جیم کری بدل جو بایدن شد

«سالم بمبئی  »۲در انتظار بازگشایی بالیوود

ترانه علیدوستی به «تفریق» پیوست

ایسنا« :جیم کری» به عنوان بازیگر نقش «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا در برنامه تلویزیونی «شوی زنده شنبه شب» شبکه انبیسی انتخاب شد.
«کری» درحالی برای بازی در نقش «جو بایدن» انتخاب شده که پیش از این چهرههایی
چون «جیسون سودکیس» و «وودی هارلستون» درنقش این سیاستمدار آمریکایی در
این برنامه تلویزیونی بازی کردهاند .قرار اســت این برنامه تلویزیونی که چهل و ششمین
فصل آن از سوم اکتبر آغاز میشود نگاهی هجوآلود به دوره پیش روی انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا داشته باشد.

مهر :کارگردان «سالم بمبئی  »۲بیان کرد در صورت باز شدن بالیوود این فیلم سینمایی با
ترکیبی از بازیگران هندی و ایرانی جلوی دوربین میرود .قربان محمدپور کارگردان سینما
با اشاره به پروژههای سینمایی که در دست دارد ،گفت :قرار بود پروژه «عاشقی در هانوی»
زمستان سال گذشته در ویتنام جلوی دوربین برود که به دلیل شیوع بیماری کرونا و بسته
شدن مرزها این مسئله به تعویق افتاد .وی بیان کرد :با مسئوالن سینمای ویتنام صحبت
کردیم و قرار شد که شهریورماه فیلم را در این کشور جلوی دوربین ببریم که متاسفانه وقتی
بخاطر ویروس کرونا ،مسئوالن این کشور ترجیح دادند مرزها همچنان بسته باشد.

خبر آنالین :ترانه علیدوستی به گروه بازیگران فیلم سینمایی «تفریق» به کارگردانی مانی
حقیقی پیوست .پیش از این ،خبر حضور پریناز ایزدیار و نوید محمدزاده در فیلم جدید
حقیقی اعالم شده بود ،اما به دلیل شــرایطی که کرونا بر تولیدات سینمایی حاکم کرد و
تغییر زمان ساخت پروژههایی که محمدزاده و ایزدیار متعهد به حضور در آن بودند ،ایزدیار
ناچار شد از حضور در «تفریق» انصراف بدهد .در پی این تغییرات ترانه علیدوستی که پیش
از این سابقه همکاری با حقیقی را در دو فیلم دیگر او داشته به جمع سازندگان «تفریق»
پیوست.

گزارش نشست
در نشست «نگاهی به آثار منتخب دهمین
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ساالنه عکس اصفهان» مطرح شد؛

درباره سریال طوالنی و کشدار «دل» که در آستانه اتمام است

ضرورت تسلط به دانشهای
مختلف در دوران مدرن عکاسی
مریم محسنی  /گروه فرهنگ و هنر
Maryam.m@hotmail.com
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متاسفانه یا خوشبختانه سریالهای شبکه
نمایش خانگی یکی پس از دیگری منتشر
میشوند و فاصلهشــان از زندگی واقعی
مردم نیز دورتر میشــود .پس از انتشار
ســریالهای ضعیفی نظیر «مانکن» با
فضای الکچــری ،حاال نوبــت به «دل»
رسیده که به زندگی قشــر مرفه جامعه
بپــردازد و در آن هیچ نشــانی از زندگی
بخش بزرگی از جامعه نباشد .البته اینکه
سوژه یک سریال دربرگیرنده قشر خاصی
نباشد ،یک ایراد محســوب نمیشود اما
اینطور که به نظر میرسد ،تهیه کنندگان
سریالهای شــبکه نمایش خانگی ابدا ً
اعتقادی به قصههایی که قشــر ضعیف
جامعه را شامل میشود ندارند و همه آنها
بطور یکسان ،عاشق روایت داستانهای
الکچری و استفادههای تبلیغاتی الزم از
این نوع سبک زندگی هستند.
«دل» به کارگردانی منوچهر هادی نیز با
همین شرایط ساخته شده و یک فاصله
جدید از میزان ضعیف و تصنعی بودن با
دیگر ساختههای شبکه نمایش خانگی
ایجاد کرده است .قصه این سریال ساده
و تکراری است .عشقهای قدیمی که از
راه رسیدهاند تا زندگیهای جدید شکل
گرفته را نابود کنند .داستانی که حداقل
تا به امروز در شبکه نمایش خانگی بسیار
محبوب بوده و مخاطبان بســیاری را به
سوی خود جلب کرده است .در اینجا نیز

