
 درآمد مرداِن هاليوود 10 برابر زنان است
هيالري س��وانك بازيگري كه دو جايزه اسكار را در 
كارنامه اش دارد، با انتقاد شديد از هاليوود گفت: درآمد 

بازيگران مرد بيش از 10 برابر بازيگران زن است.
 اين بازيگر نحوه پرداخت هاليوود را شكستي براي 
اي��ن سيس��تم خوان��د. وي ك��ه ب��راي مخاطبانش در 
لس آنجل��س و پس از اكران فيل��م جديدش  مرد خانه  
صحب��ت مي ك��رد گفت: درآمد او اگ��ر مرد بود خيلي 
بيش��تر از اين مي بود.او افزود: همكاران مرد من 10 برابر بيش��تر از من دريافت 

مي كنند؛ 10 بار. نه 2 برابر بلكه 10 برابر براي همان شغلي كه من دارم.
 فروش جهاني فيلم هاي ديزني از4ميليارد دالر گذشت

امسال، سال فوق العاده اي براي كمپاني ديزني بوده است.
 يمن فروش موفق فيلم هاي مارول و همچنين آثاري 
چون ملفيس��نت و قهرمان ب��زرگ 6، مجموع فروش 
جهان��ي فيلم ه��اي كمپاني ديزني در س��ال 2014 از 4 
ميليارد دالر گذش��ت. اين دومين بار اس��ت كه چنين 
آماري براي ديزني به دس��ت مي آيد. س��ال گذشته هم 
مجم��وع ف��روش فيلم ه��اي اين كمپاني ب��ه بيش از 4 

ميليارد دالر رسيد. دفروش خوب فيلم هاي نگهبانان كهكشان ملفيسنت و كاپيتان 
آمريكا: سرباز زمستان به شكل گرفتن اين آمار كمك كرده اند. 

تازه ترين اخبار از پروژه سينمايي جابز 
آرون سوركين، فيلم نامه نويس فيلم سينمايي شبكه 
اجتماعي در تازه ترين مصاحبه خود با نشريه ايندي واير 

درباره پروژه مهم بعدي اش، جابز سخن گفت. 
سوركين درباره تفاوت ها و شباهت هاي دو فيلم شبكه 
اجتماع��ي و فيلم آتي اش، جابز صحبت ك��رد و افزود: در 
مورد شبكه اجتماعي، مهم ترين نكته براي من اين بود كه 
چگونه يكي از موفق ترين شبكه هاي اجتماعي دنيا، توسط 

فردي كامال ضد اجتماعي خلق شده است و بيشتر به جنبه روانشناسي آن عالقه داشتم.
ستاره جنجالي تلويزيون آمريکا به هند مي رود 

ستاره جنجالي رئاليتي ش��وي آمريكا كيم كارداشيان 
مانند ديگر چهر هاي مطرحي مانند پامال اندرسن پذيرفته 
كه در برنامه بيگ باس حضور پيدا كند. او به عنوان مهمان 
برنامه در س��ري هشتم اين برنامه حضور خواهد داشت و 

قرار است لباس سنتي مردم هند ساري بر تن كند.
اين برنامه كه از ش��بكه كالر در هند پخش مي ش��ود از 
برنامه هاي پربيننده كشور هند است و فصل گذشته 1۵0 

ميليون تماشاگر داشت. اين خبر را مديران شبكه كالر منتشر كردند.برنامه رئاليتي شوي 
بيگ باس كه مجري اصلي اش سلمان خان است كپي برداري از برنامه بيگ برادر است.
  دختر گمشده  به فيلم کارگردان فلسطيني پيوست

رزامون��د پايك، بازيگر فيل��م موفق و مطرح  دختر 
گمش��ده  ديوي��د فينچر در فيلم بعدي هاني ابو اس��عد، 

سازنده  اكنون بهشت  و  عَمر  بازي مي كند.
هاني ابو اس��عد، فيلم ساز فلس��طيني ۵3 ساله اي كه 
تاكن��ون دو ب��ار در س��ال هاي 2006 و 2013 ب��راي 
فيلم ه��اي  اكنون بهش��ت  و  عَمر  نام��زد دريافت جايزه 
اسكار شده است، فيلم بعدي خود را كه درامي عاشقانه 

در پس زمينه يك سانحه هوايي است، با همكاري رزاموند پايك خواهد ساخت. 
متيو مک کاناهي هم ستاره دار شد

متيو مك كاناهي بازيگر اسكاري در تاالر مشاهير هاليوود، ستاره اي را به نام خود 
ثبت كرد. مك كاناهي به همراه همس��ر و س��ه فرزندش در مراسم فرش قرمز اعطاي 
ستاره اي در تاالر مشاهير هاليوود شركت كرد و اين افتخار را به نام خود ثبت نمود. 

