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◾

تازههای
نشر

فرهنگ
و هنر

خبر

مهدیقزلیدر
کتابجدیدش
بهسفررهبر
معظمانقالب
بهکردستان
پرداختهاست
مهدی قزلی؛ نویسنده،
مستندنگار و روزنامهنگار
درباره آثار جدیدش
اظهار کرد :اثری که به
زودی منتشر میشود
«مسافر اردیبهشت
کردستان» نام دارد
که گزارشی از سفر
رهبر معظم انقالب به
کردستان است و فکر
میکنم جزو آخرین
سفرهای استانی
حضرت آقاست .این
سفر پیش از انتخابات
سال  88انجام شد و
ایشان در آخرین ماههای
پیش از انتخابات به
یکاستانسنینشین
در غرب کشور سفر
کردند که در آنجا مسئله
قومیت و تفاوت مذهبی
مطرح شد و یک سفر
عجیب و غریب در زمان،
مکان و شرایط خاص
بود و اگر ماجراهای88
پیش نمیآمد،
میتوانستنتایجبسیار
خوبی به همراه داشته
باشد اما متأسفانه
اتفاقات ماههای پس از
انتخابات موجب شد
دستاوردهای این سفر
گم شود.

◾

◾امام خمینی(ره) از نگاه دیگران
کتاب«امامفراترازمرزها؛امامخمینیدرنگاهشخصیتها،
تحلیلگران و رسانههای بینالمللی» به قلم پژمان عرب و
نرگس سادات مظلومی توسط انتشارات «راهیــار» منتشر
شد .این اثر در چهار فصل مجموعهای از نظرات ،گفتهها و
تحلیلهای رسانهها و شخصیتهای جهان مانند هنری
کسینجر ،نلسون مــانــدال ،بینظیر بــوتــو ،میشل فوکو و
میخائیلگورباچفدربارهامامخمینی(ره)راروایتمیکند.

هستند،برنامهایکهفصلاولودومآنبهیکیازپرتکرارترین
زهره کهندل تولیدات نمایشی در حوزه زنان و خانواده
برنامههایشبکهپویاتبدیلشدهاست.اینمجموعهلحظات
نیازمندشناختازظرافتهاوحساسیتهایمرتبطبا
شادخانوادههاییرابهتصویرمیکشدکهدرکنارهمبازیهای
اینحوزهاست،کاریکه«مهدیهساداتمحور»برنامهساز
مختلفومتنوعیراباوسایلسادهداخلخانهانجاممیدهند.
تلویزیونی حوزه زنان و خانواده سعی در انجام آن دارد .او و
گروهشاینروزهادرحالتدوینفصلسومبرنامه«باهمبازی» رویکرداینمجموعهتوجهبهحسشادیونشاطداخلخانه
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شجاعی
طباطبایی:
جشنواره تجسمی
فجر آثار هنرمندان
را بفروشد

دبیر بخش کارتون و
کاریکاتور چهاردهمین
جشنواره هنرهای
تجسمی فجر گفت:
مشکل ما این است که
هنر از زندگی مردم
دور شده است اگر
جشنواره هنرهای
تجسمی فجر آثار
هنرمندان را به فروش
بگذارد چرخهای ایجاد
میشود تا به اقتصاد هنر
ورود کنیم .هنرمندان
جوان نمیتوانند در
رویدادهایی مانند
حراجهای هنری ورود
کنند اما اگر در جشنواره
موقعیتی برای فروش اثر
باشد ،مسیر هنر برای
آنها نیز هموار میشود.

◾دنیایی از دوستی و مهربانی
داستان تخیلی «قلب فــروزان مترسک» به تصویرگری
افسانه صانعی توسط انتشارات مدرسه به چاپ رسیده
است .داستان درباره مترسکی است که دوست دارد همراه
بچهها به هر جا که دلش میخواهد برود و دنیا را ببیند.
مترسک هر روز با دیدن بچههای قطار به رؤیایش میپردازد
کهناگهانبرفهمهجاراسفیدمیکندوهریکازحیوانات
به طریقی به مترسک پناه میآورند.

