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صنعت چاپ و نشر کشور روزهای سختی را سپری 
می کند. قیمت باالی کتاب، کاهش تیراژ کتاب، 
بی  رغبتی مردم به کتابخوانی، نوسانات بازار ارز و 
تأثیر بالفصل آن روی قیمت کاغذ و سایر ملزومات 
چاپ باعث شده که صنعت نشر با مسائل عمده ای 

درگیر باشد. 
عبدالکریم جربزه دار، مدیر انتشارات اساطیر که 
طی 4دهه فعالیت خود آثار مهمی را در حوزه های 
اسالم شناسی، ایرانشناسی، متون کهن فارسی و... 
به چاپ رسانده، درباره وضعیت کتاب در جامعه با 

مهر گفت وگو کرده است. 
وی با اشــاره به عدم تعریف خرید کتاب در سبد 
هزینه خانوارهای ایرانی گفت: به عنوان یک ناشر 
باســابقه باید عرض کنم که اصال خرید کتاب در 
سبد هزینه خانوار ایرانی وجود ندارد. یک خانوار 
ایرانی در سبد هفتگی، ماهانه و ساالنه خود اقالم 
زیادی دارد؛ بــاور دارد که باید گل برای خانه اش 
بخرد یا باور دارد که باید به ســینما یا مسافرتی 
برای رفع تفریح و خســتگی برود، اما هیچ موقع 
این ذهنیت در افراد جامعه نبوده که باید به طور 
مستمر مطالعات روزانه ای داشته باشند و همانطور 
که غذای جسمشان را به  بدنشان می رسانند که 
سالم بمانند، غذای روح شان را هم تهیه کنند. حال 
که این جثه ضعیف شده، مشکل دیگری هم روی 
کار آمده که آن فضای مجازی است. فضای مجازی 
عرصه بروز و ظهور کتاب الکترونیک و صوتی است. 
این کتاب ها با مجوز و بــدون مجوز به هر ترتیب 
آینده چاپ را تهدید می کننــد. به بیان دقیق تر 
ماجرا، این تهدید خود را از چند سال قبل نشان 
داده است و آرام آرام می رود تا به سمتی برسد که 
عمال صنعت چاپ از حیز انتفاع ساقط شود؛ کما 
اینکه اکنون تیراژ کتاب ها از 3هزار نسخه در ۷ تا 
۱۰سال پیش به 3۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ و حتی ۵نسخه 
در زمانه فعلی رســیده و این کار عجیبی اســت 
که اگر به آن توجه نشــود، صنعت چاپ را تهدید 
می کند؛ به ویژه اینکــه تکنولوژی چاپ در ایران، 
قدیمی است و نیروی کار زیادی در این بخش به 
اشــتغال درآمده اند که خطر از دست دادن شغل 

تهدیدشان می کند.
جربزه دار گرانی کاغذ در این ســال ها را یکی از 
آسیب های عمده صنعت نشر دانست و ادامه داد: 
در سال های ۱4۰۰ و ۱4۰۱ کاغذ ارزان یا نیست یا 
اینکه به دست ما نمی رسد. ما اکنون کاغذ را، بندی 
یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان خریداری می کنیم. 
روشــن تر بگویم، قیمت کاغذ نســبت به ۲سال 
قبل افزایش 3۰۰درصدی را تجربه کرده اســت 
و به همین نسبت باقی مسائل از قبیل هزینه های 
چاپ، صحافی، لیتوگرافی و حروفچینی باال رفته 
است. در نتیجه قیمت تمام شده کتاب باالتر رفته 
و این امر باعث شده اگر ناشــری با مقدار هزینه 
معینی می توانست در سال گذشته 4عنوان کتاب 
چاپ کند، امسال فقط می تواند یک عنوان کتاب 

را آن هم در تیراژ محدود به مرحله چاپ برساند.
وی با اشاره به این نکته که روند بازگشت سرمایه 
در صنعت نشــر به نســبت دیگر صنــوف زمان 
بیشــتری را طی می کند، ادامه داد: برگشت پول 
در بازار کتاب سریع نیست. این درصورتی است 
که شما برای تأمین اقالم موردنیاز چاپ و نشر باید 
به صورت نقدی خرید کنید. برای خرید هر کاالیی 
حتی اگر ضایعات باشد، باید پول نقد بدهید، ولی 
کتاب در چرخه پخش با مدت های ۷ یا 8یا بعضا 
۱۰ماه مبادله می شــود. بر این اساس اگر ناشری 
کتابی را چاپ کند و در همــان روزهای ابتدایی 
چاپ نیز تمام نسخه های کتاب به فروش برسد، 
عمال دیناری دست این ناشر را نمی گیرد تا برای 

تجدیدچاپ خود سرمایه گذاری کند.

