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«اصغر فرهادی» هفتادمین جشنواره فیلم کن را رسماً افتتاح کرد

توگویسینماییفرهنگها
گف 

فرهنگ

وصال روحانی

صالحی امیری پس از حضور در انتخابات:

سال  1376در حال تکرار است

سینما

آخرین آمار فروش فیلمهای سینمایی اعالم شد

سایه انتخابات بر گیشه سینماها

اغلــب فیلمهایــی کــه درحــال حاضــر روی پــرده ســینماها هســتند ،میتوانند
براحتــی گیشــه را فتح کنند و فروش خوبی داشــته باشــند ،اما از حــدود یک ماه
پیش که کارزارهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد ،رفتار
مخاطبان سینما هم تغییر کرد و با کاهشی محسوس روب ه رو شد.
فروش فیلم ها از ابتدای اردیبهشت ماه رو به کاهش گذاشت و در نیم ه این
مــاه تحت تأثیر تبلیغات نامزدهــا و فضای انتخاباتی و بویــژه در زمان برگزاری
ل توجهی را تجربــه کرد .حــاال و همزمان با تــب و تاب
مناظــرههــا ،کاهش قابــ 
انتخابــات ،آمــار فــروش فیلمهای ســینمای ایــران در تهران و شهرســتانها به
نقل از پخشکنندگان اعالم شــده اســت .میرزایی از دفتر پخش «فیلمیران» به
ایســنا خبر داد که «نهنگ عنبر» به کارگردانی ســامان مقدم که از هفته گذشــته
اکــران خــود را آغــاز کرده اســت در تهــران؛ دو میلیــارد و  ۸۵۰میلیــون تومان و
در شهرســتانها  ۹۰۰میلیــون فــروش داشــته اســت کــه مجموع فــروش آن به
سهمیلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان رسیده است.
همچنین این دفتر پخش ،رقم فروش «برادرم خسرو» به کارگردانی احسان
بیگلری را در تهران  ۲۲۰میلیون و در شهرســتانها  ۲۰میلیون تومان اعالم کرد
که مجموع فروش آن به  ۲۴۰میلیون تومان رسیده است .سعید خانی خبر داد
که فروش فیلم «امتحان نهایی» به کارگردانی عادل یراقی از نیم میلیارد تومان
گذشته است .به گفته این پخش کننده؛ فروش این فیلم در تهران  ۳۹۰میلیون
با پنج سینما و در شهرستانها با  ۱۰سالن ۱۰۰ ،میلیون تومان بوده است.
مختــاری از دفتــر «هدایت فیلم» نیز رقم فــروش «ویالییها» به کارگردانی
منیــره قیدی را در تهران 100 ،میلیون و در شهرســتان ها که فعالً  6ســالن دارد،
 40میلیــون تومان اعالم کرد .به گفته این پخش کننده؛ «آشــوب» به کارگردانی
کاظم راســت گفتار نیز که به تازگی اکرانش را آغاز کرده اســت ،فروشــش به مرز
 90میلیــون در تهــران رســید و در شهرســتان هــا نیز بیــش از  30میلیــون تومان
فروش داشــت .به گفته مختاری؛ «خوب بد جلف» و «گشــت  »2نیز که هنوز به
صورت محدود در برخی سالن ها به نمایش درآمدهاند به ترتیب  16میلیارد و
 50میلیون تومان و  18میلیارد و  800میلیون تومان فروش داشتهاند.
حبیــب اســماعیلی آخریــن آمار فــروش فیلــم «نقطه کــور» بــه کارگردانی
ابراهیــم گلســتانه را  ۳۱۰میلیــون تومــان در تهــران و شهرســتانها اعــام کرد؛
فیلمــی که بیش از  ۳۰ســالن ســینما دارد« .ســه بیگانــه» بــه کارگردانی مهدی
مظلومــی نیــز که اکرانش در تهران به پایان رســیده و فقط در شهرســتانها این
روزها به نمایش درآمده ،مجموع فروشش دو میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان بوده
اســت« .تیکاف» احسان عبدیپور طبق اعالم تهیهکنندهاش تا روز چهارشنبه
 ۸۵۰میلیون تومان فروخته است.

