آخرین خبرها از سریال «شهید باکری»

جوایز «تونی» هم آنالین شد

با «هلذون» از آمریکا تا ایران

تســنیم :مجموعه تلویزیونی «شــهید باکری» قرار اســت تصویری از رشادتهای
شهدای لشکر عاشورا نشان دهد؛ ســریالی که نگارش و پژوهش آن به پایان رسیده و با
تصمیم صداوسیما به زودی وارد مرحله تولید خواهد شــد .تهیهکنندگی این سریال را
ابوالفضل صفری بر عهده گرفته و بناســت هادی حجازیفر به عنوان اولین تجربه آن را
کارگردانی کند .سریال شهید باکری این روزها به پایان نگارش و پژوهش خود رسیده است.
به گفته تهیهکننده ،مراحل بعدی به تصمیم سازمان صداوسیما برمیگردد .با پایان پژوهش
و نگارش ،پیشبینی میشود این سریال به زودی وارد مرحله تولید شود.

ایرنا :هفتادوچهارمیــن دوره اهدای جوایــز «تونی» به بهترینهای دنیــای تئاتر که
پیشتر به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده بود ،پاییز به صورت مجازی برگزار میشود  .
هفتادوچهارمین دوره اهدای جوایز تونی که معادل اســکار دنیــای تئاتر در نظر گرفته
میشود ،قرار بود هفتم ژوئن به صورت حضوری در تاالر موسیقی رادیو سیتی نیویورک
برگزار شود اما تعطیلی برادوی برگزاری این مراسم را غیرممکن کرد .تئاترهای برادوی در
پی شیوع ویروس کرونا تعطیل شد و گروه تجاری برادوی لیگ اعالم کرد این پایتخت تئاتر
جهان تا ژانویه  ۲۰۲۱فعالیتی نخواهد داشت.

خبرآنالین« :هلذون» به کارگردانی مزدک میرعابدینی ،به مرحله پس از تولید رسید .این
فیلم ،داستان رانندهای ایرانی در ایالت اورگان آمریکا را روایت میکند که قصد بازگشت به
میهن را دارد .دومین فیلم بلند مزدک میرعابدینی به نام «هلذون» ،توسط هایده صفییاری
تدوین و صداگذاری آن توسط انسیه ملکی انجام خواهد شد .این فیلم با محوریت مهاجرت
قصه محمدعلیوندی ،راننده چهلوسه ساله پیک ارسال غذا را در اورگان آمریکا روایت
میکند .او زندگی گذشــتهاش را پشــت فرمان مرور میکند و رفتوآمدهای بیانتها و
بیحاصل خود را به ایران و آمریکا به یاد میآورد.

خبر ویژه


به بهانه انتشار آنالین سینمایی
«حق سکوت»

