ﻫﺪف ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه ،اﻧﻌﺎس ﻓﺮﻫﻨ ﻗﻮم ﺑﻠﻮچ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺘﺎره اﺳﻨﺪری در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﭼﺎرﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ اﻧﻌﺎس ﻓﺮﻫﻨ
ﻣﺮدم ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠ ﺧﻮد از ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ» ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه« ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ در ﮐﺎرﮔﺮداﻧ اوﻟﯿﻦ
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ دﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ :ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورودم ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﻣﻨﻌﺲ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﻓﺘﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﻓﺮاوان
ﻗﺪم ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت اﺑﺘﺪاﯾ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻢ ،ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﭘﺮ از
رﻧ و ﻟﻌﺎب ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی وﯾﮋه و ﻓﺮﻫﻨ ﻏﻨ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻮزن دوزی ،ﺳﻔﺎﻟﺮی ،ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻣﺤﻠ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و آﺷﭙﺰی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮐﻮﭼ از ﻓﺮﻫﻨ ﻏﻨ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺻﻒ ﮐﻨﺪ ،آن ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎدوی ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪم .ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸داﺷﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی اﯾﺮان را ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر راه اﻧﺪازی ﮐﺮدم ،اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ از روﺳﺘﺎﯾ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی دﯾﺮ ﻣرﻓﺖ و ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮوﺳ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ دارد ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﮐﺘﺮ ﮐﺮدی ،رﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺮدم ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺑﻪ
دﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان و ﺣﺘ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨ واﻗﻌ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻨﻌﺲ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺨﺼ اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮد را ﮐﺎرﮔﺮداﻧ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺼﻪ ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﻫﻨ
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺬارم.
ﭼﺎﺑﻬﺎرﺗﺎﯾﻤﺰ :داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه ،ﻗﺼﻪ زﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش و ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ ﻣﺮزﺑﺎن ﺑﻮده ،زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤ در او ﮔﺬر ﻣﮐﻨﺪ
و آن زن ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده و رﻓﺘﻦ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺷﻮد .ﻧﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﻮرد داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻓﺮﻫﻨﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻢ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻓﺮاﻫﺎﻧ ،ﭘﮋﻣﺎن
ﺑﺎزﻏ و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮﺑﺎﻧ ﺑﺎزی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻠﻮچ ﻧﺴﺐ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺎد ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮﺟﺎن از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘ
اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺻﻤﺪی ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤ ،روژﯾﻦ ﺻﺪرزاده ،ﻧﯿﺴﺎ ﻧﻮری و ﻣﻬﺘﺎب ﺟﺎﻣ ﮐﻪ از
ﻫﻤﺎران ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫ در ﺳﯿﻨﻤﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻓﯿﻠﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ :ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﮐﺮان ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ارزﯾﺎﺑ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ارﺳﺎل ﮐﺮدم و اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ در آن ﻃﺮف در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﮐﺮان در اﯾﺮان اﻃﻼع ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ دوﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ در
ﻧﻮﺑﺖ اﮐﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﺮانﻫﺎ ﻣﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣاﻓﺘﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿ ﻣدﻫﻢ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﮐﺮان ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه در آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻨﻪ
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ ،ﻧﻤﺎوا و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎرﺗﺎﯾﻤﺰ :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ ﯾ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺮی دارد؟
در ﺑﺎزﯾﺮی ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدش اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺎرﮔﺮداﻧ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﺮی اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬتﺑﺨﺸ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ
در واﻗ ﺧﻠﻖ ﯾ اﺛﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮدان ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﯾ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺟﺎﯾﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺮی ،را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ رﻧ و ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻪ دﻏﺪﻏﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،دﻏﺪﻏﻪ اﯾﻦ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﺮﻫﻨ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻈﻠﻮم واﻗ ﺷﺪه و ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﻮم ﺑﻠﻮچ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﻗﻮام
ﻣﺨﺘﻠﻔ دارد ،ﻣﻈﻠﻮم واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮکﻫﺎ ،ﻟﺮﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑ را دارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻗﻮم ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﺗﺮی از ﻗﻮم
ﺑﻠﻮچ را دارم .ﻟﺬا اﻣﯿﺪوام ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻓﺮﻫﻨ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .در
واﻗ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آﯾﻨﺪه ﯾ ﺧﻄﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد .ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮدم ﮐﺎر ﮐﻮﭼ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم
دادم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ آدم اﻫﻞ ﻓﺮﻫﻨ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارم ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ را ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻠﻮچ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ :آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺧﺎرﺟ دارﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارم .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮوﻧﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ و
ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد اﻣﯿﺪوارم در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آن ﻣﺎه ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد.

