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نسل آیند ه هرگز این تصمیم تاریخی را فراموش
نخواهد کرد

ahmadrezasohrabi.1355

رییس ســتاد هنرمند ان حامی حســن
روحانــی با تشــکر از مــرد م ،هنرمند ان و
اصحاب رســانه اظهار کرد ه اســت که د ر
ایــن د وره از انتخابات حضور فیلمســازان
بــی اد عای مرد می ،بویــژه آنها که حتی
از حق نمایش فیلمی که ســاختهاند محروم
هستند بسیار پرمعنا بود .
به گزارش ایسنا،حجتا ...ایوبی نوشت:
«هان مشــو نومید نور از آســمان/حق
چوخواهد می رسد د ر هر زمان
هنرمند ان گرامی
انتخابــات د وازد همین د وره ریاســت
جمهــوری برای همیشــه د ر یاد ها خواند
مانــد  .انتخاباتی کــه راه را بر توســعه و
پیشــرفت ایران همواره کرد  .نســل آیند ه
هرگــز این رویــد اد بــزرگ و این تصمیم
تاریخی و تاریخ ســاز را فراموش نخواهد
کرد  .نقش شــما هنرمند ان د ر آفرینش این
حماســه بزرگ خود حماسهای د یگر است.
شــما آمد ید و با زبان د ل با مرد م ســخن
گفتید  .آمد ید از همه سلیقهها .آمد ید و خود
را ند ید یــد  .ایران را د ید ید  .مصالح گروهی
را ،اختالف ســلیقهها ،انتظــارات برآورد ه
نشــد ه ،د لخوریهایتان را برای ایران کنار
گذاشــتید و با شور و عشق و تد بیر د ر همه
صحنهها د ر کنارمان بود ید .
موج اعالم حمایتها ،حضور د ر استانها
و شهرســتانها ،حضور فراموش نشــد نی
                  پله های اوج

هر بهار نقاش آفرینش آنچنان نقشــی بــر د ر و د یوار وجود
می زد که پشت بام های کاهگلی د ر البالی کوچه های باریک و
پیچ د ر پیچ سبزه زاری می شد ند پرگل از گل های سرخ شقایق و
کنارۀ د یوارهای آجری سبز می شد ند از برکت بارش های بهاری
بخشند ۀ مهربان.
آفتاب و ابر و باران و نسیم همگی به فرمانش د ست به سینه،
می ریختند سخاوت را بر عالم وجود .
شاکران د رگاهش همه بود ند از نبات و جماد و جاند اران ریز و
د رشت و د ر کمال آفرینش انسان خد ای کریم می پاشید رحمتش
را بر همۀ موجود ات به مســاوات و بی مالحظه ای به عد الت ،که
عزیز بود ند اجزای عالم وجود برای خالقشان.
هر کســی ســهمش را به د اد گری می گرفت و به شــکرش
مشــغول .هارمونی وجود بسیار زیبا نقش می اند اخت و می نواخت
و همگی از فقیر و غنی و نبات و جماد به وجد می آمد ند و جنب
و جوشــی د ر عالم وجود می افتاد و مستی عاشقانه ای د ر ذرات
عالم رســوخ می کرد که قمری های آوازخوان د ر کمال مسرت و
رضایت خود را تسلیم د ند ان های تیز بهایم می کرد ند و شاد مان
می خند ید ند که اوج ســخاوت را از خالقشان به ارث برد ه بود ند
و تســلیم بود ند د ر برابر قانونمند ی های هســتی ،هستی که به
ظرافت ســاخته شد ه بود و ســر به اطاعت قانونش اسماعیل وار
می گذاشــتند و به رضایت .تسلیم و رضا د ر کل ذرات عالم موج
می زد و د ریایی می ســاخت به نام خلقت که کرامت آسمانی هم
به وجد آمد ه و گرد اگرد هســتی می چرخید ند به سماع و مستی و
رضایت و تسلیم.
بیماری خیر می شد و سختی حالوت د اشت و ظاهر کریه خیر
د ید ه می شد  ،الزم و ملزوم بود ند خیر و شر.
بی اد بان خود شــان را قربانی می کرد ند برای آموختن اد ب و
همگی سر به اطاعت از خالق کریم و ناظم ظریف هستی ،از خیر
و شر ،از خوب و بد  ،از رحیم و قسی و خد ا لبخند می زد .

