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فرهنگی

ادای احترام کن به «چارلی چاپلین»
مستندی به نام «به دنبال چاپلین» که داستان زندگی معروفترین و محبوبترین
شخصیت قرن بیستم یعنی چارلی چاپلین است ،به مناسبت  ۱۳۰سالگی این شخصیت
برای اولین بار به نمایش درخواهد آمد .به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از ورایتی ،او
روز کریسمس در سال  ۱۹۷۷در سن  ۸۸سالگی درگذشت و  ۱۶آوریل ( ۲۷فروردین)
سالروز تولد این کارگردان فقید بود.

نقد فیلم

همه ما
مقصریم!
هاجرفیضی
منتقد

پیرام��ون م��واد مخدر و مب��ارزه ب��ا افیون
فیلمهای متعددی در تاریخ سینمای ایران و
جهان ساخته شده است؛ اما سعید روستایی
در فیل��م اخیرش «متری ش��یش و نیم» به
این موضوع با زاویه دید نوینی می نگرد .وی
نیروی انتظامی و س��تاد مبارزه با مواد مخدر
را به تصویر می کش��د و به مخاطب نش��ان
می دهد که ایشان با چه مسائل و مشکالتی
دس��ت و پنجه نرم می کنن��د .فیلم «متری
ش��یش و نیم» دنیایی را به تصویر می کشد
ک��ه در آن تفکیک مرز گناهکار و بی گناه به
باریکی تار مو است.
«سروان صمد» که «پیمان معادی» با بازی
هم��واره حرفه ای خویش ،این پلیس با اراده
و کنجکاو را به مخاط��ب می باوراند ،در پی
دس��تگیری سردس��ته قاچاقچی��ان «ناصر
محم��دزاده» باز
خاکزاد» اس��ت ک��ه «نوید ّ
هم تحس��ین مخاطبان را با بازی س��نجیده
و حرف��ه ای خویش بر می انگیزد« .خاکزاد»
نام مستعار جوانکی است که از طریق قاچاق
م��واد مخدر یک ش��به ره صد س��اله رفته و
مال و مکن��ت و گنج قارونی ب��رای خویش
و خان��واده اش تدارک دیده اس��ت .وی نیز
قربانی محیط ناس��الم کودک��ی ،عقده ها و
آرزوه��ای ناکام و خواس��ته های س��رکوب
شده است.
در ای��ن فیلم با ژانری پلیس��ی و معماگونه،
صمد ب��ا ردیابی خرده فروش��ان مواد مخدر
ب��ه عمده ف��روش اصل��ی ،ناصر می رس��د.
تصاوی��ر رقت انگیزی که از خرده فزروش��ان
و مص��رف کنندگان م��واد مخدر به مخاطب
ارائ��ه می ش��ود ،قاب��ل تأمل و تأس��ف و از
جهت فیلمس��ازی و القای حس به مخاطب
س��تودنی است .نش��ان دادن خیل عظیمی
از معت��ادان م��واد مخدر اع��م از زن و مرد و
تباهی زندگانی هزاران هزار خانوار فقط برای
رس��یدن چند خانواده معدود ب��ه آرزوهای
فروکوفته ش��ان ج��ای تأمل و اندیش��یدن
دارد.
در این فیلم س��عید روستایی به خوبی نشان
داده است که کودکان با قلبی پاک و معصوم
