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خواننده تیتراژ پایانی فیلم قهرمان عنوان کرد

عالقه اصغر فرهادی و عباس کیارستمیبه یک قطعه مشترک

فیلم «قهرمان» از اصغر فرهادی موفق به کسب
جایزه بزرگ هیأت داوران از هفتاد و چهارمین
جشنواره فیلم کن شــد .در تیتراژ پایانی این
اثر از قطعه موسیقی «نهانخانه دل» همکاری
مشترک بیژن بیژنی و کامبیز روشنروان بهره
گرفته شــده است که در پی کسب این جایزه
توسط «قهرمان» ،بیژنی پیام تبریکی را خطاب
به فرهادی منتشر کرد.
در همین راســتا تصمیم گرفتیم صحبتی با
بیژنــی که خواننده این اثر بوده اســت درباره
چگونگی ســاخته شدن این قطعه و موسیقی
فیلم داشته باشیم.
بیژن بیژنی درباره چگونگی شــکل گرفتن اثر
«نهانخانه دل» در ســال  ۶۹بیان کرد :پیش
از اینکه همکاریای بین من و آقای روشــن
روان شکل بگیرد ،همیشه به موسیقی ایشان
عالقهمند بودم .پس از نخســتین پروژهای که
با ارســان کامکار در آلبوم «افسانه سرزمین
پدری» داشــتم ،اثر را به اســتاد روشن روان
تقدیم کردم .از آنجایی که به نوع موســیقی
ایشان عالقه داشتم ،مشتاق بودم که همکاری
مشترکی داشته باشــیم .پس از اینکه استاد
روشن روان «افسانه سرزمین پدری» را گوش
کردند ،صدای من مورد پســند ایشــان قرار
گرفت و تصمیم به همــکاری گرفتیم که در

پایان به تولید این اثر منجر شد .استاد روشن
روان موسیقی درخشانی برای این اثر ساخته
که در آن زمان تا به امروز بسیار بازتاب داشته
است .این اثر جزو کارهای خوبی است که در
حافظه شنیداری مردم مانده و برای آنها بسیار
محبوب است.
ایــن خواننده دربــاره اینکه چگونه شــد که
فرهــادی اثر «نهانخانــه دل» را برای تیتراژ
پایانی فیلمش برگزید ،گفت :جناب فرهادی
این اثر را در آن ســالها گوش کــرده بود و

همانطور که خود ایشــان گفتهاند این کار از
جمله آثار موسیقی مورد عالقهشان بوده است.
البته آقای کیارســتمینیز بارها به من گفته
بود که عالقه زیادی به این اثر داشــته است.
من هنوز فیلم را ندیــدهام ولی آقای فرهادی
از انتخاب این اثر برای تیتراژ پایانی فیلم خود
بسیار خرسند بود.
او درباره اســتفاده از آثار موسیقی قدیمیدر
فیلمها میگویــد :خیلــی از کارگردانهای
ایرانی فیلمیرا میسازند و برای موسیقی آن،

از اثری که قبال ســاخته شــده و با فیلم آنها
همخوانی دارد اســتفاده میکنند .مثال آقای
کیارستمیدر فیلم «خانه دوست کجاست؟»
از موســیقی امین اهلل حسین که ملیت ایرانی
فرانسوی دارد ،استفاده کرد؛ در حالی که امین
اهلل حسین این موســیقی را برای فیلم آقای
کیارستمینساختهبود.
این موضــوع را با بیژن بیژنی مطرح میکنیم
که خیلی وقتها فیلمهای ایرانی از داشــتن
موسیقی که مختص به آنها باشد ،مبرا هستند؛