نیشابور ،فیروزه شعر ایرانی

حامد بهداد در برج میالد

کنســرت  10ســالگی گــروه «دارکوب» بــه خوانندگی حامــد بهداد
پنجــم خرداد مــاه در دو نوبت و در ســاعتهای  ۱۸ :۳۰و ۲۱ :۳۰
در مرکز همایشهای بینالمللی برج میالد برگزار میشود.

رونمایی از مجله «بخارا» در کابل

پس از برگزاری شــب اســتاد «ره نورد زریاب» در بیســتم بهمن سال گذشته
ن نویســی ایــران و افغانســتان برگزارشــد؛ هفته
کــه با حضور بزرگان داســتا 
گذشــته تازه ترین شماره مجله «بخارا» با جشننامهای برای ره نورد زریاب
به همراه تصویر وی بر جلد در تهران منتشــر شد .پنجشنبه  28اردیبهشت،
از ایــن شــماره بخــارا در شــهر کابــل با حضــور ره نــورد زریاب ،غالمحســین
فخری ،دکتر یامان حکمت تقیآبادی و منوچهر فردایس؛ مدیر نشرزریاب
و نویسندگان و شاعران افغانستان رونمایی شد.

رأی سینماگران ایرانی در «کن»

نیم نگاه

ســینماگران حاضر در جشــنواره فیلم کن رأی خود را به صندق انداختند و همزمان با مردم کشورمان در رأیگیری دوازدهمین
دوره ریاســت جمهــوری شــرکت کردند .اصغر فرهادی ،کمال تبریــزی و فاطمه معتمد آریا از جملــه چهرههایی بودند که رأی
خود را به صندوق انداختند .از ســینماگران حاضر در هتل کارلتون میتوان از پریســا بختآور ،محمد اطبایی ،امیر اســفندیاری،
مهدی کرمپور ،محمد نجاریان ،محمدرضا عباسیان ،حمیدیمقدم و ....نام برد.

سالهاي اخير بالنده و بسيارموفق بوده ،امريكا نيز
در تهيه اين فيلم و تأمين ملزومات اقتصادي آن
مشاركت داشته است.
«رودن» از ژاك دوئيلــون فرانســوي ديگــر
فيلمي بود كه در  48ساعت گذشته در سه نوبت
در جشــنواره كن كه امســال رياســت هيأت ژوري
آن به پدرو المودوار اسپانيايي سپرده شده است،
پخــش شــد و بازخوردهــاي خوبــي هــم داشــت
هرچند ناظــران اعتراف كردند اگر كشــور ميزبان
كــن ميخواهد به عصر  30ســاله تأســفباري كه
طــي آن فقط دو فيلم فرانســوي نخل طالي كن
را بردهانــد (و در ســاير مــوارد تســليم فيلمهــاي
خارجي شــدهاند) پايان بخشد ،بايد آثاري قويتر
از ايــن فيلم اجتماعي و زندگينامــهاي را رو كند و
پوياتر از اين باشــد« .شــگفتزده» از تاد هينز هم

ديــروز (جمعــه) براي نخســتين بار در جشــنواره
هفتــادم كن بــراي حاضران پخش شــد و به طور
جــدي بــراي نخــل طــاي  2017خــط و نشــان
كشــيد .اين فيلــم مانند ســاير آثار  20ســال اخير
اين ســينماگر امريكايي مضمونگرا و متمركز بر
فرورفتن خانوادهاي در بحران و سر برآوردن آن از
خاكستر نابودي نسبي و يك رويش مجدد است.
در روزي كه روزنامه «فيگارو» سه روز نخست
كن را فاقد ابداعات شگرف ناميد ،نشريه قديمي
«هاليــوود ريپورتر» امريكا كه تيمي  30نفره را به
كــن فرســتاده و هر روز ضميمــهاي  16صفحهاي
پيرامون كن را در دل خود چاپ ميكند« ،اشباح
اســماعيل» فيلم افتتاحيه امســال را كه شارلوت
گينــز بــورك و ماريون كوتيــار نقشهــاي اول زن
را در آن بــازي ميكننــد و متيــو امالريك مرد اول

