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تصویربرداریسریال«سلمانفارسی»
از سر گرفته شد

تصویربرداری ســریال ســلمان فارســی به کارگردانی داوود
میرباقری که از اواخر اسفند گذشــته به دلیل جلوگیری از شیوع
کرونا متوقف شده بود ،در شهرک ســینمایی نور با تصویربرداری
بخشهای تازهای از فصل بیزانس سریال ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرآنالین ،حســین طاهری ،تهیهکننده ســریال
سلمان فارسی گفت :طبق برنامهریزیهای انجامشده قرار بود بهار
امسال برای ادامه تصویربرداری راهی کشــورهای دیگر از جمله
ترکیه و ارمنستان شویم ،اما به علت شیوع ویروس کرونا این سفر
به زمان دیگری موکول شد.
طاهری با اشاره به تغییرات ایجاد شده در روند تولید این سریال
اشــاره گفت :بخش هایی از فصل بیزانس را که قرار بود در ترکیه
تصویربرداری کنیم به داخل کشور از جمله شهرک سینمایی نور
منتقل کردیم .البته این جابه جایی ها برای پــروژه بزرگی مانند
سریال سلمان فارسی اجتناب ناپذیر است و همکاران ما با نهایت
انعطاف و حرفه ای گری ،پروژه را همراهی می کنند تا این اثر فاخر
ملی ،بدون خلل به مسیر ساخت خود ادامه دهد.
وی ادامه داد :تصویربرداری این ســریال ،بعــد از ماه مبارک
رمضان در لوکیشن های داخل کشور؛ از جمله شهرک سینمایی
نور ادامه خواهد یافت و روند ساخت سریال سلمان با رعایت تمام
موازین بهداشتی پیش خواهد رفت تا توقفی در زنجیره برنامه ریزی
ایجادنشود.
این ســریال فاخر که به زندگی ســلمان فارســی ،یار ایرانی
پیامبر اســام میپردازد ،جدیدترین اثر داوود میرباقری است که
تصویربرداری آن از زمستان سال گذشــته در شهداد کرمان آغاز
شد و سپس در جزیره قشم ادامه یافت .میرباقری در سریال سلمان
فارسی سه دوره از زندگی این شخصیت تاریخی را روایت میکند:
دوره ایران باستان ،بیزانس و صدر اسالم.
سریال سلمان فارسی جزو کارهای الف ویژه مرکز امور نمایشی
سیما (سیمافیلم) به شمار میرود و پیش بینی اولیه تصویربرداری
پروژه پنج ســال خواهد بود که در داخل و خارج از کشور انجام می
شود.
فرهاد اصالنی نقش تاجری را در مجموعه سلمان فارسی بازی
میکند ،همچنین علی دهکردی و محمدرضا هدایتی نیز در این
سریال به ایفای نقش میپردازند .در این مجموعه از تعداد کثیری
از بازیگران جوان تئاتر در سطح کشــور برای ایفای نقش استفاده
شده است.
پیشبینی شــده در فصلبندی این بخش از داســتان سریال
سلمان فارسی از تولد سلمان تا پیش از وفات پیامبر اسالم روایت
شود که با پیشبینیهای صورت گرفته مجموعه سلمان فارسی در
 ۴۵قسمت آماده خواهد شد.

فرهنگوهنر
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عباس بنیعامریان ،هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و خوشنویسی ،در کرمانشاه در گذشت .عباس بنیعامریان،
هنرمندپیشکسوتکرمانشاه،درسن ۸۳سالگیدرگذشت.
این هنرمند که متولد ســال  ١٣١٦در شهرســتان ســنقر بود ،عالوه بر هنر خوشنویســی و مدیریت انجمن
خوشنویسان ایران دردهه ،۶۰در حوزه تئاتر هم صاحب تجربه و کسوت بود.
اجرای نمایشهای «تاجر ونیزی»« ،ویلن ساز»« ،طبیب اجباری»« ،شبکه مخفی»« ،چهار صندوق»« ،کوروش
پسر ماندانا»« ،شب روی سنگ فرش خیس» و  ...از جمله آثار او در تئاتر بود.
تدریس در دورههای مختلف آموزشــی تئاتر و همکاری با رادیو و تلویزیون و اجرای نقالی ،از دیگر فعالیتهای
هنریبنیعامریانبهشمارمیآمد.

