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انتقاد مدیرعامل خانه هنرمندان
از بی پولی این مجموعه

مدیرعامــل خانــه هنرمنــدان بــا انتقــاد از وضعیــت بودجه
فرهنگ و هنر از قطع خدمــات رایگان در برپایی برنامههای
هنری خانــه هنرمندان ایران خبــر داد .ب ه گفته مجید رجبی
معمــار بــا توجــه به شــرایط مالی مجموعــه از این پــس حمایتهای ویــژهای که به
گروههــای تئاتــری اختصــاص داشــت نیــز ارائــه نخواهد شــد .مجید رجبــی معمار
(مدیرعامل) این سخنان را روز چهارشنبه در نشستی خبری عنوان کرده است .ایسنا
در گزارشــی با تیتر «ســوز و گداز مالی ب ه بهانه مراســم یادبود هنرمندان فقید» آورده
استکهگرچهدردعوتنامهایننشستفقطعنوانمراسمیادبودهنرمندانفقیدقید
شدهبودامامدیرعاملخانههنرمندانضمنارائهگزارشعملکردیازفعالیتهای
سال  ۹۶این مجموعه از مسائل مالی و کمبودهایی که وجود دارد گالیه کرد .طبق این
گزارش مدیرعامل خانه هنرمندان با اشــاره به مســائل مالی و کمبودهایی که در این
باره وجود دارد در پاسخ به اینکه آیا این مجموعه زیر نظر شهرداری نیست که بخواهد
از سوی آنها حمایت مالی شود ،گفته« :خانه هنرمندان براساس اساسنامه از روز اول
بهعنوان یک نهاد فرهنگی مســتقل و غیرسیاسی بوده و ما با وجود پیگیریهایی که
کردیم نتوانســتیم به لحاظ مالی اوضاع را بهبود بخشیم ،فقط بهدنبال این هستیم
که همان آب باریکه هم قطع نشــود .در این راســتا وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و
کمیســیون فرهنگی از جمله بخشهایی اســت که کوتاهی کردند در حالی که ما هر
روزخبرهای اختالس میشنویم اما همه ما را موعظه میکنند و جای تأسف است با
وجود افراد سرشناســی که در خانه هنرمندان و در شــوراهای عالی و سیاستگذاری آن
حضور دارند باید برای پنج میلیون و ۱۰میلیون تومان دنبال پول باشیم».

«کوروش» در تاالر وحدت

نمایش «کوروش» به نویسندگی و کارگردانی پری صابری
روی خط
به تهیهکنندگی جهانگیر کوثــری در فروردین ماه ۱۳۹۷به
خبر
روی صحنــه مــیرود .نمایــش «کوروش» برای نخســتین
بار در تاریخ نمایشــی جهان بهکوشــش پــری صابری پس
از ســالها تحقیق نوشــته شده اســت .اجرای این تئاتر ،دومین همکاری جهانگیر
کوثری و پری صابری پس از اجرای «مرغ باران» است.

نخستین حراج طراحی تهران با حضور  60هنرمند

موزه طراحی نخســتین حراج بزرگ طراحی معاصر را با عنوان «چکش و
طراحی» برگزار میکند .در این رویداد آثاری از 60هنرمند معاصر همچون
هانیبالالخاص،حسینمحجوبی،مسعودعربشاهی،بهرامدبیرب،مانی
پتگر ،نیکزاد نجومی ،احمد نصراللهی ،احمد وکیلی ،حسینعلی ذابحی،
مهدیحسینی،فرهادگاوزن،کریمنصر،علینداییو...بهنمایشدرخواهد
آمدوروزجمعه 18،اسفندماه بهباالترینقیمتفروختهمیشود.

