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انتشارنخستین آلبوم امیرعباس گالب
نخســتینآلبــومرســمی

امیرعبــاسگالببــاعنوان
»قّله«منتشــروروانــهبازار
موسیقیسراســرکشورشد.

ایناثرشــامل14آهنگباکالم
استکهکارآهنگسازیآنهارامعین

راهبر،امینقباد،بابکزریــنوخودامیرعباس
گالببرعهدهداشتهاند.درقطعاتازسرودههای
ترانهسرایانیمثلعلیبحرینی،رضاشاهین،بهروز
کشاورزومحمدکاظمیاســتفادهشدهاست.از
نوازندگاناینآلبوممیتوانبهکیاندارات،یاسین

ترکی،فیروزویسانلووبابککوهستانیاشارهکرد.
تابهحــالعمدهفعالیتهایایــنخوانندهدر
عرصهموسیقیمتمرکزبرتولیدتکآهنگهایی
بودهکهاغلبهمبااستقبالروبهروشده.»دعوا«،
»گهواره«،»کودکانه«،»بایدببخشــمت«،»مثل
فرشــتهها»،«تنگهابوقریب»،«شاهقلبم«و»بازم
رفت«ازجملهآثاریاســتکهطیسالهایاخیر
درقالبتکآهنگازامیرعباسگالبمنتشــر
شده.اینخوانندهموسیقیپاپساعتهای19:30
و22:15روزسهشنبه۲5تیرماهتازهترینکنسرت
خودرادرسالنمیالدنمایشگاهبینالمللیتهران

برگزارخواهدکرد.

منتظر صدای فرزند مدیری باشید
»آلبومموسیقیناممنعشقاست...
30خرداد139٨منتشــرخواهد
شــدودرتمامیفروشگاههای
فرهنگیوهنریدردسترسشما
از بود.پیشاپیش عزیزان،خواهد
لطفشمابسیارممنونموامیدوارماین
آلبومرودوستداشتهباشید.زمانومكانمراسم
رونماییرو،بهزودیخواهمگفت.خوبباشید.«
اینچیزیبودکهفرهادمدیــری)فرزندمهران
مدیری(درصفحهاشبهاشتراکگذاشت.اومتولد
اردیبهشتماهسال1۳7۰استودررشتهموسیقی
ودرهنرســتانموســیقیتحصیلکردهوبرای
ادامهتحصیلبهخارجازایرانسفرکرده.مدیرِی
جوانفعالیتهنریخودرادرزمینهموسیقیبا
نامهنری»فرواگ«آغــازکرده.پیشازاینعلی
اوجیدرصفحهاشازانتشاراینآلبومخبرداده
بود:»اینمازفرهادجانمدیریبانامهنریفرواگ.
آلبومآمادهاست،آلبومیکهبسیاربرایشزحمت
کشیدهشدهومنبسیاردوســتشدارموالبته
بهزودیمنتشرخواهدشــدوخوشحالمکهبگم
منتظریکاثربرایهنرباشید.«فرهادمدیریکار
ساختوانتخابموسیقیبرایسریالقهوهتلخرا

برعهدهداشته.

از پرفروش های »نیویورک تایمز« خبر دارید؟

 زنبوردار آرامی
 که همه را غافلگیر کرد

مجله»نیویورکتایمز«بهروالمعمولخود
لیســتآثارپرفروشرامنتشرکردهاست.
اینبار»ملکهزنبورها«نوشتهدوروتیبنتون
فرانکموفقشدهبهفهرستپرفروشهاراه

پیداکند.
»جاییکهخرچنگهــاآوازمیخوانند«
نوشــتهِدلیاُاِونز39هفتهاستدرفهرست
پرفروشهاینیویورکتایمزقرارداردوقصد
کناررفتنندارد.داســتانیهیجانانگیزاز
روابطانسانیوعشــقوتقالیانسانیتنها
برایحیات.زنیکهسالهابهتنهاییدرجنگل
زندگیکرده،ناگهانمتهمبهقتلمیشودو

