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ﺳﻴﻨمابرﻭيد،ﺩﺭبﻨدبﺒﻴﻨﻴد!

گزارش «صبا» از پيشتوليد سريال «رنﮓ شك»
به كارگردانی فريبرزعربنيا

فريبرزعربنيامدتهاستدغدغهیكارگردانﻰدارد.حتﻰيكبارهمتاآستانهیكارگردانشدنهم
دنيا خمامی پيش رفت اما پروژه ای كه قصد ساختنش را داشت ناقص ماند و به سرانجام نرسيد .او پس از پايان پخش
سريال «مختارنامه» ،هم تالش كرد تا اولين فيلم بلندسينمايﻰاش به نام «آمبوالنس» را با محمود فالح
كه تهيه كننده «مختارنامه» بود كليد بزند كه باز هم اين اتفاق رﺥ نداد و به پروژه «چ» پيوست تا طلسم
كارگردانﻰ اش شكسته نشود .اما باالخره اين طلسم به زودی با كارگردانﻰ مينﻰ سريال پليسﻰ «رنگ شك» شكسته
خواهد شد .مجموعهای5قسمتﻰ كه داستانﻰ پليسﻰ دارد و سيمافيلم توليد آن را برعهده خواهد داشت.
اين سريال ،داستان يك افسر نيرویانتظامﻰ را روايت مﻰكند كه ماموريت دارد تا وارد يك باند بسيار مخوف مواد
مخدر شود و به دليل فوقسری بودن عمليات ،تنها يكﻰ از فرماندهان مافوق او از اين ماموريت مطلع است و اين باعث
مﻰشود او با مشكالت سختﻰ مواجه شود .البته عرب نيا قبال تله فيلم «مانگرو» به كارگردانﻰ مهدی صباغ زاده را با
داستانﻰمشابه«رنگشك»بازیكردهاست.پسازقطعﻰشدن ساخت«رنگشك»بهروزخوشرزمتهيهكنندهیاين
مينﻰسريالدرمصاحبهایعنوانكردكهعربنياخودشنقشاصلﻰكههمانمامورنيرویانتظامﻰاست رابرعهدهدارد
 .قرار بود تصويربرداری اين سريال از 15مهرماه آغاز شود كه بنا به گفتهی يكﻰ از عوامل «رنگ شك» به «صبا» ،ساخت
آن چندروزی به تعويق افتاده گويا انتخاب برخﻰ لوكيشنهای سريال علت اصلﻰ اين تعويق بوده است .ضمن اينكه
احتماال پروسهی توليد اين كار2ماه طول خواهد كشيد و شايد فينال سريال در تهران فيلمبرداری نشود.
اما بهروز خ��وشرزم تهيهكنندهی
اينسريالدرخصوصاينكهفيلمنامهی
«رنگ ش��ك» چه ويژگﻰ داشته كه او
رامجاب كرده ،تهي��هی آن را برعهده
بگيريد به «صبا» مﻰ گويد« :به نظرم
متن اين سريال با ساير كارهای پليسﻰ
بس��يار متفاوت اس��ت و پليس در آن
شمايل واقعﻰتری مﻰگيرد .در بيشتر
كارهای به اصطالح پليسﻰ مﻰبينيم
كه اين نيروها خيلﻰ مبرا نش��ان داده
مﻰشوند اما واقعيت اين است كه بايد به
پليس در مجموعههای تلويزيونﻰمان خاكستری نگاه كنيم و از اين جهت تصور مﻰكنم «رنگ شك» با باقﻰ سريالها
فرق دارد».
خوشرزمهمچنيندربارهیاينكهحضورهمزمانفريبرزعربنيابهعنوانكارگردانوبازيگربهسريالآسيبمﻰزند
يا نه مﻰگويد« :من خودم هم تصور مﻰكنم ريسك است اما با برخوردهايﻰ كه با هم داشتيم احساس كردم كه نتيجه
خوب خواهد شد .البته پيش از اين هم ،تجربههای كارگردان – بازيگر را ديديم كه خروجﻰ خيلﻰ خوبﻰ داشتند ».او
دربارهی اين موضوع تاكيد مﻰ كند« :تا به حال در فضای تئوريك و گفتوگوهايﻰ كه با فريبرزعربنيا داشتم متوجه
شدم كه او پتانسيل انجام اين دومسئوليت را با هم دارد و اميدوارم كه در عمل هم اينطور باشد ».بهروز خوشرزم در
پايان مﻰگويد كه تمام بازيگران با نظرات نهايﻰ عربنيا انتخاب شده و قرار نيست بازيگر ديگری به گروه اضافه شود .بايد
منتظر ماند و ديد كه آيا فريبرز عربنيا همان قدر كه در بازيگری موفق است و صاحب سبك ،در كارگردانﻰ هم مﻰتواند
نظرها را به خود جلب كند يا نه؟

