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 فیلم هایی که در
فستیوال ملی فیلم فجر خواهیم دید

امینفرجپور| درحالی که حدود یک ماه به آغاز سی وششمین دوره جشنواره فیلم فجر مانده، اعالم قطعی 
فهرست فیلم های شرکت کننده در بخش مسابقه این رخداد مهم ســینمایی می تواند تصویر کاملی از بود و 
نبود این فستیوال در روزهای برگزاری اش ترسیم کند. درواقع مرور فهرست 22 فیلم بلند سینمایی، یک فیلم 
انیمیشن و دو مستند بلند، در عین این که با توجه به وزن نام های حاضر در جشنواره نوید از دوره ای گرم و پرستاره 
دارد، با این که وفور نام های بزرگ و کنجکاوی برانگیز انتخاب نشده یا انصراف داده، پتانسیل ازدست رفته جشنواره 
را نیز فریاد می زند، اما مهمتر از آن تنوع موضوعی و موقعیتی فیلم هاســت که می تواند روزهای خوبی را برای 

قدیمی ترین فستیوال سینمایی این مرزوبوم رقم بزند...
با اعالم فیلم های اتاق تاریک به کارگردانی و تهیه کنندگی روح اهلل حجازی، امپراتور جهنم پرویز شیخ طادی 
و به تهیه کنندگی محمد خزایی، امیر به کارگردانی نیما اقلیما و تهیه کنندگی سیدضیاء  هاشمی، بمب پیمان 
معادی و به تهیه کنندگی مانی حقیقی، به وقت شــام ابراهیم  حاتمی کیــا و به تهیه کنندگی محمد خزایی 
و ســازمان اوج، تنگه ابوغریب به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی ســعید ملکان و سازمان اوج، جاده 
قدیم به کارگردانی و تهیه کنندگی منیژه حکمت، جشــن دلتنگی پوریا آذربایجانی و به تهیه کنندگی علی 
قائم مقامی، چهارراه استانبول به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی کیایی، خجالت نکش رضا مقصودی به 
تهیه کنندگی سیدامین پروین حسینی، دارکوب بهروز شعیبی و به تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی، سرو زیر 
آب به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و تهیه کنندگی سیدحامد حسینی، سوءتفاهم احمدرضا معتمدی و به 
تهیه کنندگی جلیل شعبانی، شعله ور حمید نعمت اهلل و به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، عرق سرد سهیل 

بیرقی و به تهیه کنندگی مهدی داوری، انیمیشن فیلشاه به کارگردانی  هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد 
جعفری، کار کثیف به کارگردانی و تهیه کنندگی خسرو معصومی، کامیون به کارگردانی و تهیه کنندگی کامبوزیا 
پرتوی، التاری محمدحسین مهدویان و به تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی، ماهورا ساخته حمید زرگرنژاد 
و به تهیه کنندگی علیرضا جلیلی، مصادره مهران احمدی و به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی، مغزهای 
کوچک زنگ زده هومن سیدی و به تهیه کنندگی سعید سعدی و  هایالیت اصغر نعیمی و به تهیه کنندگی ساسان 
سالور، به همراه مستندهای بانو قدس ایران ساخته مصطفی رزاق کریمی و به تهیه کنندگی موسسه اوج و زنانی با 
گوشواره های باروتی به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی به عنوان فیلم های بخش مسابقه 
این دوره از جشنواره به سهولت می شود متوجه شد که در بین این فیلم ها می شود آثار مناسب و حتی محبوب 
سالیق و عالیق مختلف و متفاوتی را جست. با این که در این بین اکثریت با فیلم های دفاع مقدسی و در کل ارزشی 
است، اما کتمان نمی شود کرد که سالیق سینمایی دیگر هم می توانند فیلم هایی مناسب خودشان در این دوره 
از جشنواره پیدا کنند و این خود عامل مهمی در گسترش گستره نفوذ فستیوال است. درحقیقت در شرایطی 
که جشنواره این دوره می تواند به حضور نام های کنجکاوی برانگیزی چون ابراهیم حاتمی کیا، حمید نعمت اهلل، 
محمدعلی باشه آهنگر، پیمان معادی، بهرام توکلی، منیژه حکمت، مصطفی کیایی، احمدرضا معتمدی و حتی 
روح اهلل حجازی، بهروز شعیبی و محمدحسین مهدویان ببالد، در عین حال نباید فراموش کرد که تنوع فیلم ها 
خود عامل ثانویه ای است که می تواند جذابیت حضور نام های بزرگ را حتی بیشتر هم بکند. آنچه در پی می آید، 

