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افزایش ابر همراه با وزش باد با احتمال رگبار باران

رییس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران:

استاد ـ معلم واژهی مناسبی برای «دکتر علی سلطانی گردفرامرزی» است

عضو هیات علمی   و رییس گروه زبان و ادبیات فارســی دانشگاه تهران
«استاد معلم» را واژهای مناسب برای دکتر «علی سلطانی گردفرامرزی»
مولف کتب زبان و ادبیات فارســی ،عضو دائره المعارف بزرگ اســامی   و
اســتاد ممتاز دانشــگاه تربیت معلم خوانــد و گفت :جامعه آموزشــی و
دانشگاهی کشورمان نیازمند چنین الگوهایی است.
به گزارش ایسنا  -دکتر «روح ا   ...هادی» در مراسم اختتامیه نکوداشت
دکتر «علی ســلطانی گردفرامرزی» که در سالن همایشهای هالل احمر
یزد برگزار شــد ،به ویژگیهای شاخص دکتر سلطانی اشاره کرد و گفت:
زندگی در مناطق کویری همواره با سخت کوشی همراه بوده و این ویژگی
به همراه تیزهوشــی را به طور کامل در دکتر سلطانی میبینیم و آن را در
نحوه تالشهای وی در یزد و سپس در سفر به خاش برای تحصیل و در
ادامه فعالیتهای علمی   و آموزشی او میتوان مشاهده کرد.
وی مسلمانی و دینداری در اوج انسانیت را نیز از دیگر ویژگیهای استاد
سلطانی برشــمرد و افزود :واژه دارالعباده برای یزد یعنی ناظر بر مسلمانی
یزدیها ولی یزد در کنار دارالعباده بودن هنوز در قلب خود آتشــکدههایی را
جا داده که چنین مدارای دینی را در هیچ کجای دنیا نمیتوان دید.
وی مردم یزد را نمونه بهترین مســلمانان در عصر حاضر دانست و این
نوع مدارا و دینداری را قابل احترام و ستایش خواند.
دکتر   هــادی اصالــت و ریشــه داری را هــم از ویژگی   هــای دکتر
ســلطانی عنوان و خاطرنشــان کرد :اســتاد حتــی در ســالهایی که از
یــزد دور بود نیز قلبش بــرای یزد می   تپید به طوری با تشــکیل بنیادی
فرهنگــی تالش کرد تــا کودکی به دلیــل محرومیت در ایــن خطه از
تحصیل بازنماند.
وی نکته دیگری که به شــخصیت خود استاد ســلطانی بازمیگردد و
خلعتی است که دانش به پای ایشان ریخته را همه جانبه گرایی این ادیب
فرزانه بیان و به پیمودن مســیر معلمی   وی از دوره ابتدایی تا سطوح عالی
دانشگاهی اشاره کرد.
رییس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران با بیان این که متاسفانه
در کشورمان گاه ًا ارزش کارهای کم آموزشی کمتر از فعالیت   های آموزشی
تصور میشــود ،اظهار کرد :این در حالی است که خأل موجود در آموزش
از طریق اقدامات کم اموزشــی جبران میشود که نیازمند تخصصی خاص

سعدی نه یک تن است
که انبوه آدم است
صدرا ذوالریاستین شیرازی

هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
یاد از هزا ِر نغمه گر این دیار کرد
یاد از خدایگان سخن قله ی غزل
سخته زبان خالق آن شاهکار کرد
شیخ الشیوخ اهل غزل ،مرد عقل و عشق
گنجی گران ز برکت آن اعتبار کرد
تا آّب رفته را به سرچشمه آورد
راه صالح مردم خود اختیار کرد
آن عابر شریف گذرگاه   های سخت
کاری شگرف در گذر افتخار کرد
تهمتن واژه :بزرگ توس
چون دفت ِر
ِ
شعری به یادگار چو آن ماندگار کرد
خورشیدِ
طبع شاع ِر او با طلوع خود
ِ
قرنی چه ماندگار از آن یادگار کرد
«سعدی» نه یک تن است که انبوه آدم است
افسونگری که کار نه یک ،بل هزار کرد
تا آن خزان دوباره نتازد بر این دیار
نوروزگان دیگری از آن بهار کرد
تا آن حماسه رنگ نبازد در این زمین
کهواره پایه ای به سخن استوار کرد
سعدی نه یک تن است که ده   ها سخنور است
طرزی چه نو ز شعر ،سخن آشکار کرد
«صدرا» بریز شبنم آزرم را به روی
پیش چنان یلی که سخن شاهوار کرد
بیتی چه سهل و ناب و درخشان چو آینه
از او که هرچه کرد خوش و خوشگوار کرد
بنیوش و دل ز گفته ی او شاد و تازه کن
بیتی که شع ِر دلکش آن هوشیار کرد
«نابرده رنج گنج میسر نمی شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»