 1700عکس از شکوه ایران

آثار برگزیده بخش عکس دومین جشنواره ملی ،فرهنگی هنری «ایرانساخت» در
مراسم اختتامیه جشن تصویر ســال به دبیری سیفاهلل صمدیان تقدیر میشود.
بهگفته پرویز کرمی دبیرکل دومین جشنواره ملی ،فرهنگی و هنری «ایران ساخت»
در بخش عکس که همزمان با پانزدهمین جشن تصویر سال برگزار شد نزدیک به
 1700اثر در دو بخش ایران ساخت و ایران ما به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که به
 7اثربرتردرمراسماختتامیهجشنتصویرسالجایزهنقدیاهدامیشود.
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گفتوگوی «ایران» با محمد همتی ،برگزیده دومین دوره جایزه ابوالحسن نجفی

جایزه ادبی به تنهایی معجزه نمیکند
مریم شهبازی

برگــزاری جوایز متعدد دولتی و خصوصی در حوزه
ترجمــه یکــی از راهکارهایــی اســت کــه مســئوالن
فرهنگی و از سویی خود اهالی کتاب اندیشیدهاند تا
مترجمان جوان را به انجام کارهایی دقیقتر تشویق
کنند و جایزه«ابوالحســن نجفی» نیز یکی ازهمین
رویدادهای ادبی اســت؛ جایزهای کــه عنوان یکی از
مترجمــان و پژوهندگان بــزرگ کشــورمان را بر آن
نهادهاند .چندی قبل مراسم اختتامیه دومین دوره
ایــن جایزه با حضــور جمعی از پیشکســوتان حوزه
کتاب برگزار شــد تا محمد همتی بواســطه ترجمه
رمان «مارش رادتســکی» موفق به دریافت عنوان
برگزیــده این دوره شــود .گپ و گفت کوتــاه ما را با او
درباره میــزان اثرگــذاری برپایی چنیــن جوایزی در
حوزهکتابمیخوانید.
 ëëهیــچ اتفاقــی بــرای مترجــم لذتبخشتــر از
خواندهشدناثرشنیست
اغلب کارشناسان ادبی معتقدند حداقل فایده
برگــزاری جوایــز ادبــی ،کمــک به دیــده شــدن آثار
برگزیــده و شایســته تقدیر اســت .در همیــن رابطه
میتــوان بــه برپایی جلســه نقــد و بررســی ترجمه
همتی از کتاب «مارش رادتســکی» نوشــته «یوزف
روت» اشــاره کــرد که طــی چند روز اخیــر به فاصله
کمی از اهدای عنوان برگزیده به آن برپا شده است.
همتی که بیش از یک دهه از ورودش به عرصه
ترجمه آثار ادبی از زبان آلمانی به فارسی میگذرد،
درباره تأثیری که برگزاری چنین جوایزی در ارتقای
ســطح ترجمه آثــار برجای میگــذارد ،بــه «ایران»
گفت«:برگزاری جوایز ادبــی برای مترجمان جوان
و آنهایــی که خواهان قدم گذاشــتن بــه این عرصه
هســتند بســیار دلگر م کننده اســت .اینکــه مترجم
بداند اثر او از ســوی پیشکســوتان حوزهای که در آن
مشــغول کار اســت بررســی میشــود ،او را به انجام
کارهــای دقیق تری تشــویق میکنــد ».این مترجم
ادبیــات آلمانی کــه پیشتر بواســطه ترجمه کتاب
«هنــر دقت» نوشــته «مایــکل اوپیتــس» موفق به
کســب عنوان برگزیده از پنجمین دوره جشن کتاب
سینما شده بود ،معتقد است ،کسب جوایز ادبی نه
تنها موجب تشــویق مترجمان میشود بلکه حتی
منجرب همعرفیهرچهبیشترآثارآنانهممیشود.
همتی با اشــاره به اینکه کمک به خوانده شدن