 گرگ وال استريت ،  بين ستاره اي    از معرو ف ترين كارهاي اين هنرپيشه هستند.
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سينماي جهان

کمانچه نوازي کيهان کلهر در فرانسه
 كيهان كلهر  نوازنده چيره دست كمانچه در 

فستيوال موسيقي   بوردر  فرانسه مي نوازد.
در اين اجرا  اردال ارزنجان  نوازنده باقالما 
از كش��ور تركيه، كيه��ان كلهر را همراهي 
خواه��د كرد. پيش از اين نيز اين دو هنرمند 
بارها در فس��تيوال هاي مختلف با يكديگر 
هنرنمايي كرده اند.س��ايت جشنواره  بوردر  
درباره اين اجرا نوشته است كه كيهان كلهر و اردال ازنجان موسيقي را 
در فضايي ايراني - تركي اجرا خواهند كرد و با تبحري كه دارند روي 
صحنه اجرا جادو خواهند كرد.همكاري كلهر با هنرمندان و گروه هايي 
از جمله  ش��جاعت حس��ين خان ، جاده ابريشم،  او را به هنرمندي جهاني 

تبديل كرد و شنوندگان زيادي نيز بين غيرايراني ها دارد.
حال دوتارنواز خراسان خوب نيست

دوتارن��واز  عس��گريان،  ذوالفق��ار 
پيشكس��وت خراس��ان همچنان در بخش 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا )ع( 

بستري است و اوضاع مساعدي ندارد.
فرزند اين هنرمند اظهار كرد: متأسفانه 
ح��ال پدرم خوب نيس��ت. دي��روز دياليز 
انج��ام داد، ام��ا كليه ه��اي ايش��ان كار 

نمي كن��د.او ب��ا بيان اين ك��ه پ��درش در بخش مراقبت ه��اي ويژه 
بيمارس��تان امام رضا )ع( بس��تري اس��ت، افزود: مس��ووالن تماس 
گرفتند و احوال پدرم را جويا ش��دند، البته متأس��فانه حال پدرم مدام 
بدتر مي ش��ود و سطح هوش��ياري زيادي ندارد.ذوالفقار عسگريان، 
پيشكسوت دوتارنوازي خراسان مي باشدو متولد سال 1311 است.

نامزدهاي نهايي جايزه  کاستا  معرفي شدند
اسامي نويسندگان راه يافته به مرحله پاياني 

پنج بخش جايزه  ادبي  كاستا  اعالم شد.
 نيل موخرجي  ،  آلي اسميت   و  كولم تويبين  
از نويس��ندگان نام آشنايي هستند كه با راه 
پي��دا كردن به مرحله نهايي جوايز  كاس��تا ، 
براي برنده ش��دن در بخش بهترين رمان با 
هم رقابت مي كنند.نامزدهاي نهايي  كاستا ي 
امس��ال در پنج بخش رمان ، رمان نخست،  
زندگي نامه ، ش��عر و ادبيات كودک معرفي ش��دند. برن��دگان اين جوايز روز پنجم 
ژانويه 201۵ مشخص مي شوند و برنده نهايي از ميان آنان روز 27 ژانويه برگزيده 
خواهد شد.يكي از نكات قابل توجه اين فهرست، كتاب  شر َمِرسان: داستان هايي از 
زندگي ، مرگ و جراحي مغز  است كه توسط  هنري مارش  به نگارش درآمده است.