و معرفتی تمام ،عاش��قانه حامی پدر و مادر
نااه��ل و مص��رف کننده خویش هس��تند و
با ایش��ان در خرید و فروش مواد همدس��ت
می ش��وند؛ اما پدر و مادر ب��دون هیچ گونه
احس��اس مس��ئولیتی ،کودک را با بار ثقیل
بزرگ ش��دن پیش از موعد ک��ه چندان هم
ک��ودک آم��اده پذیرش آن نیس��ت ،در بین
دغدغه ه��ای زندگی بی دفاع رها می کنند.
ضدقهرم��ان فیلم ،ناص��ر قاچاقچی به دلیل
این که خود قربانی کودکی های نامناس��ب
و عق��ده های بچگی اس��ت ،درصدد حمایت
از کودکانی اس��ت که نادانس��ته و ناخواسته
وارد وادی موادمخدر می ش��وند .همین امر
س��بب تنفر ناصر از ثروتمندان است و او در
پ��ی انتقام گیری از آنان اس��ت .در این فیلم
قاعده «بازگشت به اصل خویشتن» به خوبی
نشان داده می شود.
به قول موالنا:
«هر کس��ی کاو دور ماند از اصل خویش
بازجوی��د روزگار وص��ل خوی��ش»
با وجود تالش و تقالیی که ناصر ،ضدقهرمان
فیل��م ب��رای رس��اندن خان��واده ب��ه آمال و
آرزوهایشان میکند؛ اما همه اعضای خانواده،
زندگ��ی در هم��ان خان��ه کلنگ��ی و کوچه
باریک و به اصطالح آش��تی کنان را ترجیح
می دهن��د و گویی ب��رای مواجهه و تطبیق
با س��بک زندگی ثروتمندان چن��دان آماده
نیستند.
س��عید روس��تایی با پایان بندی فوق العاده
هنرمندانه فیلم ،به درس��تی نشان می دهد
که صرفا مته��م کردن و گناهکار ش��مردن
قاچاقچی��ان ،راه حل منطق��ی و مؤثر از بین
ب��ردن این معضل در جامعه کنونی نیس��ت؛
زیرا با نش��ان دادن س��کانس واپس��ین فیلم
و مواجه��ه دوب��اره صمد با معت��اد خیابانی
که شیش��ه ماش��ین ها را پاک می کند ،این
ام��ر تداعی می ش��ود که مس��أله به صورت
کام��ل ح��ل نش��ده؛ چ��ون مس��أله اصلی
همچن��ان زن��ده و زای��ا در بط��ن جامعه به
حی��ات نه چندان زیبا و خوش��ایندش ادامه
می دهد.
در اکث��ر س��کانس ها ،نی��روی انتظامی و به
ویژه س��تاد مبارزه با مواد مخ��در ،مقتدر به
مخاطب نش��ان داده می ش��ود؛ اما در برخی
دیگر از س��کانس ه��ا قدرتی پایاپ��ای بین
قاچاقچی��ان و نی��روی انتظام��ی مش��اهده
می ش��ود .حضور «پریناز ایزدی��ار» با وجود
ب��ازی خوب و حرفهای؛ در این فیلم بس��یار
کمرن��گ و گذرا اس��ت و این م��ورد درباره
حضور «فرهاد اصالن��ی» نیز صدق میکند.
ضدقهرم��ان و قهرم��ان این فیلم ه��ر دو از
رقابت��ی با دو بازنده خبر می دهند و همه ما
در باختن جامعه مقصریم!

