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خاصترین نقشی که شهین تسلیمی
در عمرش بازی کرده است

بازیگر نقش عزتالملوک در سریال «بر سر دوراهی» به
کارگردانی بهرنگ توفیقی با اشاره به ویژگیهای نقشی که
بازی میکند ،آن را خاصترین نقش کارنامهاش دانست.
ش��هین تس��لیمی ،بازیگر س��ینما و تلویزی��ون درباره
حضورش در سریال نوروزی «بر سر دوراهی» بیان کرد« :بار
اول برای هم��کاری از دفتر آق��ای عنقا به م��ن زنگ زدند و
س��پس حضوری با آقای توفیقی صحبت ک��ردم .او نقش را
برای من توضیح داد و گرچ��ه آن زمان فیلمنامه هنوز کامل
نوش��ته نش��ده بود اما از آنجایی که قبال هم با توفیقی و هم
آقای عنقا کار کرده بودم و از نظر کاری قبولش��ان دارم ،به
پروژه پیوستم».
او افزود« :از سوی دیگر نقش��ی که در این سریال به من
پیشنهاد شد جدا از تمام نقشهایی است که تا به حال بازی
کردهام .عزتالملوک ی��ک نقش خاص اس��ت و در کارنامه
کاری من متف��اوت به حس��اب میآید .تا به ح��ال نیز طی
 ۱۳ ،۱۲جلس��ه این نقش را ایفا کردهام .من هم کار کردن با
آقای عنقا و توفیقی را دوست داشتم و هم «بر سر دوراهی»
دارای بازیگران خیلی خوبی است ،وقتی فیلمنامه ،کست و
کارگردان همه خوب هستند و نقش هم خاص است ،جوابی
جز بله نمیشود داد».
تس��لیمی یادآور شد« :بیش��تر در این س��ریال با حمید
گودرزی و بهرن��گ علوی همبازی هس��تم و خدا را ش��کر
همه چیز خیلی خیلی خوب اس��ت و برای من خسته کننده
نیس��ت .این اواخر س��عی میکنم در کارهای کوت��اه بازی
کنم چون یک مدت پش��ت س��ر هم کار کردم و حاال دیگر
نمیتوانم پنج صبح تا  ۹شب آفیش شوم».
او ژانر «بر س��ر دوراهی» را عاش��قانه و اجتماعی معرفی
ک��رد و گفت« :ب��ا مضامین جالبی ک��ه این س��ریال به آنها
میپردازد ،به نظ��ر من در عی��د حتما از این کار اس��تقبال
میش��ود و با توجه به بازیگ��ران خوبی ک��ه دارد ،مخاطبان
حتما آن را دوست خواهند داشت».
بازیگر «وضعیت سفید» با اش��اره به تنوع لوکیشنهای
س��ریال جدیدش در پایان تاکی��د کرد« :من در لوکیش��ن
س��ه راه امین حض��ور در خان��های قدیمی بازی داش��تم و
دیگر لوکیش��نی ک��ه بیش��تر کار م��ن آنجاس��ت ،عمارت
بزرگ��ی ش��بیه کاخ حوالی رباط کریم اس��ت .این س��ریال
ب��ه نوع��ی اخت�لاف طبقات��ی را نش��ان میده��د و در آن
ه��م خان��ه س��لطنتی داری��م ،ه��م منزل قش��ر متوس��ط
و زیر متوسط».
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خبر آخر

