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پیشخوان

فانوس های خیس
مهنــاز  نویســنده:   

مرادی
انتشارات دیباچه

انتشار  سال  اول  چاپ 
۱۳۹۶

پنجاه ونه صفحه
 قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

این کتــاب مجموع نه 
داســتان کوتاه اســت که طی ده سال نوشته شده 
داستان ســرایان  از  مــرادی»  «مهنــاز  اســت. 
کرمانشــاهی اســت. او در رشــته ادبیات فارسی 
کارشناس ارشــد دارد و سال هاست که در کسوت 
معلمی ادبیات در دبیرســتان های قصر شــیرین، 

اسالم آباد و کرمانشاه مشغول تدریس است.

قهوه سرد آقای نویسنده
 روزبه معین
انتشارات نیماژ

سال انتشار ۱۳۹۶
۲۲۰ صفحــه قیمــت 

۲۰۵۰۰ هزار تومان
معیــن»  «روزبــه 
رمان نویس،  نویسنده، 
و  نمایشــنامه نویس 
کارتونیســت اهل ایران است. او فعالیت حرفه ای 
خود را با نوشــتن نمایشنامه آغاز کرد و سپس به 

نوشتن رمان روی آورد.

پرفروش ترین
 کتاب هاي هفته

  ملت عشــق. الیف شــافاک. مترجم ارســالن  �
فصیحی. انتشارات ققنوس قیمت ۳۳۰۰۰۰ ریال

مجموعه شــعر حفره. گــروس عبدالملکیان.  �
نشر چشمه. قیمت ۷۰۰۰۰ ریال

دختری که رهایش کردی. جوجو مویز. مترجم  �
کتایون اســماعیلی. انتشــارات میلــکان. قیمت 

۳۰۰۰۰۰ ریال

درنگ

مرا بگو...
شــعری از شــیرکو بیــز کــس که مــی توان  

دغدغه  ها و رنج هایش را در آن شنید.
 من رابگو!                      

من این سوی جهان
آرزومنِد آن باشم که بخواهم

برای کودکانِ  عریان و گرسنه سومالی
استکانی شیر شوم و ... بنوَشدم
تکه ای نان شوم و قورتم دهد

پیراهنی شوم و بپوَشدم
... مــرا بگــو ... باید بــرای کــودکان بینوای و 

بی کسِ  سرزمین ام
_ از ” کرکوک ” تا ” وان ” _

چه شوم
مرا بگو

مرا بگو !؟

پاتوق

محفل های ادبی کرمانشاه 
سه شنبه: انجمن ادبی فردا

پنج شنبه: انجمن ادبی فرهنگ

دریچه

جلسه نقد و بررسی 
کتاب «جهنم به انتخاب خودم»

جلسه نقد و بررسی کتاب «جهنم به انتخاب  �
خــودم» اثــر «اســماعیل زرعی» در دانشــگاه 
فرهنگ و هنر کرمانشــاه برگزار شد. چهارشنبه 
یازده مرداد ماه داســتان نویســان و هنرمندان 
کرمانشــاهی در دانشگاه فرهنگ و هنر گرد هم 
آمدند تا ضمن بررســی و نقد کتاب «جهنم به 
انتخاب خودم» نوشــتٔه «اســماعیل زرعی» از 
این نویسندٔه کرمانشــاهی تقدیر کنند. این کتاب 
مجموعه ای از شانزده داستان کوتاِه «اسماعیل 
زرعی» اســت که توســط «کیومرث کریمی» از 
میان داســتان های زرعی انتخاب شــده و نشــر 
مروارید آن را چاپ و روانه بازار نشر کرده است.
 از این مجموعه، «داستان جهنم به انتخاب 
خــودم»، در ســال ۹۳ برندٔه تندیــس «صادق 
هدایــت» در ســیزدهمین دورٔه جایــزٔه ادبــی 

«صادق هدایت» شده است.
 در این جلســه نقدهایی بر کتاب «جهنم به 
انتخاب خودم» توســط «شهال شیخی»، «علی 
آزادی»، «نصــرت اله ملکشــاهی»، «محســن 
احمدوندی» خوانده شــد. همچنیــن «طاهره 
فیض» و «حامــد ابراهیمی» اعضــای انجمن 
ادبی «یکشــنبه های داستانی» نقدهای ارسالی 
از شــهرهای دیگر را به نیابت از آن نویسندگان 

خواندند.

