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ویژه سی و سومین  جشنواره فیلم فجر

ارزشگذاری فیلم های جشنواره فیلم فجر بی ارزشمتوسطخوبخیلی خوبعالیجدول 
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مصطفی احمدی

l بازیگران: پارسا پیروزفر، پگاه آهنگرانی، 
نازنیــن فراهانی، محمد بحرانی، شــیرین 

یزدانبخش، فراز مدیری، ستاره اسکندری
 l خالصه داستان: داستان یک خانواده 
که دوباره بعــد از مدت هــا دور هم جمع 

می شوند.
l درباره کارگــردان: »نزدیکتر« اولین 
فیلم بلند سینمایی مصطفی احمدی است.

l نکته: فیلمنامه »نزدیک تر« را بهرام توکلی نوشته که از وی در جشنواره امسال 
فیلم »من دیه گو مارادونا« را شاهد بودیم.

دریا و ماهی پرنده
مهرداد غفارزاده

l بازیگران: همایون ارشادی، نیوشا ضیغمی، 
نادر فالح، امیر حســین رستمی، سید جواد 
طاهری، علی اکبر صحرایی، ارشــیا طالبی، 
محمد رحمانی، محمد حسین عدلی، یاشار 

حمیدزاده، مازیار نوروزی، محسن تمیزی
 l خالصه داستان: این فیلم به موضوع 

جوانان بزهکار می پردازد.
l درباره کارگردان: غفارزاده پیش از این 

با فیلم سینمایی »گیرنده« در مقام کارگردان در بخش فیلم های اول سی 
امین جشنواره فیلم فجر حضور داشته است.

امیررضا نوری پرتوزرنوش محمدیاحمد شاهوندحمید  سلجوقیفرهاد خالدارمجتبی اردشیریمحسن آزاددل

---مزار شریف

----آزادی مشروط

---شیفت شب

--ماهی سیاه کوچولو

صاحب امتیاز:
مدیرمسئول: 

نشانی: 
تلفن: 

فکس اینترنتی: 
ایمیل
چاپ: 

 موسسه همگامان اندیشه زمان
محمود حیدری
 کرج، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ، جنب اداره ارشادکرج

 026- 32534343-32533838 
021 -89786739
info@payamdaily.ir 
کارگر

2/62 1 - من دیه گو مارادونا هستم  
2/. . 2 - رخ دیوانه   

 1/92 3 - شکاف    
1/66 4 - چهارشنبه 19 اردیبهشت  
1/60 5 - اعترافات ذهن خطرناک من  

1/38 6 - مرگ ماهی   
1/35 7 - خانه دختر، عصر یخبندان  
1/30 9 - احتمال باران اسیدی   

»رخ دیوانه« همچنان در صدر ...
نتایج آرای مردمی ششــمین روز از سی و سومین جشنواره فیلم فجر 

اعالم شد.
به گزارش پیام آشــنا، با شمارش 49144 برگ رای تماشاگران تا روز 
ششم جشنواره به ترتیب فیلم های »رخ دیوانه« به کارگردانی ابوالحسن 
داوودی بــا میانگین امتیاز 3/18 فیلم »عصر یخبندان« به کارگردانی 
مصطفی کیایی بــا میانگین امتیاز3/14 و فیلــم »کوچه بی نام« به 
کارگردانی هاتف علیمردانی با میانگین امتیــاز 3/02 تا این تاریخ به 

ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

lll

عضو هیأت نظارت بر آرای مردمی جشنواره فجر؛

ساختار رای گیری مردمی جشنواره سی و سوم 
غیر قابل تقلب است

عضو هیأت نظــارت بر آرای مردمی جشــنواره فجــر درباره بعضی 
مســائل پیرامون آرای مردمی توضیح داد و گفت: ناظران از بین تمام 
تهیه کننده هایی که فیلمی در بخش سودای سیمرغ دارند و بر اساس 

رای گیری انتخاب شده اند.
به گزارش پیام آشنا، منصور لشکری قوچانی درباره ساز و کار جمع آوری 
آرای مردمی اظهار کرد: امســال خانه سینما ابتکاری به خرج داد که 
بســیار مورد پسند است. ساختار جدید به شکلی است که مردم دیگر 
با برگ بلیت خود در رای گیری شرکت نمی کنند بلکه با کارت هایی 
که در هنگام ورود به آن ها داده می شــود، رای خود را داخل صندوق 

