
و  فیلم نامه نویس  ممت  دیوید  ایندیپندنت: 
نمایشنامه نویس مطرح آمریکایی اعالم کرد 
واینستاین  هاروی  موضوع  با  نمایشنامه ای 
نوشته است. دیوید ممت که نمایشنامه »گلن 
کارهای  مشهورترین  از  راس«  گلن  گری 
اوست، در جدیدترین مصاحبه خود عنوان 
کرده که نمایشنامه ای به نام »گندم تلخ« را درباره 

هاروی واینستاین به نگارش درآورده است.
هالیوودی  پرنفوذ  تهیه کننده  واینستاین 
است که طی چند ماه گذشته و شکل گرفتن 
جنبش »#من_هم« از سوی بیش از ۵۰ زن به 
تعرض و تجاوز متهم شده است. او پس ازاین 
رسوایی از بسیاری از نهادهای سینمایی ازجمله 
سینمایی  تهیه کنندگان  انجمن  بفتا،  اسکار، 
آمریکا و ... اخراج شد. در مصاحبه ممت با 
بازیگران  از  آمده که یکی  تریبیون  شیکاگو 
هم  سینما  ستاره  که  شیکاگو  تئاتر  باسابقه 
هست، تمایل دارد در نمایش اقتباسی »گندم 
تلخ« ایفای نقش کند.»ممت درباره نگارش 
این اثر گفت: »داشتم با تهیه کننده کارهایم در 
»برادوی« صحبت می کردم که به من گفت، 
چرا درباره »هاروی واینستاین« یک نمایشنامه 

نمی نویسی؟ من هم نوشتم.«
این نویسنده  بار نیست که  این نخستین 
برنده دو جایزه »پولیتزر« در کار خود به سوژه 
آزار جنسی می پردازد؛ او در سال ۱۹۹۲ هم 
نمایشنامه ای به نام »اولیانا« نوشت که به همین 
با  موضوع می پرداخت. »اولیانا« سال ۲۰۰۹ 
بازی بیل پولمن و جولیا استایلز به روی صحنه 
تئاتر »برادوی« رفت. ممت درباره اثر جدیدش 
گفت: »این روزها خیلی درباره این مسئله فکر 
می کنم. من چند دختردارم و یک پسر جوان. هر 

جامعه ای باید با مسئله غیرقابل کنترل جنسیت 
را  مختلفی  راه های  و  کند  نرم  دست وپنجه 
امتحان کند که هیچ یک از آن ها هم به خوبی 
کارگر نمی افتد. وقتی تغییری ایجاد می کنی، 
دچار سختی می شود. دقیقاً شبیه همین حالی 
که ما اآلن داریم. مردم دیوانه می شوند و یکدیگر 
را تکه تکه می کنند.« رسوایی اخالقی هاروی 
واینستاین تهیه کننده پرنفوذ هالیوودی، آغازگر 
جنبش بزرگی در آمریکا و دیگر کشورهای 
جهان شده و تاکنون دامن چهره های شاخصی 
همچون داستین هافمن، وودی آلن، کیسی افلک 
و هنرمندان و نویسندگان دیگری را گرفته است. 

متهم شدن ستاره های هالیوود به آزار و تجاوز 
جنسی، تاکنون باعث اخراج چندین سینماگر 
از پروژه های کالن شده و خسارت های مالی 
زیادی به بار آورده است. دیوید ممت عالوه 
بر »گندم تلخ« در حال کار بر روی جدیدترین 
رمانش »شیکاگو« و اقتباس سینمایی کمپانی 

»فاکس« از فیلمنامه  »نیرو« است.
دیوید آلن ممت  متولد ۳۰ نوامبر ۱۹۴۷، 
نویسنده، فیلم نامه نویس و کارگردان آمریکایی 
نویسندگی  برای  بار  دو  تاکنون  او  است. 
و  گلن راس«   »گلن گری  فیلم های  فیلم نامه 
»سرعت شخم  زدن« موفق به دریافت جایزه 

»پولیتزر« شده است. این هنرمند در شیکاگو 
ایاالت متحده آمریکا متولد شد. پدر و مادرش 
و  دبیر  جون«  »لنور  مادرش  بودند.  یهودی 
پدرش »برنارد موریس ممت« وکیل بود. او 
در دبیرستان »فرانسیس دبلیو. پارکر« شیکاگو 
تعلیم یافت و در دانشگاه »گودار« واقع در 
ورمونت به تحصیلش ادامه داد. اولین فیلمی که 
ممت نویسندگی  فیلم نامه آن را بر عهده داشت، 
می زند«  زنگ  بار  دو  همیشه  پستچی  »مرد 
)۱۹۸۱(بود. او همچنین نویسنده چندین کتاب 
ازجمله »در کارگردانی فیلم« )۱۹۹۲( و »سه 

استفاده از چاقو« )۱۹۹۶( است.

