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جورج کلونى پول پارو مى کند

شهروند| فهرست پردرآمدترين بازيگران مرد 
جهان اعالم شد و باز هم رده نخست اين فهرست 
به جورج کلونی رسيد. هنرپيشه ای که در يک سال 
گذشته باوجود اين که فيلمی بر پرده نداشته، اما 
با درآمدی ۲۳۹ ميليون دالری که البته بر اساس 
گزارش نشريه فوربس بيشــترش از فروش سهام 
کلونی در يک کارخانه به دســت آمده، بيش از هر 
بازيگر ديگری پول سازی کرده است. درآمد جورج 
کلونی که در فهرست سلبريتی های پردرآمد نيز 
جايگاه نخست را به خود اختصاص داده، در قياس با 
پردرآمدترين بازيگر زن که ٤٠ميليون دالر کسب 
کرده،  فاصله معناداری دارد و باعث بروز بحث های 

رسانه ای زيادی شده است. 

داد
روی

بازیگرانى که با یک سریال ستاره شدند

شهرت در یک چشم  به هم زدن! تجلیل با طعم کنایه! 
بزرگداشت هاى پر از طعنه

  و زخم زبان جشن خانه سینما برگزار شد

شهروند| در شرايطی که در روزهای اخير سينمای 
ايران تحت الشــعاع درگذشــت عزت اهللا انتظامی و 
سيدضياالدين دری روزهای غمباری را سپری می کرد، 
آيين بزرگداشت های جشن خانه سينما در تاالر ايوان 
شمس برگزار شــد و از داريوش مهرجويی، داريوش 
اسدزاده، سيد مهدی شجاعی و ابوالحسن تهامی نژاد 

تجليل به عمل آمد.
آغازگر سخنان مراسم جشن سينما علی نصيريان، 
رئيس بيستمين جشن خانه سينما بود که با اشاره به 
نبود عزت اهللا انتظامی گفت: باور نمی کنم چنين شور 
و استعداد و شوخ طبعی خاموش شده باشد. اين روزها 

ما خيلی شرايط جشن نداريم اما زندگی همين است.
داريوش مهرجويی

علی نصيريان به آشنايی اش با داريوش مهرجويی 
اشاره کرد: غالمحسين ساعدی، داريوش مهرجويی 
را پشــت صحنه نمايش آی با کاله آی بی کاله آورده 
بود که اين سبب آشنايی شد و همان جا گفته شد که 
سناريوی گاو در حال نوشته شــدن است. ما با کمک 
مهرجويی با سينما آشنا شــديم. يعنی می خواستم 
درباره مهرجويی بگويم ايشان بود که به ما فرصت داد 
در ٤فيلم مهم گاو، هالو، دايره مينا و آقای پستچی بازی 

کنيم. دوست داشتم در تريبونی اينها را اعتراف کنم.
در ادامه در کليپی مهرجويی به نقــل خاطراتی از 
فيلم ها و توقيف آنها پرداخت: هرموقع می خواهيم  کاری 
کنيم که کمی از ســطح درک مامورين نظارت باالتر 
است فيلم را توقيف می کنند و آن چه بر سر سنتوری 
پيش آمد خيلی دلســرد کننده و بر من اثرگذار بود. 
صدرعاملی با اشاره به اين که «شرمنده هستم که آن 
زمان سنتوری در محاق توقيف بود و فيلم من اکران شد 
و اگر آن فيلم اکران شده بود شايد يکی ديگر از بازيگران 
ما گلشيفته فراهانی االن اينجا بود»؛ سکان را به فريدون 
جيرانی سپرد تا از مهرجويی بگويد: با همه احترامی 
که برای کيميايی قايل هستم ولی بايد بگويم تفکر با 
فيلم  گاو مهرجويی از طريق سينما ميان مردم رفت.

محسن اميريوسفی هم گفت: اتفاقات مختلفی در اين 
سال ها افتاده ولی چه شد که ترک وطن بهرام بيضايی 
را ديديم و هيچ نگفتيم؟ چه شد که خانه نشينی ناصر 
تقوايی را ديديم و هيچ نگفتيم؟ در اين بين مهرجويی 
فيلسوف سينما و فخر اين حوزه است و اميدوارم شرايط 
برای ساخت فيلمش در پنجاهمين سال فعاليت ايشان 

فراهم شود.