 مارش در بخش زندگي نامه نامزد شده است. جان كمپبل  و  ماريون كوتس  از رقيبان 
مارش براي كس��ب اين جايزه هس��تند. نام  هلن مك دونالد  كه در هفته اخير جايزه ادبي 
 سموئل جانسون  را به خود اختصاص داد هم در اين فهرست به چشم مي خورد. او براي 
كتاب زندگي نامه اي  »ق« مثل قوش  به اين مرحله راه يافته است.در بخش بهترين رمان 
 كاستا  نويسندگان سرشناسي چون  نيل موخرجي  )زندگي ديگران(،  آلي اسميت  )چگونه 
دو نفر باشيم( و  كولم تويبين  )نورا وبستر( برگزيده شده اند.  خانه خاكستر  به قلم  مونيك 
روفي  ديگر نامزد اين بخش است.راه يافتگان به مرحله پاياني بخش رمان نخست هم 

بدين شرح هستند:  كريس  بري ،  ماري كاستلو ،  اما هيلي  و  سايمون ورو .

  نشس�ت امضاي تفاهم نامه فرهنگ 
جامع سالمت باحضوروزراي  بهداشت 
وفرهن�گ و ارش�اد در مح�ل س�تاد 

مرکزي وزارت بهداشت برگزار شد.
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي گفت: 
بح��ث كتاب و كتابخوان��ي از مهمترين 
مباحث در حوزه فرهنگ اس��ت و هفته كتاب فرصت مناس��بي اس��ت كه اهل علم، ادب، 
فضل و هنر بيش��تر به اين مقوله بپردازند.علي جنتي خاطرنشان كرد: برقراري پيوند بين 
حوزه هاي س��المت و فرهنگ، موضوعي اس��ت كه از سال ها قبل به آن مي انديشيديم كه 
خوش��بختانه در اين دوره با ابتكار دكتر هاش��مي اين مس��ئله محقق شد و مقوله فرهنگ 

م��ورد توج��ه قرار گرفت. وي با تاكيد بر اينكه، تمام پيش��رفت هاي علمي در حوزه هاي 
مختلف از جمله پزشكي، مرهون مطالعات، تحقيقات و پژوهش هايي بود كه در خواندن 
كتاب ها متبلور اس��ت، افزود: باعث افتخار ماس��ت كه كتاب قانون، تاليف ش��خصيت 
برجسته اي چون بوعلي سينا، مبناي استفاده اكثر انديشمندان عصر حاضر قرار مي گيرد. 

وزير ارش��اد در ادامه افزود: در حوزه تبليغات پزش��كي و ماهواره اي كه س��المت 
جامع��ه را تهدي��د مي كند، اليحه قانون تبليغات آماده ش��ده كه ب��ا تقديم به مجلس و 

تصويب آن مي توان مانع از تبليغات واهي در حوزه سالمت شد.
 جنت��ي در پايان خاطرنش��ان كرد: براي اعتالي س��طح س��المت جامعه مي توان از 
حوزه هاي س��ينما، تئاتر، هنرهاي تجس��مي، نش��ريات طنز و مطبوعات استفاده كرد و 

بدين ترتيب گامي در جهت ارتقاي سواد سالمت مردم برداشت.

برای اعتالی سطح سالمت می توان از هنراستفاده کرد

نگاهي به تاريخچه موسيقي پاپ از دهه 70 به بعد؛ از خشايار اعتمادي تا امروز

به موسيقي پاپ ايران  جفا نکنيم
?سروش بامداد 

ازآغاز هفته تا کن�ون، حضور ده ها هزار نفري 
مردم در آيين تش�ييع و تدفين زنده ياد مرتضي 
پاش�ايي – خواننده موسيقي پاپ- و تجمع هاي 
پراکن�ده در سراس�ر کش�ور در همان ش�امگاه 
جمع�ه 23 آب�ان م�اه، از زواياي مختل�ف مورد 

تحليل قرار گرفت.
روز س��ه شنبه نيز مراس��م يادبود خواننده فقيد و 
جوان با حضور چهره هاي مختلف برگزار ش��د و از 
برادر و دس��تيار ويژه رئيس جمه��ور تا روحانيوني 
مانن��د حجت االس��الم ش��هاب م��رادي و برخي از 
مداح��ان و البت��ه انبوه جوانان عالقه مند و مش��تاق 
برگزار ش��د.برخي بر اين باورند كه اين حضور كم 
س��ابقه را بايد بيش و پيش ازهر مولفه ديگر به تاثير 
ش��بكه هاي اجتماعي نس��بت داد يا ناشي از ابتالي 
متوفا به بيماري س��رطان و اطالع افكار عمومي از 
اي��ن قضي��ه طي يك س��ال اخير و نوعي ش��مارش 
معكوس براي او دانس��ت و خصوصا از برنامه وايبر 
ياد كرد كه امكان اطالع رساني و ارتباط را سريع تر 
و آس��ان تر از گذش��ته س��اخته اس��ت.بعضي هم به 