آثار مترجمان و از سویی مؤلفان ،مهمترین نتیجه
برگــزاری رویدادهای ادبی مختلف اســت ،تصریح
کرد«:برای اهالی کتاب هیچ اتفاقی لذتبخشتر از
این نیســت که کتاب آنان خوانده شود و این اتفاقی
اســت که به کمک برپایی رویدادهای ادبی میتوان
تا حدی به آن دســت یافت .البته زمانی که کســب
ایــن جوایــز از طریق رویدادهایی باشــد کــه داورانی
همچــون معصومی همدانــی ،عبداهلل کوثــری و...
در آنها حضور دارند این مسأله بهمراتب بیشترهم
خواهد شــد ».همان طور که اشاره شد اعالم اسامی
برگزیــدگان رویدادهای ادبی مختلــف منجر به آن
میشــود که مخاطبــان بتواننــد به نتایــج داوریها
بهعنوان فهرســتی از آثار خوب دسترسی پیدا کنند.
یکی از نمونههایی که برای این گفته میتوان به آن
اشــاره کرد اقدامی است که «شــورای کتاب کودک»
به طور ســاالنه در معرفــی آثار برتر حــوزه کودک و
نوجوانانجاممیدهد.
ëëنمایندگانهرتفکریبایدقادربهبرگزاریجشنواره
باشند
او برخالف برخــی اهالی کتاب ،معتقد به لزوم
برگزاری جوایز از ســوی گروههــا و جناحهای فکری
مختلف اســت .وی در همین رابطه افــزود« :اینکه
هــم در بخــش دولتی و هــم در بخــش خصوصی
شاهدبرگزاریجشنوارههایادبیمتعددیهستیم
اتفاق خوبی اســت چراکــه به نظر مــن نمایندگان
هر تفکری باید قادر به برگزاری جشــنواره و انتخاب
آثار برتر از دیدگاه خود باشــند .از ســوی دیگر برخی
میگویند لزومی در برگزاری جشــنوارههای متعدد
نیستوبهتر استکههمه آنها درچندجایزه ادغام
شوند.مخالفچنینتفکریهستمچراکهبهتعداد
هــر جایزهای که برگزار میشــود فرصتی برای دیده
شدن آثار فراهم میشود».
البتــه در اغلــب کشــورهای جهــان جوایــز ادبی
بیشــتر از ســوی بخش خصوصــی برگزار میشــود
و دولــت ورود کمتــری بــه آنهــا دارد .آنچنــان کــه
جوایزی همچون «نوبل ادبی» یا «هانس کریستین
اندرســن» که از مهمترین رویدادهــای ادبی جهان
بــه شــمار میآیند از ســوی بخش خصوصــی اداره
شــده و برگزار میشــود .با این حال بواسطه فقدان
تریبونهــای کافــی در معرفــی آثار منتشــر شــده و
ازســویی بیتوجهی رســانههای دیداری -شنیداری

سینما

و همچنین نشــریات مکتــوب در پرداخت به کتاب
و مســائل مرتبط به آن برگزاری چنین رویدادهایی
شانسبیشتریبرایدیدهشدنآثاربهصاحبانآنها
میدهد .او با تأکید بر اینکه کسب عنوان برگزیده در
جایزه «ابوالحسن نجفی» افتخار بزرگی در کارنامه
کاریاش به شــمار میآیــد ،ادامــه داد«:نمیتوانم
این مســأله را که کســب جایــزه از بخش خصوصی
برایم لذت بیشتری دارد کتمان کنم اما منکرجوایز
دولتی هم نیستم .از همین رو امیدوارم اهالی کتاب
و ادبیات به جای آنکه هر کدام پشــت سنگر یکی از
ایــن جایزهها قــرار گیرند و یکدیگــر را تخریب کنند
بپذیرند که هر کســی بــا هر تفکری میتوانــد به کار
خود ادامه بدهد ».البته او خود منتقد نحوه برگزاری
این جوایز هم هســت ،چنانکه میپرســد«چرا طی
اینهمهسالهنوزموفقبهپیوندجایزههایادبیبا
بدنه نشر نشدهایم؟ برگزارکنندگان این رویدادهای
ادبی آنقدر از بدنه نشــر دور شــدهاند کــه برای خود
من پیش آمده به کتابفروشی رفتهام و از کتابی که در
فالن جایزه برگزیده شده سراغ گرفتهام اما در کمال
تعجب دیدهام که فروشنده حتی اسم آن جایزه به
گوششنرسیدهاست».
ëëبایدپذیرفتکههمهسواریککشتیشدهایم
بهگفته همتی« ،مؤسســه خانه کتــاب»« ،خانه
سینما» و هر مؤسســه و تشکل دیگری که دست به
برگزاری جوایز ادبی میزند ،باید آنقدر رابطه خوبی
با بدنه نشر داشته باشــد که به محض معرفی آثار
برگزیــده ،در وهلــه اول با اســتقبال خود بدنه نشــر
روبهرو شوند و این کتابها ب ه ویترین کتابفروشیها
راه پیدا کنند .آنطور که او میگوید ،اگر چنین اتفاقی
رخ بدهــد میتوان امیدوار شــد که توجه مخاطبان
به این آثار جلب شــود .این مترجم ادبیات آلمانی
کــه تا به امــروز چهارده عنــوان کتاب ترجمــه کرده
اســت ،در پایان گفت«:تا وقتی مترجمان ،مؤلفان،
کتابفروشــان ،ناشــران و ســایر فعــاالن ایــن حوزه
باور نکنند که با هم ســوار یک کشتی شدهایم ،هیچ
جایزهای نمیتواند از تأثیر چندانی برخوردار شــود.
جایزهها منجر به دیده شدن آثار میشوند اما نباید
فرامــوش کرد کــه آنها بــه تنهایی قادر بــه معجزه
نیســتند .بــه گمانــم بــرای برطرف شــدن شــرایط
آشفتهای که نشــرمان به آن دچار شده ،بیش از هر
چیز ،به انقالبی بزرگ در عرصه کتاب نیاز داریم».