توضیح میدهد :آقای کیارستمیاینگونه بود و
زمانی که کارش خیلی دیده شد و مورد توجه
قرار گرفت اکثر آثارش موســیقی نداشــتند.
البتــه خیلــی از کارگردانهــا اینگونه عمل
میکنند .مثال فیلم «جدایی نادر از سیمین»
هم موسیقی فیلم خاصی برایش ساخته نشده
و موســیقی آن در این حد است که سیمین
در حــال خروج خانه اســت و تنها چیزی که
با خود میبرد ،کاستی از استاد شجریان است
که همزمان با این سکانس صدای استاد پخش
میشــود .این امر ،هم دلبستگی کارگردان به
شــجریان را نشــان میدهد و هم اینکه ادای
احترامیاست به او.
او ادامه میدهد :گاهی ممکن اســت در فیلم
به موسیقی نیازی نباشد ولی در بعضی مواقع
موســیقی به گونهای به کار جان میدهد که
شــاید اثرگــذاری آن از دیالوگها نیز باالتر
رود .مثــا فردی مانند جــان ویلیامز ،انقدر
آثار موســیقی فیلم او قوی اســت که خود
من حتی اگر فیلم را ندیده باشــم موسیقی
آن را گــوش میدهم .ولــی در آثار ایرانی به
خصوص سریالها ،خوانندهها برای تیتراژ آنها
میخواننــد که این امر به یک مارکت تبدیل
شــده و در نهایت ویژگی یک اثر موسیقیایی
را ندارد.

وقتی «تویوتا» کنار میکشد

با کناره گیری کمپانی تویوتا از تبلیغات تلویزیونی مربوط به
بازی های المپیک تابستانی توکیو ،بیم آن میرود که سایر
کمپانی های داخلی و اسپانسرها نیز از حمایت این رویداد
ورزشــی دست بکشند .به گزارش ایسنا به نقل از رویتزر ،با
کناره گیری این شــرکت خودروسازی از حمایت تبلیغاتی
از المپیک توکیــو ،این نگرانی وجود دارد که دیگر کمپانی
های داخلی و ســایر اسپانسرها نیز از حمایت این رقابت ها
خودداری کنند و چالشــی بزرگ تر بــرای رویداد المپیک
ایجاد شود.
حــدود  ۵۰کمپانــی ژاپنی بیش از  ۳میلیــارد دالر برای
حمایت از المپیک توکیو هزینه اختصاص داده اند که بخش
بزرگی از این هزینه ها در ازای تبلیغات تلویزیونی پرداخت
خواهد شد.
کمپانی تویوتا که از غول های صنعتی در کشور ژاپن است،
به تازگی اعالم کرده تصمیم دارد تبلیغات تلویزیونی خود با
محوریت بازی های المپیک را لغو کند؛ تصمیمیکه نشان از

چالش تبلیغات تلویزیونی پیش روی المپیک 2020
عدم محبوبیت المپیک توکیو در کشور میزبان دارد.
رســانه های ژاپنی گمانــه زنی کرده اند که این شــرکت
خودروسازی بیم آن دارد که مشارکت در برگزاری المپیک
توکیــو که اغلب مردم ژاپن در شــرایط کنونی مخالف آن
هستند ،موجب وارد شدن صدمه به این کمپانی خواهد شد
تا تبلیغی برای آن باشــد .بــه دلیل همه گیری کرونا و به
ویژه شیوع نوع دلتای این ویروس در ژاپن ،بسیاری از مردم
این کشــور برگزاری المپیک را در شرایط ناکنونی نادرست
میدانند و با آن شدیدا مخالف هستند.
یکی از مدیران اجرایی روابط عمومیاین شرکت خودروسازی
در این زمینه توضیح داد« :المپیک توکیو تبدیل به رویدادی
شده که با توجه و درک عموم مردم همراه نیست و به همین
دلیل مدیران ارشــد تویوتا در مراسم افتتاحیه این رویداد
بزرگ ورزشی نیز شــرکت نخواهند کرد»؛ تویوتا قرار بود
مجموعه ای از تبلیغات تلویزیونی را با استفاده از ورزشکاران
المپیکی در ایام برگزاری این رویداد پخش کند.

