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فرهنگی

«سالم بمبئی» به آلمان رسید

رضا نوری مسئول پخش بینالمللی فیلم سینمایی «سالم بمبئی» از آغاز اکران این اثر
سینمایی از  ۱۱فروردین ماه  ۹۶در شهر هانوفر خبر داد .به گزارش ایسنا ،مسئول پخش
بینالمللی این اثر بیان کرد :این فیلم روز  ۱۱فروردین برابر با  ۳۱مارس در شهر هانوفر و
روز  ۱۲فروردین مصادف با اول آوریل در شهر ا ِسن اکران خود در آلمان را
آغاز میکند.

پیامهای تبریک مردمی
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782
ایمانلو :سالم .استاد ادب و فرهنگ و اخالق
انس��انی و دینی متخلص به یگانه ،ضمن تشکر
از تحمل ش��ایان توجه شما نسبت به پیام های
خس��تهکنندهام و نیز به عقیده بعضیها ش��اید
بیربطاینجانبولیا...ایمانلوپیشاپیشعیدسعید
باستانی (نوروز) را به شما و خانوادههای محترم
تبریکوتهنیتمیگویم.امیدوارمدرسال٩۶همه
ایام بر وفق مراد و کام شیرینی و توأمان با موفقیت
اعم از قلمی و زبانی و عبادی و فرهنگی و اجتماعی
و خانوادگی روزافزون و مبارک و میمون بر شماها
باشد .الهی آمین یارب العالمین
س�لام .وقتتون بخیر .خسته نباشید میگم
به همه پرسنل روزنامه آفتاب یزد.امیدوارم سال
آینده براتون سال خوب و خوشی باشه.
درکش��ور ای��ران انش��اءاهلل  -١جمعهه��ا
فرخن��ده  -٢پروان��ه ه��ا دل ب��ه ش��ادی
 -٣عاقب��ت ب��ه خی��ری ایج��اد میش��ود
 -۴زندگی بدون حسرت میگذرد  -۵دل عشاق
آس��مانی میشود  -۶روزها به شادی می گراید
 -7آس��مان بیغبار میباشد  -8چشمها بهاری
ی شوند -9قلوب از هر غم و غصه به دور میشوند.
م

جناب آقاي مهندس مالکي رياست محترم
سازمان برنامه و بودجه سيستان و بلوچستان،
پيشاپيش سال جديد را به شما و خانواده محترم
تبريک عرض مىنمايم.
جناب آقاي دکتر کيخ��ا نماينده محبوب
سيس��تان در مجلس ،پيش��اپيش سال جديد
را ب��ه جنابعالى و خانواده محترم تبريک عرض
مى نمايم .دوستدارت بامري

پدر و مادر عزیزم! فرا رسیدن سال جدید را
به شما تبریک عرض میکنم .با آرزوی سالمتی
برای شما عزیزان .رضا آدیش
همسر عزیزم الهام جان! امیدوارم سال 96
س��ال در کنار دخترانمان النا وثنا س��ال خوب
وپربرکتی داشته باشی .
از طرف همسرت عباس کریمی

مامان مهربان ،همسر عزیزم ،مهنازم ،ای تنها
بهونه ام واس��ه نفس کشیدن ،تورا باتمام وجود
دوست داریم .خوشبختی خود را مرهون محبت
،وفا ،ایثار و گذش��ت ش��ما میدانیم.خورشید
زندگیمان،همیشهبرمابتاب.امیرعلی،اهورا...رضا

همسر عزیزم! سال نو مبارک … عزیزم از
این که در سال قبل نیز مثل همیشه در کنارم
ب��ودی و اون وجود حامی و مهربونتو همیش��ه
کنارم حس میکردم ازت ممنونم و این عید رو
بهت تبریک میگم ،شادی و سالمتی و موفقیت
برات آرزومندم.ازطرف همسرت علی

ش��یالن و الس��ای عزی��ز ،نوروزت��ان پر از
شکوفههای شادی و لبخندهای بهاری .دومین
نوروز مشترکمان پیروز
همس��ر عزیزم ،امیرحس��ین گلم عیدتان
مبارک .سیدرضا کاهه