مربوطه می اندازند.
لشــگری قوچانی ادامه داد: این کارت به ســانس های فوق العاده تعلق 
نمی گیرد و اگر کسی بلیت سفید بخرد، در آرای مردمی شرکت نمی کند  
و این روش غیر قابل تقلب اســت. ضمن آنکه برگه ها دو شماره سریال 
دارد که برای هر فیلم متفاوت اســت. در واقع اگر آرای مردمی هر فیلم، 

در صندوق فیلم دیگری باشد به راحتی قابل تشخیص و ابطال است.
عضو هیأت نظارت بر آرای مردمی جشنواره فجر با تاکید بر اینکه این 
آرا غیر قابل خدشه است، اظهار کرد: هیچ فردی نمی تواند 10 کارت 
آرای مردمی در اختیار داشــته باشــد چرا که برای هر نفر یک کارت 
اختصاص داشته می شود و تعداد کارت های مردمی با تعداد صندلی 

سینما برابر است.
وی افزود: باید بپذیریم خانه سینما به شکل سالم فعالیت می کند و به 

قانون هم احترام بگذاریم.
لشگری قوچانی درباره حذف فیلم هایی حذف شده از چرخه رای گیری 
مردمی که از روز ســوم جشــنواره به بعد اکران شده اند، گفت: خانه 
سینما بر اساس مشورت با متخصصان آمار به این نتیجه رسیده که اگر 
فیلمی از روز سوم به بعد در آرای مردمی شرکت کند، احتمال موفقیت 

بیشتری دارد. پس منطقی است که فیلم از روز اول اکران شود.
این تهیه کننده سینما ابراز امیدواری کرد که همه فیلمسازان حاضر در 

جشنواره فیلم فجر به این قانون احترام بگذارند.

رده بندی ارزشگذاری نویسندگان

کوتاه از جشنواره سی و سوم
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صفی یزدانیان

l بازیگران: لیال حاتمی، علی مصفا و 
تعدادی از بازیگران گیالنی

l خالصه داستان: گلی بعد از بیست 
سال زندگی در فرانسه یک باره تصمیم 
می گیرد به ایران و به زادگاهش، شــهر 

رشت سفری کند.
l دربــاره کارگردان: صفی یزدانیان 

نویسنده و کارگردان این فیلم عالوه بر سابقه نویسندگی و ترجمه در زمینه سینما 
فیلمهای مستند »در جستوجوی شهرزاد«، »نفس« و فیلمهای کوتاه »آنتراکت«، 

»قایقهای من« و چندین فیلم کوتاه دیگر را ساخته است.

فیلم های روز

فقط سه فیلم خوب؛ سهم جشنواره ای 
که به نیمه راه رسید

l یحیی ســکوت نکرد /  یک فیلم »نقلی« دیگر که قصه اش را 
روان روایت می کند. ادعایی ندارد، ســیگار روشــنفکری پک نمی 
زند! و می تواند شــما را پس از تماشا، حداقل به عنوان یک سرگرم 
کننده ی محترم با محوریت کودک راضی به بیرون از سالن بفرستد 
ولو اینکه پیام اخالقی و آموزشــی اش را درست داده باشد یا نه که 
من اصال به شخصه دنبال پیام گرفتن نیستم و می آیم تا فیلم ساز 
برایم قصه بگوید و بس. فیلم طراحی صحنه خوبی دارد و یک فاطمه 

معتمدآریای قابل تحسین و بازیگر کودک ای که حس می فهمد.
l دو /  اگر سهیال گلستانی توانست چیزی به نام »داستان« فیلم اش 
را برایم تعریــف کند قول می دهم با حمید درخشــان »دو« تایی 
خودمــان را از برج میالد پــرت کنیم پایین. فیلمنامه نویس نه می 
داند داستان چیســت نه اصوال تا حاال واژه ی شخصیت به گوشش 
خورده و نه تعریِف درستی از درام در ذهن دارد. به گمانم خیال کرده 
مثل کاوه سجادی حسینی یک فیلم هنری و روشنفکرانه و مخاطِب 
خاصی ساخته غافل از اینکه همه چیز در »دو« ، »سه« شده و اصال 
»سینما« یی وجود ندارد. متهم ردیف اول »پرویز پرستویی« است که 
باید جوابگو باشد. قبال گفتم باز هم می نویسم: استاد پرستویی بزرگوار؛ 
بدینوسیله محترما خواهشمند است به واسطه ی خاطرات رفاقت با 
مرحوِم پدرِ کاوه ســجادی، به روند سریالِی حمایت و بازی در چنین 
فیلم های فاجعه ای ادامه نده. وهلل نمی توانم تصویر توِی »بیدمجنون« 
را در ذهنم بچینم کنار توی ِ این فیلم های آخرت. وا... سینمایی که 
می گویی باید جلوی رابطه ها را در آن گرفت خودت یکی از مرتبطین! 
اش هستی و با این حمایت های نا به جا بیشترین خیانت و ظلم را به 
امثال گلستانی می کنی که می تواند به جای فیلم بلند سازی ، برود 

