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فرهاد مشيري در پاريس 
شرق: فرهاد مشيري يكي از پركارترين هنرمندان ايراني 
با سبك و سياق مخصوص به خود است. او اين روزها به 
همراه شماري از هنرمندان بين المللي در نمايشگاهي ويژه 
در پاريس شركت كرده است. نام نمايشگاه »هنرمندان در 
برابر زياده خواهان« است و به وقايع اخير كشورهاي عربي 

خصوصا ليبي اشاره دارد. 

محمدرضا فروتن مهر ماه به تلويزيون مي آيد
ایس�نا: س��ريال »از ياد رفته« با بازي محمدرضا فروتن 
مهرماه از شبكه اول سيما روي آنتن مي رود. اين سريال 
درباره جواني روستايي با بازي محمدرضا فروتن است كه 
با قبول ش��دن در دانش��گاه، وارد فاز جديدي از زندگي 
مي ش��ود. »از ياد رفته« را فريدون حسن پور كارگرداني 

كرده و تهيه كنندگي آن بر عهده علي لدني است. 

بازخواني ترانه هاي فريدون فروغي منتشر شد
خبرآنالین: ترانه هاي فريدون فروغي روانه بازار موسيقي 
ايران مي ش��ود اما نه با صداي اي��ن خواننده. بهرام پاييز، 
خواننده اي اس��ت كه ترانه هاي فروغي را بازخواني كرده و 
در آلبومي به نام »غم تنهايي« منتش��ر كرده اس��ت. اين 
آلبوم كه تنظيم آن را امير جاويدان بر عهده داش��ته، در 

واقع يادمان فريدون فروغي است. 

