
فرهنگ و هنر 8

شرکت آریا اطلس کیش
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109                                      تلفن مرکز: 44461151-076                                     تلفن همراه: 0912-7057173

اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزود، حقوق و دستمزد

گروه فرهنگ و هنر- یکشــنبه 
۵ دی بود که اســامی نهایی فیلم های 
راه یافته به بخش ســودای ســیمرغ 
چهلمین جشنواره فیلم فجر معرفی 
شــدند.فیلم هایی کــه در ژانر های 
مختلــف، داســتان های مختلف را 
روایــت می کنند. با بررســی آثار راه 
یافته به بخش مسابقه این جشنواره، 
می توانیم فیلم های معرفی شــده را 
در ژانر هــای اجتماعی و خانوادگی، 
سیاســی و تاریخی، حماسه و دفاع 
مقدس، اکشــن و ورزشــی تقسیم 

بندی کنیم.
در ادامه به ســبک فیلم های 
حاضر در بیــن ۲۲ اثر منتخب راه 
یافته به بخش ســودای ســیمرغ 

می پردازیم:
اجتماعی و خانوادگی

ژانــر اجتماعــی و خانوادگی 
مانند ادوار گذشــته، در این دوره هم 
بیشترین اثر را به خود اختصاص داده 

است.
 »بدون قرار قبلی« با کارگردانی 
بهروز شــعیبی، درامــی اجتماعی با 
رویکرد های روابط انســانی ساخته 
شــده اســت؛ فیلمنامــه ایــن فیلم 
ســینمایی، الهام گرفته از یکی از آثار 

مصطفی مستور است.
 آریــن وزیــر دفتــری در »بی 
رویــا«، داســتان دختری بــی نام و 
نشــان را روایت می کند که ســرزده 
وارد زندگی رویا و بابک می شــود و 
اتفاقاتی عجیب در زندگی آن ها ایجاد 

می کند.
 مرتضی فاطمی هم با یک درام 
اجتماعی در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر حاضر شــده است؛ در خالصه 
»بی مادر« آمده اســت: انسان چیزی 
به دست نمی آورد، مگر چیز هایی از 

دست بدهد...
 »برف آخر«، ساخته امیرحسین 
عســگری با یک زمینــه اجتماعی و 
خانوادگــی بــه روزمرگی های یک 

دامپزشک می پردازد.
 فیلــم ســینمایی »درب« بــه 
کارگردانــی هادی محقــق، درباره 
مامور برقی است که برای وصل کردن 
برق خانه ای دور افتاده و تک می رود 

و اتفاقاتی برایش رخ می دهد.
 »شادروان« به کارگردانی حسین 
نمــازی، یک ملــودرام اجتماعی از 

خانواده ای حاشیه نشین است.

 علــی حضرتــی هم بــا فیلم 
سینمایی »شهرک« در ژانر اجتماعی، 
خانوادگی وارد رقابت های ســودای 
سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر 

شده است.
 فیلــم دیگری که بــا مضمون 
اجتماعــی و خانوادگــی در بخش 
سودای سیمرغ این دوره از جشنواره 
فیلــم فجر حضــور دارد، »صورت 
فلکی« به کارگردانی حســین دارابی 

است.
 »علفزار« هم به کارگردانی کاظم 
دانشی، یک درام اجتماعی درباره یک 
پرونده قضایی است راز هایی در پس 

این پرونده آشکار می شود.
 زندگــی یــک بازیگــر تئاتر 
کــه بیماری ســرطان زندگــی او را 
دســتخوش تغییر می کند، ماجرایی 
اســت که فیلم ســینمایی »ماهان« به 
کارگردانی علی شاه حاتمی آن را در 

فضایی اجتماعی دنبال می کند.
 امیــد شــمس در »مالقــات 
خصوصی« داســتانی عاشــقانه در 

جنوب شهر را روایت می کند.
 »نگهبان شــب« ســاخته رضا 
میرکریمــی هم یک فضای اجتماعی 