تماشای"د کمه صد فی"د ر سینما غزل

سینما غزل این هفته فیلم "د کمه صد فی" ساخته (پاتریشیاگوزمان )
را نمایش می د هد .
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی اد اره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی فارس ،انجمن فیلم کوتاه شــیراز با همکاری اد اره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس د ر اد امه برنامه نمایش
هفتگی نمایش فیلم های بلند د اســتانی ،کوتاه و مستند مطرح ایران
و جهــان ،چهارشــنبه  ٣خرد اد مــاه فیلم "د کمه صد فی" ســاخته
( پاتریشیاگوزمان ) را نمایش می د هد .
این اثر مستند د ر شصت و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم برلین
به نمایش د رآمد ه و برای بخش رقابتی جشــنواره انتخاب و د ر نهایت
موفق به کسب جایزهٔ خرس نقرهای برای بهترین فیلمنامه این د وره از
جشنواره شد ه که چهارشنبه  ٣خرد اد  ،ساعت  ،١٧د ر سینما غزل تاالر
حافظ اد اره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس برگزار می شود و
ورود برای عالقمند ان آزاد نیز آزاد است.
د ر فیلم یاد شــد ه ،یــک محقق بومی صــد ای روح آبها را با آوا
میخواند  .فیلم د ر ظاهر کاوشی د ر اقیانوس است ،اما حول این محور
تاریخ ســرزمین شیلی را از کهنترین اعصار تا امروز کاوید ه است و با
گزارشی علمی د ر    باره آب اقیانوس شروع میشود  .اقیانوس با سرنوشت
بشــر همزاد اســت .د ریاها تمام خلجانها و آواهای کره زمین و تمام
ســیارات را منعکس میکنند  .آب از حرکت ستارگان نشأت میگیرد و
عنصر زند گی را به د نیای جاند اران منتقل میکند .
فیلم مستند «د کمه صد فی» با تصاویری جذاب و زیبا ،سرگذشت
ملتی ستمزد ه بر کرانه اقیانوس را با بیانی شاعرانه تصویر کرد ه است.
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د ر همایش بزرگ تهران و مشهد  ،پرکرد ن
فضای مجازی با آفرینشهای هنرمند انه و
زیبایتان شوری آفرید که میوه آن شاد ی و
شعف وصف ناپذیر امروز است.
تعظیم میکنم د ر برابر شکوه فهمتان و
عشقتان به میهن .میستایم حضور حماسی
و بیمنــت هنرمند ان مســتقل مرد می را،
ســینماگران فهیم ،پیشکســوتان و جوانان
ســینما و تئاتر ایران را .و چــه پرمعنا بود
حضور فیلمسازان بی اد عای مرد می ،بویژه
آنهــا که حتی محرومانــد از حق نمایش
فیلمی که ســاختهاند  .و د رود می فرستم بر
هنرمند ان رشــتههای گوناگون تجسمی و
بویژه خوشنویســان شــریف و بیمانند  .و
ســپاس میگویم حمایت بی د ریغ و همه
جانبه اهل قلم و اصحاب رسانه و مطبوعات

را .و خاطره د ل انگیــز این انتخابات رقم
خورد با نغمههای د ل انگیز اهالی موسیقی
که نجوا کرد ند با مرد م و برای مرد م د وباره
ایران را.
و مرد م با شکیبایی و هوشمند ی آمد ند و
با صحنههای باشکوهی که آفرید ند گشود ند
راه اعتد ال و امید را .راه اعتالی فرهنگ و
هنر را .آنها با آمد نشان زیباترین د رود ها
و سپاسها را نثارتان کرد ند و پیوند راستین
مــرد م و هنرمند انشــان را بــار د یگر به
نمایش گذاشتند  .تقد یم میکنیم این جالل
و شــکوه را به مرد م ایــران ،به هنرمند ان
مرد م .و د رود میفرســتیم به خانواد ههای
شــهد ا ،رزمند گان مقاومت و حافظان صلح
و امنیت ایران.
خد اقوت و باز هم سپاس»