کلبهکوچکمن

دو جمله كوتاه هستي )53( 

اگ��ر گاه، در نم��از و روزه و دعاهاي خود، گرمايي از  �
محبت ح��س نمي كنيم، علتش اين اس��ت كه رس��م 
بندگي و دوستي و عاشقي را به آيين تكلف فروبرده ايم و 
منتظريم با همين مختصر دعا و نماز، شراره هاي محبت 
الهي تاروپود ما را گرما بخشند. حال آنكه دوستي با خدا، 
محدود به آداب و تكاليف ديني نيست. در اطراف هر يك 
از ما، دوستي خدا در سطح وسيعي منتشر است. اين ما 
هس��تيم كه با نگاه به آب جاري، به چهره پدر و مادر، با 
گرايش به انصاف و عدل و دوس��تي و با پرهيز از ستم و 
ستمگري و با رهاندن درماندگان و قدرداني از داشته هاي 
خود، مقدمات خيزش محبت دوجانبه را فراهم مي كنيم. 
بي روحي نمازهاي ما، علتش جز در اين نيست كه ما مثال 
از كنار يك ظلم آشكار گذر مي كنيم و او را نمي بينيم. و 
جز در اين نيست كه نعمت هاي اطراف خود را نمي بينيم. 
و دروغ در ميان ما رواج بيشتري از درستي دارد. و انصاف 
و ادب و گذش��ت، كم مشتري است. مومنان مورد اشاره 
اين آيه، با ش��هامت، از اين مهلكه به  در رفته اند. منافع 
فردي خود را در سايه منافع جمع معنا كرده اند. از كنار 
يك شاخه گل، بي تفاوت گذر نكرده اند. من مي گويم در 
فرداي قيامت، جمعيت كثيري از گله مندان، راه عبور بر 
ما خواهند بست. و خدا را به داوري خواهند خواست. كه 
 اي خدا، اين بنده تو، اين مني را كه اكس��يژنم در تمام 
عمر مصرف كرد و يادي از من نكرد. من چش��مان اويم. 
يك عمري بي اجر و مزد هر چه را كه او خواس��ت، همه 
جا و همه چيز و همه كس را براي او ديدم اما او مرا نديد. 
من دس��ت و پاي اويم، من عمر اوي��م. من برفم، بارانم، 
زمينم، آرامشم، خشمم، غيرتم، فهمم، خورشيدم، شبم، 
روزم، اشكم، لبخندم، نمازم... و خدا در تاييد گاليه هاي 
آنان مي فرمايد: و من، خداي اويم! كه همه جا با او بودم 
و او مرا نديد و باور نكرد. و اين خدا، آنقدر اهل گذش��ت 
است كه بر خشم خود نيز آبشاري از محبت مي بارد و به 
همه گله كنندگان مي فرمايد بياييد همه ما از او درگذريم. 
نمي دانم، شايد، آن روز، هم خدا و هم همه گله مندان، از 
ما و خطاهاي ما درگذرند. خطاهايي كه البته به همين 
محدوده فراموشي ما مربوط باشند. خداوند، »والذين امنوا 
اش��د حب اهلل« را به رخ مردماني مي كشد كه نه خدا را، 
كه يكي ديگر را دوس��ت دارند. و با حسرتي كه مي شود 
س��وز آن را از دل كلمه هاي همين آيه دريافت كرد، به 
آنها مي فهماند كه قرار بود اين عالقه و محبت، بين من 
و شما باش��د. چرا جاي مرا با ديگري عوض كرده ايد؟ و 
بالفاصله ادامه مي دهد: حاال كه اين طور اس��ت، بدانيد و 
آگاه باشيد بندگان مومن من، محبت شان به من، شديدتر 
و غليظ تر از محبت ش��ما به كس��اني است كه آنان را تا 
مقام خدايي باال برده ايد. من باورم بر اين است كه خداي 
خ��وب ما، محبت خود را در اطراف ما پراكنده و ما را به 
جمع آوري آنها فراخوانده است. اين طور نيست كه در يك 
س��لول انفرادي يا عمومي، اين محبت، تنها از عبادت و 
رازونياز ما بجوش��د و ما را در آتش اشتياق خود بگدازد. 
باورم بر اين اس��ت كه خدا، سهمي از محبت خود را در 
يكرنگي بشر نهاده و سهمي را در راستگويي و سهمي را 
در ع��دل و س��همي را در تميزي و نظافت و پاكيزگي و 
س��همي را در وطن دوستي و سهمي را در دستگيري از 
نيازمندان و س��همي را در قضاوت درست و در احترام و 
خدمت به پدرومادر و به همديگر و رعايت حدود فردي 
و جمعي و عبادات و لبخند و خوش��رويي و امانت داري 
و تفكر. آميخت��ن ما با هر يك از اينها، باعث مي ش��ود 
 س��هم محبت همو به دل ما راه يابد. و ما آنجا به »اش��د 
حب اهلل« مي رسيم كه سهم محبت همه اينها را به كام 
خود درانداخته باش��يم. سهم من در اين كلبه كوچك، 
پايداري اس��ت و عبادت اس��ت و نوش��تن و انديشيدن. 
چراكه دس��ت من به ساير سهم ها نمي رسد. خدايي كه 
من شناخته ام، چشم به راه بهانه اي است تا ما را در آغوش 
هميشه گشوده اش جاي دهد. بهانه هايي كه در اطراف ما 

فراوانند. كمي بايد به چشم ها بها داد. همين!
ادامه دارد 

گالري تيت مدرن لندن اعالم كرده اس��ت كه به دليل 
بحران مالي و مشكالت اقتصادي دامنگير، چندين برنامه 
از پيش اعالم شده خود را لغو مي كند. البته تيت به طور 
رس��مي اعالم كرده كه اين نمايشگاه ها با تاخير برگزار 
خواهد ش��د اما بسياري از كارشناس��ان هنري بريتانيا 
معتقدند هزينه هاي باالي برخي نمايشگاه ها و شانه خالي 
كردن حاميان مالي، فعاليت هاي هنري در اروپا را كند و 
كاهش خواهد داد. به گزارش Artinfo 70درصد فضاي 

