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بازیگــر مصری در واکنش بــه حمایت رئیس جمهور 
فرانسه از توهین نشریه فرانسوی به ساحت عظیم الشأن 
پیامبر اســام)ص(، با طرح چالشی فرهنگی عنوان کرد، 
اگر واقعا به آزادی بیان معتقدید سریالی که درباره اشغال 

فلسطین توسط صهیونیست ها و استعمار انگیس بر مصر 
ساخته شده است را برای مردمتان پخش کنید!

به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، در واکنشی هنری 
نسبت به اهانت نشریه فرانسوی و حمایت امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، محمد صبحی ـ هنرمند مسلمان 
مصریـ  اعام کرده است که در برابر ادعای رئیس جمهور 
فرانسه مبنی بر اعتقاد به آزادی بیان، آمادگی این را دارد 
تا یک نســخه از سریال »ســوارکار بدون اسب« را به او 

هدیه کند.
سریال »سوارکار بدون اســب« دوره ی استعمار مصر 
توســط انگلیس و دوره اشغال و تجاوز به خاک فلسطین 

توسط صهیونیست ها را به تصویر می کشد.
محمد صبحی گفته است: من واقعا آمادگی این را دارم 
تا یک نسخه از سریال »سوارکار بدون اسب« را به امانوئل 
ماکرون هدیه کنم تا در راستای حمایت از آزادی بیان از 

تلویزیون فرانسه پخش شود.
این هنرمند مصری در ادامه گفته اســت: صهیونیست 
نوعی حاکمیت اســتکباری بر جهان است؛ صهیونست ها 

فقط ادعای یهودیت دارند.
صبحی یادآور شــده است که در دهه ۸۰ و ۹۰ اغلب 
مصری ها کاالهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را تحریم 
کردنــد. او افزوده اســت: من به دانشــجویانم نگفتم که 

کاالهایشــان را تحریم کنید بلکه بــه آن ها گفتم که هر 
چیز بدی که در میانتان وجــود دارد را تحریم کنید. اما 
باید یک صدای واحدی بین کشــورهای عرب زبان وجود 
داشته باشــد که ما را در کنار هم جمع کند. باید پیامبر 
اســام محمد )ص( را الگوی خود قرار دهیم و بتوانیم با 

هم متحد شویم.
بر اســاس این گزارش، سریال »سوار کار بدون اسب« 
به کارگردانی احمد بدرالدین برای نخســتین بار در سال 
۲۰۰۲ پخش شد و شبکه نتفلیکس هم چند ماه قبل این 

سریال را  بدون هیچ حذفیاتی منتشر کرد.
در کنــار محمد صبحی که بازیگر اصلی این ســریال 
اســت، بازیگران دیگری همچون ســیمون، أشرف عبد 
الغفور، هناء الشوربجی، شعبان حسین، وریهام عبد الغفور. 

به ایفای نقش پرداخته اند.

چالش بازیگر مصری برای رئیس جمهور فرانسه

منوچهر هــادی با انتقاد از افرادی که در پی تعطیلی پروژه های ســینمایی و 
تلویزیونی هستند، عنوان کرد که اول باید مسایل مالی هنرمندان حل شود بعد 

صحبت از تعطیلی کارها شود.
به گزارش ایسنا، منوچهر هادیـ  کارگردان سریالهای »دل« و »عاشقانه« که 
این روزها مشغول ساخت سریال »گیسو« برای شبکه نمایش خانگی استـ  در 
یادداشتی نوشته است: »از گوشه و کنار صحبت از تعطیلی پروژه های سینمایی، 
نمایش خانگی و تلویزیونی می شود، به بهانه دلسوزی و نگرانی برای اهالی فیلم 
و سریال؛ کسانی که توصیه می کنند ســریال ها متوقف شود، آیا تمهیدی برای 

معیشت اهالی سینما و ... هم در نظر گرفته اند؟
آیا فکر می کنید ما نگران جان و ســامتی خود نیســتیم؟ آیا از سینماگران 
اگر کســی مبتا به کرونا شــده و یا از دنیا رفته او را به زور سرکار آورده اند یا 

تهدید شده اند؟
نخیر همه این عزیران عقل و شعور دارند و به خواست و میل خودشان هست 
که کار می کنند و اکثر آن ها مجبورند برای گذران زندگی و معیشتشان در این 

