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بچه خاک
کافر)کارگردان: فريدون گله(

فریدون ُگله در سال 1319 در تهران به  دنيا آمد. او دانش آموخته  
ادبيات در دانشگاه مشــهد و فارغ التحصيل دانشکده  هنرهاي 
دراماتيک دانشگاه نيویورک اســت. گله در سال هاي نيمه  دوم 
دهه چهل به ایران بازگشــت و اولين فيلم خود را با نام »شب 
فرشتگان« در سال 1347 کارگرداني کرد. »شب فرشتگان« از 
آن دسته فيلم هاي پا در هوایي بود که در دوران سلطه  فيلم هاي 
گنج قاروني اکران شد و نه از ویژگي هاي مشترک این گونه آثار 
برخوردار بود و نه حرف تازه اي براي گفتن داشــت. پس نتيجه 
آن شد که در گيشه شکست خورد و فریدون گله براي حضور در 
سينماي ایران رو به فيلمنامه نویسي آورد. نوشتن 25فيلمنامه 
در 10سال براي دیگران باعث شده اســت که فریدون گله در 
کنار ســعيد مطلبي مهم ترین فيلمنامه نویس سينماي جریان 
اصلي در فاصله ســال هاي 1346 تا 1356 باشد. داستان هاي 
جالب و شنيدني  درباره  بدقولي هاي او در رساندن فيلمنامه و یا 
فروختن فيلمنامه  تکراري با تغيير اسامي کاراکترهاي فيلم به 
دو تهيه کننده مختلف و همچنين از حفظ خواندن یک فيلمنامه  
خيالي براي تهيه کننده براي بستن قرارداد از سوي همکاران و 
دوستان او روایت مي شود. فریدون گله درباره  فيلمنامه هایي که 
نوشته چنين مي گوید: »من مدت ها به نوشتن سناریو اشتغال 
داشتم. داستان هایي را نوشــتم که البته صرفا مي  توانم بگویم 
یک جور تنازع بقا بوده و هيچ گونه حرفي در آن ها -الاقل از نظر 
کار خودم- مطرح نبوده است. با تمام احترامي که براي سازندگان 

این فيلم ها قائلم، از کار خودم به هيچ وجه راضي نيستم.«
فریدون گله پس از اینکه جایگاه خود را به عنوان فيلمنامه نویس 
در سينماي ایران تثبيت کرد در سال 1350 تصميم به ساخت 
دومين فيلم اش بــا نام »کافــر« گرفت. فيلم با نوشــته اي از 
نيچه آغاز مي شــود؛ »چقدر سخت اســت بي باکي و شجاعت. 
بي اعتمادي و تنفر و قطع ناگهاني با گذشــته. اما فقط از چنين 
بذري است که حقيقت به دنيا مي آید.« داســتان فيلم درباره  
جواني به نام مهدي- ملقب به كافر- اســت که پس از شش ماه 
حبس از زندان آزاد مي شــود. کافر به همراه دوستانش در برابر 
دارودسته  حسن طال كه مســبب دســتگيري او بوده اند، قرار 
مي گيرد. دفترچه   خاطرات دختر فقيري به نام پوري به دست 
مهدي مي افتد و متوجه مي شــود كه اطرافيانــش او را اذیت 
 مي کنند. مهدي درصدد كمك به دختــر برمي آید، و تصميم 
مي  گيرد دست به آخرین دزدي زندگي اش بزند؛ اما دارودسته  
حسن طال یكي از افراد مهدي به نام غالم را تحت فشار مي گذارند 
تا نشاني محل دزدي را به آنها بدهد. حسن طال ماجرا را به پليس 
خبر مي دهد. پليس محل را محاصره مي كند و مهدي موقع فرار 

از پا درمي آید.
»کافر« با فيلم هاي کامل تــر کارنامه گله فاصلــه دارد، اما در 
تثبيت چهره ســعيد راد موفق عمل مي کند. آنونس تبليغاتي 
فيلم از ســعيد راد به عنوان »چهره  جدید و استعداد تازه کشف 
شده« سينماي ایران یاد مي کند. در بخش هایي از آنونس فيلم 
نشانه هایي از حضور نســل جدید و تفکراتشان دیده مي شود: 
»اندیشه هاي نو، ســينما را تســخير مي کند. چهره هاي نو در 
خدمت نمایاندن مفاهيم تازه از زندگي، حماســه و سرگذشت 
انسان ها.« تنهایي انسان و تقابل آن با جامعه نوین شهري دغدغه 
اصلي فریدون گله در »کافر« اســت. گله در مصاحبه اي پس از 
اکران فيلم چنين مي گوید: »در فيلــم »کافر« راجع به دنياي 
ماشــيني و آدمي که زائيده دنياي بي ترحم ماشين است حرف 
مي زنم و زندگي او را نشان مي دهم. مهدي کسي است که تنهایي 
خود را در این دنيا حس کرده است. نه عاطفه اي را مي پذیرد و 
نه عاطفه اي در او تراوش مي کند. او با خشونت زندگي مي کند و 
تنهایي خود را مي فهمد و با یک حالت غریزي و ناخودآگاه سعي 