نیاز هنر معاصر به دیالوگ

پارسوا مهتاش گفت :در خلق اثر هنری برایم
ساختن یک بستر برای ارتباط برقرار کردن با
مخاطب اهمیت زیادی دارد.
به گزارش هنر آنالین ،نمایشــگاه آثار پارسوا
مهتاش با عنوان «اسباب کشی سه گانه» در
گالری پروژههای آران برگزار شد .مهتاش در
گفــت و گو با هنرآنالین با بیان اینکه در این
مجموعه هفت اثر به نمایــش درآمد ،گفت:
همگی نقاشــیها با رنگروغن روی بوم اجرا
شــدند و آخرین اثر که قسمت آخر تریلوژی
است شامل یک تابلوی نقاشی با همان کیفیت
و تکنیک باقی تابلوها اســت که در قالب یک
چیدمان به صورت کاملتر ارائه شــده است
و بنابرایــن کار آخر یک نوع اینستالیشــن
بینارشتهای محسوب میشود.
مهتاش ادامه داد :کانسپت اصلی این مجموعه

داشته باشــیم ،زیرا فکر میکنم هنر معاصر
نیــاز به دیالوگ دارد و باید این شــاخصه در
آثار معاصر وجود داشته باشد .میتوانم بگویم
عمر مونولوگ ها دیگر تمام شــده است و به
همین دلیل ترجیح میدهم به شکل واضح و
مستقیم توضیحی درباره آثارم ندهم زیرا این
توضیح کالمیبــار دیگر کارها را به مونولوگ
نزدیک میکند.
مهتاش ادامه داد :در این مجموعه یک باالنس
بین واقعیت و خیال وجود دارد .ســوژه عینی
و ســوژه ذهنی یا موقعیت عینی و موقعیت
ذهنی با هم ترکیب شدهاند .همگی این فضاها
و رویکردها به اضافه تکنیک ،نحوه ارائه ،ابعاد
آثار و ...در خدمت کانســپت بودند تا بهترین
هماهنگی را با آن داشته باشند و بتوانند یک
ارتباط درست با مخاطب برقرار کنند.
او درباره پرداخت جزئیات و بازنمایی واقعیت
گفت :به صورت کلی اعتقاد دارم یک اثر باید
ارتباط برقرار کند و این مهمترین قسمت کار
است .چیزی که در این مجموعه دنبال کردم
و احتمــاالً در آینده هم دنبال خواهم کرد به
وجود آوردن یک تجربه اســت .هدف من از
نقاشی ،کشــیدن یک تابلوی نقاشی نیست.
در واقع نمیخواهم مخاطب فقط با یک تابلو
نقاشــی روبرو شود و یک تصویر زیبا ببیند و
همه چیز تمام شــود .برای من ساختن یک
بســتر برای ارتباط برقرار کــردن و به وجود

آوردن یک تجربه برای مخاطب اهمیت زیادی
دارد .بنابراین نقاشی برای من فقط یک مدیوم
اســت که با استفاده از آن یک روایت را انجام
دهم .در این مجموعه با توجه به کانسپتی که
داشتم باید این تکنیک انتخاب میشد تا این
پرداخت جزئیات اتفاق بیفتد .اگرچه آثار ظاهر
رئالیســتیک دارد اما موضوعــی که از طریق
این محتوای رئالیستیک انتقال پیدا میکند
اهمیت دارد.
مهتــاش افزود :این آثار هیچکــدام بازنمایی
یک واقعیت عینی نیستند ،بلکه بازنمایی یک
موقعیت هســتند .بنابراین ظاهر رئالیستیک
آنها نباید با بازنمایی صرف یک واقعیت عینی
اشتباه گرفته شود .درواقع ظاهر رئالیستیک
لزوما با بازنمایی واقعیت عینی یکی نیســت
و این دو میتواننــد تفاوتهای زیادی با هم
داشته باشند.
این هنرمند ادامه داد :به اعتقاد من بین یک
اثر هنری و یک تابلوی نقاشــی مرزی وجود
دارد .یک تابلوی نقاشــی میتواند با تکنیک
استادانه انجام شده باشد و بسیار هم زیبا باشد،
اما فاقد اندیشه و عمق باشد .بنابراین نمیتواند
کارکرد یک اثر هنری را داشته باشد و از نظر
من جنبه تزیینی پیدا میکند .از طرف دیگر
یک کانســپت عمیق ،یک اندیشه و ایده هم
میتوانــد با یک اجرای ضعیف تبدیل به یک
محصول بیمصرف شــود ،چون نمیتواند با