شرایط هولناک جان خودشان را به خطر بیندازند و کار کنند.«
هادی که این روزها مشغول ساخت سریال نمایش خانگی »عاشقانه ۲« است 

در ادامه آورده است: »عزیران دلسوز اول مسایل مالی هنرمندان حوزه تصویر را 
حل کنید بعد پیشــنهاد تعطیلی پروژه ها را بدهید؛ البته که این وظیفه دولت و 
مسووالن است، ولی از آنجا که ایشان هیچ مسوولیتی جز توصیه به زدن ماسک 
ندارند، که آن را هم باید خودمان خریداری کنیم بی خیالشان می شویم، یعنی 
شده ایم، مدت هاست. پس ما را به حال خودمان بگذارید، اگر هم عمرمان به دنیا 

نبود، نبود مگر مهم است؟
توصیه من در این شــرایط این است که همه ما باید مواد بهداشتی را رعایت 
کنیم و به کار و حرفه خودمان ادامه بدهیم، مگر کســانی که نیاز مالی ندارند و 
کار نکردنشان باعث بیکاری جماعتی نمی شود. ظاهرا باید با این شرایط زندگی 
کرد. به امید ریشه کن شــدن این بیماری منحوس و سامتی همه انسان های 

مبتا به کرونا.
خدا حافظمان باشد.«

منوچهر هادی و همســرش یکتا ناصر پیش از آغاز ســاخت گیسو به کرونا 
مبتا شــده بودند. محمدرضا گلــزار از بازیگران ســریال جدید منوچهر هادی 
 هــم چندی پیش بــه کرونا مبتا شــد و پــس از بهبودی بار دیگر به ســر 

صحنه بازگشت.

واکنش منوچهر هادی به پیشنهاد تعطیلی پروژه های تصویری

اول مسائل مالی هنرمدان را حل کنید

»پیــرس برازنان« و »دنیل کریگ« بازیگران نقش »جیمز باند« به »شــان 
کانری« اولین بازیگر نقش مامور ۰۰۷ ادای احترام کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، »شان کانری« بازیگر برنده اسکار 
که ســابقه بازی در نقش »جیمز باند« را در هفت فیلم ســینمایی داشت، روز 
گذشــته در سن ۹۰ سالگی درگذشت و بسیای از چهره های هالیوودی از جمله 
بازیگران نقش »جیمز باند« نسبت به درگذشت این بازیگر اسکاتلندی واکنش 

نشان دادند. 
»دنیل کریگ« که جدیدترین بازیگر نقش »جیمز باند« اســت و تاکنون در 
پنج فیلم ســینمایی در نقش مامور ۰۰۷ بازی کــرده در بیانیه ای در رابطه با 
درگذشت »شان کانری« نوشت: »بسیار غم انگیز است که خبر درگذشت یکی 
از بزرگان حقیقی ســینما را شنیدم. شان کانری به عنوان جیمز باند و بیش تر 
از آن، در خاطرات باقی خواهد ماند. او یک دوره و یک ســبک را تعریف کرد و 
شوخ طبیعی و حضور مســحور کننده ای روی پرده سینما داشت و به ساخت 
باکباسترهای مدرن )فیلم های محبوب و پرفروش( کمک کرد. او همچنان و در 

سال های آینده نیز بازیگران و فیلمسازان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.«
»پیرس برازنان« بازیگر ایرلندی نیز که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ در چهار فیلم 
از مجموعه »جیمز بانــد« در نقش مامور ۲۰۰۷ بازی کرد در صفحه اجتماعی 
خود نوشــت: »آقای شان کانری! شما بزرگترین جیمز باند زندگی من به عنوان 
یک پســر و به عنوان مــردی بودید که خودش نیز در ایــن نقش بازی کرد و 
راهنمای همه ما بودید که قدم در راه شــما گذاشتیم. همه بازیگران جیمز باند 
به نوبه خود با احترام و تحســین به شــما نگاه می کردیم، در حالی که با تعبیر 
خودمان از نقش پیش می رفتیم. شما از هر لحاظ  به عنوان یک بازیگر و انسان 
قدرتمند بودید و همچنان تا ابد نیز باقی خواهید ماند. همه دنیا شما را دوست 

