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سینمای جهان
حمایت از حقوق یکسان در قراردادها

مت دیمون و بن افلک
داوطلبشدند

مت دیمون و بن افلک با اعالم حمایت از ســخنان
برنده جایزه اســکار اعالم کردند در قراردادهای بعدی با
توجه به خواست وی از حقوق همه اقلیتها یکسان دفاع
میکنند .مت دیمون و بن افلک که از طریق کمپانیشان
پرل استریت شریک تهیه فیلم هستند ،اعالم کردهاند که
در تمام قراردادهای آیندهشان در این کمپانی مادهای را
لحاظ خواهند کرد که از تنوع نژادی و جنسیتی اطمینان
حاصل میکند .این خبر را فنشن کاکس دیجیووانی،
بازیگر و تهیهکننده که همکار آنها در این کمپانی است،
ت بای
دوشنبهشــب و زمانی که در فستیوال فیلم ساو 
ساوتوست ( )SXSWبود از طریق توییتر اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر  ،این حرکت یک هفته پس
از این صورت گرفته که فرانســیس مکدورماند برنده
جایزه اســکار بهترین بازیگر زن سال شد و از سخنرانی
خود استفاده کرد تا توجه همه را به یک ماده قانونی در
قراردادها جلبکند که باعث برابری و گوناگونی بیشتر
خواهد شــد .مایکل بی .جــوردن که یکی از نقشهای
اصلی فیلم به شــدت موفق «پلنگ ســیاه » است هم
چند روز پیش اعالم کرده بــود در تمامی قراردادهای
بستهشــده از طریق کمپانی تهیه خــود یعنی آوتالیر
سوسایتی پروداکشــنز از این ماده استفاده خواهد کرد.
کاکس دیجیووانی در اعالمیه خود به جوردن هم اشاره
کرد .او نوشــت :ممنون که همیشه از نمایش و شمول
گستردهتر در صنعت فیلم حمایت کردهای .از طرف پرل
اســتریت فیلمز ،مت دیمون ،بن افلک ،جنیفر تاد ،درو
وینتون و من از حاال به بعد در تمام پروژههایمان از ماده
قانونی شمول و گوناگونی استفاده خواهیم کرد .در اتاق
پشتصحنه مخصوص رسانهها در نودمین جوایز اسکار،
مکدورماند توضیح داده بود که میتوان این ماده قانونی
را به قراردادها اضافه کرد تا بر طبق آن حداقل  ۵۰درصد
ت دیگر
از مجموعه دستاندرکاران فیلم از نژادها و جنیس 
باشند .مساله گوناگونی و شمول در هالیوود در ماههای
اخیر شدت گرفته و موفقیت چشمگیر «پلنگ سیاه» هم
به آن کمک کرده است.

همکاری مجدد نیکول کیدمن
باتلویزیون

نیکول کیدمن بار دیگر با همکاری دیدیو ای کلی در
سریالی برای شبکه اچبیاو جلوی دوربین میرود.
اچبیاو بار دیگر سه چهرهای را که برای ساخته شدن
ســریال کوتاه و موفق «دروغهای کوچک بزرگ» گرد
آمده بودند ،جمع کرده تا یک مینی سریال بزرگ بسازد.
گفته شده این مینی سریال با عنوان «برگرداندن» با
بازی نیکول کیدمن و با حضــور دیوید ای کلی و برونا
پاپاندرآ ساخته میشود .به گزارش مهر؛کیدمن قرار است
در نقش تهیه کننده هم حضور داشــته باشد و در این
ســریال که با اقتباس از رمان هانف کورلیتس با عنوان
«نباید هرگز میدانست» نوشته شده ،بازی نیز بکند.
کلی به عنوان تهیه کننده اجرایی ،نویسنده و مجری
در این مجموعه حضور خواهد داشت .پاپاندرآ نیز از تهیه
کنندگان اســت .اچ بیاو از گــرد آوردن دوباره این تیم
ابراز خوشــحالی کرده است .این سه نفر با هم در شکل
دادن مینی ســریال موفق «دروغهای کوچک بزرگ»
نقش اساسی داشتند و این سریال موفق به کسب جایزه
امی شد .در مینی سریال جدید ،کیدمن در نقش گریس
ساکس بازی میکند .او یک درمانگر موفق است که قصد
دارد تا نخستین کتابش را نیز منتشر کند .وی همسر و
فرزند پســری دارد که به زودی در نیویورک به مدرسه
نخبهها میرود اما چند هفته پیش از انتشــار کتابش با
رویدادهای جدید در زندگیاش روبه رو میشود و شاهد
مرگی خشونتبار و همسری است که ناپدید شده است.
هنوز کارگردانی برای این مینی سریال انتخاب نشده
اســت .کیدمن با ابراز خوشحالی از حضور در این مینی
ســریال از ادامه همکاری با اچبیاو و دیوید ای کلی ابراز
خوشحالی کرد و این امر را مایه افتخار خود خواند.
کلــی نیز گفت از این کتاب لذت برده و شــخصیت
روانشناســانه این تریلر را خیلی دوست دارد .وی گفت
از اقتباس از این رمان لذت برده است .کیدمن که برای
کار در «دروغهای کوچک بزرگ» هم جایزه امی و هم
گلدن گلوب را کسب کرده در سال  ۲۰۱۸برنامه شلوغی
دارد و به عنوان تهیه کننده و بازیگر برای قسمت دوم این
سریالبرمیگردد.اوبازیگرفیلمهایسینمایی«ویرانگر»،
«پسر حذف شده» و نیز «آکوآمن» خواهد بود.