اﺑﻘﺎﺧیﺎﻧﻫﻪﯿﺌیﺖﻣﺪﯾﺮهی
ﺳﯿﻨام

گﭙی كوتاه با پگاه آهنگرانی در حاشيهی جشنوارهی كودك و نوجوان اصفهان

پگاهآهنگرانیدرفيلمهایاجتماعیوانتقادیحضورپررنگیداشته
است.اودرنقش«سحر»فيلم«دربند»چهرهیآراماماپرتنشدختری
فاﺋزه
آقابابايي باشخصيتمتزلزلراتصويركردهكهبزرگترينهدفش،رفتنازايران
است«.سحر»بازندگيبدونقاعدهوحريمخود،فقطدرراهتباهكردن
زندگیخودواطرافيانشقدمبرميدارد.اوخيالميكندبامهمانيگرفتنهايوقت
وبيوقتشدرخانهبرايخودشدوستانيراجمﻊميكندوليهنگاميكهاوبهكمك
آنها نياز دارد ،همه پشتش را خالي ميكنند و كس�ي براي رفﻊ مشكل او پيشقدم
نميشود ،جز نازنين .كه «سحر» به او خيانت میكند .آهنگرانی كه برای بازی در اين
نقش ،سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش دوم زن را به دست آورد ،در اين گﭗ كوتاه
ازتجربهیبازیاشدر«دربند»میگويد:
«در بند» فيلمی است كه به نوعی نگاه نقادانه و جريانساز به جامعهی امروز دارد،
چطور شد كه بار ديگر تصميم گرفتيد در اين نوع فيلم بازی كنيد؟
با وجود آنكه فيلمنامهای به من داده نش��د اما اي��ن برايم اهميت نداش��ت و در روند
فيلمبرداری با اين نقش آشنا شدم و رفتهرفته برايم جذابتر شد .هيچ كدام از بازيگران از
پايان فيلم آگاه نبودند ،حتﻰ در ابتدا فكر مﻰكردم كه قرار است نقش نازنين را بازی كنم.
در طول مدت كار ب�ا پرويز ش�هبازی ،نوع كارگردان�ی وی در مقايس�ه با ديگر
كارگردانان به چه صورت بود؟
سر صحنه ،فيلمنامهای وجود نداشت و كارگردان توضيحات را ارائه مﻰكرد و از ما برای

فرهاد توحيدی رﺋيس هيئت مديرهی خانهی سينما:

