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نگرانی کیانوش عیاری برای یک فاجعه  
قریب الوقوع

آینده محتوم تهران

کیانوش عیاری 13 سال پس از ساخت فیلمی 
درباره زلزله بم انتظار داشته در این سال ها اتفاق 
ویژه ای بیفتد که نیفتاد ولی امیدوار است »بیدار 
شــو آرزو« درچند سینما اکران شــود تا الاقل 

چند هزار نفر آن را ببینند. 
به گزارش ایســنا، کارگردان فیلــم »کاناپه« 
که آخرین روزهای فیلمبــرداری اثر جدیدش 
را پشت سر می گذارد،  ســال 1383 همزمان با 
وقوع زلزله مهیب بم، ساخت ســریال »روزگار 
قریب« اش را نیمه کاره رها کــرد و به بم رفت تا 
فیلمی را بسازد که »بیدار شــو آرزو« نام گرفت؛ 
فیلمی که به دلیل تلخی زیاد، خود عیاری هم در 
آن  سال ها دل به اکرانش نبست و بارها  تأکید کرد 
که این فیلم را برای جشنواره ها یا اکران عمومی 
نساخته اســت، بلکه نیتش از ساخت »بیدار شو 
آرزو« این بوده کــه آب خوش از گلوی هیچ یک 

از مسئولین مرتبط با زلزله پایین نرود. 
او چند  سال قبل با اشاره به این که »سال هاست 
وظیفــه خــود می دانم کــه به دلیــل تلخی و 
ناخوشــایندبودن ایــن فیلم از بیننــدگان آن 
معذرت خواهی کنم«، گفته بود:  «بیدار شو آرزو« 
به نیت جلب توجه مسئوالن ساخته شد، چون 
ما درکشوری هســتیم که می دانیم روی گسل 
است و سال هاست اطالع داریم که احتماال روزی 

درتهران همچین اتفاقی خواهد افتاد. 
حاال پس از گذشت 13 سال از ساخت این فیلم 
و به بهانه  سالروز وقوع زلزله بم، کیانوش عیاری با 
بیان این که »بیدار شو آرزو« الاقل در گروه »هنر 
و تجربه« می تواند اکران شــود، در گفت وگویی 
با ایسنا و درپاســخ به این که آیا به هدفی که از 
ســاخت این فیلم داشته، رســیده و مسئوالن 
توجهی را که انتظار داشــت، بــه مقوله زلزله 
داشته اند، اظهار کرد:  ســال گذشته هشداری 
خیلی جدی را از آقای دکتر عکاشــه خواندم، 
مبنی بر این که گسل های تهران و شمال تبریز 
فعال تریــن و خطرناک ترین گســل های ایران 
هستند و جالب است که این مطلب را به عنوان 
یک خبر بسیار کوچک درحد یک قوطی کبریت 
در صفحه آخر روزنامه خواندم و االن می بینم که 
هنوز اتفاق خاصی درباره خطری که بیخ گوش 

کشور ماست، رخ نداده است. 
کارگــردان فیلــم »خانه پــدری« افزود: 
تصــور من این بــود که پس از گزارشــی که 
حدود چند  ســال قبل دربــاره احتمال زلزله 
تهران به ژاپنی ها داده شــد و آنها هم هشدار 
ترســناکی دادند، دســت کم اتفــاق خاصی 
بیفتد، چــون آن موقــع صحبــت از انتقال 
260 هزار کارمند به خارج از تهران بود که به 
همراه خانواده هایشان ممکن بود به جمعیت 
یک میلیون نفری برســند ولی نــه این اتفاق 

افتاد و نه اتفاق دیگری را شاهد بودیم. 
عیــاری ادامه داد: من همیشــه فکر می کنم 
مهم ترین اتفاقی که درتهــران می تواند بیفتد، 
کنارگذاشتن گاز اســت چون در زلزله تهران، 
کشنده تر، مرگبارتر و خطرناک تر از خود زلزله 
انفجارهای ناشــی از گاز است. بنابراین به جای 
هر کاری می شــد تهران را به ســمت و سوی 
جایگزینی گاز  با برق برد و این ممکن است زمان 
و هزینه ببرد اما به  هرحال از هر موقعی شــروع 