جشنوارهفیلمهای
ورزشیدرتلویزیون

جشــنواره فیلم هــای ورزشــی در روزهای 
برگزاری جام جهانی۲۰۲۲ قطر از شبکه های 

۲ و امید پخش می شود.
به گزارش همشــهری، در این روزها تلویزیون 
عالوه بر پخش بازی های جام جهانی، ســعی 
دارد وجه فوتبالی تری را بــه برنامه های خود 
ببخشــد. پخش برنامه های متعدد از فوتبال 
تا فیلم هــای ســینمایی که دربــاره فوتبال 
اســت. ۲ شــبکه امید و شــبکه ۲ قرار است 
 فیلم های سینمایی درباره فوتبال را روی آنتن

داشته باشد. 
در روزهای پیش رو فیلم هایی چون ایســتگاه 
آخر، جنگجــوی درون، هفــت روز در اتوپیا، 
سوارکار، زمین بازی، گل، فوتبال شائولین و به 

رنگ نارنجی روی آنتن می روند.
فیلم سینمایی جنگجوی درون به کارگردانی 
ویکتور سالوا، روز گذشــته )اول آذر( از شبکه 
۲ پخش شــد. فیلم ســینمایی ســوارکار به 
کارگردانی کریستین دوِگی، پنجشنبه 3 آذر 
ماه روی آنتن می رود. از شــبکه امید هم فیلم 
سینمایی به رنگ نارنجی به کارگردانی جورام 
لورسن، امروز، ۲آذرماه ساعت۲۲:4۵ از شبکه 

امید پخش خواهد شد.

میز خبر
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گزینههایفجر۴۱
حدود ۵۰فیلم در راه ضیافت بزرگ سینمای ایران

چه فیلم هایی متقاضی حضور در چهل ویکمین 

جشنواره فیلم فجر شده اند؟ این پرسشی است جشنواره
که عالقه مندان جدی ســینما با پایان فرصت 
ثبت نام مطرح می کنند. دوســتداران مهم ترین ضیافت ســاالنه 
سینمای ایران، معموالً از اواخر پاییز یا آغاز زمستان درباره ترکیب 
احتمالی فیلم های حاضر در جشنواره گمانه زنی می کنند؛ روزهایی 
که اعضای هیأت انتخاب در حال بازبینی فیلم ها هستند تا ترکیب 
نهایی را برای شــرکت در مهم ترین رخداد ساالنه سینمای ایران 
انتخاب کنند. نام نویسی بخش بین الملل جشنواره چهل ویکم که 
 از ۱۵ شــهریور و بخش ملی از ابتدای آبان آغاز شده، روز دوشنبه
3۰ آبان به پایان رســید. بر پایه فراخوان منتشرشده این دوره از 
جشنواره در ۱۹ تیر، فیلم های بلند داستانی که دارای پروانه ساخت 
یا نمایش سینمایی از سازمان امور سینمایی و سمعی بصری باشند 
 تا قبل از بهمن ۱4۰۱ اکران عمومی نشده و در سامانه های نمایش 
درخواستی به صورت برخط و رسانه ملی به نمایش درنیامده باشند 
و همچنین در دوره های گذشته جشنواره فیلم فجر مورد بازبینی 
هیأت انتخاب قرار نگرفته باشــند، اجازه حضور در بخش سودای 
سیمرغ را خواهند داشت. تمامی فیلم های متقاضی شرکت در هر 
یک از بخش های جشنواره، باید پیش از پایان مهلت تعیین شده در 
سامانه جشــنواره ثبت نام کرده باشند. با پایان مهلت ثبت نام باید 

منتظر معرفی اعضای هیأت انتخاب جشنواره باشیم.