اختصاص يافته به نمايش��گاه هاي تيت با تاخير برگزار 
خواهد شد.هزينه هاي بيش از اندازه مراسم المپيك لندن 
بخش��ي از فشار را به سمت بازار هنر لندن منتقل كرده 
است.هر چه به افتتاح مسابقات المپيك نزديك مي شويم، 
بايد منتظر خبرهاي نه چندان ش��يرين در زمينه هنر 
بريتانيا باشيم. در آخرين اقدام، نمايشگاه دو معمار معتبر 
سوييس��ي يعني هرتزوگ و دي مرون ب��ه تاخير افتاده 
است. از دولت و بخش خصوصي به شكل جداگانه  كار بر 
نخواهد آمد، بلكه در يك اتحاد منسجم مي توان بحران 
را پشت سر گذاشت. اين اظهارات نيكوالس سراتو مدير 
هنري گالري تيت است كه با نگراني تحوالت مالي بورس 

و بازار بريتانيا را دنبال مي كند. 

 در ارتباط با مميزي كتاب هاي كالس��يك به نظرم 
در اين ب��اره بايد خود نويس��ندگان اي��ن آثار مانند 
س��عدي و حافظ، را ص��دا كرد! اين روزها ش��نيده 
مي ش��ود بدون توجه به فرهنگ ملي و بومي آثاري 
كه قرن ها و قرن ها چاپ شده اند، مميزي مي شوند. 
ب��ه نظر من اين كار دور از عقل اس��ت و ما در حال 
طي كردن س��ير قهقرايي هستيم. با توجه به اينكه 
بيان ش��ده اين آثار براي كودكان بايد بازبيني شود، 

باي��د بگويم كه مش��كالت در حوزه كودك بس��يار 
عجيب تر از حوزه هاي ديگر اس��ت. فعاالن اين حوزه 
در حال همراه كردن خود با اين ش��رايط هستند و 
تالش دارند اين مسايل را از سر بگذرانند اما هر روز 
پديده تازه اي در حوزه كودك شاهد هستيم. به نظر 
من اصال فرقي بين كودك، نوجوان و بزرگساالن در 
زمينه مميزي وجود ندارد. بايد اثر چاپ شود. بعد از 
چاپ اگر شاكي خصوصي داشت، مراحل قانوني خود 
را ط��ي كند و اين عملكرد ها با متون كهن فارس��ي 
اصال صحيح نيست. هرگونه مميزي در هر متن ادبي 
به هر ش��كلي، خود به خود مانع خالقيت نويسنده و 

مخاطب مي شود. 

سير قهقرایيكاسه ها بر سر هنر شكسته مي شود

حراج ها هميش��ه عرصه سوداگري نيست. با اينكه تاكيد حراج هاي هنري 
روي مب��ادالت آثار و خريد و فروش آنهاس��ت، ام��ا گاه هنرمندان براي التيام 
دردهاي نيازمندان، فاجعه زدگان و كودكان بي سرپرست پيشقدم مي شوند. اين 
بار هنرمندان ايراني پيشقدم شده اند تا در حراج 10مهرماه موسسه ساتبيز در 
لندن، به ياري كودكان بي سرپرست بروند؛ در حالي كه هيچ يك از هنرمندان 
شركت كننده در اين اقدام خيرخواهانه حاضر به اعالم نام خود نشده اند. عوايد 
حاصل از فروش آثار اين 10 هنرمند ايراني از طريق موسس��ه خيريه حمايت 
از كودكان بي سرپرست )Charity Kids Company( صرف امور خيريه و 
بشردوستانه خواهد شد. موسسه خيريه حمايت از كودكان بي سرپرست، اعتبار 
خاصي دارد و در س��ال 2007 جايزه »عدالت و حقوق انس��اني« )ليبرتي( را 
دريافت كرد. محمد احصايي، هنرمند پيشكسوت ايراني ضمن مثبت خواندن 
اقدام هنرمندان ايراني به »شرق« گفت: »طي چهار، پنج سال گذشته شاهد 
سربلندي نام ايران در بازار اقتصاد هنر بوده ايم، چه خوب كه در كنار موفقيت هاي 
پي درپي هنرمندان هر از گاهي يك بار شاهد حركت هايي انسان دوستانه نظير 
حراج آتي موسس��ه ساتبيز در لندن باشيم.« اين هنرمند ركورددار حراج هاي 
جهاني در ادامه اضافه كرد: »حراج هاي هنري در كنار كمك به تبادالت هنري، 
زمينه اي براي كشف ابعاد بومي هنر ايران بوده اند. ما طي 30 سال گذشته به 
داليلي در هنر جهان حضور نداشته ايم. هم اكنون شرايط حضور هنر ايران در 
عرصه بين المللي تثبيت ش��ده تر شده و روند خريد و فروش آثار شكل بهتري 
گرفته. گواه اين مساله هم آن است كه هنرمندان ايراني حاضر مي شوند در يك 