سرنوشتینامعلومدرانتظارشاست.
»ملکــهزنبورها«نوشــتهدوروتیبنتون
فرانکدرهفتهنخستانتشارموفقشددر
جایگاهدومقراربگیردوبهسلطه4هفتهای
جیمزپترسوندرجایگاهدومخاتمهببخشد.
داســتانزندگیزنبوردارآرامیکهباحضور
مادرپرتوقع،خواهراجتماعیوزنهمسایه،

کهبیوهاست،بههممیریزد.
»دزدیهجدهم«نوشــتهجیمزپترسونو
ماکسینپائتروچهارهفتهمتوالیدرجایگاه
دومپرفروشهاقرارداشتوحاالپسازپنج
هفتهدرجایگاهســومقراردارد.هجدهمین
کتابازمجموعه»باشگاهقتلزنان«درباره
کارآگاهلیندسیاستکهبهدنبالیافتنسه

معلمزنگمشدهاست.
»کتابمهمان«نوشتهســارابلیکچهار
هفتهاستدرفهرستپرفروشهاقراردارد،
اماایننخستینباراستکهموفقشدبهپنج
نیویورکتایمز پرفروشهای جایگاهنخست
برسدودرجایگاهچهارمقراربگیرد.رازیدر
میاناست.رازیکهسالهاقبلودرمیانچند
نسلقبلدرخانوادهایرخدادهاست.رازی
کهاگربرمالشــودبنیانکلخانوادهرابرهم
میریزد.»دوبارهبپرس،بله«نوشتهماریکین
درهفتهنخستانتشارموفقشددرجایگاه
پنجمپرفروشهاینیویورکتایمزقراربگیرد.
»دوبارهبپرس،بله«روایتزندگیچندخانواده
درچهاردههمختلــفدریکیازمحلههای
اطرافشهرنیویورکاستکهسرنوشتشان

بههمگرهخورده.

کتابخانه

پنجشنبه   23 خرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره 1715

فردا سالروز تولد هوتن شکیبا بهترین بازیگر نقش اول مرد سی وهفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر اســت.   او ۲۴ خرداد ۱۳۶۳ در   ســنندج به دنیا آمده است. شکیبا   کارشناس  
 کارگردانی   تئاتر از   دانشگاه  ســوره   و   کارشناس ارشد   بازیگری از   دانشگاه هنر   است. هوتن 
شــکیبا به همراه   الناز شاکردوست   به دومین  زوج ســینمایی ایران تبدیل شدند که در  
 جشنواره فجر   هر دو با هم برای بازی در یک فیلم )شبی که ماه  کامل شد( جایزه گرفتند. 

این فیلم روی پرده سینماهاست.  

 زادروِز »ریگِی«
 شبی که ماه کامل شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45
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که  می دهد  نشان  تحقیقات 
عوامل  از  یکی  راننده  خستگی 
مؤثر در بیش از ۲۰ درصد تصادفات 
چهارم  یک  از  بیش  و  جاده ای 
است. جدی  و  کشنده  تصادفات 
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پرفروش ترین فیلم های هفته

مجله  »وزن دنیا« امروز در خانه وارطان رونمایی می شود

شما هم دعوتید

درباره آخرین پدیده های تلویزیون

 از حجاِب »گاندو«      
تا نقش آفرینی داور »عصر جدید« در شبکه یک

 »خانواده دکتر ماهان«، »عروس تاریکی« و »گاندو« سریال های جدید صداوسیمااند

مریم قرایی|  در این چند روز سریال های جدیدی در لیست پخش تلویزیون 
قرار گرفته اند. سریال هایی که یکی شان در همان روزهای ابتدایی درگیر حاشیه 
شد و یکی دیگر از آنها هم با بازیگر خردسالش یادآور اثر درخشان اصغر فرهادی 

یعنی جدایی نادر از سیمین بود. در ادامه نگاهی انداخته ایم به ماجرای هرکدام 
از سه سریال جدید صداوسیما؛ یعنی گاندوی شبکه سه، خانواده دکتر ماهان 

شبکه دو و عروس تاریکی شبکه یک.

