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گروه فرهنــگ و هنر- قطعه 
موســیقی »وطنم ایران« با شــعری 
از ســمیرا عاطفی، آهنگسازی پویا 
ســرایی و خوانندگی شهرام 

ناظری با تقدیم به پیشــگاه ایران و 
ایرانیان که الیق بهترین هایند منتشر 

شده است.
زکریــا یوســفی )ســازهای 
کوبه ای(، ماکان خوی نژاد )ویولنسل 
یک و دو( و پویا سرایی )سنتور یک 

و دو( نوازندگان این قطعه هستند.
فــرزان روزبهانی )اســتودیو 
تــم( ضبــط و میکس موســیقی، 
توحیــد وحید ضبط و میکس وکال، 
مســترینگ و فواد معماریان کاور از 
دیگر عوامل قطعه موســیقی »وطنم 

ایران« هستند.
شــهرام ناظری تیرماه امسال 
کنســرتی را در شهر کاشان برگزار 
کــرد که بــا اســتقبال قابل توجه 

مخاطبان روبه رو شد.
و  موســیقیدان  ناظــری 
خواننــده پیشکســوت متولد ۲۹ 
بهمن ۱۳۲۸ در کرمانشــاه است. او 
از خوانندگان شناخته شده موسیقی 
اصیل ایرانی و ملقب به شــوالیه آواز 

ایران اســت. مجمع انجمن آسیا وی 
را هنرمند برتر آسیا، نیویورک تایمز 
او را بلبل فارسی و کریستین ساینس 
مانیتــور او را لوچانو پاواروتی ایران 

نامیده است.
ناظری از آغاز دهه ۵۰ به عنوان 
یک هنرمند شــناخته شد و نخستین 
آلبوم هایــش به صــورت آلبوم های 

مشــترک با زنــده  یــاد محمدرضا 
شجریان با محتوای میهنی و مضامینی 
نظیر آزادی خواهی در اواخر دهه ۵۰ 
توسط کانون چاووش منتشر شد. از 

آثار کانون چــاووش، تصنیف های 
ایران ای ســرای امید ساخته زنده یاد 
محمدرضا لطفی بر روی شــعری از 
هوشــنگ ابتهاج )ه.ا.ســایه( که هم 
توسط شجریان و هم ناظری خوانده 
شــد و آزادی بــا صــدای ناظری و 
همراه شــو عزیز با صدای شجریان، 

به شهرت باال رسیدند.
پس از پایان کار کانون چاووش، 
ناظری در دهه ۶۰ به خواندن قطعات 
بسیار با شعر موالنا جالل الدین بلخی 
پرداخت و نخستین خواننده ای شد 
که به  طور ویژه به شعر مولوی توجه 
کــرده  اســت و از آن میان، آلبوم گل 
صدبرگ به شــهرت و محبوبیت باال 
رســید. در آغاز دهــه ۷۰، همکاری 
شــهرام ناظــری با پســرعمویش 
کیخســرو پورناظری منجر به خلق 
آثاری با ساز تنبور شد. از آثار حاصل 
این دوره، تصنیف مهتاب رو شهرت 

خاصی یافت.
از معروف تریــن تصنیف های 

ناظری می توان به تصنیف های اندک 
اندک با شــعر موالنــا در آلبوم گل 
صدبرگ، تصنیف آتشــی در نیستان 
با شــعر مجذوب تبریزی در آلبومی 
به همین نام، کاروان شــهید با آهنگ 
محمدرضا لطفی و شیدا شدم با شعر 
خودش، تصنیف مهتاب رو در آلبومی 
بــه همین نام و تصنیف های میهنی و 
ایران دوستانه اش )مانند سرود ایران 
جوان یا آثار کانون چاووش( اشــاره 
کرد. همچنیــن، آثاری که ناظری به 
زبان مــادری اش )زبان ُکردی( اجرا 

کرده، مشهور هستند.
از معروف تریــن آثــار کردِی 
کرمانشــاهای که ناظری نیز خوانده 
می توان بــه تصنیف هــای قدیمی 
کابوکی، شــیرین شــیرین و واران 
وارانه اشاره کرد که او بازخوانی کرده  
است. ناظری ســال ۲۰۰۷، از سوی 
دولت فرانســه نشان لژیون دونور و 
ســال ۲۰۱۴ نشان شوالیه ملی لیاقت 

دولت فرانسه به ناظری اهدا شد.