ابوالحسن نجفی

محمد همتی

فرصتی برای دیده شدن

یادداشت

برگزاری جوایز ادبی  -فراتر از نقدهایی که به آنها وارد است -تأثیر
مثبتی در معرفی کتابهای خوب به مخاطبــان دارد .زمانی که
آثارادبیدرهریکازجوایزخصوصییادولتیبرگزیدهمیشوند،
فرصتی برای برگزاری جلسات نقد و بررسی آنها فراهم میشود؛
ازسویدیگرتوجهرسانههانیزبهکتابهایمذکورجلبمیشود
پرویز شهدی
و آنهــا هــم از زاویه دیــد خود به ســراغ آثار منتخب میرونــد .از
مترجم آثار ادبی
فرانسوی
همیــن رو تأکید میکنــم ،جوایز ادبی حتی با وجود حاشــیهها یا
ضعفهایی کهگاه به آنهاوارد است ،در دیده شدن کتابها بسیارمؤثرند .اینمسأله بویژه
درشرایطیکهرسانهملیوازسوییمطبوعاتماتوجهچندانیبهکتابوکتابخوانیندارند
از اهمیت بسیاری برخوردار است .رسانههای ما در حالی به رسالتی که در ارتباط با کتاب
برعهدهدارندبیتوجههستندکهدرکشورهایدیگراغلبروزنامههاحداقلستونیروزانه
را به نقد و بررســی آثار اختصاص میدهند ،بهعنوان نمونه روزنامه فرانســوی «لوموند»
ماهی یکمرتبه صفحات خود را بهمعرفی و نقد بررسی کتاب اختصاصمیدهد و با نام
«لوموند ادبی» در اختیار مخاطبان قرار میگیرد .اما روزنامههای ما با وجود شمارگانی که
دارند هیچ تالشی در جهت کمک به افزایش سرانه مطالعه انجام نمیدهند .رسانه ملی
نیز همانگونه که گفته شد برای کتاب اهمیتی قائل نیست ،البته رادیو جوان هرازچندی با
اهالیکتابتماسمیگیردامامسألهاینجاستکهساعتپخشبرنامهاینشبکهرادیویی
هم یازده -دوازده شب و زمانی ست که مردم اغلب خواب هستند؛ با تکیه بر مواردی که به
برخی از آنها اشاره شد امیدوارم تعداد این جوایز ادبی هر روز بیشتر از قبل شود.

او نقش کتابخانههای عمومی را نیز در افزایش
عالقهمنــدی مــردم بهمطالعــه پررنــگ میداند و
تأکید میکند ،در کنار تقویت بدنه نشر باید مخازن
کتابخانههــای عمومی هم بــه دور از هــر گونه نگاه

گزینشی تقویت شوند .این گفته همتی در شرایطی
است که اغلب اهالی کتاب معتقدند ،کتابخانههای
عمومی کشــور امــروز بیــش از هر زمــان دیگری به
دمیده شدن جانی تازه به کالبدشان نیاز دارند.

