
تن
فرو

د 
می

  ح
س:

عک

هلیا نصیری موسیقی
روزنامه نگار

 گزارشی از روزهای   نخست
سی وسومین نمایشگاه کتاب

افزایش قیمت ها 
کاهش بازدیدکنندگان

اگر استقبال از سی وسومین نمایشگاه کتاب 
تهران را با آخرین دوره های برگزارشــده در 
پیش از کرونا مقایسه کنیم، رأی دادن به سرد 
بودن تنور نمایشگاه سی وســوم کار سختی 
نیســت. در 2روز نخست نمایشــگاه، یعنی 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته، 
آنچه حتی بیش از قیمت زیاد کتاب ها جلب 
توجه می کــرد، راهروهای خالــی و تعداد نه 
چندان زیــاد بازدیدکنندگان بود. می شــد 
بی دردسر و راحت در راهروها قدم زد و بدون 
آنکه خبری از ازدحام جمعیت عجول و توده 
به هم فشــرده آدم های کالفه باشــد، جلوی 
غرفه ها پا سســت کرد و به تماشا ایستاد. اگر 
سال1401 را به عنوان نخســتین سال قرن 
نو بپذیریــم، باید قبول کنیم که نمایشــگاه 
کتاب دیگر شور و شوق و هیجان سالیان دور 
گذشته را ندارد. عوامل مختلفی، از فشارهای 
اقتصادی گرفته تا افول شدید میل و نیاز مردم 
به مطالعه، باعث شده نمایشگاه از سکه بیفتد 
و این ســؤال را پیش بکشــد که آیا وقت آن 
نرسیده که مســئوالن به بازنگری در علت ها 
و اهــداف برگزاری این رویداد دســت بزنند. 
البته نمی توان کتمان کرد که نمایشگاه هنوز 
بارقه ای از آن جذابیت روزگار گذشته خود را 
حفظ کرده و همچنان به رغم همه مشکالت و 
دشواری ها نمایشگاه کتاب، نمایشگاه کتاب 

است.

غرفه های خالی
قدیم االیام دیدن یک غرفه خالی در ســالن 
ناشــران عمومی کــه محبوب ترین ســالن 
نمایشــگاه اســت، اتفاقی نادر و عجیب بود. 
استقبال از نمایشــگاه چنان بود که معموال 
همه غرفه ها ســر موقع پر از کتاب می شدند 
و غرفه ای خالی نمی ماند، اما امســال دیدن 
غرفه هــای خالــی در نمایشــگاه تــا اینجا  
موضوعی عادی اســت. این غرفه های خالی 
به دندان های افتاده ای شبیه هستند که ظاهر   
نظم نمایشگاه را به هم ریخته اند. اما چرا این 
غرفه ها خالی هستند؟ به هر حال این غرفه ها 
به ناشرانی تعلق داشته که از پیش برای حضور 
در نمایشــگاه ثبت نام کرده اند. علی رمضانی، 
قائم مقام نمایشگاه، در نشست خبری دومین 
روز نمایشــگاه کتاب در این بــاره گفت: »از 
عجایب نشر اســت که عده ای از ناشران پول 
می دهند و غرفــه  را می گیرند، اما حضور پیدا 
نمی کنند. اما مطابق آیین نامه با این ناشــران 
برخورد و امکان حضور از آنها سلب خواهد شد. 
البته هم اکنون )عصر روز 22 اردیبهشت ماه( 
برخی از این غرفه های خالی تکمیل شــده و 
برخی دیگر نیز تعیین تکلیف خواهد شــد.« 
این غرفه های خالی تنها نشــانه بی برنامه گی 
در برگزاری یکــی از بزرگ ترین رخدادهای 
فرهنگی کشور نیست. بی میلی برخی ناشران 
به شرکت در نمایشگاه را باید نشانه ای کوچک 
از اتفاقی بزرگ تر درنظر گرفت. این اتفاق حتما 
اتفاقی تلخ و بد نیست. شاید شیوه های فروش 
آنالین کتاب جای فروش فیزیکی را گرفته یا 
شاید صدور بی رویه جواز نشــر باعث ازدیاد 
ناشرانی شده که از توان و قوای کافی مالی یا 
سازمان اداری الزم برای راه انداختن یک نشر 
را دارا نیستند و در بزنگاه هایی مثل نمایشگاه 
کتاب متوجه ضعف مالی و ســاختاری خود 
می شوند. هرچه هســت، نباید صرفا به دنبال 

حل این بی میلی بود؛ باید علتش را دریافت.