رقابت  ۱۸فیلم برای نخل طال

ایســنا :فهرســت فیلمهای حاضر در جشــنواره کن  ۲۰۱۹با رقابت
چهرههای مطرحی چون «پدرو آلمادوار»« ،برادران داردن»« ،کن لوچ»
و «ترنس مالیک» برای کسب نخل طالی بهترین فیلم اعالم شد.
«تیری فرمو» دبیر باســابقه جشنواره فیلم کن در یک نشست خبری
در پاریس به همراه «پیر لســکیور» رئیس این رویداد سینمایی ،فهرست
فیلمهای حاضر در بخشهای رقابتی (نامزدهای نخل طال) ،غیررقابتی،
نوعی نگاه ،نمایشهای ویژه و نمایش نیمه شب را اعالم کردند.
طبق روال هر سال در فاصله زمانی مانده تا آغاز جشنواره ،فیلمهای جدیدی
به فهرست امسال جشنواره کن در بخشهای مختلف اضافه خواهد شد.
هفتاد و دومین جشــنواره فیلم کن از تاریخ  ۱۴می   ( ۲۴اردیبهشــت)
با نمایش فیلــم «مردهها نمیمیرند» بــه کارگردانی «جیم جارموش»
در مراســم افتتاحیه آغاز بــه کار میکند و تا  ۲۵مــی   ( ۴خرداد) ادامه
خواهد داشــت .امسال «الخاندرو گونزالز ایناریتو» کارگردان برنده اسکار
مکزیکی ریاســت هیأت داوران بخش رقابتی را بر عهده دارد« »،نادین
لبکی» ســینماگر لبنانی رئیس داوران بخش "نوعی نگاه" است و «کلر
دنی» نویسنده و کارگردان فرانســوی نیز در رأس هیأت داوران بخش
فیلم کوتاه و سینه فونداسیون کن قرار گرفته است.