و خانوادگی را دنبال می کند.
 فیلم »نمور« به کارگردانی داوود 
بیدل هم یک ملودرام اجتماعی است؛ 
در خالصه داستان این فیلم سینمایی 
آمده اســت: تاالب رو از زندگی من 

نقاشی کردند، لجن زار و نمور.
سیاسی و تاریخی

 در ژانر سیاســی و تاریخی دو 
فیلم ســینمایی »ضد« به کارگردانی 
امیرعبــاس ربیعی و »خائن کشــی« 
بــه کارگردانی مســعود کیمیایی به 
بخش سودای سیمرغ چهلمین دوره 

جشنواره راه پیدا کردند.
»خائن کشی« قسمتی از زندگی 
مهدی بلیغ، سارق و کالهبردار است 
و گذری بر ماجرای ملی شــدن نفت 

دارد.
»ضد« هم درامی سیاسی در بستر 
یکی از حوادث مهم و ملتهب ابتدای 

انقالب اسالمی را روایت می کند.
حماسه و دفاع مقدس

۳ فیلــم از ۲۲ فیلــم راه یافته به 
بخش سودای ســیمرغ این دوره از 
جشنواره فجر به موضوعات حماسی 

و دفاع مقدس مربوط می شود.
 فیلــم »دســته دختــران« بــه 

کارگردانی منیر قیدی حضور دختران 
و زنــان را در رقم خوردن حماســه 

خرمشهر روایت می کند.
 »۲۸۸۸« هــم بــه کارگردانی 
کیوان علیمحمــدی روایتی متفاوت 
از روز های جنگ تحمیلی را روایت 
می کنــد و در آن اســامی شــهدای 
شــاخص جنــگ تحمیلــی آورده 

می شود.
 هــادی حجازی فــر در فیلم 

ســینمایی »موقعیت مهدی« بخشی 
از زندگی شــهید مهــدی باکری در 
ســال های جنگ تحمیلــی روایت 

می کند.
اکشن

 شــاید بعد از مدت هــا در این 
دوره از جشــنواره فیلم فجر شــاهد 
یک فیلم اکشن هستیم؛ فیلم سینمایی 
»الیه های دروغ«، محصول مشــترک 
ایران و فنالند بــه کارگردانی آرمین 
سهراب داستان فیلم درباره یک آتش 
نشان سابق است که بعد از ده سال به 
ایــران بر می گردد تا از دشــمن خود 

انتقام بگیرد.
ورزشی

 یکی از اتفاقاتی که در طول ادوار 

مختلف جشــنواره فیلم فجر، کمتر 
شــاهد آن بودیم، حضور فیلم هایی 
با مضمون و محتوای ورزشــی بود؛ 
مرتضی علی عباس میرزایی، داستان 
زندگــی توأم با مشــکالت علیرضا 

بیرانوند را به تصویر کشیده است.
 از بین ۲۲ فیلم راه یافته به بخش 
سودای ســیمرغ چهلمین جشنواره 
فیلــم فجر، از دو فیلم »مرد بازنده« و 
»شــب طالیی« هیچ اطالعاتی منتشر 

نشده اســت و هنوز نمی توان درباره 
مضمــون و محتوای این دو ســریال 

نظر داد.

پرکارتریــن و کم کارترین 
بازیگران فجر 40 چه کســانی 

هستند؟
هر سال پس از معرفی فیلم های 
حاضر در جشــنواره فجر، خیلی از 
عالقه مندان به ســینما به دنبال اسامی 
بازیگران این آثار هستند و با نمایش 
فیلم ها پیش بینی می کنند که کدامیک 
از بازیگران سیمرغ بلورین جشواره 

فجر را به خانه می برد.
پــر واضح اســت کــه یکی از 

مهمتریــن بخش هــای برگــزاری 
جشــنواره فیلم فجر، بخش سیمرغ 
بازیگران زن و مرد است که کسب آن 