تمرکز سیوهفتمین جشنواره جهانی
فیلم فجر بر کدام کشورهاست؟

جشنواره جهانی فیلم فجر در دوره سیوهفتم در بخش
سینمای سایر کشورها به س��ینمای دو کشور آلمان و چین
میپردازد.
جش��نواره جهانی فیلم فجر در دوره سی و هفتم که بهار
سال  ۹۸برگزار میشود ،به نمایش آثار سینمایی در  ۹بخش
اصلی و فرعی خواهد پرداخت که در بخش س��ینمای سایر
کشورها تمرکز بر آثار سینمایی کش��ور آلمان از قاره اروپا و
چین از قاره آسیا خواهد بود.
اس��امی و مش��خصات فیلمهای این بخش متعاقبا اعالم
خواهد شد.
در دوره سی و ششم جشنواره ،مروری بر سینمای ایتالیا
و گرجس��تان برگزار ش��د که مخاطبان نیز از آثار این بخش
استقبال کردند.
سینمای س��عادت (مس��ابقه بینالملل) ،جلوهگاه شرق
(پانورامای سینمای کش��ورهای آس��یایی و اسالمی) ،جام
جهاننم��ا (جش��نواره جش��نوارهها) ،فیلمهای کالس��یک
مرمت ش��ده ،مس��تند زیرذرهبین ،نمایشهای ویژه (مرور
بر آثار و بزرگداش��تها) ،ژانرهای مردم پس��ند ،شاخههای
زیتون و مروری بر آثار سینمای س��ایر کشورها ،بخشهای
مختلف سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر را تشکیل
میدهند.
در بخش س��ینمای س��عادت حداکث��ر  ۱۵فیل��م بلند
س��ینمایی برای کس��ب جوایز اصلی جش��نواره ب��ه رقابت
میپردازند و از این میان حداکثر سه فیلم بلند ایرانی مجوز
حضور خواهند داشت.
طبق مقررات س��ی و هفتمی��ن جش��نواره جهانی فیلم
فجر ،تاریخ ساخت فیلمها برای بخشهای سینمای سعادت
(مس��ابقه بینالملل) ،جلوهگاه ش��رق (پانورامای سینمای
کشورهای آس��یایی و اس�لامی) و جام جهاننما (جشنواره
جشنوارهها) باید سال های  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹باشد.
سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از  ۱۸تا
 ۲۶آوریل  ۲۹( ۲۰۱۹فروردین تا  ۶اردیبهش��ت  )۱۳۹۸به
دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.

فرهنگوهنر
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آندره پره وین ،نوازنده پیانو ،رهبر ارکستر و آهنگس��از نامدار آلمانی( ،پنجشنبه  ۹اسفند) در خانه خود
گرمی برای نوازندگی
بر اثر کهولت سن و در سن  ۸۹سالگی در گذش��ت .آندره پرهوین ،برنده جوایز اسکار و َ
پیانو ،رهبری و همچنین آهنگسازی است .اولین درخشش او در زمینه موسیقی فیلم در هالیوود برای تنظیم
و آهنگسازی در س��ال  ۱۹۴۸است .پرهوین  ۱۳بار نامزد بهترینهای آکادمی ش��د که  ۴جایزه آن را دریافت
کرد .پرهوین آهنگسازی موس��یقی فیلم انجام میداد و البته در انواع دیگر موس��یقی ،آثاری شامل کنسرتو
ویلونسل و همچنین کنس��رتو برای گیتار نوشت .در س��ال  ۲۰۰۵پرهوین جایزه نقدی گلین گلد را به علت
موفقیتهای بیش��مارش کس��ب کرد .همچنین ش��و تلویزیونی وی به نام پرهوین و پیتزبورگ سه بار نامزد
جوایز امی شد.

»

جولیا رابرتز
در نقش
سیاستمداری که
زندگی را میبازد

جولیا رابرتز در حال مذاکره بابت نقشآفرینی در سریال کوتاهی برای شبکه آمازون است .به گزارش ددالین،
جولیا رابرتز ،بازیگر برنده اسکار قرار است به عنوان بازیگر و تهیهکننده اجرایی به تیم تولید یک سریال اقتباسی
برای آمازون ملحق شود .جولیا رابرتز که در فصل نخست سریال «بازگشت به خانه» بازی کرده بود ،برای ایفای
نقش در یک سریال کوتاه دیگر با این کمپانی وارد گفتگو شده است .این سریال با عنوان «شارلوت والش دوست
دارد برنده ش��ود» با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته جو پیازا ساخته میش��ود .جان رابین خالق «برادرها و
خواهرها» فیلمنامه اقتباسی از این رمان را نوشته که درباره مبارزات انتخاباتی سنا در پنسیلوانیا است .با این حال
رابرتز برای فصل دوم سریال مقابل دوربین حاضر نشد زیرا یک قرارداد یک ساله با این کمپانی امضا کرده بود ،ولی
به عنوان تهیهکننده اجرایی فصل دوم باقی ماند.