درخشش هوتن شکیبا
در روزگار گمنامی

خبرآنالین :اخیرا  فیلم «حقسکوت» ساخته
هادی نائیجی منتشرشد .به بهانه انتشار آنالین
این فیلم نگاهی داشتهایم به کارنامه هوتنشکیبا
و مسیری که در بازیگری طی کرده است.
صداپیشه و بازیگر
هوتن شکیبا در کنار بازیگری ،در حوزه
صداپیشگی نیز فعالیت کرده و به دلیل توانایی و
تجربهای که در این زمینه دارد ،میتوان عنوان
گوینده یا صداپیشــه را هم کنار نام او قرار داد.
شکیبا از سال  ۹۳در مقام صداپیشه با مجموعه
محبوب و خاطرهانگیز «کالهقرمزی» همکاری
کرده و به جای شخصیت «دیبی» و «خونه بغلی»
صحبت کرده اســت .اگرچه به دلیل محبوبیت
زیاد «کالهقرمزی» نزد مــردم ،این مجموعه به
خوبی دیده میشــد و صــدای کاراکترهای آن
برای مخاطبان ناآشــنا نبود ،اما هوتن شکیبا در
سالهای  ۹۳و  ۹۴پیش از سریال «لیسانسهها»
چهره شناختهشد ه و مطرحی نبود.
محبوبیت با «حبیب»
هوتن شــکیبا ســال  ۹۵با نقش اصلی
ســریال طنز «لیسانســهها» بــه کارگردانی
ســروشصحت در تلویزیون دیده شــد و با این
مجموعه گل کــرد .فــارغ از ویژگیهای مثبت
سریال که مورد اســتقبال فراوان مخاطبان قرار
گرفت ،کاراکتر «حبیب» شخصیت جالبی بود که
شکیبا با بازی خوب خود ،موفق شد توجه مردم را
به این شخصیت جلب کند« .حبیب» دانشجوی
سادهای بود که قصد ازدواج داشت اما در برقراری
ارتباط با دیگران مشکل داشــت و رفتارهایش
دافعه ایجاد میکرد .با این حال ویژگیهای مثبت
او مانند صداقت ،سادگی و مهربانی ،این شخصیت
را نزد مردم محبوب کرد .شــکیبا با بازی بسیار
خوب خود ،هردو وجه شــخصیت را به نمایش
گذاشــت و مخاطب را درگیر کاراکتر خود کرد.
او در این ســریال توانایی خود در بازی در نقش
کاراکترهای طنز را ثابت کرد.
تغییر مسیر در سینما
اســتقبال مردم از «لیسانسهها» باعث
شد سروش صحت سال  ۹۶فصل دوم آن را بسازد
و این فصل از ســریال هم مانند «لیسانسهها»۱
پربیننده شد .شکیبا پس از این مجموعه مسیر
متفاوتی را در ســینما طی کــرد .او که پیش از
این بیشــتر در عرصه تئاتر فعالیت میکرد و در
چند فیلم حضور کوتاهی داشــت ،سال  ۹۷در
فیلم «موج اف ام ردیف  »۴۸ساخته اسدیزاده
ایفای نقش کرد .این فیلم هنوز اکران نشده و در
سیوهفتمین جشنواره فجر به نمایش درآمده
اســت که موقعیت ویژهای را بــرای او به همراه
نداشــت .اتفاق مهم در کارنامه این بازیگر ،سال
 ۹۷با بازی در فیلم «شبی که ماه کامل شد» اثر
نرگس آبیار رخ داد.
حضور پرافتخار در «شبیکه ماه
کامل شد»
شکیبا در فیلم «شــبی که ماه کامل شد» نقش
ســخت و پیچیدهای به نام «عبدالحمیدریگی»
را بازی کرد که براســاس یک شخصیت واقعی
نوشته شده بود .این شخصیت در ابتدای فیلم یک
جوان عاشقپیشه احساساتی بود که به همسرش
عالقه زیادی داشت؛ اما تحت تاثیر افکار برادرش
دچار تحول شــد .شــکیبا در این فیلم ،با بازی
درخشان خود موفق میشــود جنگی را که در
درون شخصیت به راه میافتد و احساسات متضاد
او را در فیلم به تصویر بکشد و احساسات مخاطب
را برانگیزد .وی در این فیلم به خوبی از پس ادای
لهجه بلوچی نیز برآمد و حضــور باورپذیری در
فیلم داشت .بازی خوب او در این فیلم باعث شد
اولین حضور جدیاش در جشنواره فجر ،موفق و
پرافتخار باشد و با وجود رقبای سرسختی مانند
محمدزاده ،معــادی ،حیایی و بهداد ،ســیمرغ
بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند.
 ۷سال بعد هوتن شکیبا
فیلم «حق سکوت» یکی از آثاری است
که شکیبا در سال  ۹۲بازی کرده و حضور کوتاهی
در آن داشته اســت .او در این فیلم نقش طلبه
جوانی به نام «سیدحســن» را بازی میکند که
به شخصیت اصلی قصه «میرهاشم» که دوست
و همحجرهای اوست ،برای پرداخت بدهکاریاش
کمک میکند« .سیدحسن» برخالف دوستش
شــخصیت قوی ،زرنــگ و شــوخطبعی دارد.
حضور وی در این فیلم محدود به چند سکانس
اســت ،اما در این حضور کوتاهش هم عملکرد
راضیکنندهای داشته است .شــکیبا در ایفای
نقش «سیدحسن» توانایی طنازی خود را به کار
گرفته که این ،حضور کوتاهش در فیلم را شیرین
کرده است .چهره شکیبا و گریم متفاوت او نیز با
یک طلبه جوان تناسب دارد.
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ن خود باشیم
مواظب حرفزد 
اینجا تلویزیون است نه میهمانی مجردی
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بحراناجرا!