سپید: صدیق تعریفـ  خواننده موسیقی 
ایرانیـ  به نفع زلزله زدگان روی صحنه 
می رود. صدیق تعریف بعد از مدت ها 
آغاز  ایران روی صحنه می رود و  در 
این کنسرت ها برای همیاری و همدلی 
است.  کشور  غرب  زلزله  کودکان  با 
کلیه عواید این اجرا صرف کمک به 
زلزله زدگان خواهد شد. کنسرت این 
دو  شامل  ایرانی  موسیقی  خواننده 
بخش است، بخش اول شامل قطعاتی 
از موسیقی اصیل و دستگاهی ایران است 
و در بخش دوم آن قطعاتی از موسیقی 
مناطق مختلف کردستان اجرا خواهد شد. 
این دو کنسرت آغازگر دور تازه اجراهای 
صحنه ای صدیق تعریف در ایران است و 
متعاقباً برنامه های بعدی آن اعالم خواهد 
شد. »به پیشواز بهار، برای همیاری و 
همدلی با کودکان زلزله« عنوانی ست 
که برای این دو برنامه انتخاب شده که 
هفتم اسفند در همدان و نهم اسفند در 

کرمانشاه برگزار خواهد شد.

اعتراض یک بازیگر 
به تخریب قبر پدرش 

در یک امامزاده
صبح  که  بازیگر  امیرفضلی،  ارژنگ 
جمعه چهارم اسفندماه برای سر زدن 
به مزار پدرش به قبرستان امامزاده عبداهلل 
شهرری رفته بود، با محوطه ای زیرورو 
شده از قبور در این قبرستان تاریخی 
مواجه شده و نسبت به این وضعیت 
گالیه کرده است. در فیلمی که از او 
در فضای مجازی منتشرشده است، او 
اعتراض و حس خود را از دیدن این 
وضعیت این طور بیان می کند؛ »اینجا 
امامزاده عبداهلل است، تمام سنگ قبرها 
را کنده اند و هیچ چیزی نیست، نمی دانم 
پدرم را کجا چال کرده اند. گفتند که 
بنر  اینجا  قبل  ماه  از حدود دو  گویا 
زده اند که می خواهند بَِکنند و کف را 
یکدست کنند. ازنظر کسانی که این کار 
را کرده اند، صد درصد طرِح بازسازی 
و نوسازی است، اما ازنظر من تعرض 
است. مثل این که عید بروی مسافرت و 
برگردی بیایی، ببینی کل کوچه را خراب 
کرده اند که همه را یکدست کنند، مگر 
قبرها صاحب نداشته اند؟ خیلی ممنونم، 
تشکر می کنم، کار ما خنداندن دیگران و 
کار دیگران گریاندن ماست...« یک ماه 
از انتشار نخستین تصاویر و خبرها از 
آغاز طرحی بانام »ساماندهی و هم سطح 
کردن قبرهای امامزاده عبداهلل« می گذرد، 
طرحی که نام اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرری را به همراه دارد و در 
ابتدای کار قبرهای قرارگرفته در سمت 
شمال شرقی امامزاده را تخریب کرده 
و به طور کامل شکسته اند، طرحی که 
حاال نه تنها میراث فرهنگی نسبت به 
آن شاکی است، بلکه صاحبان قبور و 
بازماندگاِن آن قبرها نیز از این وضعیت 

شاکی  هستند.

کنسرت صدیق تعریف 
به نفع زلزلـه زدگـان 

کـرمـانشـاه

خبــر
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 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
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 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی: 26151795

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

نمایشنامه  ممت درباره تهیه کننده فاسد هالیوود
جنبش »# من-هم« به گوش ممت رسید 

مراسم ترحیم احترام السادات نواب صفوی، عصر روز جمعه )4 اسفند ماه( در 
مسجد امام حسن مجتبی )ع( با حضور فعاالن سیاسی برگزار شد.

