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پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
به جشنواره فیلم فجر
دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی به ســی وسومین جشنواره فیلم
فجر پیام داد.
به گزارش پیام آشــنا به نقل از ارتباطات
و اطالع رسانی ســی و سومین جشنواره
فیلم فجر ،متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی بدین شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
مرغ افسانه ای سرزمین ما باردیگر پر گشود و از فراز کوه ها و دشت
های ســرزمین فیروزه ای فرود آمده است تا برای سی و سومین بار
جشنی برپا کند و همه آنان که نشانش را بر سینه دارند به میهمانی
فراخوانده و شادمانی شان را به نظاره بنشیند.
آن کس که دلی خوش به جهان آورده اســت از خانه سیمرغ نشان
آورده است.
سیمرغ افسانه ای ،نشان دانایی و خردمندی است و به رازهای نهان
آگاهی دارد .او همه حق طلبان و راستگویان را یاری می کند .سیمرغ
همواره ســخن تازه ای دارد و روایت هــای بدیعی همراه می آورد و
ســینماگر عاشــق را در پناه بال و پرهای زیبای خویش می نوازد و
گرامی اش می دارد.
او خوب می داند سینماگران ،دل هایی به وسعت دریا و چشمانی به
روشنی آفتاب دارند و بی حساب و کتاب سخنی نمی گویند و اثری
نمی آفرینند .آنها با داشتن پشتوانه ای با عضمت ،تاریخی پرشکوه را
روایت می کنند.
سیمرغ خوب می داند که آوازه سینماگران سرزمینش فراتر از مرزهای
زمینی طنین انداز شــده است چون روایتگران حقیقت و رهروان راه
سعادت و صاحبان میراث گرانقدر هنر ایرانی اند.
سیمرغ هر سال که پر می گشاید به مدد هنرمندان شیفته اش بیش
از سال قبل اوج می گیرد و گوشه به گوشه سپهر پر ستاره ایران زمین
را می کاود و هزار نکته بدیع و باریک تر از مو می جوید.
سیمرغ امسال جمعی از سینماگران با تجربه را میزبانی می کند که با
تحفه هایی نو آمده اند و جمعی دیگر که سودای سیمرغ در سر دارند
و در نخستین پرواز برای رفتن به اوج تالش بسیار کرده اند.
سیمرغ ،رونق خویش را از مردمی می داند که عاشق اند ،عاشق هنر
هفتم و عاشق سینمایی که سینماگر ایرانی می آفریند؛ مردمی که
برای تماشای فیلم های جشنواره ساعت ها در انتظار می مانند و از این
انتظار شیرین خشنود و راضی اند.
سیمرغ از اسطوره های باستان می آید ،از شعر عطار و از سروده های
حماســی فردوسی ،اما به خوبی می داند که تاریخ ادبیات و هنر این
سرزمین در پناه آیین پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت ختمی مرتبت
مانا و پایا مانده است.
او و همه سیمرغ نشانان گرداگردش از اسائه ادب به ساحت پیامبری
که معرفت و هنر را از او آموخته و به یادگارگرفته اند آزرده اند.
ســیمرغ به خود می بالد چون می داند که جشــن امسال را با همه
میهمانانش و با همه آنان که به ســینما عشــق می ورزند و در این
مسیر گام می نهند با نام محمد رسول اهلل (ص) آغاز می کنند و این
طلیعه را نشــانه فرخندگی و مبارکی سی و سومین جشن سینمای
ایران می دانند.
آری سیمرغ و همه آنان که در طول سی و سه سال گذشته در سایه
بال های زیبای او بالنده شــدند خشــنودند و این رویداد هزار رنگ
را به جشن می نشــینند .این رویداد فرخنده را به همه سینماگران
تالشگرو تماشاگران ارجمند تبریک میگویم و نشان سیمرغ که نشان
خردمندی و دانایی است نصیبتان باد.