هیجان انگیز

شهروند| بی شک برنده اصلی شب اهدای جوايز ام تی وی جنيفر لوپز بود؛ خواننده و بازيگری 
که نه تنها با بردن جايزه ويژه مايکل جکســون به فهرست اســاطير و بزرگانی چون ديويد بوی، 
گروه بيتلز، ريچارد لســتر، مدونا، گانز ان روزز و بيانسه پيوست که جايزه بهترين همکاری را نيز 
به  دســت آورد تا شب موفق و پرباری را پشت سر گذاشته باشــد. در مراسم ام تی وی بخشی هم 
اختصاص داشت به بزرگداشت آرتا فرانکلين ملکه تازه  درگذشته موسيقی سول که در اين بخش 
مدونا درباره تأثيرات فرانکلين روی خودش صحبت کرد: زنده باد ملکه. آرتا فرانکلين زندگی من 

را تغيير داد. موفقيت های من بدون او اتفاق نمی افتاد. 

ام تى وى
جى لو را 
رستگار کرد

ره
چه

درخشش يا خاموشی؟!
اشتهار و فراموشی. چرخه محتومی که در ذات تلويزيون 
است و ســتارگان اين وادی بارها در معرض اين دو ترم مهم 
کارنامه هر بازيگری قرار می گيرند. در حقيقت در عين حال 
که تلويزيون بستر بســيار خوبی برای ستاره سازی است، اما 
هم زمان اين قابليت را نيز دارد که همان ســتاره ها را نيز در 
کوتاه زمانی به زمين گرم بزند. در همين ســال های اخير به 
کرات ديده ايم بازيگرانی را که با يک سريال ستاره شده اند و 

در ادامه هيچ.
در پناه تو

در مرور سريال هايی که به اصطالح گرفته اند، بيش و پيش از 
همه ياد بازيگرانی می افتيم که با آن سريال ها چهره شدند و با 
همان تک سريال به جايی رسيدند که خيلی ها ساليان سال در 
رويای رسيدن به آن جايگاه بودند. در پناه تو شايد تنها سريالی 
باشد که توانسته چندين و چند ستاره پرتداوم را به دنيای سينما 
و تلويزيون معرفی کند. ملــودرام جوانانه حميد لبخنده که 
ناشناخته هايی چون لعيا زنگنه، پارسا پيروزفر، حسن جوهرچی 
و رامين پرچمی را ســتارگانی فروزان کرد کــه در اين عرصه 
ماندگار شدند. چنانچه حتی سوخته ترين چهره اين جمع يعنی 

رامين پرچمی نيز به هرحال در اين عرصه ماندگار شد.
مردان آرام!

تقريبا يک دهه بعد، اين اتفاق برای پوريا پورسرخ نيز رخ 

داد. او که با سريال وفا يک معرفی و آغاز هيجان انگيز را تجربه 
کرده بود، از آنهايی بود که در ادامه در دام چاله شهرت مدفون 
نشد و اگرچه کژدارومريز اما به هرحال در اين وادی ماندنی شد 
و هنوز هم نامی قابل اتکاست. مثل مصطفی زمانی که او نيز با 
نقش يوسف در سريال مرحوم سلحشور معرفی شد و پس از 
آن کوشيد جايگاهش را نه تنها حفظ کند بلکه آن  را ارتقا نيز 

بدهد. البته بهتر و هوشمندانه تر و موفق تر از پوريا پورسرخ.
طالع نحس

ســريال نرگس ســيروس مقدم را يادتان مانده؟ سريالی 
بدطالع که ستارگانش را عاقبت به خير نکرد. در ملودرام ٩٠شبه 
نرگس؛ زنده ياد پوپک گلدره دوباره در مسير ستاره شدن قرار 
گرفته بود که با درگذشتی ناگهانی به پايان رسيد. ستاره مرد 
آن سريال نيز مهدی ســلوکی بود که با معيارهای آن روزها 
خوش چهره حســاب می شــد. اما خيلی زود روند فراموشی 
او آغاز شــد تا حدی که اين روزها با اين که در اين وادی نفس 
می کشد، اما جايگاهش کمترين شباهتی با روزهای پخش 
سريال نرگس ندارد. موقعيتی شبيه خاطره حاتمی که او نيز 

روند ستارگی تا خاموشی را خيلی سريع طی کرد.
ماجراهای سحر خانم

کمتر کسی اســت که فراموش کرده باشد سحر قريشی 
و شاهرخ استخری با ســريال دلنوازان سهيلی زاده معرفی 
شدند. البته استخری چند کار نصف ونيمه انجام داده بود، اما 

با اين کار و سپس فاصله ها ديده شد و هنوز هم هر دوی اين 
بازيگران اشتهارشان را حفظ کرده اند.