کرونا، گرانی، کتاب 
ســینماداران می گویند کرونا عادت ســینما 
رفتن را از ســر مردم انداخته. حاال ناشــران 
حاضر در نمایشــگاه هم می تواننــد بگویند 
همین بال هم ســر آنها آمده. نمایشگاه 2سال 
تعطیل بود و حاال بعد از 2ســال که باز شده، 
قیمت کتاب ها تصاعدی باال رفته، هزینه های 
یک زندگی حداقلی چندبرابر شــده و هنوز 
ترس از ابتال به کرونا کامال از میان نرفته. همه 
اینها دست به دست هم داده که عادت نمایشگاه 
رفتن سست شود، خصوصا که امسال بن های 
تخفیف صرفا به خرید از نمایشــگاه مجازی 
تعلق دارد و حتی کســانی که قصد خرید از 
نمایشگاه را دارند، ترجیح می دهند کتاب های 
مورد نیازشــان را بــا تخفیف از نمایشــگاه 
مجازی کتــاب تهیه کننــد. موضوع دیگری 
که در نمایشگاه امســال جلب توجه می کند، 

تخفیف های حداقلی برخی ناشران است.
نمایشگاه کتاب حداقل تا اوایل دهه90 محلی 
برای خرید کتاب آن هم با تخفیف مناســب 
بــرای خریداران بــود. اما حــاال هزینه های 
انتشــار کتاب به ناشــران اجازه چنین بذل 
و بخشــش هایی را نمی دهــد. هرچند وقتی 
ناشران در نمایشگاه کتاب به صورت مستقیم 
و بدون حضــور پخش کننــده و کتابفروش 
محصول شان را می فروشند، می توانند تخفیف 
بیشتری به مشــتری بدهند، اما هزینه هایی 
مثل ارسال کتاب از انبار نشــر به نمایشگاه، 
دســتمزد و هزینه خورد و خوراک نیروهای 
مســتقر در غرفه، هزینه حضور در نمایشگاه 
و غرفه سازی و حتی چه بســا پرهیز از عادت 
دادن مخاطب به دریافت تخفیف زیاد باعث 
می شود که برخی ناشــران از دادن تخفیف 
بیش از 10درصد  خودداری کنند. در روزهای 
آینده باز هم از نمایشــگاه کتاب برای شــما 

خواهیم نوشت.

یاور یگانهکتاب
روزنامه نگار
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صدای همایون در تهران می پیچد؟ 
پیشنهاد دوباره یک رویداد موسیقی شهری در پایتخت 

 عرضــه تازه تریــن آلبوم حاصــل   همکاری 
مشترک همایون شجریان و فردین خلعتبری 
باعنوان »گاه فراموشــی« با برگزاری مراسم 
رونمایی و نشســت خبری آغاز شد. همایون 
شجریان در این نشست با عنوان این مطلب که 
تولید آلبوم پروسه پیچیده ای نداشت؛ توضیح 
داد: »4نوازنده و یک خواننده در این تجربه تازه 
کنار هم بودند.« نکته قابل توجه در این نشست 
این بود که همایون شــجریان از اجرای زنده 
این اثر خبر داد و افزود:»قبل از شــیوع کرونا 
برنامه ریزی برای برگزاری کنســرت داشتیم، 
بنابراین اول باید به برنامه  کنسرت ها فکر کنیم.
به احتمال زیاد تیر ماه کنسرت خواهیم داشت 
و بعد از آن نسبت به اجرای زنده برنامه ریزی 
داشته باشــیم. این کار هم آمیزی   موسیقی 
ایرانی و موسیقی جاز است که نقطه مشترک 
اثر، بداهه پردازی ای است که فردین خلعتبری 
آن را با شعر و موسیقی هایش ساخته و پرداخته 

است. این نوع نگرش در تاریخ موسیقی ایرانی 
در آثار بزرگانی چون »عارف« و »شیدا« پیدا 
می شد که شــعر و آهنگ را خود می سرودند. 
شــاید فردین عزیز هم در هنگام ساخت این 
اثر موسیقایی با این نگاهی که گفتم دست به 