»

مارک والبرگ پا
جای پای جیمز
باند میگذارد

مارک والبرگ در حال مذاکره با نتفلیکس است تا به فیلم جاسوسی «آدم ما در نیوجرسی» ملحق شود.
مذاکره با مارک والبرگ شروع شده تا او بهعنوان تهیهکننده و بازیگر به فیلم «آدم ما در نیوجرسی» بپیوندد.
اگر این مذاکرات به نتیجه برسد والبرگ در نقش شخصیتی مانند جیمز باند بازی خواهد کرد.
دیوید گوگنهایم نویسنده «خانه امن» اکنون در حال مذاکره است تا فیلمنامه را گسترش دهد و به نتیجه
برساند .استیون لوینسون که ایده داستان را ارایه کرده نیز در کنار والبرگ از تهیهکنندگان پروژه خواهد بود.
والبرگ و لوینسون با نتفلیکس در کمدی اکشن «محرمانه اسپنسر» همکاری کرده بودند .نمایش این
فیلم از  ۶مارس بهصورت آنالین شروع شــد .والبرگ در آن فیلم هم بازیگر نقش اصلی و هم تهیهکننده بود.
کارگردانی فیلم را پیتر برگ برعهده داشت.

خبر

شادمهر راستین مطرح کرد:

اهمیت ندادن به فیلمنامه  ،سینما را تضعیف کرده است

عضو انجمن فیلمنامهنویســان خانه ســینما،
گفت:نتیجهاصلیاهمیتندادنبهفیلمنامهنویسی
باعث میشود کسانی که بیشــتر بتوانند در بخش
تولید و پروداکشــن فعالیت کنند فیلم بسازند ،به
این ترتیب بازیگر و پخشکننــده به ارکان اصلی و
اقتصادی سینما تبدیل میشوند و اتفاقی که در دهه
پنجاه برای سینمای ایران افتاد بعید نیست دوباره
شکلگیرد.
فیلمنامه هر فیلم در حکم مغز متفکر اثر است
و از اهمیت باالیی برخوردار اســت امــا همواره در
سینمای ما منتقدان به این موضوع اشاره داشتهاند
که ضعف اصلی همین رکن اســت امــا از این امر
غافل هستند که بیش از  ۹۰درصد فیلمنامه های
سینمای ایران را کارگردانان میویسند و فیلمنامه
نویس مستقل به تدریج جایگاه حرفهایش را از دست
میدهد و برای تاکید بــه اهمیت این حرفه در بدنه
ســینما روز فیلمنامه بوجود آمد و باید آنرا با ارج
نهادن به ارزش فیلمنامه و فیلمنامهنویسان تقویت
کرد.
اما متاسفانه سینمای ایران مسیری را در پیش
گرفته که بیش از گذشــته حتــی نقش فیلمنامه
و فیلنامهنویس در ســینما کمرنگ شــده است به
طوری که در دو ســال گذشته نه تنها حتی مراسم
ساده و مختصر شب فیلمنامه نویسان برگزار نشده
که حتی مدیران خانه ســینما یا ســایر نهادهای
سینمایی اشاره به این روز نداشتند.
شادمهر راستین فیلمنامهنویس و عضو انجمن
فیلمنامهنویسان خانه سینما در این باره گفت :دو
سال است که روز فیلمنامهنویسان برگزار نمیشود.
ظاهرا اعضای شــورای مرکزی فیلمنامهنویســان
اعتقادیبهبرگزاریچنینمراسمیندارند.
وی افزود :نزدیک به پانزده سال پیش و همزمان
با روز بزرگداشــت فردوســی ،روز  25اردیبهشت
توسط هیات مدیره وقت کانون فیلمنامهنویسان به
عنوان روز فیلمنامهنویس انتخاب شد و همهساله در
این روز مراسمی ساده با عنوان شب فیلمنامهنویس