قصــه و چهره بد ماجراها اســت فيلمي توصيف
كرد كــه قادر به برقراري ارتباط با تودهها نيســت
و ابــراز تعجــب كــرد كه چــرا نهمين فيلــم بلند
دســپلرچين توانايــي فتح قلــوب عــوام را ندارد؛
ولي مشــكل اينجاســت كه دســپلرچين نه فيلم
براي تودهها بلكه يك «فيلم در فيلم» ساخته و
كاراكتر اول مرد آن با نام اسماعيل يك فيلمساز
مستقر در شــهر روبه فرانسه اســت كه دنياي كار
و حقيقــي او دائمــاً با يكديگر در هــم ميآميزند
و مشــخص نيســت كه كداميك واقعيت دارند و
كدامين بخشــي از فيلمي است كه اين كارگردان
در دست ساخت دارد.
فيلم جديد دسپلرچين روايت زندگي واقعي
همه ميهمانان كن اســت؛ رؤيــا زدههايي كه بين
واقعيت و خيال سرگردان ماندهاند.

شب بزرگداشت «سعید نفیسی» ،عصر چهارشنبه در کانون زبان فارسی برگزار شد

اوج درخشان فرهنگ ایرانی
پریسا احدیان

عصر چهارشــنبه  27اردیبهشــت ،دویســت و نود و سومین
شــب از مجموعــه شــبهای مجله بخارا به شــب «ســعید
نفیســی» اختصــاص یافــت .در ابتــدای جلســه «علــی
دهباشــی» ،متنی از زندهیاد «ایرج افشــار» در وصف استاد
نفیسی قرائت کرد.
در ادامه «نصراهلل پورجوادی»
بــا اشــاره بــه تحقیقــات خــود در
مورد خاندانهای تأثیرگذار ایران
بــر فرهنــگ و ادب و هنــر و ...این
کشور ،در مورد خاندان نفیسیها
گفت :خاندان نفیسی هم یکی از
خاندانهــای مهم فرهنگی ما در
هفت ،هشــت قرن گذشــته بود .مــادر مادربزرگش که مادر
مرحوم «ناظم االطباء» که پدر مرحوم ســعید نفیسی بوده
اســت و مادربزرگش دختر مال محمد کوهبنانی بوده است.
او افــزود :از همــه اینها که بگذریم شــخصیت پــدر مرحوم
نفیســی اســت .او در مرز میان ســنت و تجدد اســت و کارها
و فعالیتها و آثارش هم نشــان دهنده این موضوع اســت
و بعد از آن شــخصیت برجستهای در زمینه فرهنگ و ادب
فارسی به نام «سعید نفیسی» ظهور میکند و این پرچم را
همچنان به دســت میگیرد .پرچم فرهنگی که هشت قرن
دست به دست شده بود.
در ادامه «فخرالدین فخرالدینی» با یادی از ایرج افشــار
بــه خاطراتی از ســعید نفیســی و داســتان عکسهایی که از

چهــره او ثبــت کــرده بــود اشــاره
داشــت و گفــت :اســتاد نفیســی
هــر از گاهــی نــزد مــن میآمــد و
بــا طیــب خاطــر جلــوی دوربین
مــن مینشســت و مــن خاطرات
خوشی از این دیدارها دارم.
در قســمتی دیگــر از ایــن
مجلــس« ،افســانه یغمایــی» فرزنــد حبیــب یغمایــی
بخشهایــی از دستنوشــتههای پــدر خــود به نقل از ســعید
نفیسی را قرائت کرد.
«میــاد عظیمــی» با یــادی از
ســعید نفیســی ســخنانی تحــت
عنــوان «همیشــه ایــران» را ارائــه
داشــت کــه متــن بخشــی از آن،
روز چهارشــنبه در صفحــه آخــر
روزنامه ایران منتشر شد.
در ادامــه «علیرضــا اعتصام»
مؤلف کتاب «به روایت ســعید نفیســی» ،گزارشی اجمالی
از رونــد تألیــف ایــن کتــاب را بیــان داشــت و تصریــح کرد:
استاد نفیســی اگر سراینده ناموری نیست بیشک نویسنده
نامــداری اســت .اســتاد نفیســی
همچــون هــر نویســنده دیگــری
بــا بهرهگیــری از معیارهــا و
مالکهــای مورد قبول خویش نه
صرفــاً از دیــدگاه ادبی کــه از نظر
روانشناســی و جامعه شناســی به