چرا اجرا و گویندگی در صداوسیما به این وضعیت دچار شده است؟
طی چند هفته گذشته ،دو مجری تلویزیون
به دلیل آنچه روی آنتن زنده بر زبان آوردند
از اجرا کنار گذاشــته شــدند .پیش از این
هم ســخنان و ادبیات به کار گرفته شــده
توسط تعدادی از گویندگان اخبار و مجریان
برنامههای تلویزیونی ،مورد انتقاد قرار گرفته
بود .اســتفاده از اصطالحات کوچه و بازار،
ِ
ســرایت زبان حاکم بر فضــای مجازی به
تلویزیون ،به کار گرفتن واژگان نامناسب،
جریحهدارکردن احساسات مخاطبان و...
ازجمله مواردی است که اجرا درتلویزیون
را با چالش روبهرو کرده اســت« .چرا اجرا
و گویندگی در تلویزیــون به این وضعیت
دچار شده اســت؟» ،این پرسشی است که
خبرگزاری خبرآنالین با مخاطبانش مطرح
کرده و از آنان نخواسته نظر بدهند.
اجرا ،زبان و ادبیــات معیار
میخواهد
کاربــری به نــام «ایرانی» دربــاره فضای
بلبشــوی حاکم بر اجرا درتلویزیون نوشته
است« :باید زبان معیار داشت تا براساس آن
گفتن و نوشتن گویندگان رسانه سنجیده
شود .زبان کوچه نیز در جای خودش زبان
معیار است .بنابراین صرف سخن گفتن با
زبان کوچه عیب نیست .عیب در به کاربردن
نابهجای آن است .در پایان به نظر من ،زبان
معیار در رســانه ملی را باید فرهنگستان
در چارچوب شــیوهنامهای الزامآور به صدا
و ســیما ابالغ کند وگرنه این آشفته بازار
همچنان پابرجاست».

مخاطبی هم که نام خود را ذکر نکرده گفته
است« :به نظر من اســتفاده از زبان گفتار
بهجای زبان رسمی که بهتازگی و به تقلید
از رســانههای خارجی مانند «بیبیسی»
و «منوتو» در رســانههای ایران باب شده
نه تنها صمیمانه نیســت ،بلکه مسخره و
تصنعی اســت و به اصالت و استواری زبان
فارسی ضربه میزند.
اساساً رسانهها به جز در مواردی نظیر پخش
فیلم و ســریال که میتواند زبان عامیانه و
شفاهی باشــد ،باید با زبان رسمی صحبت
کنند ».البته کاربر دیگــری ،تهیه و ابالغ
شیوهنامهها را خیلی کارآمد ندانسته و نوشته
است« :مجری اگر حرفهای باشد ،خودش
بلد اســت چه کار کند؛ اگر هم که نباشد با
هزار جور دستور و اما و اگر باز هم خرابکاری
خواهد کرد».
جایگاه زبان فارسی فراموش
نشود
زبان رسمی کشور ،فارسی است و صداوسیما
در برنامههای خود ،ازجمله اجراهای زنده و
گویندگی اخبار ،باید ادبیات فاخر فارسی
را پاس بدارد .در همیــن ارتباط ،کاربری
با امضای «بینام» کامنت گذاشــته است:
«صدا و سیما باید پاســدار زبان و ادبیات
رسمی ایران باشد .اشتباهات زبانی و محاوره
و گرامر باعث تخریب زبان یک ملت میشود.
خصوصاً زبان کوچه بازار در ایران که هیچ
محتوای علمــی و فرهنگی نــدارد و برای
مســخره کردن قومیتها و اقشار مردم به

