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شهر فرنگ «لحظه های شادی رو براتون آرزو می کنم. آهنگ «يکيو دارم» با عشق تقديم به شما.» اين کپشن 

ُپستی است که احسان خواجه اميری بخشــی از قطعه جديدش را در آن منتشر کرده. او همان طور 
که پيشتر خبر داده بود «يک اثر شاد و تابستانی» را با ترانه عاطفه حبيبی، ملودی فرشيد ادهمی و 
تنظيم معين راهبر منتشر کرد. قطعه «يکيو دارم» پس از «بايد برگشت» و «پاييز مسموم» سومين 
تک آهنگ اين خواننده در  سال ٩٨ محسوب می شود. در ضمن، خواجه اميری ٣٠ تير در سالن ميالد 

نمايشگاه روی صحنه می رود. 

انتشار قطعه
شاد و تابستانى
خواجه امیرى

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

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

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

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیاى بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه هاى مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.
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نمايش «مولن روژ» به کارگردانی حسين پارسايی، 
نوشته آرش عباسی و با حضور محسن تنابنده و احمد 
مهرانفر در پرديس سينمايی باغ کتاب روی صحنه 
رفته است. طراحی پوســتر نمايش «مولن روژ» را 
استوديو مشق بر عهده داشته است. از ديگر عوامل اين 
نمايش می توان به ميثم احمدی مشاور تهيه و توليد، 
شيما ميرحميدی طراح صحنه و لباس، حسام نورانی 
ويديو آرت و مهندسی صدا، صبا کسمايی طراح نور، 
لعيا خرامان طراح چهره پــردازی، کيارش بختياری 
طراح صدا، حسين حاج بابايی عکس، شقايق کفيلی 
دســتيار کارگردان و برنامه ريز، داريوش يگانه مدير 

توليد اشاره کرد.
«کمدی متفاوت ساخته  ام»

اين نمايــش درباره دو دزد دوره گرد اســت که در 
يک آرايشــگاه زنانه قديمی که به يک انباری تبديل 
شده، نگهبان اند و در آن جا زندگی می کنند. مولن روژ 
کلمه ای فرانسوی به معنای «آسيب بادی سرخ» و نام 
يکی از مشهورترين کلوب های شبانه در پاريس است. 
اين کلوب شهرتی جهانی دارد و يک مکان تاريخی در 
کشور فرانسه اســت؛ البته همه شهرت اين کلوب به 
همين جا ختم نمی شود. بخشی از معروف شدن اين 
نام به فيلمی موزيکال و درام با هميــن نام و با بازی 
نيکول کيدمن و ايوان مک گرگور برمی گردد؛ فيلمی 
که با حواشی داســتانی مرتبط با مسائل خوانندگی 
و رقصندگی و کلوب مولن روژ در پاريس ســاخته و 
روايت می شــود و به تعريف يک داســتان عشــقی 
تمام شده می پردازد. پارســايی اما درخصوص دليل 
انتخاب «مولن روژ» برای نام نمايش اش گفته: «مولن  
روژ هيچ ارتباطی به فيلمی با اين نام و موقعيت های 
آن ندارد. نام نمايش به  خاطر اين است که لوکيشن 
نمايش يک آرايشــگاه قديمی اســت و اين نام روی 
آن گذاشته شده و اسم مولن  روژ با فضايی که داريم 

همخوانی دارد.»
«کافه و کاباره؟ از چه حرف می زنيد؟»