از سیما بینا تا آیدین آغداشلو در گالری فرمانفرما

فرصت تماشــای ســه تابلو از فیگوراتیوهای به انتزاع رفته
ســیما بینــا خواننده سرشــناس ،نقاشــی از ســری معمای
آیدین آغداشــلو و ســالنی ویژه از آثار زنده یــاد ایرج زند و
نیز یازده اســتاد برجســته هنر ایران در گالری فرمانفرما تا
دهم خرداد تمدید شد.
تکتــم فرمانفرمایــی ،مدیــر گالــری فرمانفرمــا
گفــت« :نخســتین نمایشــگاه گالــری فرمانفرمــا ،پیکــره
و پیکره نمایــی بــه دلیــل حضــور پررنــگ آثــار اســتادان و
پیشکســوتان هنــر ایران بــا محوریت رویکــرد فیگوراتیو که
توانســته امــکان مقایســه شــکلی و معنایی در ایــن باره را
مهیا ســازد و نیز درخواستهای مکرر هنردوستان تا دهم
خرداد ماه  1396تمدید شد».
او گفــت« :گالــری فرمانفرمــا در دو طبقــه و با  9ســالن
نمایشــگاهی دایر شده که این ســالنهای کوچک و بزرگ
برگــزاری نمایشــگاههایی بــا چیدمانهــای گوناگــون را
امکانپذیــر میکنــد .عــاوه بــر ایــن یــک ســالن مختص
نمایــش ویدئــوآرت نیــز در نظر گرفته شــده کــه مجهز به
سیســتم پیشــرفته اســت .فروشــگاه آثارهنری ایــن گالری

نیز تنها به ارائه نقاشــیهای کوچک با قیمتهای کمتر از
یک میلیون تومان میپــردازد تا امکان خرید آثار هنری را
برای عالقهمندان فراهم کند».
فرمانفرمایــی یــادآوری کرد« :این گالری تازه تأســیس
خواهــد کوشــید در زمینــه پژوهــش و نیــز شناســایی
توانمندیهــای تازه در هنرهای تجســمی گامهای مؤثری
بردارد».
نشــانی گالــری فرمانفرمــا ،کریمخــان زنــد ،خردمنــد
شــمالی ،اعرابــی  2اســت و ســاعات بازدیــد از  ١١تا١٩هــر
روزهفته بجز دوشنبهها است.

تحلیــل روحیــه و شــخصیت فکری شــاعران و نویســندگان
و هنرمنــدان و سیاســتمداران ایران در ســده اخیر پرداخته
اســت .او تصریح کرد :با اینکه دیرزمانی اســت از خاموشی
اســتاد میگــذرد ،مــردم کتابخــوان و دوســتدار دانــش آن
زنده یاد را نیک میشناســند .که خاموشــی همیشه موجب
فراموشی نیست!
ســپس «علــی اصغــر ارجی»
به تحلیل قلم و متون آثار اســتاد
نفیســی پرداخت :ســعید نفیسی
نثــر ســادهای دارد و ســه بخــش
اســت؛ اول مربــوط بــه متــون
تاریخــی و علمــی و مقاالتــش

اســت .بخــش دیگــر مربــوط بــه رمانهــا و داســتانهای
عاشقانه تاریخی و بخش سوم خاطرات ادبی ایشان است.
ســعید نفیسی نثر روان و ســاده دارد .این نثر در نوشتههای
علمــی فوقالعاده متناســب بــا محتوا اســت .وی در ادامه
گفــت :واژگان عربــی و پیچیــدهای اســتفاده نمیکنــد .بــه
نظر میرســد که بگویم نثر علمی ســعید نفیســی در میان
منتقدان و نظریه پردازان ادبی بینظیر است.
در خاتمــه «رامیــن نفیســی»
فرزند ســعید نفیســی از خاطرات
پــدر خــود و دوران کودکــیاش
چنیــن ســخن گفــت :دو خاطــره
از زندگــی پــدرم میگویــم کــه
بــه خصوصیــات اخالقــی او
بازمی گــردد .نخســتین چیزی که
میتوانــم از پــدر بگویــم این اســت که حافظه بســیار خوبی
داشــت و دوم مسأله عشــقش به ایران و کتاب بود .خانواده
چ وقت در زندگی بر ما تحکم نکرد .همیشه
دوست بود .هی 
و هر زمان میخواســتند نصیحتی بکنند اول استداللشان را
میگفتند و همیشه به جای دستور ما را راهنمایی میکردند.
وی خاطرنشــان ساخت :ما فرزندان ایشان بعد از اینکه پدر
از بین ما رفتند تصمیم گرفتیم یادگارهایشان را نگاه داریم
و همــه وســیلهها و خانــه ایشــان را حفــظ کردیــم و ایــن بار
سنگین تنها به دوش من است .خانهاش را بهعنوان میراث
فرهنگــی بــه ثبــت میــراث فرهنگــی رســاندیم و امیــدوارم
باقــی بماند .پــدر هیچگاه بــرای من نمــرده و نخواهد ُمرد!
همانطور که برای فرهنگ ایرانی نمرده و نخواهد ُمرد!

