
مجموعه ســه جلدی »اشــکال سکونت در 
ایران« برای مخاطب نوجوان منتشر شد. 

انتشارات مدرسه مجموعه سه جلدی » اشکال سکونت 
در ایران« را به قلم زهره ســادات عابدی منتشر کرد. این 
کتاب در قالب ســه مجلد برای مخاطبان نوجوان خود به 
بازخوانی شیوه زندگی عشایری، شهری و روستایی در ایران 

می پردازد.
هــر یــک از مجلدات این کتــاب به معرفــی یکی از 
گونه های زندگی و زیست در زیست بوم ایران می پردازد و 
به توضیح اشکال مختلف زندگی در شکل های مختلفش در 
ایران می پردازد و عناوین مجموعه نیز بر اساس عمده ترین 

اشکال سکونت در ایران انتخاب شده است.
این کتاب همچنیــن در برگیرنده تصاویری اختصاصی 
از زیســتگاه های معرفی شده در خود است که مکمل قابل 
توجهی برای مطالب منتشر شده در کتاب به شمار می رود 

که به صورت تمام رنگی در متن کتاب به کار رفته است.
مجموعه ســه جلدی زندگی روستایی در ۱۴۳ صفحه با 
قیمت ۲۰ هزار تومان، مجموعه زندگی عشــایری در ۱۱۵ 
صفحه با قیمت ۲۵ هزار تومان و مجموعه زندگی شهری 
در ۱۳۵ صفحه با قیمت ۲۷ هزار تومان منتشر شده است.

اثر عباس جوانمرد،  با خویش«  کتاب »دیدار 
پژوهشــگر، بازیگــر و کارگــردان تئاتر روانه 

کتابفروشی ها شد. 
ایــن کتاب، خاطرات عباس جوانمرد از دوســتان، افراد 
و شــخصیت مطرح هنری کشــور اســت که وی در آن 
درباره افــرادی مختلفی مانند جالل آل احمد، احمدشــاه 
قاجار، عزت اهلل انتظامی، منوچهر انور، رخشــان بنی اعتماد، 

بهــرام بیضایی، ناصر تقوایی، محمدعلی جمال زاده، صادق 
چوبک، علی حاتمی، پوران درخشــنده، نجف دریابندری، 
 محمود دولت آبادی،  ســهراب ســپهری، حمید سمندریان، 
احمد شاملو،  خسرو شــکیبایی، آنتوان دو سنت اگزوپری، 
شکســپیر، عارف قزوینی، کریم شیره ای، مسعود کیمیایی، 
ابراهیم گلســتان، مایاکوفسکی، محمد مصدق، پرویز ناتل 
خانلری، علی نصیریان، صادق هدایت، نیما یوشــیج، سعید 

نفیسی و ... صحبت کرده است.
در بخشــی از این کتاب می خوانیــم: »این زمان هنوز 
نمی دانــم که در آن روزگاران، جذبه صحنه مرا به ســوی 
خود خواند یا برحســب اتفاق به سویش رفتم؛ فقط می دانم 
چنان شــور عمیقی در من برانگیخت کــه بی پروا ماوای 
همیشگی من شد. صحنه جایی شــد که زندگی را دوباره 
به من آموخت و هر روز در آن بازیگر دیگری می شــوم و 

نمی دانم من در صحنه بازی می کنم یا صحنه در من.«
انتشار رمان »باهوش« برای نوجوانان

رمان باهوش نوشــته کیم اسلیتر با ترجمه مژگان کلهر 
برای نوجوانان منتشــر شــد. این رمان در ۲۴۰ صفحه با 
شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۵۰۰ تومان در نشر افق 

عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: قتلی اتفاق افتاده

اما انگار برای هیچ کس مهم نیست؛ حتی پلیس!
مردی از جلوی ون پلیس پیاده شــد و چند تا عکس از 
دوســت جین که توی آب افتاده بود گرفت. بعد غواص ها 
بدنش را از آب بیرون آوردند و پارچه ای روی آن انداختند.