عکس  :سینما روزان

«هوفر حقیقی» از عکاسان جوان ایرانی است
که آغاز فعالیت تجربیاش در زمینه عکاسی از
سال  1380کلید خورده است .عکاسی تکنیکی
و تجربهگرا با اصرار بر ایده «عکاس حفار زمان و
تاریخ» .او اخیرا ً میهمان نشست «نگاهی به آثار
منتخب دهمین ســاالنه عکس اصفهان» بود.
نشســتی که در موزه هنرهای معاصر اصفهان
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان برگزار شــد .وی در ابتدای
این برنامه اظهار کرد :تعداد مجموعهها در این
نمایشگاه چشــمگیر بود ،اما استیتمنتهای
خوبی برای آنها انتخاب نشده بود که همین
باعث شده بود این عکسها و مجموعهها مورد
توجه قرار نگیرد.
وی افزود :در بعضی آثار شــاهد عکسهای نه
چندان خوب بودیم با استیتمنتهای مناسب
که این آثار نیز از لیست منتخبان حذف شد ،لذا
در داوری این نمایشگاه ابتدا مجموعهها و پس
از آن استیتمنتها را قضاوت کردیم و بعد از آن
هر دو حالت مورد بررسی قرار گرفت.
حقیقی ادامه داد :با توجه به اینکه خطکشــی
بین علوم و دانشهــای گوناگون به طور کامل
از بین رفته ،انواع علوم به یکدیگر وصل شدهاند
که همین باعث شده با کمک یکدیگر دانش را
گسترش بدهند.
این داور تصریح کرد :در دوران مدرن عکاسی
باید یک عکاس به دانشهای گوناگون مسلط
باشــد تا عکسهای خود را از دام کلیشــه و
بیمعنایی نجات دهد.
حقیقی گفت :گاهی اوقــات یک عکس بدون
نیاز به بیانیه حرف خود را به مخاطب میرساند
اما در برخی از موارد باید یک بیانیه مناســب و
جذاب برای رساندن مفهوم یک عکس نوشته
شود تا مخاطب با نگاه کردن به عکس متوجه
ایده عکاس شود.
وی افزود :رویکرد یا موضوع مجموعه ما نشان
میدهد که عکسهای ما نیاز به بیانیه دارد یا
نه ،لذا استیتمنت یا در واقع همان ارائه توضیح
هنرمندان در خصوص آثارشان یک امر اجباری
نیست و عکاس باید شرایط موجود را بسنجد و
در صورت نیاز بیانیه خود را برای عکس بنویسد.
وی ادامــه داد :قالبهــای قدیمی عکاســی
هیچگاه به کلیشــه تبدیل نمیشــود که این
موضوع برعکس نقاشی است لذا میتوان گفت
قالبهای مختلفی در عکاســی وجود دارد که
عکاس میتواند در هر زمان آنها را با موضوعات
و ایدههای جدید نشان دهد تا به بیان جدیدی
برسد.
این عکاس تصریح کرد :باید عکسهای متنوعی
بگیریم تا بتوانیــم از بین آنهــا بهترینها را
انتخاب کنیم ،اگر میخواهیم از یک مجموعه
استقبال شود باید دیدگاه متفاوت و ایدههای
جدیدی داشته باشیم که این کار نیازمند یک
شخص پویاست تا بتواند به نتیجه ایدهآل برسد.
فضای مجازی به خلق اید ههای
مدرن کمک میکند
همچنین احسان روحاالمین دیگر داور این آثار
اظهار کرد :یک هنرمند باید با همه شاخههای
هنر آشنایی داشته باشد و یک عکاس باید به جز
عکاسی با طراحی و رنگبندیها آشنا باشد تا
در محیطهای مختلــف از این موضوعات بهره
بگیرد.
وی گفت :باید از دیدگاه هنری به موضوعات نگاه
کنیم تا بتوانیم یک محتوای جدید و نو تولید
کنیم ،بهتر است سعی کنیم موضوعات نامربوط
را به یکدیگر ارتباط دهیــم و قطعاً اگر این کار
انجام شود شاهد یک اثر ماندگار خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اکنون در فضای مجازی بیشتر
پرسه میزنیم و همین موضوع به خلق یک اثر
کمک میکند ،تصریح کرد :باید سلیقه و نوآوری
داشته باشــیم تا محتوای ماندگار و مدرنی را
ایجاد کنیم ،این حرکت ریسکپذیری زیادی
میخواهد اما ما باید این کار را انجام دهیم زیرا با
کسب تجربه میتوانیم به درجات باالیی در هر
زمینه از هنر برسیم.
وی با اشاره به اینکه چارهای به جز کسب تجربه
وجو ندارد ،خاطرنشــان کرد :باید به مد روز و
ســلیقههای کنونی مخاطب دست پیدا کرده
و در پروژه خود از آنها اســتفاده کنیم زیرا در
دوره معاصر این کار کمک زیادی به دیده شدن
پروژه ما میکند.
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داستان درباره دختری به نام رستا (با بازی
بد ساره بیات) است که در شٌ رف ازدواج با
آرش (حامد بهداد) است اما عشق قدیمی
رستا از راه میرســد و این عروسی دچار
اخالل میشود.
نکته عجیب درباره ســریال «دل» اینکه
در اینجا اســتفاده از اسپانسرها به حدی
زیاد و غیرمعقول اســت که زمان مفید
سریال «دل» در هر قسمت را به سختی
به  20دقیقه میرساند .تاکید بسیار زیاد
اسپانســرها بر نمایش محصوالتشان در
سریال مخصوصاً در موضوع تاالر ازدواج،
بســیار زننده و خــارج از عرفهای رایج