ﺧانﻪیﺳﻴﻨمایايرانﻴانﭼاﺭﻩایﺟﺰانﺤﻼﻝنداﺭﺩ
در جلس�های كه در مجم�ﻊ عمومی
خان�هی س�ينما برگ�زار ش�د ،چ�ه
سﭙهر
پهلوانی گذشت؟
بعداز توافقاتﻰ كه با سازمان سينمايﻰ
در مورد نحوهی بازگشايﻰ خانهی س��ينما در تاريﺦ 21
شهريور امسال داشتيم ،هيئت مديره ،فراخوان مجمع
عمومﻰ را مطابق توافقﻰ كه با سازمان سينمايﻰ انجام
داده بوديم ،ارائ��ه داد .مف��اد اين قرارداد اي��ن بود كه
كار را از جاي��ﻰ ادامه بدهيم ك��ه در دولت دهم متوقف
مانده بود .ما با سازمان سينمايﻰ در دولت دهم ،تفاهم
نام��های امضا ك��رده بوديم .اي��ن تفاهمنام��ه در دفتر
آقای احمدینژاد در  13تير  92منعقد ش��ده بود .اين
تفاهمنامه چند بند داشت؛ بند اول اين بود كه اساسنامه
را سازمان سينمايﻰ به خانهی سينما ابالغ كند .در بند
دوم اشاره ش��ده بود كه برای نظارت بر برگزاری مجمع
عمومﻰ ،ناظر معرفﻰ كند .در بند سوم ،هيئت مديرهی
خانهی سينما موظف ش��ده بود آگهﻰ فراخوان مجمع
عمومﻰ را منتش��ر كند و آخرين بند اين بود كه اصناف
خانهی سينما برای قانونﻰشدن اقدام كنند و مداركشان
را برای انجام مراحل اين كار به وزارت ارشاد تحويل دهند
و رس��يد دريافت كنند .دريافت آن رس��يد ،به منزلهی
آغاز روند قانونﻰش��دن تلقﻰ مﻰش��د و مجوز ش��ركت
در مجمع عمومﻰ ب��ود .اين پروتكل بين ما و س��ازمان
س��ينمايﻰ در دفتر آقای احمدینژاد منعقد ش��ده بود.
منتها به داليلﻰ كه از حوصلهی بحث ما خارﺝ است ،اين
تفاهمنامه عملﻰ نشد و به دولت يازدهم كشيده شد .بعد
از بازگشايﻰ خانهی س��ينما ،ما فراخوان مجمع عمومﻰ
را اعالم كرديم و همهی توافقهای تفاهمنامهی  13تير
را انجام داديم.در نهايت مجمع عمومﻰ خانهی س��ينما
را برگزار كرديم و  3دستور جلس��ه داشتيم؛ اول ،انجام
برگزاری انتخابات هيئت مديره بود .دستور دوم ،بررسﻰ
تقاضای قانونﻰش��دن دو صنف جديد متقاضﻰ عضويت
در خانهی سينما بود و دستور س��وم ،بررسﻰ و تصويب
اساسنامهی اصالحﻰ هيئت هفت نفره بود .برای دستور
اول با توافق هيئت هفت نفره و سازمان سينمايﻰ قرار بر
اين شد تا فرصتﻰ برای برگزاری مجامع عمومﻰ اصناف
برگزار شود .چون به دليل تعطيلﻰ خانهی سينما حدود 2
سال است كه اين مجامع برگزار نشده .طبق اين دستور،
قرار شد شوراهای مركزی جديد ،كانونها و انجمنهای
صنفﻰ عضو خانهی سينما انتخاب شوند .در اين فرصت

هم اساس��نامه به تصويب مجمع عمومﻰ برسد تا هيئت
مديرهی فعلﻰ اين زمان را داش��ته باشد تا كارهای ثبت
اساس��نامه و آگهﻰ روزنامهی رسمﻰ را انجام دهد .بدين
ترتيب اساسنامهی جديد مبنای تشكيل مجمع عمومﻰ
آينده قرار بگيرد و بر مبنای اساسنامهی جديد ،انتخابات
هيئت مديره انجام شود.
تاريخبرگزاریانتخاباتهيئتمديرهمشخﺺشده؟
طﻰ س��ه ماه آينده ،اين انتخابات انجام خواهد ش��د.
در حال حاضر ،كارهايﻰ اداری برای تصويب اساس��نامه
داريم و بعد از اينكه به تصويب مجمع عمومﻰ رسيد ،بايد
به دفتر رسيدگﻰ و نظارت بر مراكز فرهنگﻰ هنری ارسال
و تاييد شود و بعد از اين ،راه برای ثبت اساسنامه در ثبت
شركتها باز مﻰشود .ما اين كارها را در اين مهلت سه ماهه
بايد انجام دهيم .ضمن اينكه بر انجام مجامع عمومﻰ در
اصناف مختلف خانهی سينما نظارت كنيم.
چند صن�ﻒ هن�وز مجامﻊش�ان برگزار نش�ده و
بالتكليﻒ هستند؟
س��ه صنف دو پاره داريم كه اينها بايد مجمع عمومﻰ
خودش��ان را برگزار كنند و به يك صنف يكپارچه تبديل
ش��وند .بعد از انجام اين كارها و پس از پايان اين سه ماه،
مجمع عموم��ﻰ جديد را ب��ا دس��تور كار انتخاب هيئت
مديرهی جديد خانهی سينما برگزار مﻰكنيم.
در حال حاضر ،خانهی س�ينما فعالي�ت خودش را
شروع كرده اما خانهی سينمای ايرانيان و اعضايش
همچن�ان مدعی قانونی ب�ودن و ادام�هی فعاليت
هستند .نظر شما ،دربارهی خانهی سينمای شماره
يا ايرانيان  ۲چيست؟
خانهی س��ينمای ايرانيان يك تش��كل اس��ت كه ما
مدعﻰ فعاليت نكردن آنها نيس��تيم .آنه��ا هم مﻰتوانند
فعاليت كنند .اما دوستان ،مدعﻰ فعاليت نكردن خانهی
سينما بودند.
اين موضوع ،دودس�تگی بين اهالی س�ينما ايجاد
نمیكند؟
بله؛ ممكن است دو دستگﻰ ايجاد كند .به همين جهت
هم هيئت مديرهی خانهی سينما اقدام و جلوگيری كرد
و دستور موقت از دادگاه گرفت برای اينكه وزارت ارشاد و
موسسهی ديگری نتواند موسس��های را به عنوان خانهی
سينما به ثبت برساند .متاسفانه دوستان در دولت دهم به
رﺃی دادگاه اعتنايﻰ نكردند و كار غير قانونﻰ انجام دادند.
بنابراين دادگاه ،برخورد خواهد كرد.