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

کوتاه از هنر

امیر آقایى در «گواهى امضاء»

امی��ر آقایى نقش اول «گواهى امضاء» ش��د.
در فیل��م س��ینمایى «گواه��ى امض��اء» که
 ۲۵فروردین ماه به نویسندگى و کارگردانى
شهرام اس��دزاده کلید زده ش��د ،امیر آقایى
ب��ا گریم و ش��خصیتپردازی متف��اوت در
نق��ش فریبرز مقابل دوربی��ن رفت« .گواهى
امضاء» روایت متقاطع و پیچیدهاى اس��ت از
یک ش��بانه روز از زندگ��ى فریبرز و محبوبه
که تصادف دختر بچه  ٥سالهش��ان (تینا) با
اتومبیل گروه فاس��دان ،آنها را سر راه زوج
دیگری به نامهای اشکان و ندا قرار مىدهد.
در میان این هیاهو و درگیریها هر کس به
فکر نجات زندگى خ��ود از یک چند ضلعى
تعقیب و گریز است تا گواهى براى تار و پود
افکار خود را به دست آورد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،اس��امی سایر بازیگران اصلی این
فیل��م ب��ه زودی و همزمان ب��ا رفتن جلوی
دوربین اعالم میشود.

هوتن ش��کیبا پس از کسب سیمرغ بلورین بهترین
بازیگر نقش اول مرد از سی و هفتمین جشنواره فیلم
فجر این روزها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه
است .شکیبا به همراه ستاره پسیانی نمایش تحسین
ش��ده صددرصد را اج��را دارند و جالب اینجاس��ت
که این دو هنرپیش��ه برای ایفای نقش در همین اثر از س��ی و
ششمین جشنواره تئاتر فجر جوایزی را دریافت کردند .مرتضی
اسماعیلکاشی کارگردان نمایش "صددرصد" درباره ویژگیهای

هوتن شکیبا با سیمرغ فیلم فجر به تئاتر بازگشت

نمایش صددرصد گفت ":تم این نمایشنامه در نگاه
اول مرا مجذوب کرد ،موضوعی که در متن مطرح
شده درباره تقدیر و سرنوشت است و اینکه انسان
چقدر میتواند زندگی خودش را به دس��ت بگیرد،
بر آن کنترل داش��ته باش��د و آن را مدیریت کند
که این موضوعات برایم جذابیت داشتند .در کارگردانی نمایش
قبلی "س��ه خواهر" نیز به نوع��ی روی همین موضوع کار کرده
بودم اما به شکل فرم و با تاکید بر حرکت و بدن .اما در نمایش

داود آزاد:

فضایموسیقیجالبنیست

داود آزاد میگوید قصد دارد امس��ال دو آلبوم
منتش��ر کند .این هنرمند آهنگس��از و نوازنده
میگوید :یکی از این آلبومها در ژانر موس��یقی
تلفیقی است که همراه با موسیقی سرخپوستان
اجرا شده است .این کار که در نیویورک ضبط
شده به ش��کل کام ً
ال بداهه و در لحظه نواخته
ش��ده اس��ت .ما در حال انجام کارهای میکس
آن هس��تیم ک��ه بتوانیم ای��ن آلب��وم را روانه
بازار کنیم .این خوانن��ده با بیان اینکه نزدیک
ب��ه  ۱۰آلبوم دارد که نس��بتاً  ۷۰تا  ۸۰درصد
آماده هس��تند ،ادامه میدهد :آلبوم دیگری که
قصد انتش��ار آن را دارم در دس��تگاه نوا است و
آهنگسازی آن را خودم انجام دادهام .همچنین
قصد دارم تابستان کنس��رتهایی را در کانادا،
انگلس��تان و س��وئیس برگزار کن��م .در ایران
نیز در تاالر وحدت کنس��رت خواهیم داش��ت.
او اظه��ار میکن��د :م��ن آرزو میکنم وضعیت

موسیقی سنتی و جدی ما بهتر شود؛ یکسری
فاکتورهای زیباییشناس��ی که ب��ه هم ریخته
است به اصل خودش برگردد .متأسفانه فضای
جالبی در موسیقی نیس��ت .موسیقیهایی که
هویت و دانش موس��یقی ندارند ،بس��یار دیده
میش��وند .امیدوارم با آگاهی بیشتر بتوانیم به
موس��یقی بپردازیم .حیف اس��ت کنسرتهای
بزرگان موس��یقی که سالها زحمت میکشند
«س��ولد اوت» نمیش��ود .به گزارش ایس��نا،
ای��ن هنرمند موس��یقی ارزنده موس��یقی که
سابقه ای طوالنی در حوزه موسیقی سنتی دارد در
بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان می کند:
به عنوان کس��ی که سالها در این حوزه فعالیت
کرده همیش��ه معتقد بودهام یک هنرمند باید
آهسته آهس��ته باال بیاید .افرادی که به دنبال
موس��یقی هس��تند گول این کار را نخورند که
یکباره باال رفتند و مطرح شدند؛ اینها گذراست.