حســين پارســايی 
در  همچنيــن 
بــه  واکنــش 

حاشيه های اين 

نمايش در اينســتاگرامش نوشــته اســت: «اليور 
توييســت و بينوايان  و الکچری و رانت و پولشويی 
و... که نشــد بلکه اين بار با کافه و کاباره و پيشکار و 
ســپهبد و غيراخالقی و... بخت و اقبالشان با مولن 
روژ باز شــود! در هميــن افکار غوطــه ور بودم که 
ناخودآگاه ياد حرف دوستی افتادم که گفت حسين 
آقا، کارگردان نمايش های مذهبی، هزينه اين تغيير 
رويه را بايد بپردازی. گفتم هزينه؟! گفت بله. گفتم 
مولــن  روژ يک واکاوی اجتماعی اســت، روايت دو 
ســارق خيابانی و خالفکار که  در يک بنای متروکه 
نوع زيست آنها به چالش کشيده می شود. نيازهای 
جنسی کسی را هم برآورده نمی کنند. ارتباطی هم 
به سياست و ســپهبد و نظام شاهنشاهی و آسياب 
بادی قرمزرنگ ندارد. گفت يعنی کافه هم نيست؟ 
گفتم خير. پرسيد:   حاج آقا چی؟ گفتم که چنين 
کاراکتری با اين اســم وجود ندارد. کمی تأمل کرد. 
بی درنگ پرسيدم شما نمايشــنامه را نخوانده نقد 
کرديــن و هر چه دل تان خواســت به آن نســبت 
دادين، حداقل  تشريف بيارين نمايش را ببينين که 
خيال تان آسوده بشود. گفت که  مگر مولن روژ روی 

صحنه می رود؟!»
زوج اهل «پايتخت»

پارسايی نمايش خود را با بازيگران اصلی سريال 
«پايتخــت» روی صحنه برده و معتقد اســت اين 
نمايش کمدی شرايط جامعه امروز را نقد می کند: 
«مولن روژ موزيکال نيســت؛ يک کمدی متفاوت 
اســت.» او درباره نحــوه انتخــاب بازيگران هم 
گفته: «وقتی به انتخاب بازيگر رســيديم، دوست 
داشــتيم که تجربه مشترک با محســن تنابنده 
و احمد مهرانفر داشــته باشــيم. در دانشــگاه با 
تنابنده همکالسی بودم و حضور تنابنده و مهرانفر 
می توانســت ايده های جديد به گروه دهد.» احمد 
مهرانفر سابقه دو دهه حضور در تئاتر را در کارنامه 
خــود دارد و در کنار محســن تنابنــده خاطرات 

شيرين سريال «پايتخت» را به ذهن ها می آورد.
چند نکته برای تماشاگران

نمايش تا پايان تير ماه هر روز ساعت ۲۱ در سالن 
شماره يک پرديس سينمايی باغ کتاب روی صحنه 
می رود. اين ســالن ظرفيتی ٤٥٠نفره دارد. زمان 
نمايش ١٠٠ دقيقه است. از ورود افراد زير 
١٥  ســال ممانعت به عمل می آيد. 
برای ســهولت در رفت و آمد و با 
توجه به ترافيک منطقه در زمان 
برگزاری نمايش حتی االمکان 
شــخصی تان  خــودروی  با 
نرويد. بــردن خوراکی به غير 
از آب آشــاميدنی بــه داخل 
ســالن هنگام اجرای نمايش 
ممنوع اســت. بهــای بليت 
«مولن روژ» هم ٥٥، ٧٠، ٨٠ 

و ٩٥هزارتومان است.

فهرســت منتشرشــده از پرفروش های داستانی 
نيويورک تايمز نشان می دهد که رمان «تابستان  سال 
۱۹۶۹» نوشته «الين هيلدر برند» تنها برای يک هفته 
توانست جايگاه اول پرفروش های داستانی را حفظ کند 
و «جايی که خرچنگ ها آواز می خوانند» اثر «دليا اونز»  
مجددا در صدر فهرســت پرفروش های داستانی قرار 
گرفت. نام « جايی که خرچنگ ها آواز می خوانند» در 
چهل و دومين هفته حضور خود همچنان در جايگاه 

اول به چشم می خورد. 
رتبه دوم اما به رمان «عکس العمل شــديد» نوشته 
«برد تــور»  نويســنده پرفــروش نيويورک تايمز و 
وال استريت ژورنال اختصاص دارد. بعضی از منتقدان 
رمان جديد «برد تور» را يکی از برترين آثار هيجان انگيز 