اعضای کانون دور هم جمع میشدند و مراسم هم
شامل نمایش فیلم و پذیرایی سادهای بود.
نویسنده فیلم «به همین سادگی» ادامه داد :با
چنین هدفی روز فیلمنامهنویس شکل گرفت و در
دورههایی در این روز فیلمنامههای برتر سال انتخاب
و برگزیدهگان اعالم میشــدند .از سال گذشته که
خانه ســینما مشــکالت مالی پیدا کرد ،کانون نیز
شب فیلمنامه را به شکلی جدید و در بنیاد سینمایی
فارابی برگزار شــد .اما امســال به شکلی عجیب و
ســوالبرانگیز در این روز حتی یــک پیام تبریک
یا یادآوری در مورد شــب فیلمنامهنویس نشد .تا
جایی که حتی در کانال رسمی فیلمنامهنویس روز
فردوسی را گرامی داشــتند اما خبری از تبریک یا
اشارهایبهروزفیلمنامهنویسنشد.
راســتین گفت :البته بــا توجه بــه وضعیت
فیلمنامهنویسی و فیلمنامهنویسان در ایران شاید
خیلی هم تعجبآور و دور از ذهن نباشــد که حتی
جامعه فیلمنامهنویســان نیز از این روز به راحتی
گذر کــرده و حتی اشــاره به وجــود چنین روزی
نداشته باشــند .وقتی برخی از ســینماگران خود
را جزو جامعه فیلمنامهنویســان نمیدانند و هنوز

این تصور وجــود دارد که هــر کارگردانی میتواند
فیلنامهنویس حرفهای هم باشد ،پس هیات مدیره
کانونفیلمنامهنویساننیزچارهایجزمنتفیکردن
این شب و این مراسم نداشته است.
وی با اشــاره به اینکــه با ســینمایی مواجه
هستیم که سادهترین شکل حرفهای بودن در آن
فراموش شــده ،افزود :روزی که ساختار سینمایی
در دهه هفتاد شکل گرفت و مرحوم سیفاهلل داد
به خانه سینما شکلی تشــکالتی ،صنفی و قانونی
دادند و صنوف توانســتند اهــداف و برنامههای
خود را شــکل دهند ،همه صنــوف معترف بودند
که ســه رکن تالیفی فیلم یعنــی تهیه کنندگی،
کارگردانی و فیلمنامهنویســی آغازگر این پروژه
هســتند .به تعبیر محمد بهشتی فیلمنامهنویس
معمار اصلی یک فیلم اســت که نقشه و ایده اولیه
را ارائه میدهد و طبق همیــن تعبیر نظام فکری
تشکلهای ســینمایی خانه سینما شکل گرفت و
همه صنوف نسبتشان با خانه سینما را با این سه
صنف تنظیم میکردند .همچنین به جز این دوره
آخر ،فیلمنامهنویسان یکی از اعضای ثابت هیات
مدیره بودند.

نویســنده فیلم «امروز» اظهار داشت :نتیجه
اصلی اهمیت ندادن به فیلمنامهنویسی در سینما
این شده است که کســانی فیلمسازی میکنند که
بیشتر بتوانند در بخش تولید و پروداکشن فعالیت
کرده و حضوری پررنگ داشــته باشند .هدف این
است که قبل و بعد از تولید کمترین هزینه و عوامل
سینمایی وجود داشته باشد و اهمیت ساخت یک
فیلم و اصلیترین بخش سینما همان بیست سی روز
تولید تلقی میشود .به همین خاطر حدفاصل تولید
تا پخش به صفر نزدیک شده و پخش کنندهها عمال
به مدیران سینما تبدیل شدهاند و تولیدکنندگان
برای ســینماها محصول تولید میکننــد و قاعدتا
نیازی نیست فرمول این محصول مدام عوض شود.
مثل این میمانــد که یک کمپانی که شــامپویی
پرفروش تولید میکند بخواهد هربار فرموالسیون
آن را عوض کند در حالی کــه هم تولیدکننده ،هم
پخش کننده و فروشــنده و از همه غمانگیزتر هم
خریداربه دنبال تنوع و نو آوری نباشند.
راستین گفت :سست بودن ســینمای ایران با
همین قضیه کرونا کامال مشخص شد .در سینمای
ی از بسته شــدن سالنهای
جهان حدفاصل زمان 
نمایش تا فــروش آنالین ،پخش و بلیت فروشــی
اینترنتی و تغییر آیین نامههای حضور در جشنواره
ها و مراسم و بازگشــت به چرخه عرضه فرهنگی
نهایتا پانزده روز بود اما در ایران همچنان این دغدغه
وجود دارد که اگر اکران ســنتی از بیــن برود کل
سینما نیز از دست خواهد رفت.
عضو انجمن فیلمنامهنویســان خانه ســینما،
خاطرنشــان کرد :انتخاب ســینماگران ،مدیران
فرهنگی و مهمتر از همه مردم حذف تفکر و شیوه
حرفهای نویسندگان متخصص در ادبیات نمایشی و
به طبع آن فیلمنامهنویسی از سینما است .بنابراین
به راحتی بدنه اصلی سینما که مانند یک دایناسور
بزرگ شده اما مغز کوچکی به اندازه یک گربه دارد
مانند آنچه قوانین طبیعت حکم میکند منقرض
شده و از بین خواهد رفت.

