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گزارش

خبر

خیلی کوتاه

زمان اولین اکران فیلم »محمد رسول اهلل« مشخص شد
کارگردان فیلم »محمد رسول اهلل« از نمایش این اثر سینمایی 

در روز پنجشنبه ۲۳ بهمن خبر داد.

ب��ه گزارش مهر، مجی��د مجیدی کارگ��ردان فیلم »محمد 
رس��ول اهلل« اظهار کرد: هماهنگی الزم با ستاد جشنواره صورت 
گرفته اس��ت ت��ا نمایش اختصاص��ی این فیلم ب��رای منتقدان، 
نویس��ندگان سینمایی و اهالی رس��انه روز پنجشنبه ۲۳ بهمن 

صورت پذیرد و قرار اس��ت دعوت نامه ها روز دوشنبه و سه شنبه 
توس��ط ستاد جش��نواره تحویل داده ش��ود. امیدواریم در آینده 

نزدیک، نمایش هایی هم برای عموم مردم داشته باشیم.
ستاد اجرایی جشنواره فیلم فجر در حال آماده سازی دعوت 

نامه ها برای نمایش روز پنجشنبه است.
همچنین مدیر ارتباطات و اطالع رسانی جشنواره فیلم فجر گفت: 
سیستم نمایش فعلی برج میالد امکان نمایش فیلم »محمد رسول اهلل« 

را ندارد و جایگزینی سیستم مناسب حداقل ۲۴ ساعت زمان می برد.

طی هفته های گذشته و پیش از آغاز جشنواره دوره سی و 
سوم فیلم فجر، در پی توافق علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و البته 
مدیران شلرکت »رایتل« که از شرکت های تابعه وزارت کار به 
حسلاب می آید، مقرر شلد »رایتل« در برگلزاری این دوره از 
جشلنواره تمام و کمال به میلدان بیاید و به عنوان اصلی ترین 
حامی مالی مهم ترین رویداد سلینمایی کشلور، دربرپایی یک 

فعالیت عمده فرهنگی و هنری سهیم گردد.
اگرچه »رایتل« پیش از این در دوره س��ی و یکمین جشنواره 
فیل��م فج��ر با مدیری��ت محمد رضا عباس��یان در س��ال ۱۳۹۱ و 
همچنین در دوره س��ی و دوم در س��ال قبل نیز، نامش با ارقام نه 
چندان چشمگیری به عنوان حامی فیلم فجر در کنار نشان سیمرغ 
مندرج در انواع محصوالت و ابزار تبلیغاتی جشنواره آمده بود؛ لیکن 
با توجه به میزان مشارکت آن در حد ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در 
مقابل هزینه بزرگترین و معتبرترین جشنواره بین المللی کشور در 

حد ۷ تا ۸ میلیارد تومان رقم ناچیزی به حساب می آمد.
پر واضح است که مذاکرات دو وزیر کابینه یازدهم در خصوص 
ورود ی��ک ش��رکت معتبر و صاحب نام و البت��ه درآمدزا و مرتبط 

ب��ا دولت به یک رویداد س��ینمایی رقم امس��ال را از حد و مرتبه 
یک مشارکت ناچیز خارج نموده و احتمال تأمین همه هزینه های 

جشنواره فیلم فجر سی و سوم را تقویت می نماید.
از آنجا که خبر رس��می در این خصوص تاکنون منتشر نشده 
است، لیکن شنیده های سینماپرس از برخی منابع موثق حاکیست 
مرحله اول تفاهم نامه با رایتل با رقم کلی ۸ تا ۹ میلیارد تومان به 
اجرا در آمده و طی روزهای گذشته مبلغ ۲.۵ میلیارد از این رقم در 
اختیار جشنواره قرار گرفته است؛ ضمن اینکه روز گذشته حجت اهلل 
ایوبی رئیس س��ازمان سینمایی پس از تماشای دو فیلم مستند در 
برج میالد نیز به خبرنگار ما گفت کمک »رایتل« و پرداخت اقساط 

