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احمد دامود نویسنده، پژوهشگر، مدرس، مترجم و بازیگر، ســینما، تئاتر و تلویزیون در ۸4 سالگی 
درگذشت. دامود قبل از پیروزی انقالب اسالمی نیزسابقه فعالیت اجرایی داشت و پس از انقالب برای ادامه 
تحصیل به آمریکا رفت و موفق به دریافت کارشناسی ارشد ارتباطات جمعی سینما و تلویزیون از دانشگاه 
کلمبیا آمریکا و کارشناسی ارشد آموزش تئاتر از دانشگاه لویوال آمریکا شد. مرحوم دامود اوایل دهه 70 به 
ایران بازگشت و در کنار تدریس مشغول کار بازیگری شد. درباره کارگردانی، بازیگری و پرفرمنس آرت، 
بازیگری حرفه ای، اصول کارگردانی در تئاتر،  بازیگری متد، تکنیک بازیگری، تنها بخشی از کتاب هایی 

هستند که توسط این استاد تئاتر به نگارش درآمدند. /تسنیم

ظرفیت کنسرت رضا صادقی در نیشابور، بدون تبلیغات تکمیل شد. با باز شدن راه برگزاری کنسرت 
خوانندگان مختلف در خراسان رضوی و پس از اینکه حجت  اشرف زاده هشت سانس کنسرت در نیشابور 
برگزار کرد و علی زندوکیلی هفته گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا پرداخت، حاال نوبت رضا 

صادقی است  که قرار است 27 و 2۸ اسفند به نیشابور سفر کند و چهار سانس کنسرت برگزار کند.
نکته جالب کنسرت صادقی نیز این است که علی رغم تبلیغات بسیار محدود و همچنین گرفتاری هایی 
که مردم در روزهای آخر سال دارند، بر اساس آمار بلیت فروشی در یکی از سایت های فروش بلیت ظرفیت 

تمام چهار سانس کنسرت او تکمیل شده و شاید برای سومین شب نیز تمدید شود./ایسنا

کنسرت صادقی سولد اوت شداحمد دامود درگذشت

ساخت پارکینگ روی دو اثر تاریخی تخریب گرافیتی بنکسی در انگلستانکتاب تازه میشل اوباما وارد بازار نشر شد
کتاب »نوری که در خود داریم« نوشته میشل اوباما با ترجمه هانیه 

علیایی منتشر شد.
در نوشته پشــت جلد کتاب می خوانیم: اگر نور خود را بشناسی، 
خودت را می شناسی. هرکس داستان خود را به نیکی می داند. در تجربه 
من، این نوع خودشناسی اعتماد به نفس می آورد و موجب ایجاد آرامش 
و ارتباط معنادار با دیگران می شود؛ این برای من مبنای همه چیز است. 
یک نور، نوری دیگر را تغذیه می کند. یک خانواده قوی به افراد بیشتری 
نیرو می بخشد. و یک جامعه فعال می تواند شهروندان خود را برانگیزد. 
میشــل اوباما در این کتاب، ِخرد عملی و استراتژی های قدرتمند 
خود را برای امیدوار ماندن و متعادل بودن در دنیای نامطمئن امروز با 

خوانندگانش به اشتراک گذاشته است.
 کتاب »نوری که در خود داریم« در 272 صفحه با شمارگان 400 
نســخه و قیمت 1۶۵ هزار تومان در بنگاه ترجمه و نشر پارسه عرضه 

شده است./ایسنا

اثر هنری که »بنکسی«  هنرمند مشــهور گرافیتی کار بر روی 
دیوار یک خانه روستایی قدیمی واقع در انگلستان خلق کرده بود 
به همراه این خانه تخریب شد. خانه روستایی ۵00 ساله و متروکه  
که اثر هنری »بنکسی« بر روی یکی از دیوارهای آن نقش بسته بود 
درحالی روز سه شنبه تخریب شد که »بنکسی«  روز بعد از تخریب، 
این گرافیتی را به عنوان یکی از آثار هنری  که خلق کرده تایید کرد.