گفتم: »چرا قایمش می کنن؟ من که دیدمش.«
پلیس همان طور که رد می شــد گفت: »و بهش ضربه 

زدی. یادت باشد بعد از این به هیچ جسدی دست نزنی.«
پلیس، ساک راه راه مرد مرده را خالی کرد و وسایلش را 
پخش کرد روی سنگ های سیمانی؛ یک پتو، چند جوراب 

و یک پاکت پنیر...
کیم اسلیتر در شــهر ناتینگهام انگلستان به دنیا آمد. از 
همان کودکی در قصه گویی مهارت داشــت و داستان های 

ترسناکی تعریف می کرد؛ مخصوصا برای برادر کوچکش!
او که کارشــناس نویسندگی خالق است، اکنون عالوه 
بر نوشــتن رمان، داستان نویسی نیز تدریس می کند. رمان 
»باهوش« که اولین رمان این نویسنده است برنده جوایزی 
چون جایــزه »لیدز« )۲۰۱۵(، »ســنت هلــن« )۲۰۱۵(، 

»بریلینت« )۲۰۱۶( و نامزد مدال کارنِگی شده است.
اثر تازه فرهاد حسن زاده برای کودکان 

فرهاد حسن زاده، نویســنده کودک و نوجوان، از تالیف 
کتاب »چتری با ســتاره های آبی« برای کودکان خبر داد و 
گفت که آن را برای چاپ به انتشارات فاطمی تحویل داده 
است. داستان این کتاب به صورت اپیزودیک بیان می شود. 
به این ترتیب که سه داستان متفاوت در هم گره خورده اند و 

در قالب یک داستان بیان می شوند. شخصیت های هرکدام 
از داستان ها در این کتاب گره و مشکل خاص خود را دارند 

و در جایی از داستان به هم وصل می شوند.
 ویژگــی دیگر ایــن کتاب نیز این اســت کــه بیانی 
تصویری و ســینمایی دارد. قرار اســت متن و تصویر این 
کتاب با زوایایی ســینمایی کادربندی و نگاشــته شــود. 
براین اســاس قرار اســت بــه اتفاق تصویرگر اســتوری 
بردی تهیه شــود تا بر مبنای آن با همکاری و مشــارکت، 
 بتــوان کتــاب را به طــور شایســته ای به بــازار عرضه 

شود.
 فرهاد حســن زاده در ســال ۱۳۴۱ در شــهر آبادان به 
دنیا آمد. نوشــتن را در ســال های نوجوانی در مدرســه و 
کالس های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز 
کرد و اســتعداد نویســندگی او در همان دوران کشف شد. 
پس از حملــه عراق به ایران، همراه خانــواده به اصفهان 
مهاجرت کرد و برای مدت چند ســال از نوشــتن در این 
عرصه باز ماند. در ســال ۱۳۷۰ بود که نخســتین کتاب او 
بــه نام »ماجرای روباه و زنبور« مخصوص کودک به چاپ 
رســید. تا کنون نزدیک به ۷۰ عنوان کتاب برای کودکان، 
نوجوانان و بزرگســاالن نگاشــته اســت که ازجمله آن ها 
می توان به »ماشو در مه« )رمان نوجوان(، »روزنامه سقفی 
همشــاگردی« )مجموعه طنز برای نوجوانان(، »عشــق 
و آینه« )مجموعه داســتان(، »همان لنگه کفش بنفش« 
)داســتان کودک(، »بندرختی که برای خودش دل داشت« 
)داستانک(، »لبخندهای کشمشی یک خانواده  خوشبخت« 
)مجموعه داســتان( و »خنده به شرط قلقلک« )شعر طنز 

برای نوجوانان( اشاره کرد. 
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یاد 

