
و من تمام تالشــم را برای ایــن کار انجــام داده و میدهم».
فرزند این هنرمند افزود« :در این دو سه ماه برای این که پنج
دقیقه بیشــتر پدرم را نگه دارم ،او را از این بیمارستان به آن
بیمارستان میبردم ولی او جواهری بود که من نتوانستم او
را نگه دارم و حق پسری را ادا کنم».
در پایان پرســتویی با دعوت از حجتاالســام دعایی ،نماز
میــت را بــا همراهــی مــردم و هنرمندان بــر پیکر عــزتا...
انتظامــی خواندند .پس از پایان نمــاز ،هنرمندان و مردمی
که تعداد زیــادی از آن ها بــا عبــور از میلهها به حیــاط تاالر
وارد شــده بودند ،الالهاالا ...گویان پیکر عزتا ...انتظامی
را بــه ســوی قطعــه هنرمنــدان بهشــت زهــرا(س) بدرقــه
کردند.

عجیب روز

دستمزد  7.5میلیون پوندی بندیکت کامبربچ

فارس -فیلمسینمایی«بهوقتشام»بهکارگردانیابراهیمحاتمیکیادرابتدایراهاکرانبینالمللی،از ۲شهریوربهمدتیکهفتهدرسوریهبه
نمایشدرخواهدآمد.اینفیلمسینماییکهبهسهزبانبینالمللیساختهشدهاست،درپنجشهردمشق،حلب،دیرالزور،حمصوالذقیهاکران
خواهدشد.پیشازاین،اکراناینفیلمدرکشورهایکره،ژاپن،عراقولبنانقطعیشدهبود.

حاشیه نگاری از مراسم تشییع آقای بازیگر
* در این مراسم ،هنرمندانی همچون محمدعلی کشاورز و مسعود کیمیایی نتوانستن د از میان جمعیت خود را به
جایگاهاصلیبرسانند؛بهطوریکهمردمجلویخودرویمحمدعلیکشاورزازدحامکردندتاباویعکسبگیرند
وباوجودتالشبرایورودازدریدیگر،ویبازهمموفقنشدومجبوربهرفتنشد.
سگرفتنهایمردمهمراهمیشودونمونههایفراوانی
*بیشترهنرمندانبهدلیلوضعیتناخوشایندیکهباعک 
تزهرا(س)راترجیح
ازآندرتشییعدیدهشد،ازحضوردراینمراسمخودداریکردندوبهجایآن،رفتنبهبهش 
دادند.
یکهپرویزپرستوییاعالمکرد
*جماعتیکهگویافقطبرایدیدنسلبریتیهابهایننوعمراسممیآیند،درزمان 
پیکر عزتا ...انتظامی از داخل حیاط به سمت خیابان حافظ تشییع میشود ،به جای همراهی با این هنرمند ،از
بینمیلههابهسمتساختماناصلیتاالرباسرعتهجومآوردندتابتوانندباهنرمندانعکسبگیرندوسرانجامبا
دخالتنیروهاوکارکنانتاالربهبیرونهدایتشدند؛هرچندبعضیازآنهاتاخیابانهایاطرافهمبازیگرانیرا
کهمیشناختند،رهانکردند!
* تلفن همراه و مدارک برخی از مردم که برای وداع با پیکر این بازیگر به قطعه هنرمنــدان آمده بودند ،در ازدحام
جمعیتتوسطافرادناشناسیسرقتشد.
* چند دختر جوان در پایان مراســم با همراهی یکدیگر به جمعآوری پوسترها و کاغذهای ریخته شده در خیابان
شهریارمشغولشدندتااینمحلهمانندقبلازشروعمراسمتمیزباشد.

ویدئوی روز

اتفاق روز

بدل مسی بازیگر شد!

