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ابری گاهی وزش بادشدید درپاره ای نقاط بارش خفیف باران

صبــح ديروز باحضور مدير كل صداو ســيماى
مركز فارس ،مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران
اســتان ،مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع
مقدس فارس ،خانواده ســردار شــهيد مدافع حرم
عبدا ...اسكندرى و تعدادى از همرزمان شهيد ،آغاز
ساخت مستند " عبدا " "...فرازى از زندگى سردار
شهيد عبدا ...اســكندرى" در محل منزل تاريخى
صالحى شيراز كليد خورد.
امير رئوف معاون ســيماى مركز فارس در اين
مراســم با اشــاره به اقدامات انجام شده در جهت
ساخت برنامه هاى فرهنگ ايثار و شهادت در صدا
و ســيماى مركز فارس ،اظهار داشت :خوشبختانه
با مديريت توانمند مهندس ســهرابى در سه سال
گذشته همراه با نگاه انقالبى و جهادى ،تخصصى
و حرفه اى شاهد رشد و ارتقای اين در سطح ملى
و فرا ملى مطرح بوده ايم.
وى ادامــه داد :با توجه به تــاش مركز براى
اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت در اين مدت بيش
از  ٢٠مســتند براى سرداران شــهيد استان فارس
توليد و پخش شده است.
وى به طى مراحل مراحل پژوهشى در يكسال
گذشــته براى ساخت اين مستند با همكارى بنياد
شهيد نيز اشــاره كرد و گفت :قالب مستند در ٦٠
دقيقه حدود  ٤٠ســكانس مقاطع مختلف ســردار
شهيد اسكندرى را به تصوير خواهد كشيد.
رئوف افــزود :كارگردانى مســتند" عبدا "...به
عهده حميد هاشــم زاده تهيــه كننده گى به عهده
عباس روزى طلب خواهد بود.
او گفت :ســعى شــده عوامل فيلمبــردارى و
تصويــر بــردارى اين مســتند نيــز از بهترين ها
استفاده شود.
وى افزود :ســردار شــهيد عبدا ...اسكندرى در
مديريت و جهاد انســانى بــا اخالص و متواضع و

پیامبر اکرم (ص)

مستند " عبدا " ...در شیراز کلید
خورد

فروتــن بودند كه بعد از بازنشســتگى نيز در نقش
دفــاع از حريم اهل بيــت "س" به مقــام عالى
شهادت رسيد.
رئوف گفت :اميدواريم در روز سوم خرداد سال
آينده همزمان با سالروز آزاد سازى خرمشهر شاهد
رونمايى از اين اثر فاخر باشيم.
على اسكندرى فرزند سردار شهيد اسكندرى در
اين مراســم با اشاره به فرامين رهبر معظم انقالب
در جهت زنده نگه داشــتن نام شــهدا ياد آور شد:
اين مستند در راســتاى زنده نگه داشتن نام شهدا
ميراث معنوى و چراغ هدايت زندگى روزمره براى
همگان خواهد بود.
وى از پيگيرى هــاى مدير كل صدا وســيماى
مركز فــارس و همچنين معاونت ســيماى مركز
مهنــدس رئوف بــه جهــت توليد اين مســتند

در بزرگداشت «محمود زند مقدم» عنوان شد

شما بر گردن همه مردم ایران حق دارید
ســفر میکند .همپایش میرود ،میآید ،میخورد ،میآشــامد،
شیفته میشــود ،رنج میبرد و از ذرهبین نگاه نویسنده بلوچ و
بلوچستان را میشناسد و میپیماید.
او سپس بیان کرد :ســال  ۹۳برای من بختیاری آشنایی
و دوســتی نزدیک با ایمان پاکنهاد و نرگس جودکی دســت
داد .زوج جوانــی کــه روزنامهنگار و پژوهشــگر اجتماعی و
نویســنده بودند و من شــیفته مقاالت و نوشتههایشــان در

محمود زند مقدم ـ دو شــخصیت در جستوجوی نویسنده ـ
که جســتند و یافتند و چنان مرید و محرم شــدند که ایمان از
آن پس لحظهای نیاســود تا ناشری بیاید و «حکایت بلوچ» را
در کلیــت کاملش با جلد هفتم یکجا تکمیل و منتشــر کنند
که منجر شد به یافتن ناشــر نهایی انتشارات دنیای اقتصاد و
نمونهخوانی و تصحیح و آمادهسازی کل اثر که اینک در هفت
مجلد بر آستانه است.

