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مردن درآب مطهر روایتگر قصه چند مهاجرافغان ا ست که قصد رفنت 
به اروپا را دارند. رونا و حامد غیرقانونی با اتوبوس به تهران می آیند 
و قصد دارند از آنجا به امید زندگی بهرت به اروپا بروند. حامد همخانه 
برود.  اروپا  به  ترکیه  از طریق  او هم قصد دارد  دوستی میشود که 
به  احتیاج  بگیرند  پذیرش  بتوانند  پناهجو  عنوان  به  اینکه  آنها برای 
دالیل محکم تری دارند، مثال تغییر دین از اسالم به مسیحیت. در این 

فاصله حامد رونا را گم کرده و در جستجوی اوست.
 

اتفاقی  سالگرد  است در  قرار  که  اند  ساخته  فیلمی  دانشجو  چند 
انقالبی  میخواهند دراقدامی  دیگر  نفر  چند  شود،  پخش  تاریخی 
سینامیی را به آتش بکشند، دقیقا مانند چهل سال پیش و در ماه های 
منتهی به انقالب ایران که در آتش سوزی عمدی سینام رکس آبادان 

چهارصد و بیست و دو نفر زنده زنده در آتش سوختند. 
آیا تاریخ مجددا تکرار می شود؟ أصال االن چه سالی است؟ ١٩٧٨ یا 
٢٠٢٠؟  آتش افروزان نه تنها در زمان سفر می کنند بلکه با عبور از 
درها و قصه های دیگر فیلم چالش جدیدی پیش روی متاشاگر می 
گشایند، آن چیزی که آن زمان صدق میکرد اکنون نیز صدق میکند: 

این مردان مصمم به انجام هر کاری هستند. 
 

پیشگام  که  میکند  ثابت  بی دقت  جنایت  با  دیگر  بار  مکری  شهرام 
برصی بسیار  نظر  از  او  است: فیلم  ایران  سینامی  در  جدیدی  نسل 
قدرمتند و چند وجهی ست و ساختار محکمی دارد. درست هامنند 
جایزه  به کسب  موفق   ٢٠١٣ سال  که  گربه  و  ماهی  او  دیگر  فیلم 
ویژه بخش افق های جشنواره فیلم ونیز به علت محتوای خالقانه 
افق  بخش  در  ایران  از منایندگان  یکی  نیز  دقت  بی  شد، جنایت 

های  فستیوال فیلم ونیز در سال ٢٠٢٠ بود.

دوستان عزیز سینامی ایران

از  گسرتده  منایی  میکند  تالش  گذشته  سال های  هامنند  ایران،  انداز  چشم  فستیوال  ژوئیه  ماه  در  و  زودی  به 
که  سینامیی  و  مستند  فیلم های  کنار  در  ایران  سینامی  جدید  های  فیلم  دهد.  ارائه  شام  به  را  ایران  سینامی 
منتخب فستیوال های معترب در رسارس دنیا بوده و برنده جوایز متعددی شده اند، تالش میکنند تنوع، جذابیت و 

تناقض های این رسزمین را به بهرتین نحو به متاشاگر خود نشان دهند. 
فستیوال چشم انداز ایران، این دوره هم به علت رشایط فعلی جهان ناگزیر به شکل آنالین برگزار خواهد شد. 
با وجود رشایط همه گیری این پاندمی در رسارس دنیا، این بحران مانع تولید فیلم های مهیج و تکان  دهنده  در 