0۳

موسس��هی خانهی س��ينمای ايرانيان ،چارهای جز
انحالل ندارد .بايد به حكم قانون منحل ش��ود و دوستان
هم توافق كردند .خود آقای كاسهس��از هم در جلسهای
كه در سازمان سينمايﻰ داش��تند ،توافق كردند و اصناف
تشكيلدهندهی مجمع عمومﻰ خانهی سينمای ايرانيان
در جلسهی مجمع عمومﻰ خانهی سينما حاضر بودند.
در حال حاضر ،تع�دادی از صن�وف ،عضو خانهی
سينمای ايرانيان شدند .تكليﻒ آنها چه میشود؟
به جز صنف مديران آموزشگاهها و اتحاديهی صنفﻰ
تهيهكنن��دگان ،مابقﻰ اصنافﻰ كه ه��م عضويت خانهی
سينما را داشتند و هم در مجمع عمومﻰ خانهی سينمای
ايرانيان شركت كرده بودند ،همه آمدند و دوباره درخانهی
سينما متمركز شدند و شبهاتﻰ كه دوستان ايجاد كرده
بودند ،برطرف ش��د .االن خانهی سينما به جز اتحاديهی
تهيهكنندگان و بخش قليلﻰ از فيلمنامهنويسان و دستيار
كارگردانان ع ِّده و ُع ّده ديگری ندارند.
دليل ترك جلس�هی مجمﻊ عمومی خانهی سينما
توسط آقای كاسهساز چه بود؟
ايش��ان به عنوان نمايندهی اتحاديهی تهيهكنندگان
در مجمع عمومﻰ خانهی سينما حضور داشتند .اما دليل
عدم حضورشان را نمﻰدانم .چون جلسهی مجمع عمومﻰ
خانهی سينما به ايشان ارتباطﻰ نداشت و با صحبتهايﻰ
كه با نمايندهی سازمان سينمايﻰ داشتند ،مجبور به ترك
جلسه شدند.
ش�ما و آقای عس�كرپور همچنان س�ر حرفتان
هستيد كه نامزد انتخابات نخواهيد شد و در خانهی
س�ينما نمیخواهي�د هيچگونه پس�ت مديريتی
داشته باشيد؟
قطعا همينطور خواهد بود .چون در اين چهار س��ال،
شديدا احساس خستگﻰ و فرسودگﻰ در زمينهی مديريت
س��ينمايﻰ مﻰكنم و قصد دارم به كارهای زمين ماندهی
ِين خ��ودم را بعد از
خودم بپ��ردازم .من فكر مﻰكن��م د ِ
10سال كار صنفﻰ به تشكيالت صنفﻰ و مدنﻰ سينمای
ايران ادا كردهام .از اين به بعد ،به عنوان يك عضو س��اده
در اين تش��كيالت صنفﻰ آمادهی خدمتگزاری هستم و
يقينا در هيئت مديرهی آيندهی خانهی س��ينما حضور
نخواهم داشت.