مورد عجيب سروش صحت
اين کارگردان در اين بحث با معرفی ٥ســتاره صدرنشين 
اين سرفصل است. او در ســريال هايی که ساخته با معرفی 
بهنام تشــکر، هومن برق نورد و ويدا جوان در ســاختمان 
پزشکان، پژمان جمشيدی در سريال پژمان، محمد نادری 
در شمعدونی و هوتن شکيبا در سريال ليسانسه ها نقش خود 
را در تزريق چهره های جوان بــه بدنه بازيگری تلويزيون به 

بهترين وجهی به انجام رسانده است.
اين زنان محبوب

ماجرای نرگس محمدی و سريال ستايش را يادتان است؟ 
قطام ويشکا آسايش را فراموش نکرده ايد که؟ شيال خداداد 
را در سريال مسافری از هند چطور؟ بهنوش طباطبايی را در 
همين سريال چه؟ يادتان است مرجان محتشم زمان پخش 

سريال پس از باران چه قدر محبوب شده بود؟ 
مسير مبهم

ســتارگان تلويزيونی امــروز نبايد فرامــوش کنند راه 
امــروز آنها را خيلی ها پيشــتر طی کرده انــد. در اين بين 
بعضی هايشــان چون لعيا زنگنه، مصطفــی زمانی، پوريا 
پورسرخ به سرمنزل مقصود رسيده اند، برخی چون مرجان 
محتشم، شيال خداداد و خيلی های ديگر يا از مسير اصلی 
خارج شده و يا هم به بيراهه زده اند 
و برخــی ديگر نيز چون ســارا 
بهرامی که با ســريال تاريخی 
پروانه معرفی شــد راهی ديگر 
بازيگرانی  گرفته انــد.  پيش 
که با يک ســريال ستاره 
شــدند، خــود يــک 
سريال است که تا ابد 
می تواند ادامه داشته 

باشد.

امين فرج پور| اين روزها هر جا را باز می کنی، چه سايت باشد و چه روزنامه و هفته نامه، می توانی مطمئن باشی که از سينا مهراد و ريحانه پارسا يا سامان صفاری عکس 
و خبری خواهی ديد. يعنی رسانه ها خود را خفه کرده اند از بس که از هنرپيشگان تازه از راه  رسيده سريال های پدر و دلدادگان عکس و خبر زده اند و راه صدساله آن ها 
را يک شبه کوتاه کرده اند. اين اتفاق اگرچه ممکن است برای اين نورسيدگان شيرين باشد، اما در ذات خود حاوی يک هشدار بلند نيز هست. هشداری که بعضی از 

ستارگانی که پيش از اين چند نفر همين راه را رفته بودند آن را نشنيدند و در نتيجه به مسيری افتادند که مقصدش فراموشی بود.

ون
ریب

ت
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـاى 
سـکونت خود (مثـال پارك ها 
یـا سـوله ها) را بـراى مواقـع 

کنیـد. شناسـایى  بحرانـى 

امیدهاى فوتبال در اندونزى حبس شدند!

تيم فوتبال اميد بعد از حذف از بازی های آســيايی 
جاکارتا برای بازگشــت به تهران دچار مشــکل شده 
و ســرگردانی گريبان کاروان فوتبال ايــران را گرفته 
است. گروهی از ملی پوشان صبح روز گذشته به تهران 
بازگشتند؛ اما يک گروه ديگر با مشکلی عجيب رو به رو 
شدند. از آنجا که برای بازگشت به تهران بليت به تعداد 
اعضای اين تيم وجود نداشت، قرار شد اعضای اين تيم 
با چند پرواز به تهران سفر کنند که گروه دوم به دليل 
داشتن تجهيزات پزشکی با مشکل برگشت تجهيزات 
روبه رو شدند. ظاهرا به دليل تهيه بليت متفرقه هر نفر 
تنها می تواند ٢٠ کيلو بار با خود به همراه داشته باشد 
که به دليل داشتن برانکارد و همچنين تخت ماساژ اين 

تجهيزات برگشت خورده اند.