◾

◾داستانی برای نوجوانان
کتاب«منوآقایهمسایه»داستانیاستکهتوسطبهنشر
برای گروه سنی نوجوانان منتشر شده است .کتاب قصه
دختریبهنامافسانهرابیانمیکندکهباچالشهایمتعددی
روبهروست و برای عبور از سختیها و مشکالت زندگی با
افراد و دوستانی آشنا میشود که به او یاری میرسانند .اما
مه متـرینآنهاشخصیاستکهافسانهاوراآقـایهمسـایه
نامیدهاست.
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سال سی و پنجم

◾

جای خالی نگاه مادرانه در رسانه

◾ای ـ ــده ســاخــت بــرنــامــه
«باهمبازی»چطورشکلگرفت؟

مــن تهیهکننده و کــارگــردان
هستم .زمانی که بچهدار شدم
و فــرزنــدم بــه ســن بــازی کــردن
رســیــد ،هــر چــه در رســانـههــا
جستوجو کردم تا محتوایی به کار من به عنوان
یــک م ــادر بیاید پــیــدا نــکــردم .یعنی رســانـهای
برای یک مادر! نه تلویزیون و نه فضای مجازی
محتوای مورد نیاز بازی با کودک را نداشت6 .سال
پیش که با این خأل روبهرو شدم احساس کردم
به عنوان یک کارگردان و تهیهکننده باید برای
مادرهایی مثل خودم کاری انجام دهم .دست به
کار شدیم و با گروهی از روانشناسان حوزه کودک،
طراحان بازی و افراد متخصص گرد هم آمدیم
و به رویکردهای مختلفی دربــاره بــازی کــردن با
کودکان رسیدیم .ما هدفگذاریهای مشخصی
برای تولید برنامه داشتیم مثال ًاینکه پدر ،قهرمان
بازیها باشد ،محوریت بازیها حرکتی باشد،
حتما ًشــروع بازیها و پایانشان دیــده شــود ،به
ایــن معنی که هر موقعیتی در خانه ،بهانهای
برای شروع بازی باشد و وقتی بازی تمام میشود
وسایل بازی با کمک بچهها جمع و اهداف دیگر
دنبال شود .وقتی شروع به کار کردیم تقریبا ًهیچ
محتوای آمادهای در فضای مجازی و غیرمجازی
نبود به همین دلیل تولید محتوا را از صفر شروع
کردیم و به ساختار رسیدیم .بــرای رسیدن به
فرم هم مسیرهای مختلفی را طی کردیم تا به
بهترین شکل ساختاری برسیم .سعی کردیم هر
قسمت از برنامه ،قصه داشته باشد ،موسیقی
داشته باشد و دیالوگها کم باشد تا نشان دهیم
که تمام اتفاقات روزمره در خانه میتواند به یک
بازی تبدیل شود؛ از بیحوصلگی والدین گرفته تا
خرابکاری بچهها که به یک بازی ختم میشود .از
آنجا که زندگی برای بچهها یعنی بازی کردن ،در
نتیجه همین محتوا را در قصهها و ساختار برنامه
گنجاندیم .سعی کردیم موقعیتهای عادی
و روزم ــره را جهتدهی کنیم تــا شکل
یک بــازی را پیدا کند تا هر تجربهای
در خانه به بازی و شادی برای بچهها
تبدیل شود.

خانهنشین شدند ،صدا و سیما تازه ما را پیدا
کرد که آن گروهی که برای بچهها بازی طراحی
میکرد کجا هستند! چون نیاز خانواد هها به
بازیکردن با فرزندانشان در آن شرایط نمود
بیشتری یــافــت .مــا بــازی را مختص یــک سن
خاص نمیبینیم و نگاهمان این است که کل
خانواده و همه افراد در همه سنین نیاز به بازی
دارند چون بازی بخشی از زندگی آدمها و زمان
فراغت آنهاست که باید هدایت شود ،اگر به
ایــن زمــان توجهی نشود ،آسیبهایی مانند
افسردگی و چالشهای منفی زندگی جای آن را
میگیرد .بازی؛ تمرکز ،آرامش و شادی به همراه
دارد ضمن اینکه روابط جمعی اعضای خانواده
را تقویت میکند .موضوعاتی همچون فداکاری
و کار گروهی هم در بازیها دیــده شده است.
این رویکرد در برابر واقعیت موجود که بازی
بچهها در خانه به سمت بازیهای موبایلی و
کامیپوتری رفته است ،قرار دارد.

