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سینما حقیقت

برای برگزاری کیفی نشستهای جشنواره

مروری بر تاریخچه جشنواره

انجمن منتقدان وارد میشود

هشتمینبابسینمایحقیقتبازشد
جشــنواره ســینما حقیقــت از جملــه
زینب
السادات جشــنوارههای معتبر ســینمایی است که
افتخاری به همت مرکز گسترش ســینمای مستند
و تجربی ســازمان امور ســینمایی کشور،
هشتمین دوره خود را همزمان با والدت باسعادت حضرت
امام موسی کاظم(ع) از  ۹تا  ۱۶آذر  ۹۳برگزار میکند .در این
سالها جشنواره سینما حقیقت با توجه به اهدافی که داشته
است ،توانسته جایگاه خوبی میان مستندسازان یافته و این
جایگاه را همچنان حفظ کند.
در واقع سینما حقیقت به همت «مرکز گسترش سینمای
مستند و تجربی» پس از سالها رایزنی ،مطالعه ،برنامهریزی
و دیدار با جامعه مستندســازان ،از مهر سال  ۱۳۸۶آغاز به
کار کرد .ایجاد امید با تقویت سینمای مستند خالق ایران
و صیانت از هویت ملی مبتنی بر انگارههای دینی و ایرانی؛
بازنمایی فرهنــگ ،تاریخ و جامعه ایرانی-اســامی؛ بیان
نسبت و نزدیکی سینمای مستند به واقعیتهای اجتماعی و
حقیقت؛ آشنایی فیلمسازان کشور با تحوالت نوین سینمای
مستند جهان؛ توجه به مباحث اقتصادی سینمای مستند
در زمینه ایجاد امکان برای تولید مشــترک ،عرضه داخلی
و خارجی ،نمایش و پخش ،از اصول و اهداف این جشنواره
است .جشنواره «سینما حقیقت» امسال هشت ساله خواهد
شد .این جشــنواره در هفت دوره پیشــین در بخشهای
مختلفی برگزار شده است که خالصه آن به شرح زیر است:
نخستین جشنواره سینما حقیقت در ســال  ۱۳۸۶در دو
بخش مسابقه ملی و بینالمللی برگزار شد که هر کدام از این
دو بخش ،خود به دو زیر مجموعه فیلمهای کوتاه و فیلمهای
بلند تقسیم میشدند .در بخش مسابقه ملی به بهترینها از
جمله بهترین مستند بلند ،مستند کوتاه ،بهترین پژوهش،
تصویربرداری ،تدوین ،صدابــرداری و صداگذاری ،بهترین
نویسنده گفتار متن و بهترین تهیهکننده جوایزی اهدا شد.
در بخش مسابقه بینالمللی نیز تندیس جشنواره به بهترین
مستند بلند و بهترین مستند کوتاه اختصاص داده شد.
دومین جشنواره سینما حقیقت در سال  ۱۳۸۷با نمایش
فیلمهای برگزیده سینمای مستند ایران و جهان همراه بود
و به مستندهای خالق و تجربی ،مســتندهایی با مضامین
 ۶۰سال اشغال فلســطین و  ۳۰سال پیروزی انقالب توجه
ویژهای داشت .چشمانداز ســینمای مستند لهستان ،آینه
یک جشــنواره (یاماگاتا ژاپن) ،رودکی پدر شــعر پارسی،
مســتند بحران ،نمایشهای ویژه و امریکا؛ پس از امریکا از