فرهنگ و هنر
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به بهانه تولد حسین گلگالب بررسی شد؛سرود «ای ایران» چگونه خلق شد و ماندگار ماند

اتحاد زیر سایه یک ترانه ملی

فرهاد فخرالدینی ،محمدجلیل عندلیبی ،شهرام ناظری ،ساالر عقیلی و محمد گلریز از راز مانایی «ای ایران» میگویند

غالمحسین بنان ،حسین گلگالب و روحاهلل خالقی  73سال پیش اثری ساختند که ترجمان عیان جاودانگی است
همدلی|علینامجو -کش آمدن تصاویر و صداها در ذهن ،آن هم سربزنگاه شاید برای بسیاری از ما تجرب ه
دور و ناآشنایی نباشد .لحظه ای که در خیابانی شلوغ و پرسر و صدا دل شوره می آید سراغ دل آدمی و چند
لحظه بعد برخورد با ماشینی در همان خیابان دلیل دلشوره را آهسته تر از ریتم معمول عبور رویدادها از جلوی
چشم ،به تصویر می کشد و دورتر و دیرتر از مرگ سهراب نوشداروی دلگیری و افسردگی را عیان می کند،
تجربه ای آشناست برای اغلب آدمها از کش آمدگی نوار صدا و تصویر دریافتی ذهنشان .آن روز هم کش آمد
صدا و تصویر اما ادامه پیدا کرد تا امروز .برافروخته شده بود از این تعرض ،شاید تماشای این صحنه کبریتی شد تا
احساسات گل گالب که از قبل تحریک شده بود را به آتش بکشد ،راهش را بدون لحظه ای درنگ صاف بگیرد
تا انجمن .به آستانه انجمن موسیقی ملی که رسید گامهایش را محکم تر کرد و به محض روبه رو شدن با روح
اهلل خالقی آهنگساز نام آشنای تاریخ معاصر ایران لب به شکوه گشود از غم زمانه ای که بیش از آنچه می شود
تصور کرد ،ادامه دار شد و ماند .اول کار ،صراه افتاده بود برای رفتن به دفتر موسیقی ملی .به خیابان هدایت که
رسید ،قدم هایش را تندتر کرد .با روح اهلل خالقی قرار داشت .هفته ای چند بار می رفت آنجا .این بار اما مالقات با
پروفسور موسیقی ایران بر بوم تاریخ هنر ایران نقشی زد که تا امروز باقی است و هنوز شنیدنش تازگی دارد .دکتر
حسین گل گالب گیاه شناس ،شاعر و نوازنده ایرانی بنا داشت برود به دیدار دوست آهنگسازش اما کمی مانده
بهانجمنموسیقیملیدرهمانخیابانیکهساختمانانجمنواقعشدهبود،ازدحاممردمکنجکاوشکرد.قدم