فوتبال و فلســفه، عنوان کتابی است که 
به تازگی از ســوی نشــر مرکز روانه بازار 
کتاب شــده است. این کتاب که با نگاهی 
فلســفی زوایای مختلف فوتبال را بررسی 
کــرده، شــامل مجموعــه  ای از مقاالت 
اســت که توســط تد ریچاردز، فیلسوف 
معاصر تالیف و توســط عیســی عظیمی، 
روزنامه نگار ورزشی به فارسی ترجمه شده 
اســت. در زمان اندکی که از چاپ کتاب 
از کتاب شده  می گذرد استقبال بی نظیری 
اســت و جزو پرفروش ترین کتاب ها بوده 

است.
بخش بندی جالب کتاب به ســبک خود 

فوتبال، با »گرم کردن« )warm up( به جای مقدمه شــروع می شود و در شش 
بخش »نیمه اول: طبیعت بازی«، »بین دو نیمه: قوانین نانوشــته«، »نیمه دوم: بازی 
زیبا«، »وقت اضافه اول: هواداری«، »وقت اضافه دوم: فوتبال و جامعه« و »ضربات 
پنالتی: کار به پنالتی می کشــد« سیر تا پیاز فوتبال را از زاویه فلسفه و در جستجوی 

چیستی و چرایی می کاود.
کتاب با ســوالی ظاهرا بدیهی اما جذاب شروع می شود: چرا فوتبال این قدر جذاب 
اســت؟ در پاســخ به این پرســش، به عنصر درام و بازنمایی درام زندگی واقعی در 
فوتبال پرداخته می شــود. در فصل سوم می  خوانیم که چرا آرا و عقاید نیچه امروز او 
را به طرفداری از آرســنال وامی داشت. در ادامه دو گل مارادونا به انگلستان از زوایه 
چیستی و امکان »معجزه« در فوتبال بررسی می شود. چهار فصل از کتاب به مفهوم 
هواداری اختصاص دارد و تالشــی است برای پاسخ به این پرسش که ما چرا از یک 
تیم هواداری می کنیم. مفهــوم زیبایی که در زیر عنوان کتاب با عبارت »ذهن زیبا، 
بازی زیبا« به آن اشــاره شــده، بخش عمده ای از متن کتاب را شامل می شود و از 
جمله به این موضوعات می پردازد که چرا در فوتبال تیم بهتر لزوما برنده نیست، زیبا 
بازی کردن به چه معناست و ضدفوتبال چیست و چه ایرادی دارد؟ در بخش هایی از 
کتاب هم پای اخالقیات به میان می آید؛ از جمله فصلی که بررسی می کند تحت چه 
شــرایطی خطای آخرین مدافع روی مهاجمی که در آستانه گل زدن است، می تواند 
اخالقی باشــد. نقــش اعتقادات مذهبی در فوتبال و نیز فلســفه  قضاوت و داوری از 
دیگر مباحثی اســت که در این کتاب به آن پرداخته شــده است. به این بهانه گپ و 

گفتی تصمیمی با عیســی عظیمی مترجم کتاب ترتیب دادیم.
از تجربه تان در زمینه ترجمه و کتاب هایی که تا حاال ترجمه کرده اید 

می گویید؟
ایــن اولین تجربه من در زمینه ترجمه کتاب اســت. پیش تر به عنوان روزنامه نگار 
و یادداشت نویس با نشــریات و روزنامه ها همکاری داشتم و البته در حال حاضر هم 

برای ســایت ها و رسانه های ورزشی در حوزه  فوتبال یادداشت می نویسم.
چه شد که این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردید؟ 