"ص��د در صد" س��عی کردم به قصهگویی به ش��کل کالس��یک
بپ��ردازم و یک تجربه دیگری به دس��ت آورم .اسماعیلکاش��ی
ب��ا بیان اینکه همه عوامل نمایش "صد در صد" س��عی کردند
به یک اس��تاندارد در اجرا نزدیک ش��وند ،تصریح کرد :خودم و
اعضای گروه تاکید داشتیم روی جزئیات به نحوی کار کنیم که
از چیزی نگذریم و به مس��ائل جزئی نیز بسیار توجه کردیم .به
گزارش ایران آرت ،نمایش "صددرصد" تا  30اردیبهشتماه در
پردیس تئاتر شهرزاد اجرا میشود.

پوران درخشنده:

عدالتیدرچرخهاکراننمیبینم
پوران درخشنده نویس��نده و کارگردان سینما
درب��اره س��اخت فیلم "هی��س پس��رها گریه
نمیکنند" گفت :امیدوارم قفل س��اخت فیلمم
باز شود .در حال حاضر مشغول مکاتبه و گفتگو
در قبال اثر هس��تم منتها ای��ن مدت تا حدی
مشکالت زیاد است که راه ساخت این فیلم هم
طوالنیتر شده است .وی در همین راستا ادامه
داد :من سالها برای ساخت هیس پسرها گریه
نمیکنند تالش کرده ام .مهمترین مس��اله بار
س��نگینی اس��ت که بر دوش من است .آدمها
قصه هایش��ان را برای من تعری��ف میکنند و
من بار مس��ئولیتی نس��بت به آنان دارم که به
سختی آن را حمل میکنم .کارگردان فیلم زیر
سقف دودی با اشاره به عدم موفقیت تختی در
گیشه تاکید کرد :مشکل چرخه اکران یکی دو
تا نیست .چرخه اکران همواره دارای مشکالت
فراوانی بوده است .فیلم تختی فیلم خوبی است

و من آن را دوس��ت داش��تم .مخاطب فیلم را
دوس��ت داش��ته و با آن ارتباط برقرار میکند،
اما اینکه چرا در این زمان اکران شده مشخص
نیس��ت .به گزارش میزان ،کارگردان برجسته
سینما در ادامه افزود :از نظر من وضعیت اکران
در سینما باید ریشه یابی شود .من نمیدانم چه
زمانی عدالت به چرخه اکران آمده و مشکالت
حل میش��ود .نه تنها تختی بلکه همه فیلمها
س��اخته کارگردانان خوب همین کشور است و
باید به همه فرصت پخش یکس��ان داده شود.
به گزارش میزان ،درخش��نده تخصیص سالن
و س��انس بیش��تر به برخی فیلمها را اش��تباه
خواند و خاطرنش��ان کرد :اینک��ه یک فیلم در
ابتدا نفروش��د و به همین دلیل س��انسهایش
را بگیری��م ت��ا فیل��م خودمان بفروش��د اتفاق
عادالنهای نیس��ت .من هیچ عدالتی در چرخه
اکران سینماها نمیبینم.

«یهوا» ارمنی آمد

اکران فیلم س��ینمایی «یهوا» به کارگردانی
آناهی��د آباد ک��ه در ماه گذش��ته به صورت
دوبله فارسی در گروه هنروتجربه انجام شده
است از امروز ( ۲۹فروردین ماه) در برخی از
س��انسهای نمایش این فیلم با زبان اصلی و
زیرنویس فارس��ی صورت خواهد گرفت .به
گزارش ایسنا ،اکران این فیلم در اردیبهشت
ماه به دو زبان ارمنی و فارسی صورت خواهد
گرفت که زمانبندی سانسهای زبان اصلی
فیلم متعاقبال اعالم خواهد شد.

