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پ!
انتقادطنزآمیزبردپیتازترام 

بهاره رهنما از جداییاش گفت
بهاره رهنما در نشست نمایش ׳׳دیگری׳׳ با حضور شیوا اردویی و مهیار
طهماسبی در پاسخ به سوال یکی از کاربران که پرسیده بود:
׳׳من یک حسن در رفتار
خانم رهنما دیدهام که بعد از
جدایی از همسر سابقشان از
ایشان به خوبی یاد کردهاند.
از جمله شبی که من نمایش
׳׳دیگری׳׳ را دیدم ایشان از
مردانخوبیکهدرزندگیشان
بودهاند یاد کردند از جمله پدر
و برادر و همسر سابقشان .این رفتار شایسته را همه ما باید انجام دهیم.׳׳گفت:
׳׳این نیز یکی از مصادیق عدم اعمال خشونت نسبت به یکدیگر است .پیمان
قاسمخانی قدیمیترین دوست زندگی من است و ما  25 ،24سال است که با هم
دوستیم و ادامه پیدا نکردن زندگی مشترکمان دلیل نمیشود که دوستیمان
لطمه ببیند( .با لبخند) جدا از این من ِ
فان پیمان قاسمخانی هستم .او رفیق خوبی
برایم است و امیدوارم این فرهنگ خصوصًا در میان کسانی که بچه دارند جا
بیفتد .چون بچهها حتی اگر  50یا  60سالشان هم شود باز هم پدر و مادرشان
را در کنار هم میبینند و در کنار هم میخواهند.׳׳
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برد پیت با حضور در برنامه جیم جفری همه را غافلگیر کرد .این بازیگر
سرشناس در قامت کارشناس هواشناسی در این برنامه حاضر شد.مجری
برنامه در پایان خطاب به تماشاگران گفت:
׳׳برای درک بهتر تبعات خروج ترامپ از معاهده آب و هوایی پاریس از
کارشناس هواشناسی دعوت میکنیم که برایمان توضیح دهد.׳׳
دوربین که به سمت کارشناس هواشناسی چرخید همه غافلگیر شدند
چرا که برد پیت را در قامت کارشناس هواشناسی روبروی نقشهای از جهان
دیدند ،که حرارت در سراسر آن قابل مشاهده بود.برد پیت به زبان طنز با
اشاره به نقاط مختلف جهان روی نقشه اعالم کرد که در تمام نقاط دمای
هوا افزایش خواهد یافت .او در پاسخ به پرسش مجری درباره پیشبینی
هوای آینده گفت:׳׳آیندهای وجود ندارد.׳׳
به این ترتیب برد پیت به زبان طنز از سیاستهای محیط زیستی دونالد
ترامپ و تصمیم او برای خروج از معاهده پاریس انتقاد کرد.

عبدالطیف کشیش که سال  ۲۰۱۳برای فیلم ׳׳زندگی ادل׳׳ نخل طالیی
جشنواره فیلم کن را دریافت کرد برای تامین هزینههای فیلم تازهاش ،نخل
طال را به همراه چند تابلوی نقاشی به کار رفته در فیلم خواهد فروخت .فیلم
جدید کشیش با عنوان ׳׳مکتوب ،عشق من׳׳ به دلیل مشکالت مالی در مرحله
پستولید متوقف شده است.در بیانیهای به این منظور آمده است:
׳׳برای جمعآوری هزینه مورد نیاز برای تکمیل فرایند پس تولید بدون
تاخیر بیشتر شرکت تولید و توزیع فرانسوی ׳׳کواتسو׳׳ برخی از اشیاء مربوط
به آثار سینمایی عبدالطیف کشیش را حراج میکند .این اشیا شامل نخل
طالیی جشنواره سال  ۲۰۱۳و تابلوهای نقاشی به کار رفته در فیلم ׳׳زندگی
ادل׳׳ میشود.׳׳
کارگردان تونسی ׳׳زندگی ادل׳׳
هنوز درباره این كار جنجالی هیچ
اظهارنظری نکرده است هر چند
که چندان با جنجال درست کردن
بیگانه نیست .׳׳زندگی ادل׳׳ یکی از
جنجالیترین برندگان نخل طالی
جشنواره فیلم کن به شمار میرود.
ادل اگزارکوپولوس و لئا سیدو
بازیگران فیلم ׳׳زندگی ادل׳׳ نیز نخل
طال گرفتند.اندک زمانی پس از پایان
جشنواره فیلم کن جنگ لفظی میان کشیش و لئا سیدو جنگ لفظی به پا شد و
سیدو با انتقاد از متدهای فیلمبرداری کشیش اعالم کرد که دیگر هرگز با این
کارگردان همکاری نخواهد کرد .کشیش نیز در مقابل سیدو را کودکی مغرور
و لوس نامید.سخنگوی عبدالطیف کشیش با اشاره به پیمان عدم افشا میان
کمپانی تولید و سرمایهگذاران فیلم اعالم نکرد که به پایان رساندن کار تولید
فیلم چه میزان پول نیاز دارد.

		
اولين قدم براي شاد کردن و سعادت همسرتان پذيرفتن اوست

علی کبر خدابخش مدیر روابط عمومی معاونت صدا درباره شرایط
تدفین مهران دوستی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) گفت:
مهرانبهدالیلیدرهیچ
مراسم خاکسپاری شرکت
نمیکرد جز خاکسپاری
رضا صفدری .روز قبل
از مراسم تدفین مهران،
به دلیل پر بودن قطعه
هنرمندان ،باید از یکی از
خانوادههای هنرمندان
درگذشته ،اجازه دفن در
طبقه دوم را میگرفتیم که
چند اسم به ما اعالم کردند.
اما در مجال اندک آن هم شنبه غروب چه میشد کرد؟ به هر حال خودم
با همسر یکی از هنرمندان صحبت کردم و اعالم رضایت کردند و ساعت
 8شب بود كه برای اخذ مجوز ،فردی را فرستادیم کرج تا این کار را
انجام دهد ،اما نشد.سرم را روی دستهایم گذاشته بودم و آهی کشیدم...
ناخودآگاه به یاد دوست عزیزم امیر قمیشی افتادم که با مرحوم رضا
صفدری رفیق بود .زنگ زدم و ماجرا را گفتم .با تنها وارثان رضا صفدری
تماس گرفتیم که خواهرزادههایش بودند و با کمال میل پذیرفتند که
رضایت دهند.خواهرزاده مرحوم رضا صفدری که در دبی زندگی میکرد
به من گفت ،من دبی هستم پرواز میکنم میآیم تا مراحل کار را انجام
دهیم .روز یکشنبه صبح تهران بود و رفتم رضایتنامه را گرفتم .خوشحالی
من از این بود که دو دوست گوینده رادیو در کنار هم آرام خواهند گرفت
و دعای مردم نثار روح هر دو میشود.
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