دیگر بخشهای رسمی دومین دوره سینما حقیقت بودند.
ضمن اینکه در این دوره برای نخستین بار صندوق مستند
ایران نیز بــرای حمایت از طرحهای داخلــی و بینالمللی
راهاندازی شد.
سومین جشنواره سینما حقیقت در سال  ۱۳۸۸در قالب دو
بخش اصلی «مسابقه ملی» و «مسابقه بینالملل» و سه گروه
رقابتی مستندهای کوتاه ( ۳۰دقیقه و کمتر) ،مستندهای
نیمه بلند ( ۳۱تا  ۶۰دقیقه) و مستندهای بلند ( ۶۰دقیقه
و بیشتر) برگزار شــد .از دیگر بخشهای سومین جشنواره
بینالمللی ســینما حقیقت میتوان به چهار بخش رقابتی
«مستند رضوی» (در این بخش ،جشنواره سینما حقیقت
با نمایش مستندهایی با موضوع سیره و سنت امام رضا(ع)،
به استقبال برپایی جشــنواره فیلم و عکس رضوی رفت)،
«فرش ایرانی»« ،موضوع :انتخابات»« ،مستندهای علمی»
(با گرایش مستندهای پزشکی ،تکنولوژی و آغاز حیات) و
بخشهای غیررقابتی :مقاومت و بیداری ،نمایشهای ویژه،
کیهان ما ،روزگار ما ،مســتند-تجربی ،مستند-انیمیشن و
مستندهای سینما (پرتره ســینماگران بزرگ) اشاره کرد.
نمایش آثار برگزید ه دومین دو ســاالن ه جایزه بزرگ شهید
آوینی ،چشــمانداز سینمای مستند روســیه و کشورهای
آسیای میانه ،آیینه یک جشــنواره (مارسی فرانسه) ،مرور
آثار یک مستندســاز بزرگ و برپایی کارگاههای آموزشی و
نشستهای تخصصی ،بازار فیلم مستند و صندوق مستند
ایران (در دو بخش ملــی و بینالمللی) نیــز از بخشهای
سومین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت بودند.
اما چهارمین دوره از جشنواره سینما حقیقت در سال ۱۳۸۹
با شــعار «حقیقت برای همه» در ١٠گرایش موضوعی از
بخش «مســابقه ملی» ،بخش ویژه پاسداشت «سال همت
مضاعف و کار مضاعف» و بخش «جنبی» به این شــرحبه
نمایش عمومی در آمد :مســابقه ملی (مستند اجتماعی،
مستند انقالب اســامی ،مســتند تاریخ و تمدن ،مستند
تجربی ،مســتند دفاع ،مقاومت و پایداری،مستند دینی و
رضوی ،مستند سیاسی ،مســتند علمی و فناوری ،مستند
محیط زیست و طبیعت ،مستند مشاهیر و مفاخر)-الزم به
ذکر است که به جز دو بخش سیاسی ،علمی و فرهنگی هر
کدام از بخشهای مسابقه ملی خود در سه بخش مستندهای
کوتاه ،مستندهای نیمه بلند و مستندهای بلند به نمایش
در آمدند .بخش ویژه (پاسداشت سال همت مضاعف و کار
مضاعف) ،بخش جنبی (مرور آثار مستندسازان استانهای

