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 واکنش گسترده هنرمندان
  سینما، موسیقی و فوتبالیست ها 

به درگذشت مرتضی پاشایی 
مرِگ مرتضی پاش��ایی ب��ا واکنِش بس��یاری از 
هنرمندان روبه رو شده است. بسیاری از چهره های 
سینمایی و موس��یقایی، در پیام ها و گفته هایی در 
رسانه ها یا فضاهای مجازی شخصی شان نسبت به 
رفتن این هنرمند واکنش نشان دادند که در ادامه 

تعدادی از آنان را می خوانیم. 
محس�ن یگانه: دیگه نگرانت نیس��تیم... االن 
تو نگرانمونی! ی��ه عالمه حرف مون��ده تو گلوم که 
دلم میخواد بنویس��م تو این پست ولی بازم ساکت 
میشم... مرتضی عزیز، فکر نکنم خودت هم راضی 
به ناراحتی دوس��ت ها و دوس��تدارانت باشی، واسه 
همین فکر کنم به تو و یادت فقط رنگ سفید میاد... 
آروم بخواب دوست من... دوستان شما هم ناراحت 
نباشید... االن حال مرتضی خیلی از همیشه بهتره... 
اش��ک نریزید... لبخند بزنید به خاطر آدمی که یه 

تصویر خوب از خودش به جا گذاشت و رفت... 
رضا یزدانی: تنها صداست که می ماند... مرتضی 
پاشایی رفت ولی صدا و ترانه هاش همیشه تو زندگی 

و قلب مردم و طرفداراش جاریه...روحش شاد.
مهناز افش�ار: پیش از این با تمام وجود آرزو و 
خواستمان سالمتی شما بود و حاال باید عمیقا عزادار 
باشیم. کاش اینقدر عجله نمي کردیم و پیشتاز در 
خبر رفتنت نبودیم و عمیقا با مثبت اندیشی بیشتری 
منتظر ایس��تادن دوباره ات بودیم. افسوس شما با 
صدای زیبایت همیش��ه هس��تی. آقای پاشایی در 
میان عمیق ترین تاریکی ها به دو چش��م غمگینی 
می اندیشم و به پنجه هایی که خاک، خاک مهربان 

آن را می پوشاند.
الناز شاکردوست: دوستان متاسفانه من همین 
االن این خبر غم انگیز رو شنیدم، واقعاً نمیدونم واسه 
از دس��ت دادن این هنرمند دوست داشتنی با اون 
صدای پُر از احساس و دلنش��ینش باید چه واژه ای 
گفت. مرتضی جان تا همیش��ه جایت در بینمون 
خالیست.. ایمان دارم بهشتی در انتظار توست که 
بی تردید بهت��ر از این دنیای پر از رنگ و ریاس��ت.. 
شاید تنها چیزی که در این لحظات میتونه ذره ای 
تسکین دهنده دل همه ما دوستدارانت باشه همین 
صدایی ست که از تو تا همیشه به یادگار باقی است. 

روحت شاد.
بهنام تشکر: دوست داش��تیم روزها بگذرن و 
هر لحظ��ه از خبر بهبودی کامل مرتضی پاش��ایی 
بش��نویم، اما متاس��فانه صبح امروز ای��ن خواننده 
دوست داش��تنی کش��ورمون به علت ایست قلبی 
درگذش��ت! این اتفاق رو به جامعه هنر، مردم ایران 
و خانواده محترم  پاش��ایی  تس��لیت میگیم! بغضم 
گرفته وقتشه ببارم... چه بی هوا هوای گریه دارم... باز 
کاغذام با تو خط خطی ش��د... خدا این حس و حالو 

دوست ندارم!
بهاره رهنما: مرگ به قول سهراب گاه با خوشه 
انگور می آید به دهان. مرتضی پاش��ایی از کنارمون 
رفت اون صبور بود و مهربان با دنیا و ش��جاع چون 
درعین مبارزه با بیماریش سفر مرگ رو با پذیرش 
پذیرفته بود. روح جوان و هنرمندش قرین مهربانی 
خداوند باد. لطفا فاتحه و صلواتی با خواندن پس��ت 
هدیه روحش کنید. تو کنسرت آخرش با وجود اوج 
بیماری با عشق برای طرفدارانش خوند و با جرأت 