نگاهی است به فیلم هایی که در روزهای برگزاری فستیوال ملی فیلم فجر خواهیم دید...

سه فیلم و دیگر هیچ. در شرایطی که در سال های اخیر اغلب پدیده های 
سینمای ایران از این بخش ســردرآورده بودند، تصمیم مدیران جشنواره 
حذف کامل این بخش و البته انتخاب ســه فیلمی بود که حداقل دو فیلم از 

این بین چندان هم فیلم اول محسوب نمی شوند...
امیر

نخستین فیلم نیما اقلیما در مقام کارگردان یک فیلم اجتماعی است که 
به تهیه کنندگی سیدضیاء  هاشــمی جلوی دوربین رفته است. بنا به رسم 
متفاوت نمایی این سال های ســینمای ایران، امیر نیز بسان دیگر فیلم های 
مشابهش خالصه داستانی عجیب را به رسانه ها داده است: یکی با کار، یکی 
با پول، یکی با زندگی، یکی هم با ســیگار. همه خودشــونو می کشن. فقط 
راه هاشون فرق می کنه. در فیلم امیر بازیگرانی چون میالد کی مرام،  هادی 
کاظمی، مصطفی قدیری، بهدخت ولیان، روشــنک ســه قلعه گی، وحید 

منافی، مهدی عامل هاشمی و سحر دولتشاهی نقش آفرینی کرده اند.

خجالتنکش
نخستین ســاخته بلند ســینمایی فیلمنامه نویس نام آشنای سال های 
نه چندان دور ســینمای ایران، رضا مقصودی به تهیه کنندگی ســیدامیر 
پروین حســینی مضمونی کمدی دارد و داســتان زندگی زن و شوهری را 
روایت می کند که با داشــتن عروس، داماد و نوه، در سن میانسالی بچه دار 
می شوند. این اتفاق آن هم در روســتایی کوچک که هیچ چیز از دید اهالی 
پنهــان نمی ماند و زن و شــوهر را دچار اتفاقاتی کمیــک و بامزه می کند. 

اتفاقاتی که درنهایت باعث جدال این دو با یکدیگر می شود...
در فیلــم خجالــت نکش که نامــش چندان نشــانی از یک ســینمای 
کنجکاوی برانگیز ندارد و بیشــتر نوع خاصی از فیلم های شبه اخالقی چند 
 ســال اخیر را تداعی می کند، احمــد مهران فر و شــبنم مقدمی بازیگران 
نقش های اصلی هستند. گفتنی اســت که رضا مقصودی در کارنامه خود 
نگارش فیلمنامه فیلم های سینمایی من ســالوادور نیستم، اخالقتو خوب 

کن، از رئیس جمهوری پاداش نگیرید، همیشه پای یک زن در میان است، 
زخم زیتون، شــیدا، مهر مادری، لیلی با من است و کوچه و موزه را برعهده 

داشته است.
مصادره

نخستین فیلم مهران احمدی در مقام کارگردان که بنا به شوخی بسیاری 
از منتقدان و سینماگران چندان هم فیلم اول محسوب نمی شود، از این رو 
که چه در مرور اســامی عوامل فیلم و چه از نظر تجاربی که مهران احمدی 
به عنوان بازیگر و حتی دســتیار کارگردان و... در ســینمای ایران آموخته، 
مصادره را نمی توان واجد ویژگی هایی دانســت که اغلب فیلم های اول در 

آنها مشترکند...
مصادره فیلمی کمدی به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی است که در 
آن بازیگرانی چون رضا عطاران، هومن ســیدی، بابک حمیدیان، میرطاهر 
مظلومی،  هادی کاظمــی، مزدک میرعابدینی، ســیامک صفری و مهران 

احمدی بازی کرده اند. در خالصه داســتان این فیلم که در کشــور آمریکا 
در لوکیشن کالیفرنیا جلوی دوربین مسعود سالمی رفته، آمده است: ایران 

خیلی بزرگه ولی ما هم خیلی بدشانسیم...