قاب روز
عکس: میالد جلیلیان
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دریچه

شاید دیگر پس از این قلمم را بسپارم به  دست 
«باد»، او به جای من شــعر بگوید. شاید دیگر پس 
از این تنها «باد» نشانی برف و باران و شعله  عشق 
تازه ام را بداند .پند بســیار چیزها هســتند، زنگ می 
زنند و از یاد می روند و ســپس مــی میرند. همچو 
تاج  و عصاي ُمرّصع  و تخت  پادشــاهان! بســیار 
چیزهای دیگری  هســتند که نمی پوســند و از یاد 
نمی روند وهرگز نمی میرند. همچون کاله  و عصا 

و کفش های چارلی چاپلین.
تنهایي انســاني که با ســکوت دم خور نشــود 
چگونه خواهد توانســت با عشق من دم خور شود 
.کســي که با چشــمان اش « باد» را نبیند، چگونه 
مي توانــد کــوچ ام را  درك کنــد؟! آن کس که به 
صداي سنگ گوش نسپارد چگونه می تواند صدایم 
را بشنود؟! و آن کس که در ظلمت نزیسته، چگونه 

به تنهایي ام  ایمان مي آورد؟!
 بی شــک عنوان «امپراطور شعر» برای« شیرکو 
بی کس» نامی به جاست. شاعری که نویسندگان و 
شاعران بسیاری راجع به او حرف زده اند و آثارش را 
بزرگتر از آن چیزی می دانند که هست. هرچند هم 
چنان نیاز به واکاوی این آثار و تحلیل های مناســب 
و درخور آن احســاس می شــود. از جمله کسانی 
که از او ســخن گفته اند؛ « میرجالل الدین کزازی» 
اســت. « کــزازی» اینطور «شــیرکو» را با کلماتش 
تعریــف می کند: «شــیرکو بی کس»، آوایی اســت 
که از ژرفای تاریخ این ســرزمین به گوش می رسد؛ 
کردســتان و ُکردان ناب و نژاده هســتند، یعنی در 
روزگاری که برترین ویژگــی آن آمیختگی و آالیش 
اســت، این نابی و نژادگی، ارزشی بسیار دارد که در 
ســروده های کردی به ویژه در سروده های «شیرکو 
بی کس» می توان آن را یافــت. نازش دیگر ما این 
اســت که در ادب ُکردی نیز کمابیــش در برابر هر 
شاهکار ادب پارسی در پیوســته ای را می شناسیم، 
نامی، حافظ کردستان است ما از مولوی ُکرد سخن 
می گوئیم. بنده در گذشــت «شیرکو بی کس» را که 
در گذشــت ادب، هنر، زیبایی و آزادگی است به یکا 
یک شــما ُکــردان، درد مباد می گویم هــر چند اگر 
بزرگان، پرآوازگان به پنــد و کاربرد بمیرند، در مینو 
بــه جان زنده اند و در نهایت «شــیرکو بی کس» در 
گیتی نیز با نام بلند و ارجمند خود همواره جاودان 

خواهد ماند.
«علی صالحی» شــاعر و مترجم آثارش درباره 
او می گوید: « تاپیش ازمجموعه شــعر «سلیمانیه 
وســپیده دم جهان» درزبان فارســی گاه شــعری 
از شــیرکو شــنیده می شد(بیشترشــنیداری)، این 
مجموعه درشناسایی شیرکو به جهان شعر درایران، 
یاری رساند. او هفت هزارصفحه مکتوبات دارد. از 

این شــاعر بزرگ بصورت پراکنــده و محدود آثاری 
ترجمه شــده که درتیراژهای اندک، تنها به دســت 
خواص فرهنگی(بیشــتر شاعران)رسیده، اما مهم 
کل مردم اند، مــردم تاریخی، مردم فرهنگی، مردم 
شعردوست. شاعرانی هســتند که شخصیت اشان 
گســترده تر و شــناخته تر ازشعرشــان اســت مثل 
«شــیرکو بیکس. امیدوارم درهمیــن تعامل و بده 
بستانهای فرهنگی میان زبان کردی و زبان فارسی، 
ازدو ســو بیشــتر ترجمه شــود. ازجمله شعرهای 