علیاصغر شیرزاد ی د ر نقد جشن امضا عنوان کرد

کمکی به کتابخوانی با این شمارگان تأسفآور
علیاصغر شیرزاد ی میگوید  :هرکاری
که باعــث رونــق کتــاب و کتابخوانی
شود  ،ســتود نی اســت و جشــن امضا و
رونمایی اقد امی مثبت اســت که به ترویج
کتابخوانی کمک میکند .
این نویســند ه د ر گفتوگو با ایســنا،
د رباره ارزیابیاش از رونمایی کتاب و جشن
امضا ،بــا بیان اینکه این کار ،اقد ام مثبتی
د ر جهت معرفی کتاب اســت ،اظهار کرد :
مراسم رونمایی و جشــن امضا کار بجا و
د رستی است که د ر ســه چهار سال اخیر
بیشــتر شد ه اســت و با توجه به شمارگان
اند ک کتابها ،این مراسم توانسته به نوعی
د ر ترویج و رونق بخشید ن به کتابخوانی
کمک کند .
او تأکید کرد  :با توجه به وضعیت بسیار
تأسفبار شــمارگان کتاب ،جشن امضا و
رونمایی کار مطلوب و خوبی است اما بهتر
اســت برگزارکنند گان این مراســم به آثار
نویسند گان شاخص و معروف بسند ه نکنند
و مقهور نام و شــهرت آنها نشــوند ؛ به
نویسند ههای جوان توجه کنند  ،زیرا آنها
به رغم د شــواریهایی که وجود د اشته د ر
این عرصه د وام آورد ه و فعالیت میکنند .
شیرزاد ی خاطرنشــان کرد  :رونمایی و
جشــن امضای کتاب د ر شناساند ن کتاب
و رونق بخشــید ن بــه کتابخوانی مفید ،
مطلوب و مؤثر است و مطلوبتر است که
به شاعران و نویسند گان جوان توجه شود .
او د ربــاره اینکه د ر اینگونه مراســم
مخاطب زیاد ی حضور ند ارد و کسانی که
حاضر میشوند بیشتر از د وستان و آشنایان
نویسند ه هستند  ،گفت :حضور مخاطبان د ر
اختیار نویسند ه و ناشــر نیست ،و اینطور
نیســت که نویسند ه و ناشر از قبل تصمیم
بگیرند که مخاطبان حضور د اشته باشند یا
خیر ،آنها معمــوال برای حضور مخاطبان
فراخوان مید هند  ،خبرش منتشر میشود
بنیاد «اد وارد آلبی» به خاطر بازی یک
هنرپیشــه سیاهپوســت از اجرای نمایش
اقتباســی «چه کســی از ویرجینیا وولف
میترسد ؟» جلوگیری کرد .
به گزارش ایســنا« ،گارد ین» نوشت :با
مخالفت بنیــاد «اد وارد آلبی» با بازی یک
هنرپیشــه سیاهپوست د ر نقش «نیک» د ر
اقتباس نمایشــی «چه کســی از ویرجینیا
وولف میترســد ؟» ،از اجــرای این اثر د ر
اورگان جلوگیری شد .
«مایکل اســتریتر» مد یر یک کمپانی
تئاتــر د ر اورگان که قصد د اشــت این اثر
را به روی صحنه ببرد  ،د ر فیســبوک خود
نوشته پس از منع شد ن از این کار به شد ت
عصبانی است و زبانش بند آمد ه است.

و عالقهمند ان د ر هر حــوزهای میتوانند
شــرکت کنند و مانعی برای حضور آنها
وجود ند ارد  .نباید توپ را د ر زمین نویسند ه
و ناشر بیند ازیم.
این د اســتاننویس افزود  :باید نگاهی
به شــرایط اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی
جامعه د اشــته باشــیم .امید وارم به تد ریج
عالقهمند ان بیشــتری منهای د وستان و
خویشاوند ان نویســند ه د ر اینگونه مراسم
شرکت کنند .
او با بیان اینکه د ر کشورهای اروپایی
این مراســم به عنوان سنت پذیرفته شد ه
اســت ،گفت :د ر کشــورهای خارجی د ر
جشــنهای امضا و رونمایــی کتاب تعد اد
کثیری شــرکت میکنند و نویسند ه وقت
زیاد ی را صرف میکند که کتابش را برای
مخاطبــان امضا کند  .امیــد وارم د ر ایران
نیز اینطور شــود  .البته بــا آرزو کرد ن و
امید وار بود ن کار پیش نخواهد رفت و باید
د الیل کاهش شمارگان کتاب را ریشهیابی
و کالبد شکافی کنیم.
شیرزاد ی با اشاره به گذشته کشورمان
که جمعیت کمتری نســبت به االن د اشت
که اغلب د رسنخواند ه بود ند و د ر روستاها
زند گی میکرد ند  ،گفت :اگر به کتابهای
ناشــران سالهای گذشــته نگاهی د اشته
باشــیم ،میبینیم تیراژ چاپ اول کتابها