          ایلنا

شنبه  پنج  روز  صبح  احمر  هالل  اضطراری  درمان  و  بهداشت  مانور 
 در شهرستان ورامین برگزار شد(             مهر

نرگس رجبی هزاوه به مدت ۱۰ سال دچاربیماری سرطان است. درمدت بیماریش همسر 
وفرزندانش کمک زیادی به او می کنند. او با وجود بیماری سرطان امید خود رااز دست 
نداده و به بافت عروسک مشغول است و به عنوان بانوی کارآفرین اراک دراستان توانسته 
 است زمینه کار برای چند نفر رافراهم بکند.                              تسنیم 
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سپید: اکران خیریه فیلم  سینمایی »اسرافیل« با حضور عوامل و 
بازیگران این فیلم و همچنین ناصر ملک مطیعی در پردیس سینمایی 
زندگی برای آزادی سه زن زندانی برگزار شد. اکران خیریه فیلم 
سینمایی »اسرافیل« در حالی در پردیس زندگی برگزار شد که 
ناصر ملک مطیعی، سعید سهیلی، میالد کی مرام و ساعد سهیلی به 
همراه پژمان بازغی بازیگر و مستانه مهاجر تهیه کننده این اثر در 
مراسم حضور داشتند. ملک مطیعی ضمن ابراز تأسف از سانحه 
هوایی اخیر در کشور، اظهار کرد: »به خانواده های داغدار تسلیت 
می گویم و امیدوارم چنین اتفاقاتی دیگر در کشور رخ ندهند. 
خدا را شکر می کنم که امروز در میان شما هستم و همیشه آرزو 
داشتم رو درروی مردم از آن ها بابت اینکه طی این ۶۰، ۷۰ سال 

من و خاطره حضورم را فراموش نکردند، تشکر کنم.«
در ادامه ملک مطیعی به خاطرات حضورش در سینما اشاره کرد 
و افزود: »من جزو بدنه سینمای ایران هستم که از ۱۶ سالگی تا به 

امروز عاشق سینما و فیلم بوده ام. جای همکارانم که هم اکنون در 
بین ما نیستند، بسیار خالی است. اما باید بگویم که سینمای جوان 
امروز ما باعث سربلندی ماست و سینمایمان امروز در محافل 
بین المللی حضور دارد.« این بازیگر پیشکسوت سینما با اشاره به 
مراسم خیریه فیلم »اسرافیل« عنوان کرد: »افتخار می کنم امشب برای 
اکران فیلمی حضور دارم که قرار است به آزادی سه خانم محترم 

منجر شود. خوشحالم که در این امر خیر 
سهیم شدم و شنیده ام که این گروه قرار 
است چنین اکران های خیریه ای را ادامه 
دهند که  بسیار قابل تقدیر و تشکر است. 
هرکسی در این راه قدمی بردارد، هرچقدر 
هم کوچک هم باشد قابل احترام است. 
« سعید سهیلی از دیگر حاضران مراسم 
درباره ناصر ملک مطیعی گفت: »در صفحه 

شخصی ام نوشتم ناصر یعنی امیر، ناصر یعنی کبیر، ناصر ملک مطیعی 
امیرکبیر سینمای ایران است و بعد از اتفاقات تلخ صداوسیما نوشتم 
این مشکل از اشکاالت فنی است. قاب تلویزیون برای قامت این مرد 
بزرگ، کوچک است.« در ادامه مراسم اکران خیریه فیلم سینمایی 
»اسرافیل«، به مناسبت تولد سی سالگی ساعد سهیلی، کیکی برای 
او آورده و جشن تولدی در میان مردم برای او گرفته شد که با 
غافلگیری این بازیگر همراه بود. او در 
پایان گفت: »عواید حاصل از فروش امشب 
فیلم »اسرافیل« به آزادی سه زن که جرائم 
غیر عمد دارند اختصاص خواهد یافت 
و این انتخاب به دلیل حضور کارگردان 
زن فیلم آیدا پناهنده، تهیه کننده زن فیلم 
مستانه مهاجر و قصه فیلم که به مسائل 