سیمای زنی در دور دست

نگاهی به حضور زنان در سینمای ایران به بهانه فرارسیدن روز زن

ایسنا

سینما پدیدهای متأثر از جامعه
نرگس عاشوری
و در حال بده بســتان با آن است
و از همین روست که میتوان با تماشای آثار سینمایی
در جریــان تغییــر و تحــوالت اجتماعــی قــرار گرفــت.
سینمای ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اگر چه
عالوه بر تأثیراتی که ســینمای ایران از تحوالت جامعه
میگیرد(از آنجا که این سینما عمدتاً وابسته به دولت
است) از سلیقه مدیران و نگاه دولتها تأثیر میپذیرد.
در هر حال ،به تبع تحوالت اجتماعی ،انتظار این است
که همگام با این تغییرات ،ســینما تصویری روشــن از
سیمای زن در مقاطع و موقعیتهای مختلف سیاسی
و اجتماعی ارائه کند ،اما آیا کارنامه  4دهه اخیر سینما
میتوانــد روایتــی صادقانــه از جایــگاه زنــان در مســیر
تغییر و تحــوالت اجتماعی ایران باشــد؟آیا ســینمای
ایــران تصویری روشــن از زمانهای کــه زنان تجربههای
زیادی را پشــت ســر گذاشــت ه و نقــش آفریــن بودهاند،
از دوران جنگ و ســازندگی گرفته تــا دوره اصالحات و
بعد از آن-که عمالً بدون حضور زنان امکانپذیر نبوده
است -ارائه داده است؟ براستی ،با وجود این تغییرات
اجتماعــی و حتی تحــول در مطالبات زنان ،ســینمای
ایران تا چه میــزان صادق بوده و برای آنهایی که هیچ
شناختی از ایران ندارند آدرس درست داده است؟
ëëبختککلیشههایتجاریبرروایتصادقانهاززندگی
ایرانی
علیرضــا داوودنــژاد فیلمســاز
اجتماعی ســینمای ایــران معتقد
اســت کــه اساســاً ســینماى ایــران
بهدلیل ابتالی تاریخى به سانسور
و ناگزیــرى در رقابــت نابرابــر بــا
واردات بــى در و پیکــر فیلــم خارجــى -چــه بهصورت
رســمى و قانونى در قبل از انقالب و چه به صورت غیر
رســمى و قاچاق در بعد از انقالب -به ندرت توانســته
انعکاســى صادقانــه از زندگــى ایرانــى باشــد« :عموماً
ســایه کلیشــههاى تجارى و سیاســى همچــون بختکى
بــر ســینماى ایــران و بخــش عمــدهاى از تولیــدات آن
ســنگینى کــرده و انعکاس صادقانه مســائل مبتالبه و
جارى زندگى روزمره و واقعى مردمان این ســرزمین را
از او سلب کرده است».
او میگویــد« :پیداســت که بــا دور افتادن ســینماى
ایران از زندگى ایرانى فیلم ایرانى نیز از آدم ایرانى اعم
از زن و مــرد و پیــر و جوان فاصله مىگیــرد و نمىتوان
توقع داشت که از آنها تصویرى واقعى و جامع و گویا در
فیلمها ارائه دهد؛ اگرچه همیشــه هستند هنرمندان و
فیلمسازانى که با وجود مضیقهها و تنگناها گاه و بیگاه
با وفادارى به فهم و دریافت خود ازجهان پیرامونشان
تصویــرى زنده و فعــال از آدم هاى دور و بــر خود ارائه
مىدهنــد و تصویــرى واقعــى از هموطنــان خــود در
روزگارى مشخص به یادگار مىگذارند».
ایــن فیلمســاز در بخــش دیگــری از صحبتهــای
خود با اشاره ب ه رسانههای نوظهور معتقد است که در
چنین تنگناهایی این وسایل ارتباط جمعی میتوانند

مکث

ëëعلیرضا داوودنژاد :پیداســت که با دور افتادن سینماى ایران از زندگى ایرانى فیلم ایرانى
نیز از آدم ایرانى اعم از زن و مرد و پیر و جوان فاصله مىگیرد و نمىتوان توقع داشــت که از
آنها تصویرى واقعى و جامع و گویا در فیلمها ارائه دهد
ëëاحمدطالبینژاد:اگرفردیکهازایرانشناختینداردبخواهدبراساسآثارسینماییقضاوت
کند با یک تصویر غلط مواجه است که تمام زنان ایرانی در خانه و زندگی شخصی هم حجاب
دارند در حالی که در واقعیت زن ایرانی زندگی کامالً دوگانهای در جامعه دارد

