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آخرین خبرها از «رسوایی  »۲ده نمکی

کسبرتبه سوم«شکوهشکیبا»

چــــهرههــــــا

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی حاجی آباد گفت :هنرمند و داستان نویس این
شهرستان موفق به کسب رتبه سوم داستان نویسی در جشنواره ملی «شکوه شکیبا»
در استان زنجان شد.
حمیدرضا خراسانی پور با اعالم این خبر گفت:صدیقه صادقی ،مسئول انجمن داستان
حاجی آباد با شرکت در جشنواره ملی «شکوه شکیبا» که اختصاص به حضرت زینب
(س) داشت موفق به کسب رتبه سوم در بخش داستان نویسی شد.
وی افزود :شهرستان حاجی آباد دارای ظرفیت های خوبی به ویژه در حوزه شعر و
داستان می باشد و انجمن های ادبی شهرستان دارای فعالیت های مستمر و اعضای
فراوان است.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان حاجی آباد اظهار کرد :کسب
این رتبه باعث ایجاد شور و نشاط در بین فرهنگ دوستان شد که به هنگام ورود به
شهرحاجی آباد مورد استقبال گرم مردم و مسئوالن قرار گرفت.

جهان
تبعیضنژادیدرهالیوود

«هالی بری» ،بازیگر سیاهپوست برنده اسکار گفت:اگر من اکنون به خاطر سنم برای
ی که بازیگر جوانی نیز بودم همین مشکل را
یافتن نقش مناسب مشکل دارم زمان 
داشتم.من همیشه برای اینکه یک رنگین پوست هستم در هالیوود با مشکالت زیادی
دست و پنجه نرم کردهام.به گزارش فارس« ،هالی بری» ،بازیگر سیاهپوست هالیوود
درباره مشکالت بازیگران زن باالی  ۴۰سال در سینمای هالیوود گفت :بله این مسئله
به شدت وجود دارد ولی آنچه مسلم است که اگر من اکنون به خاطر سنم برای یافتن
ی که بازیگر جوانی نیز بودم همین مشکل را داشتم.من
نقش مناسب مشکل دارم زمان 
همیشه برای اینکه یک رنگین پوست هستم در هالیوود با مشکالت زیادی دست و
پنجه نرم کردهام.وی عنوان کرد:از اینکه میبینم تنها بازیگر زن سیاهپوستی هستم
که برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شدهام ،خیلی غمگین و ناامیدم.

ایــران

مسعوددهنمکیمهر:مسعوددهنمکیاینروزهاجلوههایکامپیوتریرابرایساخت«رسوایی
»۲تستمیزندوانتخاببازیگرانهمادامهدارد.مسعوددهنمکیدرگفتگوبامهردربارهآغاز
پیشتولیدفیلم«رسوایی»۲اینگونهتوضیحداد:درحالحاضرمشغولانجاممراحلمقدماتی
برایپیشتولید«رسوایی»۲هستمودرنظردارماینفیلمسینماییرابهتهیهکنندگیخودم
مقابلدوربینببرم.
وی ادامه داد :قبل از آغاز پیش تولید ،تست هایی در زمینه جلوه های کامپیوتری انجام داده و
درعینحالمشغولانتخاببازیگرانهستم.
کارگردان مجموعه فیلم های «اخراجی ها» در پایان عنوان کرد :حضور شیال خداداد به عنوان
بازیگر اصلی در «رسوایی »۲قطعی شده و قرار است فیلمبرداری بهار سال آینده شروع شود.
مسعود ده نمکی که پیش از این فیلم «رسوایی» را با بازی الناز شاکردوست ،اکبر عبدی،
محمدرضا شریفیان کارگردانی کرده بود و در نظر دارد قسمت دوم این فیلم را بهار سال آینده
کارگردانیکند.

6

گــــــزارش خبــــــــری

دست «کاله قرمزی» شکست!

میــــــــــز خــبــــــــــر

بی توجهی به فرهنگ نا به هنجاری های
جامعه را در پی دارد
مدیرکل فرهنگ وارشاد هرمزگان گفت :زمانی نا به
هنجاری ها در جامعه گسترش می یابد که فرهنگ
مورد بی توجهی قرار بگیرد.علیرضا درویش نژاد در دیدار
هنرمندان با محمدرضا اصالنی هنرمند مطرح کشور
بیان داشت :استان هرمزگان یکی از استانهای مستعد
برای پرورش فیلم سازان در حوزه مستند و حتی فیلم
های کوتاه و بلند است.درویش نژاد اظهارداشت :فیلم
سازان جوان استان می توانند در توسعه و فرهنگ سازی
و شناساندن ناهنجاری های اجتماعی به مردم نقش
موثری داشته باشند .فیلم سازی هنری زیبا و پر اهمیت
است.وی عنوان کرد :جامعه ای که دارای غنای فرهنگی
و پشتوانه هنری باشد نسبت به حفظ و صیانت از سرمایه
های انسانی خود کوشا است و سعی می کند از تجربه
و آموخته های آنها به بهترین نحو استفاده و به نسل
های دیگر منتقل کند .نا به هنجاری ها زمانی در جامعه
گسترش می یابد که فرهنگ مورد توجه و در راس
امور نباشد و هم اکنون بیش از هر زمانی دیگر به اتحاد
فرهنگی نیازمندیم.درویش نژاد تصریح کرد :حمایت از
فیلم سازان و فیلم های تجربه اولی در وزارت فرهنگ
و ارشاد مورد تاکید است .در استان هرمزگان هم سعی
شده با تقویت و حمایت از انجمن فیلم سازان جوان
شاهد رشد و شکوفایی فیلم سازان جوان استان باشیم.

