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علی زندوکيلی با بازخوانی ترانه «آخرين بار» در صفحه اينســتاگرام خود نوشــت: «تقديم با شهر فرنگ

عشــق به آقای صدا». اين کاِر زندوکيلی در پاســخ به صحبت های خواننده معروف به آقای صدا 
بود که گفته بود «صدای علی زندوکيلی را بسيار بسيار دوست دارم» و از ترانه «شهر حسود» نام 
برده بود. زندوکيلی هم به همين خاطر ترانه معروف خواننده خارج نشــين را بازخوانی کرد. حاال 
بايد ديد که «شهر حسود» و «آخرين بار» چه سرنوشــتی را برای ادامه فعاليت های هنرِی علی 

زندوکيلی رقم می زند!

ماجراى «شهر 
حسود» و 
«آخرین بار»

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

حدود 85 درصد از رانندگانى که 
باعث تصادفات مرتبط با خواب 
مى شوند، مرد هستند و حدود 
یک سوم آنها حداکثر 30سال 

سن دارند.

دار
دی

چند وقتی است که برنامه های شبکه نسيم برخالف 
رويه هميشگی اش (!) خالی از چهره روی آنتن می رود. 
اين شبکه تلويزيونی که بسياری اوقات به انتخاب اول 
مخاطبان ايرانی تبديل شــده بود، حاال جای خود را به 
شبکه سه و چهره های عصر جديدش داده است! مديران 
اين شــبکه اما قصد دارند دوباره با استفاده از چهره ها 
دنبال کنندگان ازدست رفته شــان را بازگردانند. برای 
همين محمد احسانی، مدير شبکه نسيم از پخش برنامه 
«شکرستان» با روايت شهاب حسينی از اوايل مرداد خبر 
داده. به گفته احسانی، برنامه مهران غفوريان هم با نام 
«پاتوق» در مراحل نهايی تامين بودجه است و به تدريج 

و بعد از ماه صفر وارد چرخه توليد خواهد شد.
حضور فروتنانه شــهاب حسينی در «شکرستان» با 
استقبال زيادی همراه شده است. مجموعه انيميشن 
«شکرســتان» پيش از اين با صداپيشــگی زنده ياد 
مرتضی احمدی توليد می شــد. همه داستان های اين 

انيميشن در يک شــهر قديمی و خيالی اتفاق 
می افتد. هر قسمت، داستانی مجزا دارد که 

مردم شکرستان بنا به نيازهای دراماتيک 
هر قصه، در هر قســمت نقشی متفاوت 
برعهده می گيرند و داســتان را شــکل 
می دهند. قصه ها پس از ۸ ماه تحقيق و 
توسعه براساس داستان ها، ضرب المثل ها 

و قصه های قديمی و عاميانه ايرانی-شرقی 
انتخاب و ســپس با رويکــردی مدرن و 

به روز نوشته شده است. در اين 
شــهر قديمی و داســتانی، 
هيچ کس در جايگاه خود 
نيســت و تالش شده تا با 
تغيير شــکل تصويری و 
دراماتيک، شيوه ای اتخاذ 
شود که کوچک و بزرگ 
پس از خنديدن به طنز 
داستان ها، به فکر فرو 

روند و بينديشند.
ليوانی،  محمدرحيم 

مدير مرکز پويانمايی صبا درباره حضور شهاب حسينی 
در شکرستان گفته: «بايد از شهاب حسينی تشکر کرد 
که به جای اين که نگران جايگاهش باشد، ريسک کرده 
است. اگر خود را به جای بازيگری که تا دريافت جوايز 
بين المللی و جهانی در ســطح کن و اسکار پيش رفته 
است، بگذاريد، آن وقت می بينيد که چقدر تصميم گيری 
برای پذيرش چنين کاری سخت است و چه ريسکی را 
انجام داده و در صورت شکســت اين پروژه چه هزينه 
زيادی را در حيطــه کاری و حرفه ای خود بايد متقبل 
می شد. انيميشن را بايد به سطح جامعه برد و تا جايی 
که ممکن است مردمی کرد که يکی از عوامل رسيدن به 
اين هدف حضور سوپراستارها و صداهای مشهور در يک 
انيميشن است. تعامل بين هنرها و مشاهير از اتفاقات 
خوبی است که می تواند به مردمی شدن انيمشين کمک 