فیلم   های ســاخته و اکران شــده سینمای
ایــران ،در ژانرهای مختلف بــه ویژه ژانرهای
اجتماعــی وکمدی در ســالهای اخیــر بازتاب
وضعیت و حاصــل واقعیت روزمره جامعه ایران
و به تبع آن حال و روز نگران کننده ســینمای
ایران در یک نما و نگاه کلی است.
اگــر این فیلم ها اغلب محافظــه کارند و یا
خنثی و یا برخی به ظاهر جسورند ،اگر سرشارند
از ایده   هاوایده ال   های نو ،و یا ایده   های دســته
چندم قبال پاســخ گرفته را بــاز تولید چند باره
می   کنند؛ اگر برخی خالقانه و بعضی ناامیدکننده
اند و تعداد اندکی به لحاظ گیشه فروش باالیی
داشته اند.
از هیچکــدام نمی تــوان نتیجه گیری کلی
کرد ،نمی   شــود بــرای فروش یکــی دو فیلم
به به و چهچه سر داد و یا برای نسل جدید و یا
قدیم ســینماگران ایران سر به تاسف تکان داد.
واقعیت این است که ســینمای ایران به غیر از
چند جرقه سینمای هنری و تجاری در مقاطعی
ســالهای پر رونق و روشنی نداشته است ،دلیل
اصلــی هم این بوده که در تولید و پیش تولید و
ســرمایه گذاری ،مجوز و پروانه ساخت و اکران
مشکالت اساسی داشته است.
مدیــران ســینمایی و اهالی ســاختار کلی
ســینمای ایــران هم ســر در گم مانــده اند.
بی اعتبــاری پروانه   هــای ســاخت و نمایش
واکــران عمومی   وضعیت نگران کننده ای دارد.
متهم کردن ســینما گران و مدیران و نق زدن
و ناله کردن ســینماگران و مدیران ســینمایی
طی این ســالها مشکلی را که حل نکرده است؛
بلکه گره کــوری میان رابطه همه عوامل تولید
و ســاخت ،پخش و اکــران و نمایش و مدیران
فرهنگی و سینمایی انداخته است .موضوع عدم
مجوز اکران عمومی   و توقیف آثار سینمایی بعد
از ساخت و تولید و پایین آوردن فیلم   های مجوز
اکران عمومی   گرفتــه و درحال نمایش از روی
پرده از مســائل و مشکالت مهمی   از مشکالت
بسیار سینمای ایران است.
در هفته و روزهای گذشته در انبوه خبرهای
ناگــوار و غــم انگیز مربوط به ســیل و هجوم
کلونی ملخ   ها در اقصی نقاط کشورمان در صدر
خبرهای هنری ،ســینمایی ،اجتماعی و سیاسی
بســیاری از مطبوعات ،رادیــو و تلویزیون   های
داخلی و ماهواره ای و سایت   های خبری داخلی
و خارجی با خط مشی   های سیاسی و فرهنگی با
نیات و اهداف خیر و شــر در مورد توقیف برخی
از فیلم   های روی اکــران (رحمان۱۴۰۰وقصر
شــیرین)که یکــی روی اکران نمایــش بود و
هم بســیار فروش خوبی داشــت و بیشتر هم
می فروخت و دیگری که هنوز خبری از نمایش
و اکران آن نبوده اســت به صورت گسترده نشر
شده و می   شود.
خبرهایــی تعجــب برانگیز بــرای همگان
به ویژه ســینما دوســتان ،خبرهای ناخوشایند
ضد    ارزش فرهنگی که از ابعاد مختلف می تواند
مورد بررســی قرار گیرد .البتــه نیت نگارنده از
پرداختن به این مقوله اشــاره به خوب بودن و
یــا بدی کیفیت و یا عــدم کیفیت و حمایت از
آثار بعضا توفیقی و لغو مجوز اکران شــده نبوده
است؛ بلکه نیت تحلیل موضوعی چنین رویکرد
غیر فرهنگی و سینمایی و اشاره به اثرات منفی
آن بر    روی کل ســاختار فرهنگــی و اجتماعی

امام علی (ع)

است و استاد سلطانی از معدود اساتیدی است که در این تخصص تبحر دارد.
وی به پژوهش   های متنوع دکتر سلطانی در حوزه   های مختلف از قران
پژوهی تا عرفان و شــاهنامه و حتی شعر معاصر را یادآور شد و آن را قابل
احترام و محسوس خواند.
دکتر   هادی از اســتاد ســلطانی به عنوان یک هنرمنــد خطاط و یک
شــاعر با اشعاری پخته یاد کرد و گفت :مســئولیت پذیری ایشان در تمام
ســالهای زندگی باعث شــد تا وی از هیچ مســئولیتی از مسئولیت   های
خانوادگــی تــا آموزشــی ،پژوهشــی و اجتماعــی رو گــردان نباشــد.
وی ارتباطات اجتماعی را از دیگر ویژگی   های دکتر ســلطانی ذکر کرد
و افزود :او در کنار تمام ویژگی   هایش پدر و همســری شریف بوده است و
همه این ویژگی باعث شده تا او را یک استاد معلم بخوانیم.
وی تاکید کرد :جامعه آموزشــی و دانشــگاهی امروز ما نیازمند چنین
الگوهایی است تا بتوانند انسانهایی به این شکل را تربیت کنند.
«مجید جوادیان زاده» مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   استان یزد نیز
در این مراسم با اشاره به نحوه آشنایی خود با دکتر سلطانی از طریق کتب
آیین نگارش فارســی به ویژگی یزدیها که باید کم گویند و گزیده اشــاره
کرد و گفت :این ویژگی که در قالب ادب یک هنر محســوب میشــود از
شاخصههای دکتر سلطانی در نگارش کتب زبان و ادبیات فارسی بوده است.
وی با تاکید بر برگزاری چنین مراسمی برای شکل دادن هویت و معرفی
سرمایههای استان ،اظهار کرد :شــهر بزرگ ،شهری است که انسانهای
بزرگ داشــته باشــد و این بزرگی به صنایع و کالبد بزرگ شــهر حاصل

"پروانه و مجوز ساخت و اکران"