چشم انتظار جشنواره ای شلوغ
با ادغام بخش بین الملل با بخش ملی، امسال باید چشم انتظار 
جشنواره ای شلوغ باشیم. در ســال های اخیر برپایی جشنواره 
جهانی فیلم فجر، باعث شــده بود در بهمن ماه جشنواره تنها 
با حضور فیلم های ســینمای ایران برگزار شود. امسال اما قرار 
است به جشنواره های شلوغ دهه های ۶۰، ۷۰ و 8۰ بازگردیم؛ 
روزگاری که در نیمه اول جشنواره فیلم های بخش بین الملل به 
نمایش درمی آمد و در اختتامیه ای جداگانه جوایز این بخش هم 
به برگزیدگان اهدا می شد. جشنواره چهل و یکم فجر با بازگشت 
بخش بین الملل با حضور پرتعدادتری از فیلم ها برپا خواهد شد. 
اینکه ادغام بخش بین الملل با بخش ملی و تعطیلی جشنواره 
جهانی فجر، تا چه اندازه تصمیم درستی بوده نکته دیگری است؛ 
آنچه   به نظر می رســد افزایش فیلم های حاضر در جشنواره با 

حضور فیلم های خارجی است.

چند فیلم متقاضی حضور در جشنواره امسال شدند؟ 
با پایان زمــان ثبت نام فیلم ها برای حضور در جشــنواره فجر، 
باید منتظر مانــد تا دبیرخانه فجر چهل و یکم تعداد و اســامی 
فیلم ها را اعالم کند. در مورد فیلم های بخش ملی شنیده های 
خبرنگار همشــهری حکایت از حضور حدود ۵۰ فیلم در این 
بخش  دارد البته باید منتظر اطالع رسانی رسمی دفتر جشنواره 

در این رابطه ماند. آنچه این روزها در رسانه ها درباره فیلم های 
جشنواره منتشر شده در واقع شامل پروژه های ساخته شده یا 
در دست تولید می شــود که الزاما متقاضی حضور در جشنواره 
فجر نیســتند، ولی ترکیب نهایی فجر در نهایت از دل همین 
 فیلم ها که یا آمــاده نمایش شــده اند یــا در مراحل مختلف

تولید هستند، بیرون خواهد آمد.

در راه فجر
ایرنا در گزارشی از 3۰ فیلم که در مراحل مختلف تولید قرار دارند 
و می توانند گزینه حضور در جشنواره باشند، نام برده است. البته 
ذکر این توضیح نیز ضروری است که تعداد آثاری که در مرحله 
فیلمبرداری هستند یا پروانه ساخت گرفته اند یا در انتظار پروانه 
ساخت به سرمی برند، حدود  4برابر تعداد فیلم های آماده است 
که جمع این مقدار، ما را به ۱۵۰ فیلمی می رساند که می توانند 
در جشنواره فجر امسال حضور داشته باشند. ازجمله فیلم های 
آماده می توان به فیلم »پرونده باز اســت« کیومرث پوراحمد 
اشاره کرد که ۱۶شهریور کلید خورد و این روزها، در مرحله  پس  
از تولید قرار دارد. »غریب« محمدحسین لطیفی که مقطعی از 
زندگی شهید محمد بروجردی را به تصویر می کشد، ۱۲شهریور 
کلید خورد و اکنون، مراحل فنی خود را پشــت سر می گذارد. 
پرویز شــهبازی نیز چندی پیش، فیلمبرداری »رکسانا« را به 

 پایان رساند. »قیف« محسن امیریوسفی نیز این روزها در مرحله 
پســاتولید قرار دارد. »زمانی در ابدیت« به کارگردانی مهدی 
نوروزیان که اردیبهشــت  امســال با بازی لیال حاتمی و نیکی 
کریمی کلید خورد، هم اکنون آماده نمایش است. علی عطشانی 
نیز زمستان سال گذشته، »لوتریا« را در مکزیک جلوی دوربین 
برد که این فیلم نیز آماده نمایش اســت. محمدرضا رحمانی 
نیز اواخر زمستان سال گذشــته فیلمبرداری »آنها مرا دوست 
داشتند« را به پایان رســاند تا این فیلم نیز آماده نمایش باشد. 
احمد بهرامی که »دشت خاموش« او سروصدای زیادی به راه 
انداخت، در اواخر زمستان ســال گذشته »شهر خاموش« را با 
بازی باران کوثری جلوی دوربین برد و هم اکنون نیز آن را آماده 
نمایش دارد. دومین ساخته علیرضا معتمدی که فیلمبرداری 
آن از اواسط اسفند سال گذشته آغاز شــده بود، در نیمه های 
اردیبهشت به پایان رسید. باران کوثری، هانیه توسلی، فرشته 
حسینی، مانی حقیقی، علی مصفا، لیندا کیانی، نهال دشتی و 
امیرحســین فتحی، بازیگران »چرا گریه نمی کنی؟« هستند. 
»اتاقک گلی« به کارگردانی محمدعلی عسگری و تهیه کنندگی 
داوود صبور، درباره نجات یک دختر کرد از دست منافقان توسط 

