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 اهداف طرح :
 «ؼبی کِ هبُ کبهل ؼذ»اکراى ٍ ًمذ ٍ بررظی فیلن 

 

 : خالصه طرح

ِ   فیلن ّب ًٍَیعٌذُ ٍ کبرگرداى تَاًوٌذی کِ کتبة چْبرهیي ظبختِ ًرگط آبیبر اظت.« شبی که ماه کامل شد» ّاب ٍ  ّابیػ ااب س رتبا

آهیس کبرّبی پیؽیي ّبی داخلی ٍ خبرجی ؼذُ اظت. اهب آخریي ظبختِ ًرگط آبیبر ًِ تٌْب اداهِ رًٍذ هَفمیتبعیبری در جؽٌَارُجَایس 

ظی ٍ ّفتویي ًخعتیي ببر در « ؼبی کِ هبُ کبهل ؼذ»اغ ببؼذ. تریي ٍ بسرگتریي پرٍشُ ٌّری اٍ در کبرًبهِبلکِ ؼبیذ برجعتِ Tاٍظت

بِ اکراى درآهذ ٍ هَرد تَجِ هخبطبیي ٍ هٌتمذاى لرار گرفت. ایي فیلن در اختتبهیِ ظای ٍ ّفتوایي جؽاٌَارُ فایلن      جؽٌَارُ فیلن فجر

بْتاریي بابزیگر    ،بْتریي ببزیگر ًماػ اٍل زى  ،بْتریي ببزیگر ًمػ اٍل هرد ،بْتریي کبرگرداًی ،بْتریي فیلنفجر در ظیسدُ رؼتِ ؼبهل: 

ِ  ،پردازی بْتریي چْرُ ،بْتریي ببزیگر ًمػ هکول هرد ،هکول زى ًمػ  ،بْتاریي داذاگراری   ،بْتاریي هَظایمی هاتي    ،بْتریي فیلوٌبها

ًبهسد دریبفت جبیسُ ؼذ کِ در ًْبیت جبیسُ بْتاریي فایلن،    ّبی ٍیصُ هیذاًی بْتریي جلَُ ٍ بْتریي طراای لببض ،بْتریي طراای دحٌِ

باب بابزی الٌابز     ًماػ اٍل زى  یگربابز  یيبْتار بب ببزی َّتي ؼکیبب،  ًمػ اٍل هرد یگرببز پردازی، بْتریيچْرُبْتریي کبرگرداًی، بْتریي 

ٍالعاای از رٍایاات  داستتناف لتت   بااب باابزی فرؼااتِ دااذرعرفبیی را بااِ دظاات آٍرد.  بْتااریي باابزیگر ًمااػ هکواال زىٍ  ؼبکردٍظاات

کٌٌذ ٍ طی هبجراّبیی، برادر فب سُ، ؼْبة هٌصَری  فرار هی پبکعتبى اظت کِ پط از ازدٍاج بِ فب سُ هٌصَری بب ریگی عبذالحویذ ازدٍاج

بِ خَبی بب تحلیلی رٍاًکبٍاًِ ارکات عبذالحویاذ ریگای از عؽاك باِ       «کِ هبُ کبهل ؼذ یؼب» .رظذ بِ لتل هی ریگی تَظط عبذالوبلک

-. ًظار باِ اّویات فٌای    رظذوَهی هیبِ اکراى ع 89فیلن در ظبل کؽذ. ًظبهی جٌذاهلل را بِ تصَیر هیظَی تکفیر ٍ جٌبیبت گرٍُ ؼبِ

ایاي  ًخعتیي اکراى داًؽجَیی ظیٌوبیی ٍ هحتَایی فیلن برای داًؽجَیبى، ظتبد هرکسی ظبزهبى داًؽجَیبى جْبدداًؽگبّی بر آى ؼذ تب 

ٌاذ. بٌبباِ   زادُ داًؽاکذُ علاَم پبیاِ داًؽاگبُ فردٍظای هؽاْذ برگاسار ک       اظفٌذهبُ در تبالر رایوای  20دٍؼٌبِ را در رٍز در کؽَر  فیلن

ِ  محمدحس ن قاسمی)کبرگرداى فایلن،،   نرگس آب ارلَل اضَر  دحبتْبی ؼفبّی دَرت گرفتِ بب عَاهل فیلن، کٌٌاذُ فایلن،،   )تْیا

 ّوچٌایي از )ببزیگر زى ًمػ اٍل فیلن، در ایي برًبهاِ دادُ ؼاذُ اظات.     الناز شاکردوست)ببزیگر هرد ًمػ اٍل فیلن، ٍ  هوتن شک با

 ظیبظی داًؽگبُ فردٍظی هؽْذ، برای ًمذ ٍ بررظی فیلن دعَت ؼذُ اظت.)داًؽیبر گرٍُ علَم زادهدکنر مهدی نجف
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