ساخت آن زده است.«
این هنرمند پیشنهادی برای گوش دادن به این 
کار مطرح کرد و گفت:» برای آثار این شکلی 
طبیعتاً شنوندگان سالیق مختلفی دارند و قطعا 
یک عده آن را می پسندند، عده ای نمی پسندند 
و برخی هم تا حدی دوست خواهند داشت. ولی 
کاری که من برای گوش دادن به یک اثر انجام 
می دهم و آن را به شما هم پیشنهاد می کنم، 
این است که با فضایی که موسیقی همراه شعر 
ایجاد می کند، بدون هیــچ ذهنیت و قضاوتی 
همراه شویم تا ببینیم خوشمان می آید یا نه؟«

شــجریان در بخش دیگری از این نشســت 
خبری درباره برگزاری کنســرت در تهران و 
همکاری با صدا و سیما گفت: »برای کنسرت 
برنامه ریزی هایی داریم کــه در تهران اجرای 
برنامه داشته باشیم. فکر می کنم تیرماه امسال 

کنســرت هایم را در تهران آغــاز کنم. درباره 
همکاری با صدا و سیما هم باید بگویم که فعاًل 

برنامه ای برای همکاری با صداوسیما ندارم.« 
شــجریان در بخش دیگری از صحبت هایش 
درباره برگزاری کنسرت ها توضیح داد: »تالش 
می کنیم کــه در این اوضاع گرانــی که همه 
می دانیم وضعیتش به چه شکلی است مشکلی 
به مشــکالت مــردم اضافه نکنیــم. هرچند 
می دانید که برگزاری کنســرت دربرگیرنده 
هزینه های زیادی است که واقعاً اوضاع برگزاری 
کنســرت ها را تحت تأثیر قرار داده است. اما 
همیشه سعی کرده ام که متعادل ترین ها برقرار 
شود. درباره ماجرای کنسرت ها و به یاد پدر هم 
باید بگویم تا به امروز هر آنچه در کنسرت های 
اخیرمان برگــزار کردیم به یاد پــدر و پرویز 
مشکاتیان بوده که امیدوارم این روند ادامه پیدا 
کند.« همایون شجریان در بخش دیگری از این 
نشست گفت: »چند سال پیش پیشنهاد دادم 
که حاضرم کنسرت های خیابانی را به صورت 
رایگان برگزار کنم و االن هم می گویم که آماده 
حمایت از چنین پروژه ای هستم. در این مجال 

خیلی از دوســتان گفتند که بیایید و در چند 
شب کنسرت رایگان برگزار کنید. درحالی که 
مدنظر من این نبود برای من مهم این اســت 
آن دســته از مخاطبانی که هیچ دسترسی ای  
به کنسرت ندارند بتوانند به راحتی و با تعداد 
بیشتری به تماشای برنامه های ما بیایند. این 
تنها کاری است که از من برمی آید و امیدوارم 
روزی شرایط آن فراهم شود که بتوانم کنسرتی 

را با تعداد زیادی تماشاگر برگزار کنم.« 
در این نشســت و مراســم رونمایی از آلبوم، 
حامی مالی اثر درباره برگزاري کنســرت هاي 
رایگان گفت: اگــر همایون شــجریان و تیم 
همراهش موافق باشند ما حاضریم در برگزاری 
کنسرت های رایگان همراه گروه اجرایی باشیم 
و آنهــا را حمایت کنیم و در صــورت موافقت 
خلعتبری و شجریان به مدت 10شب به صورت 
قرعه کشی برای مردم، رایگان کنسرت برگزار 
مي کنیم که این پیشــنهاد مورد موافقت آنها 

واقع شد. 
آلبوم »گاه فراموشی« با اشعار فردین خلعتبری 
در 8قطعه به نام های »در شــب بی تو«، »گاه 

فراموشــی«، »مشــتاق توام«، »پی درپی«، 
»خواب خاکی«، »با تو مســت«، »نشــان«، 
»محرم به اســرار« طی حدود 2ســال تولید 