خبر

متنی از «پل زیندل» به روی صحنه میرود

اولین کارگردانی مهتاب نصیرپور پس از سه دهه بازیگری
مهت��اب نصیرپور نخس��تین نمای��ش خود را
فروردین سال آینده کارگردانی میکند.
این بازیگر ،پس از  ۳۳س��ال بازیگری در تئاتر
قصد دارد فرودین س��ال آین��ده ب��رای اولین بار
نمایشی را به کارگردانی خودش روی صحنه ببرد.
نصیرپ��ور متول��د س��ال  ۱۳۴۴کازرون ،کار
بازیگ��ری را با نمای��ش «کنیزک و بانو» در س��ال
 ۱۳۶۴آغاز کرد و در طول سه دهه بازیگری تئاتر،
ب��ا کارگردانهایی چ��ون بهزاد فراهان��ی ،محمد
رحمانی��ان ،محمد یعقوب��ی ،ابوالقاس��م معارفی،
مجید بهش��تی ،س��عید آرمند و حبیب رضایی در
بیش از چهل نمایش ایفای نقش کرده است.
وی ب��رای نخس��تین اج��رای خود ،متنی از
پل زیندل ،نمایش��نامهنویس آمریکای��ی و برنده
جایزه پولیت��زر را انتخ��اب کرده اس��ت .این تنها
متن ترجمهش��ده از پل زیندل به فارسی است که
برگردان آن توسط ش��هرام زرگر انجام گرفته و در
ِ
نشر بیدگل به چاپ رسیده است.
متن با ن��ا ِم The effect of gamma rays
on man-in-the-moon marigolds
عنوان «اثر پرتوهای گاما بر
منتشر شده که مترجم
ِ
ساکنان کر ه ماه» را برای
روی گلهای همیشه بها ِر
ِ
آن برگزیده است.
از دیگر آثار زیندل میت��وان به «روابط پنهانی
میلدرد وایل��د» و «خانمها در آالمو» اش��اره کرد.
همچنین رمان «مرد خوکی» وی که ویژ ه کودکان

و نوجوانان نوشته ش��ده از پر فروشترین آثا ِر این
ژانر با بیش از  ۷میلیون تیراژ است.
داس��تان نمایش «اثر پرتوه��ای گاما…» در
س��ال  ۱۹۶۴و در نیویورک میگذرد .داستان یک
خانواد ه ناکارآمد با یک م��ادر و دو دخترش که هر
یک به نوعی معلولیتی جسمی یا روانی را به دوش

میکشند.
در س��ال  ،۱۹۷۲پل نیومن فیلمی را بر اساس
همین نمایشنامه و به همین نام با بازی همسرش،
جوآن وودوارد کارگردانی کرد ک��ه این اجرا برای
وودوارد ،نخل طالی بهترین بازیگری از جشنوار ه
کن را به ارمغان آورد.

این نمایش به کارگردانی مهت��اب نصیرپور از
پانزدهم فروردین در تماشاخانه سپند روی صحنه
میرود و بازیگران و عوام��ل آن در خبرهای بعدی
اعالم میشوند.
نصیرپ��ور در تلویزی��ون ب��ا حض��ور در آث��ار
کارگردانهایی چ��ون رضا کرمرضای��ی ،مرضیه
برومند ،حس��ن فتحی ،محمد رحمانیان ،محمد
عاقبتی ،مسعود ش��امحمدی ،مس��عود آبپرور،
جاوی��د مهت��دی و پروان��ه م��ژده و ...در بیش از
بیس��ت تلهتئاتر و نماهنگ و مجموعه تلویزیونی
حضور مستمر داش��ته اس��ت و بازی در سینما را
هم از س��ال  ۱۳۷۰و با حضور در فیلم «مسافران»
بهرام بیضای��ی آغ��از ک��رد و ب��ا کارگردانهایی
چون مرضی��ه برومند ،ش��هریار بحرانی ،رس��ول
صدرعاملی ،ابراهیم حاتمیکیا ،محمدعلی باش��ه
آهنگر ،س��هیال گلس��تانی و مجیدرضا مصطفوی
ادامه داد.
او از س��ال  ۱۳۷۲تا  ۱۳۸۸در دپارتمان تئاتر
دانش��کده هنره��ای زیبا دانش��گاه ته��ران و نیز
دانش��کده هنر و معماری دانش��گاه آزاد اسالمی
ته��ران بهعن��وان م��درس بازیگری ب��ه تدریس
پرداخت.
از میان جوایز این بازیگر میتوان به دو سیمرغ
بلورین و یک دیپلم افتخار از جشنواره فیلم فجر،
تندیس بازیگری جش��نواره تئاتر فجر و تندیس
بازیگری خانه سینما اشاره کرد.