شود، به سود این شهر است. 
او گفت: آرزوی من همیشه این است که گاز به 
روی تهران بسته و برق جایگزین آن شود. گرچه 
کاری هزینه بر، پرزحمت و وقت گیر خواهد بود، 
اما بسیار الزم اســت که هرچه زودتر این اتفاق 
شروع شود؛ چون به ســود آینده محتوم تهران 

است. 
این کارگردان ســینما با اشاره به این که چند 
 ســال پس از زلزله بم بار دیگر به آن شهر رفته 
و مــردم را دیده که بــا وجود برخــی اقدامات 
انجام شــده هنوز در کانکس زندگی می کنند، 
درباره اکران فیلم »بیدار شــو آرزو« بیان کرد: 
مخالفتی با اکران عمومی این فیلم ندارم، چون 
فیلم دراختیار بنیاد ســینمایی فارابی است و 
اگر حداقــل درگروه هنر و تجربه اکران شــود، 
دســت کم چند هزار نفری هم که آن را ببینند، 
باز بهتر از دیده نشدن آن است و شاید سرسوزنی 
توجه را به فاجعه قریب الوقوع تاریخ بشر جلب 

کند. 
فیلم »بیدارشــو آرزو« که در سال 82 پس از 
زلزله بم ساخته شد، درباره معلم جوانی است که 
دریکی از روستاهای نزدیک بم زندگی می کند، 
صبح زلزله خود را از زیر آوار بیرون می کشــد و 
می بیند همه اهالی روستا زیر آوار مانده اند، پس 
پای پیاده به ســمت بم راه می افتد، اما در بم با 
صحنه های مهیب تری برخورد می کند و ناچار 

برای کمک درشهر می ماند. 
»بیــدار شــو آرزو« کــه یکــی از فیلم های 
تأثیرگــذاری بــود کــه در آن بازیگرانی چون 
مهران رجبی و بهناز جعفری حضور داشــتند، 
درجشــنواره فجر چند  ســال قبل به نمایش 
درآمد و توانســت برای عیاری سیمرغ بهترین 

دستاوردهای فنی و هنری را به ارمغان آورد. 

دريچه
اتفاقخبرچهره درخواست مردم از صداپیشه 

جناب خان
موسیقی »اقوام ایران« اروپایی ها 

را شگفت زده کرد
جنیفر الرنس شب کریسمس را با 

کودکان بیمار گذراند

ایلنا|  در کنسرت یکشنبه شــب گروه »لیان«، 
محسن شــریفیان پس از معرفی »محمد بحرانی« 
)صداپیشــه جناب خان( ابراز امیــدواری کرد این 
عروســک محبوب بــه خانه های مــردم بازگردد. 
شریفیان گفت: صدای محمد بحرانی به این عروسک 
روح بخشیده و جناب خان بدون صدای محمد بحرانی 
مفهومی ندارد. امیدوارم هر چه زودتر مشکالت حل 
شود و باز هم شاهد هنرنمایی جناب خان در برنامه 
خندوانه باشیم. پس از صحبت های محسن شریفیان 
جنب وجــوش جالب توجهی در بیــن حاضران در 
سالن تاالر وحدت به وجود آمد و همه یک صدا فریاد 
می زدند: »جناب خان رو برگــردون!« این واکنش 
جالب از سوی حاضران در سالن باعث شد صداپیشه 
جناب خان بارها و بارها از صندلی خود بلند شــود و 
نسبت به این خواسته جمعیت حاضر ابراز احساسات 

کند.