کار میرود .لطفاً تذکر بدهید تا جلوی این
فاجعه ملی گرفته شود».
کاربر دیگــری نظر داده اســت« :در بیان
جمــات توســط مجریــان و گویندگان
تلویزیون ،اغالط فاحشی وجود دارد و نشان
از عدم تسلط آنان بر زبان فارسی میدهد.
نتیجه این امر این است که آقایان بیمحابا
تیشه بر ریشــه زبان فارسی میزنند .لطفاً
همه مراقب باشیم».
حذف مجریهای باسواد!
کاربری به نام حکمتی ،از زاویهای
دیگر به موضوع نگاه کرده و حذف مجریان
باســابقه را دلیل کاهش کیفیــت اجرا در
تلویزیون دانسته و پرسیده است« :مجریانی
مثــل حســینپاکدل و گویندگانی مثل
قاسمافشار کجا هستند؟»
مخاطبی دیگر هم در این راستا تاکید کرده
است« :قدر مجریان باسواد و تحصیل کرده
مثل عادل را ندانستید و این بال سر تلویزیون
آمد».
ورود خزنده لمپنیزم
یکی از مواردی که دا ِد بســیاری از

پیشتولید

آقای «اسکات» برای پروژه تازهاش با موضوعی جذاب یک فهرست بازیگر پروپیمان بسته است

همبازیشدن آلپاچینو و رابرتدنیرو

کافه سینما :فیلم  Gucciجدیدترین ساخته «ریدلی اسکات» اســت که توانسته یک تیم از بزرگترین بازیگران
هالیوود را برای خود جمع کند .رابرت دنیرو ،آلپاچینو ،آدام درایور ،جرد لتو ،جک هیوستون و ریو کارنی ،جدیدترین
اعضای تیم بازیگران فیلم  Gucciهستند .همچنین پیش از این اعالم شده بود که «لیدی گاگا» در این فیلم نقش
پاتریزیا رجیانی ( )Patrizia Reggianiرا برعهده خواهد داشت .پاتریزیا رجیانی همسر سابق مائوریزیو گوچی و در
یک بازه زمانی رئیس شرکت مد و فشن «گوچی» بود که در پشت پرده قتل همسرش را برنامهریزی کرده بود.
پاتریزیا رجیانی ،برای قتل همسر سابق خود در سال  1995محکوم شد .مائوریزیو گوچی ،با پاتریزیا دو فرزند دختر
داشت؛ اما آنها را برای زندگی با یک زن دیگر ترک کرد .پاتریزیا در ادامه تومور مغزی میگیرد ولی پزشکان با عمل
جراحی تومور او را برمیدارند .با این وجود دختراش هیچگاه او را برای اعمالش نبخشیدند .رسانهها نیز جنبه تاریکی
از او نشان میدادند و لقب «بیوه ســیاه» را به او داده بودند .فیلمنامه این اثر را «روبرتو بنتیونیام با اقتباس از کتاب
«ســارا گی فوردن» به نام The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and
 Greedمینویسد.
معرفی رمانهای محیطزیستی ویژه نوجوانها

پیشنهادی که «همخوان» برای مطالعه داد

بر نا مــه
نسل فردا /گروه فرهنگ و هنر «همخوان»
Naslefarda@gmail.com
از ســال
گذشته تاکنون از سوی دفتر تخصصی نوجوان وابسته
به ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان در حال برگزاری اســت .این برنامه با هدف
آشنایی نوجوانان با کتاب خوب برنامهریزی شده که
در این فصــل به موضوع اهمیت «محیطزیســت»
شــد.