شبکه  ۲و مشکل پر کردن کنداکتور عیدانه

جانشین «کاله قرمزی» نیامده شکست خورده است
«کالهقرمزی» از کنداکتور پخش عید تلویزیون خارج ش��د؛ این
یکی از اخبار مهم صبح پنجشنبه رسانهها بود.
رسانهها از این نوشتند که «کاله قرمزی» به عید  ۹۸نمیرسد و
این شبکه به جایش سریال «بالشها» را خریده است.
«کالهقرمزی» برنامه محبوب میلیونها ایرانی حاال چندس��الی
است که برای رفتن روی آنتن با چالشهایی روبهرو شده است.
س��ال  ۹۶تلویزیون و تیم ایرج طهماسب بر س��ر حق پخش این
برنام��ه و درآمدهایش به توافق نرس��یدند تا ن��وروز  ۹۶کاله قرمزی
تکراری برای عید روی آنتن برود.
در س��ال  ۹۷هم دوباره همان دعواها وجود داشت و در نهایت کار
به اینجا رسید که همان محصول تولیدی نوروز  ۹۶را روی آنتن ببرند.
امسال در فاصله بیست روز به عید سری جدیدی ضبط نشده اما
عوامل سازنده «کاله قرمزی» و مدیران شبکه  ۲هنوز درحال مذاکره
هستند.
صبح پنجشنبه ولی خبر خرید سریال «بالشه»ا برای قرار گرفتن
در کنداکتور عیدانه شبکه  ۲به جای کال ه قرمزی نشان از این داشت
که مدیران تلویزیون از تیم ایرج طهماسب دلسرد شدهاند.
پیگیریها ام��ا حکایت از این دارد که مدیران ش��بکه  ۲س��یما
حق پخش سریال «بالشها» را خریدهاند؛ س��ریالی  ۱۵قسمتی که
اگرچه خریداری شده اس��ت اما مشخص نیست اصال جانشینی برای
«کاله قرمزی» باشد و مدیران شبکه  ۲هنوز برنامه مشخصی در این
باره ندارند و اولویتشان در ش��رایطی که میدانند رقبای سختی در
شبکههای دیگر دارند« ،کاله قرمزی» است چون در همه این سالها
در نوروز پرچمدار برنامههای عیدانه شبکه  ۲بوده است.
امسال البته این شبکه امید دارد سریال شبیه به فیلمفارسی حامد
عنقا و بهرنگ توفیقی به نام «س��ر دوراهی» با بازی حمید گودرزی و
میترا حجار بتواند آنتن را از رقبای دیگر ببرد .رقابتی که البته خیلی
هم کار سادهای نیست.

