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اهداف طرح :
آضٙبیی دا٘طجٛیبٖ ثب تالش ٞبی ٔتعٟذا٘ٙٞ ٝزٔٙذاٖ ثزای ٔٙطجك وزدٖ ادثیبت غزة ثب فز ًٙٞایزا٘ی ،اسالٔی
ٍ٘بٞی ثٔ ٝم ِٝٛالتجبس ادثی  ٚآضٙبیی دا٘طجٛیبٖ ثب فعبِیت ٞبی سبسٔبٖ دا٘طجٛیبٖ جٟبددا٘طٍبٞی
خالصه طرح :
در ٘ظز داریٓ تب پٙج فیّٓ ثزٌزفت ٝاس رٔبٖ ٞبی ٔعزٚف ادثی ایزاٖ  ٚجٟبٖ را در پٙج رٚس ٔتٛاِی پخص وزدٛٔ ٚ ٜرد ٘مذ  ٚثزرسی لزار دٞیٓ .ضیٜٛ
اجزا ثذیٗ صٛرت خٛاٞذ ثٛد و ٝاثتذا یىی اس دا٘طجٛیبٖ فعبَ در ح ٛس ٜسیٕٙب ٔ ،عزفی وٛتبٞی اس فیّٓ ثٔ ٝذت د ٜدلیم ٝارائ ٝخٛاٙٞذ داد  ٚسپس
پخص فیّٓ را خٛاٞیٓ داضت .در رٚس آخز پس اس پخص فیّٓ ،جّس ٝای پیزأٔ ٖٛف ْٟٛالتجبس ادثی در فیّٓ ٞبی ٕ٘بیص داد ٜضذ ٚ ٜثطٛر وّی
ٔف ْٟٛالتجبس در سیٕٙب خٛاٞیٓ داضت .ایٗ جّسبت ث ٝصٛرت دا٘طجٛیی ادار ٜخٛاٞذ ضذ  ٚوبرضٙبس جّسبت آلبی ٔحٕذعّی عزة (دا٘طجٛی
ادثیبت فزا٘س ٚ ٝدارای سبثم٘ ٝمذ سیٕٙبیی در رٚس٘بٔٞ ٝب ٔ ٚجالت سیٕٙبتیی ٔب٘ٙذ پزد ٜسیٕٙب) خٛاٞذ ثٛدِ .یست فیّٓ ٞب ث ٝضزح سیز خٛاٞذ ثٛد:
ناخدا خورشید  :ثٛ٘ ٝیسٙذٌی  ٚوبرٌزدا٘ی ٘بصز تمٛایی در سبَ  1365سبخت ٝضذ ٚ ٜثبسیٍزا٘ی ٕٞچ ٖٛداریٛش ارجٕٙذ ،عّی ٘صیزیبٖ ،سعیذ
پٛرصٕیٕی  ٚپزٚا٘ٔ ٝعصٔٛی در آٖ ث ٝایفبی ٘مص پزداختٝا٘ذ .ایٗ فیّٓ و ٝثزداضت آسادی است اس داستبٖ «داضتٗ ٘ ٚذاضتٗ» ار٘ست ٕٞیٍٛٙی ،سیٕزغ
ثّٛریٗ ثٟتزیٗ ثبسیٍز ٘مص أ َٚزد (داریٛش ارجٕٙذ) ِٛ ٚح سریٗ ثٟتزیٗ ثبسیٍز ٘مص دٔ ْٚزد (سعیذ پٛرصٕیٕی) را در پٙجٕیٗ جطٛٙار ٜفیّٓ فجز ثٝ
خٛد اختصبظ داد ٜاست .داستبٖ فیّٓ داستبٖ ٘بخذای ته دستی است و ٝثب ِٙجص ث ٝفزار چٙذ تجعیذی در دٚر ٜاستعٕبر وٕه ٔی وٙذ.
