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    جواد محرمي
ضريب دادن بيش از حد به موضوع نامگذاري 
خيابان ها به نام برخي هنرمندان پيشكسوت 
از س�وي ش�وراي ش�هر ته�ران مص�داق 
حاشيه روي به ضرر مس�ائل اصلي است كه 
عمدتاً اصالح طلبان در آن يد طواليي دارند. 
پرداختن به حاش��یه به ج��اي متن همواره 
رويكردي بوده كه برخي جريان هاي سیاسي 
به دلیل ضع��ف در حوزه سیاس��تگذاري و 
نیز اجرا به آن متوسل مي ش��وند؛ شیوه اي 
غیراخالقي ك��ه تنها فضاي اف��كار عمومي 
را براي مدت��ي از اولويت ه��ا دور مي كند و 
فضايي براي تنفس سیاستمداران بي برنامه 

باز مي كند. 
    نارضايتي علي نصيريان 

از شوراي شهر
شهر تهران بي ترديد نیازها و اقتضائات زيادي 
براي رشد و توس��عه به سود ش��هروندان اين 
كالنش��هر دارد. اولويت هايي كه صرفاً عمراني 
هم نیستند و مسائل ديگري چون فرهنگي تر 
كردن شهر را نیز شامل مي ش��وند اما شوراي 
ش��هر تهران از نزديك به دو سالي كه روي كار 
آمده توجه به امور دست چندم و رسانه اي كردن 

آن را در اولويت قرار داده است. 
اينكه برخي خیابان هاي شهر به نام هنرمندان 
بزرگ و پیشكسوت نامگذاري شود به خودي 
خود رويك��رد بدي به نظر نمي رس��د هر چند 
اقتضائات جامعه نیز بايد مورد توجه قرار بگیرد 
اما ماجرا اين اس��ت كه چرا اي��ن رويكردهاي 
دست چندم تا اين حد به لحاظ رسانه اي ضريب 
پیدا مي كند. آيا دلیل آن غیر از اين اس��ت كه 
ش��وراي ش��هر تهران در اتخاذ اولويت ها براي 
شهر تهران دچار افراط و تفريط شده است. آيا 
معناي فرهنگي كردن شهر اين است كه صرفاً 
چند خیابان را به نام چن��د هنرمند و آن را در 

بوق و كرنا كنیم. 
جالب اس��ت كه اين رويكرد از س��وي برخي 
هنرمندان پیشكس��وت هم با بي میلي روبه رو 

شده است. 
علي نصیريان بازيگر نام آشناي عرصه سینماي 
كشورمان اخیراً نسبت به اين موضوع اينگونه 
واكنش نشان داد: »اين كار را دوست ندارم زيرا 
در آن خودنمايی و ري��اكاری وجود دارد و من 

عالقه ای به اين امر ندارم. راس��تش من از ابتدا 
راضي به اين اقدام نبودم. اص��والً به اين كارها 
عالقه ندارم و دوس��ت ندارم نامم روي تابلوي 

كوچه و خیابان زده شود. 
اصاًل هم دوس��ت ندارم. به افرادي كه از جانب 
ش��وراي ش��هر با من تماس گرفتند گفتم كه 
راضي نیستم، اما آنها گفتند ما چنین تصمیمي 
گرفته ايم و با قدرت اجرايي كه داش��تند اين 
كار را انجام دادند، اساس��اً لزومي نمي بینم نام 
ورزش��كاران و هنرمندان روي خیابان ها زده 

شود.«
    نامگذاري زوري!

جالب است كه نصیريان با به كار بردن عبارت 
كنايي قدرت اجرايي به خوبي از روش و سیره 
برخي اعضاي شوراي شهر تهران پرده برداري 

مي كند. 
معلوم است كه نظر و خواست خود هنرمندان 
در درجه اول اهمیت قرار ن��دارد وگرنه وقتي 
نصیريان به وضوح مطرح مي كند كه از اين كار 
راضي نیست، پس ديگر براي احترام به او هم 

كه شده بايد دست نگه داشت. 
اين نش��ان مي دهد كه اساس��اً اهداف برخي 
اعضاي ش��وراي ش��هر تكريم هنرمندان و بها 
دادن به مباحث فرهنگي نیست بلكه صرفاً از 

اين اقدامات به دنبال نتايج سیاسي هستند. 
    چرا سلبريتي ها!