می تواند روی کارنامه کاری بازیگران 
اثرگذار باشــد. تا جایی که دیده شده 
بازیگــری که در یک دوره ســیمرغ 
بلورین گرفته، برای دوره بعد چند اثر 
در جشنواره دارد و پرکارتر می شود؛ 

البته خالفش هم دیده شده!
بــه همیــن بهانه، مــا در ادامه 
این گــزارش به بررســی و معرفی 
پرکارترین و کــم کارترین بازیگران 
جشنواره فیلم فجر امسال می پردازیم.
امســال بازیگران دو فیلمه و یا 
تک فیلمه هستند و مانند سال های قبل 
نمی بینیم که در لیست پرکارترین ها، 
بازیگری ســه فیلمه و یا باالتر باشد. 
به هر حال شرایط کرونایی کشور بر 
تولید فیلم ها و فعالیت هنرمندان هم 
اثر گذاشته است و نمی توان منکر این 

قضیه شد.
نیکی کریمــی، پانته آ پناهی ها، 
فرشــته حســینی، طناز طباطبایی، 
مصطفی زمانی، جــواد عزتی، رعنا 
آزادی ور، بهــروز شــعیبی، مریــال 
زارعی، مهران مدیری، پوالد کیمیایی، 
پانته آ بهرام، گالره عباســی، نازنین 
بیاتی، پریناز ایزدیار، هوتن شــکیبا، 
هادی حجازی فر، از جمله بازیگران 
شــناخته شــده تک فیلمه چهلمین 

جشنواره فیلم فجر هستند.
 نیکی کریمی که سال گذشته با 
»آتابای« و البته در سال های گذشته با 
فیلم هــای دیگری در مقام کارگردان 
در جشــنواره فجر حاضر بود، امسال 
با فیلم ســینمایی »دســته دختران« 
ســاخته منیر قیــدی در مقام بازیگر 
به جشــنواره می آید. فرشته حسینی 
و پانتــه آ پناهی ها هــم او را همراهی 

می کنند.
 طناز طباطبایــی بازیگر برنده 
ســیمرغ بلورین نقــش مکمل زن 
در جشــنواره ۳۸ برای فیلم »شــنای 
پروانه«، امســال تنهــا در یک فیلم 
حضور دارد؛ فیلم سینمایی »بی رویا« 

ساخته آرین وزیر دفتری.
 جــواد عزتــی بــا پنــج فیلم 
پرکارتریــن بازیگر جشــنواره ۳۸ 
فجــر بود؛ اما امســال تنهــا در فیلم 
»مرد بازنده« ســاخته محمدحسین 
مهدویان بــازی می کند؛ همبازی اش 

هم رعنا آزادی ور است.
 مصطفی زمانی هم امســال در 
فیلم ســینمایی »بدون قرار قبلی« به 
کارگردانی بهروز شعیبی بازی کرده 

است.
 اما بهروز شــعیبی در این دوره 
عــالوه بر کارگردانی بازیگری را هم 
تجربه کــرده؛ او در فیلم ســینمایی 
»صــورت فلکــی« بــه کارگردانی 
حســین دارابی در کنار مریال زارعی 

ایفای نقش کرده است.
 مهران مدیری، پوالد کیمیایی و 
پانته آ بهرام هم در جشــنواره امسال 
در فیلم ســینمایی »خائن کشــی« به 
کارگردانــی مســعود کیمیایی بازی 

کرده اند.
 هوتن شکیبا هم که در جشنواره 
۳۷ ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول مــرد را برای بازی در فیلم 
سینمایی »شــبی که ماه کامل شد« به 
خانه برد و در سال گذشته هم در فیلم 
سینمایی »ابلق« بازی کرد، امسال تنها 
در فیلم »مالقــات خصوصی« بازی 

می کند؛ به همراه پریناز ایزدیار.
 هــادی حجازی فر هم امســال 
همزمــان کارگردانــی، بازیگــری 
و نویســندگی را با فیلم ســینمایی 