پرداختــه و کتابهایی در این زمینه معرفی
ســامان امیری ،به معرفی کتاب «فاجعهدرساحل»
نوشته «سوزان ســاندرز» پرداخت .فانوس دریایی
پارسونز پوینت در اقیانوس اطلس محل زندگی دانا و

تست گریم فرزاد فرزین در
«ملکه گدایان»
فرزاد فرزین در سومین تجربه
خود در عرصه نمایش خانگی
به جمع بازیگران سریال
«ملکهگدایان» به کارگردانی
حسین سهیلیزاده اضافه شد.

محل اجرای پروژه نپتون اســت .نپتون ،نام گروهی
داوطلب است که پدر و مادر دانا تشکیل دادهاند .این
گروه برای حفاظت از محیط زیست و نجات حیوانات
دریایی زخمی و بیمار مبارزه میکنند اما در ســوی
دیگر این مبارزه ،خانواده موت ایستاده که با حامیان
محیط زیست مشــکل دارد .سامان امیری با معرفی
کتاب «فاجعه در ساحل» به قهرمانان داستانی اشاره
کرد که برای حفظ محیط زیست میجنگند .به زعم
سامان اولین گام برای حفظ محیط زیست خواندن
این کتاب است .اطهر ترابی هم به کتاب «روباهی به نام
پکس» نوشته «سارا پنی پکر» اشاره کرد .او گفت :از
وقتی که پیتر ،پکس را که توله روباه کوچکی بود نجات

مخاطبان را درآورده است ،استفاده از نوعی
ادبیاتِ کوچه و بازار است که مناسب رسانه
رسمی نیست .کاربری در این مورد نوشته
است« :مجریها بعضی وقتها خیلی لمپنی
حرف میزنند ».در تأیید این نظر ،مخاطبی
نوشته است« :اص ً
ال پسندیده نیست .این نوع
ادبیات ،رواج نوعی لمپنیسم است .درصورت
تکــرار ،رفتهرفته عادی شــده و تبدیل به
فرهنگ گفتاری غالب خواهد شــد ».یک
کاربر دیگر انتقاد کرده اســت« :بعضی از
این مجریهــا ،انگار تو جمــع مجردی با
دوستانشان نشستند و حرف میزنند ،مثل
همان بنده خدا که اخراج شد».
بیتوجهی به کیفیت اجراها
و توانایی مجریها
یکی دیگر از مواردی که کاربران خبرآنالین
روی آن تاکید دارند ،رویکرد صداوســیما
به کمیت و بیتوجهی بــه کیفیت امور از
جمله بحث اجراســت .مخاطبی بینام در
همین مورد نوشــته اســت« :وقتی صدا و
ســیما همهاش به کمیــت و اضافه کردن
شــبکهها توجه میکند ،معلوم اســت که