بهترین کتابهای کودک و نوجوان
به انتخاب الکپشت پرنده

ش��هر کتاب مرک��زی ،در هفتمین س��ال با کم��ک داوران
الکپشت پرنده ،بهترین کتابهای س��ال  ۹۶در حوزه کودک و
نوجوان را معرفی کرد.
در مراس��م پایانی هفتمین دوره «الکپشت پرنده» ،هیأت
داوران ،کتابی را شایس��ته دریافت مدال طال ندانستند و به سه
کتاب مدال نقره اهدا کردند .نشان ویژه الکپشت پرنده هم به
هوشنگ مرادیکرمانی و مهرنوش معصومیان تقدیم شد.
این مراسم با حضور بیش از  ۵۰نویسنده ،مترجم و تصویرگر،
شامگاه چهارشنبه  ۸اسفند در ش��هر کتاب مرکزی برگزار شد.
پس از مراسم اهدای نش��ان و امضای آثار ،نویسندگان به گپ و
گفت با مخاطبان خود پرداختند .داوران جش��نواره الکپش��ت
پرنده ،پس از یکس��ال بررسی کتابهای س��ال ،۹۶از میان ده
نامزد نهایی ،کتابهای زیر را شایسته نشان نقره دانستند:
رمان «پتشخوارگر» نوشته آرمان آرین ،نشر افق
«همه آنها یک گربه دیدن��د» با نویس��ندگی و تصویرگری
برندن ونزل ،ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی ،انتشارات فاطمی
(طوطی)
«مراقبم باش» نوش��ته لورن��ز پائول��ی ،تصویرگری میریام
زدلیوس ،مترجمی نگین کتال ،انتشارات مبتکران (میچکا)
داوری جش��نواره الکپش��ت پرنده را معصوم��ه انصاریان،
محمود برآب��ادی ،جعفر توزندهجان��ی ،عذرا جوزدانی ،ش��کوه
حاجینصراهلل ،مینا حدادیان ،ش��یوا حریری ،ش��ادی خوشکار،
فاطمه زمانی ،علیاصغر س��یدآبادی ،گیس��و فغفوری ،حدیث
لزرغالمی ،نل��ی محجوب ،مریم محمدخان��ی ،فرمهر منجزی و
رویا میرغیاثی بر عهده داشتند.

لیدی گاگا به شایعات پایان داد

لیدی گاگا ،خواننده سرشناس موس��یقی پاپ که در اسکار
امسال موفق به دریافت تندیس بهترین ترانه شد ،ضمن تکذیب
روابط عاش��قانه با بردلی کوپر ،به کاربران ش��بکههای اجتماعی
حمله کرد.
لیدی گاگا ضمن پریدن به کاربران ش��بکههای اجتماعی،
اعالم کرد رابطه رمانتیک��ی میان او و بردلی کوپ��ر وجود ندارد
و صرفا آنچه دیده ش��ده ،یک ایفای نقش ب��رای عمیقتر کردن
احس��اس کاربران هنگام دیدن فیلم «ستارهای متولد میشود»
بوده است .این خواننده سرشناس ،در نود و یکمین دوره مراسم
سینمایی اسکار ،تندیس بهترین ترانه را برای قطعه «کم عمق»
در فیلم «ستارهای متولد میش��ود» به دست آورد .در این فیلم،
بردلی کوپر نقش مقابل لیدی گاگا را ایفا میکرد.
لیدی گاگا بعد از باال گرفتن شایعات در فضای مجازی درباره
روابط عاش��قانهاش با بردلی کوپر ،با حضور در برنامه تلویزیونی
معروف جیمی کیمل ،با انتقاد از کاربران ش��بکههای اجتماعی،
این شایعه را به شدت تکذیب کرد.

حمید حامی ممنوعالفعالیت شد

اما برای برنامه کودک معروفشان ،اینکه آنها به سراغ «بالشها»
بروند کاری بس دشوار است که بتوانند با آن آنتن ساعت  ۸تا  ۹شب را
در اختیار داشته باشند« .بالشها» سریالی است که در شبکه نمایش
خانگی منتشر شد اما اقبال عمومی باالیی بهدست نیاورد.
«بالشه��ا» احتماال اولی��ن نمونه تولی��دی در ش��بکه نمایش
خانگی است که س��ر از تلویزیون در میآورد چون پیشتر این اتفاق
برای هیچ یک از س��ریالهای موفق مثل «قهوه تلخ» مهران مدیری،
«شاهگوش» داوود میرباقری و «شهرزاد» حسن فتحی که هر سه از
سریالسازان سرشناس تلویزیون بودهاند نیفتاد ولی حاال کار داریوش
فرضیایی که برای شبکه  ۲برنامه «محله گل و بلبل» را هم میسازد،

افتاده است.
نکته نگران کنن��ده در زمان توزیع «بالشها» در ش��بک ه نمایش
خانگی ،انتقادهایی بود که به محتوای این سریال مخصوص کودکان
وارد میش��د .اینکه اصطالحات زش��ت و توهینآمی��ز و رفتارهای
خطرناک را یاد بچهها میدهد .انتقادهایی که بسیاری آن را در عدم
موفقیت این پروژه در بازار شبکه نمایش خانگی موثر میدانند.
حاال باید دید مدیران ش��بکه  ۲در ص��ورت تصمیم به پخش این
س��ریال ،چه تمهیداتی ب��رای حل چالش داش��تن بدآم��وزی برای
کودکان ،خواهند داش��ت .آنه��ا فعال س��کوت کردهاند ت��ا احتماال
تکلیفشان با سازندگان «کالهقرمزی» مشخص شود.