 سرپرست گروه موســیقی نواحی »سازینه« 
درتشریح سفر این گروه به مادرید، از استقبال قابل 
توجه مخاطبان اســپانیایی اجرای کنسرت های 
این گروه در اسپانیا سخن گفت. پیمان بزرگ نیا 
سرپرســت این گروه گفت: در روز اول کنسرت 
تالش کردیم با یک ترکیب پنج نفره از هنرمندان 
موسیقی نواحی ایران گوشه ای از این هنر ارزشمند 
ایرانی را به مخاطبان ارایه دهیم. خوشبختانه این 
اجرا مورد استقبال قرار گرفت، به طوری که چند 
موزیسین و محقق اسپانیای و مکزیکی گفتند؛ 
»ما اصال فکر نمی کردیم ایران اینچنین موسیقی 
بانشاط و پرشوری داشته باشــد.« او افزود: در روز 
دوم اجرا هم که با اســتقبال بیشــتری ازسوی 
مخاطبان مواجه شــد، محققانی از کشــورهای 
اسپانیا، اسکاتلند و حوزه آمریکای التین میهمان 

برنامه ما بودند.

مهر| جنیفر الرنس بازیگر پرمشغله این روزهای 
ســینما و برنده جایزه اســکار، شب کریسمس 
به دیدار کودکان بیمار در بیمارســتان کودکان 
نورتون رفت. این بازیگر که زاده لوییزویل اســت، 
از ســال 2013 تاکنون هر ســال از کودکان این 
بیمارستان درشــهر زادگاهش عیادت می کند. 
البته دیدارهای او مخفی نگه داشــته می شود و 
در عیادت شب کریســمس نیز حتی بسیاری از 
کارمندان بیمارســتان متوجه حضورش نشده 
بودند. با این حال این بیمارستان در پست رسمی 
خود تصاویری از این دیدار را منتشر کرد. درعین 
حال شماری از بیماران نیز تصاویر خود را با دیگران 
به اشتراک گذاشتند و این عکس ها را درصفحات 
خودشان پســت کردند. خانواده این کودکان با 
جمالت متعددی از مهربانی این بازیگر در برخورد 

با کودکان و توجه به شرایط آنها نوشتند.

شهروند|  بعد از 20 سال اثر جدیدی از »میالد 
کیایی« استاد پیشکسوت موسیقی ایران )نوازنده 
ســنتور( با عنوان »راز آشــکارا« توسط موسسه 
فرهنگی- هنری »رادنواندیش« منتشر می شود.  
این آلبوم که »نازنین پدرثانی« با سازهای تمبک و 
دایره »میالد کیایی« را همراهی کرده اند، براساس 
ملودی های خاطره انگیز و قدیمی اجرا شده است 
که دربخشی از آن، برای نخســتین بار به صورت 
رسمی ساز سنتور قطعاتی از موسیقی آذری را اجرا 
می  کند.  درمراسم رونمایی این آلبوم که به همت 
موسسه فرهنگی- هنری رادنواندیش و با همکاری 
فرهنگسرای ارسباران انجام می پذیرد، هوشنگ 

کامکار و دکتر محمد سریر سخنرانی خواهند کرد .
این مراسم امروز سه شنبه ۷ دی ماه ساعت 1۷ 
درمحل فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد و 

ورود برای عموم آزاد است. 

انتشار آلبوم »راز آشکار« پس از 
۲۰ سال 

رضا نامجو- شهروند| درحالی که به نظر می رسید 
تهران یکی از شهرهای همساز با مجوزهای صادر شده از 
سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، 
یکشنبه شب از حضور نوازنده زن گروه »بنیامین« روی 

صحنه در کنسرت »پری زاد« ممانعت شد.
بنیامین بهادری درحالی یکشنبه شــب کنســرت 
»پری زاد« را در ســالن میالد نمایشگاه بین المللی روی 
صحنه برد که »مالنی آوانســیان« )نوازنده ویولن سل و 
خواهر استیو آوانســیان، نوازنده درامز ارکستر بنیامین 
موزیک( با وجود طی شــدن مراحل معمول اداری اجازه 
حضور و ساز زدن در هیچ کدام از دو سانس این کنسرت را 
پیدا نکرد تا صندلی این نوازنده تا انتهای کنسرت خالی بماند.