روی صحنه بود...
بهنوش طباطبایی: چه بخواهیم چه نخواهیم 

محکوم به رفتنیم.
شبنم مقدمی: تنها صداس��ت که می ماند... و 
مرگ، پایان هیچ کبوتری نیس��ت مرتضی... پایان 

بی قراری ها... آغاز آرامشت مبارک.
باران کوث�ری: پ��روردگارا این س��رزمین را از 

خشکسالی و دروغ و مرگ جوانانش در امان بدار.
نیوشا ضیغمی: تو رفتی ولی یاد تو ماندنیست ... 

آرامشت مبارک مرتضی عزیز.
شاهرخ استخری: روحت شاد مرتضی...

دکتر محمود گلزاری )معاونت ساماندهی امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان(: مرتضی پاش��ایی، 
هنرمند جوان و خواننده جش��ن ملی بخشش در 
جوار رحمت و بخش��ش الهی آرمید. نام او پرآوازه و 

یاد او گرامی.
پریناز ایزدیار: میدونی حالم ای��ن روزا بدتر از 

همست.
داری�وش فرضیایی )عمو پورن��گ(: وقتی بابا 
رفت هر روز با نگاه کردن ب��ه یادگاری هاش دلم رو 
آروم می کردم همون - تسبیح و انگشتر و ساعت و 
تلفنش که دیگه هرگز زنگ نخورد... مرتضی جان 
حاال که تو رفتی چطور می تونیم با شنیدن صدات 
دلهامون رو آروم کنیم... خیلی سخته؛ خیلی... حاال 
نوبت توست که نگران ما باشی... چطور باید نبودنت 

رو باور کنیم و با جای خالیت کنار بیاییم...
آرش برهان�ی: این ج��وری عزی��ز از دنیا رفتن 
سعادت میخاد، مرتضی میان دعای خیر هموطناش 
رفت، مهم اینه که بعد از رفتنمون خاطرات خوبی 
برای هم بجا بذاریم. مرتضی جان میدونم جات تو 
بهشته روحش ش��اد. درگذش��ت مرتضی عزیز را 

تسلیت  میگم.
الله صبوری: یک س��ال پیش بود، دعوت شدم 
کیش، جشنواره تابستانی، روزی که اجرای من بود، 
قبل از این که روی استیج بروم، خواننده جوانی روی 
اس��تیج رفت، همه می شناختندش، صدای گرمی 
داش��ت و مرا صدا کرد روی استیج، صمیمی بود و 
مردمی... آلبومش را هدیه داد... مرتضی پاش��ایی... 
به س��ی دی اش نگاه می کنم... دلم آتش می گیرد... 

تسلیت به همه دوستدارانش.
روناک یونس�ی: برادر جان خداحافظ. سالم ما 

رو به خدا برسون.
الهام پاوه نژاد: عاش��قی جاده ی��ک طرفه بود 

مهربان... روحت رها شد و جانت آرام گرفت.

چهره
دریچه

اتفاقخبر
 جایزه  »پالم اسپرینگز« 

برای »جولین مور«
 تمدید نمایش های 
تماشاخانه ایرانشهر

 شورایعالی تهیه کنندگان 
به وزیر ارشاد بیانیه داد 

فیل��م  بین الملل��ی  جش��نواره  ایس�نا| 
»پالم اسپرینگز« روز سوم ژانویه از »جولین مور«، 
بازیگر سرشناس و 54ساله انگلیسی - آمریکایی 
با اعطای جایزه دس��تاورد س��ینمایی »صحرای 
پالم اس��پرینگز« تقدیر می کند. جولین مور که با 
نقش آفرینی درخش��ان در فیلم »هنوز آلیس« در 
نقش یک زن مبتال به آلزایمر یک��ی از بخت های 
اصلی فصل جوایز سینمایی و اسکار است، امسال 
در شصت وهفتمین جش��نواره فیلم کن موفق به 
کس��ب جایزه بهترین بازیگر زن این رویداد معتبر 
سینمایی برای نقش آفرینی در فیلم »نقشه هایی به 
ستارگان« شد. »جولیان مور« متولد سوم دسامبر 
1960، پس از اتمام دوره تئاتر در دانشگاه بوستون، 
کارش را با حضور در چند نقش تلویزیونی آغاز کرد. 
وی حرفه بازیگری را از دهه 90 آغاز کرد، اما تا اوایل 

آن دهه، نقش های دوم را ایفا می کرد. 