«شمعدونی» از فروردینماه به روی
آنتن می رود

سریال شمعدونی سینماپرس :پخش مجموعه
تلویزیونی «شمعدونی» به کارگردانی سروش صحت
بهار  ۹۴و پس از سریال نوروزی از شبکه سه سیما
آغاز میشود .محسن چگینی تهیه کنده این سریال با
اعالم این خبر گفت « :شمعدونی « نخستین سریال
شبکه سوم سیما در سال  ۹۴است که پخش آن در
بهار  ۹۴آغاز می شود.وی افزود :این سریال هم اکنون
در مرحله مونتاژ و صداگذاری قرار دارد و در  ۵۳قسمت
 ۴۵دقیقه ای به طور شبانه از این شبکه پخش می
شود //.سینماپرس

 10فیلم برای اکران نوروزی

 10فیلم سینمایی گزینه اکران نوروز  94شدند که از
بین آنها پنج فیلم تا پایان وقت اداری فردا سهشنبه
نهایی میشوند.غالمرضا فرجی سخنگوی شورای
صنفی نمایش بعد از جلسه امروز شورا این  10عنوان
را فیلمهای «استراحت مطلق»« ،رخ دیوانه»« ،طعم
شیرین خیال»« ،من دیگو مارادونا هستم»« ،روباه»،
«ماهی سیاه کوچولو»« ،ایران برگر»« ،اسب سفید
پادشاه»« ،عصر یخبندان» و «ناهید» معرفی کرد
و گفت :قرار شد تا پایان ساعت اداری فردا سهشنبه
هر پنج سرگروه از میان این فیلمها قراردادشان را ارائه
دهند.وی افزود :برای انتخاب این فیلمها همه جوانب
به خصوص مصادف شدن نوروز با ایام فاطمیه ارزیابی
شد و با توجه به اینکه طبق آییننامه هر دفتر پخش
تنها میتواند یک فیلم در نوروز داشته باشد ،اولویتهای
یک و دو از سوی دفاتر مشخص شد .همچنین اکران
نشدن فیلمهای پرفروش با هم یکی دیگر از آیتمها بود
که بحث زیادی روی آن صورت گرفت.فرجی ادامه داد:
با توجه به کاندیدا بودن «رخ دیوانه» و حضور ابوالحسن
داودی کارگردان این فیلم در شورا در مقطع بررسی
فیلمها ایشان از جلسه خارج شدند.سخنگوی شورای
صنفی نمایش ،آغاز اکران نوروزی را  20اسفندماه
عنوان کرد //.ایسنا

«دردسرهای عظیم  »۲نوشته شد

تهیهکننده «دردسرهای عظیم  »۲از اینکه نویسنده
شروع به نگارش قسمت اول کرده است سخن گفت و
اینکه سریال در ادامه داستان سری قبل است و این بار
با دردسرهای ازدواج دو شخصیت آن شروع می شود.
مهران مهام درباره ساخت سری دوم سریال
«دردسرهای عظیم» گفت :پیش از این طرح اولیه این
سریال به گروه شبکه سوم سیما ارایه شد و قرار شد
اصالحاتی در آن انجام شود.وی درباره این سریال و
داستان آن اظهار کرد :این سریال به نویسندگی علیرضا
کاظمی پور و کارگردانی برزو نیک نژاد تولید می شود
و کاظمی پور هم اکنون مشغول نگارش قسمت اول
آن است //.مهر

«اتاق عمل» جلوی دوربین رفت

سریال «اتاق عمل» به کارگردانی مهران مدیری که
چندین بار خبر آغاز تصویربرداری مجدد آن مطرح
شد از  ۲۹بهمنماه آغاز شده و این در حالی است که
روز  ۱۲اسفندماه این خبر به طور رسمی اعالم شد،.
روابط عمومی سریال «اتاق عمل» با اعالم خبر آغاز
تصویربرداری مجدد این سریال از  ۲۹بهمنماه ،بیان
کرده است که تصمیم گیری در خصوص شبکه و زمان
پخش این سریال با نظر معاونت سیما انجام می شود.
زمان آغاز تصویربرداری سریال  ۱۲اسفندماه در حالی
اعالم شده که پیش از این چندین بار خبر تصویربرداری
مجدد در خبرگزاریها مطرح شده بود اما به طور رسمی
از طرف روابط عمومی این پروژه تایید نشد //.مهر

رهبر قنبری «رسم رفاقت» را میآورد

«رسم رفاقت» ،تازهترین اثر تلویزیونی رهبر قنبری
نوروز  ۹۴روی آنتن شبکه دو میرود«.رسم رفاقت»
که فیلمنامه آن را عباس شیرمحمدی نوشته ،درباره
فرید و پویا دو نوجوان تکواندو کار است که در جریان
قصه ماجراهای متفاوتی برای آنها رقم میخورد //.ایسنا

همکارارجمندسرکارخانم
ماه جبين کمالي
معاون پرورشي دبيرستان پيام انقالب
(دوره اول متوسطه) از زحمات ،تالش
و پيگيري هاي دلسوزانه جناب
عالي که منجر به کسب مقام برتر
سرود استاني توسط گروه سرود اين
دبيرستان شد سپاسگذاريم ،در پناه
حق موفق و پيروز باشيد.
مديريت و همکاران دبيرستان
پيام انقالب (دوره اول متوسطه)

گروه هنری:
شکستگی دست عروسک گردان «کاله قرمزی»
از جمله دالیلی است که باعث شد فیلمبرداری
سری جدید این کار با تاخیر آغاز شود.

بهپیشنهادهای
میلیوندالری
خندیدم
گروه هنری:
حافظ ناظری در نشست خبری آلبوم «ناگفته» به برخی انتقادهایی
که به تبلیغاتی درباره آثارش میشود ،پاسخ داد.

به گزارش مهر ،نشست خبری آلبوم موسیقی «ناگفته» به خوانندگی
حافظ ناظری شنبه نهم اسفند ماه در تاالر اجتماعات خانه موسیقی
برگزار شد.حافظ ناظری در ابتدای این نشست گفت :آلبوم موسیقی
«ناگفته» به نوعی شروع کار رسمی من در ایران و استارت واقعی
فعالیتهای شخصیام در عرصه موسیقی در کشورمان است.
مدتی بود خیلی گوشهگیر بودم و چون برنامه خاصی در زمینه کار
موسیقی در کشورم نداشتم ،بنابراین انتظار زیادی کشیدم که این
کار بیرون بیاید تا من نیز بر اساس آن فعالیتهای خود را آغاز کنم.
خیلی ها از حرف هایم ناراحت شدند