نكته ديگر اينكه پیش از اين ده ها عالم ديني، 
عارف، اس��تادان تراز اول علم��ي، هنرمندان 
اصیل و شخصیت هاي ادبي در سال هاي اخیر 
و پیش از آن فوت شده اند و شوراي شهر هرگز 
به فكر نامگذاري خیابانی به ن��ام آنها نیفتاده  
اس��ت؛ افرادي ك��ه رتبه علمي و هن��ري تراز 
بااليي دارند اما به داليلي هرگز تبديل به يك 

سلبريتي نشدند. 

همین كه اعضاي شوراي شهر دست روي اين 
افراد نمي گذارد و صرفاً به س��مت هنرمنداني 
مي رود كه به لحاظ شهرت و محبوبیت سلبريتي 
محسوب مي شوند خود انگیزه آنان را زير سؤال 
مي برد. جمشید مش��ايخي در زمان حیات نیز 
هنرمندي شناخته ش��ده محسوب مي شد. از 
سويي ديگر علي نصیريان و محمدرضا شجريان 
همین حاال كه در قید حیاتند مورد احترامند و 
شناخته شده هستند و نامگذاري خیابان به نام 

آنها برايشان فضیلتي محسوب نخواهد شد. 
هنرمن��دان در زمان حی��ات نیازمند توجه 
اصولي هس��تند و قاعدتاً دوس��ت نخواهند 
داش��ت كه از آنها به عنوان ابزاري سیاسي 
بهره برداري شود. چه بسا هنرمنداني كه در 
برهه هاي مختلف از سوي برخي جريان هاي 
سیاس��ي مورد سوءاس��تفاده قرار گرفتند و 
پس از سال ها خود آنها به اين مسئله اعتراف 

كردند. 
جالب اس��ت كه مرحوم جمشید مشايخي كه 
شوراي ش��هر براي او با ضريب رس��انه اي باال 
خیاباني را اختصاص داده است حدود يك ماه 
پیش از مرگش تلويحاً به اين اشاره كرده بود كه 
اي كاش از هیچ سیاستمداري در برهه انتخابات 

حمايت نمي كرد. 
مرحوم عزت اهلل انتظامي نیز چند س��ال پیش 
از س��وي ي��ك جريان سیاس��ي ديگ��ر مورد 
سوءاس��تفاده ق��رار گرف��ت و چن��دي بعد از 
رفتارهايي كه او از پشت پرده آن بي اطالع بود 
سخن گفت و به طور طبیعي اعالم انزجار كرد. 
واقع مطلب اين اس��ت كه هنرمن��دان به اين 
اقدامات شكلي كه بیش��تر به شوآف شباهت 
دارد، نیازي ندارند. آنها نیاز به توجهات ديگري 

دارند. 
همین حاال صدها هنرمند پیشكسوت سینما و 
تلويزيون با مشكالت عديده مالي دست و پنجه 

نرم مي كنند. 
ش��وراي ش��هر تهران اگر واقعاً قص��د تكريم 
هنرمن��دان را دارد تمهیداتي ب��راي كاهش 
آالم اين عزي��زان در نظر بگی��رد، البته بدون 
اينكه آن را در بوق و كرنا كند و قصد استفاده 
رسانه اي از آن را داشته باش��د چراكه آبروي 
اين عزي��زان چیزي نیس��ت كه بت��وان آن را 

قیمت گذاري كرد.
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كسی كه )ترك مش�ورت كند و( 

استبداد به رأى داشته باشد هالك 

می ش�ود و آن كس كه ب�ا مردان 

بزرگ مشورت كند در عقل و خرد 

آنها شريك می شود. 