مریم عزی��زم ،امیرمه��دی و کیمیای گلم
عیدتان مبارک .بابا مرتضی

همسرعزیزمرضوانجان،پنجرهرابازمیکنم،
طل��وع را میبینم و غروب را فراموش میکنم .از
اینکهدر قلبمهستیوعشقمنیافتخارمیکنم...
روزت مبارک ازطرف همسرت علی

همسر عزیزم ناهید خان باباپور  ،در آستانه
سال نو  ،بهترین ها را برایت آرزو میکنم  ،امیدوارم
س��ال جدید ( سال  1396هجری خورشیدی )
سالی خوب و پراز خیر و برکت و سالمتی برای
تو یار مهربان و عزیزتر از جانم و فرزندان عزیزمان
امی��د جان و آرزو جان و داماد عزیزمان باش��د .
محمود بلیغیان از اصفهان ـ خانه اصفهان

فرا رسيدن عيد باس��تاني نوروز و نو شدن
طبيع��ت را پيش��اپيش به عم��وم هموطنان و
همچنين به قضات شريف و وكال و حقوقدانان
محت��رم در اقصي نقاط كش��ور تبريك عرض
مينماييم .موسسه حقوقي سادات
س�لام مادر جان .در کنار آخرین شب های
سال 95اولین بوسه سال 96رو تقدیم تو میکنم.
دوستت دارم .سیروس حیدری از تهران

همسر عزیزم! شهین جان شکری پور
آفتاب امروز و فرداهایت تابان
نوروز  96بر وجود نازنینت خرامان
همسرت علی صیامی
برادر عزیزتر از جانم ،مصطفی تبریک سال
نو را با آرزوی بهترینها در سال جدید از من پذیرا
باشید .برادرت مجید
جنابآقایدکترخباز.استاندارمحترمسمنان
فرا رسیدن بهار طبیعت و نوروز 96را تبریک عرض
نموده ،تندرس��تی و بهروزیتان را از درگاه خداوند
سبحانخواستارم.ازطرفشهریارینسب