مي کند حداقل نسبت به خودش آدم منصفي باشد.«
خشونتي که گله به آن اشاره مي کند در تمامي  حرکات و سکنات 
مهدي مشهود است. رفتار بسيار تند او با پدرش که به نوعي او را 
مسبب تمامي  مشکالتش مي داند و صحبت هاي او با حسن طال 
در ميدان محله نمونه هایي از این خشونت دروني شکل گرفته در 
مهدي است. مهدي همواره از حضور در جمع خودداري مي کند 
و پاتوق او و دوستانش براي صحبت روي پشت بام و در کنار قفس 
کفترهایش است. فریدون گله با انتخاب جاهل ها به سرکردگي 
حسن طال و تاکيد بر ظاهر و پوشش  گل درشت و مضحک آن ها 
در برابر ظاهر به روزتر دارودســته مهدي کافر به عصيان نسل 
جدید در برابر ســنت هاي قدیم اشــاره دارد. مهدي در جواب 
حسن طال که مدام به او گذشــته را یادآوري مي کند، مي گوید: 
»این حرف ها رو ده دفعه دیگه م زدي. اینا دیگه قدیمي شــدن. 
مثل جوز قندي مي مونن که پيرزنا از تو یخدون در ميارن. بوي نا 

مي دن. این حرف ها واسه دیروزه. از امروز بگو.«
فریدون گله در »کافر« پایان یک دوران و تغيير یک نسل را به 
تصویر کشيده است. حسن طال و افرادش دیگر ابهت گذشته را 
ندارند و دوران شان به پایان رسيده است. بهمن یه دست بهترین 
دوست مهدي کافر است. او قصد دارد مهدي را از انجام سرقت باز 
دارد. چراکه بدون مهدي تنها است. پدر او زمستان ها در آب انبار 
آب جمع مي کرده و تابســتان ها به مردم مي فروخته است، اما 
اکنون همه خانه ها لوله کشي شده اند و بهمن کاري براي انجام 

دادن ندارد.
»کافر« از سيزدهم اردیبهشت ماه ســال 1351 در سينماهاي 
تهران اکران مي شــود و در گيشــه شکســت مي خورد. شيوه 
دیالوگ نویســي منحصربه فرد فریدون گله و شــناختي که از 
آدم هاي طبقات پایيــن جامعه دارد، مهم تریــن ویژگي فيلم 
اســت. »کافر« شروعي دوباره  از فيلمســازي است که در ادامه 
فعاليت هایش فيلم هاي متفاوت و جســورانه اي را کارگرداني 
کرد. فيلم هایي که پس از گذشت سه دهه طرفداران پروپاقرص 

و سرسخت خود را پيدا کردند.

حمیدرضاحاجیحسینی     نوستالژی

آقای یزدانیان شما از معدود آهنگسازان ایرانی 
هستید که توانسته گستره فعالیت های حرفه ای خود 
را به عرصه جهانی گســترش دهد، امــا در مورد 
فعالیت های خاص شما در سینمای چین اطالع دقیقی 
نداشتم، آیا ساخت موسیقی فیلم »عبور از آینده« 
اولین همکاریتان با کارگردانان چینی است؟ و اینکه 
در فرآیند ساخت موسیقی این فیلم، چه تبادالتی با 

کارگردان داشتید؟
 در جواب قسمت اول سوالتان باید بگویم که من چند سالی 
هست که وارد سينمای چين شده ام.در واقع این سومين یا 
چهارمين فيلم چينی است که برای آن آهنگسازی کرده ام. 
این فيلم هم دومين همکاری من با لی رویی ژون است. وقتی 
برای  بار دوم یا بيشــتر با یک کارگردان همکاری می کنيد 
طبيعتا زمينه های فکری همدیگر را بهتر می شناسيد. از این 
منظر من نوع نگاه این کارگردان و اینکه چطور از رئاليسم 
وارد سورئاليسم می شود را می شناختم. می دانم که ریتم 
فيلم هایش کند و زمان شان هم طوالنی است و گاهی روی 
هر نما خيلی مکث می کند. جالب اینکــه در فيلم هایش 
کمتر از موسيقی اســتفاده می کند که اتفاقا باب طبع من 
هم هســت. به هرحال من با آقای عباس کيارستمی وارد 
سينما شــده ام و این جنس ارتباط بين موسيقی و سينما 

را می پسندم. 

