جشنواره کن

پوران درخشنده اولین سریالش را درباره یک زن کرد میسازد!

یانگوم بازیگر فیلم ایرانی میشود؟

پوران درخشــنده کارگردان ســینمای ایران قرار است سریالی درباره مســتوره اردالن بانوی شــاعر و تاریخ نگار کردستانی
بسازد .مرکز سیمای استانهای صداوســیما ساخت چندین ســریال درباره مفاخر و فرهیختگان استانها و مناطق مختلف
کشــور را در دســتور کار دارد که با کارگردانان مختلفی نیز در این زمینه رایزنی میکند .از جمله ســریالهایی که در حال
حاضر درباره ســاخت آن مذاکراتی انجام شــده اســت مجموعهای درباره مســتوره اردالن شاعر کردســتانی اهل سنندج
اســت .پوران درخشــنده قصد دارد این ســریال را در ۲۶قســمت بســازد و مطالعات و تحقیقات خود را هم در این زمینه
شروع کرده است.
ماه شرف خانم قادری مشهور به مستوره اردالن شاعر ،نویسنده و تاریخ نگار کرد ایرانی است.

قربان محمدپور برای پروژه جدید خود با عنوان «عاشقی در هانوی» درخواست پروانه ساخت داده است .وی قصد دارد برای فیلم سینمایی
«عاشقی در هانوی» از لییونگ آئه که مردم ایران او را با نام یانگوم میشناسند دعوت به همکاری کند .در همین راستا قربان محمدپور
کارگردان فیلم ،سیمون سیمونیان مجری طرح و حسن غالمی سرمایهگذار بخش ایران فیلم سینمایی «مالقات در هانوی» پس از دریافت
پروانه ساخت فیلم به سئول میروند تا با مدیربرنامههای این بازیگر کرهای مذاکره کنند.
پسازفیلمسینمایی«دخترشیطان»و«سالمبمبئی»کهمحصولمشترککشورایرانوهندبودند،فیلمسینمایی«عاشقیدرهانوی»
اولین فیلم تولید مشترک کشورهای ایران ،کره و ویتنام محسوب میشود .این فیلم به خاطر همکاری با کشور کره میتواند در  80هزار
سالن سینمایی که در چین وجود دارد به نمایش درآید.
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وزارت فرهنگ ،توانایی
مدیریت کاغذ را ندارد
سید احســان قاضیزاده /عضو
مجلسدرکمیتهکنترلبحرانکاغذ

تازههای نشر
ترجمه «آخرین قارون»
فیتزجرالدمنتشرشد

رمان «آخرین قارون» نوشته اسکات فیتزجرالد با
ترجمهعلیرضاکیوانینژادمنتشرشد.کیوانینژاد
درباره این رمــان گفت :ترجمه من براســاس
نسخهای است که انتشارات پنگوئن پنجم فوریه
 ۲۰۰۲منتشر کرده بود .من هم همان کتاب را در
 ۱۳۹۳ترجمه کردم .مدتی بعد ،نسخه دیگری
به دستم رسید .انتهای آن کتاب یادداشتهایی
درج شده بود که راهگشای درک بهتر بسیاری
از ظرایف بهکاررفته در نوشته فیتزجرالد بود و
مجبور شــدم بار دیگر و اینبار با درنظرگرفتن
یادداشــتهای آن اثر ،ترجمه را بازنگری کنم.
با وجود این فکر میکنم هنوز هم گرههایی در
فهم دالیل بهکاررفتن برخی نشانههای کتاب
وجود دارد که رمزگشــایی آنها مستلزم زمان
بیشتری است؛ زمانی فراتر از چند دهه .به همین
دلیل فیتزجرالد را یکی از بزرگترین نویسندگان
انگلیســیزبان دنیا میدانند و آنچه در قالب
تحسین و منزلتش بهکار میبرند ،بیشک سزاوار
اوست.
به گفته کیوانینژاد« ،آخرین قارون» که محصول
حضور نویســنده در فضای کسبوکار هالیوود
است ،به گواه بسیاری از منتقدان یکی از بهترین
رمانهایی بهشــمار میرود که دربــاره روابط
هالیوودی نوشته شده است.