◾

◾چــه مالکهایی در طــراحــی بــازی بــرای شما و
گروهتان اهمیت داشت؟

حتما ًوسایل بــازی از وسایل ســاده و موجود در
بیشتر خانهها باشد و این طور نباشد که برای
طراحی یک بازی ،والدین مجبور شوند وسیلهای
را از بیرون تهیه کنند .هیچ کدام از بازیهایی که
در سه فصل و  90قسمت تولید کردیم بازیهایی
نبودند که مواد اولیه آن بازی در خانه نباشد ،البته
گاهینیازبهتوپپینگپنگولیوان
یکبار مصرف بود اما سعی
شد از وسایلی ساده
و قابل دسترس
اس ـ ــت ـ ــف ـ ــاده
شود.

◾

اینکه من به عنوان یک تهیهکننده خــود را در
جایگاه مخاطب قــرار دهــم ،نیازسنجی کنم و
محتوایموردنیازاورابشناسموتولیدکنمموجب
میشودمخاطبخوبیهمپیداکنم.دوفصلاین
برنامه بیش از 4هزار بار از شبکه پویا پخش شده
است .فصل اول این برنامه در نوروز 97از تلویزیون
پخش شد و تاکنون هر روز سه الی چهار نوبت از
شبکه پویا پخش میشود .فصل دوم برنامه هم
در فروردین ماه  99ساخته شد یعنی روزهای اوج
فراگیری کرونا و خانهنشینی مردم .ما فصل دوم را
در شرایطی سخت ساختیم که اغلب استودیوها
تعطیل بودند و ما برای تولید برنامه در خانههای
مردم حضور پیدا میکردیم که عالوه بر ماسک و
شیلد ،گان هم میپوشیدیم.

◾

◾رویکردتان در فصل سوم برنامه «با هم بازی»
چیست؟

تولید فصل سوم این برنامه به کارگردانی مهدی
نصیری به پایان رسیده و امیدواریم نوروز امسال
روی آنتن برود .با توجه به اینکه در روزهــای کرونا،
بچهها مجبور به ماندن در خانه شدند و این سبب
کمتحرکی آنان شده است سعی کردیم بازیها را به
سمت بازیهای حرکتی و خانوادگی ببریم تا نشاط
بیشتریداشتهباشیم.درفصلسوم،
یهـ ــا قـصـ همـحــور
بـ ــاز 
ه ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــد و
ب ـچ ـ ههــا

احساسشان را نسبت به آن بازی ابـراز میکنند.
در این سری سعی کردیم تعداد خانوادهها را کمتر
کنیم تا اعضای خانواده از حالت تیپ خارج شده و
کاراکترهابرایمخاطب،شخصیتپیداکنند.ضمنا ً
بازیهاییداریمکهاصال ًنیازبههیچوسیلهایندارند
وکامال ًخالقههستند.

◾

◾در جایی اشاره کردید که وقتی مادر شدید ،خأل
محتوایی در حوزه بازی والد و کودک را در رسانههای
داخلی به ویژه تلویزیون احساس کردید ،دلیل این
خأل را چه میدانید؟

چون غالبا ًفعاالن رسانهای ما زن و مادر نیستند.
در بیشتر تــولــیــدات رســان ـهای مــا نگاه مردانه
غالب است .زمانی که قرار بود این طرح تصویب
شود ،یکی از کسانی که برای تصویب این طرح
سنگاندازی میکرد آقایی بود که فرزند نداشت
اما پس از اینکه بچهدار شد ،یکی از طرفداران
ایــن برنامه شد چــون نیاز آن را احساس کرد.
فعاالن رسانهای که خانم و مادر هستند ،ضرورت
وجود چنین برنامههایی را در رسانه بیشتر درک
میکنند و برنامههایی که در حوزه زنان توسط
زنــان و م ــادران ساخته مـیشــود روح بیشتری
دارد .پشت صحنه تولیدات ما که در حوزه زنان
و خانواده است ،اکثرا ًبانوان و مــادران هستند.
پیش از ضــبــط ،هــمــکــارانــمــان بــا بچهها بــازی
میکنند تا جلو دوربین بانشاط باشند ولی این
نگاه مادرانه و زنانه در بیشتر تولیدات رسانهای
برای زنان و خانواده بسیار کمرنگ است.