درباره خشایار الوند ،هنرمندی خوشاخالق که خنده را به خانههای مردم میآورد

ناگهان ایست قلبی؛ نویسنده «پایتخت» از نگاه هنرمندان
درگذشت خشایار الوند ،هنرمند برجسته حوزه
فیلمنامهنویس��ی ،بار دیگر جامعه هن��ری ایران را
در غم از دس��ت دادن یک چهره خالق فرو برد .نهم
اس��فند ،یک هنرمند نامی دیگر ،چش��م از جهان
فروبست تا بار دیگر موجی از اشک و اندوه در خانواده
هنرمندان این سرزمین برانگیخته شود .گویا دیگر
رسم هر ساله تقدیر شده است که در روزهای پایانی
س��ال ،غمی را روی دل جامعه هنری ایران بگذارد تا
سالش��ان را با آن نو کنند .خش��ایار الوند نویسنده و
فیلمنامهنویس برجسته در س��ن  ۵۱سالگی بر اثر
ایست قبلی دار فانی را وداع گفت .هنرمندی که اگر
چهکمترجلویدوربیناورامیدیدیم،اماهمواره قلم
خالقانهاش در تک تک لحظههای خاطره انگیزترین
سریالهای سالهای اخیر ،احساس میشد ،قرار بود
قسمت ویژه «پایتخت» برای نوروز ۹۸هم به دست او
بهپایانبرسدکهاجلمهلتشنداد.
خشایارالونددرمسیرموفقیت
الوند از همان س��الهای نخس��تین حضورش
در س��ینما در کنار برادرش ایس��تاد و آموخت ،ابتدا

»

دستیار بود و س��پس روی به نوشتن آورد ،همانچه
که استعدادش در آن نهفته بود و باید شکوفا میشد.
از «مزاحم» و «برگ برنده» در سینما آغاز کرد تا به
«دایره تردید» در تلویزیون رس��ید اما آنچه بیش از
همه نام او را به عنوان یک چهره مستعد بر سرزبانها
انداخت ،حضورش در پروژههای مهران مدیری بود،
همکاریای که از «نقطه چین» آغاز شد و سپس در
«ش��بهای برره»« ،باغ مظفر»« ،مرد هزار چهره»،
«مرد دوهزار چهره»« ،قهوه تل��خ»« ،ویالی من»،
«شوخی کردم» و «در حاشیه» نیز ادامه پیدا کرد.
در این سالها اما عمده شهرت او برای همکاری با
محسنتنابندهوسیروسمقدمدرسریال«پایتخت»
بود که از آنها تیمی خالق ساخت که حرف جدیدی
برای مردم داش��ت و همی��ن بود که س��ریال بر دل
مخاطبان نشس��ت .با این حال قرار بود امس��ال نیز
خش��ایار الوند در کنار تیم «پایتخت» ،قسمت ویژه
نوروز  ۹۸را بنویسد و تمام کند تا بار دیگر لبخندی
از سر خوشحالی را بر لبان مردم ایران زمین بنشاند،
همین دیروز بود که در مصاحب��های درباره جزئیات

این قس��مت توضیح و از اتفاقاتی نو خبر داده بود اما
دنیا بیرحمتر از آن است که فکرش را کنیم ،اجل به
او مهلت نداد تا سرنوشت آخرین اثرش را نیز ببیند اما
آنچه درباره الوند مسلم است این است که او همیشه
ش��ادی و خنده را به خانه مردم میآورد .درگذشت
الوند برای آنان که سالها با او قلم زدند ،فیلم ساختند
و دوستی کردند ،اتفاقی تلخ و ناگوار بود که باورش به
این آسانی نیست .چهرههای بسیاری در غم از دست
دادناینهنرمندجوانبهسوگنشستند.
آهکهخشایارچهکوتاهزیستوچهبلند
پروازکرد
علیرضا خمسه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون
ک��ه در مجموعه س��ریالهای «پایتخت» ب��ا الوند
همکاریداشتهاستوباایفاینقشباباپنجعلیخیلی
زود جایش را در دل مخاطبان پیدا کرد ،در پیامی که
دراختیار خبرآنالین گذاشت،خبردرگذشتالوندرا
دهشتناکوباورنکردنیتوصیفکرد.
او در پی این اتفاق تلخ و در توصیف این هنرمند
بیان کرد« :مگر ممکن است انسانی سرشار از شور و