ها را تندتر کرد و رفت به میان معرکه .سربازان متفقین آن روزها در ایران جوالن می دادند.در آن روزگار مردم
غرور ملی را از دست رفته می دیدند زیرا در همان دوره پرچم ایران از نقطه ای نظامی همچون پادگان استرآباد
پایین کشیده شد و متفقین پرچمشان را علم کردند .شاعر ملی ترین سرود تاریخ ایران آن روز دید که سربازان
متفقین با هموطنانش در خیابان هدایت چه کردند؟! مالقات این دو به آفرینش سرودی رسید که چند وقت
بعد در اولین کنسرت انجمن موسیقی ملی که27مهرماه سال 23در سینما تهران با صدای استاد غالمحسین
بنان به روی صحنه رفت .همان تجربه اعجاب «ای ایران» و ماندگاری در تاریخ موسیقی این سرزمین را نشان
داد ،اما شاید خالقین این سرود ملی هم فکرش را نمیکردند ،غرور زخمی مردم ایران سالها با اثر آنها ترمیم
یا الاقل تسکین مییابد .سه دهه از رفتنش میگذرد .روح حسین گل گالب دقیقا سی و سه سال و یک روز
قبل 22اسفند  63از میانمان رفت و پیکرش در بهشت زهرا آرام گرفته است .هنوز اما واژه هایی که در هوای
ایی
سرزمینشباآهنگخالقیونوایبنانپخششده،اینجاحاضرند.اینحضورطوالنیاعجابانگیزاست.چر ِ
ماندگاری سرود «ای ایران» تا امروز که بیش از73سال از تولد این قطعه گذشته ،رمز و رازی دارد که بسیاری از
اهالیهنرسالهاست،برایکشفشتالشمیکنند.
همدلی کوشید یک روز پس از سی و سومین سالمرگ حسین گل گالب به بخشی از پاسخ این پرسش
دستیابد.

ملودی برای فریاد عشق

فرهادفخرالدینی
موسس ارکستر ملی ،آهنگساز
بارها در قالب یک سوال به اهمیت موسیقی ایرانی و پیوند عاطفی که مردم این سرزمین با آن
برقرار کرده اند پرداخته ام .سوال همچنان همین است که اگر به جای زنده یاد روح اهلل خالقی،
فونکارایان به عنوان بزرگترین رهبر ارکســتر موسیقی در جهان بنا بود ارکستر گل ها را رهبری
کند آیا ماحصل کار همان مجموعه فاخر و دلربایی که امروز بخشــی از گنجینه موسیقی ایرانی
به حساب می آید بود؟ تجربه شخصی من به عنوان رهبر ارکستر موسیقی ملی در سال های رهبری این ارکستر
حاکی از عشق سیری ناپذیر مردم به کارهایی از این دست بود« .ای ایران» به عنوان ترانه ای ملی بارها از سوی
ارکســتر اجرا شد و خیلی وقت ها مســئوالن به این مسئله اعتراض کردند .فارغ از عالقه شخصی به ملودی که
خالقی بر روی شــعر مرحوم گل گالب ســاخت این اثر در قلب و جان مردم ایران رسوخ کرده است .همنشینی
گل گالب ،خالقی و بنان در «ای ایران» کاری کرد که شاید نتوان تنها از منظر فنی به آن پرداخت .بارها برایم
پیش آمده که موقع اجرای این اثر اشــک ها و لبخندهای مردم مرا تحت تاثیر قرار داده اســت .آنها یک پارچه
«ای ایران« را فریاد زده اند و زمزمه اش کرده اند .آنها عاشق ایران هستند و این اثر تجلی عشقشان به سرزمین
مادری اســت .ســال ها از خلق این اثر می گذرد و عالقه ایرانیان به آن دراز دامن تر از چیزی است که بتوان در
میان واژه ها توصیفش کرد.