طی سال گذشته نشد. 
فیلم مستند »کودتای ۵٣« برای اولین بار و به شکلی دقیق پرده از پشت صحنه کودتایی که منجر به سقوط دکرت 
مصدق  شد برمیدارد، به نقش پر  رنگ سازمان سیا و رسویس های اطالعاتی در این کودتا می  پردازد و تالش میکند 
به این پرسش تاریخی پاسخ دهد: چرا رابطه ایران و غرب در طول تاریخ همیشه با تنش و بی اعتامدی همراه بوده 
است؟ در این مسیر والرت مرچ، تدوینگر و طراح صدای پرسابقه هالیوود و آثار فرانسیس فورد کوپوال )اینک آخر 
زمان و پدرخوانده( و رالف فاینس که بی شک  تنها یادآور نقش آفرینی های بیاد ماندنی اش در فهرست شیندلر 
و بیامر انگلیسی نخواهد بود و شاید حتی شام را بیشرت به یاد نقش آفرینی اواخر خود در نقش ام در مجموعه 

فیلم های جیمز باند بیاندازد، تقی امیرانی را در بازبینی مدارک جدید تاریخی همراهی می  کنند. 
»جنایت بی دقت« آخرین ساخته شهرام مکری، فیلمساز تجربه گرای سینامی ایران به جستجوی چهار آتش افروز 

سینام رکس آبادان در طول تونلی تاریخی و پرپیچ و خم از گذشته تا به حال می پردازد.
»بیگاه« فیلمی شاعرانه و اولین اثر سینامیی پویا اشتهاردی در کنار مستند تکرارنشدنی »کاپیتان دریایی«  طبیعت 

بکر جنوب ایران را از منظری دیگر به ما نشان میدهند. 
در این دوره هم مانند دوره های قبل، مترکز اصلی فستیوال بر فیلمسازان زن را ادامه خواهیم داد:

قصیده گلمکانی هامنند دوره قبل مجموعه ای از  فیلم های کوتاه کارگردانان زن را برای شام تدارک دیده است. 
»رادیوگرافی یک خانواده« ساخته تکان دهنده فیروزه خرسوانی با قصه رسگذشت خانواده ای ایرانی-اروپایی و 
برنده بهرتین فیلم فستیوال ایدفای آمسرتدام مهامن دیگر این بخش خواهد بود. موضوعاتی همچون حیوانات 
وحشی خانگی و استفاده بهینه از منابع طبیعی در پزشکی جایگزین از دیگر موارد پرداخت شده در فیلمهای 

این دوره فستیوال خواهند بود.
برای آگاهی از جدول منایش فیلم ها، چگونگی متاشا و تهیه بلیط به صفحه اصلی وبسایت  فستیوال فیلمهای 

ایرانی شهر کلن و شبکه های اجتامعی ما در فیس بوک و اینستاگرام مراجعه کنید.
 

به امید دیدار حضوری شام در دوره بعدی فستیوال چشم انداز ایران 
تیم فستیوال 

جنایت بی دقت مردن در آب مطهر
کارگردان: شهرام مکریکارگردان: نوید محمودی
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هامین دوران رسبازی خود را در یک برج نگهبانی در دریای عامن 
یک  او ناخواسته در طی  میگذراند.  پاکستان  و  ایران  مرز  و در 
در  رشکت  برای  او  مرخصی  با  که  را  خود  برخورد فیزیکی مافوق 
مراسم ازدواج خواهرش مهین موافقت منیکند میکشد. حال او در برج 

نگهبانی خاطرات کودکیش با خواهر خود، مهین را مرور می کند: 
خودکشی مادر، گم شدن پدر، متام تحقیرها و برخوردهایی که این دو 
خواهر و برادر در طول زندگیشان با آن روبرو بوده اند در کنار عشق 

و همبستگی همیشگی هر دو نسبت به همدیگر.
اولین فیلم پویا اشتهاردی شعری نادروگرانبها است: 

مناظر بایر، کوه های ناهموار و ساحل به ظاهر بی پایان همه مناظر 
روح نوازی هستند که شخصیتهای فیلم را در خود گم میکنند.  یک 

شاهکار حامسی خیره کننده درباره شکنندگی زندگی یک جوان.