بچه های لشــکر ۲۷ محمد رســول اهلل)ص( 
 اســت که فیلمبرداری آن چند روزی است

به پایان رسیده است.

خلبانیكه
دعوتآمریکاراردکرد

سرتیپ شهید غفور جدی اردبیلی، اسطوره وطن پرستی 
که دوست داشت کفنش پرچم ایران باشد

ایدهایرانشهری
ابهاماتوتناقضها

مروری اجمالی بر ایده ایرانشهری سیدجواد طباطبایی 
و نقد و نظرهای مرحوم فیرحی پیرامون آن

همخواندنیوهممرجع
کتاب »گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی« 

بررسی محققانه ای در باب موضوعی 
کمترشناخته در شعر فارسی است

در ۲ماه گذشته، فضای ســینمای کشور متأثر از اتفاقات 

اخیر جامعه بوده و نه تولید و نه اکران حالت طبیعی نداشته سینما
است؛ درحالی که سینماداران و مسئوالن سینمایی امید 
داشتند اکران فیلم »بخارست« ساخته مسعود اطیابی بتواند به رونق گیشه 
کمک کند، اما فروش این فیلم از ۲4آبان که روی پرده آمده تا امروز فقط در 
حدود یک میلیاردو۲۰۰میلیون تومان بوده و اســتقبال گرمی از آن نشده 
است. در این وضعیت، هنوز مدیرعامل خانه ســینما هم به عنوان نهادی 
صنفی که شاید بتواند همگرایی ای در صنف ایجاد کند، تعیین نشده است. 
مهم تر از همه پیش بینی وضعیت ســینمای ایران بسیار سخت شده و به 
دشــواری می توان گفت مخاطبان چه زمانی به سینما بازمی گردند یا چه 
فیلمی می تواند انگیزه الزم را به ســینماروها بدهد که به تماشای فیلمی 
بروند. روز گذشته محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیأت مدیره خانه سینما، 
پیش بینی خود را از آینده سینمای ایران با ایسنا در میان گذاشت و گفت: 
اثر وضعی تصمیماتی که در شوراهای پروانه ساخت و نمایش گرفته می شود 

تا نیمه اول سال آینده ادامه خواهد داشت و این وضعیت را به سبب تولید، 
نمایش و کم رونقی ســینما تا آن زمان خواهیم داشت. البته ممکن است 
گاهی برای مدتی کوتاه روند فروش باال رود، اما دوباره نزول خواهد کرد و 
جلوگیری از چنین اتفاقی مستلزم یک تغییر رویه جدی است. در همین 
شــرایطی که ما این صحبت هــا را مطــرح می کنیم، گروهــی از طریق 
شورای عالی انقالب فرهنگی به دنبال تصویب آیین نامه شورای پروانه ساخت 
به شکل جدید هستند که محدودیت ها را بیشتر می کند. نمی دانم این آیین 
نامه تصویب می شود یا خیر، ولی می دانم که در حال بحث و پیگیری است 
و همان آیین نامه ای است که اســاس آن در دولت دهم و در دعواها با خانه 
سینما در آن موقع نوشته شد. این در حالی است که تصویب آیین نامه های 
این چنینی که حتی از نهاد صنفی هم برای آن نظرخواهی نشده، شرایط را 
به سمت سخت تر شدن پیش  می برد، ولی اگر این وضعیت نباشد، از نظر من 
ســینما می تواند تا حدی به نقش قبلی خود برای استقبال و جذب مردم 

نزدیک شود.
عسگرپور در بخشی از سخنانش در پاسخ به این پرسش که حاال چه می توان 
کرد؟ گفت: ما در نهاد صنفی )خانه ســینما( تاکنــون به دنبال گفت وگو 
بودیم و من براســاس جایگاه صنفی خود رفتــار و تصمیم گیری کرده ام. 
در ۲ماه گذشته به گواه مســئوالنی که جلسه های مختلفی با آنها داشتم، 
اوضاع و احوال را پیگیری می کردیم که تا جای ممکن کمترین آسیب به 