کند.»
شهاب حسينی با اجرای برنامه تلويزيونی «اکسيژن» 
فعاليت حرفه ای در دنيــای تصوير را آغاز کرد. 
او بعدها با حضور در ســريال هايی مثل 
«پــس از بــاران» و «پليــس جوان» 
تبديل به يک چهره شــد. حسينی در 
سال های اخير يکی از چهره های مطرح 
سينما بوده و کمتر در قاب تلويزيون 
حضور داشــته است. «شــوق پرواز» 
شاخص ترين حضور اين بازيگر در قاب 
تلويزيون محسوب می شود. 
شــايد جالب باشــد که 
بدانيد او پيــش از اين 
به عنوان راوی با آثاری 
مثل مســتند «کربال 
جغرافيای يک تاريخ» 
به کارگردانی داريوش 
يــاری و همين طــور 
آيتم قرائت وصيت نامه 
برنامــه  در  شــهدا 
ســحرگاهی شبکه يک 

همکاری داشته است.

کتاب «شيوه دلبری و مترو آشوبی» اثر احسان 
محمدی روزنامه نگار منتشــر شد. اين کتاب 
شــامل ٧٠ روايت کوتاه و نتيجه مشاهدات 
نويسنده طی سال ها از ماجراهای رخ داده در 
متروی تهران و کرج است که با زبانی ساده و 

طنزآميز منتشر شده است.
منصور ضابطيان، مجری، نويسنده و برنامه ساز 

صداوســيما در مقدمه اين کتاب نوشــته: «بررســی 
يادداشت های احسان محمدی در کتاب «شيوه دلبری و 

متروآشــوبی» عالوه بر آن که ما را با 
نگاه ويژه او آشــنا می کند، می تواند 
به عنوان ســندی از وضع اجتماعی 
تهران دهــه ٩٠ به يــادگار بگذارد. 
نمی دانم کســانی که سال های بعد 
اين کتاب را ورق بزنند درباره تهران 
امروز چه نگاهی پيــدا خواهند کرد. 
آيا آنها از حضور فروشــندگانی که 
 هزارو يک چيز در مترو می فروشند، 
تعجب خواهند کرد؟ و اگر آری اين 
تعجب از چيست؟ از اين که در دوران 
کسانی بوده اند که پولی می گرفته اند، 
جنس تحويل می داده اند؟ (کاری که 

حتی همين امروز هم دارد شيوه ای جديدتر پيدا می کند) 

يا اين که تعجب شان از شنيدن نام کاالهايی منسوخ 
مثل هندزفری و هولدر و ســفره پالستيکی 
اســت؟» به گفته صالح رامســری، مدير 
انتشارات معين که اين کتاب را منتشر کرده، 
استقبال خوانندگان از اين اثر غافلگيرکننده 
بوده و درحالی که کمتر از يک هفته از انتشار 
آن می گذرد، به احتمال فراوان در چند روز آينده 

چاپ دوم آن روانه بازار خواهد شد. 
احسان محمدی، نويســنده اين کتاب، روزنامه نگار و 
دانش آموخته دکتــرای فرهنگ و 
ارتباطات اســت و پيــش از اين نيز 
کتاب های «جنگ بود»، «گنجينه 
پنهان» و «مارکز در تاکســی» از او 
منتشر شــده اســت. کتاب «شيوه 
دلبــری و متــرو آشــوبی» که در 
١٨٤صفحه نوشته شــده است، به 
قيمت پشــت جلــد ٢٥ هزارتومان 
از کتابفروشــی های معتبــر قابل 
تهيه اســت. عالقه مندان می توانند 
جهت تهيه اين کتاب با انتشــارات 
معين به شــماره تماس های ۰۲۱-
۶۶۴۷۵۲۷۷ و ۰۲۱-۶۶۴۱۴۲۳۰ يا 

به صورت اينترنتی سفارش دهند. 