پری  :ث ٝوبرٌزدا٘ی ٛ٘ ٚیسٙذٌی داریٛش ٟٔزجٛیی سبخت ٝضذ ٜدر سبَ  .1373ایٗ فیّٓ التجبسی آساد اس رٔبٖ "فزا٘ی  ٚسٚیی" ٘ٛضت"ٝجز ْٚدیٛیذ
سبِیٙجز" است و٘ ٝیىی وزیٕی ،خسز ٚضىیجبیی  ٚعّی ٔصفب در آٖ ث ٝایفبی ٘مص پزداخت ٝا٘ذ ..پزی ،دختزی جٛاٖ  ٚدا٘طجٛی رضت ٝادثیبت است
و ٝثب خٛا٘ذٖ وتبة سجش وٛچىی درثبر ٜسّٛن عبرف ٌٕٙبٔی در لزٖ پٙجٓ ،دچبر تحٛالت فىزی ٔیضٛد .وتبة ث ٝثزادر ثشريتز پزی (اسذ) تعّك
دارد و ٝدر حبدث ٝآتصسٛسی وّجٝاش درٌذضت ٝاست .پزی ثزادر دیٍزی ٘یش دارد ؤ ٝیوٛضذ ا ٚرا اس پزیطب٘ی ثزٞب٘ذ.
شب های روشن  :ث ٝوبرٌزدا٘ی فزساد ٔؤتٕٗ ثب فیّٕٙبٔٝای اس سعیذ عمیمی .فیّٕٙبٔ ٝایٗ اثز ثزداضتی آساد اس رٔبٖ ضتٞبی رٚضٗ اثز
داستبیٛفسىی است .در فیّٓ ٔ ٓٞب٘ٙذ وتبة ،فضبیی دِٕزد ٚ ٜغٍٕیٗ حىٕفزٔبست .ضتٞبی رٚضٗ ,داستبٖ س٘ذٌی د ٚآدْ تٟٙبستٔ .زد ،استبد
دا٘طٍب ،ٜسزخٛرد ٜاجتٕبعی ٔ ٚأیٛس فّسفی است  ٚا٘شٚای خٛد را ثب تذریس ادثیبتٔ ،طبِع ٝوتبة  ٚپزس ٝسدٖ در خیبثبٖ ٞب ٔیٍذرا٘ذ.
گاوخونی  :فیّٕی ث ٝوبرٌزدا٘ی ٛ٘ ٚیسٙذٌی ثٟزٚس افخٕی  ٚتٟیٝوٙٙذٌی عّی ٔعّٓ ٔحص َٛسبَ ٔ 1381یثبضذٌ.بٚخ٘ٛی رٚایتی ٔذرٖ  ٚعجیت
اس وبثٛسٞبی جٛا٘ی را حىبیت ٔیوٙذ و ٝخبطزات پذر ٔزد ٜاش ،ضٟز سادٌبٞص یعٙی اصفٟبٖ  ٚرٚدخب٘ ٝسایٙذ ٜرٚد ا ٚرا ثٔ ٝزس پزیطب٘ی ٔیرسب٘ذ.
اینجا بدون من  :فیّٕیست ث ٝوبرٌزدا٘ی ثٟزاْ تٛوّی و ٝدر تبثستبٖ  1390اوزاٖ ضذ .فیّٓ٘بٔ ٝایٗ فیّٓ التجبسی اس ٕ٘بیطٙبٔ ٝثبغ ٚحص ضیطٝای
اثز تٙسی ٚیّیبٔش است .فیّٓ داستبٖ خب٘ٛادٜایست ٔتطىُ اس ٔبدر (فبطٕٔ ٝعتٕذ آریب)  ٚد ٚفزس٘ذش ،احسبٖ (صبثز اثز)  ٚیّذا (ٍ٘بر جٛاٞزیبٖ) و ٝدر
آرسٚی دستیبثی ث ٝرٚیبٞبی خٛد ٞستٙذ  ٚأیذٚارا٘ ٝتحِٛی را ا٘تظبر ٔیوطٙذ .یّذا ٔعّ َٛاست  ٚتٕبْ دغذغٔ ٝبدر تبٔیٗ آیٙذ ٜاٚستٚ .رٚد رضب
دٚست احسبٖ ثب ثبسی (پبرسب پیزٚسفز) س٘ذٌی آ٘بٖ را دستخٛش تغییزاتی ٔیوٙذ.
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