»موقعیت مهدی« تجربه می کند.
امین حیایی، حســن معجونی، 
یکتا ناصر، ویشــکا آسایش، محسن 
کیایی، گالره عباســی و نازنین بیاتی 
هم هریک با یک فیلم در جشــنواره 

امسال حضور دارند.
چهلمین جشــنواره فیلم فجر 

بازیگر دو فیلمه هم دارد؛
 صابر ابر امســال با دو فیلم »بی 
رویا« به کارگردانی آرین وزیر دفتری 
و »بدون مالقات قبلی« به کارگردانی 
بهروز شعیبی به جشنواره آمده است. 
 پژمان جمشــیدی هم بازی در 
فیلم های »علفزار« به کارگردانی کاظم 
دانشی و »بی مادر« به کارگردانی سید 
مرتضی فاطمی را تجربه کرده است.

 امیــر آقایی هم که در ســی و 
هشــتمین جشــنواره فجر سیمرغ 
بلورین بهتریــن بازیگر مرد مکمل 
را برد، امسال عالوه بر »خائن کشی« 
مسعود کیمیایی، در فیلم سینمایی »بی 

مادر« بازی کرده است.
 ســارا بهرامی برنده ســیمرغ 
بلوریــن نقــش اول زن بــرای فیلم 
دارکوب در جشــنواره ۳6، امســال 
بــا دو فیلم »علفزار« بــه کارگردانی 
کاظــم دانشــی و »خائن کشــی« به 
 کارگردانی مســعود کیمیایی به فجر 

می آید. 

گروه فرهنــگ و هنر- رامبد 
جوان درباره نداشــتن داور خانم در 
بین داوران خنداننده شو، توضیحاتی 
ارائه کرد. مســابقه استندآپ کمدی 

برنامــه »خندوانــه« بــا بیســت 

شــرکت کننــده در چهار گــروه در 
مرحله مقدماتی آغاز شده است. این 
۲۰ شــرکت کننــده یکدیگر رقابت 
می کنند و در نهایت یک شرکت کننده 
مردمــی به مرحله بعد می روند و یک با رأی داوران، سه شرکت کننده با رأی 

شرکت کننده هم با رأی داوران حذف 
می شود. حسن معجونی، امیرمهدی 
ژوله و رامبد جوان، »خنداننده شــو۳« 
را داوری می کننــد. رامبــد جــوان 
گفت وگویی با حسن معجونی داور 
مسابقه خنداننده شو در فضای مجازی 
داشــت و درباره این مسابقه صحبت 
کردنــد. رامبد جوان گفــت: خدا را 
شکر تا اینجا استقبال از مسابقه خوب 
بوده، تعداد آراء هم به حدس و گمان 

خودمان هم نزدیک است.
معجونی عنــوان کرد: امیدوارم 
که نفــر اول رای مردمی هم منصفانه 
انتخاب شــده باشــد. در این مدت 
همکارانم برنامه را دیدند و دوســت 

داشــتند. جوان درباره حذف شــدن 
برخی شــرکت کنندگان توضیح داد: 
میدانم که آن هایی که حذف شــده ند 
دلخور شــدند، اما چاره ای نیست و ما 
رای میدیم. بعضی ها میگن ناعادالنه 
داوری کردید. به نظرم ناعادالنه وقتی 
معنی می شود که ما فقط خودمان رای 
بدیم. وقتی مردم هم رای می دهند این 

عدالت از جانب مردم تامین می شود.
معجونــی ادامه داد: واقعیت این 
اســت که ما در این برنامه یک رقیبی 
داریم به اســم مردم کــه اونا هم میان 
رای می دهند. مثال در تمام برنامه های 
خنداننــده شــو نفر اولی کــه مردم 
انتخاب کردند ســلیقه من نبوده، اما 
هیچ وقت اعــالم نکردم. معموال نفر 