نمایش »صدای آهس��ته برف« ب��ه کارگردانی 
جابر رمضانی که از 28 مهرماه اجرای خود در تاالر 
استاد س��مندریان را آغاز کرده و همچنین نمایش 
»باالخره این زندگ��ی مال کیه؟« ب��ه کارگردانی 
اشکان خیل نژاد تا شش��م آذرماه به اجراهای خود 
ادامه می دهند.  »صدای آهس��ته ب��رف« با حضور 
بازیگران��ی چون افس��انه ماهیان، فرب��د فرهنگ، 
محمدصادق ملکی و مریم نورمحمدی هر روز )به 
جز شنبه( ساعت 18:30 در تاالر استاد سمندریان، 
به مدت 55 دقیقه و قیمت بلی��ت 25هزارتومان، 
میزبان عالقه مندان تئا تر است. نمایش »باالخره این 
زندگی مال کیه؟« نوشته برایان کالرک و بازی نوید 
محمدزاده، ندا گلرنگی، الهه شه پرست، محمدهادی 
عطای��ی، آزاده صم��دی، هومن کیای��ی و محمد 
اش��کان فر هر روز س��اعت 20 به مدت90 دقیقه با  

قیمت بلیت 25هزارتومان روی صحنه است.

ش��ورایعالی تهیه کنندگان نس��بت به حواشی 
پیش آمده ب��رای فیلم ه��ای دارای پروانه نمایش 
واکن��ش نش��ان داد و نوش��ت: »در جایی که وزیر 
محت��رم فرهنگ و ارش��اد اس��المی از پایبندی و 
ایستادگی بر صدور مجوزهای صادره از سوی وزارت 
و معاونت های متبوع خود سخن می راند، ممانعت 
از نمایش فیلم های دارای پروانه نمایش چه پیامی 
را ب��ه تولید کنن��دگان فیلم س��ینمایی در بخش 
خصوصی منتق��ل می کند؟ پایبن��دی به ضوابط 
و تقویت قانون مداری در حوزه س��ینما چه زمانی 
محقق می شود تا تولیدکنندگان بخش خصوصی 
بتوانند با آرامش دست به تولید بزنند؟ از بی ثباتی 
در بخ��ش اقتصادی گرفت��ه تا عدم وجود س��الن 
نمایش و مدیریت های بی ضابطه، رمقی برای این 
سینمای نحیف نگذاشته که معضلی به معضالت آن 

می افزایید.«

دو نقاش��ی مع��روف ان��دی واره��ول از الویس 
پریس��لی و مارل��ون بران��دو در ی��ک حراجی در 
نیوی��ورک در مجموع بی��ش از 151 میلیون دالر 
 )Triple Elvis( »فروخته شدند. »الویس سه تای
چهارشنبه شب در حراجی کریستیز در نیویورک 
به قیمت حدود 81.9 میلیون دالر فروخته شد که 
بیشترین مبلغ پرداخت ش��ده برای یک اثر هنری 
 Four( »در این حراج��ی بود. »چه��ار مارل��ون
Marlons( دیگر اثر واره��ول در این حراجی به 
قیمت 69.6 میلیون دالر به فروش رسید و دومین 
اثر پرفروش کریس��تیز در این شب لقب گرفت. در 
این حراج، بی��ش از 70 اثر هن��ری در مجموع به 
قیم��ت 852.9 میلی��ون دالر به فروش رس��یدند 
که یک رکورد تازه برای کریس��تیز است. »الویس 
س��ه تایی« و »چهار مارلون« ج��زو معروف ترین 

پرتره های وارهول هستند. 