حراج بين المللي و معتبر دست به اقدامي نيكوكارانه بزنند؛ اقدامي كه اين روزها 
هنرمندان عرب هم روي آن تمركز دارند.« از سوي ديگر، لينا الزار )كارشناس 
بخش خاورميانه حراج ساتبيز( با اش��اره به اختصاص عوايد حاصل از فروش 
آثار 10 هنرمند معاصر ايراني به كودكان بي سرپرس��ت گفت: »با خوشحالي 
تمام اعالم مي كنم كه امس��ال 10 هنرمند ايراني در حراج ماه اكتبر موسسه 
ساتبيز لندن حضور دارند و بنابر درخواست خودشان آثارشان را براي حمايت 
از كودكان بي سرپرست اختصاص داده اند و عوايد فروش اين آثار صرف كمك 
به موسسه خيريه كودكان بي سرپرست خواهد شد. ما همين جا از هنرمندان 
ايراني براي شركت در اين اقدام خيرخواهانه تقدير مي كنيم.« اما در كنار اين 
بخش وي ژه در حراج اكتبر ساتبيز كه مايه سربلندي هنرمندان ايران است، آثار 
ديگ��ر هنرمندان ايراني و عرب طبق روال ديگ��ر دوره ها در اين حراج چكش 
مي خورد. جالب اينجاست كه سهراب سپهري با اثري بدون عنوان گران ترين 
هنرمند اين حراج تعيين ش��ده است. براي اين اثر بدون عنوان سپهري كه از 
مجموعه درختان او انتخاب ش��ده، برآورد اوليه 320 تا 480 هزار دالر تعيين 
شده است. دركنار سپهري، فرهاد مشيري ديگر هنرمند ايراني است كه با سه 
اثر »گنبد آبي« )95 ت��ا 120 هزار دالر(، بدون عنوان )150 تا 230 هزار دالر( 
و يك نقاش��يخط )230 تا 400 ه��زار دالر( حضور دارد. محمد احصايي ديگر 
هنرمند حاضر در اين حراج است كه اثر او 95 تا 120 هزار دالر قيمت گذاري 
شده و جزو آثار بدون عنوان اوست. حضور ايراني ها البته به سپهري، مشيري و 
احصايي ختم نمي شود. بهمن محصص، رضا درخشاني، صادق تيرافكن، نويد 

نور و هديه شفيعي نيز جزو ديگر ايرانيان حاضر در حراج ساتبيز لندن هستند. 
هنرمندان عرب و خصوصا عراقي نيز حضور چشمگيري در اين رخداد هنري 
خواهند داشت. از ميان آنها يوسف احمد هنرمند قطري با اثري با قيمت 30 هزار 
دالر و جواد سليم از عراق كه چند سال پيش در حراج بونامز به ركورد 300 هزار 
دالري دس��ت يافت، حضور ويژه اي دارند. بهاي اثر يوسف احمد در اين حراج 
تحت عنوان »چهره يك دوش��يزه« )1950( به قيمت 110 تا 140 هزار دالر 
برآورد اوليه شده است. بنابر اعالم مسووالن حراج ساتبيز، در حراج چهار اكتبر 