ترجمه اثری از مصطفی مستور
به زبان بوسنیایی

رمان «استخوان خوک و دستهای جزامی» اثر
مصطفیمستوربهزبانبوسنیاییترجمهومنتشر
شد.اینترجمهدرشهرسارایوومنتشرشدهاست.
این رمان دومین اثر از این نویسنده است که در
سال  1383منتشر و به عنوان رمان برتر جایزه
ادبی اصفهان در همان سال نیز دست پیدا کرد.
داستان روایت شده در این رمان داستان زندگی
ساکنین یک ســاختمان  ۱۷طبقه به نام برج
خاوران است که هر کدام مشکالت خود را دارند؛
دانیالبادغدغههایفلسفیاش،حامددانشجوی
عکاسی که بین عشق مهناز و نگار مانده ،نوذر
که به خاطر پول دست به هر جنایتی می زند،
محسن و ســیمین که در حال طالق هستند و
آینده دختر کوچکشان درنا معلوم نیست ،دکتر
مفید و همسرش افسانه که دنبال اهداکننده مغز
استخوان به پسر رو به مرگشان الیاس هستند،
سوسن که پس از سالها بدکارگی به خاطر امرار
معاش ،عشق را با شاعری به نام کیانوش تجربه
میکند ،پریسا که در یک مهمانی مورد تجاوز
قرار گرفته و به آینده خود ناامید است و آدمهایی

رســتگاری
از این دســت کــه در آخر همه به
میرسند.

naslefardanews
naslfarda

فرهنگ و هنر
Culture And Art

تهیه کننده «دیرین دیرین»:

جوانانمنتظرحمایتنباشند!

تیم ما دو سال کلنجار رفت تا بتواند کاراکترهایی را طراحی کند که مورد پسند باشد
سهراب ضیایی | گروه فرهنگ و هنر

sohrabziaie@gmail.com

دیرین دیرین نامی آشنا برای پیرو جوان
و زن و مرد ایرانی است .انیمیشنی نوپا
با سابقه چندســاله که امروز محبوب
دل بســیاری از ایرانیان شده و بسیار
پرطرفدار است .کارتونی که به مسائل
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی پرداخته
ونیزمیکوشدتادرجهتفرهنگسازی
در زمینه مصرف بهینه و سالم زیستن
و ...قدم بــردارد .در ادامه این مطلب
صحبتهــای محمد ابوالحســنی،
تهیهکننده پویانمایی «دیرین دیرین»
رامیخوانیم:
در ابتدای راهی دشوار
ما از سال  ۸۳مجموعهای با  ۱۲نفر
آغاز کردیم و در سال  ۸۸به  ۱۷۰نفر رسیدیم
و در این سالها حدود ۲۰۰۰قسمت انیمیشن
فرهنگسازی ساختیم که بیشــتر آنها از
تلویزیون پخش شدند .در ســال  ۸۸برنامه
داشتیمکهمجموعهخودرابه ۵۴۰نفربرسانیم
و در استانها توســعه دهیم؛ اما در آن سال
اتفاق بدی افتاد که برنامهها را به هم ریخت
و آن این بود که نام شرکت ما «نسل اندیشه
سبز» بود و این تشابه اســمی با اتفاقات آن
زمان برای ما مشکلساز شــد؛ به طوری که
مدیر کل ارشاد تهران با حضور در دفتر ما ،از
ما خواست تا نام شــرکت را عوض کنیم! این
کار برای شــرکتی با  ۱۷۰نفر پرسنل که کار
فرهنگی انجام میدهد ممکن نبود .هرچند
مدیرکل ارشاد حمایت خود را اعالم کرد؛ در
کل طی چند سال فعالیت ما ،ادارهکل ارشاد
یک بار خواست از ما حمایت کند و آن حمایت
این بود که ما اسم شرکت را عوض کنیم .ما با
شرکتهای دولتی زیادی قرارداد داشتیم و
انیمیشنمیساختیموکافیبوددولتنامهای
بزند تا از ادامه همکاری با ما خودداری کنند؛
به همین علت تصمیم گرفتیم کار خود را از
سوی مردم شروع کنیم .من بهترین تیمی را
که میشناختم جمع کردم و گفتم قصد داریم
انیمیشنی بســازیم که نه سفارشدهندهای
دارد ،نه پیام خاصی را میرساند و نه از تلویزیون
پخش میشود؛ تنها قصد داریم آن را در فضای
مجازی برای مردم بگذاریم تا لذت ببرند .ما
مجموعه انیمیشــنهای حیات وحش را با