دوم تمــام دوره ها چه بودم چه نبودم 
بیشتر سلیقه ی من بوده تا نفر اول؛ اما 
می گویم سلیقه مردم است و نمیتوانم 
ناراضی باشــم که چرا مردم دارند این 
کارو میکنند! چون سلیقه مردم بوده و 
باید به انتخاب مردم احترام گذاشت؛ 
بــه نظرم ما در یک ترازو هســتیم که 
کفه ی ما و مردم برابر اســت. جذابیت 
این مسابقه ها این است که بین داور ها 
و مردم یک رقابتی است. رامبد جوان 
عنــوان کرد: این تحلیــل خیلی بامزه 
است. راســت گفتی یک مسابقه بین 
داوران و مردم برای حفظ شرکت کننده 
است.حسن معجونی باتوجه به اینکه 
در تمــام دوره ها به نوعی جزو داوران 
بوده درباره تفاوت شــرکت کنندگان 

گفت: من انتظــار خیلی زیادی دارم، 
باید بپذیریم که اســتندآپ با برنامه ی 
خندوانه شــکل گرفت و اینجا رشد 
میکند. پس دوره های اول بچه ها تازه 
داشتند مشق می کردند که اساسا کاری 
که ما داریم می کنیم استنداپ است یا 
خیر. االن در این دو ســه ســال انتظار 
داریــم که بچه ها دوره هــای قبلی را 
دیده باشــند و یک پله جلوتر باشند، 
چــون دانش و تجربه ی بیشــتری در 
اختیار آن ها بوده است. جوان بیان کرد: 
اصوال استند آپ خیلی مرز های متنوع 
و ریز و درشــتی دارد که هرجای دنیا 
در تلویزیون باید رعایت شــود، برای 
همیــن موضوعــات و لحن و جنس 
شــوخی ها محدودتر می شود، چون 

طیف گســترده ای از مردم از شهر ها و 
سنین مختلف با فرهنگ های خاص و 
موضوعات خاصی تلویزیون را تماشا 
می کنند، و این فضا را محدودتر و کار را 
برای بچه ها سخت تر می کند. معجونی 
داور این دوره ســوم مسابقه خنداننده 
شــو گفت: منتظر دور دوم مســابقه 
هستم، به نظرم جذابیت خیلی زیادی 
دارد. االن بایــد بگذریم، چون تا االن 
بچه ها داشتن تمرین می کردند از این 
به بعد باید خودشان را نشون بدهند. به 
نظرم در دور دوم تازه میفهمیم چه خبر 
است. جوان درباره حضور داور خانم 
در مسابقه خنداننده شو گفت:دلیلش 
این است که خانم هایی که ما در گزینه 
خودمان برای داوری میخواســتیم به 
عنوان داور تشریف بیارند سر کار بودند 
و مشغول بودند و نتوانستیم هماهنگ 
کنیم و قرار شد ما با سه تا آقا تیم داور ها 
را تشــکیل دهیم. رامبد جوان درباره 

اینکه حســن معجونی کم می خندد و 
جدی اســت توضیح داد: شناختی از 
تو ندارند چراکه خیلی اهل شــوخی 
و خنده هســتی و من و تو ۹۳ درصد 
از اوقاتــی که با همیم داریم میخندیم. 
معجونی عنوان کرد: بله میخندیم. من 
االن، چون کارمان هم طنز است، انقدر 
هر روز با این ماجرا ها ســرو کار دارم 
که اینا چیز های جدیدی برام نیســت 
و تقریبا برام تکراری و طبیعی اســت 
من ســخت بخندم. بچه های اطراف 
مارا دیدید که همه کمدین هســتند و 
اینــا حرف میزنند آدم میمیره از خنده 
و ما با اینا رشــد کردیم و اینا همیشــه 
کنار ما بودن و یک جورایی نسبت به 
خنده های عادی بی حس شــدیم. آن 
لحظه که به آدمی میخندم بعید میدونم 
کســی به اندازه من به اون آدم بخنده، 
چون زمانی که شروع میکنم به خنده، 

میمیرم!