این سریال به کارگردانی جواد افشار و به تهیه کنندگی مجتبی امینی تولید شده است. 
تصویربرداری کار در ایران و چین انجام شــده اســت. فصل اول »گاندو« در ۳۰ قسمت 
45دقیقه ای تولید  شده و هرشب ساعت 2۰:45 از شبکه سه پخش می شود. گاندو قصه ای 
امنیتی دارد که فیلمنامه اش براساس مستندات نوشته شــده. وحید رهبانی، داریوش 
فرهنگ، پیام دهکردی، لیال اوتادی، ســارا خویینی ها، علیرام نورایی، آزیتا ترکاشوند و 
نگار عابدی بازیگرانی اند که در این سریال بازی کرده اند؛ البته کامبیز دیرباز، محمدرضا 
شریفی نیا، ســیدمهرداد ضیایی، رضا توکلی، نسرین نکیسا، سوگل طهماسبی، کمند 
امیرسلیمانی، صالح میرزا آقایی و فرهاد قائمیان از دیگر بازیگران» گاندو« اند. جواد افشار 
پس از تجربه های مختلفی مثل »کیمیا« این بار دســت روی قصه ای حساس گذاشته 
است. داســتان کار جدید افشــار درباره یک گروه از نیرو های امنیتی کشور است که به 
پیگیری پرونده های جاسوسی و مقابله با نفوذ می پردازند. قالب اصلی این سریال مبتنی 
بر تعقیب و گریز است. آغاز پخش این سریال با انتقاد عده ای مواجه شد. عده ای به موضوع 
حجاب برخی از زنان در یکی از ســکانس های سریال اشاره کردند. همین هم باعث شد 
که مجتبی امینی تهیه کننده ســریال »گاندو« از کار خود و گروهش دفاع کند: »وقتی 

سریال جدیدی پخش خود را از رسانه ملی آغاز می کند، واکنش های مختلفی 
اول به همراه دارد، ولی کاش کارشناسی شــده برخورد شود. قسمت 

سریال و متوقف کردن پرواز برای جلوگیری از خروج آقازاده 
با پول بیت المال از کشور براساس پرونده واقعی نوشته و به 

آن پرداخته شد. در ســکانس هواپیما، پرواز خارجی و 
مسافران داخل پرواز هم خارجی بودند و ملیت ایرانی 
نداشتند، پس با حجاب عرف خود در این صحنه حضور 
داشتند تا ما به صورت کامال واقعی سکانس را به تصویر 
بکشیم. سریال »گاندو« ســعی کرده با حفظ روحیه 

انقالبی تمام واقعیت ها را نشان دهد و مطالبات مردمی و 
مفاسد اقتصادی را براساس مستندات واقعی به تصویر بکشد 

و ممکن است هرگونه واکنشــی را به همراه داشته باشد. از همه 
رسانه ها و مردم سپاسگزاریم که بازخورد های مثبت خود را نسبت 
به قسمت اول با ما مطرح کرده و امیدوارم تا انتها با ما همراه باشند.«

کارگردان این سریال علی محمد قاسمی است و بهروز 
خوش رزم تهیه کنندگی آن را برعهده داشته است. خانواده 
دکتر ماهان شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:۳۰ روی آنتن 
شبکه دو می رود. داســتان این سریال در ستایش زندگی 
و خوشبختی خانوادگی اســت؛ قصه ای که بینندگانش 
را به ساده زیســتی تشــویق می کند. از نگاه دکتر ماهان 
زندگی یک مسیر ناشناخته است، از همین رو امیر عطش 
و التهابی دارد تا همســر و فرزندان نوجوانش را با خود در 
ماجراجویی شنیدن نوای اسرارآمیز طبیعت و پاسداری 
از زیســت بوم همراه کند. امین زندگانی، الله اسکندری، 

شیوا ابراهیمی، ارسطو خوش رزم، بهرام شاه 
محمدلو، سعید امیرسلیمانی، رویا افشار، 
شــهروز ابراهیمی، فریــده دریامج، به 
همراه کیمیا حسینی، عرفان برزین و 

