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اعالم زمان اکران فیلم جدید تام هنکس
جدیدتریــن فیلم تام هنکس با عنوان «ســگ
تازی» سال  ۲۰۱۹راهی سینماها میشود.
«ســگ تازی» با بازی تام هنکس با اقتباس از
رمان ســی.اس فاســتر با عنوان «چوپان خوب»
ساخته میشود و ایرون شــیندلر آن را بر مبنای
فیلمنامهای به قلم خود هنکس گارگردانی میکند.
این فیلم توســط گری گوتســمان و هنکس در
دست تولید است.
«گــری هوند» یا «ســگ تــازی» اکنــون در
لوکیشن آن در «بیتون روژ» لسآنجلس در دست
فیلمبرداری اســت .این فیلم روزهای اولیه جنگ
جهانــی دوم را تصویر میکنــد و درباره گروهی

متشکل از  ۳۷کشتی متفقین است که رهبری آن
را کاپیتان ارنست کراوس با بازی هنکس برعهده
دارد .این قافله باید با عبور از آتالنتیک شمالی وارد
کارزار شــود اما قایقهای نازی نیز به شدت آن را
تحت تعقیب دارند.
تــام هنکــس ســال  ۲۰۱۶بازیگــر فیلمهای
«عروســی بزرگ یونانــی« ،»۲هولوگرامی برای
پادشاه»« ،دوزخ» و «سالی» بود .سال  ۲۰۱۷او با
فیلمهای «حلقه»« ،مارک فلت» و «پست» جلوی
دوربین رفت .این بازیگر برای ســال  ۲۰۱۹نیز دو
فیلم در دست ساخت دارد که شامل «سگ تازی»
و «داستان اسباببازی  »۴میشود.

سیزدهمین دوره مسابقات بینالمللی روبوکاپ آزاد ایران .عکس :آرمین کرمی/فارس

تصمیم عجیب شبکه دو برای کاله قرمزی
چند قسمت از مجموعه «کاله قرمزی» روی
آنتن شبکه دوم سیما نرفت.
مدیر گروه کودک و نوجوان شــبکه دو سیما
دربــاره مجموعــ ه «کاله قرمــزی» و اینکه آیا
پخش آن به اتمام رســیده یا ادامه خواهد داشت
توضیحاتی را ارائه کرد.
آذرمیدخــت آذرهوش در گفتوگو با ایســنا،
در پاســخ به اینکه « آیا پخش ویژه برنامه نوروز
مجموعه«کاله قرمزی» به اتمام رسیده است؟»
گفت :کاله قرمزی تمام نشــده است اما تعدادی
قسمت برای اعیاد و مناسبتها داریم که به مرور
در طی سال پخش خواهد شد.
او توضیــح داد :بــه طور کلی  ۲۲قســمت از
مجموع ه «کاله قرمزی» تحویل شبکه دو سیما

داده شده است که  ۱۲قسمت آن در ایام نوروز به
روی آنتن رفت و  ۱۰قسمت دیگر آن قرار است
در اعیاد و مناسبتهای شاد به روی آنتن رود.
امسال مجموع ه «کاله قرمزی» که برای نوروز
 96تدارک دیده شــده بود ،در نوروز  97به روی
آنتــن رفت .در همین راســتا گروه تولید کننده
برای به روز شدن مجموعه تغییراتی در آن اعمال
کردهاند و آیتمهایی به اثر اضافه شده که در برخی
از آنها از عروســکی جدید از جمله موش ،گربه و
عروسک «داداش گلم» به مجموعه اضافه شدند.
به گزارش سینما دیلی ،اقدام شبکه دو برای نگه
داشتن برخی از قسمتهای «کاله قرمزی» برای
پخش در طول سال با انتقاد و اعتراض عوامل این
مجموعه مواجه شده است.