مطبوعات به ویژه مجله شــبکه آفتاب .و چنان مجذوب بینش
و نوشتههایشــان شــده بودم که راهی برای سپاس و ادای
احترام ندیدم جز اهدای آن دو ســه جلــد «حکایت بلوچ»ی
که در اختیار داشــتم و پیشکش کردم که کتاب باید به اهلش
میرســید و آن زمان هیچکدام هیچ نمیدانستیم که سرنوشت
نهایی اثر دارد نهفته رقم میخورد .دوســتان جوان من چنان
شیفته کتاب شدند که راه افتادند به سراغ گرفتن و یافتن دکتر

در ادامه این جلســه نهال نفیسی  -جامعهشناس  -در     باره
آشــناییاش با آثار زند مقدم گفت :من از طریق نقد مسکوب
توجهم به این اثر جلب شد .دربهدر دنبال کتاب گشتم و وقتی
توانســتم پیدا کنم مبهوتش شدم و بسیار لذت بردم« .حکایت
بلوچ» توصیف فرد اســت .خواندن این متــن زمان میبرد تا
خواننده بتواند با آن انس بگیــرد ولی وقتی این ارتباط برقرار
شد لذتی بیحساب از مطالعه آن خواهد برد.

محمدکاظم کاظمی   مطرح کرد

 ۲دیدگاه متفاوت در     باره غلطنویسی

این شــاعر و پژوهشــگر با بیان اینکه وقتی زبان تغییر کند،
ارتباط ما با بســیاری از متون کهن ،سنگنوشــتهها ،کتیبهها و
خوشنویســیهای رایج در بناهای تاریخــی ،و کتابهایی که در
گذشته نوشــته شــده و ما بهعنوان مراجع علمی   از آنها استفاده
میکنیم قطع میشــود گفت :به اینخاطر نمیتوان پذیرفت که
زبان در حوزه واژگان و در حوزه رسمالخط با این سرعت تغییر کند
و ســیمای دگرگونهای پیدا کند .به همین دلیل بسیاری مخالف
این هســتند که این تحوالت بهصورت خودســر و مهارنشدهای
بیاید و زبان را تغییر دهد.
او ســپس در     باره تاثیر شــبکههای اجتماعی بــر رواج این