«کالغها در باران» مینوازند

گروه موسیقی «کالغ ها در باران» به سرپرستی
مس��یح تاج 2 ،اردیبهش��ت در فرهنگس��رای
نی��اوران روی صحنه م��یرود .همچنین گروه
مذکور در نظر دارد در اجرای اخیر از چهارمین
آلبوم جدید خ��ود با نام «اندوه��ی برای یک
رویای ناتمام» که نخستین آلبوم رسمی گروه
نیز به ش��مار میرود رونمایی کند .به گزارش
ایلن��ا ،گ��روه «کالغه��ا در باران» ی��ک گروه
پستراک ایرانی به شمار میرود .سبک پست
راک را شاید بتوان یکی از زیرشاخههای مدرن
موسیقی راک دانست .این موسیقی ویژگیهای
متفاوتی با موس��یقی راک معمول دارد .پست
راک را میتوان درونگرا و بعضا عرفانی نامید.
در این موسیقی تکرار جمالت موسیقایی و فراز
و فرودهای دلچس��ب آن شنونده را میخکوب
میکند.

پایان
«بهترین سالهای زندگی ما»

تصویرب��رداری آخرین بخشه��ای باقیمانده
س��ریال «بهترین س��الهای زندگ��ی ما» به
کارگردان��ی احم��د کاوری و تهی��ه کنندگی
محمودرض��ا تخش��ید در ته��ران ب��ه پایان
رس��ید .طی روزه��ای گذش��ته عوامل تولید
در ش��هرک س��ینمایی دفاع مقدس مشغول
ضب��ط س��کانسهای جنگی بودند .ب��ا پایان
تصویربرداری ،مراحل پس از تولید با س��رعت
بیش��تری پیگیری میشود تا این مجموعه به
زودی تحویل پخش شود« .بهترین سالهای
زندگی ما» به نویس��ندگی جابر قاس��معلی،
یک درام پرفراز و نش��یب تاریخی و عاش��قانه
است و اقتباس��ی از رمان مطرح «مهاجران»
هاوارد فاس��ت محسوب میش��ود .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ،در خالصه داس��تان این
سریال آمده :یارمحمد براى فرار از گرسنگى و
خشکسالى به شمال کشور مى رود...

خانه احمد شاملو تخریب نمی شود
به واس��ط ه تجربههای تلخی ک��ه در خانههای
قدیم��ی قب��ل از تخری��ب وج��ود دارد ،معموال
نخس��تین فکری که با دیدن چنی��ن تصاویری
به ذهن میرس��د تخریب خانه است ،اما به نظر
میرس��د مالک بنا قصد دیگ��ری برای این خانه
تاریخی دارد؛ خانهای که شاملو بعد از ترک خانه
خیاب��ان خردمند جنوبی مدت��ی در آن زندگی
میکرد و دیوارهایش گوش ش��عرهای عاشقانه
ش��املو برای آیدا بود و حتی قل��م او روی یکی
از دیواره��ا به حرکت درآمد تا «آی��دا در آینه»
را برای همیش��ه ثبت کند .در پی انتش��ار خبر
احتمال تخریب خانه شاملو و متروکه ماندن آن،
سجاد عسگری  -دبیر کمیته مردمنهاد پیگیری
حفاظ��ت از خانههای تاریخی تهران  -در تماس

با آیدا سرکیسیان ،همسر احمد
شاملو صحت و س��قم این اتفاق
را جوی��ا ش��د .به گفت�� ه او ،آیدا
سرکیس��یان اعالم کرده اس��ت:
«احمد ش��املو ،مادر و خواهرش
مدت��ی کوتاهی در طبق��ه دوم
این خانه مس��تاجر بودند و شعر
مع��روف «آیدا در آین��ه» نیز در
همین خانه س��روده شده و روی
دیوار این شعر در آن زمان نوشته
شده بود .این خانه بعد از انقالب،
تح��ت مالکیت بنیاد مس��تضعفان قرار میگیرد
و س��پس به دانش��گاه صنعتی اصفه��ان منتقل
میش��ود .هماکنون مالک این بنا شرکت توسعه