تقدير از برچسب هاي هنري
روي كيوسك هاي برق
مريم دهقان حقوقدان
بدون رودرواســي شــنبه  18فروردين براي
بســياري ،اولين روز كاري سال  97است و حال
و هواي بهاري ،درختان و خيابان هاي تميز در
كنار طرح هاي هنري و زيباسازي شهر در اين
چند روز حسابي خودنمايي كرده و هواي خوب
و پاك شهر دلپذير بوده است اما در ماه هاي بعد
شلوغي و ترافيك و مصرف سوخت و گذر زمان،
به تدريج اثر خود را روي گياهان و زيبايي شهر
خواهد گذاشت و لذا تا دير نشده خوب است از
جهت پيگيري حقوق شهروندي ،برخي طرحهاي
زيباسازي ،پارك ها و بوستان ها و ...را به خاطر
خود بسپاريم.
براي ما شــهروندان در شهري كه حدود ١٥
ميليون جمعيــت دارد و از آلودگي صوتي ،هوا
و ترافيك  ...رنج مي برد "زيباســازي شــهري
" اهميت دارد .داشــتن شهري پاك ،پر شور و
شاداب ،زنده و بيدار از حقوق شهروندان است و
بايد در مركز توجه مديران شهري باشد و بودجه
اي متعارف و مكفي را به سازمان زيباسازي شهر
اختصاص دهند .يكي از اقداماتي كه در زمينه
زيباسازي شهر در سال نو مي بينيم چسباندن
برچسب هايي با طرح هاي هنرهاي ايراني ( طرح
عشايري،ايلياتي و )....بر جعبه هاي كيوسك برق
در نقاطي از تهران است كه تاثير بسزايي در نماي
شهر داشته است.
براي بررســي كارامدي اين عمل مي توان در
يك تحليل اقتصادي ساده ،هزينه اي كه تهيه
اين برچســب ها و نصب آن بر روي كيوســك
هاي برق داشته را با اثري كه بر ذهن شهروندان
داشته مقايسه كرد وبه عبارتي به برآورد هزينه
با دست آورد رســيد زيرا عالوه بر انرژي مثبت
بر شــهروندان و افتخار و غرور ايراني از داشتن
چنين هنرهايي ،هنرمندان و اهل فرهنگ كشور
را تشويق مي كند.
آنچه از اين اقدام ساده به دست آمده:
زيبا ســازي ســطح شــهر و ايجاد سيمايي
مطلوب برأي شــهر تهران ،رعايت قســمتي از
حقوق شهرنشيني شهروندان ،تبديل سطح شهر
به محيطي با نشاط كه اين زيبايي و نشاط در
روان شهروندان موثر است و ايجاد روحيه اي با

روان بهتر براي مردم است.
اين روحيه و اثرمثبت آن باعث رواني ســالم
مي شــود و روان سالم سبب انگيزه در زندگي و
كارمي شود .انگيزه كاري قطعا راندمان را باال مي
برد و توليد بيشتر نتيجه راندمان كاري مطلوب
است.
((نماي زيبا موجب انتقال انرژي مثبت تقويت
روحيــه افزايش انگيــزه و توان بــراي فعاليت
"نتيجه"رشد را فراهم مي كند))
توجه به هنر و طرح هايي كه يادآور فرهنگ
ايراني اســت و توجه به هنر اصيــل ايراني در
ايجادحس وطن دوستي مؤثر است و اين حس
بازخورد قابل توجهي در ايجاد احساس مطلوب
دروني انســان دارد و رضايــت از فضا و تقويت
روحيه موجبات رشــد توليد و كاهش بيكاري
پنهان و انگيزه كار مؤثر و رشد درآمد و ثروت و
خدمات را در كشور موجب مي شود و در مجموع
فرآيند اين روند بهبودي رفاه و رضايت جامعه را
به همراه دارد.
در كنار اين مقوله وتوجه به اين قسمت از حقوق
شهري شهروندان ،آنچه در ساخت شهري زيبا
نقش دارد ،عالوه بر شناخت شهروندان از حقوق
خود ،در عين حال درك آنان از تكاليفشان است
و اين نوع زيباسازي به ما يادآوري مي كند كه در
حفظ شهر زيبا مي توانيم چقدر موثر باشيم و در
جمــع آوري زباله ها و لطمه نخوردن گياهان و
جانواران و درختان چقدر مي توانيم موثر باشيم.
به عبارت ديگر ،شهروندان عالوه بر اينكه بايد
در حقوق شهري خويش مطالبه گر باشند مي
بايست تكاليف خود را شــناخته و به آن عمل
كنند .قطعــا اقداماتي مانند عدم رعايت نظافت
كســب تمام نتايج و موارد فوق الذكر و نتيجه
دلخواه را فراهم نخواهد كرد.توجه به نظافت هم
وظيفه اي اخالقي اســت و هم در فرهنگ هاي
مختلف مورد توجه است و در روانشناسي شهري
نيز بسيار با اهميت است.
بياييد از اين شــنبه كه آغاز هفته و به نوعي
اولين روز كاري براي اكثريت مردمان مي باشد
در كنار تقويم خود يادداشت كنيم كه
" هر شهروند مي بايست مطالبه گر و مجري
شهري زيبا باشد"