مخاطب ارتباط برقرار کند .بنابراین هرکدام از
این دو وجه را حذف کنیم خصلتهای یک اثر
هنری و کارکردی کــه باید در دوران معاصر
داشته باشد را از دست میدهد.
او دربــاره اینکــه در روزگاری که ســرعت و
بازدهی ســریع در هر کاری مورد توجه افراد
اســت ،چرا با این دقت به نقاشی میپردازد،
گفت :فکر میکنم یک هنرمند متعهد نباید
وظایفی که دارد را فدای ســرعت یا بازدهی
سریع کند .بهترین حالت این است که ما به
یک پرفورمنس مناسب برسیم یعنی انجام کار
با یک کیفیت مناسب و درخور اثر هنری ،در
یک بازه زمانی مشخص .در خیلی از تکنیکها
افزایش بیرویه ســرعت موجب میشــود از
کیفیــت اثر هنری کم کنیــم و زمانی که از
کیفیت آن کم میکنیم طبیعتاً از کارکرد آن
هم کم میشود و ارتباطی که باید با مخاطب
شــکل دهد را از دســت میدهد یا به شدت
تضعیف میکند.
مهتــاش ادامه داد :وقتی کــه همه جهان با
ســرعت باالیی در حرکت است و این سرعت
به شکل تصاعدی بیشتر میشود ،الزم است
گاهی کمیآهســتهتر حرکــت کنیم یا یک
ســکون کوتاه داشته باشــیم تا بتوانیم تفکر
و تعمقمــان را افزایش دهیــم و ارزشهایی
که وجود دارد یا وظایفــی که داریم را فدای
سرعت نکنیم.

ی جهرمیو نگارش «نظریه و گفتمانهای سینمای مستند»
ضابط 

ثبت و مستندسازی یک گویش کهن زبان فارسی
احمــد ضابطیجهرمیدو کتــاب «فرهنگ
واژگان ،اصطالحات و عبارات گویش فارســی
جهرمی» و «نظریه و گفتمانهای ســینمای
مســتند» را در دســت چاپ دارد .به گزارش
هنر آالین ،احمد ضابطیجهرمیپژوهشــگر
و مستندساز ،از آمادهســازی چاپ دو کتاب
خبــر داد و به هنرآنالین گفت :کتاب «نظریه
و گفتمانهای سینمای مستند» در سه حوزه
نظریه و نظریهپردازی در ســینمای مســتند
تالیف شده است و حاوی حوزههای «معرفی
مکاتب و قطبهای مستندسازی در سینمای
امــروز جهان»« ،تاریخ و گونهشناســی فیلم
مستند با تمرکز بر فرم و مستندهای نوظهور
تلویزیونی در دوره معاصــر» و «تاریخنگاری
سینمای مســتند» اســت .او با این توضیح

که کتــاب «نظریه و گفتمانهای ســینمای
مستند» رویکرد پژوهشــی و آموزشی دارد،
افــزود :این اثر میتواند بهعنوان ماخذ و منبع
تحقیقاتی برای دورههای تحصیالت تکمیلی
دانشگاهی در مقطع کارشناسیارشد و دکترا
مورد اســتفاده قرار بگیرد .نگارش کتاب را از
ســال  ۱۳۹۷آغاز کردم؛ این روزها در مرحله
صفحهآرایی اســت و توسط انتشــارات قلم
شاملو منتشر میشود .ضابطیجهرمیبا بیان
این که کتاب «فرهنــگ واژگان ،اصطالحات
و عبارات گویش فارسی جهرمی» نیز مرحله
ویراســتاری نهایی را در انتشارات قلم شاملو
طی میکند ،اظهارداشــت :در حیطه مطالعه
بینرشــتهای فولکلور زبان و گویش یک زیر
شــاخه کهن از زبان فارســی بوده که در این