حدود چهار ســال پیش و در روزهایی که دنبــال کاری جدی تر در حوزه فوتبال و 
نوشتن بودم، به فکر ترجمه کتاب افتادم. در واقع نکته ای که مرا به این سمت سوق 
داد، فقدان منابعی بود که گاه و بیگاه به آن ها نیاز پیدا می کردم و دست کم در منابع 
فارســی، پیدایشان نمی کردم. کتاب فوتبال و فلسفه، در چنین شرایطی به دست من 
رســید و با مطالعــه خالصه ای از آن، بالفاصله دریافتم که بــا گنجینه ای از مفاهیم 
فلســفی مرتبط با فوتبال روبرو هستم. چنین شــد کار ترجمه کتاب را دقیقا دو سال 
پس از انتشار نسخه اصلی آغاز کردم و چهار سال تا انتشار نسخه اصلی طول کشید.

فکر نمی کنید که چهار سال برای ترجمه کتاب زمان زیادی محسوب 
می شود؟!

درســت اســت؛ اما چند عامل باعث شد کار طول بکشــد. از جمله این که مفاهیم 
مطرح شــده در کتاب چندان ســاده فهم نبودند و برای انتقال درســت آن ها نیاز به 
مطالعه منابع فلســفی داشــتم. عامــل دیگری که کار را دشــوار می کرد تنوع لحن 
نویسندگان فصل های مختلف کتاب بود. سی ویک فصل کتاب توسط چهل فیلسوف 
از نقاط مختلف جهان نوشــته شــده و من نیاز داشتم در کلیت کار نوعی یکدستی و 
هماهنگــی ایجاد کنم؛ یعنی همان کاری 

که مولف کتاب هم انجام داده بود.
نقطه واسط و اتصال دو مقوله ای 
که به نظر می آید ســنخیتی با هم 
فوتبال  و  فلســفه  یعنی  ندارنــد 

چیست؟ 
و  زمان هــا  همــه  مســاله   فلســفه، 
مکان هاســت و وقتی بنا بــر تفکر عمیق 
درباره هر موضوعی باشــد، پای فلســفه 
هم به آن باز می شــود. فوتبال هم از این 
قاعده مســتثنا نیســت. اما ظاهرا آن چه 
که باعث می شــود ایــن دو مقوله جدای 
از هــم به نظر برســند، ســبقه تاریخی 
اســت. فلسفه اساسا موضوعی ریشــه دار و تاریخی محسوب می شــود که از دیرباز 
دغدغه انســان بوده در حالی که فوتبال، پدیده ای به نســبت نوین است و در مقایسه 
با قدمت فلســفه حتی می توان آن را نوپا نامید. فارغ از این تفاوت، فلســفه و فوتبال 
را نمی توان دو مقوله بی ســنخیت نامید. فلسفه درباره چیستی و چرایی پدیده ها بحث 
 می کنــد و فوتبال به عنوان پدیــده ای مدرن، اتفاقا به شــدت نیازمند چنین نگاهی 

است.
معضل اصلی ترجمه در ایران را چه می دانید؟

معضلــی که من می توانم درباره آن صحبت کنم، کــم بودن منابع جدی در حوزه 
فوتبال اســت. حقیقت این است که به جز تالش هایی که در سال های اخیر در حوزه 
تالیــف و ترجمه کتاب های فوتبالی صورت گرفته، دســت ما در این حوزه چندان پر 
نیســت. در واقع تعداد کتاب های فوتبالی به زبان فارســی کمتر از آن است که حتی 
یک ردیف از قفســه های کتابخانه مان را پر کند. و شــاید همین باعث شده که نگاه 
جامعه مان به فوتبال، به اشتباه »از باال« و »نه چندان محترمانه« باشد. ما به نگاهی 
جز این نگاه نیاز داریم و شــاید قســمتی از این راه هم تالش برای معناســازی و 

معنایابی در حوزه فوتبال باشد.
اگر ممکن ست ما را مهمان بخشی از کتاب کنید که به نظر خودتان 