اين نويسنده می دانند.
در رتبه ســوم اين فهرســت رمان «تابستان  سال 
۱۹۶۹» نوشته «الين هيلدر براند» قرار گرفته است. اين 
رمان که پيشتر در جايگاه اول قرار گرفته بود، در هفته 
دوم حضور خود در فهرست پرفروش ها به سر می برد. 
هيلدر براند به نوشتن رمان های عاشقانه و عنوان ملکه 
داستان های تابستانی شهرت دارد، اما اين بار موضوعی 
تاريخی را دستاويز نگارش داســتان جديدش کرده 
است. خانواده  لِوين در بحبوحه جنگ ويتنام اتفاقات 

متفاوتی را تجربه می کند. پسر خانواده در ويتنام است و 
دختر خانواده در اعتراضات خيابانی شرکت می کند. در 
اين ميان رازهای تاريکی وجود دارد که به تدريج برمال 

می شود و زندگی خانواده را تحت تأثير قرار می دهد.
در رتبه چهارم اين فهرست هم نام «دانيل استيل» 
نويســنده پرفروش و پرکار با اثری جديد به چشــم 
می خورد. «اســتيل» پيشتر در  ســال جاری با رمان 
«توفيق اجباری» در بين پنج رمان پرفروش هفتگی 
نيويورک تايمز قرار گرفته بود. رمان «قسمت اشيای 
گمشــده» اثر جديد اين نويســنده آکنده از عشق، 
مادرانگی و خانواده است که در هفته اول حضورش در 
رتبه چهارم فهرست قرار گرفته است. دانيل استيل  ۷۱ 
ساله هر سال حدود هفت کتاب مختلف عرضه می کند 
و همواره به عنوان يکی از پرکارترين نويسندگان جهان 

محسوب می شود.
«شهر دختران» نوشــته اليزابت گيلبرت هم که 
در هفته نخست انتشــار موفق شــد در جايگاه دوم 
پرفروش های نيويورک تايمز قرار بگيرد، پس از چهار 
هفته در رتبه پنجم ايستاد. ويوين موريِس ٨٩ ساله به 
مسير زندگی اش می نگرد و قصه زندگی اش را از دهه 
١٩٤٠ ميالدی، که روی صحنه تئاتر نيويورک مشغول 

به کار شد، برای خوانندگان روايت می کند.
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«نقى» و «ارسطو» را از نزدیک ببینید!

همراه با پرفروش هاى نیویورك تایمز

خرچنگ ها دوباره آواز مى خوانند
ما همه باهم هستیم

842,908,000
کارگردان: کمال تبریزى، تهیه کننده: رضا میرکریمى، 
ژانر:   کمدى اجتماعى. بازیگران: محمدرضا  گلزار، مهران 
مدیرى، لیال حاتمى، ویشکا آسایش، جواد عزتى،   هانیه 

توسلى،  پژمان جمشیدى، مانى  حقیقى
این فیلم که بیشــترین افت فروش  را در هفته هاى 
پیش داشته، این بار اما فروشى مثل هفته گذشته داشت؛ 
با این تفاوت که رتبه ســوم را به «تگزاس 2» سپرد و در 
جایگاه چهارم جدول قرار گرفت. «ما همه باهم هستیم» 

درمجموع 8,873,165,000 فروش داشته است.
داستان فیلم تبریزى در بسترى کمدى روایت مى شود 
و ماجراى ســقوط یک هواپیما همراه با  مسافرانى است 
که رازهاى مختلفى دارند؛ راز هایى که قرار نیست تا ابد 

پنهان بمانند . 

زهرمار
834,391,000

کارگردان: ســید جواد رضویان، تهیه کننده: جواد 
نوروزبیگى، ژانر:   کمدى. بازیگران: سیامک انصارى، 
 شبنم مقدمى، شقایق فراهانى، سیامک صفرى، نسیم 
ادبى، بــرزو ارجمند،  على اســتادى، رضا رویگرى و 

 حسین محب اهرى
«زهرمار» 200میلیون بیشتر از هفته پیش فروخت اما 
همچنان در رتبه پنجم ایستاد. این فیلم در نخستین هفته 
اکران خود   توانسته بود 822,683,000 فروش داشته باشد 

و حاال در سومین هفته از این رقم عبور کرده است. 
در فیلم رضویان رضا مردى که امروز به عنوان یک 
فرد  ارزشى شناخته  مى شود، گذشــته اى دارد که او 
را رها نمى کند و همین گذشــته براى او ایجاد دردسر 

 مى کند  و.... 