سلیم احمدی، مدیر برنامه های بنیامین بهادری درباره 
این اتفاق گفت: تمــام مراحل معمول اداری برای حضور 
مالنی آوانسیان در شــب میالد حضرت عیسی)ع( طی 
شــده بود و امیدوار بودیم که در این شــب عزیز که برای 
هموطنان مسیحی شب ویژه ای است، بتوانیم در کنار این 
هنرمند مسیحی و محترم اجرای خوبی را برای حاضران در 
سالن داشته باشیم. ولی تنها دقایقی پیش از این کنسرت 
متاسفانه از حضور ایشان روی استیج ممانعت به عمل آمد 
و ما هم به احترام این هنرمند و مردمی که در سالن منتظر 
اجرای ایشان بودند و تبعیت از قانون، صندلی خالی و ساز 

ایشان را به صورت نمادین روی صحنه قرار دادیم.
به گزارش ایلنا؛ بنیامین بهادری هم در سخنانی کوتاه 
پس از این کنسرت درباره حواشی اجرای یکشنبه شب در 
سالن میالد نمایشگاه گفت: اعتقاد دارم اکثر مدیرانی که 
در جریان حضور مالنی آوانسیان به عنوان نوازنده بودند با 
حضور ایشان مخالفتی نداشتند چون شخصا با چند نفر 
حرف زدم و دیدم هر کدام تا جایی کمک کردند و ما امیدوار 
بودیم. ولی متاســفانه یک نفر کار را خراب کرد که البته 
به زودی دستش رو خواهد شد. خوشحالم از این که انرژی 
سالن آن قدر خوب بود که حال همه عوض شد. »استیو و 
مالنی آوانسیان« قطعا دو ستاره مهم کنسرت پری زاد بودند. 
استیو با ساز زدن و مالنی آوانسیان با صندلی خالی اش در روز 

میالد مسیح)ع( در ذهن ها ماندگار شدند.
در  سال گذشــته هم ممانعت از حضور نوازندگان زن 
در کنسرت های موســیقی به رویه ای نامبارک در برخی 
شهرستان ها مبدل شد. تور کنســرت »نه فرشته ام نه 
شــیطان« درحالی که در بسیاری از شــهرها با حضور 
نوازندگان زن این گروه روی صحنه می رفت، در اصفهان 
به نحو دیگری اجرا شــد. تهمورس پورناظری و همایون 
شجریان از همراهی نوازندگان زن محروم شدند و گروه را 
به صورت ناقص روی صحنه بردند.  به عقب تر که برگردیم، 
کنسرت ساالر عقیلی در استان خراسان رضوی هم خالی 

از این خدشه اجرا نشد. عقیلی و گروهش روی صحنه رفتند، 
اما مجوزهای صادر شده برای حضور حریر شریعت زاده افاقه 

نکرد و همسر عقیلی ناگزیر شد صحنه را خالی بگذارد. 
با وجود این، اتفاق پیش آمده در کنســرت زمستانی 
بنیامین بهادری دایره حضور نوازندگان زن روی صحنه را 
تنگ تر از گذشته کرده است. اگر سخنان مدیر برنامه این 
خواننده را فرضی درست قلمداد کنیم، تهران حاال به شهری 
تبدیل شده که در سالن های مختلف، مجوزها قدرت اجرایی 
شدن متفاوتی دارند؛ به عنوان مثال درحالی که ارکستر 
سمفونیک تهران با حضور نوازندگان زن در تاالر وحدت 
روی صحنه می رود، در همین شهر سالن کنسرت دیگری 
هست که نوازنده زن برای حضور در آن با مشکل مواجه شده 
است.  برخی از چهره های شناخته شده موسیقی این سوال 
مهم را مطرح می کنند که چرا باید کنسرت های مجوزدار 
لغو شوند یا جلوی حضور نوازندگان زن در کنسرت های 
مجوزدار را بگیرند. کیوان ساکت، یکی از همین هنرمندان 
است که درباره رویه پرتکرار سال های اخیر موسیقی در 
ایران موضع شفافی دارد. آهنگساز و نوازنده شهیر موسیقی 
ایرانی به »شــهروند« گفت: مجوز یعنــی این که از نظر 
حاکمیت شما اجازه دارید که کاری را انجام دهید، پس لغو 
کردنش یا جلوگیری از حضور نوازندگان زن آن هم به دالیل 
غیرمنطقی مسأله ای است حل نشده. مسأله اصلی این 