جذاب تر می آید.
راستش انتخاب سختی است؛ اما می توانم دعوت کنم که از همان فصل اول شروع 
کنید تا گیرایی موضوع باعث شــود نتوانید کتاب را زمین بگذارید! فصل اول، تالش 
برای پاســخ به سوالی است که برای ما بدیهی به نظر می رسد: »چرا فوتبال این قدر 
جذاب است؟« بررسی مفهوم درام در زندگی واقعی و بازنمایی آن در فوتبال، بخشی 
از پاسخی است که نویسنده به این پرسش می دهد. اما اگر بخواهم چیزی بگویم که 
شــما را به خواندن این کتاب ترغیب کند، باید از مفاهیم انســانی یاد کنم؛ چیزهایی 
مثل عشــق، سیاست، فضیلت و رذیلت، شــور و البته اخالق و دوراهی های اخالقی. 
این ها در زندگی روزمره ما حضور دارند و اگر کمی به فوتبال عالقه مند باشــید، حتما 

دوست دارید از این دریچه با درونیات خود مواجه شوید. 

تازه های نشر

اجرای
 »فالو می« 

تمدید شد

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

گفت و گوی اختصاصی مستقل با 
عیسی عظیمی مترجم کتاب فوتبال و فلسفه

اولین جشنواره هنری پارسی زبانان اروپا ژانویه سال ۲۰۱۸ 
در پاریس برگزار می شود. 

انجمن فرهنگی هنری پرشــیانا که به تازگی در پاریس 
فعالیت هــای مســتمر و گســترده ای را در جهت اعتالی 
فرهنگ چند هزار ســاله پارســی آغاز کرده قصد دارد در 
ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ میالدی برگزارکننده اولین جشنواره 

هنری پارسی زبانان اروپا باشد.
انجمــن فرهنگی پرشــیانا، یــک انجمن متشــکل از 
پارســی زبان های ایرانی، تاجیک و افغان است که به تازگی 
در پاریس تاسیس و در زمینه فرهنگ و هنر پارسی زبان ها 

فعالیت می کند.
این انجمن در تمامی سیاســت های خود بر آن است تا با 
ایجاد ارتباطی منسجم میان هنرمندان پارسی زبان داخل و 
خارج از کشور تجربیات ارزشمند این هنرمندان را به اشتراک 
بگذارد و تعامــل میان هنرمندان فرهیخته را بیش از پیش 

گسترش دهد.
جشنواره پرشیانا -اولین جشنواره هنر پارسی زبانان اروپا- 

قرار است با برگزاری بخش های مختلف تحت عنوان بخش 
اصلی جشــنواره، ابتدا به اســتعدادیابی و سپس به آموزش 
هنردوســتان و هنرمندان از طریق اســاتید برجسته همان 
رشته بپردازد. بی شک این نخستین گام برای ایجاد مودت و 
دوستی میان تمام هنرمندان پارسی زبان کشورهای مختلف 

خواهد بود.  
برگزارکنندگان فستیوال بزرگ پرشــیانا با برگزاری این 
گردهمایی بزرگ امیــد دارند تا ابعاد مختلف فرهنگ غنی 
هنر در میان هنرمندان پارســی زبان را به جهانیان معرفی 
کنند. مســابقه صدا، دوبله، اســتند آپ کمدی و هنرهای 
تجســمی و عکس، در بخش اصلی نخستین جشنواره هنر 
پارســی زبانان اروپا آثار هنری را بــه داوری می گذارد. در 
بخش های جنبی جشــنواره نیز تالش شده نمایشگاه ها و 
کنســرت های موسیقی در مدت یک هفته فعالیت های این 
جشنواره دنبال شود. در فستیوال پرشیانا تالش بر این است 
تا رقابت، کارگاه های آموزشی و تبادل تجربه میان هنرمندان 

پارسی زبان برقرار شود.