بشود یک بازیگر متوسط ...
l بهمن /  آه ! صد افسوس برای فیلمی که معتمدآریا دارد و به منش 

. فکر کن وقتی یکی شخصیتی خلق کند انقدر متزلزل و منفعل که 
اصال ذره ای این حس را در تو تحریک نمی کند که همراهش شوی، 
نتیجه چه می شود . یاد »ساحره« افتادم.آنجا یک شخصیت داشت 
»آدم آهنی« آسا . اینجا هم تقریبا همین شکلی ست . فیلم کامال نام 
برازنده ای دارد. به شــدت سرد و یخ و تلخ. اصال نمی دانم اسمش را 

بگذارم درام یا ابزورد؟ سورئال؟!!
یقینا فیلم ســاز این توجیه را در آســتین دارد که فیلم استعاری یا 
نمادین و ) از این جور بهانه های با کالس( اســت. اگر اینطور باشد 
می گویم قبول! اما به شــرطی که فرشباف برای تمام نماهایی که 
بصورت استعاری ساخته زیرنویس بگذارد و بنویسد اینجا منظورم 
یعنــی این! گویا فیلم ســاز از حضور فاطمــه معتمدآریا در مقابل 
دوربینش ذوق زده بوده چون انقدر نماهای طوالنی و کشــدار از آن 
گنجانده که حد ندارد. و پایان بد ... پایان بد ... پایان بد. خدا الهی بگویم 
اصغر فرهادی را برای مادر زنش حفظ کند که این مدل پایان ها و این 

مدل فضاسازی ها را یادمان داد... 
l اعترافات ذهن خطرناک من /  فیلم هومن ســیدی دو دســته 
مخاطب دارد. یا کامال از آن خوشتان می آید یا کامال پس تان می زند 
. اگر از دسته ی دوم باشید قطعا می گویید چون این آدم ها و این دنیا 
و این فضاسازی ها واقعی و منطقی نیست پس فیلمساز شبه روشنفکر 
است و ... اما یادتان نرود اینجا راوی چه کسی است.طبیعتا ما قصه را از 
زاویه ی دید راوی مان می بینیم. من به هومن سیدی غبطه می خورم. 
به خاطر جسارتش، به خاطر خطر کردنش در سینمایی که به شدت 
تقلیدی و محافظه کارانه اســت.فیلم سیدی می تواند شما را درگیر 
فضای درامی کند که در آن بین حقیقت و دروغ یک تار مو بیشــتر 
فاصله نیست و خب ما که حافظه مان کار می کند بر خالِف قهرماِن 
فیلم خودمان به خودمان بگوییم خدا وکیلی چنین فضایی برایمان 
آشنا نیست؟ سیدی می تواند یک جنس متفاوت از سینما را برای مان 
رو کند. سینمایی از جنس سینمای مستقل آمریکا که از قضا جوان 
پسند هم هست. جنسی که در سال های پیش رو هم اگر ادامه داشته 

باشد می تواند یک جریان تازه باشد برای این سینما.

حمید سلجوقی ستون پنجم

طعم شیرین خیال
کمال تبریزی

l بازیگران: شهاب حسیني، نازنین بیاتي، 
نادر فالح، نازنین فراهاني، پریوش نظریه، مهدي 

حسیني بجستاني، عیسي یوسف پور و ...
شیرین  دردســرهای  داستان:  خالصه   l
نوعي کمدي رومانتیک است که در آن شیرین 
)شخصیت اول زن فیلم( ماجراي آشنایي خود و 
خانواده اش با کسي که قرار است به خواستگاري 

او بیاید را براي تماشاگر روایت مي کند.
l درباره کارگردان: »طعم شیرین خیال« که نام قبلی »دردسرهای شیرین« را بر 
خود داشت، پس از فیلم های »یک تکه نان«، »همیشه پای یک زن در میان است«،  

»پاداش«،  »خیابان های آرام« و »طبقه حساس« و ... در مقام کارگردان است. 