روایت  60سال کتابفروشی در نشست «تاریخ شفاهی کتاب»

چهارمین نشســت از سلســله نشســتهای تاریخ شفاهی
کتــاب با حضــور حجتاالســام بیوک چیتچیــان ،مدیر
انتشــارات «مرتضــوی» و نصــراهلل حــدادی ،نویســنده و
تهرانپژوه ،عصر چهارشنبه در سرای اهل قلم برگزار شد.
چیتچیــان دربــاره آغــاز کارش در حرفــه کتابفروشــی
گفــت :در نجــف زیر نظر اســتادانی چون آیــتاهلل خویی و
اسداهلل مدنی ،آخرین امام جمعه همدان درس خواندم و
برای امرار معاش و تأمین هزینه تحصیل به کار کتابفروشی
مشــغول شــدم .ابتــدا در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه در
حراجــی بــازار نجــف کار میکــردم و در ادامه مغــازهای در
همان بازار نجف گرفتم .مغازه من درست روبهروی مغازه
آشــیخ علی آخوندی بود که بعدازظهرها همیشــه مباحثه
علمــی در آنجا معمول بود .چیتچیان درباره بازگشــتش
بــه ایران و دنبال کردن کار نشــر کتب مذهبــی توضیح داد:
به علت اینکه کار نشــر در ایران بسیار ارزانتر تمام میشد،
در حدود ســال  1327کتابفروشــی نجف را تعطیل کردم و
به تهران آمدم و در پاســاژ مهتاش در بازار تهران مغازهای
خریــدم و بــا همــان نــام قبلــی مشــغول کار شــدم .حدود

رضا دشتی

روی
مراسم بزرگداشــت حکیم عمر خیام پنجشنبه 28
خبر
خط
شاعر ریاضیدان
اردیبهشــتماه در باغ آرامگاه این ِ
برگــزار شــد .در این مراســم بــه فریدون شــهبازیان
و بهروز غریبپور نشــان افتخاری ســیمرغ نیشــابور اعطا شــد و معاون وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی ،نیشابور را فیروزهای درخشان بر پیکر شعر ایرانی
عنــوان کــرد .او در این باره گفت :عطارها و خیامها تا دوره معاصر شــفیعی
کدکنیها و هنوز در این گنجینه شــعر پارسی خراسانی و نیشابوری ورقهای
بــاز نگشــوده فراواننــد .صالحی با اشــاره به مقالــهای که در نشــریه «بخارا»
منتشــر شــده ،خاطرنشــان کرد :عنوان این مقالــه «برگی از تاریخ موســیقی
ایران زمین» اســت که هر عاشــق موســیقی و شــعر باید آن را بخواند و شما
نیشابوریان نیز باید آن را بارها و بارها بخوانید.