در این مراسم که با  45تاخیر آغاز شد ،سید مهدی شجاعی در
ابتدای این برنامه متنی را در رسای پیامبر اکرم (ص) قرائت کرد
و سپس نماهنگی با مضمون پیامبر اعظم (ص) و صدای زندهیاد
فرهاد و آهنگ معروفاش واال پیامدار محمد (ص) پخش شد.
در ادامه علیرضا رضاداد دبیر جشنوارهی فیلم فجر در سخنان
کوتاهی مطرح کرد :جشــنواره فیلم فجر همه سینمای ایران
نیست بلکه نقطه آغازی برای همدلی و اکران است.
او ادامــه داد :در ایام نوروز ســینمای ایران یعنی دهه فجر قرار
داریم،که هم بزرگداشت دهه فجر است و هم به تماشای بخش
ستایش برانگیز از هنر ایران مینشینیم.
رضاداد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد :امروز بار دیگر
به اتفاق همه هنرمندان عهدی را میبندیم که چند روز پیش
با هم نجوا کردیم و گفتیم یا رســولا ...مرزها زبان فاصلهاند و
تــو ای حبیب خدا از مرزها عبور کردی تا به همه بیاموزی آن
طرف مرزها بهشت است پس به ما بیاموز که چون تو برای این
گمگشتگان فانوس روشن کنی باشد که زبان سینمای ایران زبان
نزدیک به کمال توست.
در ادامه مراسم افتتاحیه جشنوارهی فیلم فجر؛ با پخش کلیپی
از هنرمندان درگذشته یک سال اخیر سینمای ایران یاد شد.

سپس هیات انتخاب بخش مستند جشنوارهی فیلم فجر معرفی
شدند و در ادامه بخشهایی از  11مستند راه یافته به جشنوارهی
فیلم فجر به نمایش درآمد.
در ادامه داوران بخش مســتند و هیات انتخاب بخش سودای
سیمرغ معرفی شدند.
ســپس کلیپی از فیلمهــای بخش نگاه نو (فیلــم اولیهای)
جشنوارهی فیلم فجر به نمایش درآمد و در ادامه هیات داوران
بخش «نگاه نو» معرفی شدند.
همچنین علی جنتی وزیر ارشاد در سخنانی آغاز دههی فجر و
جشنوارهی فیلم فجر را تبریک گفت و مطرح کرد که قصد ندارد
که زیاد صحبت بکند .او از اهالی سینما و مدیران سینمایی در
یک سال گذشته تشکر کرد.
در ادامه علی ربیعی وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی به سخنرانی
پرداخت.
در ادامه برگزیدگان تبلیغات و اطالع رسانی جشنواره فیلم فجر
سی و سوم به شرح زیر معرفی شدند:
* تندیس بهترین عکاسی فیلم :ســحاب زریباف برای فیلم
اشباح

* تندیــس بهترین نوآوری و خالقیت در شــیوه های اصولی
تبلیغات و اطالع رسانی :امیر اثباتی برای فیلم ماهی و گربه
* تندیس بهترین مدیریت تبلیغات و اطالع رســانی :بهرنگ
تنکابنی برای فیلم شهر موش ها ۲
 +دیپلم افتخار ایده پردازی برای اطالع رسانی:پوریا عالمی برای

فیلم شهر موش ها ۲
 +دیپلم افتخارمدیریت روابط عمومی و نمایش شهرستان ها:
محرم براتی برای فیلم شهر موش ها ۲
 +دیپلم افتخار طرح عنوان اصلی ،عنوان بندی و گرافیســت:
ابراهیم حقیقی برای فیلم شهر موش ها ۲
 +دیپلــم افتخار مدیریــت تبلیغات شــهری و برگزارکننده
مراسم های معرفی :مهشید آهنگرانی برای شهر موش ها ۲
در ادامه بهمن کریمیان ،اکبر عالمی ،هاشــم محققیفر ،ناصر
انصاری ،مسعود کالنتری ،بیژن جباری ،محمدتقی شاهرخ ،امین
بدیع ،کیهان خسرویان از موسفیدان البراتورارهای ایرانی تجلیل
شدند.
سخنران بعدی مراسم حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی
بود.
محمدعلی کشاورز پیشکسوت دنیای بازیگری سینمای ایران با
همراهی بهرام رادان و حمید فرخ نژاد روی صحنه حاضر و روی
مبلی نشست .از او برای یک عمر حضور پرثمر در سینمای ایران
تجلیل می شود .قرار بود عزت اهلل انتظامی از وی تجلیل کند که
به دلیل مشکل ریوی در منزل بستری بود و به مراسم نرسید .وی
در پیامی مکتوب از کشاورز عذرخواهی کرد.
پخش موسیقی سریال «هزار دستان» زینت بخش این بخش بود.
بزرگداشت حسین جعفریان ،فیلمبردار پیشکسوت سینمای
ایران در ادامه مراسم برگزار شد.
احسان کرمی اجرای مراسم را بر عهده داشت.