گروه فرهنــگ و هنر- بهرنگ 
توفیقی کارگردان تلویزیون و شــبکه 
نمایش خانگی با حضور در شــبکه دو 
ســیما از علی انصاریان یاد کرد و مرگ 
او را همچنــان باورنکردنی دانســت. 
بهرنگ توفیقی شــامگاه پنجشــنبه ۹ 
دی ماه با حضــور در برنامه تلویزیونی 
موضوعات  دربــاره  »احوالپرســی«، 
اجتماعی مختلفی از جمله درگذشت 
مرحوم انصاریان صحبت کرد و گفت: 
بعضی از آدم ها آنقدر شــاد و سرشــار 
از حــس زندگی هســتند که حتی اگر 
یک ســال هم بگذرد، تو باور نمی کنی 
از دنیــا رفته اند؛ علی هم اینگونه بود و 
حیف شــد. او عالوه بر اینکه دوست 

صمیمی من بود، در فیلم »ســوختن« 
نقش یک مــرد را برایم بــازی کرد و 
حتی در جریان یک رویداد ســینمایی، 
کاندیــدای دریافت جایزه هم شــد اما 
عمرش به این دنیا نبود. وی در بخشــی 
از سخنانش درباره حضور در تلویزیون 
و ســریال سازی بیان کرد: تلویزیون را 
از سینما بیشــتر دوست دارم و یکی از 
دالیل آن این است که مخاطب سریال، 
بسیار گسترده است. تعداد مردمی را که 
پای تلویزیون می نشینند، نمی توان مثل 
مخاطب ســینما حدس زد یا شمارش 
کرد و این به خودی خود جذاب است. 
مردم هم همیشه لطف داشته اند؛ کار را 
می بینند، نقــد می کنند، نظر می دهند و 

ارتباط برقرار می کنند. خدا را شــاکرم 
که تمام ســریال هایم مخاطب داشــته 
است. اساساً ذات هنر با دیده شدن گره 
خورده و از بابت این اتفاق خرسندم. این 
کارگردان درباره سریال های محبوبی که 
به او انگیزه ورود به عرصه حرفه ای کار 
هنر را داد، عنوان کرد: »هزار دســتان«، 
»زیر تیغ« و »وضعیت ســفید« از جمله 
این ســریال ها بودند که باعث شدند به 
این هنر عالقمند شــوم و کارم را شروع 
کنم. در این سال ها، تا جایی که ساختمان 
اثر اجازه داده سعی کرده ام فرهنگ ایرانی 
و آداب و رســوم را به کارهایم وارد کنم 
که این به معنای پایبندی اجباری نیست 
بلکه یک امر دلخواسته است. وی اضافه 

کــرد: فرم یا لحن نباید تحت تاثیر قرار 
بگیرد و من همیشه این را رعایت کرده ام. 
اصاًل یکی از حسرت های من فراموش 
شــدن بعضی از لهجه ها و زبان هاست، 
شــهرهای مختلف آیین و سنن زیادی 
دارد و من دوســت دارم آنها را به کارم 
وارد کنم.توفیقی همچنین درباره دوران 
کودکی خود به مرور خاطراتی پرداخت 
و گفــت: »پدرم اســتاد ادبیات بود و به 
ورزش والیبال عالقه داشت، من اما عشق 
فیلم و ســریال بودم. ما دیر رسیدیم به 
تلویزیون رنگی و حسرت دیدن سریال 
»آیینه« به شکل رنگی داشت می ماند به 
دل ما که یک روز پدرم با یک تلویزیون 
رنگی چوبی که برایم خریده بود، به خانه 

آمد و هنوز آن را نگه داشته ام و به عنوان 
یک گنجینه خاطرات نگاهش می کنم. 
بــه طور کلی آدم خاطره بازی هســتم؛ 
اولین بار ســال ۱۳6۱ رفتم استادیوم و 
اســتقاللی شدم. این تیم یک هیچ برد و 
من آبی شــدم. دوستان فوتبالی زیادی 
دارم که خیلی هایشان قرمز هستند اما با 

دوستانم کل کل فوتبالی نمی کنم.حمید 
حامی مهمان دیگر این برنامه بود که هر 
پنجشنبه ســاعت ۲۱ از شبکه دو سیما 
پخش می شود. سیدجواد سیدمحسنی 
تهیه کنندگی، ندا غفاری، کارگردانی و 
پیمان قریب پناه صداپیشگی عروسک 

این برنامه را بر عهده دارند.