داشتند و جای خالی تان احساس می شود«.
»کانری« که به عقیده بســیاری همچنان موفق ترین بازیگر کاراکتر »جیمز 
باند« اســت که در مجموع در هفت فیلم از سری فیلم های اکشن و جاسوسی 
شــامل »دکتر نو« )۱۹۶۲(، »از روســیه با عشــق« )۱۹۶۳(، »پنجه طایی« 
)۱۹۶۴(، »گلوله آتشــین« )۱۹۶۵(، »تنها دوبار زندگــی می کنی« )۱۹۶۷(، 
»الماس ها ابدی انــد« )۱۹۷۱( و »هرگز دوباره نگو هرگــز« )۱۹۸۳( به ایفای 

نقش پرداخت. 
او  در ســال ۱۹۸۸ برای بازی در فیلم »تســخیرناپذیران« ســاخته »بریان 
دی پالما« موفق به کســب جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد و 
ســه جایزه گلدن گلوب و دو جایزه بفتا را نیز در کنار بازی در فیلم هایی چون 
»انجمن نجیب زادگان عجیب«، »ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی«، »قتل 
در قطار سریع الســیر شــرق«، »به نام رز«، »صخره«، »رابیــن هود« و ... را در 

کارنامه هنری داشت. 

پیام ماموران »جیمز باند« به »شان کانری«

نمایش ۱۵۰ اثر از ویلیام ترنر در یک نمایشگاه
»تیت بریتانیا« که پیشتر با نام نگارخانه ملی هنر بریتانیا شناخته می شد، 
نمایشــگاه بزرگی از آثار »ویلیام ترنر«ـ  نقاش مشــهور بریتانیاییـ  را برگزار 

می کند.
به گزارش ایسنا، نمایشگاهی از آثار »ویلیام ترنر« که این روزها با نام »جی 
ام دبلیو ترنر« هم شناخته می شــود، در موسسه »تیت« برگزار می شود. این 

نمایشگاه به بررسی دغدغه های یک نقاش مدرن می پردازد.
نمایشــگاه »جهان مدرن ترنر« به این موضوع که چطور این نقاش بزرگ 
منظره از روش های جدیدی برای ثبت لحظات زندگی اســتفاده کرده است، 

تمرکز دارد.
مســووالن این نمایشگاه ۱۵۰ اثر کلیدی این نقاش را گردهم آورده اند که 
از جمله آن ها به آثار امانت گرفته شــده از موسسات معتبر و آثار کمتر دیده 

شده این هنرمند می توان اشاره کرد.
این نمایشــگاه همچنین بر عاقه »ترنر« بر اصاحات اجتماعی بخصوص 

تغییر نگرش او نسبت به مسائل سیاسی می پردازد.
»ترنر« که در ســال ۱۷۷۵ در لندن متولد شده اســت، به عنوان یکی از 

مهم ترین چهره های نقاشی منظره شناخته می شود.
دولت بریتانیا به سبب ارزشمند بودن آثار »ترنر« چندین بار خروج برخی 

از آثار این هنرمند را ممنوع اعام کرده است.

انتشار یک آلبوم بر اساس آهنگ های هرمز فرهت
»پاییز پارســی« اثر مشــترک هرمز فرهت و امیرمهیار تفرشی پور منتشر 

شد.
به گزارش ایسنا، به تازگی نشر »دیواین  آرت« در کشور انگلستان اثر هرمز 
فرهت )آهنگســاز و مدرس دانشــگاه( و امیرمهیار تفرشی پور )آهنگساز( که 

آهنگسازانی از دو نسل متفاوت هستند را منتشر کرده است.
ایــن آلبوم اولین اثر آهنگســازی شــده هرمز فرهت، با نــام »توکاتا« بر 
اساس تم »کریشیم« گیلکی آشــنای عاقه مندان این حوزه است. همچنین 
ســونات های پیانوی این آهنگساز پس از ســال ها و برای نخستین بار منتشر 

شده است.
در بخش دیگر این آلبوم قطعات امیرمهیار تفرشی پور آهنگساز ایرانی قرار 
دارد که شــامل چهار اثر برای پیانو است که متأثر از فرهنگ ایران با نام های 

یسنا، جشن در پاسارگاد، پندار و شب آهنگ ارائه شده است.
نوازندگی همه این آثار توســط »مری دواال« ـ پیانیســت ایرلندی ـ اجرا 
شده و در سالن کنسرت مدرسه موسیقی منوهین انگلستان ضبط  شده است.