 ۵۰۰۰نســخه بود ه که اکنون به یکد هم
این تعد اد رســید ه است ،و این مسئله این
سوال را به ذهن متباد ر میکند که چرا این
اتفاق افتاد ه است؟
او افزود  :باید از خود مان بپرسیم اساسا
مطالعــه کــرد ن و کتاب خوانــد ن با چه
انگیزهای شکل میگیرد ؟ کسانی به سمت
مطالعه میروند که به صورت جد ی نیاز به
د انستن و فکر کرد ن د ارند و جستوجوگر
هستند  .شــاید این نیاز د ر جامعه ما لطمه
د ید ه است و فکر میکنند که د یگر نیازی
به د انستن ند ارند .
علیاصغر شــیرزاد ی اظهار کرد  :یک
بحث کلیشهای وجود د ارد که برای د اشتن
جامعهای کتابخوان باید از کود کان شروع
کنیم ،اما این اتفاق نمیافتد  .به طور مثال
مرسوم است که د ر روز معلم کود کان برای
معلمان خود هد یه بگیرند  .بسیار شنید هام
خانم یا آقای معلم میگوید برای من کتاب
نیاورید ؛ این جمله تأثیر خیلی بد ی بر روی
بچهها میگــذارد  .میتوانند حد اقل چیزی
نگویند  .د ر جامعهای که معلم اهل مطالعه
نباشد و ســرانه مطالعه حد ود یک ساعت
اســت ،از د یگر الیههای مرد م چه توقعی
میتوان د اشت؟! یا د ر محیط آموزش عالی
بپرســید که نیما یوشیج کیست؟ یا بگویید
یک بیت از شــعر حافــظ را بخوانند  ،لنگ

توقف نمایش «اد وارد آلبی» به خاطر
تعصب نژاد ی
او د ر اینباره نوشــت :بنیــاد «اد وارد
آلبی» باید به قرن بیســتو بکم بپیوند د .
د الیل معتبری بــرای بازی نکرد ن بازیگر
سیاهپوســت د ر نقــش «نیــک» وجــود
د ارد  .مــن معتقد م د الیل مثبت بیشــتر از
منفیهاست .بنیاد «آلبی» اما موفق نیست.
این د ر حالی است که «سم رود ی» به
نمایند گی از بنیاد «آلبی» د رخواست ساخت
این نمایش با یک بازیگر سیاهپوســت را
خالف توافقات استاند ارد مید اند و توضیح

مید هــد  :باید خاطر نشــان کرد که آقای
«آلبی» شخصیت «نیک» را به عنوان یک
مرد اروپایی سفید پوست با موهای بلوند و
چشــمان آبی نوشته است .این مشخصهها
بارها د ر متن نمایشــنامه تکرار شد ه است
و حتی «نیک» شبیه به نژاد آریان نازیها
توصیف شد ه است.
با این حال« ،اســتریتر» معتقد اســت
انتخاب یک بازیگر سیاهپوســت به عمق
نمایــش «چه کســی از ویرجینیــا وولف

