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گروه سینما و تلویزیون-  در ششمین 
کنگره بین المللی ســینمای ایران در 
اســپانیا که با حضور کارشناســان و 
پژوهشــگران از ایران و ســه کشور 
اروپایی و آمریکای جنوبی به مدیریت 
فرانسیسکو گارسیاگارسیا، زهرارضی 
و دامــون افکاری برگزار می شــود، 
موضــوع عرفان در ســینمای ایران- 
نگاهی به آثار مجید مجیدی به عنوان 

واحد درسی ارائه خواهد شد.
افتتاحیه این وبینار از ساعت ۱۳ تا ۱۵ 

امروز؛ ســه شنبه ۵ اسفند با حضور و 
ســخنان محمدمهدی احمدی رایزن 
فرهنگی ســفارت جمهوری اسالمی 
ایران در اسپانیا، حسین انتظامی معاون 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس 
ســازمان سینمایی کشــور، علیرضا 
تابــش مدیرعامــل بنیاد ســینمایی 
فارابــی، مجید مجیــدی کارگردان 
ســینما، گارسیاگارســیا از دانشگاه 
کمپلوتنســه، خــوزه آنتونیو روییس 
معاون بین الملل دانشگاه کمپلوتنسه 

مادرید، مننه گراس بلگر مدیر فرهنگ 
و جشنواره فیلم کشورهای آسیایی – 
بارســلونا، زهرا رضی محقق و رییس 
انجمن سینمایی ایران و اسپانیا، دامون 
افکاری مدیر فنی وبینار، دکتر خواکین 

رودریگز مترجم خواهد بود.
همچنین در این روز بر اســاس برنامه 
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳ فیلم رنگ خدا 
به نمایش درمی آید و معرفی و تحلیل 
این فیلم توسط گارسیاگارسیا، خوزه 
آنتونیو روییس، زهرا رضی، برناردینو 

هررا )از دانشــگاه مرکزی ونزوئال( 
و ادواردو پانوس ملوســا از دانشگاه 
دیگوپورتالس شــیلی به عنوان واحد 

درسی برگزار می شود
برنامه روز دوم این وبینار چهارشــنبه 
۶ اســفند با نمایــش فیلم بید مجنون 
و معرفــی و تحلیل این فیلم به عنوان 
واحد درسی دانشگاه توسط ادواردو 
یانوس ملوسا، زهرا رضی و آنا پرسپو 
)نویســنده و هنرمند( همراه خواهد 

بود.

در روز ســوم نیز، پنجشنبه ۷ اسفند از 
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳ به معرفی و تحلیل 
فیلم باران به عنوان واحد درسی توسط 
فرانسیسکو خوزه خیل محقق و استاد 
دانشــگاه کمپلوتنســه و پائوال گاررا 
هنرمند و محقــق اختصاص خواهد 

داشت.
در ایــن روز، اختتامیه ایــن وبینار با 
سخنان مننه گراس بلگر، زهرا رضی 

و گارسیا گارسیا برگزار خواهد شد.
عالقه مندان به شرکت در این وبینار سه 

روزه، از طریــق لینک ثبت نام و ورود 
می توانند برنامه هــای وبینار را دنبال 
کنند، ضمــن آن که برنامه های وبینار 
و اســتفاده از فیلم ها به زبان اسپانیایی 
برای عموم قابل مشــاهده خواهد بود 
و به شــرکت کنندگان در این وبینار، 
گواهی شــرکت در وبینــار از طرف 

دانشگاه کمپلوتنسه اعطا خواهد شد.
عالقه منــدان بــرای ثبــت نــام و 
بــه  می تواننــد  لینــک  دریافــت 
https://forms.gle/ آدرس 
BvgxuwhvDosyLTVa۸ مراجعه 
کنند و بعــد از ثبت نام لینک ورود به 

وبینار ارسال خواهد شد.

این وبینار با همکاری رایزنی فرهنگی 
ســفارت جمهوری اسالمی ایران در 
اسپانیا، دانشــگاه کمپلوتنسه مادرید، 
بنیاد ســینمایی فارابی، خانه آســیا، 
انجمــن ســینمایی ایران و اســپانیا، 
انجمــن علمی ایکونا۱۴ و دانشــگاه 
دیگو پورتالس شیلی برپا خواهد شد.