درس��ت از اب��راز وج��ود و اع��الم تمايالت م��درن دهه 
هفتادي ه��ا س��خن مي گوين��د و جامعه شناس��ان و مردم 
شناس��اني ه��م گفته ان��د كه اي��ن جوانان بي��ش از آن كه 
سوگوار و سياه پوش خواننده جوان موسيقي پاپ باشند با 
او هم��ذات پن��داري مي كنن��د و در جامعه اي به ش��دت 
پول زده و س��رمايه س��االر احساس ياس خود را از تشكيل 
خانواده يا زندگي به سبكي كه مي پسندند با اشكي كه در 

سوگ پاشايي فشاندند، ابراز كردند.
 اما موضوع اين گفتار درباره اين تحليل ها نيست كه همه 
در نوع خود قابل توجه و غالبا درست هستند.بلكه اين چند 
سطر بهانه اي است براي اين يادآوري كه هرچند توجه ويژه 
جامعه و خصوصا نسل امروز و باالخص متولدان نيمه دوم 
دهه 1360 خورش��يدي به بعد داليل متعدد غير موسيقايي 
دارد اما در حق خود موسيقي پاپ نبايد جفا شود.يعني نبايد 

فراموش كنيم كه خود اين نوع موسيقي نيز محبوب است و 
نشان مي دهد واقعا پاپ به معني پاپوالر- مردمي - است و 
خيلي ها آمده بودند چون موس��يقي پاپ را و خوانندگان آن 
را دوس��ت دارند.با پيروزي انقالب 13۵7 موسيقي پاپ به 
محاق رفت و خوانندگان و خنياگران يا اين عرصه را ترک 

كردند يا به خارج از كشور كوچيدند.
در دهه اول جمهوري اسالمي موسيقي سنتي و دستگاهي 
البته باقي ماند اما ازپاپ خبري نبود تا جنگ تمام ش��د.در 
دوران سازندگي بود كه كم كم صداي موسيقي پاپ شنيده 
ش��د اما آغاز واقعي پاپ بعد از انقالب را بايد از76 به بعد 
و در دوران اصالح��ات و ب��ا گش��ايش در سياس��ت هاي 
فرهنگ��ي وهن��ري دانس��ت زي��را ت��ا پي��ش از آن در حد 
چهره هايي چون عباس بهادري ) گل مي رويد به باغ(، بيژن 
خاوري)ياد تو در دل من توفان به پا مي كنه(، حسن همايون 

فال )آي نس��يم سحري...(، پرويز طاهري )مهرباني/ 
بوسه بر دس��ت محبت مي زنم، از صميميت حمايت 
مي كن��م(، مهدي س��پهر، حميد غالمعل��ي و مهرداد 
كاظمي ب��ود.از دوران اصالحات بود كه موس��يقي 
پ��اپ، بي هي��چ ارتباطي ب��ا آن س��وي مرزها و لس 
آنجلس در داخل رايج شد و سياست گذاران فرهنگي 
به جاي شعار در نفي و پرخاش، كار  ايجابي  كردند و 
چهره هايي چون خش��ايار اعتمادي، شادمهر عقيلي، 
حسين زمان، عليرضا عصار، محمد اصفهاني، قاسم 
افش��ار و ماني رهنما ظهور كردند كه غالبا هنوز هم 

هستند و بسيار ريشه كردند.
به ياد آوريم كه در سال 1377 براي اولين و آخرين 
بار جشنواره موسيقي پاپ برگزار شد و ماني رهنما را 
به عنوان برترين برگزيدند. جالب است بدانيد يكي از 
داوران اين جشنواره مسعود كيميايي بود كه هر چند به 
عنوان فيلم ساز و نويسنده شهرت و محبوبيت دارد اما 
در موس��يقي پاپ هم بس��يار صاحب نظر است و خود، 
پيانيس��ت قهاري است.نس��ل بعدي را با نام ماندگار 
ناصر عبداللهي مي شناس��يم و محسن چاووشي، علي 
لهراسبي و كاوه يغمايي تا مي رسيم به بنيامين بهادري 
و بعد نوبت به متاخرها مي رس��د كه چهره ش��اخص آن همين 
مرتضي پاش��ايي بود.به بيان ديگر، البت��ه كه همه آن عوامل 
اجتماعي و رسانه اي و نسلي را بايد مورد توجه و دقت قرار 