خیلی دور خیلی نزدیک
زرنوش محمدی

یکشنبه 12بهمن!
دوباره «بهمن» فرارسید .ماهی مملو از «حکایت عاشقی» .ماهی
سرشار از هیجان و غافلگیری...
بعد از یک «خداحافظــی طوالنی» دوباره بازمی گردد «دوران
عاشقی» سینماگران و سینمادوستان.
عاشــقانی که با شــور و هیجان هرچه تمام تر گردهم جمع
می شوند تا «عصر یخبندان» سینمای ایران را گرمایی عاشقانه
ببخشند .گرچه در زمستان خبری از «ارغوان» های کبود نیست

لیکن ،با وجود «تگرگ و آفتاب» هم می توان عاشق بود.
هرچند در این ده روز ســینمایی گاهی به مرحمت دوســتان
«شــیفت شــب» تماشــای فیلم هم داریم ،اما به پر شــدن
«شــکاف» عمیق بینمان می ارزد .کاش می شد «بدون مرز»
بــا هم فیلم ببینیم .فارغ از هرگونه زیــاده روی «جامه دران»
و برافروختن «رخ دیوانه» یکدیگــر .با وجود اینکه «اعترافات
ذهــن خطرناک من» حاکــی از چنین فضایی نیســت ولی
«طعم شیرین خیال» اش به دنیایی می ارزد.
طبق تجربه تلخ گذشته احتمال آن می رود که این دهه مبارک

بازنمایی یک نما

برای برخی فیلم ها «آزادی مشروط» محسوب شود.
اما همــه آماده اند که تا با شــروع «دو» برنده این مســابقه
نفس گیر باشند .البته بعضی هم شاید ادعا کنند «من دیه گو
مارادونا هستم».
زیر آســمان ابری ســینما که شــاید خبری از سوســو زدن
«ناهید» ها نباشد ،حتی با «احتمال باران اسیدی» قدم بزنیم
در «کوچــه بی نام» مهر و به قلب هم «نزدیکتر» شــویم و به
خودمان «قول» بدهیم ،بی تفاوت نگذریم از کنار «مرگ ماهی»
و به طعنه به هم نگوییم« :در دنیای تو ساعت چند است؟!»...