این خواننده موسیقی اضافه کرد :در این مدت حرف و حدیثهای
فراوانی در مورد من وجود داشت ،اما من میخواهم از همین امروز
تا سالیان سال کنار شما حضور داشته باشم .شاید بیست سال آینده
این جمع دوباره کنار هم باشند .بنابراین دوست دارم که این شروع،
آغازی برای مهر و عشق به جای تفرقه و دوری باشد .در این روزها
حقیقت این است که اتفاقات ناخوشایندی بین اهل هنر وجود
دارد و میتوان گفت که هنر نه برای هنرمندان و نه برای جامعه
ایران وظیفه اصلی خود را انجام میدهد .این را کسی میگوید که
متاسفانه از بیرون داخل مجموعه موسیقی ایران شده است .چرا که
من در ایران زندگی نمیکنم اما چون خارج از این کشور حضور
دارم ،میتوانم منتقد فضای حال حاضر موسیقی ایران باشم.
حافظ ناظری با اشاره به اظهارات خود در جشن ساالنه «موسیقی
ما» گفت :درست است که من در آنجا حرفهایی زدم که بسیاری
را ناراحت کرد اما دوست دارم که این نشست خبری برای آلبوم
«ناگفته» شروعی باشد برای فعالیت در ایران .من خدا را شکر
میکنم که نوع موسیقی من شبیه کسی نیست ،نه بدتر از کسی
است و نه بهتر .بنابراین نمیتوانم بگویم که رقیبی دارم ،چرا که برای
من رقابت وجود ندارد .من از نظر شخصیتی شبیه هیچ کس نیستم.
من به هیچ عنوان تمایلی به رقابت ندارم .فقط دوست دارم کاری را
انجام دهم که خودم احساس خوبی برای انجام آن دارم و مطمئنم
آینده مشخص میکند که این کارها یا برای عشق است یا برای تنفر.

برای انتشار این آلبوم و سختی هایش کتاب می نویسم

این نوازنده با اشاره به انتشار قریبالوقوع آلبوم «ناگفته» توضیح
داد :شاید برای خیلیها این سئوال پیش آید که پسر جوانی به
نام حافظ ناظری که فرزند استاد شهرام ناظری است ،برای این کار
زحمت زیادی نکشید که باید در اینجا بگویم شما نمیدانید که من
چه مشقتی را برای انتشار این اثر موسیقایی کشیدهام .من در این
کار به قدری سختی کشیدم که میتوانم برای آن یک کتاب چند
صد صفحهای بنویسم ،چرا که دوستداران و عالقهمندان موسیقی
میدانند که کمپانی بزرگی چون کمپانی سونی بسیار سختگیرانه و
با مشکالت فراوان ،اثری از خاورمیانه را برای فروش انتخاب میکند.
وی افزود :آلبوم «ناگفته» در ادامه پروژه «سمفونی رومی» است
که مدتی پیش  22دقیقه از آن در قالب آلبوم «بعد یازدهم» در
ایران منتشر شد .البته این کار پیش از این به طور کامل در دنیا
منتشر شد اما من مجبور شدم که آن را به طور ناقص با تمام
عدم عالقهمندی که داشتم ،در ایران منتشر کنم که پس از آن
نیز یکسری از حاشیهها هم به وجود آمد .اما واقعا فکر نمیکردم
که این آلبوم موسیقی چه به لحاظ فروش و چه به لحاظ اقبال ،با
موفقیت روبرو شود.
نخستین آلبوم موسیقی در تاریخ خاورمیانه

حافظ ناظری با بیان اینکه این آلبوم موسیقی جزو نامزدهای مقدماتی
جایزه گرمی بود ،در ادامه توضیحات خود گفت :خوشبختانه اتفاقات

خوبی برای این آلبوم موسیقایی با توجه به حضور ستارگان موسیقی
جهان که برندگان چندین جایزه گرمی هستند ،رخ داد و با اینکه
نتوانست به مرحله نهایی این جایزه راه پیدا کند ،اما من توانستم
اجازه انتشار آن را نیز در ایران به دست آورم .این در حالی است
که در کنار آلبومی که روز شانزدهم اسفند ماه به صورت رسمی
در ایران رونمایی خواهد شد ،فیلمی نیز از مجموعه فعالیتهای
ما در قالب یک مجموعه تصویری به مخاطبان ارائه خواهد شد.این
خواننده گفت« :ناگفته» نخستین آلبوم موسیقی در تاریخ خاورمیانه
به شمار میرود که توانسته دو بار در صدر آثار کالسیک موسیقی
جهان قرار گیرد .این آلبوم همانطور که اشاره کردم ،برای اولین
بار توسط بزرگترین کمپانی موسیقی جهان ،یعنی کمپانی سونی
منتشر و روانه بازار جهانی شده است که در ایران با همکاری بسیار
خوب موسسه ایرانگام به زودی منتشر خواهد شد و ما میتوانیم
رسما کار خود را با این آلبوم در کشور آغاز کنیم.
رسانه ها مقصر بودند

ناظری در بخش دوم این نشست خبری که به سواالت خبرنگاران
اختصاص داشت ،توضیح داد :کمپانیای مثل سونی وقتی یک
هنرمند را وارد میدان میکند ،فقط به فوقالعاده بودن آن اثر نگاه
نمیکند بلکه برای این کمپانی فروش نیز در درجه قابل توجهی قرار
دارد .خوشبختانه کار من در شاخه کالسیک کمپانی سونی بیرون
آمده و چون در آن شاخه اولویت  100درصد با ارائه یک موسیقی
خوب است ،بنابراین بسیار خوشحالم که این اثر توانسته مورد توجه
مدیران این شرکت قرار گیرد.وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه
چرا تمایل زیادی برای استفاده از عناوین تبلیغاتی روی آثار خود
همچون «اولین بار»« ،شکستن رکورد»« ،عجایب فرهنگ جهان»
و «اثر شماره یک موسیقی کالسیک جهان» دارد؟ گفت :اینهایی
که شما به آن اشاره کردید ،توسط رسانهها بزرگ شد وگرنه چرا من
باید روی این موضوعات حرف بزنم .من فقط به عنوان یک هنرمند
در بروشور این آثار ،معرفی از آثاری که انجام دادم ،ارائه کردم و
اصال هم بیشتر از آن به موضوع نپرداختم .من نمیدانم که چرا
بسیاری از رسانهها روی این موضوع تاکید زیادی دارند که من قصد
پروپاگاندای تبلیغاتی را دارم.
در دنیا جدی گرفته نمی شویم

