
سپید: کنسرت هومن سزاوار بعد از 8 
سال وقفه 17 شهریور در تاالر ایوان 

شمس برگزار می شود.
هومن  کنسرت  خبری  نشست 
دیروز)دوشنبه  روز  صبح  سزاوار 
سالن  در  شهریور(  سیزدهم 
حضور  با  کردستان  همایش های 
علیرضا  خواننده،  سزاوار  هومن 
اصفهانی  بردیا  تهیه کننده،  صلواتی 
علی  پیانو،  نوازنده  و  ارکستر  رهبر 
عطایی، کیارش حسن زاده مدیر شرکت 

آوای مهر میهن برگزار شد.
سال  هشت  که  سزاوار  هومن 
ممنوع الکاری را تجربه کرده، گفت: 
»روزهای سختی در این هشت سال بر 
من گذشت. این کار نکردن به خواست 
خودم نبود. برای اینکه به بازار مجاز 
موسیقی برگردیم باید این سال ها را 
طی می کردیم. به هرحال قرعه ی بدی 
بود که به نام من و چند تن از همکاران 
افتاد. ما قربانی سختگیری مسئوالن آن 
زمان شدیم. شاید می شد گذشت کرد 
چراکه جرم ما آن قدر نبود که هشت 

سال خانه نشین شویم.«
او ادامه داد: »من امیدوارم بتوانیم 
موفق باشیم. مخاطب تغییر کرده و بازار 
موسیقی خیلی فضای دشواری دارد. 
اما من هم امیدوارم بتوانیم به جایگاه 
پیشین برگردیم. در مورد بلیت فروشی 
نیز ما توقع این را نداشتیم که اتفاق 
خارق العاده ای رخ دهد و در یک ساعت 

تمام بلیت ها به فروش برسد.«
او افزود: »زمانی که مجوزم درست 
شد، خیلی دنبال پول درآوردن از راه 
قرارداد  برای  وقتی  نبودم.  موسیقی 
که  آشنا شدیم  باخانمی  رفتیم  سالن 

سرطانی  بیماران  خیریه ی  یک  در 
مشکالت  از  خانم  این  می کرد،  کار 
خیریه و بیمارانش برایمان گفت. ما 
این  به  را  کنسرت  درآمد  از  بخشی 
اختصاص می دهیم  بیماران سرطانی 
که خیریه اش در آذربایجان قرار دارد.«
در  که  آثاری  درباره ی  سزاوار 
کنسرت پیش رو اجرا می کند، گفت: »ما 
بیشتر کارهای قدیمی را اجرا می کنیم، 

یعنی آثاری که پیشتر از من شنیده شده 
هم  جدید  قطعه ی  چند  البته  است. 
داریم که به تازگی در فضای مجازی 

پخش شده است.«
آلبوم  انتشار  به  اشاره  با  سزاوار 
رمانتیک« در سال گذشته  »کافه های 
تأکید کرد: »این هفت سال باعث شد 
که من خیلی از ممنوع الکاری دوباره 
بترسم. ترک هایی که در آلبوم »کافه های 

در  که  بودند  آثاری  بود،  رمانتیک« 
زمان پس از مجاز شدنم خیلی زود 
اینکه  برای  هم  من  و  گرفتند  مجوز 
فقط آلبومی در بازار موسیقی داشته 
همان  با  آلبوم  که  کردم  قبول  باشم؛ 

قطعه ها منتشر شود.«
کنسرت هومن سزاوار 17 شهریور 
در دو سئانس ساعت های 18 و 21 در 

تاالر ایوان شمس برگزار می شود.
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فعالیت خیرخواهانه
 ارزشمندترين بازيکن بسکتبال آسیا