نیکنژاد مطرح کرد:

دوست ندارم فیلم سینمایی را در تلویزیون ببینم!
برزو نیکنژاد کارگردان فیلم سینمایی «دوزیست» ضمن تأکید
بر این که دوست دارد این فیلم روی پرده سینما به نمایش دربیاید،
از احتمال اجبار به ساخت فیلم برای اکران اینترنتی در آینده گفت.
برزو نیکنژاد کارگردان «دوزیســت» عنوان کــرد :من اطالع و
آگاهی کامل دربــاره اکران آنالین نــدارم چون یک
اتفاق نوپا و جدید اســت و باید زمان بگذرد تا متوجه
شویم چه سرانجامی پیدا میکند.
این کارگــردان ادامه داد :به طــور کلی به نظرم
سینما یک نوستالژی است و خودم دوست دارم فیلم
را روی پرده ســینما ببینم .من نود درصد فیلمهایی
را که در ایران ســاخته میشــود روی پرده نقرهای
میبینم چون دوســت نــدارم یک فیلم ســینمایی
را در قاب تلویزیــون ببینم ،چه رســد در قابهای
کوچکتری مثل تبلت و موبایل! ترجیحم این اســت
که همه فیلمهای سینمایی را روی پرده سینما ببینم.
بر همین اســاس هم فیلم «خروج» ساخته ابراهیم
حاتمیکیا و «طال» ســاخته پرویز شــهبازی را در
جشــنواره دیده بودم به همین دلیل دوست نداشتم
آنها را به این شکل ببینم و ندیدم چون ساختار و فرم
یک فیلم ،ما را معطوف به پرده سینما میکند .البته
این عقیده من است و شاید من به روز نشدهام.
وی افزود :نمایــش آنالین به فراخور مشــکلی
به نام کرونا پیش آمد .در جهــان هم هرچند چنین
نمایشهایــی وجود دارد اما همچنــان فیلمها برای

سینما ساخته میشود .بنابراین امیدوارم این مشکل حل شود .ما هم
متوجهیم که برقراری اجتماع در این شرایط برای سالمتی مردم خطر
دارد ،ولی ما از «لذت تماشای فیلم» صحبت میکنیم و به نظرم این
موضوع با پرده سینما حاصل میشود .البته سینماگرانی که به خاطر
شرایط اخیر حاضر به اکران فیلمشان به این صورت شدهاند ،تحسین
میکنم اما نظر شخصیام این است که اجتماع سینما ،احوال خوش
آن و این جمع شدن افراد دور هم برای تماشــای یک فیلم ،زیبایی
خاص خود را دارد.
نیکنژاد بیان کرد :تئاترها و کنســرتها را هم میشود بهصورت
آنالین دید اما قطعاً لذت تماشــای آنها برای کســی که به صورت
اینترنتی تماشــا میکند با کســی که برای دیدن این آثار در سالن