داد اما از محبوبيت موسيقي پاپ هم نبايد غافل شد.
اگر به اين نكته توجه كنيم راز بخشي از استقبال گسترده را 
ن��ه در بي��رون از حوزه هنر و موس��يقي كه در خود موس��يقي 
مي توان ُجست و آن را ثمره نهالي دانست كه در ميانه دهه 70 
خورشيدي غرس شد و اكنون به درخت پرباري بدل شده كه 
مرتضي پاشايي يكي از ميوه هاي آن بود.با اين نگاه جاي تعجب 
چندان��ي نمي ماند و راز ياد پاش��ايي مي توان��د به همان دليل 
استقبال از كنسرت هاي موسيقي پاپ هم باشد.اين يك واقعيت 
اس��ت كه نوع موس��يقي و ترانه خوان��ي و همخواني به زبان 
مشترک نسل امروز ايران و حداقل بخشي از آن - كه دوست 
دارد مدرن تر زندگي كند- بدل شده است.        منبع:عصر ايران

فيلم  مهمان داريم  پس از دو سال بازي نکردن 
خودخواسته دوباره پرويز پرستويي را به سينما 
آورد. ب�ا نق�ش متفاوتي در فيل�م محمد مهدي 

عسگرپور که اين روزها روي پرده است. 
بازي در نقش افرادي كه اين س��ال ها رسيدگي به 
آنها دغدغه اصلي اش ش��ده است. پرويز پرستويي 
درباره نقش  حاج ابراهيم و ويژگي هاي آن كه باعث 
شد بعد از مدت ها دوباره مقابل دوربين برود،گفت: 
احتياج داش��تم به خاطر جار و جنجال هايي كه وجود 
داش��ت خل��وت كن��م و به خ��ودم بپ��ردازم. اولين 
پيشنهادي كه بعد از اين مدت شد  مهمان داريم  بود. 
صرف نظر از اينكه اصال بدانم موضوع چيست و چه 
كار بايد بكنيم فقط فهميدم قرار اس��ت در كنار هم 
جمع  ش��ويم و همدلي كني��م. با منوچهر محمدي به 
عن��وان تهيه كننده كه پيش از اين در  خاک س��رخ  و 
 مارمولك  همكاري داشتم و محمد مهدي عسگرپور 
به عن��وان كارگردان، آدم هايي كه رزومه هايش��ان 

مش��خص است و مي دانستم فكر و ايده خوبي براي 
كار كردن دارند.

پرستويي درباره دغدغه اش براي بازي در فيلم هاي 
دف��اع مقدس گف��ت: اگر يك گذار به قطعه ش��هدا 
بهش��ت زهرا داشته باش��يم، مي بينيم پدر و مادران 
زيادي هستند كه چهار فرزندشان را از دست داده اند 
ولي هيچ وقت به اينها پرداخته نش��ده بود. احس��اس 
ك��ردم اي��ن كار ي��ك اداي ديني حداقل ب��راي آن 

خانواده است چون من هميشه اعتقاد دارم فيلمي كه 
كار مي كنيم قرار نيست همه را راضي و شاد كنيم.

 بازيگر آژانس شيشه اي درباره آشنايي اش با نقش 
حاج ابراهيم گفت: آن سادگي و صميميت حاج ابراهيم 
خيلي برايم ناش��ناخته نبود. چ��ون در دوران كودكي 
آدم هاي��ي مانند حاج ابراهيم را ب��ا چرخ وفلكش در 
كوچ��ه بازار و گذراي محله  زياد ديده بودم. خود من 
هميش��ه به عنوان كودک شايد مثال سوار اين چرخ و 
فلك ها ش��ده بودم و ديده ب��ودم آدمي براي رزقش 
چقدر تالش مي كند تا شادي براي بچه ها بياورد. حاال 
اين آدم در زندگي حضور دارد كه سه فرزندش را از 
دست داده و يك فرزند جانبازش در كنارش است و 
در عين س��ادگي زندگي مي كند بدون آنكه طلب و 