تراز شایستگی

شهرام ناظری
خوانندهموسیقیایرانی
وقتی اثری تا این حد مانا می شــود به احتمال باید زمینه های تاثیرگذاری و عوامل موثر در
خلق اثر را کنار هم مورد توجه قرار داد .زنده یاد غالمحسین بنان از معدود خوانندگان موسیقی
ایرانی اســت که بر اســاس ویژگی های صوتی اش آثاری را که پیشــنهاد می شد ،مد نظر قرار
می داد .بنان وســعت صدای چندانی نداشت اما معنای شایستگی را با تمام ظرایفش نیک می
دانست .با صدایی که دو دانگ بیشتر نبود تاثیری بر آواز ایرانی گذاشت که بسیاری از مدعیانش داشتن  6دانگ
صدا آرزویش را داشــتند .گرمی و وقار آن صدا در «ای ایران» تجلی پیدا کرد .آن حس دلنشین را به چه شیوه
دیگری می شــد ارائه داد؟بنان صدایی داشت اتو کشیده ،منظم ،و زیبا .او از جمله خوانندگانی است که آراسته
آواز میخواند .از ســوی دیگر روح اهلل خالقی نقطه عطفی اســت در موســیقی ایرانی .آهنگساز شهیر میراثی از
خود بر جای گذاشــته که بعد از خودش هیچ کس نتوانســت به همان شیوه و کیفیت ادامه اش دهد .نگاه او به
ارکستراسیون چنان بود که توانست در تمام سال های فعالیتش به عنوان رهبر ارکستر گل ها آن نوع از موسیقی
ایرانی را تعریف کند و پایه هایش را استوار بر زمین هنر ایران بکوبد .همنشینی این دو با کالمی که بر آمده از
درد ،رنج ،شــکیبایی و عشــق به ایران بود باید هم تا روزهایی که هنوز نیامده اند مانا باشد و استوار .گل گالب
که ادیب بود و مدرس دانشــگاه ،در یکی از معــدود تجربیاتش مفهومی از ملیت ارائه داد که لبریز صمیمیت و

تصویر استوا ِر مرز پرگهر
ِ

ساالرعقیلی
خوانندهموسیقیایرانی
شاید بتوان ادعا کرد «ای ایران» دوست داشتنی ترین و مقبول ترین اثری موسیقایی است
که در حوزه موسیقی ملی-میهنی ارائه شده است .این اثر به دل و جان اقوام مختلف ایران
نشســته و هنوز بعد از ســال های نسبتا طوالنی که از خلقش می گذرد ایرانیان در مجامع
مختلف و در شکست ها و پیروزی ها زمزمه اش می کنند .شعر این اثر با آن نگاه اجتماعی که
کالم روانشاد گل گالب از آن برخوردار است تصویر چشم نوازی از همنشینی ایرانیان در این ملک و راز ماندگاری
و بقای سرزمینی که همه ما دوست دارش هستیم .حضور اهل موسیقی در میدان خلق آثار ملی -میهنی آنقدر
مقبول افتاده که هنوز هم هر اثری درباره ایران ســاخته می شود مردم عاشقش می شوند .از منظر موسیقایی
آهنگساز این اثر یگانه استاد بی بدیل موسیقی ایرانی است.وقتی پای زنده یاد استاد خالقی در میان باشد انتظار
شنونده جز ماندگاری چیز دیگری نیست .حاال کافی است نام زنده یاد گل گالب و زنده یاد استاد غالمحسین
بنان هم در کنار نام زنده یاد خالقی قرار بگیرد .آن وقت است که حضور و همنشینی درست معنا می شود  .در
آن دوره زمانی استاد زنده یاد غالمحسین بنان با فن آوازی بی بدیل کاری کرد که «ای ایران» ترجمان حال و
روز زندگی ایرانیان باشد .هنوز که هنوز است کالم گل گالب و ملودی منحصربفرد استاد کامل روح اهلل خالقی
تصویر ایستاده و استواری می سازد برای غرور ایرانیان؛ برای پاسداشت این مرز پر گهر!