خبر

خسرو سينايی:  هميشه 
فيلمســازی را دوســت 
داشتم اما حواشی اش برايم 
جالب نبود. فيلمسازی  را از 
اين جهت انتخاب کردم که 
می توانســتم از ادبيــات، موســيقی و هنرهای 
تجسمی در ترکيب با هم استفاده کنم. من در ايران 
خيلی سفر کردم در نهايت به اين نتيجه رسيدم 
که ما ايرانی ها مدعی هســتيم که مملکتمان را 
خيلی دوســت داريم ولی هيچکدام کشورمان را 

درست نمی شناسيم.

به  کرانچار:   زالتکو 
هيچ وجــه اگر به عقب 
تصميمم  در  بازگرديم 
تغييــری بــه وجــود 
نمی آيد. در مســابقه با 
ميانمار به ٦ بازيکن فرصت داديم که در اين 
ميادين ســخت کســب تجربه کنند. اين 
بازيکنان تالش کردند تا ارزش های خود را 
نشان دهند و همچنين هدف ما اين بود که 
به بازيکنانی که طی ٧٢ ســاعت دو مسابقه 
ســخت را پشت سر گذاشــتند، استراحت 
بدهيم. همچنين اين فرصت را برای ســاير 
نفرات فراهم کرديم که اين نفرات را محک 
بزنيم و اين احساس را نداشته باشند که به  
عنوان بازيکن تمرينی به اينجا آمدند و فقط 

همراه ما هستند.

افشــار:  مهنــاز 
شخصيت هايی که تيپ 
هستند ســختی از نوع 
خاص خودشان را برای 
آن  بــه  دادن  شــکل 
کاراکتر دارند، ولی شخصيت هايی که تيپ 
نيستند هم سختی خاص خودشان را دارند 
و در ســينمای امروز برای يک شــخصيت 
معمولی زندگــی کردن هــم چالش های 

خودش را دارد.

مسعود سلطانی فر: در 
جام جهانی فوتبال نتيجه 
تاريخی رقم خــورد و در 
مسابقات مختلف جهانی 
و آســيايی رشــته های 
کشتی، ووشو، شــطرنج، کاراته و وزنه برداری 
اتفاق های بسيار خوبی رقم خورد. در اين چند 
روز بازی های آسيايی نيز در رشته های مختلف، 
ورزشــکاران ما درخشــيدند و اميدواريم در 
روزهــای آينــده و رشــته های باقيمانده نيز 
ورزشــکاران ما بتوانند از جايگاه ورزش ايران 

دفاع کنند.

دنیا کم آورد، پسر!
سهراب مرادى در گفت وگو با «شهروند» از لحظه شکستن رکورد وزنه بردارى جهان مى گوید

حسين جمشيدی- شهروند| نتايج وزنه برداری تا 
اينجای بازی های آسيايی منهای سهراب مرادی که 
پيش بينی می شد چنين رکوردهای را ثبت کند، چيزی 
شــبيه فاجعه بوده اســت. از ۴ وزنه بردار کشورمان 
۳ نفر اوت کردند و هيچ مقامی به دســت نياوردند؛ 
اتفاقی که ديروز برای کيانوش رستمی رخ داد و او مثل 
مسابقات جهانی  سال ۲۰۱۷ با انتخاب عجيب خودش 
بدون مشــورت با مربيان حتی نقره هم نگرفت. البته 
طالی سهراب مرادی و رکوردشکنی او اجازه نداد که 
کام عالقه مندان به اين رشته تلخ بماند. بعد از کسب 
سيزدهمين مدال طالی کاروان ايران با سهراب مرادی 
که يک تنه رکورد خودش و آسيا و جهان را شکسته 
بود همکالم شــديم که در ادامه مشروح گفت و گوی 
«شهروند» با قهرمان دســته ۹۴ کيلوگرم بازی های 