پش�ت صح�نه ه��اي فيل�م س�ينم�ايي »گاو« س��اخته 
داري�وش مه�رج�ويي پ�س از ۵۰ س��ال در جش�ن�واره 

جه�ان�ي فيل�م فجر به نم�ايش درآم�د. 
به گزارش تسنیم، شايد بتوان گفت يكي از به يادماندني ترين 
روزهاي جش��نواره جهاني فیلم فجر روز ششم آن بود چراكه 
نس��خه پش��ت صحنه فیلم س��ینمايي »گاو« با حضور علي 
نصیريان و عزت اهلل رمضاني فر در س��الن 6 پرديس سینمايي 

چارسو اكران شد. 
اين نسخه پشت صحنه به دنبال بررس��ي هايي كه در فیلمخانه 
ايران انجام شده بود، كش��ف و بعد از چاپ مشخص شد كه اين 
راش ها متعلق به پشت صحنه فیلم گاو است كه پس از ترمیم آن 

در جشنواره جهاني فیلم فجر به نمايش درآمد. 
علي نصیريان درباره اين نسخه پشت صحنه گفت: مهرجويي براي 
انتخاب بازيگر قبل از آغاز به كار بازيگران را روبه روي ساختمان 
وزارت ارش��اد می برد و از آنها مي خواهد راه بروند، بنشینند و به 
اطراف نگاه كنند كه اين حركت ها در اين نسخه مشهود بود. بعد از 
اين تست بازيگران به روستايي در اطراف قزوين رفتند تا با محیط 

و شرايط كار در آنجا آشنا شوند. 
وي افزود: مهرجويي قبل از آغاز فیلمب��رداري صحنه ها را اتود 
مي زد و بازيگران در محیط روستا فعالیت مي كردند اما زماني كه 
مي خواستیم برگرديم انتظامي آنجا ماند تا با روستايیان بیشتر 
آش��نا ش��ود و رفتار آنها را براي بازي در فیلم بیاموزد. با چنین 

سختي هايي بود كه او بازيگر شد و نقش مش حسن را ايفا كرد. 
نصیريان درباره بازي ساير بازيگران توضیح داد: جمشید مشايخي 

و فني زاده بازي بسیار درخش��اني در اين فیلم داشتند اما بازي 
انتظامي نگذاشت مشايخي و فني زاده خوب ديده شود. 

نكته جالب توجه اين جلس��ه توضیحات كیانیان درباره فیلم و 
پشت صحنه آن بود اما وقتي مخاطبان از او درخواست مي كردند 
يك میكروفن هم به علي نصیريان بدهد تا توضیحات فیلم را از 

زبان او بشنويم، اين كار را نمي كرد!
رمضاني فر هم درباره ش��رايط كار در فیلم گاو توضیح داد: براي 
طراحي لوكیشن يك اس��تخر در وسط روس��تا كنده شد و من 
در نمايي از فیلم ق��رار بود داخل آن بروم، وقتي وارد آب ش��دم 
آنقدر شیشه و آشغال درونش ريخته بودند كه تمام پاهايم زخم 
شد. در بعضي نماهاي فیلم هم كه بازيگر و سیاه لشكر خانم كم 
مي آورديم، خودمان چادر مي پوشیديم و روي صحنه مي رفتیم. 
اين اكران به دو بخش تقس��یم  ش��د و قبل از اكران نسخه پشت 
صحنه كلیپي از نظر منتقدان درباره گاو پخش شد، در انتهاي آن 

خود مهرجويي درباره فیلم توضیح مي دهد و گريه مي كند.

اكران پشت صحنه فيلم »گاو« پس از ۵۰سال

 نصيريان: انتظامي نگذاشت بازي مشايخي و فني زاده ديده شود!