گروه فرهنــگ و هنر-۲ بازیگر 
سرشناس فیلم »پســران بد« از ساخته 

شدن قسمت چهارم آن خبر دادند.
ویــل اســمیت و مارتین الرنس 
اعالم کردند چهارمین دنباله »پســران 
بد« اولین پروژه ویل اســمیت پس از 
آبروریزی وی در اســکار سال پیش 

خواهد بود.
به این ترتیــب باید گفت ویل 
اســمیت در حال بازگشــت به کار 
اســت و امیدوار اســت مخاطبانش 
با وی همراه شــوند. این ۲ بازیگر با 
یک ویدیوی پرشــور که سه شنبه در 

اینستاگرام پخش شد اعالم کردند 
با همکاری هم یک فیلم دیگر 

از »پسران بد« را می سازند.

پس از سیلی اسکار ویل اسمیت 
به کریس راک که مجری برنامه ســال 
پیش مراســم اسکار بود، ویل اسمیت 
محرومیت ۱۰ ساله از حضور در مراسم 
اسکار را دریافت کرد. وی از آن 
موقع تاکنون در چندین 
نوبت ابراز پشیمانی و 
کرده  عذرخواهی 
با روحیه ای  اما 
باال و ظاهری 
پرانــرژی در 
اعالم  برنامــه 
خبر ســاخت دنباله 

»پســران بد« ظاهر شد. »پسران بد« که 
اولین بار در ســال ۱۹۹۵ به کارگردانی 
مایکل بِی ساخته و اکران شد در ادامه به 
یک مجموعه پرسود برای ۲ بازیگر آن 
اسمیت و الرنس بدل شد که همچنان 
در نقش مایک لوری و مارکوس برنت 
۲ کارآگاه میامی بازی می کنند. »پسران 
بد ۲« و »پســران بد برای همیشه« دیگر 
فیلم هــای این مجموعه بودند که روی 
هم بیش از ۸۴۰ میلیون دالر در سراسر 
جهان فــروش کرده اند. »پســران بد 
برای همیشه« که ســومین فیلم از این 
مجموعه بود ســال ۲۰۲۰ اکران شد و 

نشــان داد که هنوز عالقه زیادی برای 
ماجراجویی های ایــن ۲ پلیس وجود 
دارد. این قســمت تنها در آمریکا ۲۰۴ 
میلیون دالر فروخت و با وجود تعطیل 
شدن ســینماها به دلیل کووید، عنوان 
پرفروش ترین فیلم ســال ۲۰۲۰ را از 
آن خود کرد. فیلــم چهارم را بار دیگر 
۲ فیلمســاز عدیل العربی و بالد فالح 
کارگردانی می کنند که از قسمت سوم 
جایگزین بِی شده اند. این ۲ چندی پیش 
برای ســاختن فیلم »بت گرل« انتخاب 
شدند. در حالی که فیلم »رهایی« درامی 
درباره برده داری با بازی ویل اســمیت 

پــس از مدتی توقف بی ســروصدا در 
ماه دســامبر در اپل تی وی پخش شد، 
نقدهای متفاوت دریافت کرد و تعدادی 
از اعضای آکادمی گفتند حتی به نامزد 
کردن او فکر نمی کنند. اسمیت ۱۰ سال 
از حضور در مراسم اسکار منع شده اما 

همچنان می تواند نامزد اسکار شود.
در هر حال به نظر می رسد »پسران 
بد ۴« آن هم پس از این که پروژه فیلمی 
از وی با نتفلیکس هم به محاق رفته، تنها 
وسیله ای اســت که ویل اسمیت به آن 
نیــاز دارد تا بتواند دوباره به حرفه خود 

بازگردد.

گــروه فرهنگ و هنر-رکســانا 
قهقرایی )منتقد( در یادداشــتی به نقد 
و بررسی فیلم ســینمایی »شماره ۱۰« 

پرداخته است.
پردیس سینمایی ملت در نخستین 
روز اکران خود در بستر چهل ویکمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر، میزبان 
فیلمــی از حمید زرگرنــژاد بود که آن 
را بــه راحتی می تــوان اثری در مدیوم 
ســینما خواند. قاب بندی های خوب، 
کات های بجا، موســیقی بــه اندازه و 
مهم تر بازی هــای در خدمت فیلمنامه 
و خواست کارگردان را از ویژگی های 
مثبت تازه ترین اثر کارگردان »ماهورا« 

می توان عنوان کرد.