زنان می پردازد صورت گرفته است.«

اکران خیریه »اسرافیل« برای آزادی ۳ زن زندانی

بازیگر  شیراندامی  ولی اهلل  مهر: 
دلیل  به  تلویزیون  و  تئاتر  سینما، 
شکستگی استخوان بازو در منزل 
انتظار  در  و  است  بستری  خود 
درباره  معالج  پزشک  تشخیص 
چگونگی بهبود این وضعیت است.
ولی اهلل شیراندامی که طی یک 
سال گذشته به دلیل ابتال به بیماری 

درباره وضعیت  است  بوده  مواجه  مشکالتی  با  دیابت 
جسمانی خود گفت: »به دلیل بیماری دیابت پایم زخم 

شده بود که بعد از طی دوره درمانی 
خوب شد و بعد از چند ماه بستری 
بودن خود را آماده حرکت و فعالیت 
زمین  روی  به شدت  که  می کردم 
افتادم و استخوان بازویم شکست.«
وقتی  »یک شب  داد:  ادامه  او 
حرکت  منزل  در  عصا  با  داشتم 
می کردم از پهلو به زمین افتادم و 
استخوان بازویم دچار شکستگی شدید شد. حدود ۲ ماهی 
دستم در گچ بود و بعدازآن که باز شد تحت نظر دکتر معالج 

در بیمارستان هستم تا مشخص شود وضعیت استخوان 
دستم چگونه است.« شیراندامی عنوان کرد: »قرار است 
امروز یکشنبه ۶ اسفند بازهم مورد معاینه قرار بگیرم تا 
شرایطم مشخص شود.« این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
یادآور شد: » درهمان موقع که دستم شکست با آقای عباس 
عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت تماس 

گرفتیم و ایشان بالفاصله به عیادت من آمد.«
شیراندامی درباره تأمین هزینه های درمانی خود اظهار 
کرد: »ماتحت حمایت بیمه تکمیلی هستیم و از این طریق 

هزینه های درمان تأمین می شود.«

بـازتـاب
به دلیل شکستگی استخوان بازو

ولی اللـه شیـراندامی خانـه نشیـن شـد

با  مشایخی  جمشید  پسر  ایسنا: 
تأکید بر اینکه جمشید مشایخی 
گفت:  است،  نشده  خانه نشین 
»دوران نقاهت ایشان به خاطر 
سن  کهولت  و  بیماری   شدت 
خوشبختانه  اما  شده  طوالنی 
است.«  بهتر  حال عمومی شان 

سام مشایخی پسر جمشید مشایخی درباره حال عمومی این هنرمند 
پیشکسوت بعد از ترخیص از بیمارستان توضیح داد: »دوران نقاهت ایشان 
به خاطر شدت بیماری ای که داشتند و همچنین کهولت سن طوالنی و 
سخت شده است ولی خوشبختانه خیلی بهتر شده اند.« او ادامه داد: »با 
توجه به تشخیص پزشک قرار است این هفته ویزیت شوند و نزد پزشک 
بروند. دکترشان تشخیص داده بوده که چون ممکن است هنوز اثرات آن 
عمل جراحی در وجودشان باشد و به طور کامل التیام پیدا نکرده باشد، این 
هفته پیش دکترشان بروند. بااین حال امکان اینکه به خاطر همین بیماری 
دوباره در بیمارستان بستری شوند با توجه به روند مثبت بهبودی شان 
وجود ندارد و خودشان هم احساس بهتری نسبت به اوضاع جسمانی شان 
دارند.« سام مشایخی با تأکید بر اینکه جمشید مشایخی خونه نشین نشده 
است، به حضور یک ساعته این هنرمند در مراسمی که شامگاه ۴ اسفندماه 
در باغ موزه قصر برای بزرگداشتش برگزارشده بود، اشاره کرد و در ادامه 
گفت: »در این مدت که پدر بیمار بودند چند تن از مسئولین و ورزشکاران 
به خصوص فوتبالیست ها به عیادت ایشان آمدند.« جمشید مشایخی ۲۳ 
بهمن ماه بعد از ۲۳ روز بستری در بیمارستان و انجام یک عمل جراحی 

۱۳ ساعته و تحمل بیماری از بیمارستان مرخص شد.

چـهـره

جمشید مشایخی خانه نشین نشده است