سید رضا صائمی

 - 1جشنواره فیلم فجر در چهارمین دهه فعالیتش به ایستگاه سی و سوم رسید .برای
اولین بار در تاریخ برگزاری ،دبیر سر قول و قانونش ماند و سقف تعیین شده تعداد فیلم
های بخش مســابقه و فیلم های اول رعایت شد 22 :فیلم (البته به اضافه دو فیلم برتر
جشنواره کودک!) در بخش سودای سیمرغ و  11فیلم در بخش مسابقه نگاه نو در حالی با
یکدیگر رقابت خواهند کرد که باز هم برای اولین بار در تاریخ برگزاری ،در بخش سودای
سیمرغ هیچ فیلم اولی حضور ندارد .سوال اصلی این است که آیا به دلیل کیفی هیچ یک
از یازده فیلم اول حاضر در بخش مسابقه نگاه نو شایسته حضور در بخش سودای سیمرغ
نبوده اند و یا بر اساس قوانین نانوشته ،فیلم های اول فقط باید در بخش خودشان قضاوت
شوند .اما بهرحال جای خوشحالی و تحسین دارد که باز هم برای اولین بار فیلمی در دو
بخش داوری نمی شود.
بخش نگاه نو مختص کارگردانانی است که برای اولین بار روی صندلی کارگردانی یک
فیلم سینمایی نشسته اند و قرار است برای عملکردشان قضاوت شوند .اما اینکه کیفیت
فیلمنامه که ممکن اســت نوشته یک نویسنده باتجربه و باسابقه باشد و کیفیت بازی
بازیگران شــناخته شده و مطرح این فیلم ها در این بخش داوری شود ،با قوانین بخش
«مسابقه فیلم های اول» همخوانی ندارد و دور از ذهن است که این اتفاق بیفتد .همانطور
که متاســفانه در دوره سی ام در بخش فیلم های اول ،جایزه بازیگری هم اهدا شد! آن
هم به بازیگران باتجربه و خاک خورده ای چون ســعید راد (گیرنده) ،مهناز افشار (برف
روی کاج ها) و زنده یاد ناصر گیتی جاه (خوابم می آد) .سال گذشته هم بهروز افخمی
برای نگارش فیلم نامه «پایان خدمت» در این بخش نامزد دریافت جایزه بود! امیدوارم
که امســال این اتفاق نیفتد و در این بخش فیلم هــای اول تنها جایزه بهترین فیلم و
بهترین کارگردانی اهدا شــود .و یا اگر قرار اســت جایزه فیلمنامه و بازیگری داده شود،
کسی مستحق آن باشد که برای اولین بار فیلمنامه نوشته و یا برای اولین بار بازیگری را
تجربه می کند.
 - 2با نگاهی گذرا به لیســت فیلم های بخش مسابقه و مشاهده آنونس و بخش هایی
از آن ها خیلی سخت بتوان بهترین و شگفتی این دوره را حدس زد .اما احتماال «مرگ
ماهی» حجازی  -که اطالعات فیلمش قطره چکان وار رسانه ای شده  -آن هم پس از دو
بار بدشانسی کارگردانش برای حضور در بخش مسابقه ،برگ برنده دوره سی و سوم باشد.
از کنار فیلم های بهرام توکلی ،فرزاد موتمن ،مصطفی کیایی ،علیمحمدی و بنکدار ،هومن
سیدی ،هاتف علیمردانی و کیارش اسدی زاده هم نمی توان بی تفاوت گذشت .در ضمن
احتمال اینکه حین مشاهده فیلم های قدیمی هایی چون مسعود جعفری جوزانی ،علیرضا
رئیسیان ،کمال تبریزی ،ابوالحسن داودی ،بهروز افخمی و حتی عبدالحسن برزیده حسابی
سر کیف بیاییم هم هست .در بخش مسابقه فیلم های اول هم شاید رقابت اصلی میان
امیرحسین عسگری ،حمیدرضا قطبی ،صفی یزدانیان ،مصطفی احمدی ،آیدا پناهنده و
راما قویدل باشد .هرچند که دیگر فیلمسازان حاضر در این بخش هم قطعا حرف هایی
برای گفتن خواهند داشت.
 - 3شینده ها حکایت از این داشت که قرار است برای اولین بار هر روز حداکثر چهار فیلم
در سالن همایش های برج میالد به نمایش درآید و مانند سال های گذشته ،خستگی در
تن اصحاب رسانه نماند .اما با انتشار جدول نمایش فیلم ها ،شنیده ها در حد «شنیده»
باقی ماند .نمایش  6فیلم در روز .از یک طرف جای خوشحالی است که باالخره فیلم های
مستند در سالن اصلی اکران می شوند و فرصت دیده شدن پیدا می کنند ،اما از طرفی
هم  13ساعت تماشای فیلم همراه با جلسات پرسش و پاسخ (یا نقد و بررسی) فرصتی
برای بازیابی روحی و جسمی برای روز بعد و از همه مهم تر «نوشتن» برای فیلم ها باقی
نمی گذارد .امیدوارم با زمان اندکی که برای بســتن هر روزه این ویژه نامه برایمان مهیا
می شود ،بتوانیم به بهترین شکل ممکن درباره فیلم ها به قضاوت بنشینیم.
 - 4ماراتن تماشای  60فیلم طی ده روز را از امروز آغاز می کنیم .امیدوارم پس از پایان
این دوره و نه به سیاق سال های گذشته ،حداقل نیمی از فیلم ها فراتر از حد متوسط
ظاهر شوند .این انتظار از یک جشنواره سینمایی نباید دور از ذهن باشد.