حضور دارد ،متفاوت است .تماشــای فیلم هم به همین صورت است
چون میشــود در ســالنها بازخوردهای مخاطبان و انرژی آنها را
گرفت.
این کارگــردان توضیح داد :قطعاً عالقهمندی من این اســت که
«دوزیست» روی پرده سینما دیده شود ،چون بر اساس ابعاد سینما
ساخته شده اســت ،هرچند این فیلم نماهای بســته زیادی دارد اما
محاسبات ما برای ساخت آن ،بر اساس پرده سینما بوده است .خودم
هم دوست دارم این اثر در سینما اکران شود.
وی افزود :فیلم «دوزیســت» قصــهای دارد که بعیــد میدانم
به این زودیهــا رنگ کهنگی به خود بگیرد .مــن میدانم که معنی
کهنه نشدن این اســت که یک فیلم میتواند حتی بیست سال بعد
هم تماشــایی باشــد و تازگی خود را حفظ کند ،در عین حال حتماً
بهتر است از زمان تماشای فیلم زیاد نگذرد .امیدوارم این اتفاق برای
«دوزیست» رخ ندهد و زودتر و در دوران پساکرونا به نمایش دربیاید
با این وجود هر تصمیمی که تهیهکننده فیلــم بگیرد برای من قابل
احترام و اجراست.
نیکنژاد در پایان با اشــاره به دیگر فعالیتهایــش توضیح داد:
واقعیت این است که با این شرایط نمیدانم چه باید کرد .من ترجیح
میدهم قبل از ســاخت ،تصمیمی برای نوع نمایش یک فیلم بگیرم
برای مثال بدانم که شاید اص ً
ال بهتر اســت برای شرایط آنالین فیلم
بسازیم .شاید واقعاً قرار است که اینچنین فیلم بسازیم .این موضوع
مشکلی ندارد ولی به شرط اینکه بدانیم بر اساس شرایط جدید باید
کار کنیم و فیلم بســازیم نه اینکه بر اساس ســاختار سینما اثری را
تولید کنیم و آن را به یکباره در بسترهای آنالین به نمایش بگذاریم.

انتقاد شاعر معروف از تریبون دادن به شعرهای سطحی در صدا و سیما
اســماعیل امینــی در ارزیابی شــعر مذهبی و
بازتاب «نهجالبالغه» در شــعر ،از شعرهای سطحی،
سیاستزده و هیجانی و همچنین رویکرد صدا و سیما
نسبت به شعر انتقاد کرد .این شاعر و استاد دانشگاه
درباره کیفیت شعر معاصر در موضوع سیره حضرت
علی (ع) و شهادت ایشان اظهار کرد :در بررسی شعر
باید به این توجه کنیم که تعدادی شاعر خوب و جدی
داریم و تعداد زیادی شــعرهای متوســط ،معمولی
و حتی بد که اینهــا خیلی زیادتر هســتند و حتی
ممکن است در رســانهها و فضای مجازی هم بیشتر
منتشر شــوند ،اما در ارزیابی شــعر باید توجه کنیم
که این شعرها را جزء کارنامه شعری حساب نکنیم؛
گرچه مقدار این شعرها به لحاظ کمی زیاد است ،اما

نمیتوانیم آنها را جز معدل شعری حساب کنیم.
او افــزود :در میان شــعرهای خوب شــاعران برجســته  -این
برجستگی لزوما مربوط به سن و سال یا سواد نیست ،شاعرانی هستند
که جوانند اما شــعرهای خوبی دارند و شعر میآفرینند نه اینکه کار
تقلیدی یا تکراری کنند  -نسبت به گذشــته تحول نگاه و خصوصا
تحول زبانی و بالغی ایجاد شده و به جرات میتوان گفت که کارهای
بسیار درخشانی در این دو ،ســه دهه اخیر درباره و در مدح علی (ع)،
شیوه زندگی ایشان و ماجرای شهادتشــان هم به لحاظ نوع نگاه و
اندیشــه و هم به لحاظ زبان و هم به ویژه به لحاظ فنون بالغی خلق
شده است .نویسنده کتاب «جلسه شعر» در ادامه این شعر را خواند:
«ای ازلی مرد برای ابد /بی تو زمین ســرد برای ابد /نام قدیمت ز لب
حادثه /نعره برآورد برای ابد /پلک تو شد باز به روی دلم /پنجره گسترد
برای ابد» ،و بیان کرد :کارهای اینچنینی هم چه از بزرگانمان و چه