 کریستیز نیویورک
 با 853 میلیون دالر   رکورد   زد 

سما بابایی| »مرتضی پاشایی« - خواننده  سرشناس 
موسیقی پاپ- سرانجام بعد از قریب به یک سال دست و 
پنجه نرم کردن با بیماری س��رطان سرانجام صبح دیروز 
درگذش��ت. خبر بیماری و همچنین مرگ او چنان ابعاد 
گسترده ای پیدا کرد که تا ساعت ها بعد از اعالم این خبر، 
تعداد زیادی از هوادارانش مقابل بیمارستان بهمن جمع 
شدند و در این میان نکته ای که جلب توجه می کند، این 
است که این خواننده تنها حدود سه سال بود که وارد فضای 
رسمی موسیقی ش��ده بود و پیش از آن، آثارش را تنها از 

طریق اینترنت منتشر می کرد. 
خبر مرگ، پیش از مرگ 

به روال این روزها، بارها پی��ش از رخ دادن این اتفاق، 
خبر مرگ  او در فضاهای مجازی و همچنین رس��انه ها 
منتشر شده بود، درست ش��بیه همان اتفاقی که برای 
س��یمین بهبهانی نیز رخ داده بود. این همان مساله ای 
اس��ت که خود او را نیز در روزهای بیماریش به واکنش 
واداش��ت و در گفت وگویی به این مس��أله اذعان کرد: 
»ش��ریف ترین مردم دنیا را داریم، چند روزی است که 
خبر مرگ��م را در فضای مجازی می بینم و می ش��نوم. 
من با حمایت و صدای دست های مردم ایران به شهرت 
رسیدم و همه پیش��رفت هایم را مدیون آنان می دانم. 
نمی دانم چه شده اس��ت که من با تکیه بر خدا و دعای 
خانواده و دوستانم زنده مانده ام اما برخی ها می خواهند 
مرا از دنیا بیرون برانند، انتظار نداش��تم به جای ایجاد 
انگیزه برای زندگی و مبارزه من با این درد بزرگ، اندک 
روحیه ای که داشته ام را به نابودی بکشانند! مگر من در 
این دنیا جای چه کسی را تنگ کرده ام. از این نوع زنده 
به گور شدنم دلم س��خت گرفته است و نیاز به حمایت 
عاطفی م��ردم دارم تا این اندک صب��ری هم که در من 

باقی مانده، از بین نرود.« 
از محمدرضا گلزار تا محمود احمدی نژاد 

پاش��ایی اما ب��دون ش��ک، پدیده  هفته ه��ای اخیر 
اس��ت. خواننده ای که توانس��ت طیف ه��ای مختلفی 
از هنرمندان – از موس��یقی دانان گرفته تا ستاره های 
سینما و همچنین هواداران بسیار را دور خود جمع کند. 
بیمارستان بهمن در چند روز اخیر، میزبان بسیاری از 
دوستداران او و همچنین چهره های سرشناس هنری 
بود. از اهالی موسیقی اگر بگذریم، بسیاری از ستاره های 
سینما و تلویزیون نیز ازجمله عیادت کنندگان او بودند. 
محمدرضا گلزار و مهناز افش��ار و همچنین چهره های 
ورزش��ی چون آتیال حجازی و همچنین همسر ناصر 

حجازی،علی فت��ح اهلل زاده و همچنین تع��داد زیادی 
از بازیکنان باشگاه اس��تقالل، علی کریمی نیز ازجمله 
عیادت کنندگان او بود که گفته می شود بعد از دیدِن او 
دچار تشنج شده است. همچنین بسیاری از خوانندگاِن 
ژانرهای گوناگون در این مدت در بیمارستان از او عیادت 
کردند از »یاس« گرفته تا ش��هرام ش��کوهی و محمد 
علیزاده،  روزبه نعمت اللهی و پیمان عیسی زاده به همراه 
تعداد زیادی از ترانه سرایان و دیگر آهنگسازان. در این 
میان چهره های دیگری هم حضور داشتند که عجیب تر 
به نظر می رسید، »عبدالرضا هاللی« هم ازجمله کسانی 
بود که در بیمارستان به دیدن او آمد و در تمام مدت ذکر 
می خواند. »بهمن بابازاده« - از دوستان نزدیک پاشایی 
که در تمام این روزها در بیمارستان حضور داشته است- 
همچنین در فیس بوک شخصی خود نوشت که جمعه 
قرار بوده »محم��ود احمدی نژاد« نیز در بیمارس��تان 
بهمن حضور یابد و از خواننده  جوان بازدید کند که گویا 
پروپاگاندای او، این بار جواب ن��داده و اجل زودتر جان 
خواننده  محبوب را گرفته است. شاید به همین خاطر 
بود که او در روزهای آخر بستری شدن در بیمارستان، 
ممنوع المالقات ش��د و حاال هم خانواده و دوستانش از 