فیلــم »ناپدید شــدن« بــه عنــوان نماینده 
ســینمای ایران در بخش رقابتی ســیزدهمین 
جشنواره فیلم زوریخ در کشور سوئیس به روی 

پرده می رود. 
فیلم ســینمایی بلند ناپدید شدن ساخته علی 
عســگری که چندی پیش اولین نمایش خود را 
در بخش »افق ها«ی هفتادوچهارمین جشنواره 
بین المللــی فیلــم ونیز تجربه کــرد، در بخش 
رقابتی جشنواره فیلم زوریخ نیز پذیرفته شد که 
در این بخش با ۱۳ فیلم دیگر برای کسب جایزه 
 چشم طالیی این رویداد سینمایی رقابت خواهد 

کرد.
در خالصــه داســتان فیلم ناپدید شــدن به 
نویســندگی مشــترک فرنوش صمــدی و علی 
عســگری و تهیه کنندگــی پوریا حیــدری اوره 
و علی صدرایی آمده اســت: در یک شــب سرد 

زمســتانی زوجی جوان با مشــکلی جدی روبه 
رو شــده اند و تنها چند ســاعت برای حل این 
مشــکل زمــان دارند. ایــن در حالی ســت که 
آن ها قصــد دارند این ماجــرا را از خانواده های 
 خود پنهان کنند و رابطه اشــان نیز وارد بحران 

می شود.
در بخــش رقابتــی جشــنواره فیلــم زوریخ 
فیلم هایی از کشورهای انگلیس، آمریکا، فرانسه، 
ســنگاپور، آرژانتین، رومانی و لهســتان نیز به 
روی پــرده خواهنــد رفت. فیلم ناپدید شــدن 
که زمستان گذشته در ســکوت خبری ساخته 
 شــده اســت، محصول مشــترک ایران و قطر 
است. ســیزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
زوریــخ از تاریخ ۲۸ ســپتامبر تــا ۸ اکتبر )۶ 
 تــا ۱۶ مهرمــاه( در کشــور ســوئیس برگزار 

می شود.

جشنواره زوریخ میزبان »ناپدید شدن« ایران پاریس، میزبان اولین جشنواره هنری پارسی زبانان 

اجرای نمایش »فالو می« به کارگردانی کوروش سلیمانی تا ۲۷ شهریور ماه تمدید شد.
 این اثر نمایشی یک کمدی تک پرده ای انگلیسی است و موضوعی که در آن مطرح می شود درباره روابط زناشویی و ارتباط بین همسران است.

در خالصه داستان »فالو می« آمده است: چارلز سیدلی رئیس میانسال و خشک مغز یک شرکت حسابداری است. او که در روابط زناشویی خویش با بلیندا همسر جوانش دچار مشکالت و تردیدهای جدی شده و 
زندگی خود را در معرض فروپاشی می بیند، ناچار می شود برای آگاه شدن از دالیل رفتارهای ناسازگارانه همسرش و زیر نظر داشتن رفت و آمدهای وی کارآگاهی خصوصی استخدام کند. جولیان کریستوفورو کارگاه 

عجیب و غریبی که پرونده را در دست می گیرد که خود سبب ساز اتفاقات جذاب دیگری در داستان نمایش و در رابطه بین این زوج می شود ...

تور کنسرت گروه دستان و شهرام ناظری آبان و آذر 
سال جاری )نوامبر و دســامبر ۲٠۱٧( در اروپا برگزار 
می شــود. در این کنسرت ها، شــهرام ناظری خواننده 
برجسته موســیقی ایران قطعاتی جدید از ساخته های 
ســعید فرج پوری را به همراه آثار قدیمی خود با گروه 
دســتان اجرا خواهد کرد. همچنین در این کنسرت ها، 
گروه »دستان« طبق روال گذشته خود، قطعاتی را به 

صورت بی کالم و سازی نیز اجرا خواهد کرد.
 در این کنســرت ها حمید متبســم )نوازنده تار و 
ســه تار(، حســین بهروزی نیا )نوازنده بربط(، ســعید 
فرج پــوری )نوازنده کمانچه(، پژمــان حدادی )نوازنده 
تنبک و ســازهای کوبه ای( و بهنام ســامانی )نوازنده 