«شیرکو» و دیگر شاعران بزرگ اقلیم کردستان».
«قطب الدین صادقی»، نویسنده و مترجم اشعار 
«شیرکو بی کس» از برخورد اولش با او و روند دنبال 
کردن کارهایش می گوید : « نخستین بار صدای او را 
با شعرخوانی پر شورش در رادیو انقالب کردستان 
عراق شنیدم، بی آن که بدانم کیست یا نام او کدام 
است. بار اولی هم که نامش را شنیدم در دانشگاه 
سوربن پاریس زبان و ادبیات ُکردی درس می داد و 
سپس با خواندن نمایشــنامه های «کاوه» و «آهو» 
بود کــه آغاز به یــاد گرفتن زبان ادبــی و «معیار» 
ُکردی کردم. با مطالعه مجموعه شــعر «تریفه هل 
بســت» (مهتاب شــعر) این بار بیشــتر و مستانه تر 
در دنیای شــاعرانه اش غور کردم. من دیدم مهر و 
صداقت و رنج و پرخاش شاعرانه شیرکو چگونه از 
آن پس روز به روز در من و هم نسل های من فزونی 
می گیرد و شعله کالمش دل و جان ما را به تسخیر 
خــود در می آورد، و این گونه بود که او را با حرمتی 
تمام در النه روحم پنهان داشــتم و با غرور در دل 
بزرگ اش داشتم بی  آن که از نزدیک دیده باشم اش، 
و یا حتی با وی ســخنی گفته باشم. در رسای کالم 
شــیرکو، چیزی بود کــه آدمی را بی قــرار می کرد، 
در طغیان شــاعرانه اش تصاویــری کوبنده بود که 
وجدی غریب بر می انگیخت و در عواطف دردمند 
انسانی اش لحنی بود که هیجانی نیرومند به وجود 
می  آورد.بعدها دانســتم با شاعری یکه و نخبه سر 
و کار دارم کــه قلــب تپنده خاک و کوه کردســتان، 
رنج و امید مردم و عشــق و آزادی ان دیار اســت و 
زمانــی دیگر با چند باره خواندن منظومه یا شــعر 
رمان گونه «صلیب و مار و گاهشــمار شاعر» دیدم 
در جسارت کالم، روشنی اندیشه، تصاویر ناب، اندوه 
شــاعرانه و تلخی یگانه اش، شیرکو نه تنها سرآمد 

دیگر شاعران بلکه نخبه داوران است.
نخســتین بار واژه را بخشیدم، نثار عشقی که به 
خویشــتن دارم، پنجره ای از درون در قلبم باز شد. 
برای دیگر بار واژه را بخشــیدم به پاس عشق ام  به 
وطن، این بار ده پنجره در سرم  باز شدند. آنگاه واژه 
را بخشیدم به خاطر عشقی که به جهان دارم بعد 

آن تمامی آسمان در شعرم متجلی شد.

به مناسبت سالمرگ «امپراطور شعر»

روزنه

شمسی رنجبر: جشنواره شبدیز بعد از بیست و دو سال، 
شهریور ماه در کرمانشاه برگزار می شود.

پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان 
(شــبدیز) با ارسال دو هزار و ســیصد چهل و نه اثر، در 
ســه بخش فیلم کوتــاه، فیلمنامه و عکــس با حضور 
استان های کرمانشاه، البرز، قزوین، گیالن، زنجان، همدان، 
کردســتان، ایالم، اردبیل، آذربایجــان غربی و آذربایجان 
شــرقی از بیســت و دوم تا بیســت و پنجم شهریور ماه 
در کرمانشــاه برگــزار می شــود. این جشــنواره با هدف 
ارتقای دانش ســینمایی، ایجاد فضای رقابتی ســازنده 
بیــن فیلم ســازان، شناســایی و معرفی اســتعدادهای 
ســینمایی، تثبیت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان ســینمای 
مســتقل و همینطور بازاریابی داخلی و خارجی به نفع 