آیا شما در ساخت موســیقی فیلم اصل و ایده 
خاصی در استفاده از تم ها و مایه های محلی و بومی 
متناسب با جغرافیای داستان فیلم دارید؟ به خاطر 

دارم که قبال در ساخت موسیقی فیلم های »فرش باد« 
و»پرنده باز« از مایه های ایرانی استفاده کرده بودید. 
در این فیلم اخیر هم در اواخر فیلم تم موسیقی به 

فضای موسیقی آشنای شرق دور نزدیک می شود. 
بله! موسيقی این فيلم در لحظاتی، و نه همه آن، تم شرقی را 
دارد. در کل درباره سازبندی یا  هارمونی یا تم هایی که پيدا 
می کنم خيلی خودم را محدود نمی کنم، مگر اینکه به عنوان 
نمونه روی ساخت موسيقی فيلم تاریخی مشغول باشم. در 
غير این صورت به نظرم سينما یک زبان بين المللی است. 
االن یک فيلم چينی در اینجا اکران شــده و تعداد زیادی 
مخاطب غيرچينی برای دیدنش آمده اند. از آن طرف خود 
چينی ها آهنگساز ایرانی انتخاب کرده اند. به هرحال زبان 
موسيقی، زبانی بين المللی  ســت. اما در کل این موارد بر 
حسب فضا و دنيای فيلم تعيين می شود. بعضی فيلم ها آن 
بومی شدن و محلی شــدن را می طلبد. ولی گاهی هم نه و 

دست مان بازتر است. 

آیا کارگردان این فیلم تم خاصی مد نظر داشت 
که به شما معرفی کند و از شما بخواهد به آن نزدیک 

شوید؟
به هيچ وجه! آزاد آزاد بودم. حتــی در صحنه ای از فيلم بر 
اساس ایده من، از کارگردان خواهش کردم دو شعر چينی، 
یکی قدیمی و یکی معاصر برایــم انتخاب کند که یکی به 
نشانه گذشته باشــد و دیگری نمادی از امروز. از بين این 
شعرها، مواردی را انتخاب کردم و کل کار موسيقی فيلم را 
اصال در چين ضبط کردیم. کال پروداکشن چينی بود. آن 

اشعار درباره گذشته و آینده را خود کارگردان دکلمه می کرد 
و من پيشــنهاد دادم آن را روی صحنه سورئالی که مرگ 
را می بيند و آن را می پذیرد، قرار دهيم. حتی درخواســتم 
این بود که این قســمت زیرنویس و معنا نداشته باشد. در 
حقيقت از خود این دکلمه اشــعار به عنوان معنا استفاده 
کردم. ولی خب مخاطب چينی که زبان شــعر را می داند 
می فهمد که شعرها به گذشته و آینده اشاره دارند و مفهوم 

فيلم را می رساند. 

کار با نوازنده های چینی چطور بود؟
این بار هم مثل فيلم قبلی ترکيبــی از نوازنده های ایرانی و 
چينی داشتيم، ما کل کار موسيقی فيلم را در چين ضبط 
کردیم. با تهيه کننده همراه و همکار م، آقای رضا عسگرزاده 
که مهندســی صدای همه کارهایم را هــم برعهده دارد، 
هماهنگ کردم و ایشان هم زحمت کشــيدند و به چين 
آمدند و کار را همان جا ميکس و مستر کردیم و بعد هم روی 

فيلم گذاشتيم. 