     وبینار ششمین کنگره بین المللی سینمای ایران در اسپانیا با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت ایران در اسپانیا با مشارکت دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، بنیاد سینمایی فارابی و خانه آسیا 
برگزار می شود.

امروز؛ بررسی آثار »مجید مجیدی« 
در اسپانیا
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گروه سینما و تلویزیون-  حتی 
برای افرادی که احساسات پیچیده ای 
دارند و یا خرافاتی هســتند، فیلم های 
ترســناک یک ســرگرمی جذاب و 

غیرقابل پیش بینی اند.
بیشتر از یک سال پیش ویروس 
ناشناخته ای در چین شیوع پیدا کرد که 
بسیاری از مردم دنیا آن را یک بیماری 
محلی محدود می دانستند. اما ویروس 
کرونا در عرض ســه ماه از غرب آسیا 
تا اروپا و آمریکای شمالی را تصاحب 
کرد و بسیاری از مردم بی گناه را صرفا 
بــه دلیل درگیری ریه هایشــان با این 
ویروس ناشناخته به کام مرگ کشاند. 
شــیوع جهانی ویروس کرونا بیشتر 

مشــاغل دنیا را تحت تاثیر قرار داد و 
یکی از آن ها صنعت سینما بود. بی گمان 
سالن های ســینما یکی از بزرگترین 
مکان هایــی بودند که به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا تعطیل شدند و تعطیلی 
طوالنی مــدت آن ها ضررهای جبران 
ناپذیری به وضعیت اقتصادی شان وارد 
کرد. گزارش های مالی نشــان می دهد 
سالن های ســینما در بیشتر نقاط دنیا 
و به ویــژه در ایاالت متحده ماموریت 
غیرممکنی برای بازگشــت به دوران 
رونق پیش از شیوع کرونا دارند. با این 

حال زندگی ادامه پیدا می کند.
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
تعــداد قابل توجهی از فیلم های مورد 

انتظار سالی که گذشت فرصت اکران 
را پیدا نکردند. اما این شرایط وحشتناک 
هم باعث نشد که هنر هفتم به درخشش 
خود ادامه ندهد. در سالی که گذشت، 
فیلم های ترسناک قابل توجهی روی 
سرویس های استریم منتشر شدند که 
اگرچه کیفیت عناوین خیره کننده هر 
ســال را نداشتند اما به هر حال عناوین 

محترمی به نظر می رسیدند.
با وجود تعطیلی سالن های سینما، 
سرویس های اســتریم و پایگاه های 
اینترنتی پخش آنالین محتوای ویدیویی 
موفق شدند تعدادی از عناوین جذاب 
ســال جاری را به آرشــیو خود اضافه 
کنند. در این میان درخشش فیلم های 
ترســناک هم خودشان را نشان دادند. 
فیلم های ترسناک با داستان های ساده و 
هیجان انگیز یکی از بهترین گزینه هایی 
هســتند که تماشاگران ســینما برای 

سرگرم شدن به آن ها مراجعه می کنند.
کمتر کســی می تواند جذابیت 
فیلم های ترسناک را انکار کند. تفاوتی 
نمی کند درباره یک عروسک نفرین شده 
صحبــت می کنیم یا قبرســتانی پر از 
روح های سرگردان. احساس ترسیدن 
و هنر ترســاندن همیشه مشتری های 
خاص خودش را دارد. در یک ســال 
گذشــته، ســینما میزبان مجموعه ای 
ارزشمند از بهترین فیلم های ترسناک 
بود. فیلم هایی که از دنیای تکراری آثار 
پیشین فاصله گرفتند و تمرکزشان را بر 

روی درگیرکردن مخاطب قرار دادند.
در ادامــه می توانید بــا بهترین 

فیلم های ترسناک سال آشنا شوید.
خانه او

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰
پس از تماشای »خانه او« با دوستان 
و آشنایان فیلم بازتان درباره بهترین فیلم 
ترســناک بودن این فیلــم بحث های 
جالبی خواهید داشــت. فیلمی که با 
خشــونت حداقل، ترسی حداکثری 
را به تماشــاگرش منتقــل می کند و 
آهسته آهسته او را در باتالق وحشتی 
روانشناختی فرو می رود. »خانه او« از 
آن فیلم های تخیلی ژانر ترسناک نیست 
که حتی در تاریکی شــب هم مسخره 
به نظر می رســند. ایــن فیلم به معنای 
واقعی کلمه تاثیرگــذار و جنون آمیز 
است. بنابراین اگر از تماشای فیلم های 
ترسناک روانشــناختی حس خوبی 
نمی گیرید شاید بهتر باشد که »خانه او« 