سریالسازی اســت .این تاکید به حدی
زیاد اســت که در یک نما زمانی که پد ِر
آرش هزینههای تاالر را از پسرش دریافت
میکند ،دوربین به روی هزینه تاالر چند
ثانیهای فوکوس میکند تا مخاطب بداند
تاالر الکچری که در ادامه خواهد دید ،چه
میزان هزینهای را بابت برگزاری عروسی
دریافت میکند!
اگر به مسائل دخالت اسپانسر در محتوای
سریال که بسیار زننده و غیرقابل باور است
توجهی نکنیم ،نمیتوانیم از کیفیت بسیار
ناامید کننده سریال چشمپوشی کنیم.
وضعیت فیلمنامه این ســریال بحرانی

کتاب

رئیس پژوهشکده الهیات و خانواده درباره کتاب «فریبکاری و رسانه» مطرح کرد؛

رسانهها عامل مهم جامعهپذیری

رئیس پژوهشکده
نسل فردا /گروه فرهنگ
الهیــات و خانواده
news@ naslefarda.net
وابســته بــه دفتر
تبلیغات اســامی اصفهان گفت :در جامعه امروز ،رسانهها
یکی از عوامل مهم جامعهپذیری شــناخته شــدهاند و در
شکلگیری نگرش و عملکرد افکار عمومی نقش عمدهای
دارند.
حجتاالسالم و المسلمین عبدالرســول احمدیان اظهار
داشت :رسانههای جمعی نقشــی دوگانه در جوامع دارند؛
گاهی با دســتکاری و تحریک ،بافت اجتماعی و سیاســی و فرهنگی جامعه را تغییر داده و تهدید میکنند و
صحیح اخبار و محتوا از ایجاد شکافهای اجتماعی
به نابســامانیهای اجتماعی دامن میزنند و گاه با مدیریت
ِ
جلوگیری میکنند .وی افزود :در کتاب «فریبکاری و رسانه» که به تازگی توسط پژوهشکده الهیات و خانواده تهیه
و توسط انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان منتشر شده است ،رویکرد مربوط به رسانه بر مبنای عملکردی
است که باعث فریبکاری شده و مخاطبان تحتتأثیر رســانه قرار میگیرند .البته این بدان معنا نیست که هر
اثرگذاری رسانه گونهای از فریب قلمداد شود .رئیس پژوهشکده الهیات و خانواده با اشاره به این که در سالهای
اخیر ،به عملکرد رسانه برای رسیدن به اهداف خودش به هر شکل ممکن ،بهشدت توجه شده است ،گفت :دلیل
این توجه این است که رسانهها ابزاری مؤثر در دست قدرتهای سیاسی و اقتصادی هستند و برای بقا ناچارند در
جهت اهداف قدرتهای هدایتکننده خود حرکت و عمل کنند .وی افزود :در اینجا ،پاسخگویی به این پرسشها
ضروری است ،آیا رسانهها فریبکاری میکنند؟ اگر رسانهها فریبکار هستند ،علتها و زمینهها و شیوههای فریب
مخاطبان در آنها چگونه اســت؟ این فریبکاری در خانواده و بهخصوص در میان کودکان به چه شکلی است و
زمینههای آن چیست؟ حجتاالسالم احمدیان یکی از رسالتهای مراکز علمی و پژوهشی در جمهوری اسالمی
را پاسخ به پرسشهایی که بر زندگی اجتماعی و مسائل فرهنگی جامعه اثرگذار است ،بیان کرد و گفت :این مراکز
از سویی رسالت پاسخگویی به پرسشها و معضلهای فکری را بر عهده دارند و از سوی دیگر ،به فرهنگسازی و
تولید فکر و اندیشه با عنوان عناصر و لوازم اصلی احیای تمدن اسالمی اولویت میدهند .وی درپایان گفت :کتاب
«فریبکاری و رسانه» دستامد تالش فکری پژوهشگر فرهیخته ،فائزه تقیپور ،با هدف شناسایی عوامل زمینهای
و بیان راهکارهای برونرفت از چالش فریبکاری رسانه در عرصه فرهنگ و رسانه است و این نوشتار گامی است
برای فراهمساختن زمینههای الزم برای شناســایی زمینهها و فنون فریبکاری رسانه .الزم به ذکر است کتاب
«فریبکاری و رسانه» تألیف خانم فائزه تقیپور در پژوهشــکده الهیات و خانواده تهیه و توسط انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی اصفهان در  536صفحه ،اول تابستان  1399و با قیمت  47000تومان منتشر شده است.

«گورکن» در صف اکران ایستاد
مجوز نمایش فیلم «گورکن» صادر شد« .گورکن» دومین فیلم سینمایی کاظم مالیی بعد از فیلم
«کوپال» است که در آن ویشکا آسایش ،حسن معجونی ،مهراوه شــریفینیا ،گوهر خیراندیش،
بهنوش بختیاری ،رضا بهبودی ،مهدی حسینینیا ،سیاوش چراغیپور ،محمود نظرعلیان ،یداله
شادمانی و ...به ایفای نقش پرداختهاند.
منبع :همشهری آنالین

موسیقی

است و شــخصیتپردازیها در رعایت
ابتداییتریــن قواعد خود نیز شکســت
خورده هســتند .در «دل» مجموعهای
از تیپهای کام ً
ال کلیشــهای به چشــم
میخورد که دوران اســتفاده از آنها به
ســریالهای چند دهه پیش ایــران باز
میگردد .چهــره مادر شــوهر خبیث و
کینهورز که هیچ نکته اخالقی در وجودش
ندارد در کنار همسر زنذلیل ،تنها بخشی
از شــخصیتهای تک بعدی ســریال را
شامل میشــود که دیالوگهایشان نیز
در راستای کلیشــهای بودنشان نوشته
شده است.