معموال آهنگسازان ایرانی معترض هستند که در 
ایران کارگردانان در ساخت موسیقی فیلم آزادی 
عمل کاملی به آهنگسازان نداده و به اصطالح در کار 
آنها دخالت می کنند. حال این وضعیت از دید شما که 
با کارگردانان ایرانــی و خارجی متعددی همکاری 

کرده اید، چگونه است؟
من با کارگردانانی از چيــن و تایوان و کــره و یا در توليد 
 فيلم های آمریکایی و ایتاليایی کار کرده ام. نمی توانم بگویم 

مطلقا در کار من دخالت نمی کنند، ولی خيلی به آهنگسازی 
که انتخاب کرده اند اعتماد می کنند. شما وقتی می خواهيد 
یک آرم برای کمپانی تان بســازید از یــک طراح گرافيک 
می خواهيد این کار را انجام بدهد. او هم دو،سه مدل برایتان 
آرم طراحی می کند و شما از بين شــان انتخاب می کنيد. 
اعتماد می کنيد به متخصص رشــته ای که خودتان در آن 
تخصص ندارید. یعنی فقط کارگــردان باید بداند که با چه 
کســی می خواهد کار کند. نمونه کارش را بشناسد و البته 
این هم هست که کارگردان در مورد اینکه چه صحنه هایی 
موسيقی می خواهد و کدام صحنه ها نه، طبعا با آهنگساز وارد 
صحبت می شود که این  موارد دیگر اسمش دخالت نيست. 
در کل کارگردانان در کنار آهنگسازان فقط حضور دارند، 

اما دخالتی ندارند.

زمان گیری های موسیقی در فیلمنامه معلوم بود؟
با هم فکر کردیم. روش هميشــگی من،  با هم فکر کردن 
است. اصال درباره موسيقی حرف نمی زنم. آنقدر درباره فيلم 
و داســتانش صحبت می کنيم تا فيلم را کامل درک کنم. 
بعد از اینکه احساس کردم فيلم را به اندازه ای که الزم دارم 
فهميده ام، نمونه های خودم را یادداشت می کنم که مثال این 
سکانس ها به موسيقی نياز دارند و کارگردان هم نمونه هایش 
را می دهد و بحث می کنيم و دليل می آوریم که چرا در این 
سکانس موسيقی استفاده شود و چرا نه، یا چرا به نظر من 
بهتر است در این صحنه سکوت باشد. برای من این بهترین 
روش کار است وگرنه بعضی اوقات پيش آمده که موسيقی 

را انتخاب می کنند و روی کار می گذارند.

تركيب متعادل فيلمسازهاي 
جهاني با آهنگساز

گپ هفت صبح با پیمان يزدانیان در جشنواره كن، آهنگساز فیلم چینی »عبور 
از آينده«   كه در بخش نوعي نگاه به نمايش درآمد و تحسین هم شد
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   موســیقی: رامین عبداللهی )کمانچه(، 

احسان سامانی منش )تنبک(
   مــکان: اداره تئاتــر، خانــه نمایش/ 

ساعت20

چرا باید این نمایش را دید؟
واقعًا جای خوشحالی است که این  روزها پيشکســوتان و جوانان هنرمند کشور به سوی نمایش های سنتی و 
آیينی بازگشته اند و برخی از معتبرترین سالن ها ميزبان نمایش هایی هستند که ریشه در فرهنگ کهن ایرانی 
دارند. پس از نمایش های »سرآشــپز پيشنهاد می کند« در تماشاخانه ســنگلج،»چهل گيس« در تئاترشهر، 
»مطرب« در تماشاخانه ایرانشهر و »اندر حکایت یوســف و زليخا« در خانه نمایش، حاال به لطف ذوق و هنر 
داوود معينی کيا، حياط اداره تئاتر نيز محفل گرمی شــده برای اجرای نمایش هــای تخته حوضی و به نوعی 
احيای نمایش های ایرانی و خبر خوش تر اینکه گویا قرار است این روند اجرای نمایش های محيطی و سنتی در 
فضای باز اداره تئاتر ادامه داشته باشد و خوبی چنين اجراهایی برای تماشاگران گریزان از تئاتر، رایگان بودن 
آنها برای عموم اســت. به هر ترتيب،»شــب چراغ« نيز یکی از بهترین اجراهای حال حاضر از نمایش ایرانی 
است؛ نمایش هایی که به زعم معينی کيا هيچ گاه کهنه و قدیمی نمی شــوند و قابليت های تکنيکی بسياری 
دارند. اتفاقًا معينی کيای جوان هم با کوله باری از تجربه در شاگردی و همراهی استاد داوود فتحعلی بيگی این 
تکنيک ها را خيلی خوب آموخته تا به شکلی خالقانه و نو برای مخاطبان امروز روی صحنه بياورد.»شب چراغ« 
داســتان خطی مشــخصی ندارد و در واقع پازل جفت و جوری از انواع نمایش های آیينی در سال های دور 
کشور ماست. تمهيداتی که معينی کيا به عنوان نویســنده و کارگردان در نشان دادن و اجرای آن شگردهای 
فراموش شده در نمایش خود به کار برده، در فضاسازی و پذیرش موقعيت اجرایی نمایش از سوی تماشاگران 
مدرن و تکنولوژی زده عصر حاضر بســيار تاثيرگذارند. آرش صادقيان با بازی فوق العاده حرفه ای و مسلط و 
تحسين برانگيزش در مقام پيش پرده خوان، همان اول کار از تماشاگران می خواهد مدت یک ساعت موبایل ها را 
کنار بگذارند و بی خيال تلگرام و اینستاگرام و اِستوری و سلفی بشوند و با بستن چشم ها، او را در سفر به دهه سی 
طهران و یک مجلس عروسی واقعی همراهی کنند. از این منظر، مخاطب با انجام فرمان پيش پرده خوان، خود را 
در فضایی ناآشنا اما دلپذیر و دوست داشتنی و مفرح می بيند. شادی آفرینی عنصر اصلی این گونه نمایش هاست. 
باید گفت در »شب چراغ« با یک نمایش کامل و بی نقص آیينی و ســنتی روبه رو هستيد که بی تردید شما را 
برای ساعتی به بازدید از پيشينه فرهنگ ایرانی، طهرونی و نمایش های ملی ما دعوت می کند. دیگر امتياز این 
نمایش، تعویض لباس و انجام گریم و تغيير موقعيت ها به صورت زنده و پيش روی تماشاگری است که شاید 