هنـرمنــدان در زمـان حيـات 
جـدی  نيـــازمنـــد حمـــایت 
ــًا  ــتنــد و قـــاعــــدتـ هس
تـرجيــح مـی دهـنـد از آنها 
بـه عنــوان ابــزاري سيـــاسي 
ــــود ــره  بـــرداري نش بهــــ

 الهام از ماسك 3هزارساله ايراني 
در پوستر جشن خانه تئاتر

پوس�تر هفدهمي�ن جش�ن خان�ه تئاتر ب�ا طراح�ي ابراهيم 
حقيقي رونمايي ش�د. ايده اين پوس�تر از ماس�ك دست ساز 
ي�ك هنرمن�د ايران�ي 3ه�زار قب�ل گرفت�ه ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، مراس��م رونمايي از پوستر ش��انزدهمین هفته 
بزرگداش��ت تئاتر ديروز در سالن شاهین سركیس��یان خانه تئاتر 
آغاز شد. در اين مراسم ش��هرام گیل آبادي، مديرعامل خانه تئاتر، 
محمودرضا رحیمي، دبیر جشنواره، بهزاد فراهاني، ابراهیم حقیقي 
رئیس هیئت مديره انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر و طراح پوستر 
شانزدهمین دوره هفته بزرگداشت تئاتر، احسان حاجیان، معاون 

اجرايي و جمعي از هنرمندان و اصحاب رسانه حضور داشتند. 
بهزاد فراهاني در اين مراسم گفت: 17دوره است اين مراسم برگزار 
می شود و مطمئنیم امسال بهتر از همیشه خواهد شد. نسل جوان 
امروز ذهن خالق دارد، ما همه منتظريم نتیجه دسترنج خوب آقاي 
حقیقي را ببینیم. امیدوارم روزي برسد كه مسئوالن هنري به اين 

درك برسند كه در چه كشوری و براي چه مردمي كار مي كنند. 

شهرام گیل آبادي هم در صحبت هايي گفت: امروز)ديروز( چهارم 
ارديبهشت روز راديو است و من به استاد بهزاد فراهاني هم اين روز را 
تبريك مي گويم. واقعیت اين است كه تئاتر دل ما و راديو، خانه پدري 
ماست و هیچ كس نمي تواند خانه پدري را از كسي بگیرد، امیدوارم 

نمايش هاي فاخر انديشه محور روز به روز بیشتر شود. 
وي در ادامه افزود: تئاتر ش��رافتش به انديش��ه و عالي ترين سطح 
گفت وگوي فكري انسان است و ما حق نداريم در كنار مردم نباشیم 
ما تا جايي پیش مي رويم كه مردم كنار ما باشند. بدون شك نقد را 
اگر از تئاتر بگیريم چیزي از آن نمي ماند. زندگي تئاتر به اندازه عمر 

بشر بوده و همینطور ادامه خواهد داشت. 
گیل آبادي با تأكید بر هنر عمیق نیاكان مان 3هزار س��ال قبل در 
عرصه نمايش، گف��ت: اين هنر هنوز حالوت دارد چراكه انديش��ه 
پشتش است. ان شاءاهلل شاهد هفته اي خواهیم بود كه مردم و اهالي 
خانواده تئاتر با هم حضور داشته باشند. خانواده تئاتر زندگي خود را 
مديون تماشاگري است كه شايد در سختي هاي سیل اين روزها با 

مشكالت دست و پنجه نرم مي كند. 
در ادامه محمودرضا رحیمي نیز طي سخناني اظهار داشت: اجازه 
ندهیم بیشتر صدمه ببینیم، با اين شرايط اقتصادي چند نقطه مانا 
و ارزش��مند داريم كه ما را امیدوار مي كند، آينده اين ملك دست 

فرهنگ و هنر است. 
وي همچنین توضیح داد: يكي از اين نقاط روش��ن حضور كس��ي 
است كه 23سال پیش ريسه هاي سینما را نمايان كرد و در سالن ها 
عكاسي و طراحي مي كرد. من با افتخار مي گويم استاد حقیقي و از 

او پیمودن ياد گرفتم.