قرارداد فی مابین آغاز شده و در چند مرحله صورت می پذیرد.
در هر حال ب��ا توجه به این خبر احتمالی، ذکر دو نکته حائز 
اهمیت است که شفاف سازی پیرامون آنها و ارائه برخی توضیحات 
الزم، اذهان عمومی را نسبت به دخل و خرج بیت المال و چگونگی 

انجام هزینه های یک اتفاق مهم هنری روشن تر می سازد:
۱. در صورت حمایت صد درصدی »رایتل« از جش��نواره فیلم 

فجر، س��ازمان س��ینمایی و بنیاد فارابی که هرساله از محل بودجه 
س��الیانه خود موظف به تأمی��ن هزینه های این جش��نواره بوده اند 
بالطبع امس��ال از این پرداخت معاف بوده و در حال حاضر با رقمی 
مع��ادل حدود ۸ ت��ا ۹ میلیاردتومان به عنوان بودج��ه مازاد روبرو 
هس��تند؛ لذا با توجه ب��ه نزدیکی به روزهای انتهای س��ال جاری و 
ضرورت بازگش��ت بودجه هزینه نشده س��ازمان ها و وزارتخانه ها به 
خزانه دولت در پایان هر س��ال، این مبلغ که شاید یک دهم بودجه 
تخصیصی سازمان سینمایی را شامل می شود، با توجه به ضیق وقت 
دقیقأ در چه بخشی قرار است هزینه شود؟ آیا سینماگران می توانند 
در این روزهای سرد زمستانی، چشم امیدی به حمایت های مضاعف 

سازمان سینمایی و موسسات تابعه آن داشته باشند؟
۲. آنچ��ه که تاکنون از س��خنان مدیران جش��نواره فیلم فجر 
بر می آید، جش��نواره امس��ال می بایست به واس��طه کاهش برخی 
برنامه های خود از جمله جداس��ازی بخش بین الملل که ش��اید به 
دلی��ل ایاب و ذهاب و اقامت مهمانان خارجی و برنامه های پرخرج 
مرتبط با آنان، همواره بیش��ترین هزینه ها را در بر داش��ته اس��ت، 

حذف برنامه برگزاری جشنواره در استان ها و شهرستان های کشور، 
تخفیف احتمالی شهرداری تهران در تبلیغات محیطی و یا واگذاری 
س��الن همایش های برج میالد به مدعوین جشنواره که خود رقمی 
میلیاردی محس��وب می شود و سایر مواردی از این دست با کاهش 
هزینه ها روبرو باشد، لذا در صورت تأیید این فرضیه وبه همراه آن 
صحت خبر قرارداد رایتل با جش��نواره، این س��وال مطرح است که 
رقم مازاد تفاهم نامه مورد اشاره صرف چه مواردی می شود و نحوه 

هزینه کردن بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
س��خن پایانی همین بس که شفاف سازی در خصوص مسائل 
مالی، مانع از بروز هرگونه ابهام و ش��ایعه پراکنی می ش��ود؛ مدیران 
جشنواره و سازمان س��ینمایی که انشاهلل پاک  دستی آنان کمتر از 
مدیران قبلی س��ینمای کشور نیس��ت باید بدانند که تزریق برخی 
ارقام س��نگین به یک جش��نواره س��ی و س��ه س��اله آن هم برای 
نخس��تین بار و در ل��وای حمایت از رویداده��ای فرهنگی، احتیاط 
بیش��تری را می طلبد تا مبادا برخی فرصت طلبان و منفعت جویان 
ای��ن روزگار با نقاب های فریبن��ده و به اصطالح خیرخواهانه بر آن 
چشم بدوزند و در فکر پر کردن جیب گشاد خود باشند؛ حال فرقی 