خردورزی به جای توقیف و
دهن کجی به قانون

سعید بناکار

کشورمان بوده است.
اصوال بطور معمول در ســاختار ســینمایی
کشــورمان برای ساختن فیلم باید از یک    سری
اجرای قانون و مسائل اداری و غیراداری عادی
و بعضــا موانع غیر معمول عبــور کرد ،که این
فراینــد و مقــررات را دســتگاههای ذیربط در
چارچــوب قانون   های تعریف شــده و مصوب
اعمال می   کنند و اجرای آن الزامی   اســت و مو
هم الی درزش نمی   رود.
فیلمنامه ای ارائه می شود ،در هیأت بررسی

معلوم و ســاده است .حال باید پرسید برای ارائه
این فرآورده فرهنگی چه گزینه   هایی پیش روی
فیلمساز است که هم بتواند به اهداف فرهنگی
مورد نظرش برسد و هم به اصل و سود سرمایه
اش ،کســب مجوز نمایش در جشــنواره   های
داخلی و دیده شــدن یکی از راه حل   های سهل
و ممتنع است؛ زیرا که برای برخی راحت اتفاق
می   افتد و برای بسیاری سخت و دست نیافتنی.
کســب مجوز حضور در جشنواره گزینش و
انتخاب شــدن ،این فرصت به این معنی است

و تصویب مورد بررســی قــرار می گیرد و تمام
جوانب ســاختاری آن اعم از ادبیات ،مســائل
فرهنگی مطابق با عرف قانون و قوانین اجتماع
مذهبی رایج ،همخوانــی آن با فرهنگ تعریف
شده مراجع ذیصالح و عدم عبور از خط قرمزها
و درکل ممیزی به شــیوه داخلی وگاها ســلیقه
ای بررســی ،یا تصویب می  شــود و یا تصویب
نمی   شــود .اگر تصویب نشــد کــه هیچ واگر
تصویب شــد طی یک فرایند ســخت مجوز و
پروانه ساخت می   گیرد.
موضوع گرفتن مجوز ســاخت خود موانع و
مشکالت بسیاری به همراه دارد؛ که به تنهایی
می  تواند هر فیلمســاز و تهیه کننده ای را از پا
درآورد!
تــا این مرحله این فرایند ســخت روال کار
اســت بخود می   قبوالنیم که خیلی عادی است!
به قول معروف " هــر که طاووس خواهد جور
هندوستان کشد".
از شــرایط ســخت پیدا کــردن تهیه کننده
مالی ،مراحل پیش تولید و مرحله اجرا و ساخت
می   گذریم که خود بحث   ها و مشــکالت ویژه
بســیارخود را داردکــه ذکــر آن در این مقوله
نمی   گنجد.
با هزار مشکالت عادی و غیر عادی ،مالی،
فنی ،حرفــه ای و غیر حرفه ای فیلمی   ســاخته
می  شــود؛ کار به کیفیت وخوب و متوسط و بد
سینمایی آن نداریم .باالخره با مجوز و پروانه  ی
ساخت رسمی   به مرحله تولید رسیده است.
آیا فیلمســاز و تهیه  کننده فیلم را برای دل
خودش می   سازد یا برای دیدن مخاطبان؟ جواب

که فیلم یکبار دیگر از فرایند ســخت بررســی
سالمت و کیفیت عبور کرده است و می تواند به
نمایش عمومی   درآید و زمینه برای اکران   های
بعدی بــه ویژه اکران عمومی   سراســری آماده
شود ،اما متاسفانه شــاهدیم که این مجوزهای
پی درپــی هــم نمی تواند جلــو توقیف برخی
از فیلم هــا را بگیرد .آنچه مســلم اســت همه
فیلم هایــی که توقیف می شــوند و یا از اکران
عمومی   پایین آورده شده و برچسب دار می شوند
هم مجوز ســاخت و هم مجوز نمایش و حضور
در جشنواره فجر داشــته اند و هم مجوز اکران
عمومی   گرفته اند.
در مورد فیلم اخیر باید اشــاره کرد که هم
مجوز ســاخت داشــته و هم فیلمسازش جزو
مغضوبین ســاختار نظارتی و ســینمایی نبوده،
بلکه با همــکاری عوامل و بازیگران ســاخته
و پرداخته شــده کــه خود به نوعــی با روش
غیرحرفــه ای و نفوذ در دســتگاههای ذیربط
خود به  نوعی سیاســت های موردنظرشان را به
مدیران سینمایی و حتی تلویزیونی القا می   کنند!
دوم اینکه این فیلم در متن پیام و محتوایش
هیچ بار سیاســی ،اجتماعی و مذهبی و انتقادی
جناحی نــدارد و فیلمی   اســت خنثی به صرف
اینکــه چند شــخص و یا نهــاد از طنز خوش
شــان نمی  آید با این رویکرد مواجه شده است.
البته پایین کشــیدن فیلم هــا از روی اکران از
زمان اکران عمومی"آدم برفی"داود میرباقری
فیلمساز متعهد به نظام که سریال  های مذهبی
چــون" امام علــی" و ...را در کارنامه دارد که
با تبلیغات ســوء روزنامه یا ثاریات (شــلمچه)