آثار باستاني سوريه دوباره ساخته مي شوند
يك موزه در دمشق از نسخه بازس�ازي شده بخش�ي از محراب معبدي در 
شهر باس�تاني »پالميرا« كه توس�ط داعش نابود شده اس�ت، رونمايي كرد. 
به گزارش ايسنا و به نقل از رويترز، اين اثر كه توس��ط باستان شناسان ايتالیايي 
ساخته شده است، بخشي از معبد 2هزارس��اله » بل« را كه يكي از گنجینه هاي 
تاريخي سوريه محسوب مي ش��د و تاريخچه تمدن هاي گوناگوني را پیش از آغاز 
جنگ در اين كشور در برداشت، به تصوير مي كشد. داعش، شهر »پالمیرا« را در 
ماه مي  سال 2۰15 تصرف و بسیاري از بناهاي تاريخي و آثار باستاني را تخريب و 

برخي از آنها را براي تأمین نیازهاي مالي امور نظامي اش غارت كرد. 
محراب اين معبد كه با سنگ هاي تراشیده شده مزين ش��ده بود، در اكتبر سال 
2۰15 تخريب ش��د، اما يك تیم ايتالیايي با اس��تفاده از تكنولوژي تصويرسازي 

سه بعدي و سنگ تراشي ماهرانه، بخشي از سقف اين معبد را بازسازي كرد. 
»مامون عبدالكريم« رئیس س��ابق دپارتمان آثار باستاني سوريه بیان كرد: »اين 
معبد بازسازي شده بسیار شبیه نسخه اصلي معبد است چراكه جزئیات در ساخت 
اين اثر با كمك تكنیك هاي پیشرفته سه بعدي ماهرانه رعايت شده است. با اين 
حال اين اثر به هیچ وجه نمي تواند جايگزين معبد اصلي باشد.« »فرانسس پیناك« 
استاد دانشگاه » ساپینزا« شهر رم و رئیس تیم علمي كه ساخت اين اثر را به عهده 
داش��ت، بیان كرد: »محراب شبیه سازي ش��ده، چهار متر طول دارد و از تركیب 
پالستیك و سنگ هاي جال داده شده ساخته شده است.« به گفته » پیناك« ساخت 
اين اثر واكنشي احساس��ي به تخريب محراب اين معبد است و همچنین كمك 
مي كند تا متوجه شويم كه آيا از نظر علمي امكان ساخت آثار باستاني از بین رفته 
وجود دارد يا خیر. »عبدل كريم« از جامعه جهاني مي خواهد تا براي بازسازي شهر 
»پالمیرا« سوريه همچون كلیساي نوتردام كه هفته گذشته در جريان آتش سوزي 

آسیب ديد، تالش كنند. به گفته وي، اين امر يك مسئولیت جهاني است.

نويس�نده و كارگردان امريكايي با اش�اره به سياست هاي 
ترامپ گفت ديگر ب�ه امريكايي بودن�ش افتخار نمي كند. 
روز گذشته خبرنگاران سینمايي در پرديس چارسو میزبان پل 
ژوزف شريدر، فیلمساز، فیلمنامه نويس و منتقد امريكايي بودند 

تا از او درباره ابعاد مختلف سینما پرسش كنند. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه جشنواره فجر چه اندازه استاندارد 
است، گفت: چند جشنواره همانند تورنتو و نیويورك را مي شود 
با فجر مقايسه كرد، امروزه جش��نواره هاي سینمايي از تعداد 
روزها بیشتر شده است. انرژي و تعداد فیلم ها و حضور مخاطبان 
مرا شگفت زده كرده است و توقع جشنواره اي كوچك تر داشتم. 
شريدر درباره آينده سینما گفت: آنچه در اين 1۰۰ساله كسب 
كرديم ديگر به كار ما نمي آيد و همه چیز در حال تغییر است. 
اينكه كجا فیلم را ببینید و مدت زمان فیلم چه میزان اس��ت و 
اساساً فیلم چیست براي ما روشن نیست. فكر مي كردم در مقطع 
گذار هستیم ولي در مقطع گذار دائمي به سر مي بريم، مثل جعبه 