است که اصوال وضع موسیقی در کشور ما مشخص نیست. 
اگر موسیقی ممنوع یا حرام است باید تکلیف آن مشخص 
شود. به نظر ساکت »متولیان موسیقی خدمتگزاران هنر 
و فرهنگ هســتند نه روســای آن. اما در سال های اخیر 
این پدیده به اشتباه جا افتاده و برخی از مسئوالن گمان 

می کنند وظیفه ای جز خدمت به هنر و هنرمند دارند.« 
ساالر عقیلی که شــخصا تجربه چنین اتفاقی را از سر 
گذرانده، معتقد است دلیلی ندارد از یک قانون در مناطق 
مختلف تعریف های متفاوتی ارایه شود. به نظر عقیلی »اگر 
در آمریکا بودیم و در زمینه قانون اجرای کنسرت ها با مشکل 
روبه رو می شدیم، گناهش را به گردن سیستم ایالتی اداره 
کشور آمریکا می انداختیم، اما وقتی با مجوز وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی می شود در سالن ها و شهرهای مختلف به 
اجرای برنامه پرداخت و از نوازندگان زن برای حضور در اجرا 
دعوت کرد، چرا نباید در جایی دیگر بشود این کار را انجام 

داد؟«
عقیلی به »شــهروند« گفت: »نباید بــا برخوردهای 
ســلیقه ای با قانون و مجوز وزارت ارشاد، کاری کرد که به 
قانون شکنی دامن زده شود و به نظر برسد مجوزها بی اعتبار 

است.« 
حمید عســگری، خواننده و آهنگساز شناخته شده 
موسیقی پاپ هم از آن دست هنرمندانی است که مشکالت 
پیش روی هنرمندان را سخت و جانکاه می داند. به نظر این 
خواننده »هنرمندان در ایران برای ارایه کار هنری شان باید 
با مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم کنند«.  عسگری با 
بیان این که »هم اکنون موزیسین ها در کشور ما کوچکترین 
امنیت شغلی ندارند« گفت:   »متاسفانه در پاره ای موارد 
هر کسی به خودش اجازه می دهد با هنرمند بدترین رفتار 
را بکند. نباید از این نکته به راحتی عبور کنیم که برگزاری 
کنسرت برای یک موزیسین محل کسب رزق و روزی است. 
مگر موزیسین ها و در این مورد خاص نوازندگان زن، دارند 
چه کاری انجام می دهند که با آنها برخورد می شود و جلوی 
حضورشان را در برخی کنسرت ها با وجود گرفتن مجوز و 
طی مراحل قانونی، می گیرند.«  از روزی که سیدرضا صالحی 
امیری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید، خیلی از 
هنرمندان به کاهش شکاف میان ارگان های مختلف مربوط 
به برگزاری کنسرت ها امیدوار شدند. اما حاال با توجه به اتفاق 
جدیدی که در کنسرت یکشنبه شب بنیامین بهادری و 
گروهش در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران افتاد، 
احتماال باید منتظر رفتارهای متفاوتی از سوی مسئوالن 
امر باشیم. وزارت ارشــاد و دفتر موسیقی این وزارتخانه 
باید فکری کنند. واال ممکن است نه تنها مشکل برگزاری 
کنسرت در برخی شهرستان ها حل نشود بلکه شاهد بروز 
رفتارهایی متعارض در سالن های مختلف شهر تهران هم 
باشیم. رسیدن به این نقطه اتفاق تلخی است که  ای کاش 

هرگز رخ ندهد. 