در حال حاضر این شــرکت نشــر موســیقی در حال آماده سازی و انتشار 
تمامی نت های این آثار است که به زودی در دسترس عاقه مندان قرار خواهد 
گرفت. شــرکت دیواین آرت در سال گذشته نیز اثری مشترک با نام »فراغی« 

از فوزیه مجد و امیرمهیار تفرشی پور را منتشر کرده بود.

تاکید اتحادیه تهیه کنندگان سینما
 بر پرداخت بدهی سینماداران و حوزه هنری

اتحادیه  تهیه کنندگان ســینمای ایران، با انتشــار اطاعیه ای از اقدامات 
قانونی تعدادی از تهیه کنندگان در جهت دریافت حق خود از ســهم فروش 

فیلم هایشان حمایت کرد.
به گزارش ایســنا، متن اطاعیه به شرح زیر است: »اتحادیه تهیه کنندگان 
انتظار دارد، صاحبان ســالن های ســینما در بخش خصوصی و حوزه هنری، 

نسبت به پرداخت حق صاحبان فیلم ها اقدام نمایند. 
 از آن جــا کــه عمده ی طلب تهیــه کنندگان مربوط به قبــل از اپیدمی 
کرونا اســت، در مواردی بیش از یک سال است که این هنرمندان پولی را که 
تماشاگران به گیشه پرداخته اند، دریافت نکرده اند. با توجه به افت ارزش پول 
ملی، این بدهکاران نه تنها باید اصل ســهم صاحبان فیلم ها را پرداخت کنند، 
بلکه الزم اســت که نســبت به جبران ضرر و زیان ناشی از این تاخیر فاحش، 

اقدام نمایند.
اتحادیه همچنین امیدوار اســت حوزه هنری به عنوان اصلی ترین بدهکار، 
توضیح دهد که با چه توجیه شرعی و قانونی این مبلغ  کان را نزد خود نگه 

داشته است. 
از سایر سالن داران محترم نیز توقع می رود با پرداخت بیش از ۱۸ میلیارد 
تومان بدهی خود به سینماگران و تافی ضرر و زیان مربوطه، وظیفه حداقلی 

خود را هر چه سریع تر انجام دهند.«
به تازگی جمعی از تهیه کنندگان در پی پیگیری مطالباتشان از سینماداران 

مطرح کردند که قصد دارند به قوه قضایه شکایت کنند.

اعالم نتایج اولیه جایزه »صادق هدایت«
نتایج اولیه نوزدهمین دوره مسابقه ادبی »صادق هدایت« اعام شد.

به گزارش ایســنا، دبیرخانه این جایزه اعام کرده، زمان پذیرش داســتان 
برای این مســابقه روز ۳۰ مهرماه ۹۹ به پایان رســید و در این دوره ۱۳۰۰ 
داستان از خانم ها و آقایان نویسنده از ایران و خارج از ایران ارسال شد که ۳۵ 
درصد خانم ها و ۶۵ درصد آقایان در مســابقه حضور داشتند. ضمنا بیشترین 
داســتان ها به ترتیب از استان های خراســان، اصفهان، لرستان، خوزستان و 
کرمانشاه ارسال شــد. نویسندگانی که از خارج از ایران داستان ارسال کردند 

عمدتا از کانادا، آلمان، انگلیس و افغانستان بودند.
پس از گذر از مرحلــه اول داوری، برترها به مرحله دوم راه پیدا می کنند. 
در مرحله دوم هر داور ۱۰ داســتان را برحســب تقدم انتخاب و به دبیرخانه 
مسابقه اعام می کند. از میان آن ها داستان هایی که رتبه باالتری کسب کنند 

برنده خواهند شد.
داستان های برتر اوایل بهمن ماه همراه با نام نویسنده اعام می شوند و چهار 
نفر از برندگان نهایی روز ۲۸ بهمن ماه ۹۹ که مصادف با ســال روز تولد صادق 
هدایت اســت معرفی می شــوند و جوایز خود را دریافت می کنند. به بهترین 
داستان تندیس »صادق هدایت« و به سه نفر دوم لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
دبیری نوزدهمین دوره مســابقه ادبی »صــادق هدایت« بر عهده جهانگیر 

هدایت است. 