هوادارانش خواسته اند که در بیمارستان تجمع نکنند.
او هم تا مدت ها زیرزمینی بود 

 این خواننده جوان که تا مدت ه��ا آثارش به صورت 
اینترنتی منتش��ر می شد و تنها چند س��الی است که 
فرصت یافته بود تا آثارش را به صورت رس��می منتشر 

کند، در این مدت تنها توانست سه اثر به انتشار درآورد و 
بیماری و اجل بیش از این فرصتش نداد. پاشایی از سال 
1389 با انتشار اینترنتی قطعات خود شروع به کار کرد. 
او با قطعه »یکی هست« به شهرت رسید و از پاییز  سال 
1391 با انتشار آلبوم »یکی هست« به جمع خوانندگان 

آلبوم دار پاپ ایران پیوست. 
بیماری

  او از آذر  سال گذشته دچار بیماری سرطان شد و بعد 
از بهبودی نسبی، بار دیگر از اواسط ماه جاری نشانه های 
بیماری در او اوج گرفت. در این مدت روزهایی را نیز در 
بخش  آی سی  یو بیمارستان بهمن بستری بود. آن زمان 
پزشکان معالج، علت این تصمیم را »تب شدید« عنوان 
و سعی کردند هواداران این خواننده را آرام کنند: »این 
تصمیم تنها براي امنیت بیش��تر این خواننده صورت 
گرفته اس��ت و جاي نگراني نیست. اکیپ پزشکي این 
هنرمند به صورت بیس��ت و چهار ساعته این خواننده 
و اوضاع جس��میش را تحت نظر دارند.« ب��ا وجود این 
مسأله اما دوستداران خواننده  جوان بیکار ننشستند و 
بعد از رخ دادن این اتفاق، مراسم دعاي دسته جمعي و 
قرائت زیارت عاشورا )و روضه خواني( براي سالمتیش 
در مسجد قدس شهرک غرب برگزار کردند تا شاید به 
این ترتیب انرژی مثبتی به خواننده  محبوبشان دهند تا 
بتواند بر بیماریش غلبه کند؛ حدود 800 نفر از هواداران 
این خواننده که البته اغلب خانم ها بودند این مراسم را 
برگزار و برای سالمتی این خواننده دعا کردند. مراسمی 

که البته به درخواس��ت خانواده  او بدون عکس��برداری 
و همچنی��ن فیلمبرداری انجام ش��د. نکت��ه  جالب در 
این مراس��م، همچنین حضور تعداد زی��ادی از اهالی 
موسیقی بود. موضوعی که البته با تمام گستردگی ای 
که این روزها در اخبار رس��می و غیررس��می داشت، با 
سکوت معنادار صداوسیما روبه رو شد و در این میان، بار 
دیگر تنها »عادل فردوسی پور« بود که در برنامه اش – 
نود- در هفته  گذشته، ش��ایعه  فوت او را تکذیب و برای 
سالمتی اش دعا کرد. شبیه همان اتفاقی که برای اصغر 
فرهادی رخ داد، آن زمان که اس��کار گرفت و همچنین 