جشندلتنگی
به کارگردانی پوریــا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی 
قائم مقامی با داســتانی درباره رابطه واقعی آدم ها و گره 
خوردن آن  با فضای مجازی ســاخته شده است. در این 
فیلم که علیرضا زرین دست مدیریت فیلمبرداری آن را بر 
عهده دارد، بابک حمیدیان، محسن کیایی، بهنام تشکر، 
مینا ساداتی، پانته آ پناهی ها و ســاغر قناعت به عنوان 

بازیگران اصلی مقابل دوربین رفته اند.
سوءتفاهم

هفتمین فیلــم کارنامه احمدرضا معتمــدی پس از 
فیلم هایی چون هبوط، زشت و زیبا، دیوانه از قفس پرید، 
قاعده بازی و آلزایمر که به تهیه کنندگی جلیل شعبانی 
در سازمان هنری رسانه ای اوج ساخته شده و مضمونی 
اجتماعی دارد. مریال زارعی، کامبیز دیرباز، اکبر عبدی و 

پژمان جمشیدی از بازیگران اصلی هستند.
عرقسرد

دومین ســاخته ســهیل بیرقی پس از فیلم من؛ 
که در آن بــاران کوثری نقش فوتبالیســتی را بازی 
کرده که با ممانعت همسر برای همراهی با تیم ملی 
مواجه می شــود. امیر جدیدی، لیلی رشیدی، هدی 
زین العابدین و سحر دولتشاهی دیگر بازیگران اصلی 

عرق سرد هستند.
فیلشاه

فیلشاه به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی 
حامد جعفری، انیمیشنی ۹۰ دقیقه ای است که در تولید 
آن بیش از 2۰۰ نفر مشارکت داشته اند. داستان فیلشاه در 
جنگلی در آفریقا رقم می خورد. رئیس گله فیل ها صاحب 
فرزندی می  شــود که همه انتظار دارند جانشین رئیس 
گله باشد اما برخالف تصور همه شادفیل بسیار دست و 
پا چلفتی است و هیکل گنده اش همیشه سبب تخریب 

و خرابکاری می  شود.

کارکثیف
جدیدترین فیلم خسرو معصومی پس از فیلم های تابو، باد 
در علفزار می پیچد، جایی در دوردست، رسم عاشق کشی 
و خرس؛ کــه مضمونی اجتماعی دارد و بــه موضوع کار و 
مهاجرت می پردازد. پدرام شــریفی، الهام نامی، شاهرخ 
فروتنیان، لوون هفتوان، رضا فیاضی، خیام وقار، مهران نائل و 

اکبر معززی از جمله بازیگران این فیلم هستند.
ماهور

در روستایی مرزی زیباترین دختر به عنوان عروس هور 
انتخاب می شود تا یک روز در هفته خود را به آب بسپارد 
و هور بارور شده و قهرش نگیرد، امین معروف به سمور؛ 
قاچاقچی ایرانی، عروس هوربــه نام ماهور را می دزد؛ این 
داستان ماهور است. درامی عاشقانه به کارگردانی حمید 
زرگرنژاد که تمام فیلمبرداری آن درلوکیشن های بکر و 
واقعی در تاالب ها و روستاهای جنوب انجام شده و ساعد 
سهیلی، یوســف مرادیان، بهاره کیان افشار، مونا فرجاد، 
میترا حجــار، داریوش ارجمند، ســعید آقاخانی، علی 

اوسیوند و  مالک سراج در آن ایفای نقش کرده اند.
مغزهایکوچکزنگزده

تازه ترین اثر هومن سیدی در مقام کارگردان که سعید 
سعدی آن را تهیه کرده و بازیگرانی چون نوید محمد زاده، 
فرید سجادی حسینی، علی عالیی و فرهاد اصالنی نیز 
نقش های اصلی آن را ایفا کرده اند. در خالصه داســتان 
مغزهای کوچک زنگ زده آمده است: داستان مغزهایی 