میزنند .
او با بیان اینکه اد بیات جد ی و حقیقی
د ر همــه جــای جهان طیف مشــخصی
خوانند ه حرفــهای د ارد گفت :کتابهای
عامهپســند د ر اروپا ،که به رمان بولواری
معروف هســتند  ،یعنی د ر پارک و بولوار
میخواننــد و همانجــا رهــا میکنند تا
د یگــری بخواند  ،یا رمانهای چند نســل
پیش که شــاخص هستند مثال آثار ویلیام
فاکنر« ،خشــم و هیاهــو» و «حریم» د ر
کتابفروشیها د ر جای معینی قرار د ارند ،
و حتــی تعد اد معینی از رمان «خشــم و
هیاهو» طی چند ســال د ر کتابفروشیها
وجود د اشت ،یا آثار همینگوی نیز اینطور
اســت .نمیتوان گفت کــه همه کارهای
نویســند گان حقیقی را بایــد بخوانند  ،و
اینطور نیســت که بگوییــم عامه مرد م
د ر جشــن امضا و رونمایی شــرکت کنند .
به نظرم عالقهمنــد ان محد ود کتاب که
میآیند  ،جای خوشحالی د ارد .
این نویسند ه گفت :رمانهای عامهپسند
که من به آنها میگویم د اســتان یکبار
مصرف نیز بازار کساد ی د ارند و شمارگان
آنها نیز زیاد نیســت ،شاید د لیل آن این
باشد که مرد م با موبایلهای خود سرگرم
هســتند و به کتابها توجه ند ارند  .به طور
مثال کتابهای فهمیه رحیمی تیراژ باالیی
د اشــت .پیــش از انقــاب د ر مجلههای
عامهپسند پاورقیهای عامهپسند زیاد بود
که بنا بر شــرایط آن د وران نوشته میشد
و بعد از انقــاب کتابهایی رحیمی و چند
نویسند ه د یگر خالهایی را که به خاطر نبود
مجلهها به وجود آمد ه بود پر میکرد .
او د ر انتهــا تأکید کــرد  :هر کاری که
منجر به رونق بخشید ن به مطالعه و جلب
توجه د یگران به ویژه به خواند ن و د انستن
انجام شود ستود نی است و باید به بانیانش
د رود فرستاد .
میترسد ؟» کمک میکند .
او اعالم کرد ه که به او گفته شــد ه تنها
د ر صورت تغییر این بازیگر میتواند اجرای
خود را از این اثر «آلبی» به روی صحنه ببرد .
ایــن کارگــرد ان د ر پایــان گفــت:
مــن انگیزههــای کســانی کــه چنیــن
تصمیمی گرفتهاند را زیر ســوال نمیبرم.
فکــر میکنم یک نوع حــس وفاد اری به
خواســت «اد وارد آلبی» وجــود د ارد اما
امیــد وار بود م جنبههــای منفی «آلبی» با
خود ش مرد ه باشد .
«اد وارد آلبــی» آخرین بازماند ه نســل
نمایشنامهنویســان بزرگ قرن بیستم بود
که نامش د ر کنار «یوجین اونیل»« ،آرتور
میلر» و «تنسی ویلیامز» ذکر میشد .

نخل طالی افتخاری کن برای
«جفری کاتزنبرگ»

«جفــری کاتزنبــرگ»
تهیهکنند ه و رئیس اســتود یو
انیمیشــن «د ریــم ورکز» با
د ریافت نخل طالی افتخاری
کن مورد تقد یر قرار گرفت.
بــه گــزارش ایســنا به
نقــل از هالیــوود ریپورتر ،د ر
مراســمی که د ر هتل کارلتون
کن برگزار شــد « ،ویل اسمیت» و «اوما تورمن» از اعضای هیأت
د اوران بخش رقابتی جشــنواره فیلم کــن از «جفری کاتزنبرگ»
تهیهکنند ه بزرگ د نیای انیمیشــن با اعطــای جایزه نخل طالی
افتخاری جشنواره کن تقد یر کرد ند .
«تیری فرمائو» د بیر اجرایی جشــنواره فیلم کن ،ارائه انیمیشن
«شرک» به جشنواره کن نقطه عطفی برای جشنواره بود و به این
روید اد سینمایی فرصت پذیرش فیلمهای تجربی بیشتری د اد .
تاریخ جشنواره کن بد ون همکاری و نقش «کاتزنبرگ» نوشته
نمیشــد و حضور انیمیشن «شرک» د ر بخش رقابتی سال 2001
موجب شد تا ما پذیرای انیمیشنهای د یگری نیز باشیم .شما آنچه
برای ژانر انیمیشن امکانپذیر است را نشان د اد ید .
د بیر جشــنواره کن د ر اد امه گفت :زمانی که د ر ســال 2001
هد ایت جشــنواره کن را بر عهد ه گرفتم یکــی از اهد افم تقویت
رابطه میان جشــنواره کن و هالیوود بود و «کاتزنبرگ» کسی بود
که به این هد ف کمک زیاد ی کرد .
«جفری کاتزنبرگ» نیز پــس از د ریافت جایزه افتخاری نخل
طال گفت :فکــر میکنم برای هر کس د ر صنعت ســینما آمد ن
به جشنواره کن مشــابه رفتن یک ورزشکار به المپیک باشد  ،این
فوقالعاد ه است .کسب جایزه د ر د رجه د وم اهمیت قرار د ارد و تنها
شرکت د ر جشنواره ،بزرگترین افتخار است .جشنواره کن مهمترین
و معتبرترین جشنواره سینمایی است و یک روید اد استثنائی است
چرا که مد یران آن نیز استثنائی هستند .