ژیار محمدزاده )بازیگران خردسال( 
بازیگران سریال تلویزیونی »خانواده 

که  ماهان« اند  دکتر 
در تهران جلوی 
رفتند.  دوربین 

همچنیــن 
داوود 

فتحعلی بیگی، خیام وقارکاشــانی، فهیمه امــن زاده در 
مازندران جلــوی دوربین رفته اند. بازیگر نقش پونه دختر 
خانواده در سریال خانواده دکتر ماهان کیمیا حسینی است. 
او وقتی 7 سال بیشتر نداشت در فیلم سینمایی جدایی نادر 
از سیمین ساخته اصغر فرهادی بازی کرد. کیمیا حسینی  
درباره بازی در سریال خانواده دکتر ماهان گفته:   »تجربه 
بازی در ســریال های تلویزیونی را نداشتم و برایم جالب 
بود که تجربه بازی در سریال های صداوسیما را هم تجربه 
کنم. آقای قویدل یکی از کارگردانان خوب تلویزیون است 
که همواره دوست داشتم با ایشان همکاری کنم. از نتیجه 
این همکاری راضی و خوشــحال هستم.« سریال خانواده 
دکتر ماهان سریالی اســت که نوجوانان می توانند ارتباط 
خوبی با آن برقرار کنند. صحبت ازسریال هایی 
شد که برای نوجوانان جذابیت دارد، شاید 
بد نباشد بدانید که تصویربرداری فصل 
ســوم ســریال »بچه مهندس« به 
کارگردانی علی غفاری از تیرماه 
آغاز خواهد شــد.هم اکنون 
گروه تولیــد درحال مذاکره 
با بازیگران انــد و تعدادی از 
آنها نیز مشخص شده اند، 
اما هنوز قرارداد قطعی با 
هیچ کدام از آنها منعقد 

نشده.

محمود معظمی، کارگردانی این سریال را برعهده داشته و محمدرضا 
تختکشیان تهیه کنندگی آن را برعهده دارد. داستان عروس تاریکی از 
جایی آغاز می شود که زن و شوهری به نام سیمین و سیاوش پس از 
سال ها جدایی، قصد بازگشت به هم را دارند. در این مسیر برای ساخت 
زندگی جدید باید با مهارت های زندگی آشنا شوند و با تالش و امید و 
گذشت، خوشبختی را بنا کنند. خوشبختی تصادفی نیست، ساختنی 
است. رضا کیانیان، رویا نونهالی، نرگس محمدی، سپیده خداوردی، 
حمیرا ریاضی، سیدمهرداد ضیایی، شهرزاد کمال زاده، مهوش صبرکن، 
رحمان باقریان، شهاب شادابی، ساناز سعیدی، شمسی فضل اللهی، 
مریم کاویانی، آزاده ریاضی، آزیتا ترکاشوند، مهسا  هاشمی، محمدرضا 
 هاشمی و سعید رضایی از بازیگرانی هستند که در »عروس تاریکی« 
ایفای نقش می کنند. این سریال در 6۰ قسمت 45دقیقه ای تولید شده 
است. »عروس تاریکی« ساعت 22:15 از شبکه یک سیما به روی آنتن 
می رود. حضور رویا نونهالی که این شب ها به عنوان داور عصرجدید در 
شبکه سه حاضر می شود، یکی از تمایزهای این سریال است. ما این بار 

نونهالی را در سریالی در قاب شبکه یک می بینیم. 

»گاندو« و حجاب های دردسرساز؟!

»عروس تاریکی« و داور عصر جدیدخانواده دکتر ماهان با »سمیه« جدایی نادر از سیمین

نخستین شماره  مجله  »وزن دنیا« که مجله ویژه شعر است، فیلم»کتابسب؟؟
در خانه وارطان رونمایی می شــود. امروز مراســم رونمایی از 
نخستین شــماره این مجله، با عنوان »عصری برای شعر« در 
خانه  »وارطان« واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، 
پالک 514 از ســاعت 1۸ تا 2۰ با حضور شاعران و دیگر اهالی 

فرهنگ برگزار خواهد شد.
»وزن دنیا«یی ها دربــاره رونمایی مجله عنــوان کرده اند: 
»احوال شعر و شاعری در این سال های اخیِر ایران، خوب نیست. 
ما با خیل عظیم شــاعران و کتاب های شعر چاپ شده روبه رو 
شده ایم که بعضا خواننده ای جز اطرافیان خودشان ندارند. شعر، 