تعطیلی سینماها در فرانسه، آلمان و انگلیس
با بروز موج جدید شــیوع ویروس کرونا در اروپا، برخی کشــورها با اعمال 
مجدد شــرایط قرنطینه، از تعطیلی حداقل یک ماهه ســالن های سینما خبر 

دادند.
به گزارش ایســنا، »بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا همزمان با موج 
دوم شــیوع ویروس کورنا در این کشــور با اعمال دومین مرحله قرنطینه در 
ســطح ملی اعام کرد که از تاریخ ۵ نوامبر )۱۵ آبان( تمامی کسب و کارهای 
غیرضروری از جمله سالن های سینما برای مدت حدودا یک ماه تا تاریخ دوم 
دسامبر )۱۲ آذر( تعطیل خواهند بود و پس از آن با توجه به شرایط، در برخی 

مناطق به تدریج محدودیت های کمتری در نظر گرفته خواهد شد. 
بــا این وجود امکان ادامــه تولیدات ســینمایی و تلویزیونی در انگلیس با 

رعایت قوانین سختگیرانه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا وجود دارد. 
کشور فرانسه نیز با دســتور »امانوئل مکرون« رئیس جمهور این کشور از 
روز گذشــته )۳۰ اکتبر، ۹ آبان( وارد مرحله دوم قرنطینه در سطح ملی شده 
و افراد تنها برای خریدهای ضروری، دریافت کمک های پزشکی و یک ساعت 
ورزش روزانه می توانند از خانه خود خارج شــوند. این تمهیدات که با تعطیلی 
سالن های سینما نیز همراه خواهد بود، حداقل تا اول دسامبر  )۱۱ آذر( ادامه 

خواهد داشت. 
طبــق انتظار، »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان نیز دســتور تعطیلی تمامی 
ســالن های ســینما را در سراسر این کشــور همزمان با اعمال محدویت های 
قرنطینــه ای با افزایش نگــران کننده آمار مبتایان بــه ویروس کرونا صادر 

کرده است. 
مدیر »HDF Kino« که بزرگترین مجموعه ســینماهای زنجیره ای در 
آلمان است اعام کرده که از این تصمیم جدید شگفت زده شده و هشدار داده 

این تصمیمات سالن های سینما را به نابودی خواهد کشاند. 
دســتورالعمل های جدید دولت آلمــان از روز دوم نوامبر )۱۲ آبان( اعمال 

می شود و حداقل برای چهار هفته ادامه خواهد داشت. 
در ایتالیا و بر اســاس قوانین منع، آمد و شد که از هفته گذشته آغاز شده 
و تا ۲۴ نوامبر )۴ آذر( ادامه خواهد داشــت، سالن های سینما، رستوران ها و ..  
از ســاعت ۶ بعد از ظهر مجاز به فعالیت نیستند که در نتیجه آن سینماها در 
مهم ترین ساعات خود ناگزیر به بستن درهای خود به روی مخاطبان هستند. 

اخبار کوتاه

نیکی کریمی می گوید که مستند »داشتن و نداشتن« را 
۲۱ ســال قبل با توجه به امکانات تصویری و ذهنی اش در 
آن سال ساخته است و در عین حال از اینکه فرصتی فراهم 
شده تا مخاطب بیشــتری فیلم را ببیند، اظهار خرسندی 

می کند.
نیکی کریمی بازیگر و کارگــردان فیلم »اتابای« که در 
جشنواره فجر گذشته مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار 
گرفتــه، مانند همه فعا صبر کرده اســت تا کرونا باالخره 
تمام شود و سالن های سینما باز شود؛ چون فیلم جدیدش 
را مناسب اکران گسترده بر پرده سینماها می داند تا اکران 