هميشه کنجکاو بوده آماده شدن هنرپيشه را برای رفتن روی صحنه ببيند.

چرا نباید این نمایش را دید؟
اگر به دیدن و شنيدن نقل پرده خوان ها عالقه مندید، باید بگویيم در نمایش »شب چراغ« هم بخشی از اجرا به 
شاهنامه خوانی اختصاص داده شده اما اِشکال کار در آن است که نقالـ  داوود معينی کياـ  هر شب فقط قسمتی 
از داستان های شاهنامه را روایت و ادامه آن را به شب بعد موکول می کند، یعنی اگر مشتاقيد داستان نقال را تا 

فرجام کار بشنوید، مجبورید هر شب خود را به محل اجرای این نمایش برسانيد.

قصه قرآنی، نمایش ایرونی
درباره »اندر حکايت يوسف و زلیخا«

   نویسنده: داوود فتحعلی بیگی
   کارگردان: منیژه داوری

   بازیگــران: رضــا بهرامــی/ محمــد 
رخشنده پی/ منیژه داوری
   موسیقی: علی جباری

   مــکان: اداره تئاتــر، خانــه نمایش/ 
ساعت19

چرا باید این نمایش را دید؟
در شــرایط فعلی هنرهای نمایشــی مــا که اغلب 
هنرمنــدان و گروه هــای تئاتــری بــه اجــرای 

نمایشنامه های خارجی و کمدی های کالمی ســخيف و بی محتوا عالقه نشان می دهند، اینکه برخی کارگردان های 
جوان هنوز با شور و اشتياق فراوان سروقت متون و قصه های کهن دینی و ایرانی می روند و برای اجرای آنها از شيوه های 
فراموش شده نمایش های آیينی بهره می برند، جای خوشحالی و ستایش و حمایت ویژه دارد. خوشبختانه خانه نمایش 
اداره تئاتر در رویکرد تازه خود به اجراهای عمومی، روی خوش به نمایش های سنتی نشان داده و با حمایت از چنين 
آثاری، بستری را برای آشتی دوباره مخاطب عامـ  و حتی خاصـ  با گونه نمایش هایی اصيل ایرانی فراهم کرده است. 
منيژه داوری کارگردان جوان اما باتجربه و خوشفکری در این عرصه است که با اجرای نمایش »اندر حکایت یوسف و 
زليخا« موفق شده عالوه بر روایت یکی از داستان های مشهور قرآنی، با ایجاد فضایی صميمی بين صحنه و تماشاگر، 
پيوند عميقی ميان او و َاشکال متفاوت و متنوع نمایش ایرانی ایجاد کند. در این نمایش، داستان به پادشاهی رسيدن 
حضرت یوسف و عشق زليخا را در قالب هایی مثل نقالی، پرده خوانی، سياه بازی، تعزیه و زن پوشی و مردپوشی خواهيد 
دید که همه به درستی و طبق آنچه در گذشته های دور مرسوم بوده، اجرا می شده.گرچه باید بخشی از موفقيت این 
اجرا را مدیون نمایشنامه خوب استاد فتحعلی بيگی دانست ولی نباید از کارگردانی حرفه ای منيژه داوری و بازی های 
شيرین و دوست داشتنی او و بازیگران همراهش رضا بهرامی و محمد رخشنده پی غافل شد. به خصوص که هر کدام 
از سه بازیگر نمایش مجبورند در لحظه های مختلف کار، چند نقش دشوار را بازی بکنند و در عين حال حواس شان 
به هدایت و روایت قصه نيز باشد که خوشبختانه از انجام این کار سربلند برآمده اند. در وهله نخست شاید ترفندهای 
نمایشی داوری و گروه اجرایی، نخ نما و تکراری به نظر برسند اما با کمی صبر و دقت متوجه خواهيد شد این اجرا به 
لحاظ زبان، بازی و کاربرد متلک هایی که در نمایش های تخته حوضی استفاده می شده، بسيار امروزی و مدرن است.