تولیدکنندگان فیلم کوتاه برگزار می شود.
فیلم کوتاه

این بخش شــامل دو بخش مسابقه و جنبی است. 
در بخش مســابقه همه آثار تولیدی در راستای اهداف 
جشــنواره و در قالب های داســتانی، مســتند تجربی و 
پویانمایی حضور دارنــد. در بخش جنبی که غیررقابتی 
بــوده فضایــی بــرای تبــادل اندیشــه ها و تجربه های 
هنرمندان ایجاد شده و زمینه ای برای ارزیابی جایگاه آثار 
فیلمسازان فیلم کوتاه؛ شــامل نمایش ویژه بزرگداشت 
مرور آثار و نشســت های تخصصی فراهم شــده است. 
از مجموع چهارصد و پنجاه و شــش فیلم ارسال شده، 
دویست و چهل و چهار فیلم مربوط به بخش داستانی 
که  از این تعداد صد و شصت عنوان فیلم از تهیه کنندگان 
آزاد و هشــتاد و چهار فیلم از تولیدات انجمن سینمای 
جوانان اســت. در بخش مستند از بین صد و پنج فیلم، 
هشتاد فیلم به تهیه کنندگان آزاد و بیست و پنج فیلم به 
تولیدات انجمن تعلق دارد. همچنین در بخش تجربی 
هفتاد و نه اثر حضور دارند که پنجاه و هفت فیلم تولید 
تهیه کنندگان آزاد و بیست و دو فیلم از تولیدات انجمن 
هســتند. در پویانمایی نیز نه فیلم مربــوط به انجمن و 
نوزده فیلم تولید شده توسط سایر تهیه کنندگان هستند، 
که در مجموع بیســت و هشــت فیلــم در این بخش با 
هــم رقابت دارنــد. در این بخش تاریــخ تولید آثار بعد 
از فروردین هزار و ســیصد و نــوود چهار و حداکثر زمان 
آنها سی دقیقه است. آثاری که در این جشنواره تندیس 
عنوان بهترین فیلم داستانی، مستند تجربی، پویانمایی و 
بهترین فیلم را دریافت کنند مستقیما به بخش مسابقه 
ســی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 

راه پیدا می کنند.
 عکس

این بخش شــامل دو بخش مجموعه عکس و تک 

عکس اســت، که  هزار و ششــصد و یک اثر با موضوع 
آزاد ارسال شده است. در این بخش به مفاهیم فرهنگی 
براســاس باورها و ویژگی های فرهنگی مناطق مختلف 
ایران اســالمی، ارایه اندیشه ای نو بر پایه پژوهشی جامع 
برای دستیابی به بیانی صریح و قدرتمند در ارائه یک اثر 

ناب پرداخته می شود.
فیلم نامه

در بخش فیلم نامه دویســت و نــود و دو اثر به دفتر 
جشــنواره ارسال شــده اســت. این آثار با هدف کشف 
استعدادهای جوان در زمینه فیلم نامه نویسی و با توجه 
به اهمیت این حوزه به عنوان زیرساخت تولید فیلم در دو 
زیربخش آزاد و اقتباسی- اقتباس از متون کهن یا معاصر 
ایرانی، متون مرتبط با انقالب اســالمی، دفاع مقدس و 
بیداری اسالمی- است. زمان هر فیلمنامه حداکثر بیست 
و پنــج دقیقه اســت و نباید در قالب فیلم تولید شــده 
باشــند.«کامران رضایی» رئیس انجمن سینمای جوان 
کرمانشــاه در خصوص برگزاری جشنواره بعد از بیست 
و دو سال در کرمانشاه گفت: «انجمن سینمای جوان بر 
اساس اساسنامه ای بر سه رکن آموزش، تولید و جشنواره 
بنا شده اســت. با وجود تمام مشکالت، آموزش و تولید 
همیشه در کرمانشــاه برقرار بود. اما جشنواره به دالیل 
مختلف خیلــی دیر به دیر در این شــهر اتفاق می افتد. 
زمانیکه مســئولیت انجمن کرمانشاه به من محول شد 
به دلیل اینکه تاثیر جشنواره را در توسعه فرهنگی شهر 
و ترغیب و تشــویق عالقه مندان جوان همشهری خیلی 