با تکیه بر خالقیت و تفکر انتقادی از ظاهرســازیهای
مرســوم فاصلــه بگیرند« :به هــر حــال در روزگار ما که
وســایل ارتباط جمعى از انحصارهاى مالى و سیاســى
بیــرون مىآیــد و دسترســى عمومــى بــه ابــزار تولیــد
محصــوالت دیــدارى  -شــنیدارى افزایــش مىیابــد و
اینترنت و شــبکههاى مجازى فضــاى توزیع و نمایش
این آثار را توسعه روز افزون مىدهند ،ملتهاى بیدار
و مدیریتهــاى خدمتگــزار دســت از روشهــاى کهنه
و منســوخ بر میدارند و با تقویت و توســعه پژوهش و
آمــوزش هنرهاى دیدارى شــنیدارى بــه ارتقای دانایى
ســینمایى مى پردازنــد و به بیرون آمــدن جوامع خود
از ظاهرســازى و انفعــال و تقلید و گرایش آنها به تفکر
انتقادى و تخیل خالق یارى مىرسانند».
ëëتصویریواقعیهمراهبایکدروغبزرگ
«اگــر کســی از خــارج ایــران
بخواهــد موقعیــت زن در جامعه
ایرانی را بر اســاس آثار ســینمایی
قضــاوت کند بــا یــک دروغ بزرگ
روبهرو است» صاحب این عبارات
احمد طالبینژاد منتقد شناخته شده سینماست،او اگر
چه معتقد است که تصویری نسبتاً واقعی از زن ایرانی
را در آثار سینمایی کشورمان میتوان دید اما از این نکته
سخن میگوید که از سیمای زن بخصوص در خانواده
تصویری دروغین ارائه شده است .او میگوید« :این که
زن ایرانــی در خانــه و کنار همســر و فرزندانش حجاب
کامل داشــته باشــد با واقعیت موجود فاصلــه دارد ،از
این جهت آثار سینمایی مالک و معیاری مناسب برای
بیان واقعیتها نیســت،اگر چه این یک پروتکل برای
نجــات ســینما از تعطیلی کامــل بود و پــس از انقالب
بــ ه جای حذف کامــل زن تصمیم بر آن شــد که از این

قرارداد استفاده کنند .در واقع بهجای پیشنهاد تندروانه
برخی چهرهها مثل محسن مخملباف مبنی بر اینکه
زن روی صحنه یا پرده سینما دیده نشود و فقط درباره
آن صحبــت شــود (یعنی بهعنــوان یک شــخصیت و
موجود دیده نشود) تصمیم بر آن شد که بپذیریم زن
در سینما در همه حال حجاب داشته باشد .با این دید
اگر فردی که از ایران شــناختی ندارد بخواهد بر اساس
آثار ســینمایی قضاوت کند بــا یک تصویر غلط مواجه
اســت که تمام زنان ایرانی در خانه و زندگی شــخصی
هــم حجاب دارنــد در حالی که در واقعیــت زن ایرانی
زندگی کامالً دوگانهای در جامعه دارد».
او از این نقطه نظر ســینمای ایران را بازتاب دهنده
واقعیــت نمیدانــد امــا در عیــن حــال معتقد اســت
گاهــی تصویــر روشــنی از زن امــروز ایرانــی در فیلمها
دیده میشود ،بخصوص در فیلمهایی که موقعیت و
لوکیشن آنها در روستاست« :بهعنوان مثال در «گیالنه»
رخشان بنی اعتماد تصویر کامالً مجابکنندهای از زن
روســتایی ایرانی دیده میشــود و در فیلمهای شــهری
هم داریوش مهرجویــی در بازتاب دادن موقعیت زن
شهری موفق بوده است»
احمد طالبینژاد در پاســخ به این ســؤال که سینما
چقدر همگام با زنانی که با وجود مشــکالت و فشــارها
حرکتــی رو به جلو داشــتهاند ،تصویری درســت از آنها
ارائه کرده اســت میگوید« :بخشی از فیلمهای سینما
یعنی آثار فیلمســازان متعهد آینــهای مقابل جامعه
اســت یعنی همانطور که زن در ســطح جامعه فعال
است ،در آثار سینمایی هم فعال است و همانطور که
منفعل اســت در فیلمها هم منفعل اســت؛ میتوان
گفــت تصویــر نســبتاً واقعــی از زن ایرانــی را در برخی
فیلمها و کار برخی فیلمسازان میشود دید».