خوزستان ،کردستان و یزد) و بخش بینالملل.
پنجمین جشنواره سینما حقیقت با شعار «بر مدار حقیقت»
در سه بخش اصلی «مسابقه ملی»« ،مسابقه بینالمللی» و
«جنبی» برگزار شد که بخش مسابقه ملی شامل پنج حوزه
زیر بود:
 -۱بخش آزاد -۲ ،بخش مسابقه گونههای مستند موضوعی:
مستند قومشناسی،مستند جنگ ،مستند سیاسی ،مستند
تاریخی ،مستند علمی ،مستند پُرتره ،مستند دینی-آیینی،
مستند اجتماعی ،مستند زیست محیطی ،مستند ورزشی،
مستند قضایی -۳ ،بخش مســابقه آثار مستندهای «تلفن
همراه» با رویکرد حوادث اجتماعــی (حداکثر  ۹۰ثانیه)،
 -۴بخش مســابقه تولیدات  ۵دقیقهای مستند با رویکرد
«خانواده» -۵ ،بخش آثار مســتند صنعتی و کشاورزی ،به
منظور پاسداشت سال جهاد اقتصادی.
ضمن اینکه انتخاب بهترین فیلم کوتــاه (تجربی زیر ۳۰
دقیقــه) ،نیمه بلنــد (تلویزیونی ۳۰تا  ۶۰دقیقــه) و بلند
(سینمایی-باالی  ۶۰دقیقه) از مهمترین رویدادهای رقابتی
بخش «مسابقه ملی» جشنواره بود.
ششمین جشنواره سینما حقیقت در ســه بخش مسابقه
ملی (مستند آزاد ،مستند اجتماعی ،مستند پُرتره ،مستند
تاریخی ،مستند جنگ ،مســتند خانواده ،مستند دینی و
آیینی ،مستند زیست محیطی ،مســتند سیاسی ،مستند
قومشناســی) ،بخش ویژه حمایت از کار (پاسداشت شعار
سال) ،بخش بینالملل (مســتند کوتاه ،مستند نیمه بلند،
مستند بلند) برگزار شد.
هفتمین جشنواره سینما حقیقت با شعار «چـشم حـقیقت،
حماسه باران» ،توسط مرکز گســترش سینمای و مستند و
تجربی برگزار شد .بخشهای مختلف هفتمین دوره جشنواره
بینالمللی سینماحقیقت به این شرح بود :مسابقه ملی (بخش
آثارموضوعی،بخشویژهمستندهایسیاسیواقتصادی،بخش
ویژهفیلمهایبلند«مستند-داستانی»،بخشجوایزفنی،بخش
بهترین فیلمهای جشنواره) ،بخش مسابقه بینالملل ،بخش
جنبی (قاب ستاره ،بخش رو در رو ،شب نقد) و بخش جنبی
بینالملل(بخشنمایشهایویژه،بخشپرترهبینالملل،بخش
آینه بدون قاب و بازار فیلم مستند).
هشتمین جشنواره سینما حقیقت با شعار «حقیقت بهترین
راهنماست» از فرمایشــات حضرت علی(ع) از  ۹تا  ۱۶آذر
در سینما ســپیده و فلســطین برگزار خواهد شد .امسال
جشنواره «شهید آوینی» با سینما حقیقت ترکیب شده و
یکی از بخشهای این جشنواره خواهد بود .دو بخش جنبی
هم با عنوان «مستند شــهر» و «مستند صنایع دستی» به
جشنواره اضافه شده است (این دو بخش با همکاری سازمان
زیباسازی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری به جشنواره افزوده شدهاند) .همچنین امسال
بخش تصویر عاشورا به دلیل همزمانی جشنواره با ماه صفر
به جشنواره اضافه شده اســت .در هشتمین دوره جشنواره
بینالمللی ســینما حقیقت اداره جلســات نقد و بررسی
فیلمهای مســابقه ملی به انجمن منتقدان و نویسندگان
سینمای ایران واگذار شده که این انجمن در دوره گذشته
جشنواره فیلم فجر نیز اداره جلســات پرسش و پاسخ را به
عهده داشته است.
جشنواره امسال در بخشهای مسابقه ملی (فیلمهای کوتاه،
نیمه بلند ،بلند) ،مسابقه بینالملل (فیلمهای کوتاه ،نیمه
بلند ،بلند) ،جایزه شهید آوینی (با موضوع فیلمهای مستند
حوزه مقاومت ،انقالب اســامی و دفاع مقــدس) ،تصویر
عاشورا (فیلمهای مستند با موضوع مفاهیم فرهنگ عاشورا)،
بخشهای جنبی ملی و بینالمللی (بخش مستند شهر «با
مشارکت سازمان زیباسازی شــهر تهران» ،بخش مستند
صنایع دستی و هنرهای سنتی «با مشارکت سازمان صنایع
دستی و هنرهای ســنتی» ،مرور سینمای مستند اصفهان
«با مشارکت شهرداری اصفهان» ،نکوداشت پیشکسوتان
سینمای مستند اصفهان ،مستند تجربی «نمایش فیلمهای
برگزیده مستند -تجربی خارجی و ایرانی که در برگیرنده مرز
واقعیت و خیال ،با ساختارهای متفاوت است» ،نمایشهای
ویژه «نمایش آثار مستند برتر و روز جهان» ،پرتره «نمایش
مســتندهای پرتره از چهرههای علمی ،ادبی ،سیاســی و
هنری ایران و جهان» ،کیهان ما «نمایش فیلمهای مستند
روز جهان با گرایش علم ،نجوم ،طبیعت ،محیطزیســت و
حیاتوحش» ،آیینه یک جشنواره «مروری بر مستندهای
منتخب یک جشنواره معتبر جهانی» ،چشمانداز سینمای
مستند یک کشور و مرور آثار یک مستندساز بزرگ جهان)،
بخش بازار بینالمللی فیلم مســتند (با توجــه به اهمیت
سینمای مستند ایران ،ســازمان جشنواره سینما حقیقت
در نظر دارد تا چهارمین «بازار بینالمللی فیلم مســتند»
را همزمان با جشــنواره برگزار کند) ،کارگاههای تخصصی
و نمایشگاه تجهیزات سینمایی مرتبط با سینمای مستند
برگزار خواهد شد.