این هنرمند ادامه داد :ما باید به این باور برسیم که ایرانی هستیم و
هر چقدر هم غرور داشته باشیم ،باید بدانیم که در دنیا واقعا جدی
گرفته نمیشویم .ما هر چه بگوییم نخبه داریم ،هنرمند داریم و از
فرهنگ و هنر ارزشمندی برخوردار هستیم ،اما متاسفانه به دلیل
اتفاقاتی که پیش آمده ،وقتی نامی از ایران میآید ،گویی کلمههای
تروریست و بمب اتمی با آنهاست .پس اگر حقیری مثل من در
رسانهای که اختیار دارد ،میآید و قابلیتهای موسیقی ایرانی را
به دنیا نشان میدهد ،نباید از آن ساده گذشت .باور کنید که اینها
در ارائه چهره واقعی ایران در اجتماع غیر ایرانی تاثیرات زیادی
خواهد داشت.خواننده آلبوم «بعد یازدهم» بیان کرد :چطور است
که موسیقی هند و موسیقی عرب دائما مسیر رو به رشد خود را
طی میکنند ،اما موسیقی ما فقط در سرپایینی است .باور کنید که
برای جهان دیگر مهم نیست که پنج هزار سال پیش چه میگذشت.
جامعه جهانی در مواجهه با آثار فرهنگی و هنری همواره این سوال
را میکند که شما چه کاری برای عرضه در دهکده جهانی دارید؟ آیا
موسیقی شما هماکنون نیز کاربرد دارد؟ پس میتوان نتیجه گرفت
که حضور نوازندگان جهانی در یک آلبوم ایرانی واقعا کار سادهای
نیست .تالش من این بوده که موسیقی ایرانی وجه جهانی پیدا کند
پس نباید ناراحت باشید که کنگره آمریکا از من تقدیر کرده است.
قصدی برای کسب شهرت ندارم

وی افزود :وقتی کنگره آمریکا و سناتورهای آن میآیند و از حافظ

ناظری تقدیر میکنند؛ یعنی ما با نام ایران عزیز مواجه هستیم.
پس نباید به چنین حرفهایی که ممکن است از سوی من زده
شود ،حساسیت به خرج داد .من میدانم خیلی از دوستان سعی
کردند که جهانی باشند ،اما چون نتوانستند حاال آمدهاند و به جای
حمایت ،من را نقد میکنند .باور کنید من تمام هدفم در این
ماجراها فقط و فقط نام عزیز کشورم ایران بوده و خواهد بود .من
قصد شهرت ندارم ،چرا که در لسآنجلس پیشنهاداتی به من شد
که میلیونها دالر میتوانست درآمد مالی برایم ایجاد کند اما من
به این پیشنهادهای فقط میخندیدم.ناظری افزود :من اگر در این
مدت در صفحههای شخصی خودم حرف از گرمی و جوایز جهان
میزدم ،به خودم افتخار میکنم .هر کسی هم که ناراحت است،
ایرادی ندارد .نمیدانم که آیا آنها میدانند که بزرگترین هنرمندان
موسیقی دنیا آمدند و با یک نوازنده ایرانی همکاری کردهاند .اینها
موضوعاتی است که حتما باید به آن توجه زیادی کرد .من در اینجا
الزم است یک نکته را اشاره کنم که برای فروش همین آلبومها
که از درصد باالیی برخوردار بود ،فقط دو درصد از ایرانیان مقیم
آمریکا آلبومم را خریداری کردند .پس آنها چیزهایی است که باید
به آن نگاه بیشتری کرد.خواننده آلبوم «ناگفته» درباره لغو کنسرت
«بعد یازدهم» که قرار بود تابستان امسال با حضور نوازندگان جهانی
این آلبوم موسیقایی در تاالر وزارت کشور برگزار شود ،بیان کرد:
من  15سال است که در ایران کنسرت برگزار نکردهام .اگرچه
میتوانم به لحاظ مالی درآمد خوبی در این زمینه داشته باشم،
اما در خودم احساس تعهد میکنم .مطمئن باشید تا زمانی که
نتوانم این ستارگان موسیقی جهان را برای کنسرتم به ایران بیاورم،
کنسرتی را برگزار نخواهم کرد.
وی گفت :ما سعی کردیم که این اتفاق بیفتد ،حتی نوازندگان آلبوم
از شش ماه قبل برنامههای خود را خالی گذاشتند تا برای حضور
در ایران مشکلی نداشته باشند اما متاسفانه ویزاهای این هنرمندان
صادر نشد و ما مجبور شدیم که یک هفته مانده به برگزاری
کنسرت ،آن را کنسل کرده و هزینههای زیادی تحمل کردیم.
به هر حال امیدوارم که این دولت اتفاقی را رقم بزند که بتوانیم
شاهد حضور نوازندگان جهانی در کنسرتهای موسیقیمان باشیم.
ناظری درباره حاشیههای پیش آمده درباره جایزه گرمی امسال که
او نیز در ردیف مراحل مقدماتی نامزدهای دریافت این جایزه حضور
داشت ،خاطرنشان کرد :جالب است که اثر من در بین نامزدهای
جوایز گرمی باالترین تعداد رایها را داشت .باور کنید من حتی
فکر میکردم که این جایزه را میبرم اما نشد .فقط به این نکته
اشاره میکنم که بیش از  20نفر از کسانی که در جوایز گرمی
موفقیتهایی را کسب کردند ،به من پیام دادند که چرا کار من
در فهرست نهایی نیست .من اسنادی دارم که فعال نمیتوانم آنها
را نشان دهم ،اما اینها چیزهایی است که خیلیها باور نمیکنند
و من میتوانستم در این مرحله حائز رتبه شوم .البته که همه
میدانند دریافت جایزه در اسکار و گرمی ،داستانهای متفاوتی دارد
که من خیلی وارد آنها نمیشوم.این خواننده موسیقی در بخش
پایانی صحبتهای خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر دالیل عرضه
سوپرمارکتی آلبوم «بعد یازدهم» نیز توضیح داد :من برای عرضه
این آلبوم ،شخصا خواستار این بودم که کار به صورت سوپرمارکتی
برای مخاطبان عرضه شود ،چرا که دوست داشتم تمام اتفاقاتی
که در این موسیقی جدی وجود داشت ،با آمدن یک جوان ناآشنا
به موسیقی ،به سوپرمارکت و خرید این اثر اتفاق بیفتد و موجب
تغییر ذائقه او در حوزه موسیقی شود .گرچه سعی کردم بستهبندی
متفاوتی داشته باشم ،اما خودم خواستم که کار در سوپرمارکت
توزیع شود .باور کنید اگر میتوانستم آلبوم «ناگفته» را نیز در
سوپرمارکتها عرضه میکردم.