آناین.
 اما این روزها نیکی کریمی مستند »داشتن و نداشتن« 
را که بیســت و یک سال قبل ساخته است در »فیلیمو« به 
نمایش گذاشته است، مســتندی که درباره مرکز ناباروری 
زوج ها ست،  او در این مستند سراغ زن ها و مردهایی رفته 
اســت که به دلیل بچه دار نشدن به مرکز ناباروری مراجعه 
می کنند و البته در این میان به چالش داشــتن یا نداشتن 

بچه هم پرداخته می شود.
 نیکی کریمی در گفتگوی کوتاهی که با ایســنا داشت، 
درباره اینکه چرا با تاخیر این مســتند را عرضه کرده است، 
گفت:بارها در محافل مختلف، خانم ها با توجه به سوژه فیلم، 
متقاضی تماشای فیلم بودند و از من می پرسیدند که کجا، 
 می توانیم این فیلم را ببینیم.به هرحال مســتند »داشتن و 
نداشتن«، اولین مستند کارنامه ام است و با توجه به سوژه 

آن، عاقه مند شدم تا فیلم در دسترس مخاطبان باشد.
 این کارگردان معتقد  است: مستند »داشتن و نداشتن«، 
مســتندی است که با توجه به موضوع آن،موضوع به روزی 

اســت و همواره بچه دار شدن و نشدن دغدغه جوامع بوده 
و هســت.  در این مستند بدون اینکه بخواهم قضاوت کنم، 
این موضــوع را  را می بینم و بررســی می کنم. حتی یکی 
از پزشــکان وقتی در مستند صحبت می کند،خیلی صریح 
دربــاره ماجرای بچه دار شــدن گفتگو می کنــد اما تاکید 
می کند من به کسی توصیه ای نمی کنم که چه کاری باید 

انجام بدهد.
 نیکی کریمی درباره شــکل گیری مســتند »داشتن و 
نداشتن« خاطرنشان کرد:مرکز ناباروری در آن سالها درست 
روبــروی خانه من بود و با توجه بــه اینکه کارم و حرفه ام 
سینماســت و همواره عاقه مند بودم  که با انســان ها در 
ارتباط باشــم و عکس العمل آنها را در مواجهه با مشکات 

بدانم،  برخی از این خانم ها را ســوار می کردم و در مســیر 
می رســاندم . گفت و گوی من با آنها مرا در مسیر دردالود 
و رنج اور درمان نازایی قرار داد و وسواس فکری بیمارگونه 
بچه خواســتن که در نهایت تصمیم گرفتم از این موضوع، 

مستند بسازم.
او در عیــن حال گفت: اما با زوج هایی هم صحبت کردم 
که هیچ ایده ای نداشتند که چرا می خواهند بچه دار شوند. 
بچه شــان نه ثمره عشق است و نه هیچ. گویی تنها از روی 
خودخواهی و اینکه این را هم داشــته باشیم، حاال خواسته 

بودند بچه هم داشته باشند. 
 به گفته نیکی کریمی؛ ســاخت این فیلم یکسال طول 
کشــیده است و پنجاه دقیقه فیلم حاصل ساعت ها گفت و 

گو و تحقیق است. 
 او در پاســخ به اینکه آیا مردم با توجه به حضور شــما 
به عنوان بازیگر،همکاری بیشــتری داشــتند؟ گفت: بله ! 
خوشــبختانه لطف داشــتند و همکاری راحت و مثمر ثمر 

تری اتفاق افتاد.
 نیکی کریمی در پایان با بیان اینکه مســتند »داشتن و 
نداشتن« ۲۱ سال قبل با توجه به امکانات تصویری و ذهنی 
اش در آن ســالها ساخته شده اســت، در عین حال اظهار 
خرســندی کرد: خیلی ها که کماکان نمی دانند، آیا باید در 
این اوضاع و احوال جهان، بچه دار شــد یا نه! می توانند این 

روزها فیلم را ببینند.
پخش جهانی مســتند »داشتن و نداشــتن« را احمد 

کیارستمی از طریق سایت داکیونایت برعهده دارد.
پوستر مستند »داشتن و نداشتن« توسط ساعد مشکی 

طراحی شده است.

ناگفته های نیکی کریمی از مستندش پس از 2۱ سال

»داشتن و نداشتن«، مستندی درباره بچه دار شدن و نشدن 
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