نمی کند اهالی سینما باشند یا آقازاده های عرصه سیاست!؟

گروه فرهنگ و هنر ایرج فتح اللهي 
راستش براي س��ینمایي که قرار است در اتمسفر یک 
کشور دیني و فرهنگي ساخته و اکران شود، داشتن ساختار 
تربیتي و ارشادي جامعه یک ضرورت حیاتي است. بوده  اند 
فیلم هاي زیادي که در این س��ینما ساخته شده اند و اتفاقا 
فیلم هاي خوش س��اختي ه��م بوده اند، اما تنها س��ینماي 
س��رگرم کننده اي بوده اند ک��ه مخاطب براي دیدنش��ان با 
رقب��ت بلیت خریده و با طیب خاطر س��اعاتي از عمرش را 
براي سرگرمي به دیدن این فیلم ها اختصاص داده است. اما 
س��رگرمي تمام وظیفه سینما نیست. سینما وقتي مي تواند 
موثر باش��د و بخش مخاطبان خاکستري را که کم و پیش 
براي دیدن فیلم به سینما بروند، مشتاق خود کند که عالوه 
بر بهره مندي از فضاي سرگرمي ساز، بُعد تربیتي را به خوبي 

و با بیاني سینمایي و هنرمندانه تبیین نماید.
و این همان اتفاق درس��تي است که در فیلم »پدر آن 

دیگري« یداهلل صمدي رخ داده است.
جشنواره فیلم سي و سه اگر چه در برخي فیلم ها بیش 
از امید و اثربخش��ي حاوي تلخي و ناامیدي بوده اس��ت، اما 
حاال و با اکران فیلم »پدر آن دیگري« نشان داد که مي توان 
به برخي فیلم هاي امس��ال دل خوش داشت که از ظرفیت 
جذب گیش��ه خوبي بهره مند باش��ند و هم اینکه سینماي 

موثر را به تصویر بکشند.
یداهلل صمدي این کارگردان 6۲س��اله سینماي ایران در 
آثارش به خوبي نشان داده است که کارگرداني است که اغلب 

با فضایي لطیف و مطایبه آمیز مباحث اخالقي و تربیتي را به 
خوبي به سینما منتقل نموده است. او را حاال و پس از ساخت 
فیلم ه��اي به یادماندن��ي و موثري همچون م��ردی که زیاد 
می دانست )۱۳6۳( اتوبوس )۱۳6۴( دو نفر و نصفی )۱۳۷۰( 

معجزه خنده )۱۳۷۵( صاحب سبک و اندیشه دانست.
حاال این پدربزرگ س��ینماي ای��ران، در اقدامي پدرانه 
نقلي س��ینمایي از جیب جلیق��ه اش درآورده براي تمامي 
نوه ه��اي ایراني. نوه هایي که گرفتار رفتار اش��تباه پدران و 
مادران و اطرافیان چاره اي برایشان نمانده جز تبدیل شدن 
به نوه هایي عصبي، لجوج و خرابکار براي بیان اعتراضش��ان 

نسبت به رفتار خطاي بزرگ ترها.
»پ��در آن دیگ��ري« که امس��ال ب��ا بدخلق��ي مدیران 
جش��نواره فیلم فجر از پذیرش در این جش��نواره بازماند و 
با حمایت رس��انه ها باالخره در بخش خارج از مس��ابقه این 
جش��نواره حضور پیداکرد،  فیلمي اس��ت درباره شهاب پسر 
دوم خانواده اي که پدر و مادر هر یک با رفتار ناصحیح خود 
مانعي براي رشد و بالندگي این کودک شده اند. کودکي که 
در آستانه هفت س��الگي و ورود به مدرسه سخن نمي گوید 