سازهای کوبه ای( حضور خواهند داشت.
 گروه دســتان پیــش از ایــن در آثــار لولیان )با 

آهنگسازی حمید مبتسم(، آلبوم اجرای زنده »سفر به 
دیگر سو« )یادواره شمس تبریزی( و »ساز نو آواز نو«، 
با شهرام ناظری همکاری کرده بود. همایون شجریان، 
ســاالر عقیلی، ایرج بســطامی، ســیما بینا و مهدیه 
محمدخانی ســایر خوانندگانی هستند که با این گروه 

همکاری کرده اند.
 »دســتان« در ســال ٧٠ ثبت شــد و در سال ٧۱ 
فعالیت رســمی خود را آغاز کرد. اعضای پیشین این 
گروه افرادی چون محمدعلی کیانی نژاد، مرتضی اعیان، 
کیهان کلهر، بیژن کامکار، پشــنگ کامکار و اردشــیر 
کامکار بودند. این گروه کنسرت های متعددی در ایران 
و کشــورهای مختلف برگزار کــرده و نقش موثری در 

معرفی موسیقی ایرانی به کشورهای دیگر داشته است. 
بخش فارســی رادیو آلمان )DW(، رادیو غرب آلمان 
)WDR(، رادیو برلیــن )SFBB(، رادیو فرانکفورت 
)HR2(، خانه فرهنگ های جهان در برلین، فستیوال 
فاز مراکش، فیالرمونــی کلن، فیالرمونی اورنج کانتی، 
تئاتر شهر پاریس و بسیاری از فستیوال های بنام اروپا 
وآمریکا، برخی از این کنسرت های برگزار شده در مراکز 

فرهنگی و جشنواره های بزرگ جهانی هستند.
 گروه موسیقی دستان پس از اجرا با شهرام ناظری 
در چند شهر اروپایی، به احتمال زیاد در زمستان سال 
9۶ تور داخلی کنســرت های خود را نیز برگزار خواهد 

کرد.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از حل 
مشــکل نمایش تعدادی از فیلم های توقیف شــده و 

اکران آن ها در آینده نزدیک خبر داد.
داروغه زاده با بیان اینکه با واژه توقیف موافق نیست، 
گفت: همانطور که در ســال های گذشــته فیلم های 
زیادی ســاخته شده است که بســیار خوب بوده اند و 
در جهان نیز توانســتند تصویر بســیار مثبت و خوبی 
از ایران به یادگار گذارنــد بعضی فیلم ها نیز در زمان 

نمایش دچار مشکالتی شدند.

معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی افزود: 
تعداد ۱۲ فیلم در کمیته ای که به دستور آقای صالحی 
امیری تشکیل شــده بود مورد بررسی قرار گرفت که 
در نتیجه آن پنج فیلم با جلســاتی که با تهیه کننده و 
کارگردان آن داشــتیم اصالحات مدنظر و پیشنهادی 

کمیته را پذیرفتند.
داروغه زاده گفت: این پنــج فیلم خانه دختر، خانه 
پدری، عصبانی نیســتم، آشغال های دوست داشتنی و 
پارادایس هستند که همگی مجوز نمایش گرفتند و به 

زودی اکران خواهند شد.
وی افزود: از جمله اصالحات انجام شــده روی این 
فیلم ها فیلمبرداری مجدد بعضی سکانس ها بوده است  
و به این ترتیب فیلم خانه دختر و پارادایس، همچنین 
بقیه فیلم ها با اصالحاتی در تدوین قابل اکران شدند.