فریدون بدرهای میگوید :من زندهام و خبر مرگ مرا در ایران
پخش کردهاند ،نه یکی ،نه دوتا و نه سهتا ...چه خبر است؟!
در پی انتشار خبرهایی مبنی بر درگذشت فریدون بدرهای،
شهرزاد بدرهای ،دختر این نویسنده و مترجم پیشکسوت در
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در ایران خبری پخش شده که
میخواهیــم این خبر را تکذیب کنیم ،من در کنار پدر (در
آمریکا) هستم و ایشان حالشــان خوب است .او افزودمن
با آقای جربزهدار (مدیر انتشــارات اساطیر و از ناشران آثار
فریدون بــدرهای) هم صحبت کردم و گفتم حقیقت ندارد
و تکذیب کنید.
ســپس فریدون بدرهای با بیان اینکه حالش خوب است،
به ایســنا گفت :من زندهام و خبر مرگ مرا در ایران پخش
کردهاند ،نه یکی ،نه دوتا و نه سهتا ...چه خبر است؟!

فرهنگ منعکس شده است .در حقیقت به این
دلیل مطالعه علمیبینرشتهای زبانشناسی و
فولکلور است که نوعی ثبت و مستندسازی از
گویشــی صورت گرفته که به مرور زمان دارد
در مسیر فراموشی قرار میگیرد .در نتیجه این
فرهنگ ثبت و مستندسازی یک گویش کهن
زبان فارسی است .او با این توضیح که پژوهش
و نگارش کتاب «فرهنگ واژگان ،اصطالحات
و عبارات گویش فارسی جهرمی» بیستوسه
ســال زمان برده ،ادامه داد :از سال  ۱۳۷۷کار
روی ایــن فرهنگ را آغاز کــردم و نزدیک به
۱۰هزار مدخل دارد .ضابطیجهرمیدر ســه
ســال گذشــته مقاالت علمیو پژوهشی نیز
نوشته که به چاپ رســیدند؛ مانند دو مقاله
«ساختارشناســی فیلم مســتند توضیحی»

و «تولید فیلم مســتند آموزشــی با ساختار
تعاملــی»« .پژوهش در ســبک کالســیک
مونتاژ» ،سینمای آمریکای التین (از مجموعه
کتابهای سینمای کشورهای جهان سوم)»،
«تاثیر متقابل  ۲ســبک سینمای گریفیث و
آیزنشتاین»« ،پژوهشــی در تاریخ سینمای
شــوروی (« ،»)۱۹۱۷–۱۹۳۱ســینمای
نویــن مجارســتان»« ،نــگارش فیلمنامــه

تکذیب اخبار درگذشت فریدون بدرهای

زندهام؛ خبر مرگم را پخش کردهاند!
دختر او همچنین با بیان اینکه منشأ این خبر کذب مهم
نیست ،تاکید کرد :این خبر را در مجله ،روزنامه و خبرگزاری
خودتان تکذیب کنید .پیش از صحبت با فریدون بدرهای و
دخترش در پیگیری این خبر با هوشــنگ مشعوفی ،برادر
همسر بدرهای در تهران تماس گرفت که او در توضیحاتی
اظهار کرد :ما خبر را ســاعت  ۱۳بعدازظهر دیدیم .دو سه
شــب پیش با آقای بدرهای صحبت کــرده بودم .چندباری
تماس گرفتم ،با توجه به اختالف ساعت آنها خواب بودند.
صبر کردیم بیدار شدند .به پسرش گفتم چنین خبری نقل