است که زنگ زده اند!
هایالیت

به نویسندگی و کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی 
ساسان سالور؛ روایتگر درامی عاشقانه و متفاوت با مضمون 
اجتماعی اســت که پژمــان بازغی، آزاده زارعی، ســام 
قریبیان، مینا وحید، الهه حصاری و جمشید هاشم پور به 

عنوان بازیگران اصلی این پروژه در آن حضور دارند.

در بخــش غیررســمی فیلم هــای ارزشــی یا 
دفاع مقدسی جشــنواره با فیلم ســروکار داریم. 
پرهزینه ترین، پرسروصداترین، بحث انگیزترین و 
کنجکاوی برانگیزترین فیلم های جشنواره که با وجود 
کارگردانان بحث انگیزی چون ابراهیم حاتمی کیا، 
محمدعلی باشه آهنگر، بهرام توکلی و حتی پرویز 
شیخ طادی نوید نمایش های گرم و جدل آفرینی را 

می دهند...
امپراتورجهنم

این فیلم پرحاشیه ساخته پرویز شیخ طادی که 
محمد خزاعی را در مقام تهیه کننده پشت و پناهش 
دارد، ساخته  سال ۱۳۹۵ است و فراموش نکرده ایم 
که چگونه  سال گذشته بعد از این که نتوانست مجوز 
ورود به بخش مسابقه را به دست آورد، از دور رقابت ها 
خارج شد و البته امسال چگونه در عین این که قانون 
به صراحت این فیلم و اثری چون آشغال های دوست 
داشتنی را در یک کفه ترازو نهاده و موقعیتی مشابه را 
برای شان تعریف می کرد، توانست نظر مثبت هیأت 
انتخاب را برای حضور در بخش مسابقه اعالم کند. این 
فیلم که درباره تروریست ها و داعش است، با حضور 
بازیگرانی چون علــی نصیریان، فرخ نعمتی،  علیرام 
نورایی، صبا کمالی، سعید راد و کوروش زارعی در خط 
داستانی خود به نقد عملکرد حکام آل سعود و فلسفه و 
چگونگی به وجود آمدن گروه داعش و دیگر گروه های 

تندرو و رادیکال اسالمی در اروپا و آمریکا می پردازد.

بهوقتشام
جدیدترین ســاخته ابراهیم حاتمی کیا پس از 
فیلم بادیگارد بنا به مد این روزهای ســینمای دفاع 
مقدس ایــران موضوعی درباره ســوریه و اقدامات 
داعش و مبارزه با داعش دارد. گفته می شود در این 
فیلم که از حضور شماری از بازیگران سوری و لبنانی 
در کنار  هادی حجازی فر و بابک حمیدیان استفاده 
شــده، ابراهیم حاتمی کیا و دیگر صاحبان اثر تمام 
تالش شان را برای ساخت فیلمی با استانداردهای 
باال به کار گرفته و بسیار امیدوار هستند که این فیلم 
یک اتفاق نو در سینمای ایران و نخستین فیلم جدی 
بین المللی ایران باشد و از همین رو است که این نیز 
شنیده می شود که سازمان اوج سرمایه گذار به وقت 
شام از هم اکنون مشغول برنامه ریزی و رایزنی برای 

اکران خارجی این اثر است.
درباره فیلم به وقت شــام که فیلمبرداری اش را 
مهدی جعفری برعهــده دارد، همچنین باید این 
نکته را نیز افزود که این فیلم به تهیه کنندگی محمد 
خزاعی دومین همکاری مشترک ابراهیم حاتمی کیا 
و سازمان اوج اســت که برای نخستین بار در سطح 
نخست سینمای ایران به صورت مستقیم به حوادث 
منطقه و اســالم تکفیری می پردازد. درباره خالصه 
داستان این فیلم از سوی عوامل فیلم چنین عنوان 
شــده که به وقت شــام روایتگر داستان هواپیمای 
کمکی ایران برای ســوریه اســت که برای فرود در 