نمونه های بسیار دیگر. 
پیام تسلیت مسئوالن هنری 

مراسم تش��ییع پیکر این هنرمند جوان یکشنبه 25 
آبان ماه س��اعت 9 صب��ح از مقابل تاالر وح��دت برگزار 
خواهد شد و این درحالی است که معاون هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی در این خصوص گفت: 
» درگذش��ت هنرمند جوان، مرتضی پاشایی، قلب هر 
انسانی را به درد می آورد. هنرمندی که در عمر کوتاه خود 
به قلب مردم راه پیدا کرد و بی ش��ک این اقبال عمومی 
گواهی بر اخالق شایسته و هنر ارزشمند مرحوم پاشایی 
است. روزی که برای مالقات به بالین این هنرمند عزیز 
رفتم، حضور م��ردم و هنرمن��دان عرصه های مختلف 
هنری ثابت کرد که هنرمندان همچون یک خانواده، در 
روزهای سخت همدیگر را تنها نمی گذارند. درگذشت 
این هنرمند را ب��ه جامعه موس��یقی و هنرمندانی که 
همیش��ه کنار مرتضی و خان��واده اش بودند، تس��لیت 
می گوی��م و ب��رای خان��واده محترم��ش آرزوی صبر و 
ش��کیبایی دارم.« همچنین پیروز ارجمند مدیر مرکز 
موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی درگذشت 
پاشایی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:  »پاییز، 
برگی دیگ��ر از درخت پربار موس��یقی ایران زمین را به 
یغما برد. درگذش��ت مرتضی پاش��ایی هنرمند جوان، 
نیک اخ��الق و توانمند عرصه موس��یقی مردمی ایران، 
غمی عظیم را بر پیکره  موسیقی ایران نشاند. او که از زمره 
آهنگسازان و خوانندگان توانا، محبوب و مشهور بود؛ تا 
واپسین روزهای عمرش برای مردم سرزمینش آهنگ 
ساخت و ترانه خواند و هرگز نگذاشت؛ مخاطبانش از درد 
و رنج بیماری اش در صحنه  اجرا آگاه شوند. ضایعه فقدان 
این هنرمند مردمی را به مردم شریف ایران، به ویژه جامعه 
موسیقی و خانواده عزیزش تسلیت می گویم و برای روح 

بلندش مغفرت و رحمت الهی طلب می کنم.«

مرگ، مرتضی پاشایی را هم ربود
   از ستاره های سینما و ورزش تا عبدالرضا هاللی مداح و حتی محمود احمدی نژاد، نام شان در حاشیه ماجرای بیماری این خواننده شنیده شد

ش�هروند| لیلی گلستان دوش��نبه این هفته نشاِن 
ش��والیه نخِل آکادمی��ک را که تاکنون س��ه نفر از ایران 
دریافت کرده اند از سفیر فرانسه در ایران دریافت می کند؛ 
گلستان نخستین بانوی خانواده تجسمی ایران است که 
موفق به دریافت نشان ش��والیه می شود. لیلی گلستان 
نشان ش��والیه نخل طالی آکادمیک را به  سبب استمرار 
تالش، همت بلند و باز معرفی هنر و فرهنگ ایران از سفیر 
فرانس��ه دریافت می کند. او چهارمین چهره فرهنگی - 
هنری ایران است که این نوع نشان مخصوص را می گیرد. 
پیش از او رضا سیدحس��ینی، احمد کامیابی مس��ک و 
محمدعلی سپانلو نشان شوالیه نخل آکادمیک را دریافت 
کرده اند. لیلی گلستان سال هاس��ت به طور همزمان در 

عرصه های هنرهای تجس��می و 
ترجمه کت��اب تمرک��ز دارد و در 
هر یک ضمن آفرین��ش آثار و نیز 
رویدادهای مهم به دستاوردهای 
بزرگی نائل آمده که او را به یکی از 
زنان موفق و تأثیرگذار ایرانی بدل 
کرده اس��ت؛ او یکی از مترجمان 
شناخته ش��ده زبان فرانسه است، 
ارایه 40 کتاب که بسیاری از آنها به 
چاپ های مجدد رسیدند و معرفی 
نویس��ندگان مش��هوری چ��ون 