مجموعه کشور ما وارد شود و به طور طبیعی هنرمندان هم بخشی از 
آن محسوب می شوند. متأسفانه بعد از هر جلسه فکر می کنیم به یک 
جمع بندی نسبتاً خوبی نزدیک می شــویم، ولی فردای آن، معادالت 
دیگری همه  چیز را به هم می زند؛ انــگار رصد می کنند و می بینند که 
ما به یک نقطه نسبتا مثبت نزدیک می شویم و بعد یک مجموعه دیگر 

کارها را به هم می زند.
رئیس هیأت مدیره خانه سینما در پایان تأکید کرد: جامعه فرهنگ و 
هنر، آن مقداری که من می شناسم که فقط سینما هم نیست و تمام 
هنرها را در بر می گیرد، در طول این سال ها همواره یک نقش اجتماعی 

جدی داشته و همواره دلسوزانه حضور داشته است. 
بسیاری از هنرمندان در داخل کشور از سوی حاکمیت مذمت شدند و از 
سوی بعضی ها در خارج از کشور نیز که خیرخواه کشور ما نیستند، همین 
اتفاق برایشان رخ داد؛ بنابراین صدمات زیادی متوجه آنها شد. من همواره 
فکر می کنم بنده و خیلی های دیگر در ســینما و حوزه های هنر همیشه 
دنبال گفت وگو بوده ایم و هیچ وقت از آن فرار نکرده ایم؛ یعنی در بدترین 
شرایط هم که کسی حاضر به گفت وگو نبود، ما حاضر به گفت وگو بودیم؛ 

برای حفظ آن ارزش هایی که همه ما به آن اعتقاد داریم و 
بخشی از حاکمیت هم نشان داده بود، اعتقاد داشته است. 

االن هم خیرخواهانه مسائل را پیگیری می کنیم.

رئیس هیأت مدیره خانه سینما:

حاضریم گفت وگو کنیم

پروژه مشترک ایران و اسپانیا در بهار امسال در بوشهر جلوی دوربین رفت. »مسخ 
نرگس« به کارگردانی حامد علیزاده با بازی جمشید هاشم پور در نقش ناخدا شیراز، 
هم اکنون مراحل فنی را به پایان رســانده و آماده نمایش است. فیلمبرداری »در 
آغوش درخت« به عنوان نخستین تجربه کارگردانی سینمایی بابک خواجه پاشا با 
حضور مارال بنی آدم، جواد قامتی و روح اهلل زمانی، اواخر مرداد به پایان رسید و فیلم 

این روزها آماده نمایش است. 
از دیگر فیلم هایی که در این دســته قــرار می گیرند می توان بــه »زنگ آخر« 

شــهرام عبدلی، »دختری با لباس ارغوانی« خداداد جاللی، »توتو« به کارگردانی 
محمدابراهیم عزیزی، »لختگی« به کارگردانی کاوه دهقانپور، انیمیشن »ببعی« 
حسین صفارزادگان و عماد حسینی، »پروانه ها فقط یک روز زندگی می کنند« به 
کارگردانی محمدرضا وطن دوست و »خاطرات بندباز« ساخته حامد رجبی اشاره 
کرد. برخی فیلم ها نیز قرار بود در جشــنواره فجر سال گذشته رونمایی شوند که 
طوالنی شدن مراحل فنی این اجازه را به آنها نداد تا در جشنواره چهلم باشند؛ از 
این رو حضور این فیلم ها در جشنواره فجر امسال کامال محتمل است؛ ازجمله این 

فیلم ها می توان به »مست عشق« حسن فتحی، »کابل پالک ۱۰« نوید محمودی، 
»پیرپسر« اکتای براهنی و »رگ های آبی« جهانگیر کوثری اشاره کرد.  

مکث

»هاشم پور« با لهجه اسپانیش!

دی
حم

اه م
ش ش

  آر
س:

 عک
ی/

طیف
ن ل

سی
دح

حم
ی م

ردان
ارگ

ه ک
ب« ب

غری
م»

 فیل
ی از

مای
ن

نویسنده
فرانسویاز

سردارسلیمانی
نوشت

کلر ژوبــرت، نویســنده 
فرانسوی، در کتاب اخیر خود 
که با عنوان »قهرمان به شکل 
خودم« منتشر شده، از شهید 
سردار قاسم سلیمانی نوشت.