کارگردانی علی درخشی که از نوابغ انیمیشن
بود ساختیم که بسیار خوب دیده شد و جوایز
زیادی را از آن خود کرد؛ اما مهمترین نتیجهای
که برای ما داشــت این بود که متوجه شدیم
بدونپشتوانههممیتوانیمکارکنیم.مجموعه
«دیرین دیرین» االن با همان تیم کار میکند و
توسعه پیدا کرده است.
به شرکتهای لبنیاتی حسرت
میخوردم!
تهیهکننده مجموعه دیرین دیرین بیان کرد:
کار دیگری که در سال  ۸۸کردیم ساخت یک
فیلم ســینمایی به صورت انیمیشن و اکران
در ســینما بود که کار را با بهــرام عظیمی و
فیلم «تهران  »۱۵۰۰آغــاز کردیم که اولین
فیلم سینمایی انیمیشــن در ایران بود .این
فیلم در ســال  ۹۲اکران شــد؛ اما این چهار
سال خیلی ســخت گذشــت؛ زیرا باید پول
خود را سرمایهگذاری میکردیم .من همیشه
به شرکتهایی مانند شــرکتهای لبنیاتی
حســرت میخوردم که محصولی که امروز
تولید میکنند تا آخر هفته فروخته اســت و
پول آن زودبازده اســت .من به دنبال چنین
کاری در انیمشین بودم .این به ذهن من رسید
که با موضوعات روز اجتماعی ،انیمشینهای
روزانه کار و به طور گسترده در فضای مجازی
منتشــر کنیم .در ابتدا این کار سخت به نظر
میآمد و تیم ما دو سال کلنجار رفت تا بتواند
کاراکترهایی را طراحی کند که مورد پســند
باشد .ما در این کار به دنبال چند ویژگی بودیم؛
انیمیشن کوتاه و حجم فایل کم باشد ،هرکدام
پیامی داشته باشد ،قابل تولید سریع باشد و
کاراکتر محور باشد که جمع کردن تمام آنها
دو سال زمان برد.
اولینقسمتدیریندیرین
در سال  ۹۴اولین قسمت مجموعه
«دیرین دیرین» آماده اکران شد ،در آن سال
من ایده انیمیشــن روزانه را در وزارت ارشاد،
رسانه دیجیتال مطرح کردم .برای وارد شدن
از راه قانونی به من گفتند باید از فیلمنامه هر
قسمت  ۱۰نسخه پرینت شــود ،به معاونت
سینمایی ارشــاد ارســال و در جلسهای که
هفتهای یکبار تشکیل میشود تأیید شود.
بعد از ساخت فیلم نیز باید یک نسخه از آن به
معاونت سینمایی ارسال شود تا در شورایی که
دو هفته یکبار تشکیل میشود بررسی شود!

ده منتقد نشــریه اســکرین اینترنشــنال تا روز
دوشــنبه به نه فیلم بخش مســابقه رأی دادهاند
که فیلم «کتاب مصور» ســاخته ژان لوک گدار با
امتیاز  ۳محبوبترین فیلم این جمع بوده اســت.
پس از آن دو فیلم «جنگ ســرد» ســاخته پاول
پاولیکوفسکی از لهستان و «خاکستر خالصترین
سفید است»ســاخته جیا ژانکه از چین با امتیاز
 ۹/۲و فیلم “ ۳رخ” ســاخته جعفر پناهی با امتیاز
 ۶/۲قرار دارند .فیلم روســی «لتو» با امتیاز ،۴/۲
فیلم فرانسوی «فرشته متأسف» با  ۳/۲و فیلمهای
«همه میدانند» ســاخته اصغر فرهادی و فیلم
مصری «یوم الدین» با امتیاز  ۸/۱در جایگاه بعدی
بوده و فیلم فرانسوی «دختران خورشید» با بازی
گلشــیفته فراهانی با امتیاز  ،۱ضعیفترین فیلم
این منتقدان است که نامهای آشنایی مانند میشل
سیمان از پوزیتیف ،نیک جیمز از سایتاند ساند و
جاستین چانگ از لس آنجلس تایمز در میان آنها
دیده میشوند .همچنین هجده منتقد فیپرشی نیز
بهفیلمهایمختلفدربخشهایمختلفجشنواره
فیلم کن امتیاز میدهند که تاکنون فیلم «الزاروی
خوشــحال» ســاخته آلیس روهرواشر محصول
مشترک ایتالیا ،سوییس ،فرانسه و آلمان با امتیاز ۵
باالترین رأی را داشته است .فیلم چینی «خاکستر
خالصترین سفید است» و فیلم لهستانی «جنگ
سرد» با امتیاز  ۰۸/۴در جای بعدی قرار دارند .فیلم
« ۳رخ»  ساخته جعفر پناهی با امتیاز ۷۵/۳در جای
پنجم و فیلم «همه میدانند» ساخته اصغر فرهادی
با امتیــاز  ۶۲/۲در جای دهم و فیلــم «دختران
خورشید» با امتیاز ۸۹/۱ضعیفترین فیلم انتخابی
منتقدان فیپرشی و در جای یازدهم است.