جمالت نظر مﻰگرفت و درنهايت چيزی كه ما مﻰگفتيم همان مﻰش��د كه مدنظر پرويز
شهبازی بود .بازيگران را در موقعيتﻰ قرار مﻰداد كه به ديالوگﻰ كه مﻰگويند ،فكر كرده و
آن خودشان است .در واقع روی چند كلمه تاكيد داشت تا بازيگران
تصور كنند اين جمله از ِ
فضای كلمات را خودشان تغيير دهند .شهبازي در طول كار بسيار كمك ميكرد .براي مثال
در هنگام فيلمبرداري يك سكانس به ما ميگفت :اگر در چنين موقعيتي باشيد چه ميگوييد
و ما با توجه به راهنماييهاي او به ديالوگگويي ميپرداختيم .بهش��خصه به خاطر حضور
«پرويز شهبازي» و «امير سمواتي» بود كه به ايفاي نقش در اين كار پرداختم.
«در بند» تا چه حد ما به ازای بيرونی دارد؟
اين فيلم ،نمونهای از آسيبپذيری آدمها در برابر جامعه است .جامعهای كه هر كس را
درگير اتفاقات درون خود مﻰكند و در اين جامعه ،دختری شهرستانﻰ برای زندگﻰ در شهری
بزرگ ،توانايﻰ مقابله با وقايع آن را ندارد و برای رسيدن به آزادی دست و پا مﻰزند.
اگر بخواهيد مخاطب را به تماشای اين فيلم دعوت كنيد ،چه جملهای میگوييد يا
چه ويژگی از فيلم را نام میبريد؟
عمل سينما رفتن ،تئاتر رفتن و به كنسرت رفتن از عادات شهروندی است و خوب نيست
كه مردم در خانهی خود ،سينما يا استخر شخصﻰ داشته باشند .ما بايد رفتار اجتماعﻰ بيرون
از خانه داشته باش��يم تا جامعه دچار گسست روانﻰ نش��ود .رفتارجمعﻰ ،جامعه را شاداب
مﻰكند .اين رفتارهای جمعﻰ مربوط به مردم جوامع توسعهيافته و پيشرفته است .من توقع
دارم جوانان و تحصيلكردهها كه مخاطبان اصلﻰ سينمای ايران هستند ،حتما فيلم «در بند»
را ببينند و در سينما هم ببينند.

حبيباﷲ كاسهساز ،مديرعامل خانهی سينمای ايرانيان:

اﮔربﯽﻗانﻮنﯽنﮑﻨﻨد،ﺧانﻪیﺳﻴﻨما
ﺭابﻪﺭﺳمﻴﺖمﯽﺷﻨاﺳﻴﻢ

شمادرمجمﻊعمومیخانهیسينماحاضربوديد.قبل
ازآغازجلسه،ساختمانخانهیسينماراترككرديد.
در اين باره توضيح دهيد.
جلسهی مجمع عمومﻰ ،روز  15مهر طبق توافقاتﻰ كه
داشتيم ،برگزار شد .در جلسهای با حضور آقای نوباوه عضو
كميس��يون فرهنگﻰ مجلس ،دكتر ايوبﻰ رئيس سازمان
س��ينمايﻰ ،آقای حيدری نمايندهی س��ازمان سينمايﻰ و
آقای عسكرپور مديرعامل خانهی سينما و بنده در سازمان
س��ينمايﻰ اين توافق صورت گرفته بود .يك��ﻰ از توافقات
انجامشده اين بود كه اساس��نامهی هيئت هفت نفره مورد
تصميم و بررسﻰ قرار بگيرد و سازمان سينمايﻰ مسئوليت
هماهنگكردن صنوف مشترك را به عهده بگيرند و بعد از
اين كه صنوف ديگر قانونﻰ شدند ،مجمع عمومﻰ دوم برای
انتخاب هيئت مديره برگزار شود.
با توجه به شروع به كار خانهی سينما ،تكليﻒ خانهی
سينمایايرانيانچهمیشود؟
قرار اس��ت كه فعال ما در خدمت س��ينما و مجموعهی
صنوف باشيم .خانهی سينمای ايرانيان به ثبت قانونﻰ رسيده
و اميدواريم از اين توانايﻰ و پتانسيلﻰ كه در خانهی سينمای
ايرانيانهست،بتوانيمبهبدنهیسينماخدمتكنيم.
درحالحاضراكثريتهمينبدنهیسينمايیكهشما
میگوييد عضو خانهی سينما هستند و عمال كسی
باقی نمیماند تا به سمت خانهی س�ينمای ايرانيان
كشيدهشود.
البته هنوز تعدادی از صنوف قانونﻰ هس��تند كه عضو
خانهیسينمانشدهاند.تكليفاينهاچهمﻰشود؟ضمناينكه
يكسری خدماتﻰ قرار است در اين خانهی سينمای ايرانيان
اتفاق بيفتد كه برنامهی آيندهی ماست.
اهالیسينمادوتكهنمیشوند؟
نه ،اش��كالﻰ ندارد .به عنوان يك مركزی ك��ه بتواند به
اهالﻰ سينما خدمات ارائه كند دوگانگﻰ ندارد .چه اشكالﻰ
دارد مثال ده تا مركز ايجاد شود كه بتوانند به سينما خدمات
بدهند؟ اصل حركت و پيشرفت در رقابت است .ما نمﻰتوانيم
بگوييمتشكيالتﻰمثلحوزهیهنریوانجمنسينمایدفاع
مقدس و ...تعطيل شوند و همه زير نظر خانهی سينما باشند.
اگر هر كس بخواهد يك تش�كيالت س�ينمايی راه
بيندازد ،دوباره ياركش�ی صورت نمیگي�رد و همه