منابع آب و نیروی ایران (وزارت
نیرو) است».
عسگری ادامه داد :متاسفانه در
دورههای گذش��ته ،پنجرههای
این خانه ارزشمند کنده شدهاند،
ولی تا کنون درخواستی مبنی
ب��ر تخریب و نوس��ازی ملک از
س��وی مالک داده نشده است و
قرار نیست این بنا تخریب شود.
او همچنین با اش��اره به اینکه
خانه شاملو در فهرست آثار ملی
کشور یا بناهای ارزشمند به ثبت نرسیده است،
گفت :این کمیته در راس��تای فعالیتهای خود
پیگیر نامهنگاری اداره کل میراث فرهنگی استان

تهران به ش��هرداری منطقه شش برای ارزشمند
شناختن این بنا خواهد بود.
به گزارش ایس��نا ،مهدی معمارزاده ،کارشناس
اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
تهران پیشتر دربار ه خانه شاملو گفته بود« :جدا
از این که ش��املو در این خانه زندگی میکرده،
معماری این ساختمان ارزش��مند است و اجازه
تخری��ب آن را نخواهیم داد .از طرف دیگر هنوز
مستنداتی هم مبنی بر اینکه اینجا خانه شاملو
بوده اس��ت ،نداریم و به دنبال جم��عآوری این
مستندات هستیم .اما حتی برداشتن پنجرههای
ای��ن خانه ه��م کاری غیرقانونی ب��وده .ما برای
جلوگیری از تخریب این خانه به شهرداری تهران
نامه خواهیم زد».

شهرام ناظری در سمنان

«راستان» در «تاالر وحدت»

آثار «نوتردام» در «لوور»

ش��هرام ناظری خواننده موس��یقی حماس��ی ایران در تجربه ای
دیگر در عرصه خوانندگی با گروه مولوی برای اولین بار در تاریخ
 5اردیبهشت در شهر تاریخی سمنان به روی صحنه می رود .به
گزارش برنا؛ در این کنس��رت که قرار اس��ت قطعات نوستالژیک و
ماندگارموسیقیبهخوانندگی
شهرام ناظری اجرا شود ،صابر
نظرگاهی (نوازنده تار) ،سینا
جهانآبادی و شروین مهاجر
(نوازن��ده کمانچ��ه) ،بابک
غسالی (نوازنده عود) ،فرهاد
صف��ری (نوازنده س��ازهای
کوبهای) و ش��هریار نظری (نوازنده دف) و همچنین دیگر اعضای
گروه موس��یقی «مولوی» ش��هرام ناظ��ری را همراهی می کنند.
ترکیب گروه مولوی ممکن است دچار تغییراتی برای اجرای این
کنسرت شود.

تازهترین کنسرت گروه موسیقی بانوان «راستان» ساعت  ۱۴روز
اول اردیبهشت ماه سال  ۹۸به سرپرستی آزاده امیری و هنرمندی
فاطمه س��اغری میزبان عالقه مندان در تاالر وحدت خواهد بود.
برگزاری این کنس��رت ویژه بانوان در ش��رایطی اس��ت که طبق
برنامه ریزی های انجام گرفته
بخشی از عواید کنسرت به
س��یل زدگان کش��ورمان
اختص��اص پی��دا میکن��د.
به گ��زارش ایلنا ،کنس��رت
پی��ش روی این گ��روه ،در
 ۲بخ��ش ارائه میش��ود و
هنرمندان این مجموعه متشکل آزاده امیری (نوازنده تار) ،فاطمه
س��اغری (خواننده) ،مریم مأل (تمبک) ،لیال ظهیرالدینی (عود)،
ش��یوا عابدی (کمانچه) و صبا رمضان (دف و دایره) قطعاتی را به
مخاطبان ارائه میکنند.