ایکس الرج
668,402,000

کارگردان: محسن توکلى، تهیه کننده: محمدحسین 
فرحبخش، ژانر: کمدى. بازیگران: اکبر عبدى، محمدرضا 
شریفى نیا، سحر قریشــى، میرطاهر مظلومى، یوسف 
تیمورى، على  صادقــى، رضا ناجــى، علیرضا قادرى، 
محمدرضا رهبرى،   هاوار قاسمى، احمد ایراندوست، مختار 
سائقى،  سحر نظام دوست، اکبر اصفهانى، سپیده مرادپور و 

با حضور بهاره رهنما
در بین فیلم هاى این جدول «ایکس الرج» بیشــترین 
افزایش فروش را داشت. این فیلم در دومین هفته از اکران 

خود در آستانه یک میلیاردى شدن قرار گرفته است. 
  «ایکس الرج» داســتان ســه جوان امروزى را  روایت 
مى کند که بعــد از رهایى از زندان و در مســیر تحقق 

رویاهایشان با اتفاقاتى غیرمنتظره روبه رو  مى شوند .    

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

خواننده ديگری که در روزهــای آينده می تواند 
حس خوب روی صحنه بودن را تجربه کند، حســين 
زمان است. اين هنرمند در  سال ۸۱ ممنوع الفعاليت 
شد. او ديگر مجوز انتشــار هيچ قطعه ای را دريافت 
نکرد. حسين زمان دليل اين ماجرا را اظهارنظرهای 
سياســی- اجتماعی اش می داند: «من به بسياری از 
اتفاقاتی که در کشور رخ داده اســت و آن اتفاقات 
را درست نمی دانستم يا مغاير با حقوق بشر يا مغاير 
با آزادی های فــردی يا مغاير بــا ارزش های هنری 
می دانســتم، اعتراض کردم. برخی اتفاقاتی که من 
نسبت به آنها واکنش نشان می دادم، در صداوسيما 
رخ می داد و من اعتراض می کردم که چرا صداوسيما 
ارزش کار هنرمندان را نمی داند؟ چرا به هنر احترام 
نمی گذارد؟ چرا ساز هنرمندان را پشت گلدان پنهان 
می کند؟ و به خاطر اين اعتراض مورد ســرزنش قرار 
می گرفتم يا برخی اوقات به خاطر همين تفکر من را به 
صداوسيما دعوت نمی کردند و بعدها اين محدوديت ها 
اضافه شــد. به طورکلی موضع گيری های سياسی 
من، البته سياســی نه به آن مفهوم اعتراضی، بلکه 
موضع گيری هايی که يک هنرمند بايد درجامعه داشته 
باشد، همگی موجب شد که بعضی ها خوششان نيايد.» 
حسين زمان از ســال ١٣٧٥ وارد عرصه خوانندگی 
شده است. او تنها ٦سال فرصت فعاليت رسمی را به 
دست آورد و ممنوع الفعاليت شد. از يک سال پيش 
نشــانه های پايان ممنوع الفعاليتی حسين زمان به 
چشم آمد؛ وقتی که او با انتشار پستی در اينستاگرام 
از مجوزگرفتن سه قطعه از ۹ قطعه ای را که به وزارت 
ارشاد فرستاده بود، خبر داد. او در اين پست گفت که 
درصورت صدور مجوز برای تمامی قطعاتش، اجرای 
زنده برگزار می کند. حاال زمان اجرای زنده فرا رسيده 
است و او می تواند در برج ميالد با مخاطبانش همراه 
شود. حسين زمان در يک پســت اينستاگرامی از 
سختی فعاليت پس از سال ها دوری از صحنه نوشته 

بود: «واقعيت تلــخ ديگر که از 
بيان آن نگرانی نــدارم، اين 

اســت که غيبت ١٧ساله و 
کنســرت  برگزاری  عدم 

آلبوم، عدم  انتشــار  و 
شرکت در برنامه های 
تلويزيونی و نداشتن 
فرصت و توان مالی 
در توليد و انتشــار 