توقعي از كسي داشته باشد.
پرستويي درباره استفاده از شهرت و محبوبيتش 

ب��راي حل مش��كالت مردم در جامع��ه گفت: من 
هميشه با نزديك شدن به اين آدم ها يك مقدار به 
خ��ودم آم��دم. در زندگي مان از صبح تا ش��ب با 
كوچكترين مس��اله دروغ مي گوييم، ريا مي كنيم ، 
تهم��ت مي زنيم  اما اين آدم ها را در كنارمان داريم 
ك��ه پاكباخت��ه هس��تند. آدم هاي��ي ك��ه برخالف 
ش��عارهايي كه مي دهيم از آنها غافليم. هزينه هاي 
زيادي براي هفت��ه دفاع مقدس مي كنيم تا يادآور 
زحمات آنها هس��تيم ولي خودش��ان هيچ پشتوانه 
مال��ي و امنيت روحي و روان��ي ندارند. اي كاش 
بخش��ي از آن همه ريخت و پاش را براي خود اين 
آدم ها هزينه كنيم تا بتوانند حداقل يك آرامش��ي 
داش��ته باشند. مانند همان ناصر افشاري)جانبازي 
كه پرس��تويي پيگير درمانش در خارج از كش��ور 
ب��ود( كه دوب��اره درمانش متوقف ش��د و از گلو 

گوش��ت اضاف��ه آورده و ه��ر روز ه��م تنگ ت��ر 
مي شود. مثل شمعي كه در حال آب شدن است.

 اين چيزهايي است كه هميشه دغدغه من بوده و 
حرف من اين اس��ت كه اصال قرار نيس��ت بگوييم 
اين حرف ها را به جامعه س��ينمايي خودمان بگوييم 
كه بياييد موضوعات ديگر را كنار بگذاريم و فقط 
ب��ه دفاع مق��دس بپردازيم نه؛ ول��ي اتفاقا نزديك 
ش��دن ب��ه اي��ن موضوعات ي��ك مقدار م��ا را به 
خودمان مي آورد و باعث مي شود آن كارهايي كه 
دلمان مي خواهد را درست تر انجام دهيم و رفتار و 
كردارمان را عوض كنيم. ما لطفي به اينها نمي كنيم 
اتفاق��ا اين آدم ها در همين زندگي روزمرگي، ما را 

به خودمان مي آورند.
بازيگ��ر فيل��م مارمول��ك درب��اره كارگرداني 
عس��گرپور در فيلم مهمان داريم گفت: س��ادگي، 
صميمي��ت و آرامش��ي كه عس��گرپور در كار به 

عنوان كارگردان داشت را هيچ وقت نديده بودم. 

در کش�ور ما عده اي هستند که مي توانند از هر اتفاق 
کوچک و بزرگي سوءاس�تفاده کنند و براي اتفاقات تلخ 
هم برنامه ريزي اقتصادي کنند؛ حتي اگر اين اتفاق تلخ، 

مرگ يک فرد نه چندان معروف باشد.
چند روزي از فوت مرتضي پاشايي نگذشته كه عده اي 
روش هاي��ي ب��راي درآمدزاي��ي از اين حادث��ه را طراحي 
كرده اند. در مراسم تشييع اين هنرمند، ديده شد كه عده اي 
در كم��ال ناب��اوري مجموع��ه اي از آهنگ ه��اي او را 

جمع آوري كرده و به حاضران در جمع مي فروختند. اتفاقا 
قيم��ت اي��ن آلبوم ها هم از آنچه به طور معمول در س��طح 
ش��هر فروخته مي ش��ود بسيار بيش��تر بود. در سوي ديگر 
تعدادي نوجوان در حال فروختن پوسترهايي با عكس هاي 
مختلف از مرتضي پاش��ايي بودند.با اي��ن اوصاف، اينكه 
پ��س از مدتي ع��ده اي به فكر انتش��ار كت��اب خاطرات 
مرتضي پاش��ايي بيفتند، عده اي عكس هاي منتشرنشده او 
را در اينترن��ت انتش��ار دهن��د يا برخي از ص��داي او براي 

تيزرهاي تبليغاتي و فيلم هايش��ان اس��تفاده كنند تا فروش 
بيشتري داشته باشند، چندان دور از ذهن نيست.