با مســئولیت مســعود ده نمکی ( ایشــان در
آن دوران میانه خوبی با ســینما و سینماگران
نداشت) اما حال خود یک فیلمساز صاحب ادعا
در این ساختار اســت! نتیجه اینکه نمی شود با
نظر و ســلیقه ی هر شــخص و نهادی اصول
و مقــررات قوام یافته یک ســاختار فرهنگی و
هنری را نقض و زیر سوال برد.
راه دوم و پیش روی فیلمسازان دیده شدن
آثارشــان در جشــنواره   های خارجی اســت.
رویکــردی خودخواســته و یــا ناخواســته و
اجباری برای دیده شــدن ،در این صورت هم
هر فیلمی   که مســتقیما و بدون مجوز و اطالع
مراجع زیربط در این جشــنواره   ها شرکت کرده
و کند چــه در صورت موفقیت بیــن المللی و
چه شکســت حرفه ای ،هم فیلم و فیلمسازش
نشــان دار شــده و برای فعالیت بعدی و اکران
عمومی   در داخل دچار دردســرهای بیشــتری
می  شود.
از ســوی دیگر در مــورد فیلم  هایی که در
سینماهای خارج از کشور به نمایش در می   آیند
و پخش کننده خارجی ،پخش و اکران آنها را به
عهده می گیــرد ،طبعا وضعیت تبلیغات متفاوت
خواهد بود .آنها معموال شــبکه   های پرمخاطب
ماهواره ای را برای پخش آنونسن تبلیغاتی فیلم
بدون در نظر گرفتن خط مشــی   های سیاسی
و وابســتگی آنها را در نظــر می   گیرند؛ چرا که
هــدف آنها صرفــا تبلیغ برای فروش بیشــتر
فیلمشان در اکران اســت .پس نمی   توان یک
فیلــم را بخاطر پخش یک آنونســن تبلیغاتی
در شــبکه ای ماهواره ای از تمام موقعیت   های
هنری و تجاری که در خارج از کشــور کســب
کرده محروم کرد.
تبلیغ مناسب و بموقع است که یک فرآورده
فرهنگــی را می توانــد بــه مصرف کنندگان و
مخاطبانش آشــنا کند؛ تا آنهــا بتوانند آزادانه
برای مصــرف آن تصمیم بگیرند .البته شــاید
بعضی از عدم مجوزهای اکران عمومی   و پایین
آوردن فیلمی   مشــخص صرفا در جهت تبلیغ و
تحریــک کردن ذهــن مخاطبان بــرای دیده
شدن باشد؛ شــاید هم کمبود سالن  های سینما
و فضاهای نمایشــی باعــث پایین آوردن فیلم
می   شــود! تا دیگر فیلم ها فرصت اکران داشته
باشند! و شاید خبر پایین آوردن فیلمی   بی گزند
و خنثی که مخاطبان و فروش زیادی داشته به
نوعی به نیت انحــراف اذهان عمومی   از دیگر
خبرهــای مهم و بحران   هــای مبتال به جامعه
بسویی دیگر باشد.
آنچه مســلم اســت به دلیل حفــظ حریم
فرهنگ و قانون   های مصور در مورد فیلم   هایی
که همه گونه مجوز و پروانه ســاخت و نمایش
در جشــنواره موفقیت کسب کرده اند و فروش
و مخاطبــان باالیی داشــته انــد؛ توقیف و یا
نــدادن مجوز اکــران خــارج از چارچوب های
منطقی شــرط انصاف و رویکردی خردگرایانه
نیســت .این رویکرد غلط و ناصــواب و ادامه
آن بــدون تردیــد هیــچ ثمره و نفعــی برای
پویایی ســینمای ایرانی نخواهد داشــت.بلکه
باعــث ســرخوردگی   های بســیاری در میان
اهالی سینما و مخاطبان سینمای ایران خواهد
شــد و نهایتا فیلم های توقیفــی دیده خواهند
شــد؛ پس بیاییــم از این رویکرد نادرســت و
نابخردانه بپرهیزیم.