شده است.
همایون شــجریان و فردیــن خلعتبری طی 
ســال های گذشــته فعالیت های مستمری را 
با یکدیگر داشــته اند کــه از آن جمله می توان 
به انتشــار آلبوم »امشــب کنار غزل های من 
بخواب« روی اشــعار مرحوم افشین یداللهی 
در ســال1۳98 و خوانــش چنــد تک آهنگ 
برای سریال ها و آثار صوتی اشاره کرد. فردین 
خلعتبری تهیه کننده و آهنگســاز و شــاعر، 
همایون شجریان خواننده، بی ون مه یر، کالوس 
گزینگ، کارلو نیدرهاوزر و فردریک ژیل گروه 
نوازندگان، رامین صدیقی مشاور تهیه کننده، 
سحر فروزان مشاور تهیه کننده، رضا موسوی 
مدیر هنــری، کاوه عابدین و فرانس شــادن 
صدابرداران و عوامل اجرایی این آلبوم موسیقی 

را تشکیل می دهند که ضبط 
آن در کشــورهای ایــران و 

اتریش صورت گرفته است.

 سردار پرافتخار 
سرزمین عشایر

پای صحبت برادرِ »حسن آباد«؛ شهیدی که 
نامش نقل محافل ایل بختیاری است

عدالت اجتماعی؛ مهم ترین 
مشخصه شهر اسالمی

مروری بر اصول و راهبردهای اجرایی سازی  
عدالت در سازوکارها و ساختارهای شهر

 چالش دفاع 
از متهم تنها

رمان »زمانی برای بخشش« بار دیگر نام 
جان گریشام را زنده کرده است

آتش در گوشه 

گذشــته،  پنجشــنبه 
کتابفروشــی »گوشــه 
کتاب« در آتش سوخت. 
محمد بیگلری، مدیر این 
کتابفروشی به ایبنا گفت: 
یــک کارتن خــواب در 
محوطه ورودی مشترک 
بانــک گردشــگری و 
کتابفروشی، کارتن آتش 
زده بود که این مســئله 
موجب ســرایت آتش به 
داخل کتابفروشــی شد. 
به دنبال این موضوع تمام 
ویترین، نمای کتابفروشی 
و فولکس نمادین »گوشه 
کتاب« در آتش سوخت و 
بخشی از کتاب ها نیز در این 
حادثه آسیب دید. به گفته 
وی، آتش عالوه بر »گوشه 
کتاب« به شــعبه بانک و 
واحدهای همســایه نیز 
سرایت کرد و ساختمان 
آســیب جدی دید، اما 
خوشــبختانه خیلی زود 
جلوی آتش گرفته شد و 
به داخل کتابفروشــی 
سرایت نکرد. کتابفروشی 
»گوشه کتاب« از تابستان 
ســال۱3۹۹ در خیابان 
شــریعتی، قبل از میدان 
تجریش با بیش از ۱2هزار 
جلد کتاب فعالیت خود را 

آغاز کرده است.

نسخه تازه 
»غریزه مادری« 

کمپانی »نئون« حقوق پخش 
فیلم »غریــزه مادری« در 
آمریکا را کسب کرده است. 
به گزارش ورایتی، جسیکا 
چاســتین و آن هاتاوی در 
این تریلر روانشناســانه 
نقش  آفرینی خواهند کرد. 
اعالم خبر ســاخت فیلم 
»غریزه مادری« با حضور 
این دو بازیگر برنده جایزه 
اســکار از هم اکنون سر 
و صدای زیــادی برپا کرده 
است. آن هاتاوی پیش تر 
به دلیــل نقش آفرینی در 
فیلم »بینوایان« و جسیکا 
چاســتین نیــز به تازگی 
به خاطــر بــازی در فیلم 
»چشمان تامی فی« جایزه 
اســکار دریافت کرده اند. 
»غریزه مادری« نســخه 
بازسازی شده ای از فیلمی 
به همین نام ساخته کشور 
بلژیک در ســال20۱8 و به 
کارگردانی اولیور ماســه 
دپاز است. ساخت نسخه 
»غریزه  بازسازی شــده 
مادری« از 25ماه مه2022 
آغاز خواهد شــد. اولیور 
ماســه دپــاز، همچنین 
ساخت نسخه بازسازی شده 
»غریزه مــادری« به زبان 
انگلیســی را به عهــده 
خواهد داشت. آن هاتاوی 
و جســیکا چاستین نیز از 
تهیه کننــدگان این فیلم 

خواهند بود.