و گویي الکن است.
اما نسخه فیلمساز که ورود از باب محبت و مستمسک 
ش��دن به کیمیایي محبت اس��ت، گره گشاي خانواده اي در 
آستانه س��قوط مي ش��ود. »پدر آن دیگري« فیلمي لطیف 
و زیباس��ت براي آنها که سال هاست در امید دیدن فیلمي 
س��ودمند با س��ینماي ایران قه��ر کرده اند و امیدش��ان از 

سینماي ایران ناامید شده است.
ای��ن فیلم اگرچ��ه در برخي صحنه ها و س��کانس ها به 
نح��وي پیش مي رود که نمي توان مخاط��ب آن را کودکان 
قرار دهد و با تدوین اکران شده در جشنواره امسال ضرورت 
ممنوعیت حضور زیر شانزده سال ها براي آن ضروري است، 
ام��ا مي تواند با تمهید کارگردان و حذف و اصالح تنها چند 
س��کانس و همچنین چند دیالوگ فیلمي شود که آموزش 
و پ��رورش از منظر تربیتي تمام��ي دانش آموزان و پدران و 
مادران را براي دیدن آن به س��ینما هدایت کند تا هم چرخ 
ناچرخ س��ینما چرخ و تاب خوبي بخ��ورد، و هم آموزه هاي 
تربیتي واضح و زیرپوس��تي مستتر در این فیلم با خانواده ها 

تعاملي تربیتي ایجاد کند.

حمایت میلیاردی »رایتل« از سینما چگونه و کجا هزینه می شود؟

پدر آن ديگري 
نُقل سينمايي پدربزرگ سينماي ايران

طرفداران سینمای خصوصی 
بدون پول دولت، نمی توانند فیلم بسازند

۵۰ درصد طرفداران خصوصی سازی در سینما، اگر دولت به آن ها پول ندهد اصًا نمی توانند 
فیلم بسلازند. اکثر ساخته های این افراد با کمک های نهادهای حکومتی و دولتی بوده و با این 

وجود این ها می گویند سینما باید خصوصی باشد.
اکبر نبوی، منتقد س��ینما در چهارمین هم اندیشی سینما انقالب سخنانی در خصوص سینمای 

خصوصی، سینمای مردمی، اکران های مردمی، فروش فیلم در سینمای ایران و ... ابراز کرده.
وی در این نشس��ت در پاس��خ به سوال مجری برنامه مبنی با فاصله مردم با سینما ایران گفت: 
در سنجش نسبت بین مردم و سینمای انقالب توجه به یک نکته مهم است؛ سینما به اعتبار رسانه 
بودنش یک نهاد اجتماعی اس��ت و این ویژگی جایگاه س��ینما را در حوزه مربوط به افکار عمومی و 

رفع نیازهای افراد جامعه بیشتر می کند.
نبوی اضافه کرد: به صورت طبیعی سینما به عنوان یک نهاد اجتماعی بدون مردم تحقق پیدا 
نمی کند. بدون مردم یعنی مرگ س��ینما و این مس��ئله ربطی به جغرافیای خاصی از دنیا ندارد و 
در همه جا همین اس��ت. البته نگاه ها و دیدگاه ها درباره واژه مردم نیز متفاوت اس��ت. واقعیت این 
اس��ت که سینمای کشور ما همچون سینمای س��ایر کشورها فراز و فرودهای بسیاری داشته است. 
در کش��وری مانند آمریکا هم این طور نیس��ت که همیشه فیلم ها فروش داشته باشد. زمانی در این 
کش��ور، صنعت س��ینما باالتر از صنعت خ��ودرو قرار گرفت و در دوره ای دیگ��ر فروش فیلم در آن 

کاهش پیدا کرد.
این کارش��ناس فرهنگی در ادامه تاکید کرد: نکته مهم این اس��ت که مردم هیچگاه با س��ینما 
قهر نمی کنند بلکه در واقع، نسبت به آن چه بر روی پرده است و ترجمه ای از زندگی و دغدغه ها، 
امیدها و تمناهای زندگی آنان نیست، واکنش منفی نشان می دهند. تقریباً در تمام دنیا هم همین 