جعبه جادویى

کتابخانه

چهره هاى جدیِد «نسیم» از راه مى رسند

«شیوه دلبرى و مترو آشوبى» منتشر شد

مترونوشت هاى یک روزنامه نگار را بخوانید

شهاب حسینى از اوایل مرداد با «شکرستان»
و مهران غفوریان بعد از ماه صفر با «پاتوق» به تلویزیون مى آیند
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شبى که ماه کامل شد
2,007,918,000

کارگردان: نرگس آبیار، تهیه کننده: محمدحســین 
قاســمى، ژانر:   اجتماعى. بازیگران: الناز شاکردوست، 
 هوتن شکیبا، فرشته صدرعرفایى، پدرام شریفى، امین 

میرى، بانیپال  شومون -با حضور: شبنم مقدمى
«شبى که ماه کامل شد» همچنان پیشتاز جدول فروش 
اســت. این فیلم با فروش 2میلیاردى خود در این هفته 
صدر جدول را حفظ کــرد. فیلم نرگس  آبیار درمجموع 

11,497,931,000 فروش داشته است. 
«شبى که ماه کامل شد» روایت دختر جوانى از مناطق 
جنوب شــهر تهران هســت که درگیر عشق جوانى 
شهرستانى مى  شــود و این در حالى است که دختر به 
دالیلى مجبور به مهاجرت از ایران است که در این مسیر 

برادرش  با او همراه مى شود.

سرخ پوست
1,491,089,000

کارگردان: نیما جاویدى، تهیه کننده: مجید مطلبى، 
ژانر:     اجتماعى. بازیگران: نوید محمدزاده، پریناز  ایزدیار، 
مانى حقیقى، ستاره پســیانى، حبیب رضایى و آتیال 

پسیانى
«سرخ پوســت» تقریبا فروشى مثل هفته گذشته 
داشت و رتبه دوم خود را حفظ کرد. این فیلم پس از 
5 هفته اکران در 144 سینما در کل 9,152,685,000 

فروخته است. 
ســال 1347، یک زندان قدیمی در جنوب ایران به 
دلیل مجاورت با فرودگاِه در حال توســعه شهر  در  حال 
تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان به همراه 
مامورانش در حال انتقال زندانیان به  زندان  جدیدند  و.... 

 این خالصه اى از ماجراى «سرخ پوست» بود. 

تگزاس 2 
1,069,230,000

کارگردان: مسعود اطیابى، تهیه کننده: ابراهیم عامریان، 
ژانر:   کمدى. بازیگران: مهدي  هاشــمى، سام  درخشانى، 
پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، گابریال پترى، بهرنگ علوى، 
 رضا ناجى، امید روحانى، آدریانو  تولوزا، سهیل قنادان، تى 

آگو متوس و نادر سلیمانى
تنها تغییر جدول این هفته، ســبقت «تگزاس 2» از «ما 
همه باهم هستیم» است. این فیلم توانست فروش خود را 
به یک میلیارد برساند و به جایگاه سوم برسد. فیلم اطیابى و 
عامریان پس از 12 هفته اکران در آستانه 20میلیاردى شدن 

قرار دارد. 
«هیچ وقت یه ایرانی رو تهدید نکن؛ علی الخصوص 
تو تهران.» این جمله اى است که  سازندگان   «تگزاس 2» 

درباره فیلمشان نوشته اند.