 حبيب  به ديدار خانواده مرتضي پاشايي رفت
 سه ش��نبه شب در حالي كه خانه پدري 
مرتضي پاش��ايي ميزبان تع��داد زيادي از 
اهال��ي هنر بود، حبيب محبيان نيز به ديدار 

خانواده پدري اين خواننده پاپ آمد. 
حبي��ب در ابتدا با تني چند از حاضرين در 
جم��ع خوش و بش كرد و س��پس با خانواده 
پاش��ايي اب��راز همدردي نمود. در مراس��م 
سومين روز درگذشت مرتضي پاشايي در مسجد اميرالمومنين مرزداران 

تهران هم حبيب به همراه خيل عظيمي از مردم حضور يافته بود.
ناصرپاشايي:مسببان انتشار فيلم پسرم شناسايي شوند

پدر مرتضي پاشايي و سيد جواد هاشمي از 
دوس��تان نزديك مرحوم پاشايي در حاشيه 
مراسم س��ومين روز درگذشت اين خواننده 
پاپ كشورمان نسبت به انتشار فيلمي كه از 
لحظه آخر مرگ مرتضي پاشايي در فضاي 
مجازي پخش شده است واكنش نشان دادند.

ناصر پاش��ايي اظهار ك��رد: با توجه به 
اينك��ه اين روزها ش��رايط و حال روحي خوب��ي ندارم طي روزهاي 
آينده حتما در مورد انتشار فيلم و شكايت درباره آن صحبت خواهم 
كرد؛ در حال حاضر در شرايط مناسبي نيستم كه بتوانم صحبت كنم.

 ملبورن  بهترين فيلم جشنواره قاهره شد
فيلم  ملبورن  س��اخته نيما جاويدي جايزه 
 ه��رم طاليي  بهترين فيلم س��ي و شش��مين 
جشنواره فيلم قاهره مصر را از آن خود كرد.

فيلم س��ينمايي  ملبورن  در اولين نمايش 
بين المللي خود به عنوان فيلم افتتاحيه بخش 
هفته منتقدان هفتاد و يكمين جشنواره فيلم 
وني��ز ب��ه نمايش درآم��د كه با اس��تقبال 

تماشاگران، منتقدان و دست اندركاران حرفه اي سينما مواجه شد.
 خداحافظي طوالني  صداگذاري مي شود

فرزاد موتمن كارگردان س��ينما با بيان 
اي��ن مطل��ب ك��ه تدوين فيلم س��ينمايي 
 خداحافظي طوالني  به پايان رسيده است، 
گف��ت: ايرج ش��هرزادي در ح��ال حاضر 

صداگذاري اين فيلم را برعهده دارد.
 خداحافظ��ي طوالن��ي  عاش��قانه اي در 
فضاي كارگري و صنعتي است و ماجراي 

م��ردي را رواي��ت مي كند كه از اتهام يك قتل جنجالي تبرئه ش��ده، 
ولي جامعه و اطرافيانش هنوز به عنوان مجرم نگاهش مي كنند.  

بازگشت رادش با سريال مهران مديري
نص��راهلل رادش بازيگر تلويزيون كه پس 
از ايف��اي نقش در س��ريال  روزگار جواني ، 
حضور كمرنگي در تلويزيون داشت و كمتر 
حاضر به مصاحبه بوده اس��ت، از حضورش 

در سريال  اتاق عمل  مهران مديري خبر داد.
اين بازيگر درخصوص جديد ترين كارش 
در تلويزيون و حضورش در س��ريال مهران 
مديري گفت: س��ريال  اتاق عمل  جديدترين كارم در تلويزيون است و به 
عنوان يكي از اعضاي ثابت بيمارستان در اين سريال حضور خواهم داشت.

اميدوارم سرافراز مشکالت صداوسيما را حل کند
كارگردان س��ريال هاي  مادرانه  و  كيميا  
درخصوص انتصاب علي اصغر پورمحمدي 
به عنوان معاون محمد س��رافراز در س��يما 
اظهار كرد: جاي اميدواري اس��ت با ورود 
ايش��ان به اين عرصه، شرايط بهتري براي 

تلويزيون رقم بخورد.
جواد افش��ار اظهار كرد: از اينكه ايشان 

قبول مس��ووليت كردند، تبريك مي گويم و جاي اميدواري اس��ت كه 
مشكالتي كه وجود داشته است با دست تواناي ايشان برطرف شود.