آقای��ان رض��ا پویانف��رد ،اس��تاد مصطفی
جانقلی،حاج صمدقزوینیان و دوستان اتاق فکر
نشریه روستایی فوج .ضمن تشکر از زحمات شما
درنشرفرهنگ روستا ،سال نو را به شما تبریک
میگویم.ارادتمند"مجتبیحسینعلیبیگی(حر)
همس��ر عزيزم و پس��ر کوچول��وي من آقا
سهراب نوروزتون مبارک و به اميد سالي خوب و
خوش ،توأم با سالمتي در کنار هم .عليرضا عرب
لطف آباد از يزد.
پدر و مادر عزيزم عيدتان مبارک و به اميد
سالمتي و ش��ادکامي براي شما .عليرضا عرب
لطف آباد از يزد
سال نو را بر تمامی ایرانیان علی الخصوص بر
پدر و مادرم و خانواده ام تبریک عرض می کنم.از
طرف مجید رحمانی (تاکستان)
فاطمه! همس��ر عزیزم عید باستانی نوروز و
همچنین روز تولد که برابر با دهم فروردین ماه
است را به شما عزیزتر از جان و پسرانم امیر رضا
و امیر مهدی تبری��ک عرض می کنم .از طرف
همسر شما علی عسکری از شهرری
همسفر خوب زندگیم فرناز عزیزم نخستین
نوروز زندگی مشترک مان پیروز و فرخنده باد .از
طرف همسرت وحید.
مهربانوی من مهتابم ،چه لذتی دارد سال نو
را کنار تو و دختر شیرینمان بنیتا تحویل کردن،
خدا را بی نهایت شاکرم از داشتن شما.همسرت
محمود
پدر و مادر عزیزم فرا رسیدن نوروز باستانی
بر شما مبارک باد .مصطفی صحرایی.
نوروز و فروردین که فرا می رسد شادی ایام
دو چندان میشود چرا که گویی خوبان فروردین
میآیند .مامان زینت ،کیمیا دخترم تولدتان و
نوروزتان مبارک .مصطفی صحرایی.
جناب آق��ای رضاپویان ف��رد مدیرمحترم
نشریه روستایی فوج پیشاپیش سال نو را به شما
وخان��واده محترم و اهالی نازنین فوجرد تبریک
عرض میکنم و آرزوی س��الی خ��وش همراه
باسالمتی برای شما دارم.با تقدیم احترام مجتبی
بیگی
سالم .خواستم همس��رم «خانم حشمت»
بابت زحماتی که در زندگیم کشیدن تشکر کنم
از طرف علی کوچک حق بین
جناب آقاي عبدالحميد حسيننيا ،جراح و
متخصص گوش ،حلق و بيني ،فرا رسيدن سال
نو را به جنابعالي ،نويسنده گرانقدر تبريك عرض
ميكنم .سالمتي و سال خوشي را براي شما و
خانواده گرامي از ايزد منان خواستارم .عرفان از
تهران
تبريك به پزشك متعهد؛ پزشكان بيشماري
در شهرس��تانها فقط براي درم��ان بيماران و
بدون هيچگونه چشمداش��تي طبابت ميكنند
اما زحمات و خدماتش��ان بدون اطالعرساني،
پوشیده ميماند .از جمله سيد حجت سيدنژاد،
يكي از پزشكان دلسوز و حامي بيماران نيازمند
كه بيشترين وقت خود را براي طبابت و مداواي
خانوادههاي ك��م درآمد ميگذارد ،ج��ا دارد از
ايش��ان كه يكي از پزشكان شهرستان گرگان،
خيابان امام خميني(ره) ،پاس��اژ قدس اس��ت،
قدرداني كنيم و فرا رسيدن سال نو را به ايشان و
خانواده گراميشان شادباش بگوييم .بانو كاشفي
از گرگان
تبريك به تالش��گران پايانه ش��رق! جناب
آقاي مسعود وهابي و سركار خانم سمانه كالنتر!
كاركنان و تالشگران تعاوني مسافربري شماره 2
پايانه شرق تهران ،به اينوسيله خدمات صادقانه
در تهيه بليت و رضايتمندي مسافران را به شما
دوتن تبريك ميگويم و اميدوارم در راه خدمت
به مسافران جامانده و بدون بليت هميشه موفق
و سرافراز باشيد .سال خوشي را برايتان از خداوند
متعال آرزو ميكنم .فاطمه فرخيپور از تهران
يكسالنوشتيموپيامداديم،واگويههايمان
را با لطف و محبتي كه داريد ،چاپ كرديد .جا
دارد از زحماتتان قدرداني كنيم و فرا رسيدن
بهار طبيعت را به شما عزيزان روزنامهنگار تبريك
و خسته نباشيد بگوييم .علي از تهران
لحظههای هستی من از تو پر شده است
در تمام روز
در تمام شب
در تمام هفته
در تمام ماه
در تمام سالی که گذشت
نازنین من
آنیتا رستگاری عشقت علی
نوروز مبارک
اگرچه یادمان میرود که عشق فقط دلیل
زندگی اس��ت اما خدا را شکر که نوروز هر سال
ای��ن فکر را ب��ه یادمان م��ی آورد پس نوروزت
مبارک همسرم و پسرم .مصطفی عسگری
پیامهای مردمی در صفحات 6-4-2

آلفونس��و ک��وارون ،کارگ��ردان مکزیک��ی س��ازنده
فیل��م «جاذب��ه» در ی��ک کنفران��س مطبوعاتی در
مکزیکوسیتی اعالم کرد فیلمبرداری فیلم جدیدش
را ب��ا عنوان «رم» به پایان برده اس��ت .در این پروژه
کارگردان مطرح بار دیگر به کشور زادگاهش مکزیک
بازگشته و داستان این فیلم درام را که در دهه  ۱۹۷۰میگذرد و
یک سال از زندگی یک خانواده از طبقه متوسط را روایت میکند،
ساخته است .کوارون گفته موفقیت فیلم پیشین او یعنی «جاذبه»

آلفونسو کوارون «رم» را در مکزیک ساخت

او را قادر س��اخت تا بتواند این پروژه شخصی را در
وطنش کلید بزند .وی گفت :فیلمهای س��ینمایی
مث��ل جعبههای غ�لات صبحانه هس��تند که آخر
جعبه یک جایزه پیدا میشود .این کارگردان افزود:
«جاذبه» هم همان جعبه غالت صبحانه بود که من
آخرش به یک اس��باب بازی کوچک رس��یدم .پس از ساخت آن
فیلم میتوانستم به سراغ ساخت فیلمی بزرگتر با امکانات تهیه
بیش��تر و با حضور ستارههای بیش��تر بروم اما تصمیم گرفتم به