زیاد می دانستم تمام تالشم را معطوف این قضیه کردم، 
اما تهران برای سپردن جشنواره به کرمانشاه چند مسأله 
داشت. اول اینکه آیا زیرســاخت ها برای برگزاری چنین 
جشنواره ای در این سطح مهیاست؟ دیگر اینکه مدیریت 
کالن شهر و دستگاه های مرتبط چقدر این قضیه برایشان 
اهمیــت دارد و اصال حاضر به همکاری هســتند؟ این 
مشــکالت وجود داشت و ما تصمیم گرفتیم برای اثبات 
توانایی انجمن کرمانشاه توان و تمرکز را روی دو مقوله 
آموزش و تولید قرار دهیم. در این راستا، اساتید مختلفی 
از تهران دعوت کردیم و از مدرســان انجمن خواســتیم 
توان مضاعفی برای هنرجویان صرف کنند. این پروســه 
آموزشــی تاثیراتش را در تولید نشان داد و امروزه کمتر 
جشنواره ای در ســطح ملی برگزار می شود که اسمی از 
بچه های کرمانشــاه در آن برده، یا حائــز رتبه و مقامی 
نشوند. پارسال در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
که با حضور صد و هفده کشــور برگزار شــد؛ کرمانشاه 
ســه نماینده در بخش نهایی داشــت. پنج عنوان فیلم 
مستند با موضوع گردشگری و به سفارش شبکه مستند 
در انجمن کرمانشــاه تولید و پخش شد و ... . همه اینها 
تهران را مجاب کرد که با وجود نیروی انسانی مستعد و 
پتانسیل فیلم سازی، جشنواره را بعد از بیست و دو سال 
به کرمانشــاه واگذار کند، هرچند مشکالت زیرساختی و 
عــدم همکاری ارگان های مرتبط وجود داشــته باشــد. 
البته نمی توان از حمایت جعفری مدیرکل اداره ارشــاد 

کرمانشاه در کسب این میزبانی گذشت».

شبدیز  به میزبانی کرمانشاه

ادامه از صفحه اول

لذا اتــکا به نفــس او ضعیف مي شــود و او را 
به «وارهایي» مي کشــاند. ســازگاري این سیســتم 
معیشتي باعث مي شــود که به عنوان یک سیستم 
دفاعــي خود را بــا هرگونه شــرایط زماني و مکاني 
سازگار کند، همچنین از نظر ایشان پراکندگي و دوري 
روســتاها از هم دیگر عدم ارتباط، عدم اتحاد و عدم 
احتیاج آورده است.کشــاورزي با القاي تک زیستي و 
زمینگیري محدودیت هاي فراواني را براي شــخص 
به همراه مي آورد. بر اســاس این الگــو که پایه در 
شیوه زیستي و معیشــتي مبتني بر کشاورزي است، 
در مناطقي از ایران که این الگوي معیشــتي تســلط 
بیشــتري دارد ایــن عادتهاي رفتاري نیــز باید نمود 
بیشتر داشــته باشــد. فلذا مي توان گفت بر اساس 
این دیدگاه اســتاني مانند کرمانشــاه که کشاورزي از 
دیرباز در آن یکي از مهمترین منابع اقتصادي است، 

بخش زیادي از این عــادات و رفتار ها، به خصوص 
«سازگاري» را به ارث برده است. با این تفاسیر علت 
بسیاري از مشکالت اســتان قابل توجیه است. آمار 
بــاالي بیکاري نیز صرف نظر از عوامل ســاختاري با 
تکیه بــر رفتارهایي چون وارهایــي و تقدیرگرایي از 

سوي عامل انساني توجیه مي شود.
عالوه بر این ســازگاري کرمانشاهي با مشکالت و 
انفعال در برابر معضالت شهري، فرهنگي، اجتماعي 
نیــز با این الگو توضیح داده مي شــود. چنان که به 
بیان یکي از اســتادان بزرگ اقتصاد که چندي پیش 
به کرمانشاه سفر کرده بود، فاجعه قطع درختان در 
بلوار شــهید بهشتي کرمانشاه، براي ساخت منوریل، 
اگر در بعضي شــهرهاي دیگــر رخ داده بود، مردم 

با دراز کشــیدن در راه ماشــین هاي متولیان این کار، 
این فاجعه را دفع مي کردنــد. این تنها مثالي از آن 
بالیي است که «ســازگاري کرمانشــاهي» بر سر ما 
آورده اســت. ما با چاله هاي پیــاده رو و خیابان ها، 
ســتون هاي منوریل و تصمیمات یک شبه مسئولین 
ســازگار مي شــویم. نهایت واکنش ما به معضالت 
شهري آن است که مســیر رفت و آمدمان را عوض 
کنیم تا دلمــان کمتر آزرده شــود. در این میان عده 
اي با مصادره این حق با ســخن گفتن از سوي مردم 
امتیازهــاي مختلفي را براي خود دســت و پا کرده 
انــد. چاره کار چنان که مهندس بــازرگان مي گوید، 
ناامیدي نیســت، نهایتًا با توجه به گسترش آگاهي و 
سهولت اطالع رساني در رسانه هاي ارتباط جمعي 
جایي باید جلوي ایــن چرخه را بگیریم. ما دوباره با 

شرق بازگشته ایم تا مهره ای در این بازی باشیم.