رومن گاری و میشل دورورن به خوانندگان فارسی زبان 
ازجمله خدمات او در عرصه ادبیات است؛ ضمن آن که در 
26 سال اخیر گالری گلستان بسترساز تحول های بزرگ 
در زمینه آشنایی اقش��ار مختلف مردم با هنر تجسمی 
بوده است: از معرفی هنرمندانی گرفته که امروز نام هایی 
ستایش برانگیز در جامعه هنری ایران اند، تا تالش مستمر 
برای رونق اقتصاد هنر و برپایی همیشگی نمایشگاه های 
تازه از اس��تعدادهایی که از گوش��ه کنار ایران خود را به 
گالری گلس��تان می رس��انند. ناپلئون نخستین کسی 
است که نشان ش��والیه نخل طالیی را سال 1808 اهدا 
کرده است. نشان ش��والیه، جایزه ملی لیاقت فرانسوی 
است که برای اولین بار در س��وم  دسامبر 1963 توسط 
ژنرال ش��ارل دوگل نامگذاری 
شد. گفتنی اس��ت فرانسه سه 
نشان متفاوت فرهنگی-هنری 
اه��دا می کن��د که تاکن��ون از 
ایران محمود حس��ابی، عباس 
کیارستمی، علیرضا سمیع آذر، 
پ��ری صابری، جالل س��تاری، 
ش��هرام ناظ��ری،  محمدرضا 
شجریان، داریوش مهرجویی و 
اکنون لیلی گلس��تان موفق به 

کسب آن شده اند.

لیلی گلستان نشان شوالیه نخل آکادمیک می گیرد 
بعد از »اصغر فرهادی« حاال »عبدالرضا کاهانی« 
است که در فرانسه فیلمش را ساخته و منتظِر نمایِش 
آن است؛ اما او پیش از آن، با حضور در مدارس هنری 

این کشور کارگاه های آموزشی برگزار می کند.
اکران »وقت داریم حاال« از پنجش��نبه  آینده )20 
نوامبر( آغاز می شود و به بهانه نمایش آن، کارگاه های 
آموزشی در مدارس هنری شهرهای مختلف فرانسه 
با حضور کاهانی برگزار می ش��ود. در این جلس��ات 
پرسش و پاس��خ که تا کنون دو جلس��ه از آن برگزار 
شده است، هنرجویان پرس��ش های خود را مطرح 

می کنند. 
»وقت داریم حاال« که چندی پیش در جش��نواره 

فیل��م کارل��ووی واری حضور 
داش��ت به زب��ان فرانس��وی 
ساخته ش��ده و بازیگران آن 
یک دختر و پسر 17 و 20ساله 
هس��تند که طی ی��ک روند 
تست گیری انتخاب شده اند. 
این فیلم درباره یک ایرانی به 
نام »عماد« اس��ت که پس از 
چند  س��ال تحصیل در شهر 
کوچک »بزانسون« قصد دارد 
خود را به ی��ک آژانس مانکن 

در »پاریس« معرفی کند، درحالی که به دوست خود 
که دختری فرانس��وی به نام »کارولین« است، گفته 
می خواهد به ایران برگردد. در آس��تانه سفر و جدایی 
همیش��گی، کارولین که - زیر س��ن قانونی است - او 
را مطلع می کند از عم��اد باردار اس��ت. »وقت داریم 
حاال« قرار اس��ت به زودی در بخش مسابقه جشنواره 
فیلم دهلی حضور داش��ته باش��د. کاهانی بعد از این 
فیلم، »اس��تراحت مطلق« را در ایران مقابل دوربین 
برده و اواس��ط آذرماه برای پیگیری کارهای اکران آن 
به ایران خواهد آمد. س��عید خانی، مجری طرح فیلم 
»اس��تراحت مطلق« اوایل آبان م��اه از ارائه این فیلم 
برای دریافت پروانه نمایش خب��ر داده بود. عبدالرضا 
کاهان��ی بعد از حاش��یه های 
اکران »بی خود و بی جهت« در 
ایران عازم فرانس��ه شد و فیلم 
جدیدش را کلید زد. این فیلم 
که برای اولین بار در 49 امین 
جشنواره فیلم کارلووی واری 
به نمایش درآمد و با استقبال 
گ��رم تماش��اچیان روب��ه رو 
ش��د، نمایش عمومی اش را از 
20نوامبر 2014 در فرانس��ه 

آغاز می کند. 

کارگاه های آموزشی عبدالرضا کاهانی در فرانسه 

نمایشگاه مجس��مه های انجمن هنرمندان 
مجسمه س��از ایران با عنوان »عاشورا«، امروز در 

خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود.

»محسن چاووشی« پس از انتشار آلبوم »پاروی 
بی قایق«، آلبوم جدیدی به نام »چنگیز« را تا  سال 

آینده در بازار موسیقی کشور منتشر می کند.