منوال است.
نبوی گفت: در هر جامعه ای مردمی بودن متناس��ب با بس��تر تاریخی و فرهنگ ملی هر کشور 
تعری��ف خاص خود را دارد و در کش��ور ما نیز تمنا و آرزوه��ا و امیدهای مردم در همین جغرافیا و 
فرهنگ تعریف می ش��ود. اگر این مس��ئله در س��ینما بروز پیدا نکند، مردم واکنش نشان می دهند. 
گاهی مردم از برخی فیلم های س��طحی نیز استقبال می کنند که این را نیز می توان روانکاوی کرد. 
چنین اس��تقبالی یک طنز تلخ از س��وی مردم است. در فراز و فرود سینمای ایران، سال های ۴۰ تا 
۵۵، سینما فروش باالیی دارد. اما سال های بعد از آن با حضور فیلم های بسیار بد هندی و آمریکایی 

این فروش افول می کند و میزان اکران فیلم از ۹۰ فیلم به ۱۲ فیلم می رسد.
وی ادامه داد: دهه 6۰ و ۷۰ هم شرایط تاریخی خودش را داشت. ما نمی توانیم دهه 6۰ را بدون 
در نظر گرفتن دل مشغولی های مردم در آن برهه تاریخی با سینمای دهه ۸۰ یا ۷۰ مقایسه کنیم. 
در س��ال ۷۴-۷۵، میزان فروش بلیت در کشور ۵۲ میلیون تومان بود و این رقم در سال ۸۱-۸۲ به 
۱۷ میلیون می رس��د و این یعنی با وجود افزایش جمعیت، فروش یک سوم شده است. باید بررسی 
کرد چه عواملی باعث این اتفاق شده است؛ ضعف و قوت فرم در روایت، یا در نمایش یا .... باید فهمید 

کدام یک باعث کاهش فروش شده است. تحلیل عوامل موثر بر این کاهش ضروری است.
نبوی در ادامه گفت: حوزه فرهنگ، حوزه کیفیت هاست نه کمیت ها. ارزیابی اقتصادی در حوزه 
فرهنگ غلط است و در ارزیابی در حوزه فرهنگ باید با شاخصه های فرهنگی ارزیابی صورت بگیرد. 
در بحث مفصلی که با دکتر حس��ن حبیبی در س��ال ۸۳ داش��تم، گفتم که متخصصان و مسئولین 
نباید به حوزه فرهنگ با عدد و رقم اقتصادی نگاه کنند. در حوزه فرهنگ باید پول هزینه کرد. نباید 

بگویند وزارت آموزش و پرورش در آمدزا نیست و این مسئله منفی باشد.
وی افزود: برای فرهنگ باید هزینه کرد. طنز ماجرا این اس��ت که وقتی ش��ما به سخن عده ای که 
دنبال خصوصی سازی و مخالف هزینه کردن از سوی دولت در فرهنگ هستند، توجه می کنید می بینید، 
۵۰ درصدشان، اگر دولت به آن ها پول ندهد اصاًل نمی توانند فیلم بسازند. اکثر ساخته های این افراد با 

کمک های نهادهای حکومتی و دولتی بوده و با این وجود این ها می گویند سینما باید خصوصی باشد.
نب��وی در ادامه توضی��ح داد: بخش دیگری از این اف��راد که این گونه 
صحبت ها را می کنند، افرادی هس��تند که با حضور اقتصادی 
دولت مش��کلی ندارند اما می خواهند دولت پول را به آن ها 
بدهد و آن ها خودش��ان پول را مدیری��ت کنند و هر کاری 
خواس��تند بکنند در حال��ی که در هیچ ج��ای دنیا چنین 
اتفاقی هرگز نمی افتد. این کنترل از س��وی دولت ها در همه 
کش��ورها وج��ود دارد. اما این کنترل ه��ا گاهی زبر و 
ناخوشایند است و گاهی نیز نرم و متناسب با هنر 
تعریف شده است. بنده س��خنگوی هیچ نهاد 
دولتی در س��ینما نیس��تم اما بعید می دانم 
هیچ مدیر عاقلی با حضور بخش خصوصی 

در سینما مشکلی داشته باشد.