و  داشته  رشکت  خارجی  جشنواره های  از  بسیاری  بی گاه در 
از مهم ترین آن ها می توان  موفقیت هایی هم کسب کرده است که 
بهرتین  نامزد  آملان،  اولدنبورگ  جشنواره  فیلم  بهرتین  نامزدی  به 
کانزاس  جشنواره  فیلم  بهرتین  آسیا،  فیلم برداران  جشن  فیلم برداری 
سیتی و داالس آمریکا و جایزه بهرتین فیلم، بهرتین کارگردانی، بهرتین 

صدا و بهرتین فیلم برداری از جشن سینامی مستقل ژاپن اشاره کرد.

دعوایی در حیاط یک ویالی معمولی در شامل ایران:
پریسا که همراه برادرش از تهران به شامل سفر کرده از حمید همرس 

سابقش جهیزیه اش  را طلب میکند .اما  حمید همچنان می خواهد
 با پریسا زندگی کند هرچند با آزاده ازدواج کرده است. 

در مقابل، آزاده قصد دارد همراه با بیژن ، فامیل حمید و صاحب ویال 
یک پروژه  ساختامنی را پیش بربد و همه اینها تازه رشوع ماجراست 

...
انتخاب  را  زمانی مشخص  بازه  یک  خود  روایت  در  منگی 
را مرتب به قصه  خود  مسیر، فوکوس  این  در  کرده و دوربین 
شخصیت های دیگر داستان تغییر می دهد. در این مسیر پرده   های 
زیادی از روابط شخصیت های جوان فیلم کنار میرود. منگی اولین 
شناخته  فیلمساز  کاهانی  رضا  برادر  کاهانی  رسول  سینامیی  تجربه 

شده ایرانی است.   
 

مچاله  خود  در  تاکسی  عقب یک  صندلی  زخمی در  و  جوان  زنی 
شده است. راننده عصبی تاکسی باید هر چه رسیعرت او را به  تهران 
یک  ایجاد  برای  ناموفق  گاه درتالشی  میکند  سعی  برساند. راننده 
مکامله با مسافر و یا حتی با اتهام زنی به او، در گفتگو را باز کند: 

قاعدتا یک زن منیتواند بدون اجازه همرسش تنها سفر کند!
فرناز امینی در اولین اثر سینامیی خود با کمرتین منابع بیشرتین تاثیر 
دقیقی  البته  و  توقف ناپذیر  درامی  ماشین  درون   . ایجاد  میکند  را 
با هر چرخش جدید داستانی، درباره  را  شکل می گیرد که جزییاتی 
مسافرین و همچنین شکاف های جنسیتی جامعه ایران، افشا می کند.

 
»بزرگراه«  میگوید:  خود  کارسینامیی  اولین  فرناز امینی درباره 
درگیر  اهدافشان  به  برای رسیدن  که  است  آدم های ساده ای  روایت 
به  رسیدن  مانع  که  آنچه  هر  با  و  شده اند  زندگی  پیچیدگی های 
به هم  آن جا  زندگی  معادالت  می کنند.  مقابله  می شود،  آرزوهایشان 
را  یکی  زندگی  قوانین  و  عالقه  بین  می شوی  مجبور  که  می خورد 

انتخاب کنی و حال تو هر دو را می خواهی.

سال  کودتایی در  طی  در  ایران  وقت  وزیر  نخست  مصدق  محمد 
١٩۵٣ میالدی از کار برکنار و علیه او اعالم جرم می شود.این کودتا

تاثیرات سیاسی و اجتامعی بسیاری بر ایران، موقعیت شاه در داخل 
کشور و منطقه گذاشت. تقی امیرانی کارگردان و مستندساز ایرانی-
کارشناسان  با  مالقات  و  مختلف  آرشیوهای  از  استفاده  با  انگلیسی 
سیاسی، تاریخ دانان، کارمندان رسویسهای امنیتی و شاهدان آن زمان 
این  در  سیا  سازمان  نقش  میکند:  سالها  آن  تاریخ  به  عمیق  سفری 
رویداد،اولین ایستگاه این سفر است. امیرانی تالش می کند از طریق 
ایران و  این نکته کند که چرا  گزارش های تحقیقی سعی به کشف 
به  نسبت  پرتنش  رابطه  منطقه همیشه یک  در  بسیاری  کشورهای 

غرب داشته و دارند.