نگاهی به »من دیه گو مارادونا هستم« و »مزار شریف«

من مقاومت کردم!
l بعد از 6 روز سخت و طاقت فرسا و تماشای فیلمهای پر از اشکال 
سی و سومین جشنواره فیلم فجر، سرانجام بهرام توکلی جو جشنواره 
را عــوض کرد و قلقلکمــان داد. بهرام توکلــی در ادامه روند تجربه 
گرایی اش اینبار فیلمی ســاخته که در هیچ یک از اجزایش شــبیه 
فیلمهای قبلی اش نیست. من دیه گو مارادونا هستم سراسر مملو 
از هوش سرشار نویسنده و کارگردانش است. فیلمی که همه اجزایش 
به اندازه درست و سرجای خود هستند. شاید کمتر کسی باور می کرد 
بهرام توکلی اینقدر ذوق و قریحه طنزپردازی داشته باشد ولی به جرات 
می توان گفت من دیه گو مارادونا هستم نمونه موفق یک طنز کالمی 
است.گذشته از فیلمنامه سرپای توکلی، امتیاز ویژه این فیلم را باید به 
کارگردانی قدرتمند او داد. توکلی که تا بیش از این شــاید فیلمی با 
بیش از 4-5 کاراکتر نساخته بود در »من دیه گو..« به زیبایی این همه 
سکانس شلوغ را کارگردانی می کند و میزانسن های استادانه اش را به 
رخ می کشد. باز هم یک نقش متفاوت دیگر از بابک حمیدیان، حضور 
بسیار خوب سعید آقاخانی، صابر ابر، هومن سیدی و ویشکا آسایشی 
که برای دومین بار دوستش داشتم، بازگشت جمشید هاشم پور بعد از 
سالها با یک نقش خوب و همچنین فیلمبرداری در خدمت فیلم هومن 
بهمنش همه و همه از حسن های فیلم جذاب بهرام توکلی هستند. 

»من دیه گو...« خوب شروع می شود و ریتمش را حفظ می کند، از 
بازیگرانش به جا استفاده کرده و پایان بندی بسیار خوبی هم دارد .به 
سکانس های شلوغ فیلم دقت کنید که به درستی تکلیف همه روشن 
است و این یعنی توکلی حواسش به همه جا بوده است. »من دیه گو...« 
را با حذف حتی یک سکانسش هم نمی توان تصور کرد چرا که همه 
چیز به جا است و این فیلم چیزی کم و اضافه ندارد. در پایان هم از زبان 
شخصیت اصلی قصه ارتباط فیلم با گلی که دیه گو مارادونا با دست به 
ثمر رساند را می شنویم و استدالل منطقی اش را متوجه می شویم.اگر 
داوران فیلم توکلی را با دقت ببینند قطعا در خیلی از بخش ها »من 

دیه گو...« را کاندید دریافت سیمرغ خواهند کرد.
l مزار شــریف ایده بســیار خوبی دارد و در مرحله اجرا تصاویر و 
قاب های زیبایی هم دارد ولی فیلمنامه آن مالت الزمه برای پرداخت 
به چنین سوژه ای را ندارد و فیلم از یک جایی به بعد از نفس می افتد. 
روند تعریف کردن قصه توســط شخصیت اصلی مناسب نیست و 
پر از فلش بک های بیجاســت. از طرفی دیگر برزیده از پرداخت به 
جزییات اصلی ماجرای حمله طالبان به کنســولگری ایران در مزار 
شــریف صرف نظر کرده و به پرداخت کلیات بسنده کرده که شاید 
دلیلش کم حاشیه بودن فیلم و کمتر به سمت موضوعات سیاسی 
درگیر با این قصه رفتن بوده باشد. حسین یاری مثل همیشه از پس 
ایفا کردن نقش های سختی که خاص خودش است برآمده و البته 
موفق ترین عنصر مزار شریف موسیقی بسیار خوب بهزاد عبدی است 

که احتماال از کاندیداهای بلورین امسال خواهد بود.