شــماره ۱۰ عزم خود را برای فرار 
جزم کرده اســت، نکته ای که از همان 
سکانس های ابتدایی فیلم مخاطب خود 
را بــا آن مواجه می بیند تا دریابد با آنچه 
قرار اســت مواجه شود چیزی جز فرار 
و رهایی از بند سفت و سخت بعثی ها 
نیست. شاید در ابتدا اینگونه تصور شود 
کــه پیش تر نیز در پرداخت های متعدد 
به ســینمای ژانر دفــاع مقدس بارها و 
بارهــا با اراده آزادگان برای فرار مواجه 
شده باشیم، اما قصه شماره ۱۰ قصه ای 
شــکل گرفته از واقعیت است که تمام 
زمان خود را صرف نمایش نقشه های 
فرار و انگیزه های آن می کند.تهدیدها و 
ارعاب های فرمانده اردوگاه و شــرایط 

تعــدادی از آزادگان کلیــد چرخش 
انگیزه های شماره ۱۰ برای فرار و البته 
آغاز پیچیدگی های داستان است. جایی 
که زرگرنژاد با وابســتگی حداقلی به 
قصه های ســایر اسرا تنها دو تن از آنان 
را همراه رضا برای پیاده ســازی نقشه 
فــرار می کند.چهره پردازی باورپذیر و 
بهــره از دیالوگ هایی که احساســات 
بیرونی و خانوادگی سهم اندکی در آن 
دارد و بیش از هــر چیز در ماجراهای 
اردوگاه بعثی هــا خالصه می شــود از 
نکات مثبت این فیلم است که دستگیر 
حمید زرگرنــژاد در کارگردانی خوب 
تازه ترین اثرش بوده اســت. قاب ها و 
اکشــن های بجا و درست »شماره ۱۰« 

از همــان ابتدای فیلم نشــان می دهد 
که مخاطب با فیلمی واقعا ســینمایی 
روبه رو اســت. جایی که حسن پویا با 
قاب بندی هایــی که از او توقع می رفت 
در مسیر واقع گرایی فیلم کمک بسیاری 
به خالق اثر کرده اســت. در کنار تمامی 
عوامل فنی، عالوه بر اینکه قصه تاکید بر 
ترویج فضیلت دارد، از درون مایـه ای با 
محوریت ازخودگذشـتگی و ایثـار در 
راستای آرمان هـای انقالب اسالمی و 
نجـات سـایر آزادگان جنـگ تحمیلی 
ســود می بــرد. تازه ترین اثــر حمید 
زرگرنــژاد که فیلمــی قهرمان محور 
خوانده می شــود، گرچه شاید به ظاهر 
پایان امیدوارکننده ای نداشــته باشد اما 

تامل در فعل رضا زاگرس با بازی مجید 
صالحی برداشت های متفاوتی را درباره 
یاس و امید به ذهن متبادر می کند، چراکه 
برآن است تا بازنمایی مطلوبی از کنش ها 
و واکنش های رزمندگان و آزادگان در 

شرایط سخت جنگی و اسارت داشته 
باشد. همچنین می توان »شماره ۱۰« را 
فیلمی در راســـتای تقویـت روحیـه 
مسـئولیت پذیری اجتماعی دانست که 
به بازنمایی مسـئولیت افـراد در برابـر 

دیگـر انسـان ها می پـردازد.

قطعه موسیقی »وطنم ایران«؛

شهرام ناظری بار دیگر 
برای وطن خواند

قطعه موسیقی »وطنم ایران« با آهنگسازی پویا سرایی و خوانندگی شهرام ناظری ملقب به شوالیه آواز ایران
 منتشر شد.

منتقدان همراه افخمی در»هفت« 
مشخص شدند

گروه فرهنگ و هنر- تهیه کننده سری جدید برنامه »هفت« که با اجرای 
بهروز افخمی از شبکه نمایش پخش می شود، از امیر قادری و میالد دخانچی 

به عنوان منتقدان این فصل از برنامه یاد کرد.
محمد تنکابنی تهیه کننده »هفت« با اشــاره به این برنامه ســینمایی که 
همزمان با جشــنواره فیلم فجر از آنتن شــبکه نمایش پخش می شود درباره 
منتقدان برنامه بیان کرد: امیر قادری و میالد دخانچی دو منتقدی هســتند که 

در این برنامه حضور خواهند یافت.
وی در توضیحی از این ترکیب عنوان کرد: ما در برنامه های ســینمایی 
پیش از این هم، این بحث را داشــتیم که ترکیبی داشــته باشیم که منتقدی از 
منظر سنت نقدنویسی سینمایی به نقد فیلم ها بپردازد و منتقد دیگری هم از 
منظر بینارشته ای و مطالعات فرهنگی آثار را تحلیل کند که با مدیریت بهروز 