مکزیکوس��یتی برگردم و این فیلم را با منابعی که همیش��ه آرزو
داش��تم ،بسازم .کوارون گفت :ممکن است جای دیگری زندگی
کنم اما مغزم همیش��ه م��را وادار میکند تا به مکزیک فکر کنم.
بس��یار برایم مهم است که در کشورم چه میگذرد و وقتی اینجا
نیستم دلم برایش تنگ میشود .به گزارش مهر به نقل از اسکرین
دیل��ی« ،رم» اولین فیلم کوارون اس��ت ک��ه وی پس از فیلم «و
مادرت نیز» که س��ال  ۲۰۰۱س��اخته بود ،بار دیگر در مکزیک
ساخته و داستانش در مکزیک میگذرد.

افشین یداللهی در پرچم ایران بدرقه شد

آخر ِق َّصمه اما
قصه آخرم این نیست
محمدرضا فروتن :من فقط یک رفیق را از دست ندادم یک لشکر رفیق را از دست
دادم .میخواهم بگویم بخش زیادی از زندگیام را مدیون دکتر افشین هستم.
او همیشه همراهم بود و کمکم میکرد .حتی ادامه تحصیلم را مدیون او هستم.
او دردهای اجتماعی را همیشه باور میکرد و برای درمانش با مردم همراهی و
همدردی داشت .او یکی از معجزات زندگی من بود
صبح روز گذش��ته  ۲۷اسفندماه جمعیت زیادی
به محوطه تاالر وحدت آمدهبودند تا در مراس��م
وداع با افش��ین یداللهی حاضر ش��وند و در ادامه
ای��ن ترانه س��را را ب��ه خانه اب��دیاش در قطعه
هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه کنند .هاشمی
وزیر بهداشت و درمان و مرادخانی معاون هنری
وزارت ارش��اد از جمله مس��ئوالن حاضر بودند.
دقایقی پس از آغاز مراسم پیکر افشین یداللهی
به حیاط تاالر وحدت وارد ش��د،ترانه س��رایان و
اعض��ای «خانه ترانه»،تابوت او را به تاالر وحدت
آوردند .به گفته مجری مراس��م ،افشین یداللهی
وصیت کرده بود ،پرچم ایران دور تابوت او باشد.
مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد در سخنانی
گفت :او شاعری خوشذوق ،خوشقریحه ،جوان
و تاثیرگذار بود که امروز دیگر در بین ما نیست.
او سپس درگذشت افش��ین یدالهی را ضایعهای
بزرگ برای جامعه هنری دانس��ت و افزود :ما در
جامعه هنری به خص��وص پاپ ،در حوزه محتوا
مش��کالت زیادی داریم ،اما افشین یداللهی یکی
از تکیه گاههایم��ان در این حوزه بود ،او کلمات
را ب��ه زیبایی کنار هم میگذاش��ت .وی یکی از
ب��ا اخالقتری��ن هنرمن��دان ایران ب��ود ،یکی از
بهترینه��ا که وجودش همیش��ه پ��ر از آرامش،
ذوق و انگیزه بود که هیچگاه از هیچکاری خسته
نمیش��د و آنقدر هر کاری را ادامه میداد تا به
نتیجه برس��د .مرادخانی ادامه داد :تنها کاری که
ما امروز میتوانیم برای او انجام دهیم دعای خیر
است ،همه کارهای او تا امروز ،نامش را تا ابد در
حوزه فرهنگ ایران جاودانه میکند .پس از بیش
از یک س��اعت از برگزاری مراسم،حجتاالسالم
دعایی بر پیکر افش��ین یداللهی نماز خواند و این
ترانهسرا به قطعه هنرمندان بدرقه شد.
پزشک نمونه کشور بود