◾

◾اهمیت دادن بــه تــولــیــدات مــربــوط بــه زن ــان و
خانواده در رسانه چه مزیتهایی برای جامعه دارد؟

موجب تحکیم روابط خانوادگی ،افزایش اعتماد
بــه نفس زن ــان در جامعه و حضور اجتماعی
زنــان در فعالیتهای مختلف مـیشــود .ما هر
آسیبی که در حــوزه زنــان و خــانــواده میبینیم
بخش زی ــادی از آن به دلیل نبود تولیدات
رسانهای در این حوزه و ضعف فرهنگسازی
اس ــت چ ــون خ ــط مــشــی مــشــخــصــی در
ایــن حــوزه نــداریــم ،زنــان را به درستی در
رسانه نمیبینیم و بــرای مــادران خوراک
فرهنگی آماده نمیکنیم .مشکالت زنان
و مادران را نمیبینیم ،معموال ًدر تولیدات
رسانهای از تبلیغات رسانهای تا برنامههای
تلویزیونی رویــکــرد حداقلی و عــدم درک
مسائل و مشکالت بــانــوان را در رسانه
بازنمایی میکنیم در حالی که اگر یک برنامه
برای مادران میسازیم باید به ابعاد سخت و
دشوار مادرانگی هم توجه کنیم .مشکل ما در
رسانه این است که صــدای زنــان و مــادران را به
صــورت دقیق و مسئلهمحور
ن ــمــیش ــن ــوی ــم و ب ــرای ــش ــان
نسخهپیچی میکنیم.

◾

◾و چقدر خانوادهها به بازی
کــردن با بچههایشان در دوران
قــرنــطــیــنــه خــانــگــی احــتــیــاج
داشتند.

همین طــور اس ــت .فصل
اول «ب ــا هــم بـ ــازی» در
ســال  96بــه کــارگــردانــی
اب ـ ــوذر ح ــی ــدری تــولــیــد
شد و بعد به زمــان کرونا
رســیــدیــم .وقــتــی مــردم

«ترین»های چهلمین جشنواره فیلم فجر

کهندل بسیاری از عالقهمندان
به نگاههای نو در سینمای ایــران
منتظر تماشای جدیدترین آثار
سعید روستایی و هومن سیدی در
این دوره از جشنواره بودند اما هر دو فیلمساز از
دورهچهلمبازماندند.روابطعمومیفیلم«برادران
لیال» اعــام کرد ضبط آن همچنان ادامــه دارد
و این فیلم به جشنواره فجر امسال نمیرسد،
دلیل مشابهی که اکتای براهنی برای غیبت «پیر
پسر» اعــام کــرد .فیلم «جنگ جهانی سوم»
هومن سیدی هم گویا اصال ًمتقاضی حضور در
جشنواره امسال نبوده است .فیلم جدید مانی
حقیقی با نام «تفریق» هم که دو بازیگر شناخته
شدهداشت،جاییدرفهرستفیلمهایپذیرفته
شده این دوره نداشت« .شب ،داخلی ،دیوار»
ساخته سعید جلیلوند هم که به دلیل کرونا به
جشنواره پارسال نرسید ،امسال از راهیابی به
فیلم فجر بازماند .فیلم «کابل پالک  »10ساخته
نوید محمودی به دلیل آم ــاده نمایش نبودن
بــه دفتر جشنواره ارائ ــه نشد .فیلم «غــریــزه»
ساخته سیاوش اسعدی هم که یکی از فیلمهای
پرهزینه و پرلوکیشن بود یکی دیگر از غایبان
مهم جشنواره امسال است که گفته میشود با

از غیبت «اوج» تا پرکاری امیر آقایی

«بیمادر» و «علفزار» جزو پرکارترین بازیگران
مرد این دوره از جشنواره هستند.

◾

◾پرکارترین بازیگران زن
سـ ــارا بــه ـرامــی بــا فــیــلـمهــای «خــائ ـنکــشــی» و
«علفزار» ،نسیم ادبی با دو فیلم «خائنکشی» و
«نمور» ،رؤیا تیموریان با ایفای نقش در فیلمهای
«ب ـیرؤیــا» و «مــاقــات خصوصی» و پردیس
پورعابدینی هم با بازی در دو فیلم «بیمادر» و
«خائنکشی» از پرکارترین بازیگران زن این دوره
از جشنواره هستند.