این هنر ملِی ما در انزوا مانده و خریداری ندارد.«
در این اوضاع درهم و نامطلوب، نخســتین شماره ماهنامه  
»وزن دنیا«، مجله ای که تماما به شــعر و شاعری می پردازد، با 
شعار »رسانه شعر ایران« به  تازگی- خردادماه 1۳۹۸- منتشر 
شده اســت. »وزن دنیا« آمده اســت تا با اهدافی مشخص به 
سهم خودش فضای شعر ایران و ژورنالیسِم شعر را رونق  بدهد 
و جای خالی بعضی کارهای نشده را پُر کند. توجه به استان ها و 
شهرهای دیگر و شاعرانی که تازه کارند یا چندان نام  و شعرشان 
مطرح نشده، یکی از مهمترین اهداف »وزن دنیا« است. در هر 
شماره  این مجله، آثاری از شــاعران 1۰ استان کشور به همراه 
نمونه شعرهای شاعران اســتان تهران و نیز آثار فارسی زبانان 

»آن ســوی مرزها« منتشــر می شــود و 
همچنین چاپ شــعر دیگر فارسی زبانان 
همسایه  ایران در دســتور کار این مجله 

است.
در نخســتین شــماره، به  غیــر از تهران و 

آن سوی مرزها، از شاعران استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، 
خراســان جنوبی، سیستان وبلوچســتان، فارس، کرمانشاه، 
کهگیلویه وبویراحمد، گیالن، لرســتان و یزد شــعرهایی در 
قالب های غزل، ســپید، نیمایی و همچنین ترانه منتشر شده 
است. همچنین روی  جلد این شــماره به طراحی از چهره  نیما 
یوشــیج اختصاص پیدا کرده که همراه بــا پرونده ای مفصل 
درباره  کارنامه شــاعری اش در صفحات داخلی مجله اســت. 
در نخستین شــماره »وزن دنیا« دو فراخوان نیز منتشر شده 
اســت؛ اولی فراخوانی  اســت با عنوان »معرفی استعدادهای 
شــعر«، خطاب به کارگاه ها و انجمن های ادبی تا آثار برگزیده  
 اعضایشان را با معرفی کوتاه  و مختصر از هر شاعِر عضو، به ایمیل

 info@vaznedonya.ir ارســال کننــد. دومین فراخوان 
خطاب به شاعران جوان است و کسانی که دوست دارند شعرشان 
در کارگاه »وزن دنیا« بررســی و سپس منتشر شود. متن این 
فراخوان بدین شرح است: »به دلیل اســتقبال شاعران جوان 
و مستقل از انتشار شماره نخست »وزن دنیا«، تحریریه درنظر 

دارد تا صفحاتی را به شــعرهای 
ارسالِی شاعرانی که عالقه مندند 
شعرشــان به صورت کارگاهی در 
مجله بررسی شود، اختصاص دهد. 
شاعران عزیز می توانند شعرهای شان 
را- حداکثــر ۳ شــعر- بــه همراه 
بیوگرافی، محل ســکونت و شرحی 
مختصر از فعالیت ادبی شــان را  برای 
 info@vaznedonya ما به ایمیــل
ارســال کنند تا در صفحات کارگاهِ شعر 
»وزن دنیا« توسط تحریریه بررســی شود. حتما در سابجکت 

)موضوع( ایمیل عبارت »کارگاه شعر وزن دنیا« را بنویسید. 
در بخشی از مطلب ورودی این مجله درباره »وزن دنیا« آمده 
است: »وزن دنیا، کجای شعر ایستاده است؟ وزن دنیا ماهنامه ای 
از شعر لبالب و خانه  شعر است. وزن دنیا می خواهد کنار برنای 
پیر شعر بنشیند و از هجمه  »دل تان خوش است! چه کسی شعر 
می خواند« نترسد و زیر نام مستقل و بلند شعر فارسی، مجله ای 
مستقل باشد که دستش روی زانوی خودش است و امیدش به 

خیاِل شاعران ایران.«
پوریا ســوری، صاحب امتیاز و مدیرمســئول این ماهنامه 
تخصصی است و شورای سردبیری مجله را علی مسعودی نیا، 
سیدفرزام حسینی و پوریا سوری تشــکیل می دهند. »وزن 
دنیا« در 2۰۸ صفحه و با قیمت ۳۰هــزار تومان هم اکنون در 
کتابفروشی ها و کیوسک های مطبوعاتی منتخب در سراسر 

ایران در دسترس عالقه مندان است.