خودشان را صاحب سينما و در مقام تصميمگيرنده
نمیبينند؟
ش��ما نگاهتان به اين موضوع منفﻰ است .خواهش من
اين است كه شما نگاهتان را نسبت به اين رقابت مثبت كنيد.
ش��ما بنا را بر اين بگذاريد كه يكسری مراكز تشكيل شدند
و اين مراكز در تالش هس��تند بتوانند به يكسری از اعضا و
اصل سينما كمك كنند .مثال شورای فيلمنامهنويسﻰ راه
بيندازند،بهتوليدكمككنند،بهفكرتهيهیتجهيزاتمدرن
باشند .اين خانهی سينمای فعلﻰ كه اين كارها را انجام نداده و
نخواهد داد چون اصال به فكر اين مسائل نيستند.
شما به جلسهی مجمﻊ عمومی خانهی سينما رفتيد
و برگش�تيد .خودتان برگش�تيد يا اعض�ای مجمﻊ
خواستندكهبرگرديد؟
بنده به عنوان نمايندهی جامعهی صنفﻰ تهيهكنندگان
به مجمع دعوت شده بودم .بعضﻰ از آقايان كم لطفﻰ كردند و
گفتند من بدون دعوت و هماهنگﻰ به جلسهی مجمع رفتم.
بهخصوص آقای توحيدی بدانند من بدون دعوت حتﻰ به
بهشت هم نمﻰروم! من در آن جلس��ه به عنوان نمايندهی
جامعهیصنفﻰتهيهكنندگانبانامهیرسمﻰحضورداشتم.
فقط برای اينكه از ايجاد برخﻰ تنشها در جلسه جلوگيری
كنم ،با اصرار و خواهش آقای حيدری نمايندهی س��ازمان
سينمايﻰ ،جلسه را ترك كردم.
باهمهاينتفاسير،آياموضﻊشماتغييركردهوخانهی
سينمارابهرسميتمیشناسيد؟
در صورتﻰ كه توافقاتﻰ كه انج��ام دادهايم ،اتفاق بيفتد
و همهچيز به درس��تﻰ پيش برود و كار غيرقانونﻰ از طرف
دوستان سر نزند ،خانهی سينما را به رسميت مﻰشناسيم.
اما متاس��فانه ديديم كه كانون كارگردانان خانهی س��ينما
اطالعيهایمنتشركردهبرایمجمععمومﻰكهاينكارخالف
توافق ماست .مثل اينكه بايد يكﻰ يكﻰ منتظرخالفهای
بعدی باشيم .اگر اين خالفها ادامه پيدا كند ،يعنﻰ توافقات
صورتگرفته زير پا گذاشته شده و ما قطعا مقابل كسانﻰ كه
بﻰقانونﻰكنند،مﻰايستيم.
و حرف آخر؟
اميدوار هس��تيم همه ،دلمان برای س��ينما بس��وزد و
فﻰسبيلاﷲ برای سينما كار كنيم ،نه برای شخص خودمان.