انیمیشن

کیفیت هر چیزی ازجمله مجریها پایین
میآید ».مخاطبی هم بیتوجهی به بحث
آزمون و آموزش مجریهــا را دلیل اصلی
افت کیفیت اجراها دانسته و یادآوری کرده
اســت« :قدیمها میخواســتند مجری یا
گوینده انتخاب کنند ،آزمون میگذاشتند
در حد اینکه طرف لیسانس ادبیات داشته
باشد،علم سنخوری بداند و هزار چیز دیگر؛
امــا االن انگار هیچ مالک درســتی وجود
ندارد ».مریمصباغی هم نوشتهاست« :قرار
است تلویزیون ،دانشــگاهی عمومی باشد
و موجبات ارتقای دانش ،فرهنگ و اخالق
عمومی جامعه شود .آنچه مدتهاست در
رادیو و تلویزیون شاهد هستیم ،نه تنها به
رسالت این سازمان شباهتی ندارد ،بلکه در
طوالنی مدت مشــابه فیلمفارسی ،موجب
سقوط فرهنگ عمومی جامعه خواهد شد».
آفــت فضایمجــازی برای
تلویزیون
فضای مجازی ،باعث شده ادبیات نوشتاری
فارسی دستخوش تغییر ،خالصهنویسی و
در بسیاری موارد ،شلختگی و زشتگویی
بشــود  .ورود ایــن ادبیات به رســانههای
رسمی آسیب زیادی به اجراهای تلویزیونی
زده است.
کاربری در همین زمینه نوشــته اســت:
«اینها همهاش آفت فضای مجازی است
که بعضی از مجریها مخصوصاً ورزشیها
در آن زیاد فعال هســتند و حرف زدن را از
آنجا یاد میگیرند ».مجتبی هم تاکید کرده
است« :این طرز صحبت عمومی در رادیو و
تلویزیون موجب میشود  که در حرف زدن،
مردم نسبت باهم خیلی بیمسئولیت شوند
وک ً
ال احترام متقابل از بین رفته اســت».
در پایان ،سیدحسام یگانه به کنایه نوشته
است« :یک نگاه گذرا به شبکههای تلویزیون
کشور تاجیکستان بیندازید تا حساب کار
دستتان بیاید».

کارگردان انیمیشن «والیبال»:

موانع و مشکالت حوزه تولید انیمیشن متعدد است
ایسنا :کارگردان انیمیشــن «والیبال» که در چند جشــنواره بینالمللی به موفقیت رسیده است ،میگوید
تمام بودجه این انیمیشــن را خودش پرداخت کرده و تمام کارهای آن برعهده خود و همســرش بوده است.
کاوه سیستانی ،کارگردان انیمیشن «والیبال» درباره ساخت این اثر گفت :این کار را خودم انجام دادم و تقریباً
۹ماه طول کشیده است .هزینهاش هم زیاد بوده است .خودم و همســرم فریبا فرزانفر ،اینکار را به سرانجام
رساندیم .ایشان هم کارگردان بودند و هم در ایده اثر به من کمک کردند .او موانع و مشکالتی که در حوزه تولید
انیمیشن وجود دارد متعدد خواند و توضیح داد :فقط عشق به کار است که ما را به ادامه راه امیدوار میکند .نه تنها
حمایتی نمیشود بلکه سنگ اندازی هم میشود؛ برای مثال یکی از مشکالت ما این بود که سایتهایی که مربوط
میشود به ثبتنام در جشنوارههای بینالمللی ،همه فیلتر هستند؛ یعنی حتی برای ثبتنام در یک جشنواره
بینالمللی باید از فیلترشکن استفاده کنیم .او به صحبتهایش این جمالت را اضافه کرد :میتوانم بگویم ایدههای
خوب اص ً
ال حمایت نمیشوند .البته در مرکز گسترش سینما مستند و تجربی و انجمن سینماگران جوان کمتر
با این مشکل روبهرو میشویم.
داد جدانشدنی شدند؛ اما یک روز اتفاقی افتاد و روباه
از پیتر جدا شد .اما پیتر بین ،دو انتخاب که یا روباه را
فراموش کند یا برای حیوان خانگیاش تالش کند و
راهی جنگل شود؛ دومین گزینه را انتخاب کرد .اطهر
ترابی از مخاطبانش این سؤال را پرسید :زندگی یعنی
تصمیمگیری ،شما بین تصمیم آسان و دشوار کدام را
انتخاب میکنید؟ ابوالفضل علی بگی ،با معرفی کتاب
«اشباح جنگل سوخته» نوجوانان را به کنار گذاشتن
خرافات زندگی دعوت کرد و گفت :با خواندن کتاب
«اشباح جنگل سوخته» متوجه میشویم جغد نه تنها
شوم نیست بلکه برای از بین رفتن موشهای موذی
هم به کار میآید .او به بخشی از خرافات رایج در روز
طبیعت اشاره کرد و افزود :مراسمی مانند سبزه به آب
دادن و ســبزه گره زدن به محیط زیست آسیب وارد