هر كس وارد بازار شود و هديه اى بخرد و آن را براى خانواده اش َببرد ،همانند كسى
عده اى نيازمند ،صدقه می   بَ َرد ،و بايد آن هديه را نخست به دختران بدهد
است كه براى ّ
و سپس به پسران.
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ایسنا :محمدکاظم کاظمی   میگوید :بر اساس دیدگاه مخالفان
غلطنویسی در زبان فارســی ،اگر زبان را در حالتی رها کنیم که
تحوالتی در حوزه واژگان و رســمالخط با ســرعت اتفاق بیفتد،
ارتباط ما را با بخش عمدهای از فرهنگ مکتوبمان قطع میکند.
این شــاعر و عضو گروه علمی   برونمرزی فرهنگستان زبان
و ادب فارســی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان دو دیدگاه متفاوت
در     باره اشتباههای رایج امروز در زبان فارسی گفت :از یک طرف
این عقیده وجود دارد که زبان همان چیزی است که مردم به کار
میبرنــد و در زبان و نگارش مردم جاری اســت و همین مبنای
درستی کار اســت .اگر با این دیدگاه نگاه کنیم و برای ما صرفا
کاربرد زبان مهم باشــد ،نمیتوانیم این غلطنویســیها را سبب
آسیب رســاندن به زبان بشماریم و همانگونه که جریان طبیعی
زبان سیر میکند ،این غلطها هم باید سیر کنند.
کاظمی   ســپس در     بــاره دیگــر نگــرش موجــود در     باره
غلطنویســیهای رایج در زبان فارسی گفت :نگرش دیگری که
وجود دارد مبتنی بر اصالتهای زبان فارســی و سوابق ادبی این
زبان اســت که تحوالت موجود در حوزه واژگان و رسمالخط را
با ســرعت فعلی منجر به تغییر رنگ و چهره زبان میداند که در
نهایــت باعث از بین رفتن ارتباط ما با بخش عمدهای از فرهنگ
مکتوب ،متون کهن و متون آموزشی ما که آنها را بهعنوان ذخایر
زبانیمان میدانیم ،میشود.
او افزود :زبان فارســی برخالف دیگر زبانها که ممکن است
ریشه و ســابقه فرهنگی زیادی نداشته باشــند ،سابقه فرهنگی
بســیار طوالنی دارد و آثار علمی ،ادبی و حتی نمونههایی از آثار
خوشنویسی و خط در این زبان پدید آمده؛ بهگونهای که این زبان
را با چهره فرهنگی جامعه ما پیوند داده است.
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ایسنا :مراسم بزرگداشت محمود زند مقدم به همراه رونمایی
«حکایت بلوچ» او در سازمان اسناد و
از مجموعه هفتجلدی
ِ
کتابخانه ملی برگزار شد.
بر اساس خبر رســیده ،محمود زند مقدم  -بلوچستانپژوه
و مؤســس دانشگاه سیستانوبلوچســتان  -در این مراسم در
سخنانی کوتاه گفت :خیلی ممنونم و تشکر میکنم از این همه
لطف و عنایت که بعد از  ۵۰سال امروز دیدم.
سپس فواد نظیری  -شاعر و مترجم  -اظهار کرد :آنچه به
طور پررنگ از بلوچســتان در خاطرم مانده بود تنها مقالههایی
بــود که در اوایل دهه  ۵۰در نشــریهای دانشــجویی به نام
«جنگ سحر» به قلم زندهیاد احمد شاملو با عنون شگفتانگیز
«خاش ،تابویی در پایتخت عطش» منتشــر شده بود که در
چند صفحه موجز و غمانگیز و به شــدت شاعرانه تصویری از
خــاش دوران کودکی خود داده بود .این مقاله ســالها بعد در
نخستین چاپ «از مهتابی به کوچه» مجموعه مقاالت شاعر با
عنوان تغییریافته «خاش ،تابوی برهوت» درآمد.
او با اشــاره به دیگــر آثار در این زمینــه مثل «جای پای
اکسندر» نوشته اســام کاظمیه گفت :در سالهای  ۷۰نقدی
خواندم از زندهیاد شاهرخ مسکوب به کتابی با عنوان «حکایت
بلــوچ» کــه در آن زمان فقط دو جلدش به همت و ســرمایه
نویسندهاش منتشر شــده بود .نقدی دقیق و تحلیلی در عین
حال ستایشــگرانه با همان نثر درخشــان و بیمانند مسکوب،
پس نشــان میداد که آن کتاب کاری خرد نیســت که چنان
خواجه بر آن مهر تایید زده بود.
نظیری ادامه داد« :حکایت بلوچ» را به تالیف دکتر محمود
زند مقدم گرفتم که نخســتین بار بود نامش را میشنیدم و از
او چیزی میخواندم .کتاب حیرتانگیز بود .حاصل پژوهشــی
عمیقا کارشناســانه که گام به گام و ســنگ به ســنگ پهنه
بلوچســتان را پیمــوده و به گونــهای موشــکافانه از دیدگاه
جامعه و مردمشناســی گرفته تا تاریخ و موقعیت جغرافیایی و
ویژگیهای طبیعی ـ اقلیمی   را به قلم و نثری درخشان و جذاب
نگاشــته است .خواننده کتاب به هر زمان و با هر وسیلهای که
نویسنده پژوهشــگر منطقه را زیر پا میگذارد کنارش نشسته
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غلطنویســیها اظهار کــرد :حقیت امر این اســت از زمانی که
پدیدهای به نام پیامک رایج شــد طبیعتا بخشــی از ارتباط ما از
صورت شــفاهی به صورت کتبی درآمد .قطعا در ارتباط شفاهی
تا حدود زیادی لحن کلمات را میشــود منتقل کرد اما در حالت
مکتوب ،انتقال لحن کلمات ســخت میشود و این خودش باعث
میشــود تا افراد برای اینکه به کلماتشان لحن بدهند ،آنها را
به صورتی دیگر بنویســند تا لحن بیانشان را منتقل کند .بهطور
مثــال وقتی میخواهنــد عبارت «به قرآن» را بــرای زمانی که
غیرجدی اســت استفاده کنند به صورت «به قرعان» مینویسند،
کــه باید تدابیری برای آن اندیشــید که البتــه نقطهگذاریها و