کافهجشنواره

مجتبی اردشیری

و جشنواره فیلم از راه رسید....

به احترام جشنواره ،کاله از سر بر می داریم

مشــتاقان هنر هفتم و اهالي هنر و ســينما به ويژه منتقدان و
نويســندگان سينمايي به تدريج کوله بار خويش را براي سفري
ده روزه به عالم تصوير و دنياي مجازي و پرده يي ســينما آماده
مي کنند هرچند در جهان رســانه يي و تصويري معاصر ،گويي
ديگر ميان عالم واقعي و خيالي فاصله چنداني نيســت و قدرت
تصوير و دوربين و تکنولوژي هاي ديجيتال ميان مجاز و واقعيت،
نســبتي اين هماني برقرار کرده است و چه بسا به گفته بودريار
تصوير واقعيت واقعي تر و باشکوه تر از حقيقت آن به ديده بنشيند
و بسيار جذاب تر ،چشمگيرتر و عظيم تر از آنچه هست جلوه گري
کند .سينما در جشنواره فيلم فجر اتفاقاً به دليل رسانه يي شدن
و خود ســوژگي به جا و تصوير بدل و بر هويت خويش دميده و
موجب فربهي آن مي شــود .در واقع سينما خود موضوع سينما
شــده و کسوتي رسانه يي به تن مي کند :کسوتي که سينما را
فراتر از ماهيت دروني خويش به ساحت بيروني اش مي کشاند و
به افکار عمومي معرفي و عرضه مي کند .يعني فراتر از جريان هاي
ســينمايي و مباحث تخصصي فيلم ،خود سينما به عنوان يک
مديوم و ابژه سرگرم کننده و مسرت بخش و البته تامل برانگيز و
اثرگذار به نمايش خود مي پردازد و دست کم اين فايده را دارد که
منزلت و جايگاه خويش را در ساختار فرهنگي -اجتماعي موجود،
يادآوري کند و به نمايش بگذارد .در اين ضيافت باشکوه ،سينما
نه به خاطر فيلم ها و قصه ها و بازيگران و ...که ســينما به ماهو
سينما اهميت مي يابد و بازارگرمي مي کند تا الاقل يک بار هم
شده حتي به شيوه يي پروپاگاندايي اين هنر جذاب اما فقير در
کشورمان براي مدت کوتاهي به طور جدي مورد توجه قرار گيرد
و در صدر اخبار و تيتر و عکس ها باشد.اگر سينما را يک هنر -
صنعت  -رسانه بدانيم ،در هنگامه جشنواره اين گزاره آخري است
که برجستگي مي يابد و سينما به واسطه تکيه بر اين جزء خويش