میکند و باید برای حذف خرافاتــی که به طبیعت
آسیب وارد میکنند ،بیندیشیم« .دریاچه آخر دنیا»
نوشته «کارولین مک دونالد» ،عنوان آخرین کتابی
بود که در برنامه همخوان توســط مهدی بلورینژاد
معرفی شد .این کتاب که داستان معدود بازماندگان
انســان روی کره زمین در ســال  2025اســت به
ســالهایی اشــاره میکند که زمین با یک فاجعه
محیطزیســتی همراه شده اســت .قهرمان کتاب
«دریاچه آخر دنیا» نوجوانی اســت به نام هکتور که
تمام عمر خود را در راهروهای زیرزمین گذرانده است.
او جوانترین فرد جامعه کوچک خود اســت که به
کمک سگش راهی به بیرون پیدا میکند و پس از پنج
روز تالش برای نخســتین بار آســمان و خورشید و
درختان و جانوران روی کره زمین را میبیند.

کامران تفتی با ظاهری متفاوت در یک مسابقه تلویزیونی
ضبط فصل دوم مسابقه «دست فرمون» با اجرای کامران تفتی ،تهیهکنندگی محمود محمودی و
کارگردانی مسعود صنم پس از ماهها پیش تولید چند روزی است در بوستان والیت آغاز شده است.

هفت

دردسرهای علی زندوکیلی
و یک فیلم جنجالی

تسنیم :علی زندوکیلی ،خواننده مشهور موسیقی
کشورمان در روزهای گذشته ویدئویی در فضای
مجازی منتشــر کــرد که موجــب اعتراضهای
بسیاری شــد .وقتی زندوکیلی ویدئویِ درآغوش
اعتراض
کشیدن بچه شیر را منتشــر کرد ،مورد
ِ
ِ
بسیاری از سوی مخاطبانش قرار گرفت .درنهایت
هم این خواننده مجبور به حذفِ فیلم از روی صفحه
شخصیاش شد .این خواننده در این ویدئو گفته
بود که میخواهد این بچه شیر را بزرگ کند و این
موجب واکنشهای تندتری از سوی کاربران
مسئله
ِ
فضای مجازی شد.

گالی ه «شاروناستون»
از کسانیکه ماسک نمیزنند

کافه سینما« :شارون استون» هنرپیشه  ۶۲ساله
آمریکایی با انتشار تصاویری از محل بستری خواهر
کوچکترش ،از مردمی که ماسک نمی زنند انتقاد
کرد و نوشت :خواهرم که به بیماری لوپوس مبتال
است حاال گرفتار کرونا شــده و برای زندگیاش
میجنگد .او سیســتم ایمنی ضعیفی دارد و فقط
به داروخانه رفته بود .این تقصیر شمایی است که
ماسک نمی زنید.

معرفی برنده جایزه اصلی
رقابت «ولکام»

ایرنا  :جایزه اصلــی رقابت عکاســی «ولکام»
( )Wellcomeبــه ســلفپرترههای یک عکاس
ازبکســتانی با موضوع رنج ناشــی از افســردگی
رســید.برندگان این دوره از رقابت عکاسی ولکام
که هر ســاله برای انتخــاب بهتریــن عکسها
با مضمــون اهمیت ســامت در جامعــه برگزار
میشود ،معرفی شــدند .رقابت امســال به طور
خاص بر موضوع ســامت روان تمرکز داشت که
به گفته برگزارکننــدگان این مســابقه در دوره
شــیوع کرونا فوریت بیشــتری پیدا کرده است.
دیمف» عکاس ازبکســتانی که
«آرسنین ِســخُ ُ
در روســیه زندگی میکند بــا مجموعه پروزاک
یا فلوکســتین ( )Prozacبرنده جایزه اصلی این
رقابت شد .مجموعه پروزاک شامل پنج سلف پرتره
(خودنگاره) است که شخص عکاس را در مدفون
در زیر انبوهی از درختهای کریســمس یا در حال
شناکردن در دریای شرم الشیخ نشان میدهد.