خیلی ها من را در لیست کارگردان قرار نمی دهند
نیکی کریمی گفت: 1۰ سلال اسلت که کارگردانی می کنم اما فیلمسلازی من 
را جدی نمی گیرند و این موضوع باعث شلده خیلی هلا گمان کنند من فیلم اولی 

هستم. چرا نباید من را در لیست کارگردان ها قرار دهند.
نشست رسانه ای فیلم سینمایی »شیفت شب« به کارگردانی نیکی کریمی بعد از 

نمایش این فیلم در کاخ جشنواره برگزار شد.
بنابر این گزارش، در این نشس��ت خبری نیکی کریمی کارگردان »شیفت شب« 
درباره سوژه چهارمین ساخته سینمایی اش گفت: مهر ماه سال گذشته در پی سوژه ای 

برای فیلم بعدی بودم تا اینکه با طرح محمود آیدن برخورد کردم.
وی ادامه داد: فیلمنامه این طرح را در مدت زمان یک ماهه نوشتم، مراحل پروانه 
ساخت انجام شد و شهریور ماه ۹۳ آن را بازنویسی کردم. به موازات طی شدن مراحل 
پیش تولید به دنبال بودجه بودیم و در نهایت مهرماه امس��ال »شیفت شب« را کلید 

زده و در ۴۵ جلسه فیلمبرداری کردیم.
بازیگر فیلم س��ینمایی »چهارش��نبه ۱۹ اردیبهشت« در واکنش به این سوال که 
چرا در فیلم ش��عارزدگی بیش از اندازه دیده می شود اذعان داشت: به هیچ عنوان در 
»شیفت شب« شعارزدگی دیده نمی شود. این فیلم مسایل جامعه را در زمان بحران ها 
و مشکالت ناشی از تحریم های اقتصادی نشان می دهد. در این فیلم تاثیری که جامعه 

بر کانون خانواده می گذارد برایم مهم بود و می خواستم آنرا نشان دهم.
کریمی افزود: بازی بازیگران در »شیفت شب« نه تنها گل درشت 
نیست بلکه کامال زیر پوستی است. در فیلم من، شخصیت زن محترم، 
فداکار و مسئول است. »شیفت شب« درباره یک زن ایرانی است که 

خود را در کانون خانواده نشان می دهد.
این کارگردان اظهار کرد: مخاطبان ما فیلم هایی را می پسندد 
که ش��بیه به خیانت های موجود در جامعه است اما من ترجیح 

می دهم در مورد درد جامعه صحبت کنم و فیلم بسازم.
کارگردان فیلم س��ینمایی »س��وت پایان« با اشاره به ۲۵ 
سال فعالیت  هنری خود بیان کرد: ۱۰ سال است که کارگردانی 
می کنم اما فیلمس��ازی من را ج��دی نمی گیرند و این موضوع 
باعث ش��ده خیلی ها گمان کنند من فیلم اولی هس��تم. چرا 

نباید من را در لیست کارگردان ها قرار دهند.