علیرضا زالی ،رئیس کل س��ازمان نظامپزش��کی
کش��ور ،نی��ز روز تش��ییع افش��ین یدالله��ی را
محزونترین آخرین جمعه سال دانست و گفت:
من بیگانه» نشد و امروز
افشین باالخره «اس��ی ِر ِ
ش��اهد عروج او هس��تیم ،او همیش��ه میگفت
جادهه��ا به بنبس��ت میرس��ند ،تلخ اس��ت که
بگویی��م او هم در جاده به بنبس��ت رس��ید .در
واقع تلخترین زمان این اس��ت ک��ه اصل حادثه
از دس��ت رفت .او ادامه داد :امس��ال دیگر برای

شعر

«عشق مادر»

سیرنگ احمد زاده

زندگ��ی با عش��ق م��ادر جاری اس��ت
زندگ��ی ب��ی عش��ق او اجباری اس��ت
دری چ��و م��ادر در ب��رت
ای ک��ه ت��و ُ
س��ایهای چ��ون مه��ر م��ادر بر س��رت
تا که هس��ت مادر ،جهان از آن توس��ت
ش��ادی هر دو جهان  ،در جان توس��ت
تا که هس��ت مادر ،خوب ق��درش بدان
نی��ش ب��ر جانش م��زن ،ق��درش بدان
ب��ا ت��و م��ادر ،ت��ا ثری��ا م��یروم
ب��ا دعای��ت  ،اوج اع�لا م��یروم
ب��ی ت��و م��ادر این جه��ان زن��دان بود
به��ر ای��ن جان��م جه��ان زن��دان بود
بی تو م��ادر این جهان غم خانه اس��ت
با تو ب��ودن این جهان ش��اهانه اس��ت
بودن��ت آغاز عش��ق وعاش��قی اس��ت
رفتنت پایان عش��ق و عاش��قی اس��ت
تو ب��دان قدرش که مادر رفتنی اس��ت
نردب��ان ای��ن جه��ان افتادن��ی اس��ت
در دی��ار باقی هم  ،کار خدایی میکنند
یادشانباشییقین،مشکلگشاییمیکنند
فاش گو«س��یرنگ» که مادر زنده است
ج��ان و دل از ی��اد او آکن��ده اس��ت
«به یاد همه مادران زمینی وآس��مانی»

سوگواری رمقی برای هیچ کداممان باقی نمانده
اس��ت .حوادث تلخ جمعی و فوته��ای ناباورانه
برای همه ما س��ختاند و چقدر سخت است که
روی��داد آخر با از دس��ت دادن افش��ین یداللهی
تکمی��ل ش��د .وی یدالله��ی را یک ش��خصیت
فرهنگی ،علمی و پزشکی دانست و افزود :چهره
افشین در عصر حاضر آنقدر خصایص و وجوهات
مختلف داشت که از هر زاویه که به آن نگاه کنیم
ب��ه جز خوبی نمیتوانیم ببینی��م .او یک طبیب
مهرورز ،خوشنام و مردمدوست بود .او معتقد بود
مطب��ش مهمترین جایگاه زندگ��ی او و هویت او
است .او گفت :شهریور سال  92افشین یداللهی
به عنوان پزش��ک نمونه برتر انتخاب شد و جایزه
و تقدیرنام ه خود را از دس��تان مرحوم هاش��می
رفسنجانی دریافت کرد.
دردهای جامعه را باور میکرد

همچنین محمدرضا فروتن که تعدادی از اش��عار
افش��ین یداللهی را خوانده اس��ت ،در س��خنانی
کوتاه گفت :من فقط یک رفیق را از دست ندادم
یک لش��کر رفی��ق را از دس��ت دادم .میخواهم

بگویم بخش زی��ادی از زندگیام را مدیون دکتر
افشین هس��تم .او همیشه همراهم بود و کمکم
میکرد .حتی ادامه تحصیلم را مدیون او هستم.
او درده��ای اجتماعی را همیش��ه باور میکرد و
ب��رای درمانش با م��ردم همراه��ی و همدردی
داشت .او یکی از معجزات زندگی من بود.