تاکیــد بیجهت بــر اســتفاده افراطی
از موســیقی در جریان قصــه نیز یکی
دیگر از اشــکاالت عجیب «دل» است.
موسیقیهای اغلب پر حجمی که گاهی
حتی از صدای شخصیتها بلندتر است
که باعــث میشــود نتوان به درســتی
دیالوگها را شــنید .این موســیقیها
تناســبی هم با موقعیتی که شــاهد آن
هســتیم ندارنــد .در بخــش بازیگری
نیز به جــز حامد بهــداد که توانســته
شخصیتپردازی ضعیف آرش را با بازی
نسبتاً خوبش جبران کند ،دیگر بازیگران
انتخابهای اشتباهی برای سریال به نظر
میرســند .بازی بد ســاره بیات در کنار
بازی تکراری نسرین مقانلو در نقش زنی
ســلطهگر« ،دل» را در زمینه بازیگری
هم به یک شکســت تبدیل کرده است.
«دل» یکی دیگر از ســریالهای ضعیف
شبکه نمایش خانگی اســت که چندان
دغدغه مخاطب ندارد و بیشتر برای راضی
کردن دل اسپانسرها ساخته شده است.
در ســاخت «دل» کوچکترین مسائل
فیلمسازی رعایت نشــده و در عوض تا
جایی که امکان داشــته ،قاب دوربین در
اختیار اسپانســرها بوده تا چگونگی به
تصویر کشیدن محصوالتشان را در سریال
به دســت بگیرند .باید دید مسیر سقوط
سریالسازی در شبکه نمایش خانگی تا
کجا پیش خواهد رفت.

در گفتوگو با یک مدرس و نوازنده پیانو عنوان شد؛
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مدرس پیانو دارای
مدرک نوازندگی پیانو و مدرک پداگوژی (اصول و فنون تدریس)
است که به مدت  25سال سابقه تدریس پیانو درآموزشگاههای
فوالدشــهر و اصفهان و نوازندگی و اجرای کنسرت در ایران و
خارج از کشور را دارد .او هماکنون در چندین آموزشگاه و موسسه
تدریس موسیقی در شهرهای استان اصفهان مشغول به تدریس
است .مرور بخشی از دیدگاههای او و پیشنهادهایی که به نسل
جوان دارد بهانهای شد برای یک گفتوگو در «آموزشگاه گوشه»
واقع در محله « »B4فوالدشهر.
این مدرس موسیقی در ابتدا گفت :تدریس یک کار بسیار سخت
و پیچیده است هر هنرمندی که بخواهد در این زمینه فعالیت
کند باید عاشق تدریس و هنرآموزی باشد اگر عالقه و عشق به
تدریس وجود نداشته باشد هرچند هنرمند واال و متبحری در
زمینه نوازندگی باشد نمیتواند کار آموزش را به شیوه درست و عالی انجام دهد.
وی سپس گفت :صرفاً یک نوازنده عالی نمیتواند یک معلم خوب هم باشد .مدرس خوب باید تواناییهای زیادی
در زمینههای گوناگون از جمله ارتباط خوب با هنرجو و جنبههای مختلف روانشناسی و معلومات کافی در مورد
ساز پیانو و تبحر در نوازندگی و ارائه صحیح مطالب و تئوری موسیقی داشته باشد.