گذشته از این، دو ویژگی مهم کار را باید موسيقی زنده بسيار عالی و ارتباط گرم و کنترل شده بازیگران با تماشاگران 
دانست. علی جباری در این نمایش تنها یک نوازنده کمانچه نيســت. او یک عامل موثر و فوق العاده در پيشبرد روند 
اجراست. نگاه بکنيد به آوازهایی که در راستای فضا و هدف نمایش می خواند یا شوخی هایی که بين او و نقش آفرینان 
رد و بدل می شود. همچنين اســتفاده از تماشاگران به عنوان بازیگر نقش حضرت یوســف، تمهيد بسيار خالقانه و 
تاثيرگذاری در برقراری ارتباط ميان نمایش و مخاطب خواهد بود و این گونه است که مخاطب پس از تماشای چنين 

اثر مفرح و لذت بخشی، مشتاقانه منتظر تماشای آثار بيشتری از این دست می ماند.

چرا نباید این نمایش را دید؟
به نظر می رسد نویسنده و کارگردان نمایش، این قصه قرآنی یوسف و زليخا را بهانه ای قرار داده اند برای استفاده از 
انواع شيوه های نمایش ایرانی در یک تئاتر و به همين دليل،گاهی افراط در بداهه گویی ها و خروج از مسير اصلی 
قصه و بازی در قالب نمایش آیينی سنتی موجب می شــود راوی و گروه اجراگر از اصل قصه دور بيفتند. با وجود 
این،کارگردان و دو بازیگر همراه حتی در چنين لحظاتی با مهارت فراوان به مدد ترفندهای نمایشی و خالقيت 

خود، هوش و حواس تماشاگر را دوباره به داستان عاشقانه و عبرت آموز یوسف و زليخا برمی گردانند.

کدام نمایش را کجا ببینیم؟!
ساعتسالنبازیگرانکارگرداننمایش

19تئاتر مستقل تهرانمحمدحسن معجونی، باران کوثریامیررضا کوهستانیدر میان ابرها
19:30سالن ناظرزادهمانلی حسین پور، محمدرضا آزادفرقطب الدین صادقیمروارید

21تماشاخانه بارانسیما تیرانداز، شکوفه هاشمیانعلی هاشمیپاره های ساده
18تئاترشهریگانه رجبی، احمد مطوریسیامک زین الدینیبوفالوی آمریکایی

19تماشاخانه سروشقایق فتحی، ناصر پژنگابوالفضل حاجی علی خانیبزرگراه
20:30تاالر مولویتارا هجرت، نگار سلحشوررضا موسویروزی می بایست می ُمرد

17تماشاخانه بارانمهدخت موالیی، میالد کی مرامصحرا رمضانیانُدن کیشوت

حسین عصاران | »عبور از آینده« فیلمي  درباره دلمشغولي هاي انسان امروزي است كه در مسیر جامعه 
توسعه یافته و ماشیني چین گیر افتاده اند. فیلم در جشنواره كن به نمایش درآمد و بازخوردهاي كم وبیش 
مثبتي دریافت كرد اما نكته مهم اش براي ما حضور پیمان یزدانیان به عنوان آهنگساز فیلم است كه در 

جشنواره كن هم در روز نمایش فیلم روي فرش قرمز حضور پیدا كرد.  

فیلم چینی 
»عبور از آینده« 

 با آهنگسازی یزدانیان
 در جشنواره کن