123 اثر با ارزش اوليه بيش از چهار ميليون دالر چكش خواهد خورد. 
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ژاله علو كه نريشن مجموعه تلويزيوني »سايه روشن«  �
را مي خواند، تاكيد كرد براي نريش��ن هاي اين س��ريال 
صدايش را مس��ن تر كرده است تا همخواني بيشتري با 

فضاي پروژه داشته باشد. 
ميرجالل الدين كزازي ش��اهنامه پژوه در سال جاري  �

تحصيلي جديد به تدريس »متون حماس��ي و رزم نامه« 
مي پردازد. 

آثار شاخص هجدهمين جشنواره بين المللي هنرهاي  �
تجسمي جوانان در نمايش��گاه هايي در سطح كشور به 

نمايش درمي آيد. 
هفتمين جشنواره فيلم كوتاه ديني »رويش« با تقدير  �

از سيدرضا ميركريمي در مشهد برگزار مي شود. 
نمايش »ورود آقايان ممنوع« به كارگرداني كتايون  �

فيض مرندي نوش��ته آرش عباس��ي بعد از چند مرحله 
بازبيني مجوز اجرا گرفت و در صورت آماده شدن دكور 
نمايش از جمعه 25 شهريور اجراي عمومي خود را آغاز 

مي كند. 

مس��ووالن ش��بكه الجزيره در مصر از توقف پخش  �
برنامه هاي اين شبكه و مصادره شدن دستگاه هاي موجود 

در دفتر اين شبكه توسط مسووالن مصري خبر دادند. 
در جشنواره فيلم تورنتو، عالوه بر لغو تمام برنامه هاي  �

نمايش فيلم، برنامه هاي اجتماعي و فرش قرمز ها، به مناسبت 
حادثه يازدهم  سپتامبر، مراسم ويژه اي برگزار كردند. 

»هيو هادسون«، كارگردان آمريكايي به عنوان رييس  �
هيات داوران جشنواره فيلم بمبئي انتخاب شد. 

بخشنامه جدید معاون سيما به مدیران: 
تصوير مثلث هاي عشقي و مردان 
نيمه برهنه در تلويزيون ممنوع شد

طبق بخش��نامه جديد معاون س��يما طرح و تصوير  �
مثلث ه��اي عش��قي و م��ردان نيمه برهنه در س��يماي 
جمهوري اسالمي ايران ممنوع اعالم شد. طبق بخشنامه 
جديد معاون س��يما كه ب��ه مديران ش��بكه ها و مراكز 
اس��تان ها، گروه هاي برنامه س��از و مديران تامين برنامه 
ابالغ ش��ده اس��ت، طرح تركيب هاي عشقي هوس آلود 
و مثلث هاي عش��قي مگر به منظور بيان تقبيح آن و در 
حداقل ممكن ممنوع اس��ت. همچني��ن بايد از اختالط 
بي مورد زن و مرد در توليدات تلويزيوني در صحنه هايي 
نظير عروس��ي، ميهماني خانوادگي، فضاه��اي كاري و 
همچنين جش��ن ها اكيدا خودداري شود. نمايش مردان 
نيمه برهنه در توليدات داخلي و خارجي نيز ممنوع است. 
بنا بر اين گزارش، پخش برنامه هايي كه مروج عادي سازي 
روابط محرم و نامحرم و شكستن حريم هاي شرعي ميان 

آنها مي شود، نيز ممنوع است. 