«قبل بعد» اتفاقی نو در جریان عکاسی هرمزگان
گروه هنری:
در روزهای اخیر نمایشگاهی با عنوان «قبل بعد» در فرهنگسرای
طوبی بندرعباس برگزارشد که متشکل از  7اثر از حسن بردال،
حسن اکبرنژاد ،عبدالحسین رضوانی ،موسی محتشمیراد ،بهنام
ذاکری ،مهدی مرادیزاده و مرتضی نیکنهاد است.

به گزارش ایسنا،این نمایشگاه عکس که از  5اسفند ماه افتتاح
شده با ارائه آثاری از هفت عکاس استان بر اساس یک مفهوم از
پیش تعیین شده برپا شد که هر یک از این عکاسان برداشت
خود را از موضوع انتخابی ارائه دادند .دراولین روز افتتاح نمایشگاه
استقبال شایانی از آثار به عمل آمد .اما در همان روز برپایی
با حواشی مواجه شد که از دید بسیاری تاثیر زیادی بر روند
کار نمایشگاه گذاشت؛ حذف دو اثر و ممیزی شدن یک اثر این
عکاسان را با مشکل مواجه کرد.
به دلیل فضای متفاوت آثار ،شیوهی برگزاری ،حذف و ممیزی
دو اثر از روز دوم ،باعث شد به سراغ برخی بازدیدکنندگان و
صاحب نظران این عرصه برویم تا درباره حال و هوای نمایشگاه
گپوگفتی داشته باشیم:
احسان رضایی فیلم ساز و عکاس در رابطه با «قبل بعد» بیان
کرد :این نمایشگاه یک اتفاق نو در جریان عکاسی هرمزگان است
و جسارت خاصی در کار این هفت نفر دیده می شود .موضوع و
عنوان نمایشگاه بسیار گیرا است به گونه ای که از زمان تبلیغات
توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرد.وی ادامه داد :اینکه هفت
عکاس با موضوع مشخصی اثر ارائه دهند ،از کار هم اطالعی
نداشتند و در کنار هم نمایشگاهی را ایجاد کردند که مفهوم
پیوسته ای دارد به نوعی بدیع بود.
«قبل بعد» قطعا بر روند عکاسی استان موثر است چراکه از از
فضای بومی و کلیشه ای استان که بدون هیچ خالقیتی از آن
استفاده می شود به دور است و اتفاقا یکی از مشکالت عمده
عکاسی هرمزگان تکرار موضوع است.
محمد ذاکری محقق و پژوهشگر که از دیگر بازدیدکنندگان
نمایشگاه بود در این باره عنوان کرد« :قبل بعد» برآیند واقعی
جامعه است و ما در آن جامعه ایرانی را می بینیم ،اگر این
نمایشگاه را مکانی بنامیم که قرار است در آن واقعیت ها نمایش
داده شود نه اینکه درباره واقعیت ها قضاوت شود ،هیچ گاه با
رویکرد حذف روبه رو نمی شدیم.
عدم تحمل در رویارویی با واقعیت ها ما را به انکار واقعیت ها
کشاند و بدترین نوع انکار ،انکار سلیقه ایست .سرنوشتی که برای
نمایشگاه پیش آمد باعث گم شدن روال آن شد چراکه 30
درصد از این واقعیت ها نمایش داده نشد چه بسا وظیفه هنر
قضاوت و ارزش گذاری درباره ارزش های جامعه نیست.
ذاکری گفت :عکاسی در هرمزگان در قیاس با سایر شاخه های

هنری یکی از پیشروترین هنرهای استان در دهه اخیر است.
اگر در دهه قبل شعر و قصه مطرح بود این بار پیشروی به نوعی
به عرصه عکاسی کشیده شده است و این موضوع اتفاقی نبوده و
عده ای آگاهانه برای تغییر وضعیت عکاسی استان تالش کردند
که با خالقیت شان کاستی های احتمالی را جبران کنند و این
امر تا حدود زیادی زمینه دیده شدن هنر عکاسی استان است.
مهرداد امیرزاده از فیلم سازان استان در خصوص این نمایشگاه
اظهار کرد :امیدوار کننده است که شیوه عکاسی کارگردانی شده
راه خود را به سمت مردم باز می کند اما به هر حال در مراحل
اولیه این نوع عکاسی قرار داریم و نباید ایرادات آن را چندان
پررنگ و برجسته نشان دهیم ،زیرا از گونه هایی است که بعد از
دیگر شکل های عکاسی وارد ایران شد.
امیرزداه خاطرنشان کرد :متاسفانه با دامن زدن به حواشی و
حذف آثار یک نمایشگاه بسیار بزرگ تر از آن چه که هست دیده
می شود اگرچه که نمایشگاه به خودی خود قوی ست و عکاسان
بنام استان در آن اثر دارند اما از نظر من حذف دو اثر باعث بیشتر
دیده شدن این نمایشگاه و جنجالی شدن آن شد.وی در خصوص
کیفیت آثار نمایشگاه گفت :عکس ها در این شیوه بسیار شخصی
تر از دیگر گونه های عکاسی است و به لحاظ محتوا نمی تون نظر
قاطعی داد اما به لحاظ فرم قابل قبول هستند.
تنها اگر تولید آثار با سرمایه بهتر و وسیع تری انجام می شد موفق
تر بود .از نظر من نقد وارد به نمایشگاه شخصی و گنگ بودن آثار
است که از مخاطب بسیار فاصله دارد اگر بیشتر به سوی تماشاگر
قدم بر می داشت شاید قابل پسندتر بود ،از نظر کمیت نیز تعداد
آثار کم بود.
محمد سایبانی مشاور هنری استاندار نیز پس از بازدید از این
نمایشگاه نظر خود را این گونه بیان کرد :این که تعدادی عکاس
و هنرمند تصمیم گرفتند یک تجربه مشترک داشته باشند و
عکاسی را از حالت دکوراتیو که در استان رایج است به سمت
حوزه اندیشه سوق دهند خود بسیار شایسته است .کیفیت آثار
نیز راضی کننده بود زیرا پشت هر عکس یک هنرمند با سابقه
هنری زیادی حضور دارد.