 گوناگونی نگاه به حضور نوازندگان زن
به تهران هم رسید

ایالت نامتحده 
موسیقی
 کیوان ساکت، ساالر عقیلی و حمید عسگری در گفت وگو با 
»شهروند« از مشکالت موزیسین های زن در کنسرت ها گفتند

حمیــد پــورآذری ایــن روزها مشــغول 
تمرین نمایش »قطعه گمشده« نوشته نگار 
داستان پور است که از 8 دی ماه در تاالر هنر 

شهر اصفهان به صحنه می رود. 

علیرضــا علویان از اســفند ماه امســال 
طراحی صدا و صداگذاری انیمیشن »آخرین 
داستان« را که این روزها در مرحله تدوین و 

آهنگسازی قرار دارد، انجام خواهد داد. 

نمایش »ویولن تایتانیک« کار مشــترک 
گروه تئاتر »موج« از ایــران و کمپانی »متی 
چی« از ایتالیا، از 12 دی ماه در کارگاه دکور 
بنیاد فرهنگــی و هنری رودکــی به صحنه 

می رود. 

فروش فیلــم در برزیــل با رشــد 12.4 
درصــدی در ســال 2016 ســالی موفق و 

رکوردشکن را پشت سر گذاشت. 

فیلم کوتاه »باغ پدرم« به کارگردانی شوان 
عطوف براســاس اشــعار موالنا جایزه ویژه 
بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

کانادا را دریافت کرد. 

»جولیــا رابرتــز« کــه تاکنــون تنها در 
نقــش  بازیگــر میهمــان در ســریال های 
تلویزیونی ظاهر می شــد، مینی سریالی را با 
تهیه کنندگی و بازیگــری خود به روی آنتن 

می برد. 

عباس عبدی از نگارش رمانی با موضوعیت 
کــودکان کار و خیابــان در منطقه جنوب 

کشور خبر داد. 

مجموعه »دونده هزارتو« نوشته جیمز دشنر 
به تازگی با ترجمه مینا موسوی توسط نشر افق 
منتشر و راهی بازار نشر شده است.  داستان این 
مجموعه، هزارتویی دارد که شــخصیت های 
داستان وقتی واردش می شوند، باید از آن خارج 

شوند تا نجات پیدا کنند. 

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه دهمین 
دوســاالنه ملی نگارگــری از افزایش جوایز 
برگزیدگان این دوســاالنه و ایجــاد جایزه 

ساالنه نگارگری خبر داد

ســخنگوی شــورای صنفــی نمایش با 
اشــاره به این که از این هفته نمایش 2 فیلم 
سینمایی آغاز می شود، اعالم کرد اکران پنج 
فیلم سینمایی در این هفته به پایان می رسد. 

به گفته دبیر شــورایعالی تهیه کنندگان، 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی برای حل 
مشــکل تبلیغات ماهواره ای آثار سینمایی 
ظرف چند روزه آینده با مسئوالن قوه قضائیه 

مذاکره می کند. 

در این دوره از جشــنواره گروهی متشکل 
از ابراهیم حقیقــی، امراله فرهادی و علیرضا 
مصطفی زاده ابراهیمی، داوری بخش هویت 

بصری را برعهده دارند. 

اســتان های خوزستان، بوشــهر، فارس، 
یزد، مازندران، آذربایجان شــرقی و خراسان 
رضوی به عنــوان میزبانان جشــنواره فجر 
استانی مشخص شدند و فجر استانی در بازه 

زمانی 10 تا 2۹ دی ماه برگزار می شود. 