مهر: ارزشمندترین بازیکن بسکتبال 
آسیا با حضور در آسایشگاه معلولین 
فیاض بخش لباس خود را به انجمن 
حامی،  انجمن  کرد.  اهدا  حامی 
داوطلبانه  و  مردم نهاد  سازمانی 
و  عمومی  اعتماد  برپاِی  که  است 
و  معنوی  نقدی،  کمک های  جذب 
حمایت  و  نیکوکاران  بشردوستانه 
نیروهای متخصص با تکیه بر همراهان 
بومی تالش می کند تا ضمن ساخت، 
بازسازی، توسعه و تجهیز فضاهای 
آموزشی و فرهنگی و همچنین نظارت 
در  آن ها  دائم  ارتقاء  و  پشتیبانی  و 
محروم  و  دورافتاده  بسیار  مناطق 
امکان تحصیل، رشد فرهنگی و ارتقاء 
سطح کیفی آموزش را برای کودکان 
و نوجوانان این مناطق فراهم آورد 
و دسترسی آن ها را به فرصت های 
مناسب برای رشد آموزشی و فرهنگی 
و بروز توانایی های شخصی میسر و 
از استعدادهای این مناطق در جهت 
زیرساخت  ایجاد  و  فرهنگ  ارتقا 
استفاده  کارآمد  و  سالم  جامعه ای 
کند.  حامد حدادی که هفته گذشته 
در پایان رقابت های کاپ آسیا به عنوان 
ارزشمندترین بازیکن این رقابت ها 
معرفی شد، در بازگشت از لبنان و 
در   با حضور  مشهد،   به  سفر  طی 
آسایشگاه معلولین فیاض بخش لباس 
خود در کاپ آسیا را به این انجمن 
اهدا کرد. این لباس توسط دیگر ملی 
آسیا  کاپ  در  شرکت کننده  پوشان 

امضاشده بود.

بزرگداشت های جشن
 خانه سینما اعالم شد

بزرگداشت  مراسم  سینما:  خانه 
سیروس ابراهیم زاده، کیانوش عیاری 
و حسین علیزاده در نوزدهمین جشن 
بزرگ سینمای ایران برگزار می شود و 
جایزه سیف اهلل داد نیز به پاس یک عمر 
خدمت به فرهنگ و هنر ایران به دکتر 
محمدحسن خوشنویس اهدا خواهد 
شد. این مراسم با حضور سینماگران، 
مسئوالن و دست اندرکاران فرهنگی 
و هنری کشورمان بعدازظهر امروز 
رأس  شهریورماه  نوزدهم  یکشنبه 
ساعت 19:30 در تاالر ایوان شمس 

برگزار می شود.
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چهرهسمفونی
خواننده جوان موسیقی پاپ

 در بیمارستان بستری شد

به دعوت جانبازان شیمیایی

پرويز تناولی از موزه صلح بازديد کرد

ایلنا: سینا شعبانخانی، خواننده جوان موسیقی پاپ کشورمان به دلیل 
بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شد.

نیز  را   96 عسل  ماه  تلویزیونی  برنامه  تیتراژ  که  شعبانخانی  سینا 
اجرا کرده است، به دلیل عفونت گوارشی در بیمارستان بستری شد.

این خواننده روز یکشنبه 12 شهریور ماه بستری شده و آزمایش های 
مورد نیاز را انجام داده است؛ اما هنوز پزشکان معالج او درباره دلیل 

بیماری و نحوه ی گذراندن پروسه درمانی پاسخی نداده اند.
سینا شعبانخانی طی یک ماه اخیر به همراه گروه اش کنسرت هایی 
آبادان، کرمان، شاهرود، لنگرود و کیش روی  را در شهرهای تهران، 

صحنه برده است.
شعبانخانی  سینا 
و   1367 متولد 
رشته  تحصیل کرده 
زبان و ادبیات فارسی 
است و برای اولین 
قطعه  اجرای  با  بار 
که  صدا"  "جادوی 
اجرا  مادرش  برای 
مطرح  بود  کرده 

شد.