حرفهای تند رضا صادقی در «فرمول یک»

نقد جریان سریالسازی تلویزیون در «کیوسک»

رضا پرســتش بدل ایرانی لیونل مســی ،قرار است وارد
عرصه بازیگری شــود! او در اولین تجربــه بازیگریاش،
به زودی بــرای بــازی در فیلــم ســینمایی «زیر نظــر» به
کارگردانی مجیــد صالحی که فیلم بــرداری آن از هفته
گذشته آغاز شده اســت ،جلوی دوربین خواهد رفت و با
بازیگرانی مانند رضا عطاران ،امیر جعفری ،آزاده صمدی ،ســروش جمشیدی
ومهراناحمدیهمبازیخواهدشد.پرستشکهدرچندوقتاخیرباانتقادات
فراوانیروبهروشده،تابهحالمهمانبرنامههایمختلفیدرتلویزیونبودهاست
وشنبهنیزدربرنامهعصرگاهی«ایرانیوم»حضورداشت.

شنبهعصررضاصادقیبهمناسبتتولد 40سالگیاش
مهمان «فرمــول یک» بود و بــا علی ضیــا گفتوگو کرد.
صادقــی از فرصــت اســتفاده و در میــان صحبتهایش
انتقاداتتندوتیزیرابهعملکردمسئوالنودولتمطرح
ودربارهوضعیتاقتصادیمردمصحبتکرد.اینبخش
از گفتوگوی رضا صادقی در برنامه «فرمول یک» ،مورد توجه مردم قرار گرفته و
ویدئویآنبارهادرفضایمجازیدیدهشدهاست.جالبآنکهچندروزپیشنیز
علیضیادراینبرنامهخطاببهرئیسجمهورومسئوالن،انتقاداتصریحیرا
مطرحکردهبود.

مجلــه فرهنگی «کیوســک» که شنبهشــبها بــا اجرای
احسان عبدیپور روی آنتن شــبکه  3میرود ،در برنامه
اینهفتهرویموضوعحساسسریالسازیدرتلویزیون
دست گذاشــت و از قضا آن را به شــدت نقد کرد .مسعود
آبپرور و محسن شاهمحمدی ،مهمانهای برنامه نیز به
بررسیمسائلیمانند ِ
نبودتنوعژانر،کمبودبودجهسریالهاوضعفسریالهای
پلیسیپرداختند.میدانیدرویهمعمولتلویزیون(حداقلدرسالهایگذشته)
این بوده که اجازه نقد خود را بــه برنامههای تلویزیونی نمیداد .با این حســاب
رویکردانتقادی«کیوسک»تلقیمیشود.

...

چهره ها و خبر ها
مانی حقیقی بازی در فیلم کمدی «ما همه با هم هستیم» را
کــه دربــاره ماجــرای ســقوط یــک
هواپیماســت ،به پایان رســاند .حقیقی
طی دوماه گذشــته ،فیلم «خــوک» را در
مقام کارگردان روی پرده ســینما
داشت.
سحر دولتشــاهی این روزها با سریال «ساخت ایران  »2در
شبکه نمایش خانگی حضور دارد .او در دو
فیلم «عرق سرد» ســهیل بیرقی و «امیر»
نیمــا اقلیمــا هم بــازی کــرده کــه زمان
اکرانشان مشخص نیست.

ویشــکا آســایش که نوروز «دیوار بــه دیــوار  »2را روی آنتن
داشــت ،در جمــع ســتارههای دو فیلــم
«مارموز» و «ما همه با هم هستیم» هر
دو به کارگردانی کمــال تبریزی هم
حضــور دارد کــه امســال روی پــرده
خواهند رفت.
محمدرضا شــریفینیا ایــن روزها مشــغول بــازی در فیلم
کمدی «کلوپ همسران» به کارگردانی
مهدی صباغزاده اســت .او تعطیالت
نوروز بــا ســریال «تعطیــات رویایی»
ســاخته علیرضــا امینــی در
تلویزیون حضور داشت.
رویا تیموریــان به تازگــی بــازی در فیلم «بازیچه» ســاخته
محمدعلی ســجادی را به پایان رســانده
است .او از چهارشنبه هفته پیش ،فیلم
اجتماعی «پشت دیوار سکوت» را که
درباره بیماری ایدز است ،روی پرده
دارد.
پژمان بازغی هم اکنون فیلم «همه چی عادیه» را روی پرده
سینما دارد .او در فیلم «هایالیت» هم
ایفای نقش کرده اســت کــه احتماال
پاییز اکران خواهد شــد .او این روزها
مرحله فینال «کودکشــو» را اجرا
یکند.
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