را تماشا نکنید.
خالصه داستان: زوجی پناهنده 
پــس از آن که فرصت پیدا می کنند تا از 
بحران و جنگ سودان جنوبی فرار کنند 
در انگلستان ساکن می شوند تا باالخره 
طعــم زندگی واقعی را بچشــند. اما 
آرامش زندگی آن ها آهسته آهسته به هم 
می ریزد؛ چون به نظر می رسد خانه ای 

که آن ها در آن ســاکن شده اند، توسط 
نیروهای اهریمنی تسخیر شده است.

خارق العاده 
نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

فیلم »خارق العــاده« یکی از آن 
فیلم های ترســناک تکــرار و قدیمی 
نیست که آهسته آهسته تماشاگر خود 
را می ترسانند و سپس پایان وحشتناکی 
برای داستان مرموزشان رقم می زنند. 
ایــن فیلم یک عنــوان کمدی فانتزی 
اســت که با کمک کلیشه های اصلی 
ژانر ترس به یکــی از آثار متفاوت در 
دنیای فیلم های ترسناک تبدیل می شود. 
بنابراین شاید بیشتر از آن که با تماشای 
فیلم »خارق العــاده« از دنیای ارواح و 
مردگان احســاس ترک کنید، از خنده 

روده بر شوید.
خالصه داســتان: زنــی مهربان 
و آرام بــه نام رز در شــهر کوچکی در 
ایرلند زندگی می کند. او تا مدتی پیش 
در حوزه امور ماورایی کار می کرده اما 
از آن جایی که تصور می کند پدرش به 
دلیل اشتباهات او جان خود را از دست 
داده تصمیم گرفته تا کار خودش را تغییر 
دهد. او حاال مربی آموزشگاه رانندگی 
است اما فردی که همسرش را از دست 
داده از او کمک می خواهد تا از شر روح 
مزاحم همســرش راحت شود. با این 
حال این پرونده هم مانند همه کارهای 
قبلــی رز مرموز و وحشــتناک به نظر 

می رسد.
یادگاری 

نمره منتقدان: ۹۲ از ۱۰۰
دنیای ژانر ترس در ســالیان اخیر 
تغییرات بســیاری را تجربــه کرده و 
کارگردانان خالق این حوزه این روزها 
صرفا بــه دنبال روایت یک داســتان 
جن گیری یا مبارزه با ارواح خونخوار 
نیستند. در ســال های اخیر، فیلم های 
ترســناک به عناوین روانشناختانه ای 
تبدیل شــده اند که بیشــتر از آن که به 
دنبال ترساندن تماشاگر خود باشند، به 
دنبال اذیت کردن و رنجاندن او هستند. 
ماموریتی که شاید در ابتدا ساده به نظر 
می آید چندان هم آسان نیست و همین 
هم باعث شده بسیاری از آثار این ژانر 
مدرن در رسیدن به اوج ناموفق باشند. 
درباره فیلم »یادگار« هم منتقدان اختالف 
نظر شــدیدی دارند. گروه عظیمی آن 
را یک فیلم ترســناک ساختارشــکن 
می دانند و البته اقلیت اندکی درباره آن 
صفتی بیشتر از یک تقلید ناامیدکننده را 

به کار نمی گیرند.
خالصه داســتان: زنی به نام کی 
همراه با دخترش سم به دیدار مادرش 
ادنا می رود. ادنا پس از مرگ همسرش 
یعنی مادر کی به تنهایی زندگی می کند 
و از بیماری فراموشی هم رنج می برد. 
کی احساس خوبی از بازگشت به خانه 

پدری ندارد اما این بزرگترین مشــکل 
او نیست. مشکل اساسی این است که 
ادنا ناپدید شده و این برای دخترش که 
هرگز رابطه خوبی با او نداشته ترکیب 
وحشتناکی از عذاب وجدان، ترس و 