 رونمایی از 
»مار ایسکس« 

مینی سریال »مار ایسکس« 
جدید تریــن  ازجملــه 
سریال هایی اســت که از 
روز ۱3مه )23اردیبهشت( 
پخش تلویزیونی آن آغاز 
شده است. کلر دینز، بازیگر 
آمریکایی و تام هیدلستون، 
بازیگــر بریتانیایی در این 
سریال ساخت »اپل تی وی« 
نقش آفرینی کرده اند. این 
ســریال درباره داستان 
بیوه زنــی اســت که در 
دهکده ای کوچک و ساحلی 
در ســال های پایانی قرن 
نوزدهم به تحقیق درباره 
ظهور و بروز یک هیوالی 
اســطوره ای می پردازد. به 
گزارش هالیوود ریپورتر، 
داستان این مینی سریال 
بــا اقتبــاس از کتابی به 
همین نام اثر ســارا پری با 
سناریویی که آنا سیمون 
آن را به نگارش درآورده، 
ساخته شده است. ۱00درصد 
از منتقدان مراجعه کننده 
به ســایت روتن تومیتوز 
واکنش مثبتی نسبت به این 
مینی سریال ارائه داده اند 
و ۱2منتقد مراجعه کننده 
در سایت متاکریتیک نیز 
به این سریال از ۱00امتیاز 

70امتیاز داده اند.

متولیتازهفیلماولیها
بنیاد فارابی صالحیت حرفه ای کارگردان های متقاضی  ساخت فیلم بلند سینمایی را بررسی می کند

تأیید صالحیت فیلم اولی ها به بنیاد سینمایی فارابی سپرده 
شد؛ تصمیمی مهم برای ســینمایی  که ورودی اش فراتر از 
ظرفیت های تولید ساالنه اش است؛ به خصوص در یک دهه 
اخیر که تعداد زیادی از فیلم اولی ها وارد عرصه فیلمسازی 
حرفه ای شده اند. می شود گفت سینمای ایران در مورد ورود 
کارگردان های تازه نفس، بسیار سهل گیر است. نتیجه اش 
اضافه شدن انبوهی کارگردان فیلم اولی است که سال هاست 
در سودای ساخت فیلم دوم شان به سرمی برند. در دهه ۶0 
وقتی بیشتر کارگردان های فعال در سینمای قبل از انقالب، 
کنار رفته بودند، نیاز به تغییر نســل، ورود چهره های تازه 
را تســهیل کرده بود. مهم ترین چهره های سینمای پس از 

انقالب در دهه۶0 فعاالن سینمای آزاد بودند.
مهدی صبــاغ زاده، کیانــوش عیاری، مجیــد جوانمرد و 
محمدعلی ســجادی ازجمله کارگردان هایــی بودند که 
در دهه۶0 امــکان ورود به ســینمای حرفــه ای یافتند؛ 
کارگردان هایــی که در دهــه۵0 در ســینمای آزاد فیلم 
کوتاه می ساختند. جز اینها متولیان ســینما، امکان ورود 
چهره هایی را به سینمای حرفه ای فراهم کردند که قرار بود 
در ریل گذاری تازه، نقش آفرین باشــند. در سال های بعد با 
گسترش ورود جوان ها به سینما، ورودی کارگردان ها هم 
گسترده تر شد. سال هایی که ضوابطی برای ورود فیلم اولی ها 
به سیاق دهه۶0 وجود داشــت و تأیید صالحیت حرفه ای 
برعهده کانون کارگردانان گذاشته شد . سابقه  دستیاری و 
ساخت فیلم کوتاه به عنوان نمونه کار ازجمله این ضوابط بود.

استقبال تهیه کنندگان از ورود فیلم اولی ها
آنچه در این سال ها شاهدش بوده ایم، استقبال تهیه کنندگان 
و ســرمایه گذاران از ورود فیلم اولی ها به سینما بوده است. 
بخش خصوصی ای که در آن حضور ســرمایه گذار نقشی 
تعیین کننــده در راه افتادن یک پــروژه دارد و در مواردی 
تهیه کننده نقش مجری طرح و پیمانــکار را ایفا می کند، 
حضور یک فیلم اولی مزایایی ویژه دارد. وقتی سرمایه گذار، 
حضــورش در یک پــروژه را منوط به شــرایطی می کند، 
تهیه کننده با یک کارگردان فیلم اولی راحت تر کنار می آید 
تا فیلمســازی باتجربه که ممکن است زیر بار خواسته های 
ســرمایه گذار نرود. همین موضوع باعث شــد در یک دهه 
اخیر، فیلم اولی های زیادی وارد عرصه فیلمســازی شوند. 
نکته دیگر اینکه تعدادی از چهره های تازه، اساسا با داشتن 
یک سرمایه گذار، مسیر ورود به عرصه فیلمسازی را تسهیل 
کرده اند؛ در این ســال ها بارها پیش آمده که افرادی بدون 
ســابقه حرفه ای الزم و به صرف داشــتن ســرمایه گذار، 
تهیه کننده ای یافته اند که برای پروژه پروانه ساخت گرفته 