كنسرت آنسامبل مسايا 
15 قطع��ه برگرفته از آثار جاودان موس��يقي معاصر  �

جهان ب��ه همراه آثاري از هانيبال يوس��ف در كنس��رت 
آنس��امبل مس��ايا در روزهاي 24 و 25 ش��هريور در تاالر 
وحدت برگزار مي ش��ود. آنسامبل مس��ايا در همكاري با 
علي جعفري پويان به عنوان اركس��تر مايستر و گروهي از 
خوانندگان و نوازندگان سازهاي بادي، ضربي، الكترونيك 
گردهم آمده اند. همزمان با اجراي كنسرت، شروين پاشايي 
نيز نقاشي خواهد كشيد و گروه كر كودكان و بزرگساالن 
ناميرا با بيش از 60 نفر نيز اجرا خواهند داشت. اغلب اين 
آثار در ستايش خداوند است كه از ساعت 21 آغاز مي شود. 

اسامي هيات انتخاب مشخص شد
نماينده ايران در آينده نزديك 

اعالم مي شود
ش�رق: وقتي خبر انتخاب »جدايي نادر از سيمين«  �

براي ش��ركت در رقابت اسكار آخر ش��ب گذشته روي 
خروجي روزنامه تهران تايمز رفت خيلي از عالقه مندان 
س��ينما آن را هديه معاونت سينمايي و بنياد سينمايي 
فارابي براي روز ملي س��ينما تلقي كردند و همان نيمه 
شب به سينماي ايران تبريك گفتند. البته خوشحالي از 
انتخاب جدايي نادر از سيمين از ارزش هاي دو فيلم »يك 
حبه قند« و »آلزايمر« كم نمي كرد، صرفا از اين لحاظ بود 
كه هيات انتخاب فيلمي كه شانس بيشتري در رقابت با 
آثار كارگرداناني چون آلمادورا و ناني مورتي را برگزيدند. 
اما خوشحالي اي كه با خبر تكذيب اين خبر توسط احمد 
ميرعاليي، مديرعامل بنياد سينمايي فارابي بيشتر دوام 
نيافت. احمد ميرعاليي دوش��نبه ب��ا تكذيب خبري كه 
ته��ران تايمز روي خروجي خ��ود درباره انتخاب جدايي 
نادر از س��يمين به عنوان نماينده ايران در اسكار گفت: 
»تا 9 مهرماه براي معرفي نماينده سينماي ايران به اسكار 
فرصت داريم و تاكنون تنها 18 كشور نماينده خودشان را 
معرفي كرده اند.« ميرعاليي با گاليه از اينكه اعالم مي شود 
زمان را براي معرفي فيلم از دس��ت داده ايم خاطرنشان 
ك��رد: »از ح��دود 70-60 كش��وري كه به اس��كار فيلم 
معرفي مي كنند تاكنون تنها 18 كشور انتخاب هايشان 
را كرده اند.« مديرعامل بنياد س��ينمايي فارابي البته در 
بخش ديگري از گفت وگوي خود با خبرگزاري ايس��نا با 
بيان اينكه هيات انتخاب نماينده س��ينماي ايران براي 
اس��كار در حال بررسي گزينه نهايي براي معرفي است، 
اع��الم كرد كه ن��ام اين هيات معرفي نخواهد ش��د. اما 
ساعتي بعد همين خبرگزاري به نقل از امير اسفندياري، 
سخنگوي اين هيات اسامي آن را معرفي كرد: »خانم ها 
رويا تيموريان و پوران درخشنده و آقايان محمد بزرگ نيا، 
شهرام جعفري نژاد، محمد داوودي، عليرضا شجاع نوري، 
مهدي صباغ زاده، رس��ول صدرعاملي و امير اسفندياري 