رايانه اي كه تا محض باز كردن، جديدش مي آيد.  
ش��ريدر افزود: ديگر بازار هدف امريكا نیس��ت، براي چیني ها 
كارتون مي سازيم. »انتقام جويان« ديروز در چین با 27میلیون 
دالر فروشش شروع شد و ايده اس��توديوها ديگر ايده گذشته 
اس��ت. نتفلیكس در نیومكزيكو و در آينده در اسپانیا صاحب 

استوديو مي شود كه اينها بازيگر به سینما تزريق مي كنند. 
وي گفت: در گذش��ته فیلم ها اختصاص به فیلمسازان خاصي 
داشت كه كس ديگري را به آن راه نمي دادند. فناوري اين مرزها 
را شكسته و هر كسي مي تواند فیلمساز شود. هم خبر خوب دارد 
كه هر كسي مي تواند فیلم بسازد و خبر بد اين است كه كسي 

نمي تواند از اين راه امرار معاش كند. 
وي در پاسخ به اينكه سینماگران غیرسیاسي ايران را مي شناسد، 
گفت: ما دو نوع سینماي ايراني داريم كه يكي براي بازار خارجي 
است و ديگري براي بازار داخلي. من بیشتر فیلم هايي ديده ام 
كه در محافل سینمايي پخش شده است. فیلم هاي جنگي ايران 
را نديده ام. شما هم مثل ديگران يك سینماي داخلي داريد كه 

براي همین دو جشنواره داريد. 
وي در پاسخ به اينكه آيا نهضت هاي سینمايي با توجه به حضور 
آمازون و نتفلیكس تداوم خواهد داشت، گفت: در محل زندگي ام 
سینمايي هست كه يك فستیوال فیلم هاي يهودي داريم و پارسال 
يك فستیوال سینماي ايران داشتیم كه نشان مي دهد سینماي 
ايران راه نفوذ خود به هالیوود را پیدا كرده است. متأسفانه در جهان 
سیاست امريكا جريان تغییر رژيم وجود دارد كه همیشه فرهنگ را 
كنترل مي كند. مشكل است درباره اين موضوع صحبت كرد. وي 
درباره مسیر منتقد بودن تا فیلمساز شدن گفت: من از نقد فیلم 

سراغ مستند رفتم و بعد داستاني. دغدغه هايی شخصي داشتم كه 
فقط با فیلم داس��تاني ممكن بود. وقتي از اين پل عبور مي كنید 
ديگر نمي توانید بازگرديد. ش��ريدر درباره سانسور گفت: مقوله 
سانسور حساس است و انواع مختلف دارد، نوعي از آن سانسور بازار 
است كه مي گويید فالن فیلم را نمي سازم چون فروخته نمي شود، 
البته سانسور در دنیا رو به فزوني است و شما منحصربه فرد نیستید. 
نیروهايي در امريكا يا برزيل هستند كه در تالشند آزادي بیان را 

محدود كنند و اين محدود به غرب آسیا نیست. 
وي درباره حضور سینماگران مستقل گفت: من احترام زيادي 
براي اسكار قائل نیستم و رقابت شايسته س��االرانه اي نیست. 
اسكار نوعي اولويت بندي كاذب است كه مردم اغلب برندگان آن 
را فراموش مي كنند. حداقل در بازار سینماي غرب 1۰ تا 12 فیلم 
مستقل فرصت بروز دارند كه باعث مي شود توجه مردم جلب 
شود ولي اين تعداد از بین 15هزار فیلم انتخاب شده و از همین 
رو نهادها و جشنواره های بسیاري ساخته شده تا به همین 1۰ 
فیلم برسد و در نهايت بدون داشتن كارزار تبلیغاتي به موفقیتي 
نمي رسید. جمعیت رأي دهندگان اسكار تغییر كرده است، براي 
مثال يك فیلم آلماني كانديدای جايزه فیلمبرداري مي شود ولي 