کنجکاوی است.
 مرد نامرئی 

نمره منتقدان: ۹۲ از ۱۰۰
اســتودیوی یونیورسال در سال 
۲۰۱۷ تصمیم گرفت دنیای سینمایی 
فیلم های ترسناک خود را با بازسازی 
فیلــم »مومیایی« گســترش دهد. اما 
استقبال نه چندان قابل قبول تماشاگران 
و نقدهای تقریبا منفی منتقدان باعث 
شد این استودیو درباره سیاست هایش 
تجدید نظر کند. فیلــم »مرد نامرئی« 
می تواند بخشی از یک دنیای سینمایی 
باشــد اما ارتباط خاصــی با فیلم های 
قبــل و بعد از خودش ندارد. به عبارت 
دیگر، دنیای سینمایی فیلم های ترسناک 
یونیورســال که پس از حدود نیم قرن 
بازسازی شده به فیلم های تک روایی 
وابسته شــده تا تماشــاگران را بیش 
از حد درگیر نکنــد. این فیلم به دلیل 
روایت دقیقی که از آزار و اذیت زنان در 
روابط نادرست داشت، به شدت مورد 

تحسین منتقدان قرار گرفت.
خالصه داستان: سیسیلیا کاس زنی 
است که از رابطه خشن و وحشتناکی با 
همسرش آدرین گریفین رنج می برد. او 
که از این وضعیت خسته شده تصمیم 
می گیرد شوهرش را با دیازپام بی هوش 
کند و با همراهــی خواهرش از خانه 
بگریــزد. در ادامه شــرایط به گونه ای 
پیش می رود که همه مدارک خودکشی 
آدرین را ثابت می کنند. بنابراین براساس 
وصیت نامه همسر فیزیکدان سیسیلیا، 
رقم ۵ میلیون دالر به حســاب او واریز 
می شود. در شرایطی که سیسیلیا آماده 
می شــود تا زندگی تــازه ای را بدون 
همسر همیشه عصبانی اش آغاز کند، به 
نظر می رسد آدرین مانند مردی نامرئی 

به زندگی او سرک می کشد.
تاریک و شرور

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰
مانند بسیاری از فیلم های ترسناک 
دوران ما که با بودجه های اندکی ساخته 
می شوند، »تاریک و شرور« هم فیلمی از 
سینمای مستقل است که به جای تمرکز 
روی صحنه های پرهزینه تالش کرده 
داستانی ترســناک ارائه دهد و البته که 
به هدف دشــواری که تعیین کرده هم 
به خوبی دســت پیدا می کند. منتقدان 
باور دارند تالش های تحسین برانگیز 
»تاریک و شرور« برای متفاوت بودن با 
همه فیلم های سینمای ترسناک بخش 
مهمی از موفقیت فیلم را رقم زده است.

خالصــه داســتان: پــدری که 
فرزندانش ســال ها پیــش او را برای 

ساخت زندگی خودشان ترک کرده اند 
به کما مــی رود و به همین دلیل آن ها 
تصمیم می گیرند برای نگه داری از پدر 
به خانه بازگردند. اما فرزندان خانواده 
متوجه می شوند که مادرشان رفتارهای 
عجیبی از خودش بروز می دهد و اندکی 
مشکوک به نظر می رسد. آن ها متوجه 
می شوند که مادر عزیزشان باور کرده 
که شــیطانی درون خانه پنهان شده و 
می خواهد پدر خانواده را به قتل برساند.

کلبه 
نمره منتقدان: ۷۴ از ۱۰۰

اگــر بــه تماشــای تریلرهای 
روانشناختی با مضمون های مرموز و 
ترسناک عالقه دارید، فیلم »کلبه« یک 
انتخاب مناسب به نظر می رسد. این فیلم 
در ترساندن تماشاگرش به شدت موفق 
ظاهر می شود و برای نزدیک شدن به او 
سیاســت های هوشمندانه ای را به کار 
می گیرد. با این حال »کلبه« در رسیدن 
به اوج داستان مشکالت ریز و درشت 
متعددی هم دارد که در نهایت در برابر 
روایت اصلی داســتان ضعف بزرگی 

نیست.
خالصه داستان: زنی به همراه دو 
فرزندش در کلبه ای دورافتاده زندگی 
می کند. سرمای استخوان سوز زمستان 
و بــرف و بورانی که بــه همراه آورده 
وسایل ارتباطی و سیستم گرمایشی کلبه 
او را نابود می کنند. در این میان وسایل 
شخصی آن ها نیز به بی دلیل ترین حالت 