آسيايی را می خوانيد:  
به نظر می رسيد جای اين مدال طال در کارنامه ات خالی بود؛ 

درست است؟
بله؛ من زحمات زيادی کشــيده بــودم. بيش از 
۶ ماه است که در اردوهای شــبانه روزی هستيم و با 
برنامه ريزی درست سعی کردم رکوردهای خودم را به 
حد خوبی برسانم. من رکوردهايی که در اين مسابقات 
زدم را بارها در تمرينات ثبت کرده بودم و حتی باالتر 
از اين هم بارها وزنه زدم. به  هر حال اين طالی بازی های 
آسيايی بود که برای نخســتين بار به آن رسيدم و از 
اين بابت خوشــحالم. بعد از کسب مدال طالی جهان 
و المپيک فقط به اين فکر می کــردم که در بازی های 
آسيايی هم طال کسب کنم. به همين دليل خودم را کامال 
آماده کرده بودم؛ البته کار من تمام نشده و بايد خودم را 

برای مسابقات جهانی آماده کنم.
درباره رکوردشکنی صحبت کن. رکورد يکضرب را زدی؛ اما 

در دوضرب پيش بينی ما درست از آب درنيامد؟
مهم برای من يکضرب بود که بتوانم رکورد را به نام 
خودم ثبت کنم. من  ســال قبل در دوضرب و مجموع 
توانسته بودم رکورد جهان را به نام خودم ثبت کنم؛ اما 
امسال بيشتر تمرکزم روی يکضرب بود. خدا را شکر 
با ۱۸۹ کيلوگرم توانستم رکورد يکضرب جهان را بعد 
از ۲۰ سال جابه جا کنم. فکر می کنم اين قديمی ترين 
رکوردی بود که در وزنه برداری جهان باقی مانده بود. 
در دوضرب هم وزنه را می توانستم باال ببرم اما از دستم 

افتاد.
در تمرينات تا ۲۴۰ کيلوگرم را هم باالی سر بردی؛ حتی در 

ليگ برتر هم توانستی اين رکورد را ثبت کنی.
بله؛ اين اتفاق بارها رخ داده بود اما در روز مســابقه 
نشد. هدف اول من مدال طال بود و بعد از آن می خواستم 

رکورد بزنم. از عملکرد خودم راضی هستم.
به نظر می رسد شما رکورددار اين دسته مانديد؛ چون از اين 
پس دسته ۹۴ کيلوگرم حذف شده و به ۹۶ کيلوگرم تغيير 

پيدا می کند.
اين رکوردها ديگر ماندگار شــد و من بايد در دسته 
۹۶ کيلوگرم وزنه بزنم. فکر می کنم امسال در مسابقات 
جهانی برای اولين بار رقابت های اين دســته برگزار 
می شود که می توانم آنجا هم رکوردم را ثبت کنم. اين 
تغيير اوزان برای من بد نشد و فقط ۲ کيلوگرم بايد وزن 

خودم را اضافه کنم.
يک وزنه بردار ديگر هم در اين دســته داشتيم؛ پيش بينی 

می شد کيانوش هم بعد از تو مدال نقره را بگيرد.
کيانوش وزنه بردار بزرگی است و می تواند در آينده 
موفق باشــد. ما قبــال در وزن ۸۵ کيلوگرم هم با هم 
بوديم و در المپيک ۲۰۱۲ با يکديگر وزنه زديم. حاال از 
اين پس هم در وزن جديد با هم هستيم. من در مسابقه 
تمرکزم روی کار خودم بودم و اصال نمی دانم کيانوش 
چه انتخاب هايی داشــت و چگونه کارش را پيش برد. 
متاسفم که او به مدال نرسيد؛ اما ان شاءاهللا در آينده 

اين اتفاق رخ می دهد.
سهراب مرادی با اين رکوردهای فوق العاده همچنان با انگيزه 

ادامه می دهد؟
من فقط به خاطر مردم مســابقه می دهم و اين همه 
ســختی را به جان می خرم. ۶، ۷ ماه است که در اردو 
هســتم و بايد دوباره از اين پس در اردو باشم تا برای 
جهانی آماده شوم. ان شاءاهللا آنجا نيز اتفاقات خوبی 

رخ دهد.