بازگشت شیریِن صداهاى ممنوعه
مهدى یراحى و حسین زمان پایان ممنوع الفعالیت شان را اعالم کردند. یراحى 26تیر و زمان 3مرداد در برج میالد روى صحنه مى روند

مهدی يراحی همان طور که با انتشار 
يک کليپ ممنوع الفعاليت شــد، با 
انتشــار کليپی در صفحه اش خبر 
از مجوز برگزاری کنســرت و پايان 
ممنوع الفعاليتی اش را داد. ماجرای 
ممنوع الفعاليت اين خواننده به ٦ماه 
پيش برمی گردد؛ زمانی که با انتشار 
ويديوی «پاره سنگ» حاشيه ساز شد. 
يراحی همچنين با پوشــيدن لباس 
کارگران فوالد اهواز روی اســتيج 
رفــت و کار را بــرای فعاليت خود 
پيچيده تر کرد. او اما حاال باز هم با 
انتشار کليپ جنجالی «پاره سنگ» 
از آلبوم «ســه گانه اجتماعی» به 
صحنه بازمی گردد. اين يعنی ٦ماه 
ممنوع الفعاليت بودن، تغييری در 
ايجاد  خواننده  اين  ايده آل های 
نکرده و او همچنــان خواننده 
اجتماعــی باقی مانده اســت؛ 
خواننده ای که دغدغــه دارد و 
سرزمينش  مردم  دردهای  برای 

می خواند.
کليپ «پاره سنگ» که از آلبوم 
«سه گانه اجتماعی» اين خواننده 
است، محتوايی ضدجنگ داشت 
و بعدتر گفته شد کليپ منتشرشده 
با کليپی که از ارشاد مجوز گرفته بود، 
فرق داشته است. معاون هنری وزير ارشاد 
گفته بود: «طبيعتا به دليل آن که اداره کل موسيقی 
بايد از آن چه که مجوز داده، صيانت کند و فضا را به 
صورت قانونی پيش ببرد،  از دســت اندرکاران اين 
موضوع دعوت کرده است که برای ادای توضيحات به 
اين اداره  کل مراجعه کنند.» اما يراحی درباره تفاوت 

کليپ مجوز گرفته با آن چه پخش شده، ضمن تأييد 
اين موضوع گفته بود: «يکی از رســالت های بزرگ 
هنر، ايجاد تعامل و تقارب ميان خواسته های جامعه 
و سياستمداران است، اما برخی جريان های صاحب 
قدرت مقابل هنرمندان جبهه دارند و با هر ابرازنظر 
غيرموافقشان، مخالف هستند. حتی دروغ هايی به 
ما نسبت دادند مانند توهين به شهدا که اصال چنين 
چيزی نبوده اســت. تا امروز قانونمند کار کرده ام و 
هميشه هم ســرم مقابل قانون پايين است، اما يک 
جاهايی نداشتن جســارت در برخی مديران باعث 
خودسانسوری می شــود که در عرصه های مختلف 
ازجمله موســيقی، مردم را به سطح برده است. من 
تمام مسأله ام اين است! هنرمند کارش پرسشگری 
و رساندن حرف مردم به مسئوالن و تلطيف فضای 
بين اين دو است. اگر هنرمند صدای مردمش نباشد، 
عاشقانه بخواند تا راحت مجوز بگيرد و فقط بخواهد 
پول چاپ کند، اين که ديگر نامش هنر متعهد نيست!»

يراحی در بهمن  سال۹۷ با انتشار متنی در کانال 
تلگرامی اش اعالم کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تا اطالع ثانوی او را از هرگونه فعاليت رسمی 
هنری منع کرده اســت: «اينجانب مهدی يراحی، 
توسِط مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا 
اطالع ثانوی عمال از هرگونه فعاليِت رسمِی هنری منع 
شده ام. به  همين دليل مجوز های اجرای من در تمامی 
کنسرت های تهران و شهرستان ها لغو شده است.» با 
همه اينها، حاال وقت استيج رفتن يراحی فرا رسيده 
است. او روز چهارشنبه ۲۶ تيرماه ساعت های ١٨ و 
٢١:٣٠ آلبوم «ســه گانه اجتماعی اول» و تعدادی از 
قطعات منتخب خود را در برج ميالد اجرا خواهد کرد. 
بهای بليت های اين کنسرت از ٤٥ تا ٢٠٠هزارتومان 
متغير است. همچنين خبرها حاکی از آن است که 
به  زودی تازه ترين آلبوم اين خواننده به زبان عربی 

منتشر می شود.