قدردانى كرد.
سيد تقى سهرابى مدير كل صدا و سيماى مركز
فارس در ادامه اين مراســم با گرامی   داشت ياد و
خاطره  ١٥هزار شــهيد استان فارس اظهار داشت:
در آن روزها در تهران و در ساختمان جام جم بودم
كه عصرى خبر شهادت سردار اسكندرى را شنيدم
و تصاوير اوليه رســيد حالى دگرگون بر احوال من
مسلط شد زيرا شكوه و عظمت اين شهيد بزرگوار
را در تصاويــر ديدم و اكنون خداونــد اين توفيق
خدمت اعطاء نمود كــه بتوانم در محضر خانواده
اين شهيد بزرگوار باشم.
سهرابى با اشاره به ديدار رئيس سازمان صدا و
سيما با خانواده سردار شهيد اسكندرى ،اضافه كرد:
رياست سازمان پس از آن ديدار بر ساخت مستندى
فاخر پيرامون زندگى ســر ار شــهيد اســكندرى

ایمــان پاکنهاد  -روزنامهنــگار  -هم اظهار کرد :برای من
باعث افتخار اســت مراســمی   برای زند مقدم بعد از  ۴۰سال
ســکوت و انزوا و گوشهنشــینی برگزار میشود .من پنج سال
تمام است که دارم شبانهروز با او زندگی میکنم و در ارتباطم.
یادم هست یک روز آقای نظیری زنگ زد و گفت که میخواهد
کتابی به من و نرگس هدیه دهد .من کتاب را گرفتم و با خودم
فکر کردم این همه کتاب را چطور بخوانم اما به محض اینکه
صفحه اول کتاب را خوانــدم به خودم آمدم و دیدم که تا آخر
کتاب را یک نفس خواندهام .به ســختی شماره آقای زند مقدم
را پیدا کردم و گرچه گمان نمیکردم مرا به حضور بپذیرند ولی
ایشــان به راحتی قرار گذاشتند و رابطه ما آغاز شد .من با تمام
ناشران ایران برای چاپ کتاب «حکایت بلوچ» مذاکره کردم و
تنها ناشری که حاضر به چاپ این اثر سترگ شد دنیای اقتصاد
بود .این کتاب واقعا هدیهای برای مردم ایران است.
او خطاب به زند مقدم گفت :آقای زند مقدم شــما بر گردن
همه مردم ایران حق دارید .شما شرف مستقل بودن و بیدریغ
کار کردن برای وطن هستید و مایه مباهات و فخر مایید.
سپس محسن گودرزی  -جامعهشناس  -گفت :زند مقدم
ژانــری را به کمال میرســاند که حافظ با غــزل کرد .یعنی
زبان در کارش فقط فرم نیســت؛ بخشــی از پژوهش اســت.
مردمدار بودن وجه دیگری از کار ایشــان است .او از سلولها
شروع میکند و تاریخ فردی را به تاریخ جمعی پیوند میزند .به
تحقیقات به عنوان ابژه نگاه نمیکند و انساندوســتی عمیقی
دارد گرچه خودش فروتنانه میگوید من قلمزنم.
احمد مسجدجامعی نیز در این مراسم گفت :خوشحالم که
این مراســم برگزار میشود اما ناراحتم که چرا این مراسم دیر
برگزار میشود..
او در ادامه در     باره بلوچســتان و مشــکالتی که دارد و کار
بزرگ زند مقدم نیز سخن گفت.
در این مراسم اعالم شــد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
   ۱۵۰جلد و صندوق هنر هم  ۵۰جلد کتاب «حکایت بلوچ» را
خریداری کردهاند.
عالمتگذاریها در همین راستا انجام شدهاند.
کاظمی   در ادامه افزود :مشــکل دومی   کــه فضای مجازی و
فضاهای مشابه آن ایجاد کردهاند به سبب عالقه مردم به سرعت
اســت که این ســرعت در مکتوب کردن کلمات با سهلانگاری
همراه میشــود .بهطور مثال به جای نوشــتن کلمه جواب ،این
روزها خیلیها از «ج» اســتفاده میکنند .اینها ناشی از تنبلی و
بیحوصلگی است چون آنقدری که این موضوع اهمیت دارد ما
حاضر نیستیم برایش وقت بگذاریم.
ایــن عضو گروه علمی   برونمرزی فرهنگســتان زبان و ادب
فارسی در     باره چگونگی استفاده از فضای مجازی بهعنوان راهی
برای کمک به حفظ زبان فارســی و پیشگیری از غلطنویسیها
گفت :در صورتی که زمینههای آموزشی خوبی در این فضا تعبیه
شود و نهادهای رســمی   متولی رسمالخط و زبان فارسی ،فضای
مجازی را برای استفاده آموزشــی آن به رسمیت بشناسند و آن
را شایسته ورود بدانند ،میتوان از فضای مجازی در جهت حفظ
زبان فارسی کمک گرفت.
او افزود :نظام آموزشــی ما هنوز بر پایه مشق نوشتن با دست
اســت در حالی که امروزه حتی کودکان هم با کامپیوتر چیزهایی
را مینویســند و آموزش تایپ رایانهای در نظام و متون آموزشی
ما جایی ندارد .من فکر میکنم نظام آموزشی و نظام رسانهای ما
باید تا حد زیادی دگرگون شــود تا بهعنوان یک واقعیت بتوان با
این آسیبها مواجه شد.
محمدکاظــم کاظمی   در پایــان بیان کرد :موجــی که برای
غلطنویســیهای امروز از سوی فضای مجازی ایجاد شده است
همانند موجی که چند سال قبل در فینگلیشنویسی پیامها ایجاد
شده بود از بین میرود.