کرمی در خصوص نحوه تدریس گفت :باید بتوان با یک روش خوب و استاندارد ،یک متد عالی و یک ارتباط بسیار
خوب با هنرجو مطالب و دروس را ارائه داد .من عقیده دارم که یک مدرس و معلم خوب باید بتواند با شخصیت،
توانایی و استعدادهای مختلف کار کند و از آنها نتایح خوب بگیرد .وی تصریح کرد :برای موفقیت در کار ،موسیقی و
مخصوصاً پیانو باید تالش و نظم را با هم داشت تا به موفقیت رسید عالقه و استعداد و از همه مهمتر تمرین و پشتکار
از عوامل مهم یادگیری پیانو است ،هر انســانی توانایی یادگیری را دارد در صورتی که خودش بخواهد و در کنار
خواستن تالش الزم را انجام دهد .کرمی ساز پیانو را ساز بسیار جذاب و زیبایی دانست و تصریح کرد :پیانو به خاطر
وسعت زیاد نتها به ساز مادر معروف است و با این ساز میتوان سبکهای مختلف موسیقی از جمله کالسیک،
جز ،پاپ ،ایرانی و ...را اجرا کرد.
وی همچنین در پایان اظهار داشت :در زمینه یادگیری پیانو متدهای مختلف وجود دارد که میشود با راهنمایی
درست استاد و تالش و کوشش هنرجو به موفقیت رسید .در زمان یادگیری فراز و نشیبهای زیادی وجود دارد
ولی کسی موفق میشود که با پشتکار و تالش زیاد تمام مشکالت را پشت سر بگذارد.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
جلســه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مصوب
 ،1390/9/20رای شماره  139860330001016267پرونده کالسه  1398114430001000536مربوط
به تقاضای آقای اکبر بیگدلی مبنی بر صدور سند مالکیت قســمتی از پالک شماره  11243/2اصلی واقع در
بخش یک قم تحت بررسی است  .پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق
اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است:
 مساحت و حدود اشتباه قید شده است.رای اصالحی
با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره  1/2828مورخ  1399/2/27و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره
مذکور رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح زیر اصالح می گردد:
 مساحت و حدود به شرح ذیل صحیح است:مساحت  72مترمربع
شماال :بطول  12متر دیوار به دیوار پالک  11243/96اصلی
شرقا :بطول  6متر دیوار به دیوار قسمتی از پالک  11243اصلی
جنوبا :بطول  12متر دیوار به دیوار پالک  11243/28اصلی
غربا :بطول  6متر درب و دیواریست به شارع  14متری
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.
داود فهیمی – رئیس ثبت منطقه یک قم