با چنین جمعیتي همیشه نازل ترين ها رأي را مي آورد. 
وي درباره تحريم هاي امريكا و تاثیر غیرانساني آن گفت: دوراني 
است كه نمي شود به امريكايي بودن افتخار كرد، حتي من در 
زمان جنگ ويتنام به امريكاي��ی بودن افتخار مي كردم. دولتي 
داريم كه خواهان تغیی��ر حكومت ايران اس��ت و هدف اصلي 
دسترس��ي به منابع نفتي اس��ت و اين همان برنامه 1۰۰سال 
گذشته اس��ت و اين يك معماي اگزيستانسیالیستي است كه 
مي خواهند شما نوع ديگري باش��ید. تأثیري كه يك هنرمند 
مي تواند بگ��ذارد به مراتب بیش��تر از تأثیر ماش��ین تبلیغات 
حكومت هاست؛ كاري كه از دس��ت ما برمي آيد بايد انجام داد، 
 metoo ولي وضعیت عذاب آوري است. شريدر درباره جنبش
نیز گف��ت: اين اتفاق همانند يك پاندول اس��ت كه بازگش��ت 

سهمگین تري دارد و بايد صبر كرد. 

پل شريدر:

 ديگر نمي شود به مليت امريكايي افتخار كرد

 شبيه سازي واكنش احتمالي ايران
به امريكا در يك مستند

جديدترين قس�مت از برنامه تلويزيون�ي »36۰ درجه« به 
اقدام دولت امريكا و قرار دادن نام س�پاه پاسداران انقالب 
اس�المي در فهرس�ت گروه هاي تروريس�تي مي پ�ردازد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، اقدام اخیر دولت امريكا و قرار دادن 
نام سپاه پاسداران در فهرست گروه هاي تروريستي تبديل به يكي 
از خبرهاي مهم اين روزهاي رسانه هاي داخلي و خارجي دنیا شده 
است. اين تصمیم با واكنش هاي متعددي از سوي مقامات مختلف 
داخلي و خارجي همراه بود. بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزير رژيم 
صهیونیستي اولین كس��ي بود كه از اين اقدام استقبال و از ترامپ 
تشكر كرد اما محمدجواد ظريف وزير خارجه كشورمان در توئیتي 

اين اقدام را راهي براي به باتالق كشاندن امريكا دانست. 
اين قس��مت از برنامه »36۰ درجه« با بررسي دقیق اين اقدام، 
واكنش هاي احتمالي جمهوري اسالمي ايران و آينده روابط دو 

كشور را از ديدگاه كارشناسان بین الملل موشكافي مي كند. 
»36۰ درج��ه« مجموعه مس��تندهاي اجتماع��ي، فرهنگي و 
سیاسي اس��ت كه با توجه به اتفاقات و سوژه هاي مهم هر هفته 
با تهیه كنندگي و كارگرداني محمدهادي نعمت اللهي، جمعه ها 

ساعت 21:3۰ از شبكه مستند سیما پخش مي شود. 
......................................................................................................................

 »جوان روس« و »گرگ نما«
بهترين فيلم هاي حلقه منتقدان شدند

دو فيل�م »ج�وان روس« و »گرگ نم�ا« ب�ه ترتي�ب 
جواي�ز اول و دوم جاي�زه »حلق�ه منتق�دان« را در 
س�ي وهفتمين جش�نواره جهاني فيلم فجر كسب كردند. 
به گزارش »جوان« به نقل از ستاد خبري سي وهفتمین جشنواره 
جهاني فیلم فجر، مراس��م اهداي جايزه »حلق��ه منتقدان« در 
سي وهفتمین جشنواره جهاني ديروز در گذر اجتماعات پرديس 

سینمايي چارسو برگزار شد. 
مدير رسانه و ارتباطات سي وهفتمین جشنواره جهاني فیلم فجر 
در ابتدا توضیح داد: اين حلقه از سال گذشته تشكیل شد و اولین 
جايزه را در سي وششمین جشنواره جهاني فیلم فجر اهدا كرد. در 
دوره گذشته دو فیلم از سوي منتقدان جايزه گرفتند و امسال نیز 