سازگارى کرمانشاهى

پرده

«مینا» (لیال حاتمی) به دنبال چیزی یا کســی برای 
پر کردن شکافی عاطفی در زندگی اش است. او پس از 
جدایی از همســرش، با وجود احســاس فقدان میل به 
زندگی جدیدی پیدا می کند. فقدانی که ثمره تصمیمی 
توافقی بین او و همسرش بوده است. هنگام شروع فیلم  
مینا خود به تنهایی بار داستان فیلم را به دوش می کشد 
و به عنــوان کاراکتر اصلی در مســیر داســتانی خطی 
جلو می رود. نمی توان از کلیشه ای بودن خط داستانی 
چشم پوشــی کرد و ایــده آن را ایده ای ناب و کارنشــده 
قلمداد کــرد. تنها می توان گفت که شــخصیت یکتا و 
مونولوگ های مینا تا حدودی توانسته کلیشه ها را برای 
مخاطب قابــل تحمل تر کنــد و او را روی صندلی های 
ســینما نگه دارد. فیلم در تک تک سکانس هایش جدا 
از عواطف و احساسات شخصیت مرکزی نیست که به 
نظر می رســد تنها ترفند فیلمســازان در دهه های اخیر 
برای جذب روحیه احساســی مخاطب عام ســینمای 
ایران، بهره گیری از همین تاثرات باشــد.  اما فیلمنامه با 
پایبندی به اصول کالسیک و خط داستانی خود، با وجود 
تکــراری بودن ایده ها در اجــرای آن به نحوی متفاوت 
عمل کرده و ســعی کرده لحظات برخــورد «کامران» 
(کــوروش تهامــی) و «مینا» را بــه دور از تصاویر ثبت 
شده در  نمونه های مشــابه نشان دهد.مخاطب از ابتدا 
تا انتهای فیلم با مینا همراه است، همچون بچه ای که 
ســر خوردن روی سرسره را تجربه می کند با شخصیت 
اصلی فرودی را از اوج احســاس می کند، اما تفاوتش 

این اســت چون کودک در پایین سرسره احساس خوبی 
ندارد و حتی ممکن اســت فکر کند به بازی گرفته شده 
است.ناگفته نماند «حمید نعمت اهللا» در ارتباط گرفتن 
مخاطب با شخصیت ها و بیشتر «مینا» خوب عمل کرده، 
کــه بازی خوب «لیال حاتمی»، با کارنامه ای درخشــان، 
تکنیک ها و مهارتش در بــازی به تحقق این امر کمک 

کرده اســت.  این فیلم نزدیک شدن به دنیای زنی تنها 
است. که در ابتدا تا اواسط آن این صمیمیت به اندازه ای 
است که چهره دودی و عصیان گر تهران را نمی بینیم و 
همه چیز در ذهــن و دنیای کاراکتر اصلی رخ می دهد. 
نکته ای قابل اشــاره دیگر دید جامعه شناسانه نویسنده 
اســت که در کنار استفاده درســت از عناصر ساختاری 
می توانست بسیار بهتر از این عمل کند. زندگی برای یک 
زن بعد از طالق و جســت و جو و نیــاز به یک تکیه گاه 
عاطفی موضوع جدیدی نیســت امــا زاویه دید روایت 
در قراردادن آن در مســیر نوبودگی کمک بسیاری کرده 
است. در کنار همه این ها موسیقی ”سهراب پورناظری“ 
و صدای ”همایون شجریان“ مخاطب ایرانی را همیشه 

راضی نگه می دارد.
خالصه فیلم:

«مینا» زنی اســت تنها که سالها قبل همراه پدرش 
به تهران آمده اند و اکنون از همســرش جدا شــده و در 
تهران تنها زندگی می کند. او به دنبال کار می گردد و در 
یک فســت فوت استخدام می شــود. در روند داستان با 
«کامران» آشنا شده و عاشقش می شود و جریاناتی برای 

او اتفاق می افتد...
کارگردان : حمید نعمت اهللا

نویسنده : معصومه بیات
بازیگران : لیال حاتمی، کوروش تهامی، لیال موسوی، 
حمیدرضا آذرنگ، بامداد نعمت اهللا، الهام کردا، خسرو 

بامداد.

«رگ خواب» زنانه

شهر من ، من به تو مي اندیشم...