نخواهد شد و این در حالی است که متاسفانه سالهاست در شهرهایی مانند
یزد به اشتباه به بزرگ شدن کالبد شهر و نه به روح شهر توجه شده است.
وی ابراز امیدواری کرد اکنون شهر یزد با برندهایی مانند میراث جهانی،
پایتخت کتاب ایران و پایتخت هنرهای نوین شــناخته شده است ،بیش از
پیش از برند سرمایههای انسانی آن استفاده شود.
جوادیان زاده در پایان نیز ضمن پیشنهاد تشکیل تشکلی منسجم برای
جوانان به نام دکتر علی ســلطانی گردفرامرزی ،سرمایه انسانهای بزرگی
مانند دکتر ســلطانی را عشــق به خدا و خلق خدا دانست و ابراز امیدواری
کرد که همگی به این سمت و سو روی آورند.
دکتــر «محمود الهامبخش» از اعضای هیات علمی   دانشــکده زبان و
ادبیات فارســی دانشگاه یزد نیز در مورد سیمای شــاعری دکتر سلطانی
به ایراد ســخن پرداخت و گفت :دکتر سلطانی در اشعار خود ابایی از بکار
بردن واژگان ادبیات باستانی و کالسیک نداشت و با مضامینی نو ،اشعاری
میسرود که آموزشی بودن آنها و موضوع گفتمان نیز از ویژگیهایش است.
وی نصاب سرایی را از ویژگیهای اشعار استاد سلطانی ذکر کرد و گفت:
استاد در اشعار خود نیز سعی در آموزش مطالب مختلف داشته است.
رونمایی از کتابهای رباب نامه و دیوان اشــعار اســتاد علی سلطانی
گردفرامرزی و نیز کتاب در ســایه ســار ادب که شامل مجموعه مقاالتی
در مورد دکتر سلطانی است و همچنین کتاب گویا(خط بریل) دیوان اشعار
دکتر سطانی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
در پایان از خدمات این استاد فرهیخته با اهدای لوایح سپاس ،تندیس و
هدایای قدردانی شد و پایان بخش مراسم نیز سخنان این استاد فرزانه بود.
دکتر «علی ســلطانی گردفرامرزی» ضمن قدردانــی از برگزاری این
مراســم نکوداشــت ،گفت :در تمام عمر تنها وظیفه خود می   دانســتم که
قدرت فرهنگی و ادبی خود را با آنچه در توان دارم به جامعه عرضه کنم.
وی بــا ذکر خاطرهای از نوجوانی خود در مــورد قرآن همچنین اظهار
کــرد :هدفم از برخــی فعالیتهایم مانند قران پژوهــی بیان حقایق قران
و فلســفه ســوگندهای قرانی و نیز شــگفتی   های آفرینش نقل شــده
در این مصحف شــریف بوده ،چرا کــه معتقدم اگر فــردی بتواند انها را
درک کنــد ولی بــه دیگران بیان نکند ،مورد غضــب خداوند متعادل قرار
خواهد گرفت.

واکنش خانه موسیقی به نامگذاری خیابان
«محمدرضا شجریان»