دو فیلم اين جايزه را دريافت مي كنند. 
وي افزود: »حلقه منتقدان« فیلم هاي بخش مسابقه بین الملل را 
كه شامل 15 فیلم بوده داوري كرده اند. جمع داوري ديگري نیز 
در جشنواره حضور دارند كه شامل منتقدان بین المللي هستند و 
فیلم هاي بخش مسابقه سینماي آسیا را داوري كرده اند كه امروز 

همزمان با اختتامیه جشنواره جايزه خود را اهدا خواهند كرد. 
مجید اسالمي، كامیار محسنین، مهرزاد دانش، محسن آزرم و 
هما توسلي در ادامه جايزه دوم اين حلقه را به دلیل روايت تمثیلي 
و سبك ديداري به فیلم »گرگ نما« به كارگرداني آدرين پانِك 
اهدا كردند. دوروتا اشويیرچوسكا رايزن فرهنگي كشور لهستان 
اين جايزه را به نمايندگي از نفر برگزيده دريافت كرد. همچنین 
جايزه اول به دلیل مخاطره پذيري تجربي، ساختار منحصر به فرد 
ديداري و ش��كل فیلم به »جوان روس« به كارگرداني الكساندر 
زولوتوخین تعلق گرفت. اين جايزه را آيرات يامیلوو فیلمبردار اثر 

به نمايندگي از زولوتوخین دريافت كرد. 
......................................................................................................................

 درهاي نمايشگاه كتاب 
به روي مردم باز شد

س�ي ودومين نمايش�گاه بين الملل�ي كتاب تهران با ش�عار 
»خوان�دن دانس�تن اس�ت« از ديروز آغ�از به كار ك�رد و تا 
1۴ ارديبهش�ت ماه در مح�ل مصالي ته�ران از س�اعت 1۰ 
تا ۲۰ پذي�راي مخاطبان كتاب اس�ت، البته اين نمايش�گاه 
در روز ابتداي�ي كار خ�ود هن�وز كام�ل آم�اده نيس�ت. 
 امسال نمايشگاه كتاب 11۰هزار مترمربع فضا در اختیار دارد، 
البته مسئوالن برگزاري نمايش��گاه مي گويند 4۰۰مترمربع از 
فضاي شبستان را به دلیل عملیات عمراني نتوانسته اند در اختیار 

داشته باشند، بنابراين متراژ غرفه ها كاهش يافته است. 
امسال 2هزارو398 ناش��ر داخلي در نمايش��گاه كتاب شركت 
كرده اند كه 3۰۰هزار عنوان كتاب را در معرض نمايش و عرضه 
قرار مي دهند. همچنین 8۰۰ ناش��ر خارج��ي حدود 14۰هزار 

عنوان كتاب را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مي دهند. 
ناشران عمومي در شبستان اصلي مصال، ناشران آموزشي در رواق 
غربي، ناشران كودك در تراز پنج رواق ش��رقي، ناشران خارجي 
در تراز 12رواق ش��رقي و در فضاي مس��قف جانمايي ش��ده اند. 
ناشران دانشگاهي تنها ناشراني هستند كه در زير چادر قرار دارند. 
همچنین غرفه كشورهاي خارجي، مهمان  ويژه، نهادها و سازمان ها 

و سراي اهل قلم در نیم طبقه دوم شبستان قرار دارد. 
چین امسال مهمان  ويژه نمايشگاه كتاب تهران است كه با هیئتي 
2۰۰نفره شامل 94 ناشر و مدير رايت و 2۰نويسنده و تصويرگر 
در نمايش��گاه حضور دارد. حدود 6۰۰مترمربع فضا در اختیار 
مهمان  ويژه قرار گرفته كه با 4هزار عنوان كتاب در نمايش��گاه 
حضور دارد. سي ودومین نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران از 

چهارم تا 14 ارديبهشت ماه در مصالي تهران برپاست.

نويد   پارسا     ديده بان

 هنرمند باید چراغ راه باشد 
نه اسم خيابان!

نصيريان: دوست ندارم اسمم روى خيابان و كوچه باشد و آن را رياكارى می دانم

    خبر