سایبانی ادامه داد :این عکس ها مخاطبان با سالیق مختلفی را
درگیر می کنند و عموم عکس ها شبیه یک تک فرم از فیلم
هستند که کل ماجرا در آن عنوان شده بود ،این نمایشگاه به
نوعی دعوت به خردورزی بود که وظیفه اصلی هنرمند هم
همین است.وی در مورد حذف دو اثر از نمایشگاه گفت :واقعا
جای پرسش است که چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد چرا که
در روزنامه ها و رسانه ملی چنین آثاری که تعویل پذیرند به
کرات دیده می شود .انتظار می رفت اداره فرهنگ و ارشاد استان
هرمزگان که نرمش بیشتری نشان دهد همانطور که در وزارت
فرهنگ و ارشاد کشور این نرمش را می بینیم.
روح اهلل بلوچی که از عکاسان استان است بیان کرد :با توجه به
شناخت هنرمندان و طرح موضوع ،زمانی که با آثار روبه رو شدم
انتظارات و توقعات من را به غیر از یکی دو مورد برآورده نکرد،
این نمایشگاه با افراد شناخته شده ای برگزار شد که اکثرا تاثیر به
سزایی بر روی عکاسی استان داشتند.
این عکاس عنوان کرد :چنین نمایشگاهی که در آن عکاسی با
رویکرد جدید انجام می گیرد ،بزرگ ترین قوتش ایجاد شور و
اشتیاق در عکاسان جوان و نوپای استان است که به این نوع کار
روی آورند .در مورد حذف آثار باید گفت بارها در استان با این
موضوع مواجه بودیم اگر عکس ها در یک گالری در شهر تهران
روی دیوار می رفت شاهد چنین ماجرایی نبودیم.
حمزه سلیم پور ،منتقد گفت :نمایشگاه «قبل بعد» نسبت به
دیگر نمایشگاه هایی که پیشتر دیدیم در شکل ارائه کار و ساختار
عکس متفاوت بود .عادت کرده بودیم که نمایشگاه های گروهی
چندین عکس آرشیوی از عکاسان مختلف باشد و ارائه گروهی
آثار با پیروی از ایده ای خاص و از پیش تعیین شده کمی خالف
اتفاق همیشه بود و این خود نقطه قوت این نمایشگاه محسوب
می شود.
سلیم پور افزود :اما داشتن تجربه کم در این نوع کار ا چه در شکل
نمایشگاه چه در فرم و چه در محتوای کارها ایرادات کامال مشهود
بود .اگرچه که ایده های خالقانه ای در تمامی فرم ها دیده می
شد اما اجرای آثار مشکل داشت و هر عکس به خود عکاس و خط
فکری و نوع نگاه وی نزدیک بود.
وی در پایان گفت :به هرحال اگر این امر یک جریان پیوسته و
ادامه دار نباشد تاثیر چندانی بر هنر عکاسی استان نمی گذارد.
باید از این دست کار ها بیشتر انجام شود جریان های منقطع و
اتفاقی تنها یک تلنگر محسوب می شوند باید پیوسته باشد تا
بتوان این تاثیرات را در آینده دید و در این راستا به پختگی رسید.
حذف آثار هم باعث ایجاد حساسیت بیشتر می شود و بر اثر،
ارزش افزوده ای می گذارد که ممکن است خود دارای آن نباشد.

در حالی که حدودا یک هفته ای می شود که
فیلمبرداری “کاله قرمزی ″۹۴برای پخش در
ایام نوروز آغاز شده اما همچنان شنیده های فراوانی درباره دالیل
تاخیر در آغاز فیلمبرداری به گوش می رسد.برخی از مشکالت
پیرامون توافق مالی میان حمید مدرسی تهیه کننده کار و مدیران
سیما به عنوان اصلی ترین دلیل این تاخیر اعالم می کنند .در نگاه
این عده رقم درخواستی مدرسی برای تولید یک مجموعه تازه از
«کاله قرمزی» دویست میلیونی بیشتر از رقم سال قبل بوده و
همین باعث تردیدهای منتهی به تاخیر فیلمبرداری اثر شده است.
اما یکی از صداپیشه های «کاله قرمزی» که نخواست نامش فاش
شود با تایید مشکالت مالی دو طرف موردی دیگر را هم به عنوان
دلیل تاخیر در تولید “کاله قرمزی” بیان کرد.
شکستگی دست دنیا فنی زاده

این صداپیشه با اشاره به حادثه ای که برای عروسک گردان
“کاله قرمزی” پیش آمده و باعث شکستگی دست وی شده

بود ،این شکستگی را دلیل مهمتر تاخیر در آغاز
فیلمبرداریدانست.
گویا دنیا فنیزاده عروسک گردان “کاله قرمزی”
که یکی از هسته های اصلی تولید این مجموعه
است و از نخستین روزهای تولید این برنامه در
دهه هفتاد در کنار حمید جبلی و ایرج طهماسب
بوده دچار شکستگی دست شده بود و همین شکستگی موجب
شد ضبط کار با تاخیر بیشتری آغاز شود.البته که فنی زاده با
دست شکسته در تمرینات پیش از آغاز فیلمبرداری که حدودا
سه هفته ای جریان داشت حاضر می شد و سعی می کرد در حال
و هوای صحنه شریک باشد.
پخش از ششم فروردین

ایرج طهماسب امسال یک مجموعه  ۲۲قسمتی از “کاله قرمزی”
را کارگردانی می کند اما به دلیل تقارن هفته اول نوروز با ایام
فاطمیه این مجموعه از انتهای هفته اول یعنی روز ششم فروردین
ماه روی آنتن خواهد رفت.مجموعه “کاله قرمزی” در  ۲۲قسمت
تولید می شود که حدودا  ۱۵قسمت آن در نوروز روی آنتن
می رود و  ۷قسمت باقیمانده در مناسبتهای دیگر سال پخش
می شود.