علیرضا قربانی :همه
خاطرات خوبی از او
داریم.فکرنمیکنم
کسی را پیدا کنم که از
افشینگلهایداشته
باشد .قرار بود شنبه
شب او در کنسرت من
در تاالر وحدت حضور
داشتهباشد.مطمئن
هستم که او امروز ناظر
ماست .دلمان برایت
تنگمیشود

دلمان برایت تنگ میشود

علیرضا قربانی نیز در سخنانی با بیان اینکه رفتن
افش��ین یداللهی باورکردنی نیس��ت ،گفت :همه
خاطرات خوبی از او داریم .فکر نمیکنم کس��ی
را پیدا کنم که از افش��ین گلهای داش��ته باشد.
قرار بود ش��نبه ش��ب او در کنسرت من در تاالر
وحدت حضور داشته باش��د .مطمئن هستم که
او امروز ناظر ماست .دلمان برایت تنگ میشود.
قربانی در ادامه به احترام افش��ین یداللهی آواز
خواند .آرش یداللهی ،برادر وی نیز در س��خنانی
کوتاه و با تش��کر از همه کسانی که برای مراسم
تش��ییع برادرش به تاالر وح��دت آمدند ،گفت:
میدان��م که برادرم در فرهنگ ایران زنده اس��ت
و یادگارهای فرهنگی و هنریاش همیشه پایدار

تصادف مرگبار افشین یداللهی به روایت شاهد عینی

خواهد بود .در پایان مراس��م که اغلب سخنرانان
ب��ا حال��ت گری��ه و تاس��ف س��خن میگفتند،
قطع��های از یکی از ش��عرهای افش��ین یداللهی
ک��ه باصدای خود او خوانده ش��ده ب��ود ،پخش
و همزم��ان پیک��ر او روی دس��تان اعضای خانه
ترانه به س��مت بهشت زهرا تش��ییع و در قطعه
هنرمندان به خاک سپرده شد .در مراسم تشییع
افش��ین یداللهی هنرمن��دان و چهرههایی چون
محمدسریر -رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی
ایران ،-علیرضا رئیس دانایی ،رئیس انتش��ارات
نگاه و ناش��ر کتابهای افشین یداللهی ،احسان
خواجهامیری ،فردین خلعتبری ،حس��ن فتحی،
امیریل ارجمند ،الهام پاوهنژاد ،پرس��تو صالحی،
امیر تاجیک ،یغما گلرویی ،ش��جاعپور ،نوربخش
مدیرعامل خانه موس��یقی ،ایازی قائم مقام وزیر
بهداشت ،قاسم جعفری ،داود گنجهای ،رجبعلی
معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ،علیرضا عصار،
محمد س��لمانی ،دکتر چراغعلی ،اه��ورا ایمان،
نیلوفر الریپور ،بابک صحرایی ،امید صباغ ،مزدا
انصاری و  .....حضور داش��تند .به گزارش ایسنا،
افشین یداللهی ترانهسرا در سن ۴۸سالگی و در
پی س��انحه تصادف در  ۲۵اسفندماه درگذشت.
ن او
در راه برگش��ت از هشتگرد ،کامیون با ماشی 
تصادف کرد که در پی این سانحه ،یداللهی ضربه
مغزی شد و از دنیا رفت.

افشین یداللهی ش��اعر و ترانه سرای مشهور بر
اثر تصادفی مرگبار چش��م از جهان فرو بست و
چهره در نقاب خاک کشید .اما تصادف سحرگاه
چهارش��نبه که موج��ب مرگ نابهنگام ش��اعر
پرطرفدار شد یک شاهد عینی داشت که لحظه
تصادف مرحوم افشین یداللهی را از نزدیگ دیده
است .این شاهد عینی به «عصر ایران» گفت :ما
ب��ا فاصله اندکی از خودروی س��ورنتو که حامل
افش��ین یداللهی بود حرکت میکردیم .سورنتو
بعد از ورود به بزرگراه و طی مسافتی  ٥٠متری
ناگهان ترمز کرد و متوقف شد .احتماال راننده که
بعدا مشخص شد برادرخانم ایشان است ،گمان
برده که راه را اشتباهی آمدهاند و به همین خاطر
ایستاده تا مسیر را بررسی کند .درست در همان
لحظه یک کامیون از پش��ت س��ر به خودروی
س��ورنتو برخورد کرد .وی افزود :تنها کسی که
در این س��انحه در همان لحظه اول درگذشت،
مرحوم یداللهی بود چرا که کمربند ایمنی نبسته
بود .شاید هم تا لحظ ه قبل از حادثه بسته بوده و