گروه فرهنگ و هنــر- دواین 
جانســون رســماً دعوت وین دیزل 
برای بــازی در فیلم بعدی »ســریع 
و خشــمگین« را رد کــرد.در ماه 
نوامبر وین دیزل از جانســون در 
اینستاگرام دعوت کرده بود تا بار 
دیگر نقش خود را به عنوان یک مامور 
مخفی به نام لوکاس هابز در فیلم بعدی 

»سریع و خشمگین« بازی کند.
دیزل نوشته بود: جهان در انتظار 
فیلم نهایی »سریع ۱۰« است و همانطور 

که می دانی فرزندان من در خانه تو را عمو 
دواین می نامند. هیچ عیدی نیست که تو 
برای آنها تبریک نفرستی. حاال وقتش 
شــده و باید به قولم به پابلو عمل کنم. 
سوگند خورده ام در فینال یعنی فیلم دهم 
به بهترین »سریع و خشمگین« برسیم.

اما جانســون در مصاحبه جدیدش با 
سی ان ان به این درخواست پاسخ داد و 
از دیزل به دلیل دعوت در رســانه های 
اجتماعی پس از اینکه قباًل به این توافق 
رسیده بودند که با هم همکاری نکنند، 

انتقاد کرد. رک و راســت به دیزل گفتم 
به این فیلم برنمی گردم. خیلی صمیمانه 
گفتم همیشــه از بازیگران دیگر و فیلم 
حمایت می کنم اما هیچ شانســی برای 
برگشــتن من بــه فیلم وجــود ندارد. 
جانســون افزود: این پســت عمومی 
وین دیزل نمونه ای از کارهای اوست. 
دوست نداشتم که پای فرزندانش را در 
این پست وسط بکشد و از مرگ پل واکر 
اســتفاده کند. آنها را نباید وسط کشید. 
ما ماه ها پیش در این باره صحبت کرده 

بودیم و درک روشنی از کارمان داشتیم. 
با این حال دواین جانسون برای خانواده 
»سریع و خشمگین« آرزوی بهترین ها را 
کرد و گفت دلش می خواست سفرش 
با این مجموعه باورنکردنی با خوبی و 
خوشی و سپاسگزاری به پایان برسد و 
مایه تاسف است که با پیام های عمومی 
آب گل آلود شود.دواین جانسون سال 
۲۰۱۱ به مجموعه »سریع و خشمگین« 
پیوســت و ابتدا به عنــوان مامور هابز 
وارد فیلم شــد و بعد به خانواده حاضر 

در فیلم پیوســت. جانسون سال ۲۰۱۷ 
پس از بازی در »سرنوشت خشمگین« 
از این مجموعه خارج شد و با جیسون 
اســتاتهام در یک اســپین اف با عنوان 
»سریع و خشمگین ارایه می کند: هابز 

و شاو« جلوی دوربین رفت.
فیلم »F۹« یکی از معدود فیلم های 
موفق از نظر جذب تماشاگر در تابستان 
۲۰۲۱ بود و ۱۷۳ میلیون دالر در داخل 
آمریکا و ۷۲۱ میلیون دالر در سراســر 

جهان فروخت.

نگاهی دیگر به آثار حاضر در چهلمین جشنواره فیلم فجر؛

فیلم های فجر امسال چه موضوعاتی 
را دنبال می کنند؛ معرفی پرکارترین 

و کم کارترین بازیگران
در این گزارش نگاهی اجمالی به موضوعات و ژانر  فیلم های حاضر در چهلمین جشنواره فیلم فجر داشته ایم.