جایزه  دو  برنده  هالیوود و  ، تدوینگر مشهور  مرچ طراح صدا  والرت 
رالف  و  انگلیسی(  بیامر  و  زمان  آخر  اینک  خوانده،  اسکار )پدر 
انگلیسی،  بیامر  شیندلر،  فهرست   ( هالیوود  فاینس هرنپیشه مطرح 
باغبان وفادار( دوش به دوش امیرانی تالش میکنند با بیرون کشیدن 
تاریخ  از  قسمت  این  به  ای  تازه  شده نور  بایگانی  تاریخی  مطالب 

ایران بتابانند.

منگیبی گاه

بزرگراه

کودتای ۵٣

کارگردان: رسول کاهانیکارگردان: پویا اشتهاردی 

کارگردان: فرناز امینی

کارگردان: تقی امیرانی
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امروزه برخالف و شاید حتی به علت ممنوعیتهای مذهبی و همچنین 
مرفه  و  متوسط  طبقه  بین  در  خانگی  حیوانات  از  نگهداری  سنتی، 
ایران رشد چشمگیری داشته است. هم اکنون از مار گرفته تا رتیل، 
بسته  درهای  پشت  وحشی  گربه  حتی  و  میمون، عقرب  متساح، 
نگهداری می شوند. در این پدیده جدید مجموعه عواملی چون عشق 
به حیوانات، تنهایی و یا حتی نشان دادن طبقه اجتامعی و یا سبک 
زندگی مختص این طبقات از جامعه نقش مهمی بازی میکنند. بعضی 
ترجیح  فرزند  داشنت  به  را  حیوان خانگی  حتی  جوان  زوج های  از 
احتیاجی  آناکوندا  مار  بیرون،  دنیای  توجه  جلب  بدون  می دهند. 
و  درست  زیرزمینی  تجارت  ندارد،  هواخوری  برای  بردن  بیرون  به 
در    است  شده  موفق  آفریده  هادی  است.  گرفته  شکل  حسابی ای 
باشگاه حیوانات تصویری جنون آمیز از یک جامعه موازی ترسیم کند.

نکته مهم : ممکن است صحنه هایی از نحوه شکار مار برای کودکان 
مناسب نباشد.  

در رشوع این فیلم که مستندی روایی است، از زبان راوی می شنویم: 
»مادر با عکس پدر ازدواج کرد«. در خالصۀ روایت فیلم آمده: این 
جمله، استعاری نیست. بلکه توصیف شکلی واقعی از ازدواج والدین 
خود کارگردان است: »یه تابستون که پدر برای تعطیالت دانشگاه، از 
سوئیس به ایران اومده بود، با مادر توی یه مهمونی بزرگ خونوادگی 

آشنا شد، و ناغافل عاشق شد.«
زندگی  مذهبی،  مادری  و  سکوالر  پدر  یک  دخرت  خرسوانی  فیروزه 
نامه  ها،  عکس  از  استفاده  با  فیلم  این  در  را  خود  خانوادگی 
ها، تصاویر آرشیوی و گفتگوهای خیالی روایت میکند و اینگونه ما را 
هم همراه خود وارد داستان زندگی عاشقانه ای ایرانی- اروپایی میکند 
که همیشه هم عاشقانه منی ماند. رادیوگرافی یک خانواده به مثابه 
رادیوگرافی جامعه ای است که تالش میکند هویت ایرانی مدرنی را از 

خاکسرت گذشته خویش بیرون بکشد.