تلویزیون
تکذیب یک دروغپردازی
سینمایی در فضای مجازی درباره
خوزستان

عکس  :جام جم آنالین

چندی پیش در کشاکش بحران کاغذ قرار براین
شد تا وزارت فرهنگ به این موضوع ورود پیدا کند
و به عبارتی سکان دار صنعت کاغذ شود و کاغذ
را از بحران درآورد؛ اما مشــخص شد که وزارت
فرهنگ توان انجام اقدامات اجرایی الزم را دراین
بخش ندارد .درواقع وزارت فرهنگ تمایلی به
مدیریت موضوع واردات کاغذ ندارد؛ کمااینکه
در  3هــزار میلیارد تومانی که بــرای کاالهای
اساسی به ازای مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای با
 4هزار و  200تومان درنظرگرفته شد ،به کاغذ
اشارهای نشده و وزارت فرهنگ نیز در این زمینه
پیگیری انجام نداده است .بنابراین توصیه بر این
است که محوریت کارگروه کاغذ به وزیر صنعت
محول شود و دستگاههای مختلف مانند وزارت
فرهنگ ،بانک مرکزی و نهادهای مختلف تمام
تالش خود را برای حل معضل کاغذ انجام دهند.
اساساً مدیریت حوزه کاغذ باید در اختیار وزارت
صنعت معدن و تجارت باشد؛ چراکه وزارت ارشاد
توان اجرای اقدامات عملیاتی را ندارد؛ اما میتواند
به عنوان وزارتخانه کمکی اقدامات الزم را انجام
دهد .ضمن اینکه وزارت صنعت روابط مشخصی
در قالب ســتاد تنظیم بازار دارد .با وجود اینکه
مجلس وظیفه اجرایی نــدارد ،اما نمایندگان
مجلس با تمام توان ســعی دارند موانع اجرایی
موجود میان دستگاههای دولتی در حوزه کاغذ را
رفع کنند .پیگیریهای بسیاری برای تخصیص
ارز مبادلهای بانک مرکزی برای این محمولهها
صورت گرفته است.
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فیلم جعفر پناهی باالتر از
اصغر فرهادی

حرف دل مردم را میزنیم .ما در این مجموعه
خط قرمزهایی داریم و نمیخواهیم وابسته به
گروه یا جناحی باشیم .هیچگاه یک فرد را نقد
نمیکنیمبلکهرفتاررانقدمیکنیم.

ما در این کار به دنبال چند
ویژگی بودیم؛ انیمیشن
کوتاه و حجم فایل کم باشد،
هرکدام پیامی داشته باشد،
قابل تولید سریع باشد و
کاراکتر محور باشد
این کار دیگر انیمشین روزانه نمیشد.
نقدرفتار؛نهافراد
با توجه به طوالنی بــودن این روال
قانونی ،ما شروع به انتشار انیمیشن در فضای
مجازی کردیم .تا امروز حدود یک هزار و ۶۰۰
قسمت انیمیشن ساخته شده و ضریب نفوذ
آن در بین مردم  ۸۰درصد است .مردم حس
خوبی به این مجموعه انیمیشن دارند و آن را
مردمی میدانند .هر قسمت از آن در فضای
مجازیحدودهشتمیلیونباربازدیدمیشود
وهمهاقشارجامعهآنراتماشامیکنند.بهنظر
من دلیل موفقیت این مجموعه این است که