گزارش روز
به انگیزه اتفاق ِ
بد جهانی که مصداق
ایرانی یافت

چهرههای سرشناسی که جنایتکار
شدند

خبر آنالین :همین چند روز پیش خبر قتل یک
نفر با شلیک گلوله سروصدای زیادی به پا کرد .قاتل
یکی از چهرههای ســینمایی بود که با نام ک.الف
در رسانهها معرفی شد .رســانهها آن روز نوشتند:
یکی از کارگردانان سینمای ایران که به اتهام قتل
همسایه خود بازداشت شده بود به انجام این جنایت
اعتراف کرد.
کریستین پسر مارلون براندو
کریستین یکی از  ۱۱فرزند مارلون براندو
و پرحاشیهترینشان بود .او از کودکی وارد دنیای
سینما شــد و در فیلمهایی چون «زندگی پنهان
همسر آمریکایی» جلوی دوربین رفت .او چند فیلم
هم با نام مستعار گری براون بازی کرد .البته بازیگری
برای پسر یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ سینما
چندان شهرتی به ارمغان نیاورد و بیشتر شهرتش
را مدیون کشــتن نامزد خواهرش بود .براندو سال
 ۱۹۹۰در خانه پدرش به شلیک گلوله داگ درولت
را به قتل رساند .بر اساس گزارشهای منتشر شده
درباره این جنایت ،او بــه دلیل بدرفتاری درولت با
خواهرش دســت به این کار زد .کریستین براندو
مدعی شده بود که قصد کشتن درولت را نداشت و
میخواست او را بترساند .این چهره جنجالی دنیای
سینما عمر کوتاهی هم داشت و سال  ۲۰۰۸بر اثر
عفونت تنفسی در سن  ۴۹سالگی از دنیا رفت.
ویلیام اسباروز و قتل همسر
ویلیــام اسباروز نویســنده سرشــناس
آمریکایــی اســت کــه بــا کتابهایــی نظیر
«کریسمسگردی» در ایران شــناخته میشود.
همانطور که در معرفی کتاب «کریسمسگردی»
آمده ،دســت او بــه خون جــوآن ولمر همســر
دومش آلوده بود .در یادداشــت پشــت جلد این
کتاب میخوانیم« :ویلیام ســوارد بــاروز که بود؟
بزرگترین رقیب مارکی دو ســاد در بدنامی میان
خیل نویسندگان؟ تبهکار و قاتلی که همسرش را
در مکزیک کشت و به مراکش گریخت؟ یا آنگونه
که نورمن میلر او را میخواند ،نابغهای در ادبیات؟»
باروز در مکزیک با شلیک گلوله همسرش را به قتل
رساند .او هنگام تحقیقات درباره این قتل اظهارات
ضد و نقیضی داشت .یکبار گفته بود که در مستی
و هنگام بازی به سر همسرش شلیک کرده است.
جای دیگر میگوید ،هنگام نشان دادن اسلحه به
دوستانش ناگهان از دستش افتاده و گلوله شلیک
شده و به همسرش خورده است.
اسنوپداگ رپر پرحاشیه
ایــن خواننده جنجالی رپ ســال ۱۹۹۳
در یک پرونده جنایی به همــکاری در قتل متهم
شــد .ماجرا از قتل عضو یکــی از گروههای رقیب