نامزد های انجمن نویسند گان برای جایزه
آسترید لیند گرن

هوشــنگ مراد ی کرمانی
به عنوان نویســند ه و موسسه
پژوهشــی تاریــخ اد بیــات
کــود کان بــه عنــوان مروج
کتابخوانی از ســوی انجمن
نویسند گان کود ک و نوجوان
برای د ریافت جایزه آســترید
لیند گرن  ۲۰۱۸معرفی شد ند .
به گزارش ایســنا ،انجمن نویســند گان کود ک و نوجوان برای
اولینبار بــه معرفی نامزد برای د ریافت جایزه آســترید لیند گرن
پرد اخت و هوشــنگ مر اد ی کرمانی نویسند ه «قصههای مجید »
و «موسســه تاریخ پژوهشی اد بیات کود ک ونوجوان» با مسئولیت
زهره قائینی را بــه عنوان نامزد های د ریافت این جایزه جهانی د ر
سال  ۲۰۱۸معرفی کرد .
این رایگیری طی د و مرحله و بر اســاس لیســت مالکها و
معیارهای انجمن نویســند گان کود ک و نوجــوان از بین واجد ین
شرایط صورت گرفته است.

جشنواره فیلم «سایه»" ،خاکسترنشین" شد

فیلمنامه «خاکسترنشــین»
احســان شــاد مانی برگزیــد ه
د ومیــن جشــنواره ملــی
فیلمنامه نویســی ســایه شد ؛
تند یــس و لــوح تقد یر ســوم
بهترین فیلمنامه اقتباسی به این
هنرمند شیرازی اهد ا شد .
بــه گــزارش پایــگاه
اطــاع رســانی و روابــط عمومــی اد اره کل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی اســتان فارس ،آیین پایانی و معرفی برگزید گان یازد همین
جشنواره فیلم کوتاه ســایه و د ومین جشنواره ملی فیلمنامه نویسی
د ر مراســمی با حضور د کتر جواد صاد قی قائم مقام ریاست د انشگاه
سوره  ،سید صاد ق موسوی مد یر عامل انجمن سینمای جوانان ایران
و محمد آفرید ه نمایند ه هیأت د اوران د ر ســالن اجتماعات د انشگاه
سوره برگزار شد .
شــاهورد ی د بیر بخــش فیلمنامه ضمن معرفــی هیأت د اوران
مســابقه فیلمنامه متشــکل از فرید ون فرهود ی،محمد رضا گوهری
و هاد ی مقد م د وست ،برند گان این بخش را بد ین شرح اعالم کرد :
تند یــس و لوح تقد یــر اول بهترین فیلمنامه اقتباســی به فرزاد
احمد ی برای فیلمنامه ویژه نامه شب
تند یس و لوح تقد یر د وم بهترین فیلمنامه اقتباسی به امیر روئینی
برای فیلمنامه کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد
تند یس و لوح تقد یر ســوم بهترین فیلمنامه اقتباســی به احسان
شاد مانی برای فیلمنامه خاکستر نشین
تند یس و لوح تقد یر اول بهترین فیلمنامه اصلی به محمد شهابی
برای فیلمنامه حنوط
تند یس و لوح تقد یر د وم بهتریــن فیلمنامه اصلی به محمد رضا
نعمتی برای فیلمنامه زامبی
تند یس و لوح تقد یر سوم بهترین فیلمنامه اصلی به سالم صلواتی
برای فیلمنامه مالقات حضوری.
گفتنی است :این د ومین جایزه بعد از تند یس بخش فیلمنامهنویسی
پنجاهوششمین جشنوارهی منطقهای سینمای جوان برای فیلمنامهی
((خاکسترنشــین)) اســت .هیــات د اوران د ومین جشــنواره ملی
فیلمنامهنویســی ســایه را محمد رضا گوهری ،هاد ی مقد مد وست و
فرید ون فرهود ی تشکیل مید اد ند  .احسان شاد مانی فیلمنامهنویس،
ان اهل شــیراز مد رس انجمن سینمای
نمایشــنامهنویس و کارگرد ِ
جوانان و مســئول انجمن فیلم ،عکس و پویانمایی شــیراز است .و
یس و د یپلم افتخار جشنوارههای سینمایی
د ریافت بیش از ســی تند ِ
ملی را د ر کارنامهی هنری خود د ارد .