کار های قابل توجه در 
طی ١٦ سال گذشته نه من 

را از مردم، ولی مردم را از 
من دور کرده و البته گله و 
شکوه ای از اين بابت ندارم. 
حال اين سوال برايم مطرح 
است که آيا برای اجرا های 

زنده، مخاطبان الزم را دارم؟ 
سوال ديگر که برايم وجود دارد 

اين است که با توجه به فضای موسيقی 
امروز و اصرار من در حفظ ســبک کاری 
خودم آيا می توانم از عهــده مخاطبان و 

خواسته هايشان برآيم؟»
زمان با همه اين حرف ها قرار اســت روز 
پنجشنبه سوم مرداد در دو نوبت (١٩:٣٠ و 
٢١) نخستين کنسرت خود را بعد از ۱۷ سال 
توقف در فعاليت هــا در مرکز همايش های 
برج ميالد تهران برگــزار کند. هنوز قيمت 
بليت های اين کنســرت اعالم نشده است. 

«شــب دلتنگی- ۱۳۷۶»، «فصل آشنايی- ۱۳۷۷»، 
«قصه شب- ۱۳۷۸»، «شــاپرک- ۱۳۷۹»، «مشق 
عشــق- ۱۳۸۰»، «قصه نگفتــه- ۱۳۸۵» و «قرار 
عاشقی- ۱۳۸۸» آلبوم هايی اند که اين خواننده در 

بازار موسيقی منتشر کرده است.

ممنوعه
مرداد در برج میالد روى صحنه مى روند

بود: «واقعيت تلــخ ديگر که از 
بيان آن نگرانی نــدارم، اين 

١٧اســت که غيبت ١٧اســت که غيبت ١٧ساله و 
کنســرت  برگزاری  عدم 

آلبوم، عدم  انتشــار  و 
شرکت در برنامه های 
تلويزيونی و نداشتن 
فرصت و توان مالی 
در توليد و انتشــار 

کار های قابل توجه در 
 سال گذشته نه من 

را از مردم، ولی مردم را از 
من دور کرده و البته گله و 
شکوه ای از اين بابت ندارم. 
حال اين سوال برايم مطرح 
است که آيا برای اجرا های 

زنده، مخاطبان الزم را دارم؟ 
سوال ديگر که برايم وجود دارد 

اين است که با توجه به فضای موسيقی 
امروز و اصرار من در حفظ ســبک کاری 
خودم آيا می توانم از عهــده مخاطبان و 

خواسته هايشان برآيم؟»
زمان با همه اين حرف ها قرار اســت روز 
پنجشنبه سوم مرداد در دو نوبت (١٩:٣٠ و 
۱۷) نخستين کنسرت خود را بعد از ۱۷) نخستين کنسرت خود را بعد از ۱۷ سال 
توقف در فعاليت هــا در مرکز همايش های 

«حسین زمان» و صبر ۱۷ساله

حسین زمان؛  متولد 1338 
مدت محرومیت: 17سال

زمان و مکان کنسرت:
3مرداد؛ برج میالد

هفته های پيش رو ميزبان صداهايی اســت که با خاموشی 
خداحافظی کردند و حاال قرار اســت بلندتــر از هر زمان 
ديگری شنيده شوند. سيدمجتبی حسينی، معاون هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم اعالم کرده که درحال 
حاضر هيچ هنرمندی ممنوع الفعاليت نيست: «آقای يراحی 
چندوقت پيش نمونه کاری به دفتر موسيقی ارايه کرده بود 

که مشکل داشت. درحال حاضر اگر اثر جديدی برای ارايه 
دارد، می تواند به اداره امور موسيقی مراجعه و برای انتشارش 
درصورت تأييد مجوز بگيرد. ممنوعيت فقط برای کار قبلی 
آقای يراحی بود و درحال حاضر اگــر کار جديد او موردی 
نداشته باشد، اداره امور موسيقی دليلی برای ممنوعيت اين 

خواننده هم ندارد.»