محسن آزاددل برداشت سی و 3

برش های کوتاه

1 - نکته: در این یادداشت امکان لو رفتن داستان فیلم وجود دارد.
در اواخر دهه هفتاد، بهرام بیضایی فیلمی ساخت به نام »سگ کشی« 
که داستانش اواسط دهه شصت و در اوج جنگ می گذشت. مردی 
به نام ناصرمعاصر که به زندان افتاده زنش را مامور می کند که همه 
بدهی هایش را با کمترین مبلغ پاس کند. ناصرمعاصر زرنگی کرد و 
وقتی از زندان آزاد شد آمد تا همراه با منشی اش پولهای باالکشیده را 

بردارد و برود. اما در نهایت کشته شد.
حاال نیکی کریمی یکی از بهترین بازیگران دهه هفتاد سینمای ایران 
در ســال چهارم دهه نود شمسی فیلمی ساخته به نام شیفت شب  
کــه در آن مردی به نام فرهاد که نقش آن را محمدرضا فروتن بازی 
کرده و استاد ایفای نقش کاراکترهای عصبی است، 500 میلیون تومان 
بدهی باال آورده و بدون اینکه کوچکترین حرفی به همسرش بزند با او 
بدرفتاری می کند و در نهایت وقتی می فهمد همسرش از ماجرا با خبر 
شده، فراری می شود. در این بین همسرش در یک چشم بر هم زدن 
به کمک برادر فرهاد مبلغ بدهی را جور می کند و فرهاد را که شبانه 

به کشتن موشها مشغول است به آغوش گرم خانواده برمی گرداند.
پی نوشت: نزدیک به 14 سال از ساخته بهرام بیضایی و بیش از 20 
سال از داستان آن فیلم می گذرد ... در این میان نیکی کریمی که به 
لحاظ بازیگری روند روبه نزولی را طی کرده، چهارمین فیلم سینمایی 
اش را در ســال 1393 ساخته است. یادم می آید سوت پایان بازی 

فینال جام جهانی 2010 در انتهای فیلم »سوت پایان« زده شد.
2 - ماجرای کشــته شدن اعضای کنسولگری ایران و یک خبرنگار 
در افغانســتان به خودی خود پتانسیل تبدیل شدن به یک تریلر را 
داشــت. برزیده در فیلم مزار شریف به جای اینکه فصل کشتار را 
به عنوان نقطه عطف پایانی فیلمش قرار دهد، در همان یک ســوم 
ابتدایی از همه داشته های ماجرای واقعی خرج می کند و در دو سوم 
انتهایی فیلم را به فرار قهرمان داستان از دست گروه طالبان و همراهی 
اش با زن خوش بــر و روی افغانی بدون ذره ای جذابیت دراماتیک 
اختصاص دهد. جلوه های ویژه تصویری، فیلمبرداری زرین دســت 
و موســیقی بهزاد عبدی در این فیلم ســوار بر فیلمنامه، بازی ها و 

کارگردانی هستند.
3 - از حسین مهکام فیلمنامه های خوبی را البته به طور مشترک 
با کارگردان هــای آثاری چون »هیچ«، »برف«، »چهارشــنبه 19 
اردیبهشت« و ... از او دیده بودیم، فیلمنامه ضعیف آزادی مشروط 
نشان از آن دارد که شاید بخش اعظم ویژگی های مثبت فیلمنامه 

های مورد اشاره، مربوط به کارگردانان آثار فوق باشد.
4 - حســین پاکدل مجری محبوب اواخر دهه شصت و اوایل دهه 
هفتاد تلویزیونی، آدم نازنینی اســت. اما هیچگاه بازیگر خوبی نبوده 
است. از معدود ضعف های برف روی کاج ها بازی ضعیف پاکدل بود. 
او امسال و تصادفا در روز ششم در دو فیلم آزادی مشروط و شیفت 
شب حضور داشت که در هر دو فیلم بدترین بازیهای جشنواره سی 
و ســوم را ارائه کرد. نمی دانم این ضعف چقدرش به کارگردان های 
این دو فیلم حسین مهکام و نیکی کریمی برمی گردد، اما پیشنهاد 
می کنم پاکدل دســت از جذابیت مرگبار بازیگری بردارد. او مدیر 

خوبی است. 