فیلم »رادیوگرافی یک خانواده« ساختۀ فیروزه خرسوانی و محصول 
مشرتک ایران، نروژ و سوئیس، اواخر سال ۲۰۲۰ برندۀ جوایز بهرتین 
مستند بلند و استفادۀ خالقانه از تصاویر آرشیوی از فسیتوال ایدفا 
در هلند شد و جایزۀ آینۀ نقره ای انتخاب مخاطبان فستیوال اُسلوی 

نروژ را نیز گرفت.

سینامی محبوب در بین مردم دوران محمدرضا شاه پهلوی ستاره های 
زیادی را پرورش داد ولی بعد از انقالب اسالمی قربانی سانسور شد 
و به عنوان سمبل گناه به جامعه معرفی می شد. در کناراینها تالش 
به  سالهاش  چند  تجربه  و  سینام  تا این  گرفت  صورت  زیادی  های 
با استفاده  میکند  تالش  شود. سحرخوشنام  سپرده  فراموشی  دست 
از  دوره  آن  شده از زن در  پرداخته  تصویر  به  از  آرشیوی  تصاویر 
سینامی ایران بپردازد، تصویری رسگردان بین یک قربانی بی دفاع و 
اغواگری مذموم در جامعه.  در این مسیر او به استثناهایی هر چند 
اندک اما بسیار مهم هم  می پردازد .نگاه او به زمینه های اجتامعی 
از فرهنگ و هویت  به یک مطالعه چشمگیر  این سینام  و سیاسی 

کشور تبدیل می شود.

نقاط  در  که  است  روز  شصت  بلوچ  ماهیگیری  دریایی،  کاپیتان 
که  ملوان  هجده  پردازد.  می  تُن  ماهی  صید  اقیانوس به  دوردست 
سمت  به  کنارک  ساحل  از  را  او  هستند  نوجوان  آنها  از  بسیاری 
در  دریایی  دزدان  مالدیو همراهی می کنند.  دریای  و  اقیانوس هند 
قاچاق  کاالی  جستجوی  ارتش که در  هلیکوپرتهای  و  کنار  و  گوشه 
به  را تهدید  خانه او  که  در  سویی، همرسی  از  اسلحه هستند  و 
دادگاه و طالق میکند و  درآمد کم او از صید سنتی  که هم اکنون 
در دنیای مدرن چندان رصفه اقتصادی ندارد از سویی دیگرچالشهای 
و ذخایر  قیمت  کاهش  به  توجه  هستند. با  دریایی  ناخدا  روبروی 
ماهی، روشهای قدیمی ماهیگیری در دراز مدت نه از نظر اکولوژیکی 

و نه از نظر اقتصادی منطقی نیستند. 
صیادان  زندگی  و  طاقت فرسا  تور  یک  شده رشایط  موفق  گوهری 
که  کند  ثبت  تصاویری  در  بهرتین شکل  به  دریا  را  روی  سنتی  بر 

شاید به زودی دیگر بدین شکل وجود نداشته باشند.

نکته مهم: بعضی از صحنه های فیلم از شکار ماهی های تن عظیم 
الجثه برای متاشای کودکان مناسب نیستند.  

باشگاه حیوانات

رادیوگرافی یک خانواده

بخت پریشان

ناخدا دریایی

کارگردان: هادی آفریده

کارگردان:  فیروزه خرسوانی

کارگردان: سحر خوشنام

کارگردان:  مازیار مشتاق گوهری
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کند. ثبت  را  رسطان  ضد  و  گیاهی  دارویی  است  تالش  در   قاسم 
او در جستجوی فرد و یا انستیتویی قابل اعتامد است و در این مسیر 
نگران آن است که افرادی این دارو را به نام خود ثبت کنند و از آن 

استفاده تجاری بربند. 
تک  تالش های مستمر  به  آور  این مستند حیرت  در  لقامن خالدی 
دهقان و تحقیق درباره ادعاهای خارقالعاده وی توسط متخصصان و 

محققان عرصه پزشکی می پردازد.