محمدعلیفارسیکارگردانمستند«ابرهادرراهند»

اگربهدنبالگسترشتشیعهستید

این فیلم را ببینید

مستند «ابرها در راهند» مستندی اجتماعی درباره سوژهای جذاب و متفاوت (رشد اسالم و شیعه در اروپا)
احمد
محمد
اسماعیلی است .مستندی که میکوشد بخشی از حقایق و واقعیتهای موجود درباره شیعیان اروپا و کشور آلمان را
به تصویر بکشد .محمدعلی فارسی کارگردان این مستند جزو با تجربههای این عرصه است و سالها در
حوزه مستندسازی در ژانرهای مختلف کار کرده است« .مهاجران»« ،مجنون» و «عمر خیام» از جمله کارهای شاخص
فارسی محسوب میشود .با این مستندساز کهنهکار درباره ساختار مستند «ابرها در راهند» گفتگویی انجام دادهایم.
مستند «ابرها در راهند» در چه گونه مستند قابل
ارزیابی و بررسی است؟
نمیدانم در چه گروهی میتوان ارزیابیش کرد .احتماالً
مستنددینیاست.
چه ویژگیهایی دارد که از لفظ دینی برای مستند
«ابرها در راهند» استفاده کردهاید؟
به صورت کلی و جامع درباره دین و شریعت در این مستند
بحث و بررسی انجام میشــود .این مستند قصه زندگی
یک مسلمان شیعه ترکتبار است که به کمک چند تا از
دوستانش در شهر بزرگی مثل فرانکفورت مسجدی زیبا و
باشکوه میسازد .تالش کردم نشان بدهم که اگر قرار است
دنبال گسترش تشیع در جهان باشیم بهترین و مؤثرترین
راه استفاده از آدمهایی است که استعداد انجام کارهای
بزرگ را دارند و میتوانند کارهای مؤثری انجام بدهند .باید
اینآدمهاراشناختوباحمایتازتواناییهایشانبهرهالزم
رابرد.درحالیکهمادرکشورماننسبتبهاینموضوعمهم
بیتفاوتهستیموباصرفهزینههایهنگفتکارهایغیر
مؤثری انجام میدهیم و آدمهایی به اروپا میفرستیم که
خودشان وارد محیط جدید میشوند ،تحت تأثیر محیط
جدید قرار میگیرند ،نمیتوانند کار درستی انجام بدهند
وشناختی هم از محیط پیرامونشان ندارند .بنابراین در
مستندم تأکید کردم اگر به دنبال گسترش تشیع هستید
باید از این آدمهای آشنا به محیط و کارا استفاده کنید.
بنابراین اعتقاد دارید که کارهای خودجوش مردمی
در بحث گسترش شــیعه در اروپا به مراتب اثرگذارتر از
فعالیتهایدولتیاست؟
بله ،من هم تأکید به این مسئله دارم .در همین آلمان و شهر
بندری هامبورگ مسجدی با قدمت بیش از پنج دهه داریم
که بسیار بودجه سالیانه برای اداره کردن دارد و نمایندهای
از ایران به آنجا برای تولیت امور اعزام میشود و موردی
وجودداشته که شیفتهمحیطشدهوبازنگشته است .نکته
جالب ،محافظهکاری مدیریت مسجد هامبورگ است و با
این رویکرد هم به شدت تحت نظر نیروهای امنیتی آلمان
هســتند و آلمانها تصور میکنند که مدیریت مسجد،
دولتی است و آمدهاند که کار سیاسی کنند .مدیر مسجد
فرانکفورت در تمام ردههای مختلف دولتی آلمان صاحب
نفوذ اســت و مورد حمایت قرار میگیرد و با تمام ادیان
ابراهیمی هم تعامل و ارتباط دارد .برای مســجد مجمع
تشکیلدادهوحتیدربارهگسترشجریاناتتکیفریبارها
سخنرانی کرده است .بنابراین تصدیق کنید که این جریان
خیلی تأثیرگذارتر از جریان اولی اســت .بنابراین با کلی
هزینه که برای تربیت نیروهای تبلیغی انجام میدهیم باید
باهوشمندیازاینآدمهاحمایتکنیمکهبتوانیمبهمنافع
ومقاصدموردنظرماندستپیداکنیم.