جديدترين خبرها از فيلم نيکي کريمي
تدوين فيلم س��ينمايي  شيفت ش��ب  به كارگرداني نيكي كريمي به 
نيمه رس��يد. هايده صفي ياري كه تدوين آثاري همچون  جدايي نادر 
از س��يمين ،  آژانس شيش��ه اي ،  روبان قرمز  و... را در س��ابقه كاريش 
دارد، اي��ن روزها مش��غول تدوين جديدترين س��اخته نيكي كريمي 
اس��ت. در  شيفت شب  محمدرضا فروتن و ليال زارع نقش هاي اصلي 

را به عنوان يك زوج ايفاء مي كنند.  

کدکني ومعتمد آريا هم به کتاب فروشي مي روند
اهالي فرهنگ و هنر به فراخوان احمد مس�جدجامعي 
پاس�خ مثب�ت دادند ت�ا ام�روز در يک اق�دام نمادين به 

کتابفروشي ها بروند.
 يكي از اين نويس��ندگان دكتر محمدرضا شفيعي كدكني 
اس��ت كه در نشر آينده حضور پيدا مي كند.نشر ثالث نيز در 
اقدامي جداگانه از نويسندگان، شاعران و سينماگران دعوت 
كرده اس��ت تا در كتابفروش��ي اين انتشارات حضور يابند و 
كس��اني همچ��ون احمدرضا احمدي، ليلي گلس��تان، فاطمه 
معتمدآريا، سيدعلي صالحي، جواد مجابي، انديشه فوالدوند، بيژن اشتري، اسداهلل امرايي 
و... از جمله كس��اني هس��تند كه به اين مكان مي روند.گفتني است، مسجدجامعي، وزير 
پيشين فرهنگ و ارشاد اسالمي، با انتشار فراخواني از پديدآورندگان و اصحاب فكر و 
فرهنگ خواس��ت تا به مناسبت هفته كتاب، امروز در حركتي نمادين در كتابفروشي هاي 

سراسر كشور حضور به هم رسانند.
او در اين فراخوان آورده است:  كتاب در سنت فرهنگي ما، ارزش و اعتبار زيادي دارد و 
كتابخواني در كالم بزرگان ديني و ملي ما همواره به عنوان رفتاري پسنديده، توصيه شده 
اس��ت. در دنياي جديد نيز خواندن كتاب از نش��انه هاي پيشرفت جوامع شناخته مي شود. با 

اين همه كتابخواني در زندگي روزمره ما ايرانيان جايگاه چندان محكمي ندارد .

حضور نوازندگان زن در کنسرت ها مانعي ندارد
س�خنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تاکيد کرد 
که حضور نوازندگان زن در کنسرت هايي که مجوز ارشاد 

را دارند، بالمانع است.
حس��ين نوش آب��ادي در دومي��ن نشس��ت از سلس��له 
نشس��ت هاي تبيين سياست هاي راهبردي وزارت ارشاد در 
حوزه ه��اي مختل��ف فرهنگي و هن��ري در جمع خبرنگاران 
گفت: آنچه باعث صادر نشدن مجوز براي بانوان در عرصه 
موس��يقي مي شود، اجرا به صورت تك خواني و تك نوازي 

اس��ت. نوش آب��ادي درباره صدور مج��وز براي گروه ها و خواننده ه��اي زيرزميني نيز 
اينگونه واكنش نش��ان داد: مجوزهايي كه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي براي آثار 
صادر مي كند مبتني بر آثار اس��ت نه ش��خصيت افراد. مجوزهاي ما روي اثر و محتوا 
تأكيد دارد و اگر اثري كه درخواس��ت مجوز داده محتواي مناس��بي داش��ته باشد مجوز 

مي گيرد، شايد شخص مجوزگيرنده سابقه  خوبي در جامعه نداشته باشد.
وي مشخصا درباره افرادي چون اميرحسين مقصودلو معروف به اميرتتلو و آرمين 
گفت: درباره اين دو فرد هنوز مجوز اعطا نش��ده اس��ت و بايد آثارش��ان دوباره ارائه 
شود. درباره آمدن ياني، خواننده به ايران نيز اطالعي ندارم چرا كه به وزارت ارشاد 

ارتباطي ندارد. 

رونق کاسبي هاي جديد با فوت خواننده محبوب

اولین اظهارنظر پرستویي درباره مهمان داریم