افسردگی که حماسه شد
محمدجلیلعندلیبی
رهبر سابق ارکستر اقوام و آهنگساز موسیقی ایرانی
ســرودی است که ترانه ملی شــد .این گزاره تعبیر و
برداشــت من از «ای ایران» اســت .ماجرایی که زنده یاد
حسین گل گالب از موقعیت ایران به چشم خود دید ،بهانه
خلق اثری شد که شنیدنش هنوز روح ایرانیان را می لرزاند.
«ای ایران» این ترانه ملی از منظر موسیقایی اثری است
منحصربفرد .به نظر می رسد گل گالب تم کار را در اختیار پرفسور خالقی
قرار داده باشد .غم ملودی ،راوی تلخی زمانه است .بخشی از شعر در ابتدا گفته
شده است .شاهد این مدعا کوتاه و بلند شدن مصراع ها در ادامه کار می تواند
باشد .زنده یاد خالقی بقیه اثر را تصنیف کرده و شعر روی آنها نوشته شده
است .کشیدن نت گرد استفاده شده در گوشه عشاق نشان می دهد ،بخش
اعظمی شعر روی ملودی نوشته شده است.
کار خوب روح اهلل خالقی ،تنظیم عالی او و استفاده استاد از نغمات دشتی
نقش خود را ایفا می کند .نقش کرال در بعضی از فرازها که به خوبی جواب
بنان را می دهند نمونه ای از تنظیم خوب خالقی است .از جهت مدگردی
دشتی در درجه پنجم شور قرار دارد .خالقی دارد با نوشتن اثر در نت های باال
داد می کشد بر سر روزگار .در انتهای اثر گردش به گوشه «عشاق» و ادامه
کار در نت های باالتر ،راهی است که از مسیر آن ملودی ها فریاد می زنند.
آهنگساز ،شــاعر و خواننده هر سه در این اثر بهترین کار ممکن را ارائه
دادهاند .انسجام موجود در «ای ایران» دلیلی است بر این حضور .مسئله بعدی
نوستالژی موجود در اثر است .درست مثل همنشینی دو مفهوم جوانی و پیری
است وقتی موی سپید کرده باشید مفهومش را در می یابید .آواز خوب استاد
بنان نمونه ای است از اجرای اصیل با تحریرهایی که مختص خود اوست .بنان
دستمایه هایی از ردیف را در این فرم اجرایی در ریتم سرود اجرا کرده است.
از تحریر گرفته تا ویبراسیون های مختص موسیقی ایرانی و ...
درست مثل همیشه هنرمند حساس از رخدادها و حوادث تاثیر می گیرد.
آن روزها غم در این ملک جاری و ساری بود .با این وجود آدم ها ساده بودند
و خالص .معنویت بر صدر نشسته بود و نان حرف اول و آخر را نمی زد .اینطور
اگر نبود چطور می شد انتظار داشت زنده یاد گل گالب چنان تاثیری از آن
تلخ کامی ها بگیرد که مسبب خلق اثری شود جاودانه .حوادث آن سال ها
شد غمی برای اثر و «دشتی» هموارترین مایه موسیقایی بود که می توانست
روایت گری کند این غصه های عیان را.

سرود ملی غیر رسمی
محمدگلریز
خواننده

برای من ترانه «ای ایران» باوری است ملودیک از عشق به این ملک .ترانه ای که
بسیاری دوستدارش هستند بر خالف بسیاری از آثار تولید شده ،تمام ویژگی های
الزم برای آنکه نام سرود ملی را رویش بگذاریم دارد .هم مردمی است،هم کالمش در
یادها مانده و ماناست .به وقت شکست ها و پیروزی ها ،در لحظات آشکار شدن غم،
«ای ایران» همان موسیقی است که می شود بروید و سراغش و به ایران افتخار کنید.
در تمام سال های زندگی ام نمونه دیگری جز این اثر را سراغ ندارم که همگان با شنیدنش احساس غرور
نکنند .در تجربه کنسرت هایی که در داخل و خارج از ایران داشته ام همیشه مردم خواستار اجرای «ای
ایران« بوده اند .من از روی صحنه به هر طرف که نگاه می کردم ،می دیدم که با غرور و اشــک شــوق،
سرود را می خواند .ما هم اشک مان درآمده بود و ارکستر حال و هوای بسیار زیبایی پیدا کرده بود.این
اثر جاودانه حاصل همنشــینی افرادی است که ایرانی ترین ایرانیان اند .روان شادان غالمحسین بنان ،
حسین گل گالب و روح اهلل خالقی کاری کردند که بعد از حدود نیم قرن از خلق «ای ایران» بسیاری
از ما با شنیدنش ذهن و ضمیر را دوباره مملو از حس ایران دوستی بدانیم .یادشان گرامی باد تا همیشه!