سایت جشنواره کن

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی روز گذشــته پــس از انداختــن رأی خــود در
صندوق با بیان اینکه قطعاً امروز شاهد جهش در آرای مردم خواهیم بود،
گفت :احساس میکنم سال  76در حال تکرار است.
سیدرضا صالحی امیری در حاشیه حضورش در حسینیه جماران درباره
حضور مردم در انتخابات گفت :بنده پیشبینی یک جهش را در رأی مردم
در انتخابات داشتم و احساس میکنم که سال  76در حال تکرار است.
وی بــا قدردانــی از اصحاب رســانه ،افــزود :انصافاً اصحاب رســانه گمنام
هســتند و تــاش خوبــی را برای پوشــش اخبار انتخابــات انجــام دادهاند و از
همین جا به همه آنها ابراز ارادت و خسته نباشید دارم .اصحاب رسانه حلقه
واسط بین دولت و مردم هستند و یکی از عوامل اصلی در جهش آرای مردم
حضور پررنگ رســانهها اســت .وزیر ارشــاد با بیــان اینکه دولت ســه اولویت
اساســی دارد ،بیان کرد :اقتصاد و معیشــت نخســتین اولویت دولت اســت و
همچنین توســعه زیرســاختها که مردم بــا توجه به آنها بتوانند مشــکالت
خود را برطرف کنند نیز دومین اولویت دولت اســت .صالحی امیری توسعه
اجتماعــی و اخالقــی را ســومین اولویت دولت دانســت و ادامه داد :مســائل
اجتماعی جامعه جدی اســت و خوشــبختانه دولت نیز به این مسائل توجه
دارد .آقای روحانی نیز اولویت تعامل با کشــورهای خارجی را در برنامههای
خــود بــرای دولت دوازدهــم دارد و در یکی از شهرســتانها عنــوان کردند که
امیدوارم همه تحریمها با همت دولت در همه حوزهها لغو شود.

شــامگاه چهارشــنبه  27اردیبهشــت را اگرچــه
برای بســیاری از سینماگران جهان در تقویمشان
عالمت زده بودند تــا افتتاحیه یکی از مهمترین
رویدادهای ســینمایی جهان را از دســت ندهند،
امــا آغــاز بــه کار هفتادمیــن دوره جشــنواره
بینالمللی «کــن» برای بســیاری از ایرانیها نیز
اهمیــت داشــت؛ چراکه هــم اصغر فرهــادی به
اسکارش رسید و هم مراسم را او افتتاح کرد.
فرهــادی با ســخنانی کوتــاه هفتادمیــن دوره
جشــنواره بینالمللــی فیلــم کن را رســماً افتتاح
کــرد و با حضور روی ســن جشــنواره فیلم کن به
زبــان انگلیســی گفت« :بــه هفتادمین جشــنواره
فیلــم کن خــوش آمدید ،جایی کــه فرهنگها با
توگو
احترام متقابل با یکدیگر به زبان سینما گف 
میکنند .برای شــما  ۱۲روز سرشــار از شور و شوق
توگــو و لحظات به یــاد ماندنی آرزو میکنم.
گف 
 ۱۲روز بــرای کشــف فیلمهایــی کــه شــما را بــه
فکــر درباره شــرایط انســانی امروز وامــیدارد .به
هفتادمین جشنواره فیلم کن خوش آمدید.
«لی لی رز پاپ» فرزند  ۱۹ســاله «جانی دپ»
بازیگــر معــروف هالیــوودی نیــز بهعنــوان نماد
جوانی در کنار اصغر فرهادی برای افتتاح رسمی
جشــنواره کن حضور داشــت .فیلم «فروشــنده»
ســاخته اصغر فرهــادی ســال گذشــته دو جایزه
بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد (شــهاب
حسینی) را از جشنواره معتبر کن کسب کرد.
 19فیلــم شــامل تازهتریــن ســاختههای
فیلمســازانی چــون میشــائیل هانکــه ،آنــدری
زویاگینتسف ،سوفیا کوپوال ،تاد هینز و ...در بخش
مسابقه شانس دریافت جایزه نخل طال را دارند.
پــدرو آلمــودوار کارگــردان اســپانیایی رئیــس
داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره است .ویل
اســمیت و جسیکا چاســتین بازیگران امریکایی،
فــان بینگبینگ بازیگــر چینی ،پائولو ســورنتینو
کارگردان ایتالیایی و مــارن آده کارگردان آلمانی
از دیگــر داوران بخــش مســابقه اصلــی ایــن
دوره جشــنواره کــن هســتند .آنیس ژویــی بازیگر
فرانســوی ،پــارک چــان-ووک کارگــردان کــرهای
و گابریــل یارد آهنگســاز فرانســوی-لبنانی دیگر
داوران این بخش هستند.
مونیکا بلوچی بازیگر ایتالیایی اجرای مراسم
افتتاحیــه و اختتامیــه هفتادمین دوره جشــنواره
فیلــم کــن را بــه عهــده دارد .او در  2003نیــز در