به گزارش همشهری، کتاب 
کودک »قهرمان به شــکل 
خــودم« به نویســندگی و 
 تصویرگــری کلــر ژوبرت 
توسط انتشارات راه یار چاپ و 

روانه بازار نشر شد.
کتاب »قهرمان به شــکل 
خودم«؛ داســتانی کودکانه 
درباره قهرمان ملی  مان، سردار 
سلیمانی  حاج قا سم  شهید 
است که به کوشش مجموعه 
»خانه همبازی« تهیه شده 
است. کتاب »قهرمان به شکل 
خودم«؛ در 24صفحه رنگی، 
شمارگان هزار نسخه و قیمت 
4۰هزار تومان توسط انتشارات 

راه یار منتشر شده است. 

اهدای
خرسطالی
افتخاریبرلین
بهاسپیلبرگ

اسپیلبرگ جایزه  استیون 
خرس طالی افتخاری برلین 
را دریافت می کند. به گزارش 
ورایتی، استیون اسپیلبرگ 
کارگردان نامدار آمریکایی 
برنــده جایزه اســکار در 
هفتادوسومین دوره جشنواره 
بین المللی فیلــم برلین با 
دریافت جایزه خرس طالی 
افتخاری تجلیل می شــود. 
اسپیلبرگ  فیلم  تازه ترین 
با عنوان »فبلمن ها« نیز که 
به نوعی یک اثر نیمه خود 
زندگی نامه اســت قرار 
است در جشنواره برلین 
ســال آینده میالدی که 
بین روزهای ۱۶ تا 23فوریه 
برگزار می شود، به نمایش در 
بیاید.  مدیران جشنوار برلین 
در بیانیه ای دربــاره اهدای 
این جایزه نوشتند: استیون 
اســپیلبرگ با دوره کاری 
باورنکردنی نه تنها تماشاگران 
را در نســل های مختلف در 
سراسر جهان مسحور خود 
کرده اســت، بلکه معنای 
جدیدی به »سینما« به عنوان 
کارخانه رویاسازی بخشیده 

است. 
مجموعــه ای از فیلم های 
اســپیلبرگ نیز قرار است 
به عنــوان  بخشــی  در 
بزرگداشــت این فیلمساز 
 در جشنواره برلین آینده به

 نمایش در بیاید.

درگذشت
تهیهکننده

»پدرخوانده«

فردریکســن،  گــری 
تهیه کننده برنده اســکار 
سه گانه »پدرخوانده« و فیلم 
»اینک آخرالزمان« ساخته 
فرانســیس فورد کاپوال در 
۸۵ سالگی درگذشت. گری 
فردریکسن سال ۱۹۷۵ جایزه 
اسکار بهترین فیلم را به صورت 
مشترک با »فرانسیس فورد 
کاپوال« کارگــردان و دیگر 
تهیه کننده فیلم »پدرخوانده 
2« دریافت کــرد و یک بار 
دیگر نیز بــرای فیلم »اینک 
آخرالزمان« نامزد اسکار شده 
بود.فردریکســن همچنین 
4 ســاخته دیگر فرانسیس 
فورد کاپوال شــامل »یکی از 
قلــب« )۱۹۸۱(، »بیگانگان« 
)۱۹۸3(، »پدرخوانــده 3« 
)۱۹۹۰( و »دید دور« )2۰۱۶( 
را تهیه کنندگی کرده است و 
همچنین تهیه کنندگی فیلم 
»قلب تاریکــی: آخرالزمان 
یک فیلمســاز« )2۰۱۶( به 
کارگردانــی »النور کاپوال« و 
فیلم »خودکشــی باکره« به 
کارگردانی »ســوفیا کاپوال« 
)۱۹۹۹( را هــم بــر عهده 
داشــته اســت.او در ایتالیا 
تهیه کنندگی فیلم »ناکیتا« 
)۱۹۶3( و مدیــر تولید فیلم 
»خوب، بد و زشت« )۱۹۶۶( 
اثر »سرجیو لئونه« را برعهده 
داشت و سپس در   سال ۱۹۷2 
 نیز فیلــم »پدرخوانده« را

تهیه کنندگی کرد.