مردم شخصیتهای تلویزیونی خارجی را بهتر می شناسند
گروه هنری:رضا داودنژاد معتقد است مردم
بیشتر سریال های ماهواره ای را می بینند و
شخصیت هایی مثل «فاطما گل» را از شخصیت
های سریال های ایرانی بیشتر می شناسند.رضا

داودنژاد که چند ماه پیش برای ادامه جراحی
خود در بیمارستانی در شهر شیراز بستری بود
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چه زمانی می تواند دوباره
در برابر دوربین به ایفای نقش بپردازد ،بیان کرد :فعال همچنان
در حال استراحتم ولی در عین حال همراه با پدر مشغول انجام
مراحل پیش تولید فیلم «مصائب شیرین  »۲هم هستیم.وی ادامه
داد :این فیلم فعال در مرحله پیش تولید است و پدر فیلمنامه آن
را می نویسد و امیدوارم بعد از نوروز  ۹۴بتوانیم آن را کلید بزنیم و
با آن دوباره به فعالیت هنری مشغول شوم.داودنژاد درباره داستان
این فیلم که ادامه «مصائب شیرین» به کارگردانی علیرضا داودنژاد
است ،بیان کرد« :مصائب شیرین  »۲روایت همان شخصیت های
داستان اول را دارد درحالیکه  ۱۵سال از زندگی آنها گذشته
است.این بازیگر تلویزیون و سینما درباره این روزهای خود که باید
همچنان استراحت کند ،گفت :فعال دوران نقاهتم را سپری می
کنم ،کمتر باید بیرون بروم و بیشتر باید در منزل استراحت کنم
اما در عین حال فیلم و سریال ها را هم دنبال می کنم همچنین
دو فیلم «شکاف» ساخته کیارش اسدی زاده و «کوچه بی نام» را

از هاتف علیمردانی در جشنواره فیلم فجر دیدم و
در مراسم اکران فیلم «المپ صد» به کارگردانی
سعید آقاخانی و بازی محسن تنابنده که از
دوستان من هستند حضور داشتم.بازیگر سریال
«پشت کنکوری ها» ساخته پریسا بخت آور از
فیلمنامه های پیشنهادی خود در تلویزیون در این
مدت سخن گفت و بیان کرد :صحبت هایی انجام شده است تا
در تابستان در سریال بازی کنم که هنوز به قطعیت نرسیده است.
داودنژاد درباره اینکه در مدت استراحت خود چقدر توانسته است
سریال های تلویزیون را تماشا کند ،بیان کرد :بیشتر فیلم و سریال
های خارجی می دیدم و فکر می کنم این روزها بیشتر مردم
سریال های ماهواره را می بینند و کمتر سریال ها و آثار ایرانی
دیده می شود .اکثر مردم «فاطما گل» را بیشتر از شخصیت های
سریال های ایرانی می شناسند .البته زمانی که من در بیمارستان
بودم ،سریال «گاو صندوق» به کارگردانی مازیار میری از شبکه
آی فیلم پخش مجدد می شد و توانستم آن را ببینم و فهمیدم که
تلویزیون گاهی آثار خوبی هم پخش می کند.وی در پایان درباره
اینکه چرا فیلم و سریال هایی که بتواند بیننده را به خود جذب
کند کمتر ساخته می شود ،اظهار کرد :ما فیلمنامه نویس های
خوب کم داریم ،هر از گاهی امثال پبمان قاسم خانی فیلمنامه
هایی می نویسند که پربیننده می شود.

آهنگ خوب ،آهنگی است که رضا صادقی بخواند
گروه هنری:یک خوانندهی پاپ در مراسم
رونمایی از آلبوم جدیدش با عنوان «فقط گوش
کن» با زبانی طنزآمیز ،گفت :یک قطعهی
موسیقی خوب ،آهنگی است که «رضا صادقی»
آن را بخواند!به گزارش ایسنا ،رضا صادقی اظهار

کرد :من همیشه فکر میکردم اگر اثر ،بچهی
ماست ،باید اسمی درخور برایش انتخاب کنیم .همانطور که
برای بچهمان انتخاب میکنیم و مثال اسم او را دست یا پا ،یعنی
یکی از اجزای بدنش نمیگذاریم .به همین دلیل هم حس کردم
این بچه که از روحم به دنیا آمده است ،به اسمی نیاز دارد که
به اندازهی خودش مهم و برخاسته از حسی باشد که طی خلق
شدن آن داشتهایم.او ادامه داد :من به انگیزههای شخصیام برای
ساختن این آلبوم رجوع و این اسم را برایش انتخاب کردم که
اتفاقا جزیی از کل آلبوم هم نیست .حقیقت این است که همیشه
این تفکر را داشتم تا پیش از گوش دادن به کل یک موضوع یا
اتفاق ،حرفی نزنم و قضاوتی نکنم .بنابراین اسم آلبوم آخرم را
«فقط گوش کن» گذاشتم تا از دوستانم خواهش کرده باشم
که بدون هیچ قضاوتی فقط گوش کنند و حاال هم فکر میکنم،
این بهترین خواهشی است که از آنها داشتهام.صادقی با بیان
اینکه موسیقی پاپ بدون هیچ اغماضی فضای خاصی در جامعه
ایجاد کرده است ،گفت :این موسیقی بهطور عمیق در نگاه و
ادبیات مردم تأثیر داشته و فعاالن این حوزه ،متوجه این تأثیر
بودهاند .حتی این تأثیر را در تغییر نگاه مردم به موسیقی پاپ
هم شاهد بودهایم .به تجربه دریافتهایم ،وقتی نگاه به موسیقی
و عرضه و ساخت آلبوم این باشد که بفروشد ،روی ماندگاری
اثر تأثیر میگذارد ،ولی اگر نگاهمان ،به درد ،شادی ،لبخند و
لحظات سخت یا عاشقانهی مردم باشد ،اثر را ماندنی میکند.

او در پاسخ به این پرسش که کدامیک از قطعات
آلبوم جدیدش را بیشتر دوست دارد ،اظهار
کرد :بدون تعارف همهی قطعات این آلبوم را
دوست دارم ،اما قطعهی «کالفه یا سردرد» را
بیشتر دوست دارم .خانم بیتا طایی ،ترانهی آن
را سروده و آقای شجاعت شفایی ،آن را تنظیم
کرده است .این آهنگ را هم به این دلیل دوست دارم ،چون
فکر میکنم بیش از دیگر قطعهها به لحظات و حسهای
دوستانم نزدیک است.صادقی همچنین دربارهی شکلگیری
ارتباط ذهنی با ترانهسرایانش گفت :خوشبختانه ارتباط من با
دوستانم در آلبومهای مختلف بهگونهای است که نه کسی به
من سفارش میدهد و نه من این کار را میکنم .یعنی این اتفاق،
کامال روحی است و در کنار هم ،تفکرات را جمع میکنیم و بعد،
ساخت آهنگ ،اتفاق میافتد.او در اینباره بیان کرد :ارتباط ذهنی
و روحی ما سر جای خود باقی است .حتی بد نیست بدانید،
یکبار آقای صحرایی به من زنگ زد و ترانهای را که برای کسی
دیگری نوشته بود ،برایم خواند و فقط میخواست ،نظرم را بداند؛
اما وقتی خواندن ترانه را تمام کرد ،به او گفتم که آن شعر را
برای آلبوم خودم میخواهم!صادقی در پاسخ به این پرسش که
آیا دوست داشتید ،قطعهای را برای اولینبار به جای خوانندهای
دیگر میخواندید ،گفت :قطعههای زیادی است که دوست داشتم
من اولین خوانندهی آنها میبودم؛ خیلی از کارهای احسان
خواجهامیری هست که دوست داشتم ،من آنها را میخواندم.
این خوانندهی پاپ در پایان سخنانش اضافه کرد :امسال ،سال
خوبی نبود چون در آن ،مرتضی پاشایی را از دست دادیم ،ولی
خوشحالم که این آلبوم منتشر شد و با تمام وجودم «فقط گوش
کن» را به مرتضای عزیز و ناصر عبداللهی تقدیم میکنم.