بررس��ي هاي الزم درباره فيلم هاي واجد شرايط را طبق 
مقررات اين رويداد سينمايي انجام داده اند.«نكته جالب 
اين بود كه پي��ش از اين ميرعاليي اعالم كرده بود تنها 
سه فيلم، جدايي نادر از سيمين، آلزايمر و يك حبه قند 
را براي بررس��ي نهايي انتخاب كرده بودند. اما گفته هاي 
اسفندياري نشان از بررسي فيلم هاي ديگري هم مي دهد. 
به اين دليل كه گفته بود: »بايد توجه داش��ته باشيم ما 
در طول س��ال بيش از 60 فيلم اكران مي كنيم كه اينها 
بايد توس��ط 9 كارش��ناس خبره اي كه انتخاب شده اند، 
بررسي ش��وند و باال بودن تعداد فيلم هاي ما به هر حال 
زمان بيشتري را طلب مي كند. با توجه به مقررات موجود، 
خانم پوران درخشنده و آقاي رسول صدرعاملي اعضاي 
اين هي��ات به درخواس��ت خود فيلم هاي اكران ش��ده 
»خواب هاي دنباله دار« و »زندگي با چشمان بسته« را از 
جريان بررسي ها خارج كرده اند.«سخنگوي هيات انتخاب 
فيلم ايراني اس��كار تاكيد كرد كه تمامي خبرهايي كه از 
مجاري ديگر منتشر شده يا مي شود هيچ گونه سنديتي 
ندارند. حاال باز عالقه مندان سينما بايد منتظر باشند تا 
باالخره مش��خص شود از پشت درهاي بسته اين هيات، 
كدام فيلم به سالن كداك تياتر و فرش قرمز خواهد رفت. 

توسطكمپانيبتهوونوشوپن

آثار فریبرز الچيني در جهان منتشر مي شود
پرفروشترينفيلمهايسينمايجهاندراينهفته

پيروزي »سرایت« در گيشه
آث��ار و كتاب هاي فريبرز 
 Schott music الچيني را
در س��طح جهان منتش��ر 
مي كن��د. فريب��رز الچيني 
 به ش��رق در اين باره گفت: 
»شش ماه پيش در جشنواره 
كن نمايش��گاه موس��يقي 
بين المللي برگزار شده بود و 

من هم آثار كالسيك پيانو خودم را ارايه كردم. دكتر پيتر 
هانسر اشتركر به عنوان تهيه كننده از آثار من استقبال كرد 
و برايم پيش قراردادي فرستاد. پس از آن به آلمان رفتم و با 
اين شركت قرارداد بستم.« شركت شات موزيك 270 سال 
در زمينه انتش��ار آثار هنري س��ابقه دارد و قرار است آثار 
اين هنرمند ايراني را در تمام دنيا منتش��ر كند. الچيني 

در اين ب��اره اف��زود: »بس��يار 
خوشحالم كه در اين موقعيت 
قرار گرفتم و براي من امتياز 
بزرگي است كه آثارم توسط 
يك كمپان��ي بين المللي كه 
آثار موسيقيدانان بزرگي چون 
بتهوون و ش��وپن را منتش��ر 
كرده، در سطح جهان توزيع 
مي شود. در تمام خاورميانه اين اتفاق فقط براي من افتاده 
اس��ت و فكر مي كنم افتخار بزرگي ب��راي خودم و مردم 
كشورم باش��د. تعدادي از آثاري كه قرار است توسط اين 
شركت منتشر شود، قبال با مجوز وزارت ارشاد به نام مرثيه 
انتش��ار يافته بود اما اين بار در 10هزار نسخه در سراسر 

جهان توزيع مي شو د. 