ابراهیم داروغه در پاسخ به اینکه آیا این شیوه حل 
مشــکل فیلم های توقیفی درست است، گفت: بهترین 
شــیوه این اســت که از زمان تولید و پروانه ســاخت 
بتوانیم ارتباط و تعامل خوبی با فیلم ســاز برقرار کنیم 

و هم ســویی مد نظری که باید وجود داشته باشد بین 
منتقدین مدیران دولتی و ســینماگران ایجاد کنیم تا 
فیلم های تولید شده مشکلی برای اکران نداشته باشند 

و ما دیگر فیلمی به نام توقیفی نداشته باشیم.
وی افزود: بعضــی از این فیلم ها به علت مســائل 
روز سیاسی دچار مشکل شــدند، بعضی نیز به خاطر 
سوءتفاهماتی که به وجود آورده بودند یا برداشت هایی 
که از آن فیلم ها می شــود؛ البته با گذشت زمان خیلی 

از مشکالت خود به خود حل شدند.

گروه دستان با شهرام ناظری روی صحنه می رود

اعالم اسامی ۵ فیلم رفع توقیف شده

جشــنواره فیلم هایی آسیایی با عنوان جشــنواره صلح در 
روزهای ۲۷ تا ۲9 شــهریور ماه جاری در پایتخت پاکســتان 
برگزار می شود و تعدادی از فیلم های ایرانی نیز در این جشنواره 

روی پرده خواهد رفت.
عالوه بر برخی فیلم های ایرانی، فیلم هایی نیز از پاکستان، 
عراق، ترکیه، ســوریه، افغانســتان و برخی دیگر کشورهای 
آســیایی با هدف گسترش روابط دوســتانه ملت ها و معرفی 
صنعت و ظرفیت ســینمایی کشــورهای آســیایی، در شهر 

اسالم آباد برگزار خواهد شد.
شــهاب الدین دارایــی رایزن فرهنگی ســفارت جمهوری 
اســالمی ایران در پاکســتان در مالقات جمعی از مسئوالن 
پاکســتانی برگزاری این جشنواره، گفت: این تالش فرهنگی 
ارزشــمند در مســیر صلح را ارج می نهیــم. برگزاری چنین 
جشنواره بین المللی برای تبادل و شناساندن ظرفیت سینمایی 

بین کشورهای آسیایی قابل تقدیر است و نیز رایزنی فرهنگی 
سفارت جمهوری اســالمی ایران در پاکستان آماده همکاری 

برای برگزاری این جشنواره بین المللی است.
امجد بتی  مدیر اجرایی جشنواره یاد شده با تشکر از رایزن 
فرهنگی، گزارشی از روند برگزاری جشنواره و نیز کشورهای 
شــرکت کننده و هدف از برگزاری آن را به تفصیل ارائه کرد و 
از رایزن فرهنگی کشورمان دعوت کرد که در مراسم افتتاحیه 

جشنواره حضور داشته باشند.
این مســئول پاکســتانی همچنین از مهدی هنردوســت 
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در پاکســتان نیــز برای 
 حضــور بــه عنــوان میهمــان ویژه ایــن مراســم دعوت 

کرد.
جشنواره فیلم های آسیایی با عنوان جشنواره صلح، با حضور 
خانم مریم اورنگزیب وزیر اطالع رســانی و میراث فرهنگی 
دولت پاکستان و با مساعدت و حمایت این وزارتخانه در محل 
موسســه هنرهای ملی پاکســتان روز ۲۷ شهریور ماه جاری 
افتتاح خواهد شد و در این جشنواره سه روزه، فیلم های برتر از 
کشورهای آسیایی از جمله جمهوری اسالمی ایران به نمایش 

درخواهد آمد.
شــهاب الدین دارایی در این مالقات همچنین اعالم کرد 
که رایزنی فرهنگی ایران در نظر دارد در آذر ماه ســال جاری 

جشنواره هفته فیلم ایران را در اسالم آباد برگزار کند.

فیلم های ایرانی؛ در جشنواره صلح پاکستان