استقبال غربی ها 
از فیلم ضدایرانی »تاکسی« پناهی

فیلم س��یاه »تاکسی« ساخته جدید »جعفر پناهی« در 
جش��نواره فیلم برلین به نمایش درآمد و مورد استقبال گرم 
غربی ها قرار گرفت، رویترز نیز از این فیلم به عنوان ادامه مبارزه  

»پناهی« با مقامات جمهوری اسالمی ایران تعبیر کرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، فیلم س��ینمایی »تاکس��ی«، 
جدیدتری��ن س��اخته »جعفر پناهی« اس��ت که علی رغم 
محکومیت ۲۰ ساله او مبنی بر محرومیت از فیلمسازی، 
در مقابل چش��مان مقامات س��ینمایی ایران ساخته شده 
اس��ت همزمان با برگزاری دومین روز از جش��نواره فیلم 

برلین در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درآمد.
در این میان از رئیس جش��نواره فیلم برلین گرفته تا 
رس��انه غربی همه و همه نه تنها از این فیلم استقبال گرمی 
کردند بلکه پناهی را به خاطر پافشاری بر نقض محکومیتش 
مورد تشویق و تمجید قرار دادند و همچنین علی رغم آنکه 
هنوز تع��داد زیادی از فیلم های بخش مس��ابقه به نمایش 
درنیامده در یک پیش داوری غیر حرفه ای این فیلم را سزاوار 
خ��رس طال و یا حداقل خرس نقره ای بهترین بازیگر نقش 

اول مرد و بهترین فیلمنامه )برای پناهی( دانسته اند.
»دیتر کاسلیک«، رئیس جشنواره برلین ضمن حضور 
بر فرش قرمز افتتاحیه فیلم تاکسی، گفت: پافشاری پناهی 
به ادامه فیلمسازی علی رغم ممنوعیت ها حقیقتا ستودنی 
اس��ت. وی افزود: جعفر )پناهی( هیچ��گاه ممنوعیت ۲۰ 
ساله اش )از فیلمسازی( را نپذیرفته است و همچنان تالش 
می کند که فیلمس��ازی را ادامه دهد چون او بدون ساخت 

فیلم نمی تواند زندگی کند.
»پناه��ی« خود نیز پیش از آغاز جش��نواره برلین در 
بیانیه ای اعالم کرده بود که من باید تحت هر شرایطی به 

فیلمسازی ام ادامه دهم تا احساس زندگی کنم.
به گفته رئیس جش��نواره برلین، امس��ال نیز در نیز یک 
صندلی خالی برای پناهی، به عنوان کارگردان فیلم در جشنواره 
قرار داده ش��د ولی بازیگر کودک فیلم »تاکسی« و همچنین 

همسر پناهی با حضورشان این جای خالی را پر کردند.
در میان این تش��ویق و تمجید ها، کمپانی فرانسوی 
»ممنتو«، اسپانسر آثار »اصغر فرهادی«، ضمن قراردادی 
با دیگر کمپانی فرانسوی_س��لولوید_ )اسپانسر فیلم ضد 
ایرانی »خورش��ت مرغ با آل��و« به کارگردان��ی »مرجانه 
س��اتراپی«(، حق توزی��ع و اکران فیلم »تاکس��ی« را در 
فرانس��ه به عهده گرفته اس��ت، فیلمی که به گفته سایت 
س��ینمایی »بالیوود ت��رد«، »جعفر پناهی« ب��ا آن نه به 
صورتی پنهان و زیرکانه که کامال آش��کار و با استفاده از 
ابزار هنر رژیم دینی ایران را مورد انتقاد قرار داده است.

»الکس��اندر مالت-گای«، مدیر پخش کمپانی ممنتو 
ضمن تعریف و تمجید از فیلم »تاکسی« و ابراز امیدواری 
نس��بت به پرفروش بودن این فیلم در گیش��ه سینماهای 
فرانس��ه گفت: پناهی به خوبی توانسته است تنها در ۸۰ 

دقیقه درباره ایران و مردم آن به مخاطب بگوید.
»پناهی« در »تاکس��ی« داستان زندگی هفت مسافر 
خود را که نماینده اقش��ار مختلف جامعه امروزی ایران و 