ممکن ناپدید می شوند.
گرتل و هانسل 

نمره منتقدان: ۶۵ از ۱۰۰
هانسل و گرتل نام داستانی است که 
برادران گریم سال ها پیش آن را براساس 
داستانی محلی از فرهنگ آلمان توسعه 
دادند و به روایتی هوشمندانه و جذاب 
تبدیل کردند. بنابراین طبیعی اســت 
که در طول ســال هایی که چرخ های 
صنعت سینما در حال چرخش بوده، 
اقتباس های سینمایی و سریالی متعددی 
از این داســتان محبوب ساخته شود. 
جدیدترین نمونــه آن فیلم »گرتل و 
هانسل« است که تالش می کند روایت 
تاثیرگذاری از زاویه ترســناک برادران 

گریم را نمایش دهد.
خالصه داستان: هانسل و گرتل، 
خواهر و برادری هســتند که با پدر و 
مادر فقیرشان زندگی می کنند. آن ها 
برای پیداکردن مواد غذایی، خوراکی 
و اقالم مورد نیاز خانه کوچکشان به 
جنگل تاریک و مرموزی می روند که 
به آخرین امید آن ها برای تغییر سبک 
زندگی شــان تبدیل شده است. آن ها 
به شــکل غم انگیــزی و به صورت 
کامال ناخواسته درگیر نقشه شیطانی 
جادوگــر زنی می شــوند که هدف 
بســیار وحشــتناکی در رویاهایش 

می پروراند.
جادوگرها 

نمره منتقدان: ۴۷ از ۱۰۰
رابــرت زمیکس یکی از بهترین 
کارگردانان هالیوود در سال های اخیر 
است که ظاهرا تصمیم گرفته از دوران 
اوج فاصله بگیرد و آهســته آهســته 
به سمت ســاخت آثار ناامیدکننده و 
بی کیفیت حرکت کند. »جادوگران« که 
براساس کتابی به همین نام نوشته رولد 
دال ساخته شده عمال هیچ نشانی از فضا 
و موقعیت های کتاب ندارد و حتی در 
بسط و توسعه اتمسفر شخصی اش هم 
شکست خورده به نظر می رسد. شاید 
جالب باشد بدانید که نیکوالس روگ 

هم فیلمی براساس کتاب محبوب رولد 
دال ساخته که در سال ۱۹۹۰ اکران شد. 
منتقدان »جادوگران« محصول ۱۹۹۰ 
را از »جادوگــران« محصــول ۲۰۲۰ 
جذاب تر و خوش ساخت تر می دانند 
اما این فیلم یکــی از معدود فیلم های 
ترسناک ســالی که گذشت هم لقب 

می گیرد.
خالصه داســتان: در اواخر سال 
۱۹۶۷ پســربچه ای که به تازگی پدر و 
مادرش را از دست داده برای زندگی در 
کنار مادربزرگش به روستای کوچکی 
در آالباما می رود. اما پســرک با گروه 
عجیبی از جادوگــران فریبنده مواجه 

می شود.

بهترین فیلم های ترسناک سال را بشناسید

گروه سینما و تلویزیون -کارگردان »کودک 
شو« از طراحی و تولید ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۰ 
خبر داد که با فضایی متنوع و متفاوت ســاخته 

می شود.
رضا نصیری کارگردان »کودک شو« با اشاره به 
تولید این برنامه برای نوروز ۱۴۰۰ بیان کرد: طی 
سال گذشته ۳۶ خانواده به مرحله فینال »کودک 
شــو« راه پیدا کردند و حاال قرار اســت این ۳۶ 
گــروه در قالب گروه هــای دو نفره با یکدیگر 

رقابت کنند.
وی ادامه داد: این گروه ها سه مرحله را در برنامه 
نــوروزی طی می کنند و درنهایت یک گروه به 

عنوان برنده نهایی انتخاب می شود.
نصیری درباره آیتم های برنامه نوروزی تصریح 
کرد: در این مجموعــه هنرمندان حضور پیدا 
می کنند، خاطره بازی می کنیم موسیقی داریم 
و دوبله های منتخب گذشته را پخش می کنیم. 
آیتم های مسابقه برای پخش نوروز تغییر کرده 
است و همانطور که گفته شد آیتم های متنوعی 