عکاسخانه

مجموعه ۱۷0نفریدیریندیرین
اکنون  ۴۰نفــر در مجموعه دیرین
دیرین به طور مســتقیم و در کل مجموعه
 ۱۷۰نفر مشــغول به کار هستند؛ همین که
توانستیمبایکتولیدمحتواکسبدرآمدکنیم
ارزشمنداست.بهنظرمنکسینمیتواندازکار
فرهنگی درآمد داشته باشــد؛ اما این کار هم
درآمد دارد و هم توانسته کسب و کار پایداری
به وجود آورد .دیرین دیرین حاصل یک کار
گروهی است .ما چهار تیم در مجموعه داریم
کهشاملتیمتولید،تیمانتشار،تیممارکتینگ
و تیم تحقیق و توسعه است .مجموعه دیرین
دیرین در یوتیوب ،آپارات ،اینستاگرام و تمام
پیامرسانهای داخلی منتشــر میشود و در
همین مدت زمــان کوتاهی که از فیلترینگ
تلگرام میگذرد ،حــدود  ۱۶۰هزار عضو در
پیامرسان ســروش جذب کرده است .ما در
دیرین دیرین سه مجموعه کار داریم؛ اولین
مجموعه کارهای دلی و مردمی است که در
اینگونه کارها سفارشدهندهای نداریم .بخش
دیگر کارهای فرهنگسازی است که در این

راستا با دســتگاههایی مانند وزارت بهداشت
قرارداد داریم .بخش دیگر نیز کارهای تبلیغی
است که محل درآمد است.
دیریندیرینهایاستانی
کاری را از سال گذشته آغاز کردیم
که در این راستا به استانهای مختلف سفر و با
تیمهای استانی آشنا شدم .این کار که در حال
نتیجه دادن اســت ،بحث دیرین دیرینهای
استانی است؛ چراکه در استانهای مختلف
مسائل زیادی وجود دارد که میتوان به آنها
پرداخت و برای خاص هر اســتان جذابیت
دارد .به نظر من اینکار موفق خواهد بود .مثل
قسمتی که درباره کارون ساخته شد و بسیار
مورد استقبال خوزستانیها قرار گرفت .این
نشان میدهد مردم استان دوستدارند مسائل
خود را ببینند .یکی از کارهایی که آغاز شده
بازیهای موبایلی دیرین دیرین اســت که با
رویکرد کارآفرینی جلو مــیرود و با تیمهای
استانیساختهمیشود.همچنینبرنامهتولید
لوازم جانبی دیرین دیرین مانند کیف و لوازم
تحریر را داریم تا به جای لوازم خارجی استفاده
شود .این کارها ،هم میتواند اشتغالزایی کند
و هم برای ما کسب درآمد داشته باشد و مهمتر
از آن میتواند الگویی برای افرادی باشد که به
کار تولید محتوا وارد میشوند.

پاسیو در هن روتجربه به
روی پرده می رود
مریمبحرالعلومی
کارگردانفیلمسینمایی
«پاسیو» که در سی و
ششمینجشنوارهجهانی  
فيلمفجرسيمرغبهترين
كارگردان آسيايى را از
آن خود كرد ،در ارتباط با
آخرینوضعیتاینفیلم
گفت :بهزودى براى اكران
فیلمباگروههنروتجربه
مذاكرهخواهیمکرد.

کوپال برگزیده جشنوار ه هنرهای زیبای کالیفرنیا شد

فیلم سینمایی «کوپال» موفق شد در اختتامی ه پنجمین دوره جشنواره هنرهای زیبای کالیفرنیا
جایزهبهترینفیلمسینماییرادریافتکند.

تازههای موسیقی

تهیهکننده فیلم «مینیبوس» سوءاستفاده گروهی
از عکسهای این فیلم برای تخریب چهره خوزستان
را محکوم و از پیگیری قضایی این مسئله خبر داد.
کامران مجیدی ،تهیهکننده ســینما با اشاره به
فعالیت گروهی در فضای مجازی با هدف تخریب
چهره خوزســتان و تمامیت ارضی کشور گفت:
فیلم کوتاهی به نام «مینیبــوس» به کارگردانی
ابوذر حیدری و تهیهکنندگی من در شــهرهای
آبادان ،خرمشهر و شادگان و با حضور  60بازیگر و
هنرور ساخته شد .این فیلم درباره اربعین حسینی
و مراسمهای این روز اســت و ما برای نشان دادن
بخشهایــی از واقعیت نیاز به صحنهســازیها
و بازســازی صحنهها داشــتیم و در برخی از این
صحنهها از عکس صدام حســین ،حاکم ســابق
کشور عراق استفاده شده است .متاسفانه گروهی با
سوءاستفاده از این عکسها و انتشار آنها در فضای
مجازی قصد دارند نشان دهند که بخشی از مردم
خوزستانطرفداررژیمبعثوصدامحسینهستند.
قطعا این مسئله را پیگیری قضایی خواهیم کرد و به
زودی با کامل شدن مراحل کامل فیلم و آماده شدن
آن برای نمایش ،خط بطالنی بر شیطنتهای برخی
گروههای معاند خواهیم کشید.