امروز ،سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر آغاز به کار می
کند.جشنواره ای که هنوز هم بزرگترین فستیوال سینمایی کشور
محسوب می شود و باید به احترام آن ،فارغ از تمامی معایب پیدا و
پنهانش ،کاله از سر برداشت و احترام گذاشت.
امسال هم حرف و حدیث هایی راجع به حضور و عدم حضور برخی
فیلم ها در بخش های مختلف جشــنواره به گوش رسید و طبیعتا
برخی ها ،انتقادهایی نسبت به نوع انتخاب ها و حتی مواضع جشنواره
داشتند که اتفاق چندان عجیبی نیست و می توان آن را خصیصه هر
جشنواره بزرگی به حساب آورد.
آن هم در سالی که نام های بزرگ چندانی حضور ندارند و تلورانس
جشــنواره ،در میان نام های متوسطی جریان دارد که به نوعی می
توان ،جریان آثار و تفکرات لحاظ شــده در آنها را در یک ســطح
یکدست و منسجم قرار داد؛ حداقلش آن است که در این دوره ،از هم
اکنون نمی توانیم نظر قاطعانه ای بدهیم که فالن سیمرغ به فالن
فیلم تعلق خواهد گرفت و همین ،تنور اســتقبال از آثار این دوره را
گرم تر خواهد نمود و بالطبع ،نمودهایی ارزنده ای خواهد بود از روال
یک شایسته ساالری.
گرچه اینطور که از ظواهر امر تا به امروز پیداست ،یک نظم نسبی
در برخی تصمیمات حاکم بوده اســت که همین را نیز می توان به
فال نیک گرفت.جشنواره بیش از آن که تابع اتفاقات ده روز برگزاری
خود باشد ،تابع تصمیماتی است که تا پیش از شروع جشنواره اتخاذ
می شده و سیاست های کالن این ده روز را تبیین می نماید.گرچه
وعده هایی که در مورد نحوه برگزاری این ده روز داده شده نیز اگرچه
به مانند سال های گذشته ،شیرین است اما با توجه به بدقولی های
چند سال اخیر مسئوالن جشنواره ،تا زمان تحقق ،تنها در حد قول
باقی می ماند.
البته امید به عملی شــدن این قول ها ،تا حدود زیادی به ســابقه

خودنمايي مي کند و به رقص درمي آيد.
جشنواره فيلم فجر بيش از هر چيز ،لذت سينما رفتن و تماشاي
فيلم در سالن ســينما را که اين روزها به دليل بحران مخاطب
و ورشکستگي اقتصاد ســينما به نوستالژي غم انگيز بدل شده
بازتوليد مي کند و حيات مي بخشد .در واقع قوام و دوام جشنواره
به مخاطبان آن وابسته است و با قبض و بسط آن دچار دگرگوني
و تحول مي شود .از اين منظر سينما در نسبت با مخاطب شناخته
مي شود و هويت مي گيرد لذا جشنواره فيلم فجر در اين خاستگاه
به فرصت عشق بازي عالقه مندان سينما با معشوقه قديمي شان
مي ماند که گويا در هياهوي سرگيجه آور زندگي مدرن شهري
دمي فرصت خلوت کردن با يار فراموش شده را غنيمت بدانند و با
تنفس در فضاي فرهنگي جشنواره ،گمشده خويش را در آغوش
بگيرند .بخش عمده يي از اين تجربه شــيرين به فرصت درک و
تعامل مخاطبان سينما به ويژه منتقدان و نويسندگان سينمايي
با عوامل ســينما به ويژه کارگردان هاي مولف و مورد عالقه آنها
برمي گردد و البته لذت ديدار دوستان و اهالي مطبوعات و سينما
نيز خود بر شيريني اين ميهماني مي افزايد.

مسئولینی مرتبط است که سال ها در این فستیوال بزرگ حضور
داشتنه اند و تجربیات نســبتا موفقی را نیز در چنته دارند.فارغ از
این تجربیات ،امید به اتخاذ تصمیمات عقالنی مسئوالن با توجه به
معذوریت هایی که در پیش دارند ،خود می تواند امید پررنگ دیگری
باشد که از دل آن می توانیم به برگزاری شکوهمند یک جشنواره با
قدمت سی و سه ساله ،خوش بین باشیم.
تمام این پارامترها ســبب می شــود تا ما در حالی به استقبال از
جشنواره سی و سوم برویم که امید بسیاری به آن داریم .هم در نحوه
اجرایی این جشنواره و هم در سطح فیلم هایی که می بینیم .داوران
باسابقه ای در سینما ،نسبت به کیفیت فیلم های امسال سخن گفته
اند و از آن سو ،کارگردانان و تهیه کنندگان بیشتری نیز این جسارت
را به خرج داده اند تا از آپارتمان خارج شــده و فیلم های اجتماعی
بسازند .بنابراین دل بستن به یک توفیق نسبی در دوره ای که انگار
نقاط قوتش ،بیشتر از دوره های گذشته است ،کامال طبیعی است.
و حال باید همپای تحویل سال سینمایی ،به تماشای عمده ثمره
سال  94سینمای ایران چشم بدوزیم و سایه روشن اکران سال آینده
را از هم اکنون تخمین بزنیم.