احمد  شاهوند

دست به نقد

قطعا اگر درجشــنواره سال پیش شــاهد فیلم مردن به وقت 
شهریور بــوده باشید کوچه بی نام را یک پیشرفت محسوس 
در کارنامه هاتف علیمردانی خواهید دانست که به مسیری که 
با فیلم به خاطر پونه گام گذاشته بود بازگشته است.علمیردانی 
در کوچه بی نام آغاز خوبی بــرای روایت قصه اش دارد که با 
بازی خوب و متفاوت باران کوثری برجســته تر شده و نیازی 
نیســت که مثال یک ربع صبر کرد تا قصه آغاز شود. ریتم کم 
و بیش تندی دارد و کاراکترها مبتنی بر تضادهای شخصیتی 
که دارند از همان ابتدا کنتراست رفتاری خوبی برای یک درام 
پرکشــمکش فراهم می کنند که به ویژه با تصویرسازی های 
خوبی که  از شــمایل بیرونی و نمادین زندگی در جنوب شهر 
داریم همراه می شــود. شاید بنیاد این تضاد در متفاوت بودن 
نوع نگاه و کنشــمندی های باران کوثری با خانواده اش باشد 
که در تضاد بین سنت و مدرنیته، شکل گرفته و قوام می یابد. 
اساســا بازی ها در فیلم خیلی به چشــم آمده و نقش مهمی 
دربسط و تعمیق درام دارد به ویژه بازی فرشته صدرعرفایی که 
به خوبی از پس شخصیت یک زن مذهبی/ سنتی با آن دغده 
هــای مادرانه اش برآمده و یکی از متفاوت ترین نقش آفرینی 
های خود را در کارنامه اش ثبت کرد. فرهاد اصالنی هم اگرچه 
نقشی نزدیک به شخصیتی که در یه حبه قند رضا میرکریمی 
را داشته به درستی عمق شخصیت پدر خانواده را درک کرده و 
بعد از من مادر هستیم در اینجا نیز در یک تعامل دراماتیکی 
چشمگیر با باران کوثری بار دیگر توانسته اند یک رابطه جذاب 
پدر و دختری را به تصویر بکشند. حتی پانته آ بهرام فیلم نیز 
کم و بیش به نقشش در من مادر هستم نزدیک است. در کنار 
ایــن بازی های خوب، خرده روایت ها و قصه های فرعی فیلم 
نیز خوب طراحی شده به ویژه رابطه باران کوثری با امیر آقایی 
که ســویه برجسته این خط فرعی را تشــکیل می دهد تا در 
نهایت با سقوط هواپیما و بحران عاطفی که در خانواده به وجود 
می آید اما در پایان همه این خرده روایت ها و داستانک ها به 

یک انســجام و وحدت دراماتیکی نمی رسند و اساسا در طول 
فیلم، چفت و بســت منطقی و متحدی بیــن این اتفاقات رخ 
نمی دهد و انگار فیلمســاز چندین داســتانک را به حال خود 
رها کرده و همجون جزایر سرگردانی به دور خود می چرخند. 
به دلیل فقدان همین روح واحد و عدم یگانگی و یکی شــدن 
اجزا و عناصر درام، رمزگشایی غافلگیرانه پایان فیلم نیز قدرت 
تاثیرگذاری خود را از دست می دهد و انگار آن ضربه اثربخش 
بر مخاطب را به دست خود خنثی می کند.پایان بندی فیلم نیز 
نقطه ضعف بزرگی برای فیلم است که در یک فضای انتزاعی/ 
رویایی رها شــده صورت بندی می شود و انگار سرنخ قصه در 
کوچه و پس کوچه های درام از دســت فیلمساز در رفته و گم 
می شــود. با این حال سال گذشــته وقتی که مردن به وقت 
شهریور را دیــدم پرسیدم آیا این همان کارگردان فیلم خوب 
به خاطر پونه اســت و اینک با دیدن کوچه بی نام می پرسیم 

آیا این همان کارگردان فیلم بد مردن به وقت شهریور است.

سیدرضا صائمی

نگاهی به فیلم های »شیفت شب«، »مزار شریف« و ...

موش ُکشی!
نگاهی به فیلم »کوچه بی نام«

گم شدن در کوچه های روایت