خواننده شهیر جمهوری  آذربایجان 
دار فانی را وداع گفت

مهر| آقاخان میناخان اوغلــو عبداهلل یف از 
خوانندگان برجســته و بین المللی موســیقی 
جمهوری آذربایجــان ۵ دی ماه و در آســتانه 
آغاز  ســال نو میالدی بعد از مدت هــا مبارزه با 
بیماری سرطان در 66ســالگی دار فانی را وداع 
گفت و در قبرستان مشاهیر باکو دفن شد. این 
خواننده موسیقی جمهوری آذربایجان 6 فوریه 
1۹۵0 در شــهر امیرجان که یکی از توابع باکو 
اســت به دنیا آمد. او دوره متوســطه را در  سال 
1۹68 به پایان رساند و به تحصیل در دانشکده 
موسیقی عاصف زینالی پرداخت. آقاخان یکی 
از شاگردان ارشــد حاجی بابا حسین اف یکی از 
بزرگترین و تاثیرگذارترین اســتادان موسیقی 
جمهوری آذربایجان است که شاگردان زیادی 
ازجمله عالیم قاســم اف، قدیر رستم اف، زینب 
خانالروا و کونول خاســی اوا نزد او به فراگیری 
آواز پرداخته اند. عبداهلل یف کنسرت های زیادی 
در سراسر جهان ازجمله ایران، فرانسه، استرالیا، 
آلمان، آمریکا و بلژیک برگزار کرد و نقش زیادی 
در اشاعه و معرفی موســیقی اصیل جمهوری 

آذربایجان داشت.

اخبار كوتاه

خبر آخر
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شهروند| در سال هایی که تعداد موزیسین های خارجی شناخته شده، در 
ایران برای عموم مردم به زحمت به تعداد انگشتان دست می رسید، خواننده 
بریتانیایی ظهور کرد که با وجود کیلومترها فاصله از ایران خیلی ها هواخواه 
صدایش بودند. او فعالیتش را درحوزه موسیقی از دهه80 میالدی آغاز کرد و 
توانست با انتشار تک آهنگ های مشهوری چون »نجوای بی پروا«، »ایمان« 
و »آخرین کریســمس«  بارها در صدر فهرست آهنگ های پرفروش بازار 
موسیقی بریتانیا قرار بگیرد. جورج مایکل، این ستاره موسیقی پاپ، درست 
روز کریسمس در سن 53سالگی درگذشت.  مایکل درطول دوران فعالیت 
حرفه ای خود سه بار برنده جایزه موسیقی بریت و دوبار برنده جایزه گرمی 
شده بود. او درطول زندگی خود به دلیل مصرف موادمخدر مشکالت بسیاری 
پیدا کرد و به همین دلیل بارها به تیتر رسانه ها راه پیدا کرد.  مدیر برنامه های 
جورج مایکل اعالم کرد؛ او درکمال آرامش در منزلش فوت کرده اســت. 
خانواده مایکل روز یکشنبه )5دی ماه( همزمان با اعالم این خبر از رسانه ها 

خواستند به حریم خصوصی آنها احترام بگذارند. دربیانیه خانواده جورج 
مایکل آمده: »با کمال تأسف خبر درگذشت پسر، برادر و دوست عزیزمان 
جورج را اعالم می کنیم. او در کمال آرامش در روز کریسمس درگذشت«. 
او آن قدر محبوب بود که ستاره های امروز سینما و تلویزیون ایران هم بعد 

از شنیدن خبر درگذشتش دســت به کار شوند و در فضای مجازی به 
یادش چیزی بنویسند.  پیمان معادی بازیگر سینما با انتشار عکسی 
از جورج مایکل نوشت:   »بابت همه حاالیی که با موزیکات کردیم 
و لحظات درجه یکی که برامون ساختی، ازت ممنونیم. حاللمون 
کن اگه در دوران نوجوانی به هر دختری رسیدیم، عاشقت بود، 
یه فحشــی بهت دادیم.« امیرحسین رستمی هم عکسی از 
جورج مایکل را به همراه یکی از ترانه هایش در اینستاگرام 
خود منتشــر کرد. جورج مایکل درخانواده ای از مهاجران 

قبرسی در شمال لندن به دنیا آمده بود.

 خواننده شهیر بریتانیایی روز کریسمس در کمال آرامش از دنیا رفت

»آخرین کریسمِس« مایکل 
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