از شاعران جوان پرشمار داریم ،نه مثل شعرهای رسانهای که بگوییم
خیلی زیاد است ،ولی به نسبت کارنامه یک دوره پرشمار است.
این شاعر با بیان اینکه در گذشــته در آغاز کتابها رایج بود که
شــاعران درباره اصول دین مینوشــتند و به مدح رسول اهلل (ص)
میپرداختند گفت :اما االن چنین تکلیفی برداشته شده ولی شاعران
موضوعات جدیدی در ســیره حضرت علی (ع) میبینند و کشــف
میکنند که گاهی هم نســبتهای جدیدی با زندگی امروز ما پیدا
میکند و چیزهایی میآفرینند که واقعا دلنشین است.
اسماعیل امینی همچنین به خواندن رباعی «اینجا دست عقیل
هم میسوزد /ابراهیم خلیل هم میســوزد /میگفت دگر نمیتوانم
آمد /یعنی پر جبرئیل هم میســوزد» از بیژن ارژن پرداخت و گفت:
نگاه بیژن ارژن در این رباعی خیلی با شــعرهایی که با دو ،ســه نماد
خیلی ساده مثل نخلستان ،چاه و کوفه سروده شده ،فرق میکند.

»

جدحضرتنوح(ع)
سوژهفیلمجدیددنیبویل

مهر نوشــت :دنی بویل کارگردان سرشــناس انگلیســی فیلم
بعدیاش «متوشــالح» را با بازی مایکل بیجوردن کارگردانی خواهد
کرد .دنی بویل کارگردان برنده اسکار که پس از جدایی از فیلم جدید
«جیمز باند» به سراغ فیلم «دیروز» رفت و فیلمی در دنیای موسیقی
ساخت ،حاال قرار است کارگردان فیلمی شود که مایکل بی .جوردن از
بازیگران آن است .فیلم جدید بویل با عنوان «متوشالح» برای استودیو
برادران وارنر ساخته میشود .سایمون بوفوی که با بویل در «میلیونر
زاغهنشین» و « ۱۲۷ساعت» همکاری کرده بود نیز انتظار میرود برای
بازنویسی فیلمنامه انتخاب شود .موضوع اصلی فیلم درباره شخصیتی
مذهبی و جد اعالی حضرت نوح(ع) است که طبق روایتهای انجیل
 ۹۶۹سال زندگی کرد و با درگذشــت او توفان نوح آغاز شد .اما گفته
شده اســتودیو در حال تغییر روایت و ایده اصلی فیلم است .کمپانی
وارنر برادرز مدتی است این پروژه را تایید کرده و ابتدا از تام کروز برای
بازی در آن سخن گفته شده بود تا این ظرفیت وجود داشته باشد که
فیلم دنبالههایی هم داشته باشــد .کمپانی با موفقیت فیلم «کرید» و
ادامههایش ،به مایکل بی جوردن توجه کرد و ســال پیش خبر رسید
که جوردن به این فیلم پیوسته است .جوردن به عنوان تهیهکننده هم
انتخاب شــده و خود بویل هم از دیگر تهیهکنندگان فیلم خواهد بود.
برای بویل «متوشالح» بهعنوان بازگشتی به فیلمهای دنبالهدار و بزرگ
خواهد بود که فراتر از ساخت فیلمهای با بودجه متوسط است.

بازیگرسرشناسهالیووددرراهفضا

رایان گاســلینگ به عنوان یــک فضانورد ،در فیلمــی جدید به
کارگردانی فیل لورد و کریس میلر بازی میکند .فیل لورد و کریس میلر
با پروژه جدید خود به فضا خواهند رفت .این دو قرار است فیلم «پروژه
درود بر مریم» را برای کمپانی مترو گلدوین مایر کارگردانی کنند .این
دو نفر تهیه کننده فیلم نیز خواهند بود .رایان گاسلینگ برای بازی در
این فیلم سینمایی به این پروژه اضافه شده است .پروژهای که اقتباسی
از رمانی منتشر نشده نوشته اندی ویر خواهد بود .این رمان بهار سال
 ۲۰۲۱منتشر میشود .اندی ویر در ســال  ۲۰۱۱رمان «مریخی» را
نوشته بود که در سال  ۲۰۱۵فیلم آن با همین نام ساخته شد و توانست
جوایزی را در اسکار کسب کند .گاسلینگ که نقش اول فیلم سینمایی
«پروژه درود بر مریم» را بازی خواهد کرد ،آخرین حضور سینمایی اش
به فیلم بیوگرافی « »First Manدر سال  ۲۰۱۸باز میگردد .او در آن
فیلم درنقشنیل آرمسترانگ فضانورد مشهور،نقش آفرینیکردهبود.