مشکلممیزیمواجهشدهوسازندگانآنهمزیر
بارسانسورنرفتهاند.فیلم«قاتلوحشی»سعید
نعمتهللا هم به دلیل آنچه مدیران سینمایی
گفتهاند پس از بازبینی و اعالم موارد اصالحی،
تقاضایی برای صدور پروانه نمایش نداشته که
دلیل اصلی غیبتش در جشنواره است.

◾

◾بزرگترین غایب جشنواره چهلم

سازمان اوج با تنها فیلم «پسر مریم» متقاضی
حضور در این دوره بود اما از راهیابی به جشنواره

باز ماند و روابط عمومی این سازمان ،خروج این
فیلم از جشنواره را «توصیهای» توصیف کرد
چون امکان صدور پروانه نمایش برای آن وجود
ندارد!

◾

◾پرکارترین بازیگران مرد
امیر آقایی با دو فیلم «خائنکشی» و «بیمادر»،
صابر ابر با دو فیلم «بدون قرار قبلی» و «بیرؤیا»،
سیاوش چراغیپور با فیلمهای «بیرو» و «مالقات
خصوصی» و پژمان جمشیدی با ایفای نقش در

◾

◾

◾خواندن یک رمان هیجانانگیز
رمان «آخرین چیزی که او به من گفت» نوشته لورا دِیو با
ترجمهرضاسیدحسینیبهتازگیتوسطآموتمنتشرشده
است .کتاب با ضرباهنگی تند ،چرخشهایی حیرتآور
و بــرخــورداری از عناصر پ ُررنگ یک درام خانوادگی ،یک
رمان رازآلود و مسحورکننده است که قطعا ًبا پایان غمانگیز
خود خواننده را شوکه خواهد کرد .خواندن این رمان برای
عالقهمندانبهآثارمهیجمیتواندلذتبخشباشد.

وتوجهبهکودکاناستوشعارآن«برایبچهها؛بازییعنی
زندگی»تعریفشدهاست.درگفتوگوبا تهیهکنندهمجموعه«با
همبازی»ومدیرخانههنریرسانهایدیمابهجزئیاتتولید
اینبرنامهوبررسیوضعیتتولیداترسانهایمرتبطبازنانو
خانوادهدرتلویزیونپرداختیمکهمیخوانید.

گفتوگو با «مهدیهسادات محور» برنامهساز تلویزیونی حوزه زنان و خانواده

◾ایـ ـ ــن ب ــرن ــام ــه ی ــک ــی از پـــرتـــکـــرارتـــریـــن و
پرمخاطبترین برنامههای شبکه پویا بوده است،
دلیل استقبال مخاطب را چه میدانید؟
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◾کمشانسترین بازیگر
نگاهی به فهرست بازیگران  22فیلم راهیافته به
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر جای خالی
بازیگرانیچوننویدمحمدزاده،ترانهعلیدوستی،
شهاب حسینی ،هدیه تهرانی ،حامد بهداد ،لیال
حاتمی و چند بازیگر شناخته شده دیگر را به
چشم میآورد .جالب اینکه نوید محمدزاده در
فیلمهای «شب ،داخلی ،دیوار»« ،برادران لیال» و
«تفریق» ایفای نقش داشت که اگر این سه فیلم
در جشنواره امسال به نمایش درمیآمد او با سه
فیلم ،پرکارترین بازیگر مرد این دوره میشد.