سپید: پرویز تناولی مجسمه ساز در بازدید از موزه صلح خطاب به جانبازان 
بیان کرد که امیدوار است که ایده های بکر آن ها روزی به یک اثر هنری 

تبدیل شود.
به  تناولی  تندیس  دخترش  همراه  به  ایرانی  مجسمه ساز  تناولی  پرویز 
دعوت جمعی از جانبازان شیمیایی موزه صلح به این موزه در پارک شهر 
تهران رفته و ضمن بازدید از موزه با جنایات شیمیایی علیه مردم کشورمان 

در زمان جنگ آشنا شدند.
در حدود چهار ساعت طول کشید،  که  بازدید  این  انتهای  در  تناولی 
عنوان کرد: »مدت ها پیش دوست عزیزم مرحوم عباس کیارستمی به دفعات 
بر خود گفته و اصرار داشت که من هم حتمًا  این موزه  بازدید  تأثیر  از 

این تجربه متفاوت را کسب کنم که متأسفانه به علت مشغله های فراوان 
این امر به تأخیر افتاد.«

او ادامه داد: »متأسفانه این بازدید در نبود او میسر شد و باید بگویم 
اولین چیزی که هر انسانی را در این موزه با خود درگیر می کند این است 
که قربانیان واقعی جنگ خود راوی مستقیم حوادث هستند و این بی شک 
باورپذیری نقش اصلی را دارد. دوم آنکه بزرگ منشی در گفتار شما  در 
عزیزان جانباز موج می زند که با این روح بزرگ بدون کینه درباره حوادث 
و حتی جنایات شیمیایی صحبت کرده و اصاًل صدمات خودتان را دلیل 
بغض و کینه قرار نداده اید و این روح بخشندگی شما هرکسی را تحت 

تأثیر قرار خواهد داد.«
تناولی با اشاره به کیارستمی اظهار کرد: »اکنون می فهمم که چرا عباس 
کیارستمی آن همه اصرار بر دیدن شما و این موزه را داشت. من امروز در 
مقابل این همه موضوعات شگرف روحیه تازه ای برای زندگی و ادامه کار 
کار  به  بکر، روزی  ایده های  این  هنرمند  به عنوان یک  امیدوارم  و  گرفتم 
و اثر هنری تبدیل شوند ولی در اولین گام و به عنوان یک ادای دین به 
شما قول خواهم داد تا تمامی هنروران جوان و دانشجویان خود را به هر 
بهانه با شما و این موزه آشنا خواهم کرد تا بیایند و از نزدیک این فضای 
انسانی را ببینند و بشناسند تا از فعالیت های شما و خستگی ناپذیری شما 

درس زندگی و سخت کوشی بگیرند.«
در این مراسم بازدید محمدرضا تقی پور جانبازی که از ناحیه دو پا 
از طرف  بابایی،  مادر شهید  یاکامورا  مجروح شده است و مدیر موزه و 

جانبازان موزه صلح تهران، لوح تقدیر ویژه ای را به تناولی تقدیم کردند.

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال جهان به دیدار یک نوجوان مبتال به سرطان 
رفت. او پس از دیدار با این نوجوان اعالم کرد تمام هزینه های درمان این 

نوجوان را تا آخرین دوره درمان، پرداخت می کند.
  خبرآنالین

مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان هالل احمر از دانش آموزان آسیب دیده 
هرمزگانی عیادت کرد. در این دیدار او اعالم آمادگی برای تقبل هزینه های 

ارتز و پروتز دانش آموزان کرد. 
                هالل احمر 

جان اَشبری شاعر مطرح آمریکایی که تمام جایزه های مهمی ادبی کشورش را 
کسب کرده بود و با تی.اس. الیوت مقایسه می شد، با مجموعه ای از سروده هایش 
موفق به دریافت جایزه مهم »پولیتزر« شد، در سن ۹۰ سالگی به مرگ طبیعی در 

نیویورک از دنیا رفت.
               گاردین 

هومن سزاوار بعد از هشت سال کنسرت می دهد 

بخشی از درآمد کنسرت به بیماران سرطانی اختصاص دارد

 ایلنا