سینمای ایران
انتقاد فرشته طائرپور از شرایط نابرابر اکران نوروزی

منتطر بیلبوردهای ارگانی و
صداوسیماهستیم

از میان  16فیلم متقاضی ،ترکیــب اکران نوروزی
با هفت فیلم کامل شــد و «خالــه قورباغه» یکی از
آثاریست که بیرون ماند .فرشته طائرپور تهیه کننده
این فیلم که اسال داور جشنواره فجر هم بود ،با انتشار
متنی طعنه آمیز با تیتر «چهل مویز و یک قلندر» از
وضعیت اکران انتقاد کرده است.
او در این یادداشــت نوشته اســت« :به زودی همه
میبینیم که ســرانجام از میان شانزده فیلم داوطلب
اکران نوروزی ،کدام فیلم ها –با تناسب و بی تناسب-
به این موقعیت دست پیدا خواهند کرد .به زودی همه
می بینیم که هر فیلم ،چه تعداد ســینما در تهران و
شهرســتان ها در اختیــار خواهد داشــت .به زودی
همــه می بینیم که کدام فیلــم یا فیلم ها ،با تکیه بر
حمایتهای باالدســتی ،عالوه بر سالن های سر گروه
و گروهی که پخش کننــده برایش فراهم می کند از
امکانات ویژه ،گسترده و تعیین کننده برخی نهادها نیز
برخوردار خواهند شد .به زودی همه می بینیم که چرا
سایر فیلم های داوطلب از حضور در این میدان رقابت
نابرابر کنار کشیدند و به اکران محدود و کم سالن آن
هم در چند سانس متغیر تن ندادند».
طائرپور در ادامه انتقادهایش نوشــته اســت« :به
زودی همه می بینیم که تبلیغات چشمگیر میدانی
ســطح شــهر از عرشــه پل های هوایی گرفته و تا
بیلبوردهــای کوچک و بزرگ -بخصوص متعلق به
ارگانهــای دولتی -در اختیار کدام فیلم یا فیلم ها
قــرار خواهند گرفت .بــه زودی همه می بینیم که
ســازمان صدا و سیمای جمهوری اســامی ایران،
چگونه با سخاوتی بی سابقه ،مکرر و مکفی ،به پخش
آنونسها و تیزرها و زیرنویسهای تبلیغی کدام فیلم
یــا فیلم ها ،آن هم در بهترین ســاعات و البالی پر
بیننده ترین برنامه های خــود خواهد پرداخت .به
زودی همه می بینیم برای کــدام فیلم یا فیلم ها،
امواج گسترده پیامک های مخابراتی جهت تایید و
تبلیغ به راه خواهد افتاد.
بــه زودی همه می فهمیم که اکــران نوروز ،۹۷
مانند اغلب سال های رفته حکایت یک مویز و چهل
قلندر خواهد بود یا قرار است با کاربرد ضرب المثل
چهل مویز و یک قلندر هم آشنا شویم».
این تهیه کننده ســینما به وضعیت فیلم خود هم
اشاره کرده اســت« :ای کاش به صاحبان سالن های
دولتی و مصادره ای ،صدا و ســیما و دست اندرکاران
جریان های تبلیغاتی ،معرفت و انصاف بیشتری بدهد
تا صرفا در اختیار یکی و نصفی فیلم نباشــند و برای
همه فیلم های اکران نوروزی نقشی حامیانه ایفا کنند.
فیلم «خاله قورباغه» من هم به یاری خدا بماند برای
وقتی که ایام ،ایام عزا و عبادت و امتحانات و… نباشد
و فیلمسازان ویژه یک دل سیر از اکران بهره برده باشند
و یا شاید هم وقتی که باالخره یک گروه سینمایی برای
فیلم های کودک –به رسم دهه شصت -تشکیل شده
باشد با ســهمی اندک و غیرقابل انتقال به فیلم های
بزرگساالن؛ ولو خیلی فاخر».

حضور فیلم کوتاه «دوستت دارم»
در جشنواره ایتالیا

فیلم کوتاه «دوســتت دارم» بــه کارگردانی بابک
حبیبی فر در جشــنواره فیلم ایتالیا به نمایش در می
آید.
فیلم کوتاه «دوستت دارم» به کارگردانی و بازی بابک
حبیبی فر در جشنواره فیلم  Skeptoدر کشور ایتالیا
به نمایش در می آید.
به گزارش مهر ،این جشــنواره که امسال نهمین
دوره اش برگزار می شــود از  ۱۱تا  ۱۴آوریل ( ۲۲تا
 ۲۵فروردین  )۱۳۹۷در شــهر کالیاری ایتالیا برگزار
میشود.
سه ســال پیش «ماهی و من» دیگر ساخته بابک
حبیبی فر جایزه بهترین فیلم این جشنواره را به دست
آورد.
عوامل اصلی «دوستت دارم» عبارتند از کارگردان،
تهیــه کننده ،تدوینگــر و بازیگر :بابــک حبیبی فر،
نویســنده :مرتضی جذاب ،فیلمبردار :حسن اصالنی،
صدابــردار :مهران بهروزی نیا ،صداگذاری :محمد رضا
مکی و سامان شهامت.