فیلم های منتخب روز
ارغوان

ناهید

بوفالو

سودای سیمرغ (مسابقه سینمای ایران)

نگاه نو (مسابقه فیلم های اول)

 lبازیگران :مهتاب کرامتی ،مهدی
احمدی ،شقایق فراهانی ،آزاده صمدی،
الهام کردا ،یاسمین پازوکی و با حضور
نسیم ادبی ،رابعه مدنی ،مریم بوبانی و با
معرفی مرتضی اسماعیل کاشی و بازیگر
خردسال نیکی نصیریان
 lخالصه داستان :این فیلم داستان
یک زن و مرد اســت که در شب مرگ
یک موزیســین معروف ،برخورد اتفاقیشان روی گذشته و آینده هردوی آنها
تاثیر میگذارد.
 lدرباره کارگردان« :ارغوان» سومین فیلم مشترک علیمحمدی و بنکدار پس
از «شبانه» ( )1384و «شبانه روز» ( )1387است.

 lبازیگران :پرویز پرســتویی ،سهیال
گلستانی ،پانتهآ پناهیها ،سیامک ادیب،
محمدرضا فتحی ،هومن سیدی
 lخالصه داستان :این فیلم داستان
شــکوفه و پیمان زوج جوانی است که
مرتکب دزدی شــدهاند و به بندر انزلی
میروند تا شخصی را مالقات کنند غافل
از اینکه طمعشان پرخطر است.
 lدرباره کارگردان :کاوه سجادی حسینی سال گذشته اولین فیلم سینمایی
اش را با عنوان «شب بیرون  »...کارگردانی کرد و «بوفالو» دومین فیلم بلند او
محسوب می شود .وی فیلمهای کوتاه «فیلمساز کوچک»« ،آتش زیر خاکستر»،
«راه»« ،روزی که میآید» را نیز ساخته است.

 lبازیگران :ساره بيات ،پژمان بازغي،
نويد محمد زاده ،پوريا رحيمي ســام،
نسرين بابايي ،ميالد حسين پور و ...
 lخالصه داستان :ناهید زندگی دشوار
و پر رنجی داشته است .او برای دست یافتن
به خواسته های کوچکش ،باید از چیزهای
بگذردکه دوست ندارد .ناهید عاشق شده
است و وصال به این عشق ممکن نیست
جز باعبور از گذشته و گذشتن از عشقی دیگر .ناهید اما از پای نمی ایستد.
 lدرباره کارگردان« :ناهيد» اولين ســاخته سينمايي آيدا پناهنده است .او
پیش از این کارگردانی فیلم ویدئویی «قصه داوود و قمری» را به عهده داشته
است که در بخش آثار ویدئویی بیست و نهمین دوره فجر به نمایش درآمد.

سینما حقیقت (مسابقه فیلم مستند)

امید بنکدار ،کیوان علیمحمدی

کاوه سجادی حسینی

آیداپناهنده

من می خوام شاه بشم

مهدیگنجی

 lتهیه کننده :سحر رضوی با مشارکت
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
 lپژوهشگر :مهدی گنجی
 lتصویربردار :مهدی گنجی
 lخالصه داستان« :عباس برزگر»
یکی از اهالی روســتایی نزدیک شیراز
است که سالهاست با کمک خانوادهاش
از توریستهای خارجی پذیرایی میکند
و آنها را به دیدن عشایر میبرد؛ اما او یک رویای بزرگ در سر دارد...
 lدرباره کارگردان :مهدی گنجی کارشناسی سینما خوانده و آثاری چون «با
تو مهتاب»« ،ارده های آهنین»« ،مادرم منیژه معدن کار اســت»« ،همه اوراق
هویت من» و «زندگی پای چوبه دار» را در کارنامه دارد.