درست در آن لحظه برای اینکه به عقب برگردد
یا پیاده ش��ود و مس��یر را بررسی کند کمربند
را ب��از کرده و همان زمان کامیون از پش��ت به
خودروی ایش��ان خورده است .این شاهد عینی
که تنها چند ثانیه بع��د از تصادف خود را برای
کمک رسانده است ،گفت :بر اثر برخورد سریع
کامیون ،س��ر مرحوم افشین یداللهی به شیشه
جلو کوبیده شده و ایشان در جا فوت کرده بود.
همسر ایشان که صندلی عقب نشسته بود بین
بخش صندوق لهشده خودرو و صندلیهای جلو
گیر افتاده و به شدت مجروح و بیهوش شده بود
و برادرخانمش نیز آس��یب جدی دیده بود .وی
ادامه داد :وقتی ما به صحنه تصادف رس��یدیم
متوجه ش��دیم که صندلیه��ای ردیف جلوی
خودرو ،اصال آسیبی ندیده و فقط خون بود که
روی شیشه و داشبورد و صندلیها پاشیده شده
بود .بنابراین اگر مرحوم افشین یداللهی کمربند
ایمنی بس��ته بود یا در آن لحظه کمربند را باز
نکرده بود ،قطعا زنده میماند.

شجاعزاده در خاک آرمید

کاراکس «آنت» می سازد

امیر آتشانی بستری شد

مراس��م وداع ب��ا خس��رو ش��جاعزاده صب��ح
پنجش��نبه  ۲۶اسفندماه از مقابل تاالر وحدت
برگزار شد.
در ای��ن مراس��م هنرمندان��ی از جمله احترام
برومن��د ،اتابک ن��ادری ،قطبالدی��ن صادقی،
رضا ناجی ،ایرج راد ،اصغر همت ،س��عید داخ،
بهزاد فراهانی ،قاسم زارع ،منوچهر شاهسواری
و جهانگی��ر الماس��ی حض��ور داش��تند .پیکر
ای��ن هنرمند برای تس��ریع در امور تش��ییع و
ب��ه درخواس��ت خان��واده وی به ت��االر وحدت
منتقل نش��د .به گزارش ایس��نا ،بازیگر سریال
بهیادماندنی «پدرس��االر» صبح روز سهش��نبه
 ۲۴اس��فند ماه به دلیل س��کته مغزی در سن
 ۷۱سالگی چشم از جهان فروبست.

کمپان��ی «آم��ازون اس��تودیوز» حقوق پخش
آمری��کا و کان��ادای فیلم جدید لئ��و کاراکس
با عن��وان «آن��ت» را خرید ک��ه آدام درایور و
ریحان��ا از بازیگران آن خواهند ب��ود .این درام
موزی��کال اولین فیلم انگلیس��یزبان کارگردان
فرانس��ویزبانش خواه��د ب��ود .ب��ه گ��زارش
هنروتجربه ،کاراکس در س��ال  ۲۰۱۲به اریک
کوه��ن از «ایندیوایر» گفته ب��ود« :امیدوارم
روزی بتوانم فیلمی موزیکال بسازم .میخواهم
زندگ��ی را در قالب موس��یقی تصویر کنم .این
خواستهای است که در این سرزمین میتوانم به
آن تحقق ببخشم ».فیلمبرداری «آنت» از فصل
بهار آغاز میش��ود و لوکیشنهای فیلم شامل
چند لوکیشن بینالمللی خواهد بود.

امی��ر آتش��انی در بخ��ش مراقبت ه��ای ویژه
بستری ش��د .فرزند امیر آتشانی بازیگر تئاتر و
تلویزیون اعالم کرد که پدرش به دلیل مشکل
ریوی در بخش مراقبت های ویژه بیمارس��تان
مس��یح دانش��وری بس��تری شده اس��ت .علی
آتش��انی درباره وضعیت جسمانی امیر آتشانی
بازیگر تئاتر و تلویزیون که روز پنجش��نبه ۲۶
اس��فندماه به بیمارستان منتقل شده است ،به
مهر گفت :روز پنجش��نبه  ۲۶اس��فندماه حال
جسمانی پدرم خوب نبود به گونه ای که پاهای
او ورم کرده بود و با ویلچر به بیمارستان منتقل
کردیم .پزش��کان بعد از معاین��ات اولیه اعالم
کردن��د که لخته خون در ریه او وجود دارد که
باید خارج شود.