مبنای دین در این مسجد به مسلمانان
آموخته میشود و بعد از ماجرای۱۱
سپتامبرمسلمانانبهشدتتحت
فشار بودند و احساس ترس داشتند.
این گروه به مسلمانان روحیه امیدواری
میدادند و پیشبینیهایشان درست
از کار درآمد و گرایش به اسالم در اروپا
چند برابر شد
اصلیت این آدم مربوط به چه کشوری است؟
یک شیعه اهل کشور ترکیه است و نامش اوران کوناچی
است .برای کاری به آلمان رفته بودم و راهنمای گروه ایشان
را به ما معرفی کرد و شغلش هم وکالت است و وکیل مبرز و
درجه یکی است و در حدود چهل و چند سال سن دارد.
از نسل مهاجران ترک تباری است که بعد از جنگ
جهانی دوم برای کار به کشور آلمان رفتهاند؟
بله ،نسل سوم ترکان آلمانی اســت که در کشور ریشه
دواندهاند.
موقعی که با کوناچی درباره ساخت مستندی درباره
زندگیشصحبتکردید،چهواکنشیداشت؟
در ابتدا چندان مایل نبود دربارهاش مستند بسازم .متوجه
شدیمکهمقلدآیتالهخامنهایاستوبعدبهشرطیحاضر
شد که مستند دربارهاش بسازم که من ترتیب مالقاتش را
با رهبر معظم انقالب آیتاله خامنهای بدهم .من در جواب
گفتم که تالشم را انجام میدهم که این مالقات انجام شود.
ازآنجاییکهکسیبرایماترهخردنمیکند،تاامروزتالشم
بینتیجهماندهاست!فیلممحصولحوزههنریاستوباید
ترتیباینمالقاترابدهندکههنوزکاریانجامنشدهاست.
بعد از اینکه نتوانستم این مالقات را برنامهریزی کنم به من
اعتراضکردوبعدهاحسابیدوستشدیم.موقعیکهفیلم
را دید از آن خوشش آمد و به من پیشنهاد کار در آلمان و
فرانکفورت را داد و به من گفت میتوانم در شبکه زددیاف
آلمانوسایرشبکههایآلمانیمستندهاییدرتبلیغشیعه
بسازم که نشد چنین کاری را انجام شود.
درمستند«ابرهادرراهند»بهچهبخشهاییاززندگی
سوژه پرداختهاید؟
عالوه بر تأکید بر فعالیتهــای بیرونی و اجتماعیش به
شخصیت و زندگی خانوادگیش هم پرداختهام .آدمی که
رویکرد جدیدی در زندگی شیعیان شهرهای مختلف اروپا

بخششهیدآوینی
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روایت جدید از یک جنایت قدیمی

چهکسیماراکشت

حادثه  ۱۷مرداد سال  ۱۳۷۷و
شهادت 9نفر از دیپلماتهای
ایرانی در مزار شریف بعد
از گذشت ۱۶سال ،هنوز
چون رازی سر به ُمهر است
ومحمدحسینجعفریانبا
ساختمستند«چهکسی
ما را کشت» تالش کرده تا
کنکاشی پیرامون این موضوع
داشته باشد .این فیلم در بخش
مسابقهملیوجایزهشهید
آوینی پذیرفته شده و از ساعت
 18:15روز نخست جشنواره
(یکشنبه ۹آذر) در سالن
شماره ۲سینمافلسطینروی
پرده میرود.

جلسات نقد و بررســی فیلمهای مســابقه ملی هشتمین دوره
جشنواره بینالمللی ســینما حقیقت توسط انجمن منتقدان و
نویسندگان سینمای ایران برگزار میشود.
این جلسات از ساعت  ۱۸عصر هر روز ،در سالن شماره ۳سینما
فلسطین برگزار میشــود تا آثار منتخبی از بخش مسابقه ملی
جشنواره توسط اعضای انجمن منتقدان مورد نقد و بررسی قرار
گیرد .مسئولیت این نشستها بر عهده کیوان کثیریان است .از
دیگر همکاریهای جشنواره سینما حقیقت با انجمن منتقدان
میتوان به نقد تمامی فیلمهای بخش مسابقه ملی و برخی آثار
بخش بینالمللی جشنواره سینما حقیقت اشاره کرد که توسط
جمعی از اعضای انجمن منتقدان صورت میگیرد تا روی سایت
جشنواره ،نشریه روزانه و رســانههای جمعی درج شود .انجمن

منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ،فیلمهای مستند بخش
«مسابقه ملی» هشتمین دوره جشــنواره سینما حقیقت را نیز
داوری خواهند کرد تا بهترین فیلمهای مســتند سال از منظر
منتقدان سینما انتخاب و در جشن منتقدان خانه سینما که دی
 ۹۳برگزار میشود ،معرفی شوند.
گفتنی است؛ پیش از شروع جلســات نقد و بررسی و از ساعت
17:30عصر هر روز ،از کتابهای جدیــد بخش پژوهش مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی که به بهانه برپایی جشنواره
بینالمللی ســینما حقیقت منتشر شــده هم رونمایی خواهد
شــد .برای این منظور ،تیزرهای تصویری رونمایی کتابها نیز
تهیه شده که هر روز در ســالن شماره  ۳سینما فلسطین پخش
خواهد شد.

عکس از میالد بهشتی

مستند  ۶۱/۲/۲۵درباره کشته شدن زنی در
جریان ترورهای اول انقالب ساخته شده است.
این واقعه از زاویه دید یک نقاش که در آن زمان
کودکی هشت ساله بوده روایت شده و کارگردان
ســعی کرده با اســتفاده از ویدئو گرافیک در
ساختار مســتند و ارائه مدارک و مستندات
مربوط به ترور در ساختاری جدید از روشهای
تکراری روایت در مستند فاصله بگیرد .استفاده
نکردن از مصاحبه (مگر در تصاویر آرشیوی و
ارائه مصاحبههای قدیمی درباره اتفاق) و گفتار
متن داستان گونه ۶۱/۲/۲۵نیز انتخابهایی در
همینراستاهستند.
بازســازی کردن واقعه در محل واقعی ترور
(تقاطع خیابــان آذربایجان تهران و خیابان
اســکندری) جایی که هنوز تا حدی حال و
هوای قدیمی خــود را حفظ کرده و نمایش

رویداد در کنار ساختمانهایی مانند «حمام
قدیمی» که از سالها پیش هنوز سر جایشان
هستند در کنار اشــارات مستقیم و مستند
در گفتــار متن فیلم فضای داســتانی را در
این مستند ایجاد کرده است .البته مشاهده
مدارک و نشــانههای باقی مانده از ماجرا در
البهالی این فضای داســتانی نیــاز به دقت
زیاد مخاطب دارد .از جملــه خبرهایی که
در روزنامههای کیهــان و اطالعات درباره
این اتفاق چاپ شدهاند ،در فیلم در تلفیق با
نشانههایی درباره واقعه مث ً
ال زمان اتفاق که
در ســاعت  7:30صبح بوده است به شکلی
موجز ارائه میشوند.
در سکانس پایانی ،فیلم وارد فضای رئال و امروز
خانواده «زهرا کردی» قربانی بیگناه ترور که
یکرهگذرعادیدرخیابانبودهاستمیشودو

کودکی که در زمان ترور همراه مادرش بوده نیز
در کنار مزار مادرش به تصویر کشیده میشود.
افتتاح یک مدرسه به دست پسر بزرگتر زهرا
کردی در تهرانسر تهران که به نام «زهرا کردی»
تغییر نام داده است نیز در سکانس پایانی نقطه
اتصال فضای بازسازی شــده با امروز و فضای
واقعی است.
مستند ۶۱/۲/۲۵ازمحصوالتانجمنسینمای
انقالب و دفاع مقدس است که به کارگردانی

الهام حسامی ساخته شده است .پویان کفیلی
تصویربردار و بهزاد نعلبندی ویدئوگرافیست در
این پروژه همکاری کردهاند« .کیمیا بهروزی»
و «رشید آقایی» نیز در بازسازی صحنههای
ترور حضور داشتهاند .بنیاد روایت در دو سال
گذشته با موضوع «ترور» تولیداتی داشته است
که تعدادی از فیلمهای ســاخته شده در این
مجموعه را در جشنواره مختلف سال گذشته
دیدهایم.