ب��ه  »س��رايت«  فيل��م 
كارگرداني استيون سودربرگ، 
همان ط��ور ك��ه پيش بين��ي 
مي شد به ياري گروه پروپيمان 
بازيگران مش��هورش توانست 
جايگاه اول جدول فروش آخر 
هفته را به خود اختصاص دهد. 
اين فيلم كه درباره تالش يك 

گروه از پزشكان براي جلوگيري از اپيدمي مرگبار است و در 
آن بازيگراني مانند گوينت پالترو، مت ديمون، كيت وينسلت 
و جود ال حضور دارند. اين فيلم در س��ه روز اول اكران موفق 
ش��د 23 ميليون و يكصد هزار دالر در سه هزار و 222 سالن 
س��ينماي آمريكاي شمالي فروش داشته باشد. دومين فيلم 
ج��دول ف��روش اين هفت��ه، »كمك« بود كه در س��ه هفته 

گذش��ته در صدر قرار داشت 
و با هشت ميليون و 700 هزار 
دالر در س��ه روز جمعه، شنبه 
و يكش��نبه توانس��ت جم��ع 
ف��روش ماه گذش��ته اش را به 
137 ميلي��ون دالر در آمريكا 
و كان��ادا و 140 ميلي��ون دالر 
در س��اير بازارها برساند. درام 
ورزشي »جنگجو« با فروش نااميد  كننده پنج ميليون و 600 هزار 
دالر در س��ه روز اول اكران، سوم شد و »بدهي«، »كلمبيانا«، 
»پيدايش س��ياره ميمون ها«، »شب كوسه 3بعدي«، »آپولو 
18«، »برادر ابله ما« و »بچه هاي جاس��وس4« با ارقامي بين 
پنج ميليون و دو ميليون و 500 ه��زار دالر رده هاي چهارم تا 

دهم جدول اين هفته را اشغال كردند. 

گزارش
تصویری

پرتره فردي كه مدعي است در نوجواني با 
پرستاري اش از خودكشي »فرويد« جلوگیري كرده ، 
چکش حراج مي خورد. اين يکي از اولین نقاشي هاي 

»لوسین فرويد« است كه در آن پسري به نام »چارلي 
لوملي« به تصوير كشیده شده و به قیمت تخمیني 

چهار میلیون پوند به حراج گذاشته مي شود. 

برندگان جوايز خالقانه ِامي كه پیش از اهداي جوايز اصلي 
اين جايزه معرفي مي شوند، اعالم شدند. جايزه بهترين 

بازيگر زن میهمان سريال كمدي به گويینت پالترو براي 
»ِگلي« رسید. جاستین تیمبرلیك، خواننده جايزه بهترين 

بازيگر مرد میهمان سريال كمدي را براي »شنبه شب 
به طور زنده« گرفت. 

اتفاق

آنجلیا جولي  بازيگر 36 ساله آمريکايي روز يکشنبه در 
لندن به محل كار ريدلي اسکات فیلمساز بريتانیايي و 

كارگردان فیلم »گالدياتور« رفت و در هنگام بازگشت 
خیابان را بند آورد. آنجلینا جولي هنگام خروج از دفتر 

اسکات در محله سوهو با استقبال غیرمنتظره مردم، 
خبرنگاران و عکاسان روبه رو شد. جولي متني شبیه 

فیلمنامه در دست داشت كه نشان مي دهد احتماال قرار 
است در فیلم جديد اسکات بازي كند. 

اندي ويتفیلد كه در »اسپارتاكوس: خون و شن« نقش 
اسپارتاكوس را بازي كرد در سن 39 سالگي درگذشت.

سم ِمي دو، مدير برنامه هاي اندي ويتفیلد گفت او 
يکشنبه در سیدني استرالیا پس از 18 ماه مبارزه با 

سرطان غدد لنفاوي فوت كرد. ويتفیلد متولد ولز بود و 
سال 1999 به استرالیا نقل مکان كرد. او تا زماني كه 
در سريال »اسپارتاكوس« نقش يك برده را بازي كرد، 

شهرتي نداشت.

علیرضا امیرحاجبي
 

محمدرضا يوسفي
نويسنده

ساتبيزوهنرمندانكشورمانبهياريكودكانبيسرپرستميروند

حراج خيريه 10هنرمند ايراني در لندن
پرويز براتي 