تئاتر
معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر
«ایثار»

ششــمین جشــنواره ملی تئاتر ایثــار با حضور
مدیران بنیاد شــهید ،مسئوالن شــهر و استان
کرمانشاه ،هنرمندان و شرکتکنندگان جشنواره
برگزیــدگان خــود را شــناخت .داوران بخش
صحنهای ششمین جشنواره تئاتر ایثار در مراسم
اختتامیهای که در سالن مجتمع فرهنگی هنری
انتظار در کرمانشاه برگزار شد ،برخی برگزیدگان
این جشــنواره در بخش کارگردانــی و بازیگری
نویز،
به این شرح اســت :کارگردان نمایش ویز و 
ســیدمحمد خالقــی از یاســوج ،کارگــردان
نمایش این همه آدم شــبیه من ،بهــداد بلیغ فر
از تهــران ،کارگــردان نمایش ســوز کمانچه در
عصر یخبندان ،ســعید خیرالهی از ایالم .نرگس
ممبینی بازیگــر نمایش ادوارد از اهواز و افســانه
جوکار بازیگر نمایش رمان سمپاشــی از میناب،
بازیگر نمایش یک خط شادی دو خط غم ،هدی
حدزاده از بوشهر ،بازیگر نمایش فراموشی از مشهد
و فرهاد فرهــادی بازیگر نمایــش کوچه مختار
بود .ساسان و سیمین از یاســوج ،بازیگر نمایش
همه چیز درباره آقای ف ،ســعید زندی از استان
کرمانشاه.

این سمت

سکانسبهشت

آژانس خاموش

«این سمت» تازهترین اثر بازار موسیقی و از ساختههای «کیان
پورتراب»استکهدرقالب ۱۵قطعهبهعناوینسی،تواینخونه،
برگرد ،برس به من ،ناپیدا ،نا ممکن ،این سمت ،دنبال من بگرد،
دلسرد ،فراموشی محض ،نفس آخر ،وایسا و تیکهها به اجرا در
آمده است.
کیانپورترابترانهسرا،آهنگساز،تنظیمکننده،نوازندهوخواننده
اینآلبوماستوعلیرضاریاضی(تنظیم،کیبورد،سینتیسایزر،
سازهای الکترونیک) ،میالد درخشانی (سه تار) ،علی الماسی و
اردالنمجتبوی(گیتارالکتریک)،بااوهمکاریداشتهاند.

«سکانس بهشت» ،منتخبی از موسیقی فیلمهایی است که به
آهنگسازی «بهزاد عبدی» صورت گرفته و در قالب یک آلبوم با
 ۳۰قطعه از جمله موسیقی فیلمهای «متروپل»« ،آمین خواهم
گفت»« ،دهلیز»« ،چشم»« ،برف روی شیروانی داغ»« ،عقاب
صحرا»« ،خانه پدری»« ،زبان مادری» و «از یاد رفته» که برخی از
اینقطعاترا«محمدمعتمدی»خوانندهشناختهشدهموسیقی
کشورمان خوانده است ،گرد آوری و منتشر شده است .در اجرای
اینقطعات،بخشهاییرا«علیجعفریپویان»«،مهدیعبدی»
و«بابک صفرنژاد» برعهدهداشتهاند.

«آژانس خاموش» ،آلبومی اســت در سبک راک که «سیاوش
امامی» آن را بر ترانههایی از «هومن اژدری» و «رامین سالمتی»
در قالب  ۱۰قطعه از جمله «Cool and smiley»، «look at my
 »eyes»، «smok of hell»، «horizon»، «flyو « »wake upبه
اجرا در آورده و اژدری عالوه بر ترانه سرایی ،خوانندگی قطعات را
هم بر عهده داشته است .سیاوش امامی (گیتار ،سینت سایزر)،
هومن اژدری (گیتار بأس) ،امیر توسلی (کیبورد و پیانو) ،آرش
گنجبر (کازو) ،شــهرام غالمپور (قیچک) ،کالین بیس :بیس
(هیچ) ،نوازندگان اثر و ..عوامل تولید و ارائه این آلبوم بودهاند.