پایان تصویربرداری سریال سیروس مقدم در کیش

تصویربرداری ســریال «جزیره» به
کارگردانی سیروس مقدم در جزیره
کیش به پایان رســید و گروه برای
ادامه کار به تهران آمدند .به گزارش
ایسنا به نقل از روابط عمومیسریال،
تصویربــرداری آخریــن ســاخته
سیروس مقدم ،کارگردان مجموعه
های «پایتخت» ،در جزیره کیش به پایان رسید و گروه برای ادامه کار به تهران
آمدند تا بتوانند به زودی خود را برای پخش آماده کنند .شادی مختاری ،بازیگر
تازه کار سینما و تلویزیون در نخستین تجربه بازیگری در نمایش خانگی با بازی
در نقش صحرا به جمع بازیگران ســریال «جزیره» پیوسته است؛ او نقش اصلی
و محوری در ســریال سیروس مقدم دارد .پیش از این حضور محمدرضا فروتن،
هنگامه قاضیانی ،میترا حجار ،حســام منظور ،غزل شاکری ،کاظم سیاحی ،اکبر
زنجانپور ،حمیدرضا پگاه ،سامیه لک ،زهیر یاری ،مینا وحید ،امیر کاظمی ،السا
فیــروزآذر و امیر مقاره خواننده گروه ماکان بند به عنوان بازیگر در این ســریال
قطعی شده بود و قرار است در روزهای آینده بازیگران دیگری نیز به گروه ملحق
شوند .سریال جزیره ،به قلم علی طالب آبادی است که منوچهر محمدی و امیر
حســین حیدری تهیهکنندگی آن را برعهــده دارند و به زودی از فیلیمو پخش
میشود.

درگذشت مجتبی گلستانی بر اثر کرونا

مجتبــی گلســتانی ،نویســنده و
منتقــد ادبی ،بر اثــر ابتال به کرونا
در ۴۰سالگی از دنیا رفت .معصومه
گلستانی ،خواهر مجتبی گلستانی
که در بیمارستان پیگیر کارهای او
و به شــدت متاثر بود در گفتوگو
با ایســنا این خبــر را تایید کرد.
گلستانی که مدتی بود به کرونا مبتال شده بود دوشنبه ۲۸ ،تیرماه در بیمارستان
از دنیا رفت .مجتبی گلســتانی متولد سال  ۱۳۶۰نویسنده ،مترجم و پژوهشگر
حوزه فلســفه و نقد ادبی ،دارای مدرک دکتری فلســف ه اخالق بــود .او با رادیو
هم همکاری داشــت .از او کتابهایی از جمله «واسازی متون جالل آلاحمد» و
«درآمدی تصویری بر اخالق» منتشر شده است.

استندآپکمدی در «سهنقطه» جدید

روایت پارسوا مهتاش از نمایشگاه «اسبابکشی سهگانه» در پروژههای آران

تعریف یک موقعیت بین دو موقعیت مشخص
و تعریف شده است .این موقعیت تعلیق گونه
است اما تعلیق نیســت ،زیرا تعلیق هم یک
موقعیت تعریف شده است .این واقعیت چیزی
است که ما در حال زندگی کردن آن هستیم.
با توجه به اینکــه واژه خاصی برای آن وجود
ندارد من عنوان نمایشگاه را «اسباب کشی»
گذاشــتم تا بتوانم موقعیتی که مدنظرم بوده
اســت را با این عنوان بــه نزدیکترین قالب
آمادهای که برای آن وجود دارد ،اتصال بدهم.
او با بیان اینکه از نقاشی به عنوان یک مدیوم
استفاده کرده اســت گفت :مدیومیرا به کار
بردم کــه بتواند یک روایت را به وجود بیاورد
و با مخاطــب ارتباط برقرار کند .در واقع یک
هدف این مجموعه ســاختن بســتری است
که بتوانیــم از طریق اثر هنری با هم دیالوگ
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شده که او تکذیب کرد .با ایشان هم صحبت کردم و گفت
خوب است .او درباره اینکه ماجرای انتشار این خبر از شب
گذشته شروع شــده و چرا تکذیب آن با تاخیر همراه بوده
است ،توضیح داد :همانطور که گفتم ما بعدازظهر متوجه
این خیر شــدیم و تا تماس بگیریم و از صحت ماجرا مطلع
شــویم دیر شد .من این خبر را تکذیب میکنم ،خبر موثق
نیســت و اینکه چه شــیطنتی بوده و از کجا شروع شده،
خدا میداند .از شــامگاه  28تیرماه خبر درگذشت فریدون
بدرهای بدون منبع مشخصی در صفحههای مجازی ناشران

داســتانی کوتاه»« ،تصویرگری شــعری در
شــاهنامه فردوســی»« ،تکنیکهای تدوین
(دو جلدی تدوین تداومــیو غیر تداومی)»،
«زیباییشناسی ،تاریخ و نظریههای تدوین»،
«کاربردهــای هنری و شکلشناســی صدای
فیلم»«،ساختار و سبک فیلم» و «فیلم مستند
دورگه (فیلمهای هیبرید)» از جمله آثار نشر
یافته او محسوب میشوند.