ماهمهباهمهستیم
2,223,593,000

کارگردان: کمال تبریزی 
|تهیه کننــده: رضــا 
میرکریمی| ژانر:   کمدی- اجتماعی |  بازیگران: محمدرضا 
 گلزار، مهران مدیری، لیال حاتمی، ویشکا آسایش، جواد عزتی، 
هانیه توســلی، پژمان جمشــیدی، مانی  حقیقی، سروش 

صحت، حسن معجونی و...
این فیلم با جــذب 1۸۸,۳4۰ مخاطب در هفته گذشــته 
توانســت در صدر جدول فروش قرار گیــرد. »ما همه  با هم 
هســتیم« در مجموع 2,22۳,5۹۳,۰۰۰ فروش داشت که 
1,۳24,6۹۰,۰۰۰ از آن مربوط به  تهران می شــود. داستان 
فیلم در بستری کمدی روایت می شود و ماجرای سقوط یک 
هواپیما همراه با  مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند؛ 

راز هایی که قرار نیست تا ابد پنهان بمانند . 



1,922,3٨3,000

کارگــردان:  نرگــس 
آبیــار | تهیه کننــده:  
محمدحسین قاســمی| ژانر:   اجتماعی| بازیگران: الناز 
شاکردوست،  هوتن شــکیبا، فرشــته صدرعرفایی، پدرام 

شریفی، امین میری، بانیپال شومون و...
فیلم نرگس آبیار با فروش 1,۹22,۳۸۳,۰۰۰ در رتبه دوم 
جدول قرار گرفت. تعداد مخاطبان »شبی که  ماه کامل شد« 
در هفته گذشته 154,6۹4 نفر بود. این فیلم روایت دختر 
جوانی از مناطق جنوب شــهر  تهران است که درگیر عشق 
جوانی شهرستانی می شود و این درحالی است که دختر به 
دالیلی مجبور به  مهاجرت از ایران اســت که در این مســیر 
برادرش با او همراه می شود، اما در میانه راه اتفاقاتی برای آنها 

رقم می خورد.

سرخپوست
1,631,441,000

نیمــا  کارگــردان: 
جاویــدی| تهیه کننده: 
مجید مطلبی| ژانر:   اجتماعی|بازیگران: نوید محمدزاده، 
 پریناز  ایزدیار، مانی حقیقی، ستاره پسیانی، حبیب رضایی

 آتیال پسیانی
 »ســال 1۳47، یک زندان قدیمي در جنوب ایران به دلیل 
مجاورت با فرودگاهِ درحال توسعه شهر درحال  تخلیه است. 
سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان به همراه مامورانش درحال 
انتقال زندانیان به زندان  جدیدند ...  « این خالصه فیلمی است 
که توانست در هفته گذشته 12۰,۳74 را به سینما بکشاند و 

  1,6۳1,441,۰۰۰ فروش داشته باشد. 

تگزاس2
٨36,602,000

کارگــردان:   مســعود 
اطیابــی | تهیه کننده:  
ابراهیم عامریان | ژانر:   کمدی | بازیگران: مهدي هاشمی، 
سام  درخشانی،پژمان جمشیدی، ژاله صامتی،گابریال پتری، 
بهرنگ علوی، رضا ناجی،امید روحانی، آدریانو  تولوزا، سهیل 

قنادان، تی آگو متوس و نادر سلیمانی
 »تگزاس 2« ۸۳6,6۰2,۰۰۰ فروش داشــت که نیمی از این 

فروش مربوط به مخاطبان تهرانی می شد.  

شبیکهماهکاملشد