«پاره سنِگ» یراحی حرف می زند

مهدى یراحى و حسین زمان پایان ممنوع الفعالیت شان را اعالم کردند. یراحى 

مهدی يراحی همان طور که با انتشار 
يک کليپ ممنوع الفعاليت شــد، با 
انتشــار کليپی در صفحه اش خبر 
از مجوز برگزاری کنســرت و پايان 
ممنوع الفعاليتی اش را داد. ماجرای 

ممنوع الفعاليت اين خواننده به 
پيش برمی گردد؛ زمانی که با انتشار 
ويديوی «پاره سنگ» حاشيه ساز شد. 
يراحی همچنين با پوشــيدن لباس 
کارگران فوالد اهواز روی اســتيج 
رفــت و کار را بــرای فعاليت خود 
پيچيده تر کرد. او اما حاال باز هم با 

و بعدتر گفته شد کليپ منتشرشده 
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مهدى یراحى؛  متولد 1360
مدت محرومیت: 6ماه
زمان و مکان کنسرت:

26تیر؛ برج میالد

ريما محمــدزاده| اين هفتــه در شــلوغی برگزاری 
کنسرت های مختلِف تهران، نام دو خواننده به ميان آمد که 
مدت ها بود از روی  استيج رفتن محروم شده بودند؛ يکی به 
مدت ٦ماه و ديگری برای ١٧ســال! مهدی يراحی پس از 
٦ماه توقف در فعاليت های خود قرار است روز چهارشنبه ۲۶ 
تيرماه آلبوم «سه گانه اجتماعی اول» و تعدادی از قطعات 

منتخبش را در برج ميالد برای مخاطبان اجرا کند. از طرف 
ديگر، حســين زمان خواننده ای که از چندين سال پيش 
مجوزی برای برگزاری کنسرت نگرفته بود، هم قرار است 
سوم مرداد نخستين کنسرت خود را به رهبری ارکستر صابر 
جعفری بعد از ۱۷ سال ممنوع الفعاليت در مرکز همايش های 
برج ميالد تهران برگزار کند. بــه اين ترتيب، برج ميالد در 

انتشار «زنان در قلعه» نوشته جسيکا شاتوک
به گزارش «شهروند» رمان «زنان در قلعه» نيز نوشته جسيکا شاتوک با ترجمه نيما بيگی منتشر شده است. رمان «زنان 
در قلعه» داستانی است از زندگی اشــرافی آلمان های قبل از جنگ که در  سال ١٩٣٨ شروع می شود و تا  سال ١٩٤٥ و 
سال های بعد از جنگ ادامه پيدا می کند. اين داستان روايت سه زن است و بخشی از سختی های زندگی ناگفته آلمان بعد 
از جنگ جهانی را توصيف می کند. همچنين پيش زمينه برنامه ترور هيتلر که نشان می دهد تمامی آلمان ها نژادپرست 
نبوده اند، برخی از آنها از رژيم حکمران و غاصب آن زمان ناراضی بوده اند و تصميم گرفتند تا وضع را تغيير دهند، اما برنامه 
ترور شکست خورده و خانواده اين مردان شجاع بايد قبل و بعد از جنگ از خودشان محافظت کنند. داستان خانم شاتوک 
نشان می دهد نيروهای پيروز هميشه عادل و رفيع نيستند. «زنان در قلعه» سال ٢٠١٧ به چاپ رسيد و از طرف روزنامه 
نيويورک تايمز لقب پرفروش ترين کتاب سال را دريافت کرد. اين کتاب اثر سوم اين نويسنده و نخستين کتاب ترجمه شده 

او به زبان فارسی است. رمان زنان در قلعه نوشته جسيکا شاتوک از سوی نشر افق بی پايان منتشر شده است.