بعد از محکومیت در دادگاه به اتهام شکار غیرقانونی

سلمان خان ستاره بالیوود به زندان منتقل شد
سلمان خان ستاره مشهور بالیوود به اتهام
شــکار غیر قانونی به پنج سال زندان محکوم
شــد .دادگاهی در جوداپــور هند همچنین
حکم داده که او باید ده هزار روپیه به عنوان
جریمه پرداخت کند .او امــروز بعد از حکم
دادگاه به زندان منتقل شد.
ســلمان خــان در ســال  1998هنــگام
فیلمبــرداری فیلم «ما با هم هســتیم» دو
گونه حفاظت شــده قوچ ســیاه را در غرب
ایالت راجستان کشــت .چهار بازیگر همکار
او هم در این زمینه متهــم بودند که تبرئه
شدند.
این چهارمین پرونده علیه این سوپراســتار
ســینمای هند درباره شکار غیر قانونی است.
او در سه مورد تبرئه شده است.
ددالین گزارش داده که ســلمان خان 52
ســاله میتواند برای این حکــم تجدید نظر
خواهی کند اما باید در دادگاه عالیتر پرونده
را به جریان بیندازد و به همین دلیل مجبور
است حداقل چند روزی را در زندان بگذراند.
برخی رســانهها تصاویری از او هنگام ورود
به زنــدان را منتشــر کردهاند و بــه نقل از

مقامهای زندان جوداپور نوشــتهاند که هیچ
امکانات ویژهای در اختیار او قرار نمیگیرد.
این بازیگر در بیــش از  100فیلم مقابل
دوربیــن رفتــه و آثــار پرفــروش و موفق
بســیاری دارد .او با جنجال بیگانه نیست و
در ســال  2005از اتهام تصــادف و فرار از

صحنه تبرئه شد.
در این حادثه که در ســال  2002رخ داد،
یک مرد بیخانمان کشــته شــد و چهار نفر
مجروح شــدند .ســلمان خان متهم بود که
با ماشــینش از روی آنها کــه در خیابانی در
بمبئی خوابیده بودند ،رد شده است!

روایت تورج شعبانخانی از برادری به نام مازیار

یک خواننده تمام عیار

ســتاره قاسمی -از خیلی ها بهتر بود؛ این جمله ای است که تورج
شعبانخانی در وصفش می گوید .وقتی عشق موسیقی او را هر روز از بابل
به ساری می کشاند ،وقتی هنوز کسی نمی شناختش اما پله های شهرت
و محبوبیت را هم که باال رفت هنوز همان مازیار بود.
این همه اون دستاتو باال و پایین نکن ،لب بچه ماهی رو با قالب خونین
نکن ،ماهیگیر ،ماهیگیر؛ کمتر کسی است نشنیده باشد آهنگ ماندگار
مازیار را با ترانه و آهنگی از جهانبخش پازوکی.
شــاید برخی مازیار را تنها با ماهیگیر به خاطر بیاورند اما کارنامه قابل
دفاعش پُر است از آثار زیبا و خاطره انگیز که در همکاری با بزرگان نسل
طالیی موســیقی و ترانه پاپ رقم خورده اســت؛ از ایرج جنتی عطایی،
اردالن سرفراز و کریم فکور تا بابک بیات ،فرید زالند و صادق نوجوکی.
ایران ایران ،ســرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من،
جوان ترها با همخوانی ســاالر عقیلی و رضا صادقی به یادش می آورند،
قبل تر نیز با صدای خواننده نام آشنایی که آن سوی آب ها زندگی می
کند اما اولین بار مازیار ،آوازش کرد ،ایرانی که همیشــه دوستش داشت.
وطنی که در اول تیر ماه  1331روی خاکش به دنیا آمد و شانزدهم تیر
ماه  1376قلبش میان مرزهای وطنش از حرکت ایستاد؛ عبدالرضا کیانی
نژاد ملقب به مازیار.
تورج شعبانخانی ،آهنگساز شناخته شده ای که نازی ناز کن ،دیگه دیره
و همســفرش را هنوز مردمش زمزمه مــی کنند ،او که مازیار را همانند
برادرش می دانســت و می داند در ســالروز تولد دوست مرحومش از او
می گوید« :مازیار» مانند برادرم بود .شاید کسی نداند که چه قدر من را
دوست داشت و چه حد من دوستش داشتم.
خاطرات زیادی از مازیار در ذهنش مانده اما نمی داند از کدامش بگوید:
مازیار عاشق موسیقی بود .خاطرهای دارم که هیچ وقت فراموش نمیکنم.
خدمت سربازی در مازندران بودم و بعد به کاخ جوانان ساری رفتم .مازیار
از بابل سوار مینیبوس میشد و هر روز برای تمرین با بچههای موسیقی
به ساری میآمد .یک ساعت و نیم در راه بود اما هیچوقت خسته نمیشد.
از این پشــتکار تعجب میکردم .او تصمیم صحیحی گرفت و به ســراغ
جهانبخش پازوکی رفت و پله های ترقی را در عرض کمتر از یک ســال
طی کرد.