منعکس کننده وضعیت جامعه است را روایت می کند.
به گزارش رویترز، یکی از این روایت ها درباره یک دزد 
و معلم که به عنوان مسافر سوار تاکسی شده و درباره قوانین 
س��خت وضع ش��ده برای دزدی در ایران به بحث و گفتگو 
می پردازند و در این میان معلم با اش��اره به این مطلب که 
ایران پس از چین س��خت گیرانه ترین قوانین را در این باره 
دارد، معتقد اس��ت که این قوانین برای کس��ی که مجبور 
است برای سیر کردن شکم خانواده اش دست به دزدی بزند، 

بسیار ناعادالنه و بیش از حد سخت گیرانه است.
»تاکس��ی«، س��ومین فیلم بلند س��ینمایی است که 
پناهی از زمان محکومیت خود در س��ال ۲۰۱۰ میالدی 
تاکنون س��اخته اس��ت. »این یک فیلم نیست« و »پرده 
بس��ته« دو فیلم دیگر پناهی است که هر دو در جشنواره 

برلین به نمایش درآمده اند.

برگزیدگان جایزه کتاب سال معرفی شدند
برگزی��دگان جایزه کت��اب س��ال و همچنین جایزه 
جهانی کتاب سال طی مراس��می با حضور رئیس جمهور 

معرفی شدند و از آنها تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم برگزیدگان این دو جایزه معرفی شدند و 
لوح تقدیر، تندیس و هدایای خود را از رئیس جمهور دریافت 
کردند. اسامی برگزیدگان سی و دومین دوره جایزه جهانی 

کتاب سال جمهوری اسالمی ایران به شرح ذیل است:
محم��د آصف محس��نی ب��ه خاط��ر تالی��ف کت��اب 

معجم الحادیث المعتبره
احم��د امامی به خاطر تالی��ف و ترجمه کتاب جامع 

گیاهان دارویی
جالل ستاری به خاطر ترجمه کتاب جامع شناسی تئاتر. 

ستاری به دلیل کسالت در این برنامه حضور نداشت.
لیال پهلوان زاده به خاطر تالیف گنجینه فرهنگ آثار 

معماری ایران
س��عید حمیدیان به خاطر تالیف شرح شوق؛ شرح و 

تحلیل اشعار حافظ
همایون مطیعی به خاطر تالیف کتاب زمین شناس��ی 

درون چاهی
س��یدمحمدکاظم موس��وی بجنوردی به خاطر تالیف 

دانشنامه تهران بزرگ
علی اوسط ناطقی به خاطر تالیف موسوعه الشهید ثانی

همچنین برگزیدگان بیس��ت و دومی��ن دوره جایزه 
جهانی کتاب سال به شرح ذیل هستند:

هنینگ یورگنس��ن از دانمارک به خاطر تالیف کتاب 
یخچال های ایران؛ کجا؟ چگونه و چرا؟

پرفس��ور اس��ماء  اس��مرالدین با ملیت بنگالدشی از 
آمریکا به خاطر تالیف کتاب مجاهده در راه خدا؛ جهاد را 

شهادت در اندیشه اسالم
تاتس��وئیچی س��اوادا از ژاپن به خاط��ر ترجمه قرآن 

کریم به زبان ژاپنی
آن سیلوی بوآلیو با ملیت فرانسوی از هلند به خاطر 
تالیف کتاب ق��رآن به روایت ق��رآن؛ واژگان و مجادالت 

ناظر به خود قرآن
س��عدون حماده از لبنان به خاط��ر کتاب دو جلدی 

تاریخ شیعه در لبنان
دانی��ل بایوش با ملیت فرانس��وی از آمریکا به خاطر 
تالیف کتاب روش، س��اختار و تحول در کیهان شناس��ی 

فارابی
جایزه جهانی کتاب س��ال همچنی��ن از نجیب مایل 
هروی پژوهش��گر افغانس��تانی به عنوان پژوهش��گر برتر 

مطالعات اسالم و ایران تقدیر کرد.