هنری کویل در «ماموریت غیر ممکن»۶

هن��ری کویل س��تاره فیلم «مرد
فوالدی��ن» در قس��مت بع��دی
«ماموریت غی��ر ممکن » کمپانی
پارامون��ت نقشآفرین��ی خواهد
ک��رد .کریس��توفر مکک��وآری،
کارگ��ردان فیل��م «ماموری��ت
غیرممک��ن »۶این خبر را در یک
پس��ت اینس��تاگرامی اعالم کرد.
مککوآری در این پست از کویل
پرس��ید« :فکری به ذهنم رسید.
کنج��کاوم ک��ه عالق��های ب��ه
بازی کردن نقشی در ششمین فیلم
«ماموریت غیرممکن » داری یا نه.
البته فش��اری نیست ».کویل هم
در اکانت اینس��تاگرام خود پاسخ
داد« :چطور میتوانم به مردی با
چنین موهای ایدهآلی نه بگویم».
البته کوی��ل از همین حاال کمی
تجربه جاسوسی دارد و تا به حال

در «م��ردی از ».U.N.C.L.E
سال  ۲۰۱۵نقش ناپولیون سولو،
ابرجاس��وس آمریکای��ی را بازی
کرده است؛ نقش��ی که نخستین
بار رابرت وان آن را در دهه ۱۹۶۰
به وج��ود آورد .کوی��ل اخیرا کار
فیلمبرداری فیل��م جدید «لیگ
عدالت» کمپانی برادران وارنر را به
پایان برد و دوباره نقش سوپرمن
فیلمهای زک اسنایدر را ایفا کرد
که جدیدترینش قرار اس��ت روز
هفدهم نوامبر اکران ش��ود .کویل
در ح��ال حاض��ر در فیل��م تریلر
روانشناختی « »Nomisساخته
دیوی��د ریموند ب��ازی میکند .به
گزارش مهر به نقل از د رپ ،فیلم
«ماموری��ت غیرممک��ن  »۶قرار
اس��ت روز بیست و هفتم جوالی
سال  ۲۰۱۸روی پرده برود .

اماواگرهایپخش«کالهقرمزی»درنوروز

در حال��ی ک��ه «کاله قرم��زی»
در ج��دول پخش ن��وروزی قرار
گرفته ،تهیهکننده این مجموعه
همچن��ان اص��رار دارد که «کاله
قرم��زی» پخ��ش نخواهد ش��د.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه گروه
این روزها مشغول تصویربرداری
هستند.
براس��اس برنام��های که ش��بکه
دو ارائ��ه ک��رده ،مجموعه «کاله
قرمزی» در ایام نوروز هر ش��ب
روی آنتن خواهد رفت .در حالی
پخش «کاله قرم��زی» در نوروز
از سوی شبکه دو اعالم شده که
تهیهکنن��ده آن از توق��ف تولید
ای��ن مجموع��ه خب��ر داده بود.
مدرس��ی پرداخت نشدن حقوق
عوامل از سوی تلویزیون را دلیل
این تصمیم عن��وان کرده بود .با

وج��ود اخب��ار ض��د و نقیض و
پخ��ش نش��دن ای��ن مجموع��ه
توس��ط مدیــ��ران س��یمـــا و
تهیه کننده مجموعه ،گفته میشود
گروه در لوکیشن اصلی مجموعه
در نیاوران مشغول تصویربرداری
هس��تند و ب��ا وج��ود تم��ام
گالیه ها تالش میکنند کار به موقع
تم��ام و آماده نمایش بش��ود .به
گ��زارش آنا ،این در حالی اس��ت
که نزدی��ک به چهار م��اه پیش
از ن��وروز  ،۹۶پخ��ش برنام��ه
تلویزیون��ی «کاله قرمزی» اعالم
شده بود و بسیاری از عالقمندان
ای��ن مجموع��ه تلویزیونی گمان
میکردن��د که امس��ال برخالف
سالهای گذش��ته ،بدون نگرانی
به تماش��ای برنامه م��ورد عالقه
خود خواهند نشست.