سرور ،زندگی و امید ،انرژی و خالقیت به ناگهان تمام
شود؟ نه ،ممکن نیس��ت یک باره همه چیز به پایان
برس��د ،مگر باور کنیم حقیقت تلخ مرگ را که سایه
به سایه دنبال زندگی است و هر آن به هیچ نشانهای
ممکن است آن را به تمامی بنوش��د .به گونهای که
زندگی به کوتاهی یک آه به نظر برسد ،آه که خشایار
چه کوتاه زیست و چه بلند پرواز کرد!»
پایتخت بدون الوند ادامه دادنش سخت
است
دیگر هنرمن��دی که با خش��ایار الوند در همین
س��الهای اخیر رفاقتی مداوم و ناگسستنی داشت،
محسن تنابنده ،طراح سریال «پایتخت» بود .او شاید
بیشتر از همه در غم درگذشت الوند در عزا بنشیند
چرا که همکاری به این قدمت ،رن��گ و بوی برادری
میدهد و کم از آن ندارد .تنابنده ه��م در نبود الوند
گویی دیگر ادامه «پایتخت» و جای خالی او برایش
بسیار س��خت و دش��وار اس��ت ،او در پی این حادثه
اینطور سخن گفت« :بدون خشایار الوند ادامه دادن
«پایتخت»بسیارسختاست».

حمید حامی ،خواننده پاپ تا اط�لاع ثانوی ممنوعالفعالیت
شد.
حمید حامی ،خواننده پاپ به نظر میرسد به دستور وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ممنوعالفعالیت ش��ده است و تا اطالع
ثانوی اجازه فعالیت نخواهد داش��ت .با این اتفاق ،کنسرتهای
پیشروی این خواننده لغو ش��دهاند .به نظر میرس��د ،علت این
ممنوعالفعالیتی ،پخ��ش تصاویر نامتع��ارف در صفحه نمایش
پشت سر او در حین کنسرت بوده است.

مهناز افشار در لباس سنتی زنان ژاپنی

نخستین تصویر از مهناز افش��ار با لباس زنان ژاپنی در پشت
صحنه فیلم «نوشین» منتشر شد.
ماساتوشی ناگاسه ،بازیگر ژاپنی فیلم سینمایی «نوشین»،
تصویری از خود و مهناز افش��ار را با لباس س��نتی زنان ژاپن به
همراه کمال تبریزی در اینستاگرام منتشر کرد.

استفاده جالب خاویر باردم و پنهلوپ ه
کروز از مجسمه اسکارشان

خاویر باردم اعالم کرده است او و همس��رش پنه لوپه کروز،
مجسمههای اسکارشان را به آباژور تبدیل کردهاند و آنها را کنار
تختخوابشان برای مطالعه شبانه گذاشتهاند!
دو بازیگر سرشناس سینمای اسپانیا میگویند هر بار با زدن
یک کلید ،اسکارشان روشن میشود و میتوانند با نور آن کتاب
بخوانند .باردم به تازگی آشکار کرده است که به همراه همسرش
پنه لوپه کروز در قالب یک کار خالقانه مجسمههای اسکارشان را
به آباژور تبدیل کردهاند.
باردم جایزه اس��کار را برای ایفای نق��ش مکمل در فیلم
«جایی برای پیرمردها نیست» ساخته برادران کوئن در سال
 ۲۰۰۷کس��ب کرد و کروز نیز این جایزه را سال  ۲۰۰۹برای
بازی در فیلم «ویکی کریس��تینا بارسلونا» ساخته وودی آلن
به خانه برد.
باردم با ش��رکت در ی��ک ش��وی تلویزیونی گف��ت آنها
جوایزشان را به آباژور بدل کردهاند که روی میزهای کوچک
دو طرف تختخوابشان جای گرفته و شبها نور خوبی ایجاد
میکند!
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