چاوشیوخوانندهخارجنشینآشتیکردند؟

پس از انتشــار ویدیویی کــه در آن ابراهیم حامدی از محســن
داخل کشور هم توییتی
چاوشی دلجویی کرده بود ،این خواننده پاپ ِ
آشتیجویانه را منتشــر کرد .به گزارش خبرآنالین ،دعوای توییتری
و اینستاگرامی محسن چاوشی با مهشید حامدی (همسر ابی) ،پس
از  ۲۴ساعت به نظر میرسد فروکش کرده اســت .پس از حمله تن ِد
محسن چاوشی به خوانندگان آن و ِر آبی به ویژه آنها که برای کنسرت
به عربستان رفتند یا روی صحنه به مقدسات مذهبی توهین کردند،
ابراهیم حامدی ،با انتشــار ویدیویی ،از چاوشی دلجویی کرد .ابراهیم
حامدی در آن ویدیو ،خطاب به محسن چاوشی گفت« :سالم دوست
نازنین .من شما را بسیار دوســت میدارم .کارهاتون را بسیار دوست
میدارم  ...وقتی صدای شــما را میشــنوم .هم برای مهشید خانم و
دوستانی که دور و بر من هســتند ،چه حالی به وجود میآید و  »...در
ادامه ،این خواننده ،بیتی را که چاوشــی خوانده بود ،بازخوانی کرد که
در آن آمده بود« :عجب حلوای قندی تو ،امیر بی گزندی تو /عجب ماه
بلندی تو ،که گردون را بگردانی ».پس از این ویدیو ،محسن چاووشی
هم با لحنی آشــتی جویانه در توییتر خود نوشــت« :ای نای گلویت،
همچون نی داوود ،حکم آنچه تو گویی ،من الل تو هستم».

وقتیهنرپیشههامعتادبشوند
با گریم ،اینشکلیمیشوند

تست گریم بازیگران فیلم کوتاه «کوچه آخری» که در نقش افراد
خانودهای گرفتا ِر مواد مخدر و اعتیاد ،بازیمیکنند ،منتشر شد .بازی
در نقش معتادها در فیلم و ســریالهای تلویزیونی ایران ،بارها و بارها
اتفاق افتاده اســت .گریم بازیگران در این آثار هم همیشه مورد توجه
بوده اســت .فیلم کوتاه «کوچه آخری» به تهیهکنندگی و کارگردانی
محمدرضا یکانی هم با موضوع مواد مخدر و اعتیاد ،درباره تالشهای
یک دختر برای حفظ و بقا خانوادهاش است .این فیلم در مرحله پیش
تولید قراردارد به زودی فیلمبرداری آن شــروع میشود .تست گریم
شیدا یوسفی ،محمد برسوزیان ،اکرم علمدار و فرشید ادهم ،بازیگران
فیلم«کوچهآخری»راببینید.

مرورآثارصدابردارباسابقهسینمایایراندر
شبکهنمایش

شــبکه نمایش در هفته جاری آثار عباس رســتگارپور صدابردار و
صداگذار ســینمای ایران را مرور میکند .در ادامه تغییرات جدول پخش
شــبکه نمایش ،عناوینی متنوع و همچنین مرور آثار عباس رستگارپور
صدابردار و صداگذار ســینمای ایران در کنداکتور این هفته شــبکه قرار
گرفته است .فیلمهای ایرانی ساعت  ۱۳شبکه نمایش به ترتیب از شنبه
 ۲۷اردیبهشت ماه تا پنجشنبه اول خردادماه شامل «ساعت به وقت صفر»،
«یونس»« ،نسخه خطی»« ،ســام نابغه»« ،قلبم هنوز میتپد» هستند
و در روز جمعه  ۲خرداد و مصادف با روز جهانی قدس ،فیلم «شــکارچی
شنبه» پخش میشود .فیلمهای منتخب ساعت  ۱۵این شبکه ،به ترتیب:
«آتشفشان»« ،طبقه ســیزدهم»« ،مردان دریایی»« ،جولی و جولیا»،
«معجزهبرن»«،سریعترینسرخپوستدنیا»و«ایدی»است.
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