جشنواره کن این مسئولیت را به عهده داشت.
ëëاسکار ،در دست فرهادی
فرهادی کــه در اعتراض به قانــون مهاجرتی
«دونالــد ترامــپ» و بهعلــت غیبــت در مراســم
اســکار  ۲۰۱۷موفــق به دریافت جایزهاش نشــده
بــود ،روز  ۲۷اردیبهشــتماه در حاشــیه برگزاری
جشــنواره کن در فرانسه ،مجســمه اسکارش را از
الکســاندر مالهگی تهیهکننده فیلم «فروشــنده»
دریافت کرد.
ëëیادبودی برای علی معلم در کن
همچنین در روزهای آینده یادبود علی معلم
در چتــر ســینمای ایــران در هفتادمین جشــنواره
کــن برگــزار میشــود .قــرار اســت طــی روزهــای
آینــده یــاد ایــن منتقــد ،تهیهکننده و کارشــناس
فقید ســینمایی با حضــور مدیران و ســینماگران
ایرانی حاضر در هفتادمین دوره جشــنواره فیلم
کن گرامی داشــته شــود .امید معلم ،فرزند علی
معلم نیز از حاضران در کن است و فعالیتهای
خبــری پدرش در ایــن رویداد ســینمایی را ادامه
میدهــد و طــی دو روز گذشــته اقــدام به ارســال
گزارشهــای تصویــری کــرده اســت .فاطمــه
معتمد آریا ،غالمرضا موســوی ،مهدی کرمپور،
ســیفاهلل صمدیــان ،محمــد حمیــدی مقــدم،
حســن نجاریــان ،محمد رضــا عباســیان ،پیمان
جعفــری ،مجیــد جوزانــی و محمــد اطبایــی از
جمله سینماگران ایرانی حاضر در کن هستند.
علی معلم که طی ســالهای گذشــته حضور
فعالی در جشــنوارههای خارجی بویژه جشــنواره
فیلم کن داشت 23 ،اسفندماه درگذشت.
ëëگزارش روزهاي دوم و سوم «كن »2017
دومين و ســومين روز از «كــن  »2017با پخش
 7فيلم از مجموعه  19فيلم بخش مسابقه سپري
شــد تا بزرگترين جشــنواره ســينمایي جهان در
هفتادمين دوره خود نيز پر نشاط و سرشار از وجد
و نكات بديع باشــد .شــايد غوغاي فيلم افتتاحيه
جشــنواره كه چهارشــنبه شــب ( 27ارديبهشــت)
پخــش شــد و فيلمــي ســاخته ارنــود ســپلرچين
فرانســوي به نام «اشــباح اســماعيل» بود هنوز پا
برجا مانده باشــد (لوموند روز جمعه اين فيلم را
«يك بيانيه اجتماعي عالي براي جهان پرتعارض
فعلــي» ناميــد) امــا اولويــت در دو روز گذشــته با
فيلمهايي بود كه برخالف «اشباح اسماعيل» در
بخش مســابقه به نمايش درآمدنــد .يكي از آنها
فيلمي اســت بهنام «اوكجا» ســاخته بونگ جون
هو از كره جنوبي و از آنجا كه سينماي اين كشور در

 5سال در پاساژ مهتاش بودم که در ادامه با توصیه حاجآقا
مشمعچی به خیابان ناصرخسرو و کوچه حاج نایب آمدم
و در پاساژ مجیدی حجرهای خریدم .وی در پاسخ به سؤال
نصــراهلل حــدادی مبنــی بــر اینکه «آیــا اگــر دوباره بــه دنیا
میآمدید همین کار نشــر را ادامــه میدادید؟» عنوان کرد:
بدون شــک همین راه کتاب و نشر را ادامه میدهم ،چراکه
هیــچ کاری را باالتــر و لذتبخشتــر از نشــر تعالیــم دینی
نمیدانم .همیشــه خــود را ملزم میدانم بعد از  93ســال
سن ،هنوز هم به مغازه ام بروم چراکه دادن کتاب به دست
مشتری لذتی دارد که نمیخواهم از آن محروم شوم.