تاجشنواره

آیا انتشار فهرست
متقاضیان فجر انتقادها را
کم میکند؟

صبا کریمی ایــن روزه ــا فیلمهایی کــه در
جشنواره نیستند ،بیشتر از فیلمهایی که
در جشنواره هستند محل بحث و گفتوگو
شدهاند و بیشتر از اینکه از فیلمهای حاضر
در دوره چهلم بشنویم ،انگار خبرهایی درباره
عدم حضور برخی فیلمسازان جذابتر شده
اس ــت .شــایــد یکی از عــلـتهــای آن را بتوان
در اســامــی ناشناسی دانــســت کــه در جــدول
فیلمهای منتخب جا گرفتهاند و طبیعتا ً به
دلیل اینکه مخاطب پیشینه ذهنی از آ نها
ندارد کنجکاوی چندانی هم درباره فیلمها از
خود نشان نمیدهد.
جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد
سینمایی س ــال بــا وج ــود جــذابــیـتهــایــش،
همواره مخالفان و موافقانی داشته و به ویژه
در  10-12سال اخیر کمتر دورهای را میتوان به
یاد آورد که به آرامی و بدون حاشیه برگزار شده
باشد .گویی همین حاشیهها و صف مخالف
و موافق از فیلمساز و بازیگر گرفته تا اهالی
رسانه و منتقد است که جزئی جداییناپذیر
از این رویداد مهم ساالنه شده و دیگر همه به
آن عادت کردهایم.
اما حاشیههای پیش از موعد که برای جشنواره
چهلم به وجود آمده شاید بیش از آنکه مربوط
بــه خــود جــشــنــواره بــاشــد مــربــوط بــه کسانی
اســت کــه در آن حاضر نیستند و جوسازی
علیه جشنواره امسال از ناراحتی نبود برخی
فیلمسازان است! فیلمسازانی که خودشان به
هر دلیلی اعم از آماده نبودن فیلم ،عدم تمایل
به حضور در فجر و ...در ایــن رویــداد شرکت
نکردهاند.
بــا ایــنــکــه تــا ای ــن لحظه اطــاعــات دقــیــقــی از
فیلمهای متقاضی در دست نیست اما برخی
از همین فیلمسازان در هفته اخیر اعالم کردند
هنوز مشغول فیلمبرداری یا تکمیل مراحل
فنی هستند و یا اساسا ًدر جشنواره نامنویسی
نکردهاند در حالی که در این میان بسیاری از
رسانهها بیش از فیلمسازان اشتیاق و انتظار
حضور آنها را در فجر میکشیدند.
حاال اینکه چرا برگزارکنندگان باید پاسخگوی
نبودن این فیلمسازان (به فرض عدم ثبتنام)
باشند خودش محل سؤال است! البته این را
هم نباید فراموش کرد که حاشیههای پیرامون
«قاتل و وحشی» پاشنه آشیل فجر چهلم شد
و فضا را برای ابراز نارضایتیها باز کرد.
ام ــا بــد نــیــســت بــه یــکــی از اتــفــاقهــای قابل
تــوجــه جــشــنــواره ســی و نهم اش ــاره کنیم که
در راســتــای سیاست شــفــافســازی ســازمــان
سینمایی ص ــورت گــرفــت و آن هــم انتشار
فــهــرســت فــیــلـمهــای متقاضی ب ــود کــه بــرای
نخستینبار در تاریخ جشنواره فیلم فجر اتفاق
میافتاد.
انتشار این فهرست نه تنها موجب هیچ اتفاق
عجیب و غریبی نشد ،بلکه هیئت انتخاب از
فیلمهای منتخبشان دفاع کردند و دستکم
همه میدانستند چه آثاری متقاضی بودهاند
که به جشنواره راه نیافتند .عــاوه بر اینکه
سالهای پیش و در بحبوبه نامنویسی فیلمها،
بسیاری از تهیهکنندگان یا کارگردانان خبر
ثبتنام فیلمشان در جشنواره را رســانـهای
میکردند و تقریبا ًمیدانستیم چه فیلمهایی
متقاضی حضور هستند.
بــه نظر م ـیرســد متولیان بــرپــایــی چهلمین
دوره جشنواره فجر هم میتوانند با انتشار
فهرست فیلمهای متقاضی نشان دهند این
غایبان بزرگ ،خودخواسته و بنا به هر دلیلی به
جشنواره نیامدهاند یا هیئت انتخاب حضور
آ نهــا را در فهرست پذیرفتهشدگان مــردود
دانسته است.
در پایان نباید دو نکته مهم را فراموش کرد؛
نــخــســت ایــنــکــه اسـ ــاس بــرپــایــی جــشــنــواره
شــنــاســایــی اســتــعــدادهــا و مــعــرفــی آنهـــا به
سینماست ،گــرچــه فجر در طــول ایــن چند
دهــه بیشتر محل عــرض ان ــدام فیلمسازان
مطرح بوده اما اگر امــروز از حضور حداکثری
فیلمسازان جوان در فجر چهلم انتقاد میکنیم
از یــاد نبریم همین جــشــنــواره سیمر غهای
بسیاری را بر دوش فیلمسازان جوان و تازهکاری
گذاشته که امروز برای خودشان صاحب سبک
شدهاند.