افخمی هم به نظرم جذاب خواهد شد.
تنکابنــی درباره فضای برنامه و اینکه چه رویکردی خواهند داشــت 
توضیح داد: ســعی داریم در بحث سینما و جشنواره برنامه ای محترم داشته 

باشیم و اصراری در اینکه برنامه جنجالی داشته باشیم نداریم.
وی درباره اینکه با توجه به ســکوت خبری که در ســاخت بسیاری از 
فیلم های امســال و وقایع اخیر رخ داده اســت با چالشــی نسبت به حضور 
کارگردانان در تلویزیون مواجه هســتند یا خیر؟ عنوان کرد: فکر نمی کنیم با 

چالش رو به رو باشیم.
تهیه کننده »هفت« در پاسخ به واکنش ها نسبت به کوچ برنامه هفت از 
شــبکه سه به شبکه نمایش و اینکه ممکن است به برنامه ای خنثی بدل شود 
عنوان کرد: ســینما شــئون و وجوه مختلفی دارد که بخشی زیادی از آن در 
برنامه های ســینمایی مغفول مانده است. سینما شامل صنعت، رسانه، هنر و 
تجارت است اما احساس می کنیم مهمترین شئون سینما در این سال ها مغفول 
مانده و بیشــتر مسائل روزمره و صنفی پوشش داده شده است. تالش ما این 

است که به همه ی این مسائل پرداخته شود.
تنکابنی در پایان درباره اینکه محدودیتی در دعوت از سینماگران دارند 
یا خیر گفت: هر کسی که ایران برایش مهم باشد با نگاه معطوف به امر ملی 

حرف بزند حتماً در برنامه از او دعوت خواهیم کرد.

از معروف تریــن آثــار کــردِی کرمانشــاهای کــه ناظری نیــز خوانده می تــوان به 
تصنیف هــای قدیمــی کابوکی، شــیرین شــیرین و واران وارانه اشــاره کــرد که او 
بازخوانــی کرده  اســت. ناظری ســال ۲۰۰۷، از ســوی دولت فرانســه نشــان لژیون 
دونور و ســال ۲۰۱۴ نشــان شــوالیه ملی لیاقت دولت فرانســه به ناظری اهدا شــد.

پشت بازار زیتون، جنب نمایشگاه اتومبیل پارس
07644420447 -  8       09347686623 - 09347682323

رستوران سنتى عمارت  کیش
«ارسال سراسر جزیره»   (با مدیریت کوه سنگى سابق جنب بازار پردیس)  

@emarat.restaurant.kish
@emarat.restaurant.kish

تخفیف

کیشوندى
20%

یکشنبه 16 بهمن 1401 ، 14 رجب 1444 ،5 فوریه 2023، شماره 4148

به مدیریت علی حسینی ورزنده

076-44433636
آدرس: شهرک میرمهنا،

 فاز خدماتی F1، خیابان نیلوفر
مقابل رز2، پالک102

به مدیریت سجاد موسوی

076-44468090

آدرس: بازار سـاریـنا1، 
طبـقــه چـهار، 

پالک412

امالک
محمودی

به مدیریت علی محمودی 
076-44468015

آدرس: بازار سـاریــنا1،
 طبـقـــه ســـوم، 

واحـــد318

امالک
 آنیل

به مدیریت سهیال سهرابی 
076-44424480

www.Amlakanil.kishguide.com

soheilasohrab@gmail.com

آدرس: بازارچه حافظ،
 غرفه شماره 8

امالک راسخ

جزیره کیشدفاتر امالکمعرفی

به مدیریت حسین راسخ 

076-44472289
آدرس: بلـوار فردوسی 

خیابان ابن سینا،ساختمان
گنجینه1، طبقه سوم

واحد  24

امالک
 نیک

به مدیریت موسوی 
076-44467602

آدرس: باالتر از بازار رویامال، 

سـاخـتمــان اداری

 میـالد، طبقه2

امالک
 برتر

به مدیریت خانم جعفرزاده

076-44461026
آدرس: خیابان ساحل،بازار

 دیپلمات، طبـقـــه اول،

 واحـــد107

امالک پرشین
به مدیریت مصطفی شهسواری

076-44481168
آدرس: بازار رویامال، 

طبقه دوم، واحد 209

»پسران بد ۴« در راه است

»شماره ۱۰« فیلمی قهرمان محور در راستای تقویت حس مسئولیت پذیری