و کتابفروشــان و افراد مختلف میگشت تا از صبح امروز
( ۲۷تیرماه) به رســانههای رسمی(از جمله خبرگزاریها و
رادیو) هم رسید .ایسنا چند ساعتی با افراد مختلف در حوزه
نشر و کتاب در ارتباط بود تا از صحت و سقم خبر مطمئن
شود اما حتی افرادی که خبر را در صفحههای مجموعههای
تحت مدیریت خودشان هم منتشر کرده بودند منبع موثقی
برای آن نداشتند و ارجاعشان به همان مطالب منتشرشده
در فضای مجازی و رسانههای رسمیبود .در ادامه ناشر آثار
فریدون بدرهای هم این خبر را تایید کرد و پیامهای تسلیت
رسمیو غیررسمیهم منتشر شد .ایسنا وظیفه خود میداند
با وجود رعایت اصول حرفهای خبررسانی و با آرزوی طول
عمر و سالمتی برای این چهره فرهنگی ،از او ،دوستدارانش
و مخاطبان پوزش بطلبد.

بیستوچهارمین شماره از مجله طنز «سهنقطه»
ویژه اســتندآپکمدی با عکس روی جلد رامبد
جوان منتشر شــد .به گزارش ایســنا« ،در دفع
یک مزاحم»« ،راستایســتادگان « ،»۱۱ -دیوانه
بود ،حرف نداشت»« ،من خندهدارم ،مثل شما»
و «چیســت این استندآپ کمدی؟» مقاالت این
شماره از «سهنقطه» هستند که به ترتیب محمود
فرجامی ،الن لی دی جنرس ،الرنس مینتز ،باهار
مومنی و یان برودی آنها را نوشتهاند .در بخش
«تهرانشر» این مجله نیز «شیمبلهای آالگارسونی از حاجعلی شکست خوردند»
از ابراهیم افشــار و نیز «اللهاش رفته و زارش مانده متاســفانه» از محمدحسین
افخمیرا میخوانیم .پرونده این شماره از مجله که به «استندآپ کمدی چیست؛
اســتندآپ کمدی چینیســت» اختصاص دارد با درآمدی از محمود فرجامیو
گفتوگویی با الیور دابل همراه است .یادداشتهای شماره « ۲۴سهنقطه» را نیز
سیدابراهیم نبوی ،جالل سمیعی ،رضا رفیع و دنیس آژیری نوشتهاند« .این شغل
گروه چهاری» نوشته افشار مقدم« ،خشت کج» نوشته بهمن مضراب« ،یک شب
مشــهور بودن ،یک عمر احمق بودن» نوشته علی خزاعیفر« ،سرانجام آزادی»
نوشــته بهمن مضراب و گفتوگویی با ماز جبرانی «نقد و نگاهها»ی این شماره
را تشکیل میدهند .در «تجربهنگاریها» نیز از نیالب سرابی ،میثم درویشیان،
محمدرضا شهبازی ،مجید مجیدی ،شــقایق رضایی و گفتوگوهایی با شقایق
دهقان و بابک رجبی میخوانیم .بیستوچهارمین شماره از مجله طنز «سهنقطه»
ویــژه تیرماه  ۱۴۰۰با صاحبامتیازی و مدیرمســئولی امید مهدینژاد با قیمت
۵۰هزار تومان منتشر شده است.