پس از آتش سوزی کلیسای نوتردام و با توجه به خسارتهایی که
به کلیس��ا نوتردام وارد شده ،فرانک ریستر (وزیر فرهنگ فرانسه)
اعالم کرد :پس از آغاز آتشس��وزی بزرگ در کلیس��ای تاریخی
نوتردام ،آتشنشانان ،مأموران وزارت فرهنگ فرانسه و شهرداری
پاری��س ب��رای نج��ات آثار
تاریخ��ی و هنری موجود به
درون ساختمان شتافتند و
موفق به نج��ات برخی آثار
ارزش��مند ش��دند .به گفته
او ،مسئوالن موفق شدند تا
آثاری مانند تاج مسیح (ع)،
لباس قرن سیزدهمی «سنت لوئیس» پادشاه فرانسه ،نقاشیها و...
را از ساختمان کلیسا خارج و به ساختمان شهرداری منتقل کنند.
این آثار ارزش��مند پس از آن برای محافظت بیشتر و آغاز فرآیند
مرمت به موزه لوور پاریس منتقل شدهاند.

یویوما نوازنده مطرح جهان میان مرز آمریکا و مکزیک از انسانیت نواخت
یویوما نوازنده مش��هور ویولنس��ل در راس��تای
پ��روژه جهان��ی خود ب��رای توجه انس��انها به
اهمیت همبستگی بشری ،میان دو مرز آمریکا
و مکزیک قطعهای از باخ نواخت .به روز یکشنبه
 ۱۴آوریل ( ۲۵فروردین) یویوما نوازنده پرآوازه
ویولنس��ل جهان با اجرای «سوئیت شماره »۱
باخ در م��رز ایاالت متحده آمری��کا و مکزیک،
پیامی برای همبس��تگی جهانی منتش��ر کرد و
خواس��تار توجه مخاطبان خود به ش��عار «پل
بسازید ،نه دیوار» شد .این اجرا ،بخشی از طرح

بلندپروازان��ه یویوما به نام «پروژه باخ» اس��ت
که در آن این ویولنسلیس��ت برجس��ته به امید
همبس��تگی انس��انها به یکدیگر و اتصال آنها
فارغ از تفاوتهای فرهنگی به اجرای موسیقی
میپردازد.
او در ای��ن پ��روژه ۶س��وئیت از آث��ار یوه��ان
سباس��تین باخ را به صورت سولو یا همان تک
ویولنسل در  ۳۶نقطه از جهان مینوازد.
یویوم��ا در ای��ن باره گف��ت :من عم��رم را در
می��ان مرزها س��پری کردم ،می��ان فرهنگها،

مرتضی شیخ احمد خمسه ای تشییع شد
مراسم تشییع پیکر اس��تاد مرتضی شیخ احمد
خمسهای پیشکس��وت عرصه خیمه شب بازی
قاج��اری ،روز گذش��ته از منزل او در ش��هریار
برگزار شد .در این مراسم شهرام کرمی مدیرکل
هنرهای نمایش��ی و دیگ��ر مدی��ران اداره کل
هنرهای نمایش��ی حض��ور داش��تند .پیکر این
هنرمند فقید دقایقی پیش در قطعه هنرمندان
آرامستان بهشت رضوان شهریار به خاک سپرده
شد .مرتضی شیخ احمد خمسهای فرزند احمد
خمس��های و برادر رضا خمسهای بود که از سال
 ۱۳۲۰که  ۴سال داشت ،پای خیمه پدر شروع
ب��ه آموخت��ن این هن��ر کرد .احمد خمس��های

معروف به «حاج احمد خمس��ه» از بزرگترین
و تاثیرگذارترین هنرمندان خیمه شب بازی در
تاریخ تئاتر ایران اس��ت و سالهای زیادی را در
کن��ار دو فرزندش خیمه این هن��ر را برپا کرده
است .بعد از درگذش��ت رضا خمسهای در سال
 ،۹۲برادرش (مرتضی خمسه ای) تنها بازمانده
این شیوه نمایش ایرانی از خانواد ه خمسهای بود
که با وجود بیماری و سختیهایی که در کارش
وجود داشت به این راه ادامه داده بود .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،مرتضی شیخ احمد خمسهای
ش��امگاه  ۲۶فروردین ماه به دلیل بیماری قلبی
درگذشت.