تأكيد كردند.
وى با تأكيد بر اينكه اين مســتند بايد در شأن
سردار شهيد اســكندرى و با دقت مناسب ساخته
شــود ،اضافه كرد :براى توليد اين مستند كارهاى
پژوهشى و گفتگو با همرزمان و خانواده انجام شده
از اين رو برنامه اى كه با محور پژوهش و تحقيق
انجام گيرد كار فاخرى خواهد بود.
او گفت :انعكاس زندگى پرفراز و نشيب سردار
شــهيد اسكندرى كارى آسان نيست از اين رو تيم
برنامه ساز حرفه اى كارى سخت در پيش دارند.
سهرابى تأكيد كرد :بايد مستند شهيد اسكندرى
به گونه اى توليد شــود كه اين شهيد بزرگوار براى
مخاطب غير اســتان فارســى و غيــر ايرانى نيز
شناخته و معرفى شود.
وى با بيــان اينكــه معرفى شــهدا به جهت
پاسداشت ارزش ها و انتقال ارزش ها به نسل آينده
اســت .اضافه كرد :در آينده توليد مستندى براى
شهيد مرتضى جاويدى نيز كليد خواهد خورد.
مدير كل صدا وســيماى مركز فارس در پايان
ياد آور شد :اجراى برخى برنامه ها توفيق می   خواهد
و ســاخت برنامه براى شهدا از توفيقات الهى است
از اين رو بايد در اين فعاليت ها با حساسيت خاص
و در شأن شهدا انجام گيرد.
عباس روزى طلب تهيه كننده اين مستند نيز در
اين مراسم اظهار داشت :مجموعه مستند " عبدا"...
 ٨بازيگر اصلى و  ١٢بازيگر فرعى دارد.
وى ادامه داد :ساخت مستند براى شهيد اسكندرى
با توجه پيشــينه خدماتش براى كشــور كار آسانى
نيســت ،با اين حال عوامل اين مستند هم اكنون با
شخصيت شهيد زندگى و خدمات مثبت و شخصيت
صــادق و خدمتگزار اين بزرگــوار را ورق می   زنند.
وى گفت :مستند "عبدا ...در محورهاى بازسازى
زندگى شــهيد اسكندرى با تلفيق گزارش مصاحبه
اى خواهد بود.