اولی��ور اس��تون، کارگ��ردان آمریکایی که به 
ساخت فیلم هایی از شخصیت های سیاسی این 
کشور شهرت دارد،  س��ال آینده فیلمی از ادوارد 

اسنودن مامور سابق سیا خواهد ساخت.

اولی��ن آهنگ ضبط ش��ده توس��ط »الویس 
پریس��لی«، خواننده پ��رآوازه آمریکایی در یک 
حراجی فروخته می شود. این حراجی همزمان 
با هفتادمین سالگرد تولد »الویس پریسلی« در 

هشتم ژانویه برگزار می شود.

باغ موزه قصر به مناس��بت فرارس��یدن هفته 
کتاب و کتابخوانی در نظر دارد نمایشگاه کتابی 
را با عنوان »نخس��تین نمایشگاه کتاب قصر« با 
هدف تقویت فرهنگ جامعه و تش��ویق مردم و 
خانواده ها به کتاب و کتابخوانی در این مجموعه 

برگزار کند.

عبداهلل کوثری، مترجم صاحب سبک 68ساله 
شد.

نخس��تین آلبوم تصوی��ری »گ��روه دیوار« 
25آبان ماه منتشر می شود. به گزارش »موسیقی 
ما«، گروه »دیوار« به سرپرستی یاشار خسروی و 
مسعود همایونی به زودی نخستین آلبوم رسمی 

خود را به بازار موسیقی عرضه می کند.

شورایعالی تهیه کنندگان با صدور اطالعیه ای 
درخص��وص عدم نمایش »عصبانی نیس��تم«، 
اعتراض خود را با عنوان بی اعتب��ار بودن پروانه 

نمایش ارشاد اعالم کرد.

فیلم »شیار 143« به کارگردانی نرگس آبیار 
طي 2روز اول اکران خ��ود به فروش 64 میلیون 
تومانی رس��ید و فیلم »میهمان داریم« هم با در 
اختیار داش��تن 20س��الن و در 2روز اول اکران، 

18 میلیون تومان فروش کرده است.

همایش »نمود زندگی روزمره در س��ینمای 
مس��تند« از 25 تا 27آبان ماه در خانه س��ینما 

برگزار  مي شود. 

آث��ار هدیه یوس��فی فرد،  هنرمن��د نقاش در 
سومین نمایشگاه بین المللی هنر معاصر اسالمی 
در کنار آثار هنرمندان سایر کشورها، در آمریکا 

به نمایش گذاشته  می شود.

احسان عبدی پور، کارگردان جوان سینما، از 
اعالم آمادگی مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی 

به عنوان تهیه کننده فیلم جدید خود خبر داد.

روز دوش��نبه 26آب��ان عبداهلل انوار از س��وی 
کتابخانه ملی تجلیل  می شود.

وارن کالرک، بازیگری ک��ه در فیلم »پرتقال 
کوکی« به کارگردانی اس��تنلی کوبریک نقش 
شخصیتی منفی موسوم به دروگ دیم را برعهده 
داشت، چهارش��نبه در 67س��الگی در لندن از 
دنیا رفت. کارگزار ای��ن بازیگر اعالم کرد که وی 
مدتی کوتاه بعد از ابتال به یک بیماری در خواب 

درگذشته است.

روبرت صافاریان، منتقد سینما و مستندساز 
با فیلم مس��تند »در فاصله دو کوچ« که روایتی 
از کوچ ارامنه است، در هشتمین دوره جشنواره 

بین المللی سینما حقیقت حضور دارد.

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »پرده نشین«  
به کارگردانی بهروز شعیبی هم اکنون در تهران 
ادامه دارد و مراحل فنی اش نیز به طور همزمان 

انجام می شود.

با گذشت یک هفته از انتش��ار آلبوم رودخانه 
بی پای��ان و ثب��ت رکورد جدی��دی درخصوص 
پیش فروش این آلبوم در سایت آمازون؛ پینک 

فلوید در صدر اخبار موسیقی قرار گرفت. 

برایان کرنستن ستاره سریال »بریکینگ بد« 
در »ترومبو« نقش دالتون ترومبو  فیلمنامه نویس 

آمریکایی را بازی می کند.

اخبار كوتاه