است.

ورودی از مسیر هنر و تجربه
در دهه90 بــا راه افتادن گروه هنر و تجربــه، امکانی برای 
نمایش فیلم های متفــاوت فراهم شــد؛ فیلم هایی که در 
شرایط عادی نمی توانســتند روی پرده بروند. بسیاری از 
این فیلم ها توسط جوان ها ســاخته شده بودند؛ فیلم هایی 
که حاال جایی هم برای اکران عمومی داشتند. درواقع هنر 
و تجربه، توقعی هم در میان بسیاری از عالقه مندان ورود به 
سینمای حرفه ای ایجاد کرد که گاهی اوقات خیلی منطبق 
با توانایی های حرفه ای افراد نبود. به مرور هنر و تجربه تبدیل 

به یک شبه ژانر شــد؛ به گونه ای که از همان ابتدای تولید 
تصمیم گرفته می شد که فیلم برای نمایش در گروه هنر و 

تجربه ساخته شود.

تساهل در ورود فیلم اولی ها
آنچه در این سال ها شاهدش بوده ایم تساهل در ورود فیلم 
اولی ها بوده است. در سال های اخیر پیش آمده که حتی برای 
یک چهره فعال در فضای مجازی هم بدون سابقه حرفه ای 
پروانه ساخت صادر شده اســت. درواقع این سرمایه گذار 
و تهیه کننده بوده که نقش محــوری را در ورود چهره های 

تازه ایفا کرده است. در این سال ها انبوهی فیلم توسط فیلم 
اولی ها ساخته شده که یا اکران عمومی نشده اند یا درصورت 
نمایش به موفقیتی نرســیده اند.  البته که شاخه سینمای 
جشنواره ای هم در این سال ها همچنان فعال بوده تا برخی 
جوانان با ســقف آرزوی اکران در هنر و تجربه، فیلم برای 

فستیوال ها ساخته اند.

شورای بررسی صالحیت حرفه ای کارگردانان فیلم اولی 
در فارابی شکل می گیرد

در چنین شرایطی ســازمان سینمایی تصمیم گرفته است 
تعیین صالحیت حرفه ای فیلــم اولی ها را به ماموریت های 
بنیاد سینمایی فارابی واگذار کند . اینکه چنین تصمیمی چه 
تبعاتی خواهد داشت و با چه معیارهایی صالحیت حرفه ای 
افراد سنجیده خواهد شد، نکته ای است قابل بحث، اما عجالتا 

رئیس سازمان سینمایی چنین تصمیمی را گرفته است.
در برنامه ۵ساله فارابی که از ســوی محمد خزاعی، رئیس 
سازمان ســینمایی ابالغ شــده آمده اســت که دبیرخانه 
شورای بررسی صالحیت حرفه ای کارگردانان فیلم اولی در 
فارابی شکل گرفته و مستقر شود. تدوین آیین نامه بررسی 
صالحیت حرفه ای کارگردانان فیلــم اولی و تقویت حضور 
جوانان متعهد انقالبی در عرصه فعالیت های ســینمایی و 
مدیریتی از دیگر اقدامات در این حوزه است. همچنین نظر 
به مسئولیت فارابی در دوره جدید برای ارزشیابی، ساماندهی 
و تقویت کارگردانان فیلم اولی، راه اندازی باشگاه فیلم اولی ها 
به منظور تقویت متقاضیان کارگردانی فیلم اولی و همچنین 
حمایت از تولید آثار سینمایی توسط کارگردانان بااستعداد 
فیلم اولی و با رویکــرد عدالت محــوری و تمرکززدایی از 

برنامه های فارابی خواهد بود.

شهاب مهدویسینما
 روزنامه نگار
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