ایســنا :مصوبــه جدید شــورای
شــهر تهران ســر و صــدای زیادی
به پــا کــرد؛ نامگــذاری خیابانی به
نــام محمدرضا شــجریان .حاال خانه
موســیقی با وجود اینکه معتقد اســت
ایــن اقــدام دیرهنــگام بــوده اما از
شورای شــهر تهران قدردانی میکند.
خانه موســیقی در بیانیه خود نوشــته
است« :هرچند اقدام شورای شهر در نامگذاری گذرگاهها به نام اهالی
فرهنگ دیر هنگام بوده اما به هر روی پیشــنهاد اخیر بویژه ذکر نام
استاد محمدرضا شجریان که ســالها از حقوق شهروندی و فعالیت
حرفهای محروم بوده است جای تقدیر و تشکر دارد».
محمدرضا شجریان (اســتاد آواز ایرانی) تا ســال  ۱۳۹۵ریاست
شورای عالی خانه موسیقی را بر عهده داشت و پس از بیماری او و عدم
امکان حضور در جلسات ،ریاست افتخاری این شورا را بر عهده دارد.
اعضای شورای شهر تهران روز  ۲۷فروردینماه در بررسی تغییر نام
معابر و اماکن عمومی   شــهر تهران پیشنهاد دادند که خیابان «سپند»
در منطقه یک بــه نام «عزتا ...انتظامی» ،بلــوار فالمک جنوبی و
شــمالی در منطقه  ۲به نام «محمدرضا شــجریان» ،خیابان کوکب
در منطقه  ۲به نام «غالمحســین امیرخانی» (خوشــنویس) ،خیابان
نیلوفــر در منطقه  ۲به نام «علی نصیریــان» ،خیابان معارف به نام
«داود رشیدی» و  ۲۴متری سعادت آباد به نام «محمد علی کشاورز»
نامگذاری شود.

نخل طالی افتخاری جشنواره کن برای
«آلن دلون»

ایسنا :هفتاد و دومین دوره جشنواره
فیلم کن ،جایــزه نخل طالی افتخاری
امسال خود را به پاس حضور فوق العاده
در تاریخ ســینما به «آلن دلون» بازیگر
نامدار فرانسوی اعطاء میکند.
به گزارش ایســنا ،پس از چهرههای
شــاخصی چون «ژان مــورو»« ،وودی
آلــن»« ،برنــارددو برتولوچی»« ،جین
فوندا»« ،کلینت ایســتوود»« ،ژان پل بلموندو»« ،مانوئل دی اولیویرا»،
«ژان پیر لئو» ،این بار نوبت به «آلن دلون» بازیگر افســانهای سینمای
فرانســه و جهان رســید تا جایزه نخل طالی افتخاری جشنواره کن را
دریافت کند که ســابقه بازی در فیلم برنده نخــل طالی «یوزپلنگ»
ساخته «لوکینو ویسکونتی» ( )۱۹۶۳را در کارنامه دارد.
«تیری فرمو» دبیر با ســابقه جشنواره کن در   باره اعطای این جایزه
گفت« :پیر لسکیور» (رئیس جشنواره) و من بسیار خوشحال هستیم که
«آلــن دلون» پذیرفته که مورد تقدیر جشــنواره کن قرار گیرد .او مدت
زیادی تردید داشت و تمایلی به دریافت این جایزه نخل طالی افتخاری
نداشــت چرا که معتقد بود تنها برای تقدیر از کارگردانانی که با آنها کار
کرده باید به جشنواره کن بیاید.
«آلن دلون» که بازی در  ۸۰فیلم از جمله چندین شــاهکار سینمایی
را در کارنامه دارد ،اولین بار در ســال  ۱۹۶۰و زمانی که  ۲۵سال داشت
با بازی در فیلم «ظهر بنفش» توســط «رنه کلمنــت» کارگردان فیلم
کشف شد.
بسیاری از فیلمها با بازی «آلن دلون» تبدیل به کالسیکهای سینما
شــدند و وی در طول دوران حرفهای خود با کارگردانان نامداری چون
«آنتونیونی»« ،ویسکونتی»« ،ملویل» و «گدار» همکاری کرد و در کنار
بازیگران بزرگی نیز چون «ژن گابن»« ،عمر شــریف»« ،لینو ونتورا»،
«کلودیو کاردیناله»« ،مونیکا ویتی» و… مقابل دوربین رفت.
«دلــون» اولین بار در ســال  ۱۹۶۱با فیلم «لــذت زندگی» قدم به
جشنواره کن داشت و سپس با فیلمهای «خسوف» (« ،)۱۹۶۲یوزپلنگ»
( )۱۹۶۳و «آقای کلین» ( )۱۹۷۶حضور در جشنواره کن را تجربه کرد.
وی چندی پیش از دنیای بازیگری خداحافظی کرد و تنها حســرت
خود را که همچنان با او همراه مانده را بازی در فیلمی   به کارگردانی یک
زن عنوان کرده است.