فیلم  مجله  سابق  گلمکانی رسدبیر  هوشنگ  دخرت  گلمکانی  قصیده 
است. در هجده سالگی برای تحصیل در رشته تاریخ هرن به دانشگاه 
سوربن در پاریس رفت. پس از بازگشت به ایران به فیلمسازی روی 
آورد. گلمکانی در فیلم هایش به تابوهای جامعه سنتی ایران می پردازد. 
رایج  خشونت  یا  جنسی  آزار  کودکان،  از  سواستفاده  چون  مسائلی 
نسبت به زنان. سال ٢٠١٩ کتاب او درباره زندگی علی عباسی تهیه 
کننده بنام سینامی قبل از انقالب ایران منترش شد. قصیده در زمینه 
انتخاب فیلم برای فستیوال های بین املللی هم فعالیت می کند. او سال 
گذشته برای فستیوال ما دو برنامه مجزا از فیلمهای کوتاه کارگردانان 

زن ایران تهیه و تدارک دید:  

عالیه  تحصیالت  او  است.  شیراز  ١٣۶٣در  سال  متولد  بهروزی  ایامن 
حارض  حال  در  و  کرد  آغاز  تهران  در  فیلمسازی  زمینه  در  را  خود 
دانشجوی دوره دکرتا در دانشگاه کلن اس . »فیلمی برای تو« ساخته 
او در سال ٢٠١۵ در فستیوال فیلم زوریخ به منایش درآمد. بهروزی با 
آخرین ساخته اش »عشق در منای ساخته اش « در سال ٢٠١٩ مهامن 

فستیوال ما بود.

فیلم های انتخابی این دوره عبارتند از: 

اسنپ شام رسید ساخته سارا آقابابایان 

اوریگامی ساخته مرجان هاشمی 

بگذار بگذریم ساخته مریم نراقی 

بوق ممتد ساخته قصیده گلمکانی 

زرد خالدار ساخته باران رسمد 

سینک ساخته محبوبه کالیی 

سینام کریستال ساخته مارلیس پوشل و فرناز جورابچیان

فیلمهای انتخابی این دوره عبارتند از: 

متاس ساخته فرزاد قبادی نژاد 

دروازه بان هانوفر ساخته مهری رحیم زاده

صحنه ی تاریخ ساخته سهند رسحدی 

درباره پدر، درباره مرگ ساخته فرهاد بهبهانی 

پرستیژ ساخته زهرا آهویی

اسب سفید بالدار ساخته مهیار ماندگار 

فصل هرس

فیلم های کوتاه کارگردانان زن 

با همکاری قصیده گلمکانی 

مجموعه انتخابی فیلم های کوتاه 

با همکاری ایامن بهروزی و فیدان فیلمز

کارگردان: لقامن خالدی
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شام میتوانید بلیط  فیلم ها را در رسارس آملان از دهم تا بیستم ماه ژوئن خریداری  کرده و آنالین به متاشای فیلم 

ها بپردازید. بعد از خریداری بلیط  تا ۴٨ ساعت امکان متاشای آنالین فیلم را خواهید داشت. هر بلیط  برای متاشای 

یک فیلم اعتبار خواهد داشت  و قیمت آن ۵.۵٠ یوروست. برای خریداری بلیط ونحوه متاشای آنالین فیلم ها به 

وب سایت  ما مراجعه کنید .

شام همچنین این امکان را خواهید داشت با تهیه پاس فستیوال،  ده بلیط را به مبلغ ٣۵ یورو خریداری کنید. در 

صورت متایل برای خرید پاس فستیوال لطفاً درخواست خود را از طریق ایمیل زیر برای ما ارسال کنید ، ما شامره 

حساب را برای شام ارسال کرده و پس از ریخنت پول به حساب و فرستادن یک تصویر از تاییدیه پرداخت از سوی  

contact@iranian-filmfestival.comشام، ده کد متاشای فیلم را برای شام ارسال خواهیم کرد .