ایــن خواننده آغاز شــد و بادیگارد اســنوپداگ
مضنون اصلی و متهم به شلیک منجر به مرگ بود.
اسنوپداگ هم متهم شده بود که در هنگام جنایت
همراه و راننده ماشین بوده است .البته در نهایت پس
از به نتیجه نرسیدن تحقیقات و نبود مدارک کافی
اسنوپداگ و بادیگاردش هر دو در دادگاه از اتهام
قتل و مشارکت در قتل تبرئه شدند .این خواننده
که پیش از به شــهرت رسیدن چند باری پایش به
زندان باز شــده بود ،نزدیک به سه سال درگیر این
پرونده بود.
جانی لویس یکی از «فرزندان آشوب»
جانی لویس از بازیگران سریال «فرزندان
آشوب »Sons of Anarchy /بود که پس از ارتکاب
به قتل بارها به دلیل درگیری و خشــونت کارش
به دادگاه کشــیده بود .او از جمله هنرمندانی بود
که عمر کوتاه و جنجالــی دارند .او هنگام مرگ در
سال  ۲۰۱۲فقط  ۲۹سال داشت .پلیس جسد این
بازیگر را در ورودی منزل صاحبخانهاش پیدا کرد.
البته مشخص شد که او پیش از مرگ صاحبخانه
 ۸۱ســاله و گربهاش را به قتل رســانده است .این
بازیگر سابقه مصرف موادمخدر هم داشت ،اما پس
از کالبدشکافی مشخص شد که هنگام ارتکاب به
جنایت چیزی مصرف نکرده بود.
علت مرگ او سقوط از باالی پشــت بام یک خانه
تشخیص داده شد ،هر چند مشخص نیست که او
با پرت کردن خودش از باالی ساختمان دست به
خودکشی زد یا هنگام فرار سقوط کرد.
خطر از بیخ گوش مــارک والبرگ
گذشت
مارک والبرگ بازیگر نامدار ســینمای جهان اگر
شــانس نمیآورد اکنون در دســته قاتالن جای
داشت و احتماالً هیچگاه به این جایگاه نمیرسید.
او در  ۱۶سالگی به جرم اقدام به قتل دادگاهی شد.
او در آن دوران به دلیل حمله به یک مرد ویتنامی به
نام جانیترین  ۴۵روز را در زندان گذراند .او در آن
ماجرا مرد بیچاره را به حد مرگ کتک زد و متهم بود
که باعث کور شدن یکی از چشمهای او شده است.
البته با اظهارات ترین جرم والبرگ سبکتر شد چرا
که او اعالم کرد بینایی چشــمش را بر اثر عوارض
جنگ کمکم از دست داده است.
کلودین النژه و قتلی که پایان زندگی
هنریاش شد
کلودین النژه خواننده و بازیگر سرشناس فرانسوی
در سال  ۱۹۷۶به قتل ورزشــکار مشهوری به نام
اسپایدر سابیش متهم شد .در دوره تحقیق درباره
این قتل بر اثر ســهلانگاری بســیاری از مدارک
غیرقابل استناد شــد و در نهایت النژه از اتهام قتل
عمد تبرئه و به دلیل قتل غیرعمد به مدت کوتاهی
زندان و پرداخت جریمه محکوم شد .گرچه النژه
با خوششانسی از اتهام قتل عمد فرار کرد ،اما در
نهایت این ماجرا نقطه پایانی بر زندگی حرفهای و
هنری او شد.