موس��یقیها ،قواع��د و نس��لهای گوناگ��ون.
در فرهن��گ ،ما پل میس��ازیم نه دی��وار .یک
مملکت ،هتل نیس��ت و ظرفیت آن پر نخواهد
ش��د .یویوم��ا یک��ی از مطرحتری��ن نوازندگان
ویولنسل جهان است .او تاکنون در برابر هشت
رییسجمه��ور ایاالت متح��ده آمریکا نواخته و
در میان افتخارات گوناگ��ون ،به دریافت مدال
مل��ی هنر ،مدال آزادی رییسجمهوری و مدال
جی .پلگتی نیز مفتخر اس��ت .او درباره پروژه
خ��ود اینطور ادامه داد :ما در جهانی از امکانات

ب��ی حد و حصر هس��تیم ،ام��ا در عین حال با
چالشهای دلهرهآور نیز مواجهیم؛ چالشهایی
در ح��د زنده ماندن و بق��ا .من فکر میکنم در
زمانهای که انباشته از استرس ،گیجی و ناامنی
است باید منابعی را که سرچشمه آسایش ،عزم
و معنا هستند را به اشتراک بگذاریم.
ب��ه گ��زارش صبا ب��ه نق��ل از س��یانان ،این
اج��را در م��رز «خوئارز-لینکل��ن» می��ان دو
ش��هر الردو ایال��ت تگ��زاس و نوئب��و الردو در
مکزی��ک انجام ش��د و پس از آن پیت س��ائنز،
ش��هردار الردو ،کلید ش��هر را ب��ه یویوما اهدا
کرد.

«دامبو» پنجمین فیلم پرفروش۲۰۱۹
فیل��م س��ینمایی "دامبو" جدیدتری��ن اثر "تیم
برتون" کارگ��ردان خاص و محبوب س��ینمای
هالیوود بعد از گذشت نزدیک به یک ماه اکران
با فروش��ی معادل  267میلیون دالر در جایگاه
پنجمی��ن فیلم پرفروش جهان ایس��تاد .مایکل
کیت��ون ،ایوا گرین ،دنی دِویتو و کالین فارل در
پروژه جدید تیم برتون که "ارن کروگر" نوشتن
آن را بر عهده دارد ب��ه ایفای نقش میپردازند.
مای��کل کیت��ون که طی س��الیان گذش��ته در
نقشه��ای متفاوتی به ایف��ای نقش پرداخته به
تازگ��ی به گروه بازیگران اث��ر جدید تیم برتون
اضافه شده است .کیتون پیش از این با بازی در

فیلم "مرد پرن��ده ای" قدرت بازیگری را تا آنجا
به رخ کشید که برای این کاراکتر نامزد دریافت
اسکار شد .مایکل کیتون سال جدید میالدی را
با حضور در ش��ش فیلم آغاز ک��رده و به تازگی
فیلم س��ینمایی "موس��س" را روی پرده سینما
داشته است .البته این با استقبال خوبی از سوی
مخاطب��ان روبرو نش��د .به گ��زارش میزان ،تیم
برتون کارگردان سوررئال و فانتزی ساز سینمای
هالیوود پس از تجرب��ه خانم پرگینز که فروش
باالیی را در گیشه س��ال گذشته به دست آورد
حاال به دنبال بازسازی یکی از نوستالژیکترین
شخصیتهای کارتونی رفته است.