این اثر هنری »صبح فرارسیده است«  نام داشت و پسربچه ای را 
به همراه گربه ای نشان می داد که پرده های آهنین را کنار زده اند و 

از پنجره منظره بیرون را تماشا می کنند.
روز چهارشنبه، »بنکسی«  با انتشار تصاویری از این گرافیتی 
در صفحه اینســتاگرامش اصالت آن را تایید کــرد و تصویری از 

ساختمان تخریب شده را نیز منتشر کرد.
محوطه اطراف این خانه روستایی به یک شرکت توسعه امالک 

تعلق دارد که قصد دارد  ۶7 خانه در آن بسازد./ایسنا

یک باستان شناس از تخریب کامل دو عمارت شاخص تاریخی در 
شهرستان نرماشیر کرمان به خاطر ساخت پارکینگ خبر داد.

در حاشیه جنوبی جاده بمـ  زاهدان، در شمال روستای حسین آباِد 
پشتروِد شهرستان نرماشیر)استان کرمان(، سه عمارت شاخص وجود 
داشت که در روزهای اخیر دو بنا از آن ها با بولدوزر به کلی تخریب شده 
است. به گفته قادر شیروانیـ   باستان شناسـ  تخریب این آثار توسط 
دهیاری روستای حســین آباد و به منظور ایجاد پارکینگ در ورودی 

روستا انجام شده است.
این بناها که به خاطر نقشه چلیپایی به »چهار در« معروف بودند 
در دهه 1340 از سوی »مرکز باستانشناســی ایران« مورد بررسی 
قرار گرفته بودند. شــیروانی همچنین گفت:  پیش تر به تخریب های 
شهر کهن نرماشیر و دادخواهی میراث دوستان منطقه در این زمینه 
پرداخته بودم، ولی متاسفانه واکنش مناسبی از سوی میراث فرهنگی 

استان دیده نشد./ایسنا

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه این دولت، دولت صادق الوعد است، گفت: 
تالش ما اعتالی فرهنگ و هنر در همه بخش های کشور است.  محمدمهدی اسماعیلی، 25 
اسفندماه در آیین افتتاحیه سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی که در شیروان 
برگزار شد، اظهار کرد: نظام اسالمی ما به فرهنگ و هنر نگاهی متعالی دارد و آن را پیشرانی 
در عرصه پیشرفت کشور می داند. وی افزود: نگاه نظام جمهوری اسالمی به هنر، نگاهی اصیل 
است و به هنرمند به عنوان فردی نخبه و خردمند می نگرد. وی با بیان اینکه در مسیر 44 
ساله انقالب، اهالی فرهنگ و هنر همواره همراه انقالب بوده اند، افزود: اهالی فرهنگ و هنر 
پیشتاز همه تحوالت بوده و انقالب را همراهی کرده اند. اسماعیلی با بیان اینکه هنرمندان 
عشق و عالقه مردم را به زبان هنر بیان می کنند، گفت: در برنامه هایی که طی این جشنواره 
برگزار شد، شاهد بودیم که مضراب هنرمندان، عشق و محبت به خداوند، انسان های کامل 
همانند ائمه اطهار، ترویج عاطفه، محبت و مودت در موسیقی اصیل بود که مورد عالقه مردم 
است. وی با بیان اینکه نظام هنری کشور به استقرار رسیده است، اظهار کرد: دلیل این امر 
نیز آن است که در حوزه فرهنگ و هنر هیچ شخصیتی داناتر و عالم تر از رهبر معظم انقالب 
نسبت به فضای هنری وجود ندارد و ایشان با تسلطی که به این حوزه دارند از این حوزه صیانت 
می کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: به تأسی از برنامه تحولی دولت، برای 
اعتالی فرهنگ و هنر در همه بخش های کشور متناسب با ظرفیت آن ها برنامه داریم. وی 
تاکید کرد: خراسان شمالی پایگاه بزرگ موسیقی نوایی و مقامی شناخته می شود و وظیفه 
ما نیز پاسداشت این هنر اصیل بوده و از برنامه های جدید در این حوزه استقبال می کنیم. 
اسماعیلی افزود: علی رغم فشردگی های برنامه های این سفر نتوانستیم به همه برنامه ها از 

جمله دیدار با اهالی فرهنگ و هنر برسیم و شرمنده آن ها هستیم./صباخبر

وزیر فرهنگ:
 نظام هنری کشور به استقرار رسیده است 