تورج شعبانخانی از روزهای همکاری با مازیار می گوید ،از روزهایی که
برایش آهنگ می ساخت تا مازیار آواز کند :دو کار به مازیار دادم؛ «باغچه»
و «تو که نیســتی» .مازیار فوقالعاده پاک ،خوب بود و در معرفتش هیچ
حرفی وجود نداشت .مازیار از خیلیها بهتر بود.
مازیار ابتدا شــبیه به دیگران می خواند اما در ادامه شخصیت هنری
مستقل خود را پیدا کرد :شخصیتی که از مازیار دیدم بسیار خیره کننده
بود .وقتی اولین بار دیدمش شــبیه به خواننده مشهور آن زمان ها می
خواند ،به طوری که قابل تشخیص نبود .بعدها که با من و دیگر استادان
کار کرد ،متوجه شد باید خودش باشد .در ادامه صدای زیبایش را در قالب
موسیقی پاپ-سنتی به کار گرفت و واقعا هم یک خواننده تمام عیار بود.

بازگشت یک خواننده قدیمی
به صحنه

امین اهلل رشــیدی با گروه موسیقی
عشاق در تاالر اندیشه حوزه هنری به
صحنه می رود.
گروه موســیقی عشــاق بــا صدای
حمیدرضا پنجه پــور و پیام خانی در
تاالر اندیشــه حوزه هنری روی صحنه
مــی رود .در ایــن کنســرت که 20
اردیبهشــت برگزار می شود امین اهلل
رشــیدی به عنوان خواننــده میهمان
در کنار این دو خواننده حضور خواهد
داشت.
تهیه کنندگی کنسرت عشاقرا مجید
فالح پور به عهده دارد و مدیر اجرایی
آن آیدا امیری مقدم است و نوازندگانی
همچون بهنام نظری ،سارا مداح ،پدرام
غالمی ،کوشا صرافی گوهر ،امیرحسین
طائی ،لیال رضوی ،مجید خردجو ،روزبه
بهاری (ویلن) ،داود یاسری و داریوش
حجازی(ویلن آلتو) ،ویلنسل(مســعود
فیــروزی) ،نیلوفــر ابراهیمی(فلوت)،
فرشــته مبشــری(کمانچه) ،نغمــه
افشــار(تار) ،مهرناز فداکار(ســنتور)،
کامیــار محبت(تمبــک) ،محمدرضا
رجبــی واال(دف و دایــره) ،رســول
آقایی(ویدرام) حضور دارند.
همچنیــن ناهیــد امیری ،نفیســه
سررشــته داری و نــگار مصطفوی به
عنــوان همخوان با گروه عشــاق روی
صحنه می روند و کمال کریمی ،سهیل
میرابراهیمی ،خشایار سیف اله زاده و
ســیدمحمد رضا حسینی گروه سنتور
را در این کنســرت تشکیل می دهند
و سرپرست گروه سنتور جمشید آقایى
است.