کار «گشت ارشاد »۳به پایان رسید

ایسنا  :فیلمبرداری سینمایی «گشتارشاد »۳به
تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،بعد از دو ماه به پایان رسید.
فیلمبرداری فیلم گشت ارشاد ۳به کارگردانی سعید
سهیلی که از اواخر خرداد در تهران آغاز شده بود
پس از دو ماه به پایان رســید .قرار بود بخشهایی
از این فیلم در شهر مشــهد فیلمبرداری شود اما
همکاری های الزم توسط مســئوالن شهر انجام
نگرفت .به زودی مراحلی فنی فیلم آغاز میشود تا
گشت ارشاد  ۳با بهبود شرایط راهی اکران عمومی
در سینماها شود.

نماهنگ «یکشیش» به مناسبت
زادروز حسین علیزاده

ایلنــا  :همزمان بــا شــصت و نهمیــن زادروز
حســینعلیزاده (آهنگســاز و موســیقیدان
معاصر) موزیــک ویدئو «یکشــیش» به همت
علیجعفریپویان و تعدادی دیگــر از نوازندگان
صاحبنام کشورمان منتشــر شد .جعفریپویان
(نوازنده و آهنگساز) همزمان با شصت و نهمین
زادروز حسین علیزاده (آهنگساز ،موسیقیدان
و نوازنــده) نماهنگ «یکِشــیش» را با همراهی
تعدادی دیگر از هنرمندان فعال عرصه موسیقی
منتشر کرد .قطعه صوتی این اثر موسیقایی ،اول
شهریورماه سال   98مصادف با سالروز تولد علیزاده
در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود.

«چهلتیکه» محرمی می شود

ایلنا  :برنامــه تلویزیونی «چهل تیکــه» با آغاز
دهه محرم میزبان صادق آهنگــران خواهد بود و
در این ایام با حال و هوای محرم از شــبکه نسیم
پخش خواهد شد.چهل تیکه با آغاز محرم از اول تا
هفتم شهریور با حال و هوای این ایام از تلویزیون
پخش خواهد شد .میهمان ویژه این برنامه صادق
آهنگران مداح نامآور دوران دفاع مقدس است که
جمعه شب هفتم شهریورماه میهمان چهلتیکه
خواهد بود .برنامه تلویزیونی چهلتیکه در اولین
روز از پخش خود ،شــنبه یکم شــهریور میزبان
روانشناس برجســته ایرانی دکتر غالمعلی افروز
خواهد بود .کاظم هژیرآزاد ،بازیگر سینما و تئاتر
یکشنبه شب دوم شــهریور میهمان چهل تیکه
خواهد بود .مرتضی ضرابــی ،بازیگر و چهرهپرداز
سینمای ایران ،دوشنبه شب سوم شهریور به چهل
تیکه خواهد آمد و در ادامه حسن سلطانی مجری
با سابقه تلویزیون سهشــنبه شب چهارم شهریور
به چهل تیکه خواهد آمد .چهارشنبه شب پنجم
شــهریور نیز امراله احمدجو ،کارگردان ســریال
به یادماندنــی «روزی روزگاری» در چهل تیکه
روبهروی علیمردانی قرار خواهد گرفت .پنجشنبه
نیز محمدرضا سرشار ،نویســنده و منقد ادبی که
با برنامــه رادیویی «قصه ظهر جمعــه» در میان
مخاطبان رادیو در یادها مانده است ،میهمان چهل
تیکه خواهد بود.