تدارک دیدیم.
کارگردان »کودک شــو« درباره زمان تولید این 
برنامه عنوان کرد: ضبط برنامه نوروزی شروع 
شده اســت و تا خود عید طول می کشد چون 
ایــن مجموعه برنامه تا پایان ماه رمضان پخش 

می شود.
وی دربــاره رعایت پروتکل ها نیز توضیح داد: 
»کودک شــو« نمونه موفقی از تولید برنامه در 
زمان شیوع کرونا بوده است از روزی که کرونا 
آمد برنامه متوقف نشــد و در این یک سال هم 
حتی یک روز هم تعطیل نشد. ما در زمان تولید 
برنامه در استودیو تماشاگر نداشتیم و برای برنامه 
نوروزی هم نخواهیم داشــت و پروتکل ها را 
رعایت می کنیم. هر چند وقت یک بار آزمایش 
می دهیم و خدا را شکر در این مدت تاکنون یک 
بار هم هیچکس از عوامل برنامه به کرونا مبتال 

نشده است.

نصیری با اشــاره به استقبال مخاطبان از برنامه 
عنوان کرد: این ســوال برای من وجود دارد که 
چرا چند ماه است برنامه های پربیننده تلویزیون 

اعالم نمی شود.
وی در پایان درباره ویژگی های برنامه نوروزی 
»کودک شــو« گفت: همانطــور که این برنامه 
تاکنون مخاطب زیادی را جذب کرده اســت 
در نوروز هم تدارک برنامه ای متفاوت و هیجان 
آفریــن را در نظر گرفته ایم و اطمینان می دهیم 
خانواده ها می توانند در این ایام کرونایی در منزل 
بنشینند و برنامه ما را ببینند. به ویژه که قرار است 

گروه برنده یک میلیارد ریال جایزه ببرد.

تدارک »کودک شو« برای نوروز ۱۴۰۰
گروه سینما و تلویزیون -تیزر فیلم »آوا« 
به کارگردانی ساسان کریمی و تهیه کنندگی 

سعید دادگر و لیال بلوکات رونمایی شد.
فیلم »آوا« به نویسندگی و کارگردانی ساسان 
کریمی و تهیه کنندگی ســعید دادگر و لیال 
بلــوکات پس از پایان مراحــل فنی، آماده 

پخش بین المللی شد.
هانا کامکار ، محمود نظر علیان، سهی بانو 
ذوالقدر، مهســا اقبالی، آرام یوســفی نیا، با 
حضور  فرزانه نشــاط خواه، رابعه مدنی و 
مصطفی پروین و با حضور افتخاری بیژن 

کامکار در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

در خالصه این داستان آمده: آوا بعد سال ها 
پــدر هنرمند و گوشــه گیرش را که بر اثر 
تحوالت دهه شــصت و ممنوعیت های 
موسیقی دچار بحران روحی شده بود پیدا 
می کند. او مثل پدر، هنرمند است و در حال 
جنگ با تابوهــای اجتماعی امروز و ترس 

دائم در داشتن سرنوشتی مشترک با پدر ...
ســایر عوامل این فیلم عبارتند: نریشــن: 
میکائیل شهرستانی، تدوین: مستانه مهاجر، 
مدیر فیلمبرداری: مهــدی قیصری، تیزر: 
مسعود فرجام، صداگذاری و میکس: شاهین 
خاکپور، مشــاور صدا: محمد رضا دلپاک، 

صدابردار: امیر عاشــق حسینی، آهنگساز: 
نیمــا عظیمی نژاد، طــراح صحنه و لباس: 
آذر کتابی، مدیر تولید: علی شیر محمدی، 
طراح گریم: الهام صالحی، برنامه ریز: رحیم 
روزی جوی، دستیار اول کارگردان و طراح 
جلوه های ویژه: آرش آقابیک،  اصالح رنگ: 
مانا محمد طاهر ) شرکت پیشگامان سینمای 
آریــا(، پخش بین الملل : لیال پرواز، طراح و 
اجــرای خطاطی صحنه: مصطفی پروین، 
عکاس: صبا قاســمی - امیر حقبر، طراح 
پوستر: وحید عبدالحسینی، باتشکر از: پانته آ 

فارسیجانی.

ساخت یک فیلم کوتاه با حضور بیژن و هانا کامکار