مشغول بازی در سریال ویدئویی «شهرزاد» هستم
گروه هنری:
محمود پاک نیت بازیگر با سابقه سینما و
تلویزیون گفت :پس از یکسال و نیم بیکاری که
به دلیل فیلمنامه های پیشنهادی بسیار ضعیف
و رقم های دستمزد بسیار سطح پایین بود این
روزها مشغول بازی در سریال «شهرزاد» به
کارگردانی حسن فتحی هستم که قرار است به زودی از شبکه
نمایش خانگی پخش شود.بازیگر سریال تلویزیونی «پدر ساالر»

در گفتگو با سینماپرس افزود :بدون اغراق باید عنوان کنم
فیلمنامه «شهرزاد» یکی از بهترین هایی بود که طی تمام دوران
فعالیت هنری ام به من پیشنهاد شد .متن این سریال با ظرافت
بسیار زیادی نوشته شده و همین مهم مرا ترغیب به بازی در
آن کرد.وی ادامه داد« :شهرزاد» سریالی عاشقانه است که در
بستری از حوادث تاریخی داستان خود را روایت می کند .وقایع
این سریال در سال های  ۱۳۳۱و  ۱۳۳۲می گذرد و داستان یک
خانواده بزرگ را روایت می کند که تمامی اعضای خانواده زیر نظر
شخصی به نام «بزرگ آقا» روزگار می گذرانند و اتفاقاتی با توجه
به حوادث تاریخی و سیاسی آن دوران برایشان رخ می دهد که
کل داستان «شهرزاد» را شکل می دهد.بازیگر فیلم سینمایی

«مرد عوضی» سپس از علی نصیریان ،ترانه
علیدوستی ،شهاب حسینی ،مصطفی زمانی و...
به عنوان سایر همکارانش در این سریال نام برد
و اظهار داشت :من خوشحالم که با عوامل کاربلد
و همدلی در این سریال کار می کنم و امیدوارم
که این سریال مانند اغلب آثار آقای فتحی بتواند
مخاطبان زیادی را به سوی خود جذب نماید.پاک نیت در بخش
دیگری از این گفتگو با تأکید بر اینکه «مدیوم» سینما یا تلویزیون
و ویدئو هیچ گاه برای من مهم نیست و تنها می خواهم کار
فرهنگی ام را به بهترین شکل ممکن برای مردم میهنم انجام
دهم و به آن ها خدمت کنم خاطرنشان کرد :متأسفانه طی سال
های اخیر به دلیل نگاه های سردستی این امکان تاحدودی از من
سلب شده است .بودجه و فیلمنامه های ضعیف باعث تولید آثار
نازل در سینما و تلویزیون شده و به خصوص در صدا و سیما هیچ
کار خوبی تولید نمی شود.بازیگر سریال تلویزیونی «ساختمان
 »۸۵در خاتمه این گفتگو افزود :امیدوارم دوباره در تلویزیون
ایران شاهد تولید آثاری باشیم که بتواند مردم را از دیدن سریال
های مبتذل خارجی بازدارد و آن ها را به سوی آثار بومی و
ارزشمند ایرانی سوق دهد.

حامد بهداد و برزو ارجمند آلبوم میدهند

گروه هنری:
تهیه کننده آلبوم های موسیقی دو بازیگر مطرح کشورمان از
تازه ترین اقدامات خود برای تولید و عرضه این آثار در بازار
موسیقی توضیحاتی را ارائه داد.

علی اوجی در گفتگو با مهر درباره آلبوم تازه برزو ارجمند اینگونه
توضیح داد :فعال سه تراک آماده شده که تصور می کنم آثار خوبی
هم هستند و هم اکنون در مرحله انتخاب اشعار برای قطعه های
دیگر هستیم .آنچه برای ما مهم است تولید با کیفیت اثر است
بنابراین اصال عجله ای برای انتشار نداریم چون دوست داریم این
آلبوم هم با بهترین کیفیت برای مخاطبان عرضه شود.وی درباره
آلبوم موسیقی حامد بهداد دیگر بازیگر سینمای کشورمان هم
گفت :شهریور ماه سال گذشته بود که اشعار آلبوم برای دریافت
مجوز به دفتر موسیقی وزارت ارشاد ارسال شد و خوشبختانه با

توجه به مضمون آثار که اغلب برگرفته از اشعار حافظ بود مشکل
خاصی در این زمینه نداشتیم.اوجی در پایان عنوان کرد :با توجه
به وسواسی که حامد بهداد برای این آلبوم دارد فعال ترجیح داده
با تمرکز بیشتری روی آن کار کند .این آلبوم از آثار متفاوتی در
عرصه موسیقی پاپ خواهد بود که می تواند مخاطبان متفاوتی
هم داشته باشد.براساس این گزارش «غریبه آشنا» اولین آلبوم
برزو ارجمند بود که چند سال پیش با ترانه هایی از افشین عال،
غالمرضا محمدی ،موالنا و سهراب سپهری به آهنگسازی مهران
سراجیان ،میالد موحدی و فرید کریمیان برای عالقه مندان
موسیقی پاپ منتشر شد .این بازیگر و خواننده هم که تاکنون
در چندین مجموعه تلویزیونی به عنوان خواننده تیتراژ حضور
داشته ،چندی پیش قطعه «من بی تو» را به مناسبت درگذشت
پدر هنرمندش منتشر کرد.