بازیگر «نظم و قانون» به قتل متهم شد
«ایسیا اســتوکس» بازیگر سریال
«نظــم و قانــون» متهــم به قتل
فردی در نیویورک شد .به گزارش
ایسنا ،یک قاضی در منطقه کوئینز
نیویورک« ،آیسا استوکس» بازیگر
آمریکایی را به جرم شلیک به فردی
در داخل ماشین ،متهم به قتل کرد.
این بازیگر که  ۱۱شلیک به مقتول داشته متهم به قتل درجه  ۲و همچنین حمل
غیرقانونی اسلحه است و در صورت محکومیت در دادگاه با حکم  ۲۵سال زندان
رو به رو خواهد شــد .سریال «نظم و قانون» از ســال  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۰در ۴۵۶
قسمت عرضه شد و موضوع آن ماجراهای اداره پلیس و دادستانی شهر نیویورک
در آمریکاست« .ایسیا استوکس» عالوه بر بازی در سریال معروف «نظم و قانون»،
از سال  ۲۰۰۶تاکنون در چندین مجموعه دیگر از جمله «بخش قربانیان ویژه»،
«امپراتوری برادویک»« ،آمریکایی ها»« ،لوئی»« ،خون آبی» و اخیرا در سریال
«قدرت» ایفای نقش کرده است.

حضور داریوش فرهنگ در سریال «سلمان فارسی»

فیلمبــرداری فصل جدید ســریال
«ســلمان فارســی» به کارگردانی
داوود میرباقــری در جلفــا آغــاز
میشــود .به گزارش ایسنا به نقل
از ســیمافیلم ،با پایان فیلمبرداری
بخش خرابههای هلنی و دریاییها
در شــاهرود ،فیلمبــرداری بخش
َعموریه در جلفا آغاز خواهد شــد .در زمانی که فیلمبرداری ســریال در شاهرود
جریان داشت ،آمادهسازی دکورهای جلفا در زمان مقرر انجام گرفت تا گروه بدون
وقفه از شاهرود به جلفا منتقل و فیلمبرداری ادامه پیدا کند.
بدین ترتیب کاروان سریال «سلمان فارسی» با عبور از کویر شهداد کرمان ،جزیره
قشم ،سواحل مازندران ،شــهرک سینمایی نور و منطقه شاهرود به شهر مرزی
جلفا در استان آذربایجان شرقی میرسد .همزمان ،بهموازات فیلمبرداری در جلفا
و ساخت تجهیزات در شهرک سینمایی غزالی ،ساخت برخی دکورها در منطقه
آبســرد دماوند نیز آغاز شده است .داریوش فرهنگ در نمایی از سکانس طوفان
دریاییها در دایان شاهرود در سریال «سلمان فارسی» سریال «سلمان فارسی»
که به زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر اسالم (ص) میپردازد ،سه فصل دوران ایران
ساسانی ،امپراتوری بیزانس و حجاز صدر اسالم را روایت میکند .فیلمبرداری این
سریال ،اواخر آذر  ۱۳۹۸در کویر شهداد کرمان آغاز شده است.
ســریال «سلمان فارسی» به سفارش مرکز ســیما فیلم و توسط موسسه زالل
فیلم ساخته میشود .تاکنون بازیگرانی همچون داریوش فرهنگ ،فرهاد اصالنی،
داریوش فرهنگ ،محمدرضا هدایتی ،احترام برومند ،رامونا شــاه ،علی دهکردی،
مرحوم چنگیز جلیلوند ،مهدی فقیه و چند بازیگر خارجی جلوی دوربین رفتهاند.

سریال کیانوش عیاری مرداد به پخش میرسد

مجموعه « ۸۷متر» کیانوش عیاری
با گذشت چهار سال از آغاز تولید،
سرانجام به آنتن تلویزیون راه پیدا
میکند .این ســریال قرار است از
مرداد ماه پخش خود را آغاز کند.
به گزارش ایسنا ،به تازگی از لوگوی
سریال « ۸۷متر» به نویسندگی و
کارگردانی کیانوش عیاری با طرحی از روژان ایرجی رونمایی شده است.
بر اساس اعالم صفحه رسمیاین سریال در فضای مجازی ،پخش این مجموعه از
مرداد ماه در شــبکه یک سیما آغاز میشود و البته تاکنون خبری رسمیدر این
خصوص از سوی شبکه پخش کننده اعالم نشده است.