دو فیلم ایرانی در بخش رقابتی
جشنواره «روالن» ارمنستان

ایسنا :دو فیلم ایرانی در بخش
رقابتــی چهاردهمین جشــنواره
بینالمللی فیلم کودک و نوجوان
«روالن» در کشور ارمنستان به
روی پرده میروند.
فیلمهــای «نســترنهای
وحشــی» به کارگردانــی رهبر
قنبــری و «یــه وا» آناهید آباد،
در بخش رقابتی جشنواره فیلم کودک«روالن» ارمنستان به نمایش
گذاشته میشوند .پخش بینالمللی دو فیلم «نسترنهای وحشی» و «یه
وا» حاضر در این رویداد سینمایی بر عهده بنیاد سینمایی فارابی است.
در خالصه داســتان «نسترنهای وحشــی» آمده است :معلمی   در
کوهســتانهای برف گرفته برای آنکه مدرســهاش ممکن است به
دلیل عدم حد نصاب تعطیل شــود ،به دنبال دانشآموزانش میرود تا
سرنوشت آنها را جستجو کند اما خود دچار معضل بزرگتری میشود.
فیلم «یهوا» در     باره مادری است که در تالش است گذشته پر فراز و
نشیب خود را به فراموشی بسپارد« .یهوا» یک پزشک  ۳۴ساله است که
به اتهام قتل شوهرش تحت پیگرد قانونی قرار دارد .او برای حفاظت از
دختر خردسالش از ایروان فرار کرده ،به نقطه دوردستی پناه میبرد و...
چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «روالن» ویژه کودکان
و نوجوانا توسط بنیاد ترویج سینما و تلویزیون ارمنستان به نام «بنیاد
روالن بایکــوف» از تاریخ  ۱۵تــا  ۱۹آبان ( ۶تا  ۱۰نوامبر  )۲۰۱۸در
ایروان ارمنستان برگزار میشود.

پدر «ژپتو» درگذشت

ایسنا« :کارلو جیوفری» ستاره
کهنهکار ســینما و تئاتر ایتالیا که
در ســطح بینالمللی بیشــتر برای
بازی در نقش «پدر ژپتو» شناخته
میشود در  ۹۰سالگی درگذشت.
بــه نقــل از هالیــوود ریپورتر،
«جیوفری» متولد ســوم دســامبر
 ۱۹۲۸در طــول دوران فعالیــت
هنری خود در بیــش از  ۹۰فیلم به ایفای نقش پرداخت و در دهه ۱۹۷۰
میالدی به ستاره تئاتر همچنین آثار کمدی ایتالیایی تبدیل شد.
وی در عرصه بینالمللی بیشــتر برای بــازی در نقش پدر «ژپتو» در
فیلم «پینوکیو» ساخته «روبرتو بنینی» در سال  ۲۰۰۲به شهرت رسید.
این فیلم گرچه در آمریکا به یک شکســت تجاری تبدیل شــد اما در
سینمای ایتالیا فروش خوبی داشت« .روبرتو بنینی» قرار است در اقتباس
جدید سینمایی از داستان «پینوکیو» به کارگردانی «متئو گارونه» در نقش
پــدر «ژپتو» بازی کند« .کارلو جیوفری» کــه دانشآموخته آکادمی   ملی
نمایش ایتالیاســت کار خود را در سال  ۱۹۴۷با برادرش «آلدو جیوفری»
آغاز کرد و در سال  ۱۹۴۹برای اولین بار در نقش مقابل «ادواردو د فلیپیو»
نویســنده و بازیگر ایتالیایی بــه روی صحنه رفت و این نمایش آغاز یک
همکاری طوالنی مدت میان این دو چهره شــد که تا دهه  ۱۹۸۰میالدی
ادامه پیدا کرد« .جیوفری» در سینما نیز با بازی در فیلم «دختری با تپانچه»
در ســال  ۱۹۶۸به کارگردانی «موریو مونیسلی» نامی   برای خود دست و
پا کرد .این فیلم نامزد بهترین فیلم خارجی در جوایز سینمایی اسکار شد.
وی در دهه  ۱۹۷۰میالدی به یکی از ستارههای سینمای کمدی ایتالیا
تبدیل شد و در سال  ۱۹۸۱میالدی نیز این فرصت را یافت در فیلم «پوست»
در کنار بازیگران نامداری چون «مارچلو ماسترویانی»« ،برت لنکستر» و
«کلودیا کاردیناله» بازی کند و این فیلم جشنواره فیلم کن را افتتاح کرد.
ســال  ۱۹۸۷نیز با اعطای جایزه «دیوید دی دوناتلو» معروف به اسکار
سینمای ایتالیا به «جیوفری» برای بازی در فیلم «من خوشبختم» ساخته
«مائوریزیو پونزی» همراه شــد .آخرین حضور او در صحنه تئاتر به سال
 ۲۰۱۵بازمیگردد که در اقتباس نمایشــی از فیلم «فهرســت شــیندلر»
اســپیلبرگ بازی کرد و در آخرین حضور سینمایی خود نیز در سال ۲۰۱۶
در کمدی «عادالنه نیســت مرا ترک کنی» ســاخته «وینچنزو سالمه»
مقابل دوربین رفت.