جزییات داوری خنداننده شو از زبان داوران؛

پاسخ رامبد جوان به نداشتن داور خانم

بهرنگ توفیقی مطرح کرد؛

حسرتم فراموشی لهجه هاست؛ سریال هایی که انگیزه کار حرفه ای شد

جانسون دعوت دیزل را رد کرد؛ به »سریع و خشمگین« برنمی گردم

گروه فرهنگ و هنر- آلبوم »محلی ها – آوای ایران« اثری بر اساس کوارتت 
سازهای ایرانی با هنرمندی شریف لطفی آهنگساز پیشکسوت کشورمان و انجمن 
فیالرمونیک ایران در دسترس مخاطبان قرار گرفت. »محلی ها – آوای ایران« عنوان 
یکی از تازه ترین محصوالت منتشر شده در بازار موسیقی است که طی روزهای 
اخیر با هنرمندی شریف لطفی، در قالبی اثری بر اساس کوارتت سازهای ایرانی 
و همراهی انجمن فیالرمونیک ایران منتشر شد. علی ابراهیمی نوازنده سنتور، فواد 
قهرمانی نوازنده سه تار، امیرحسین نجفی نوازنده تار، محمدرضا پوستی نوازنده 
عود، حامی حقیقی صدابردار، فرزان روزبهانی گرافیست، لیال رحیمی عکاس، 
سایناز مانیان مترجم گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند. در توضیحات 
تکمیلی این آلبوم آمده است: »تنظیم قطعات محلی یک تا هفت راه کار نوینی از 
شریف لطفی در آفرینش موسیقی ایرانی است. این روش به لحاظ پای بندی به 
اصول آکادمیک، دارای ویژگی های منحصر به خود است که در شیوه های معمول 
و شفاهی پیشین دیده نمی شود. شیوه مذکور به چگونگی پیدایش و به کار گیری 
چند صدایی در موسیقی ایرانی معطوف است و سعی دارد بدون تکیه بر یافته های 
اصول آهنگسازی غرب، با ارائه یک روشمندی مدون، سطح مقوله آفرینش در 
موسیقی ایرانی را فراتر از سلیقه مطلق آفریننده اثر ببرد. از این رو با مبنا قرار دادن سه 
موضوع »دستگاه های موسیقی ایران«، »علم آکوستیک«، »طبیعت انسان« به خلق 
الیه های صوتی متفاوت و مرتبط و سپس تحصیل هارمونی از آنها پرداخته است.« 
شریف لطفی از جمله نوازندگان و هنرمندان شناخته موسیقی کشورمان است. وی 
طی این سال ها عالوه بر نوازندگی هورن، به عنوان پداگوژیست موسیقی، رهبر 
ارکستر، بنیانگذار و رییس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، پایه گذار و رهبر ارکستر 
فیالرمونیک تهران، موسسه گروه موسیقی دانشگاه گیالن نیز به فعالیت مشغول 
بوده است. از آثار وی می توان به »سه گاه برای پیانو و ارکستر«، »جاده ابریشم«، 
»اتود برای هورن«، »ســروش برای ویولن و ارکستر و ماهور« اشاره کرد. ضمن 
اینکه ساخت موسیقی فیلم و سریال هایی چون »مادیان«، »سامان«، »کنار برکه ها«، 
»دخترک کنار مرداب«، »پرنده آهنین«، »مسافران دره انار«، »آهوی وحشی«، »دو 
هم سفر«، »سکوت کوهستان«، »رعنا«، »عطر گل یاس« اشاره کرد. این در حالی 
اســت که تالیف دو کتاب »روش نوین مبانی اجرای موســیقی« و »اندیشه های 

موسیقایی« از دیگر فعالیت های شریف لطفی در عرصه موسیقی است.

»محلی ها« شنیدنی شد
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