فرودگاه دمشق دچار مشــکل می شود. کسانی که 
فیلــم را دیده اند، از جلوه های بصری ســطح باالی 
آن به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های فیلم نام 

می برند...
تنگهابوغریب

دیگر فیلم دفاع مقدسی جشنواره امسال که تنگه 

ابوغریب نام دارد، یکــی از کنجکاوی برانگیزترین 
فیلم های  سال اســت و منتقدان و روزنامه نگاران و 
حتی مخاطبان عادی ســینما این روزها منتظرند 
ببینند همکاری دو نفــر از اصلی ترین چهره های 
سینمای شــبه هنری این ســال ها، سعید ملکان 
تهیه کننده فیلمی چون ابد و یک روز و بهرام توکلی 

به عنوان کارگردانی که فیلم هایــی چون بیگانه و 
آسمان زرد کم عمق را در کارنامه دارد، با سازمان اوج 
که این روزها با دســت پر وارد وادی سرمایه گذاری 
سینمایی شده، چه ماحصلی خواهد داشت. تنگه 
ابوغریب که برای روایت داستانش از حضور بازیگرانی 
چون جواد عزتی، امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، 
علی ســلیمانی، قربان نجفی و مهدی قربانی سود 
جسته، روایتی است از دفاع دالورمردانه گردان عمار 
در برابر لشکرکشی رژیم بعث به فکه و شرهانی در 
ماه های آخر جنگ تحمیلــی. درواقع فیلم روایتی 
است از روزهای رشادت و مظلومیت بچه های گردان 
عمار در روزهای آخر دفاع مقدس در منطقه حساس 
تنگه ابوغریب. در خالصه داستان فیلم چنین آمده: 
در 2۱تیرماه ۱۳۶۷، حمله وســیعی سراسر جبهه 
جنــوب را درگیر می کند، یکی از نقاط حساســی 
که دشمن قصد عبور از آن و رســیدن به شهرها و 
جاده های کلیدی ایران را دارد، تنگه ابوغریب است، 
تنگه ای که نام و خاطره اش در میانه تاریخ رســمی 
روزهای پایانی جنگ گم شده... تنگه ای که محل 

مقاومت افراد گردان عمار بود.
گفتنی است که بهرام توکلی، نویسنده و کارگردان 
این فیلم پیش از تنگه ابوغریب، فیلم برف ســرخ را 

جلوی دوربین برده بود...
سروزیرآب

دیگر فیلم دفاع مقدسی جشــنواره امسال را که 

سرو زیر آب نام دارد، محمدعلی باشه آهنگر ساخته. 
این فیلمساز که به واسطه آخرین فیلمش ملکه در 
سینمای دفاع مقدس صاحب نام و دارای جایگاهی 
غبطه برانگیز شد، ســرو زیر آب را به تهیه کنندگی 
ســیدحامد حســینی جلوی دوربین برده است. 
در خالصه داســتان ســرو زیر آب که فیلمنامه آن 
توسط محمدعلی باشــه آهنگر و حامد باشه آهنگر 
نوشته شــده، به اتفاقاتی اشاره شــده که می تواند 
برای مخاطبان جذاب و کنجکاوی آفرین باشد: راز 
جهانبخش کرامت فاش می شــود. ایــن راز خواب 
چیســتا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد 
پوشیاس را آشــفته خواهد کرد. جهانبخش برای 
اثبات بی گناهی اش و بازگشت آرامش سفر بلندی 
را آغاز می کند، سفری که پایانش زندگی بسیاری از 

آنها را تغییر می دهد.
در توضیح این خط داســتانی مبهــم آنهایی که 
فیلمنامه این فیلم را خوانده اند، می گویند که قصه 
سرو زیر آب در مورد شهدای گمنام و اتفاقاتی است 
که در معراج شــهدا و نورد لوله اهواز افتاده اســت. 
در این فیلم بابک حمیدیان، مســعود رایگان، رضا 
بهبودی، مینا ســاداتی، همایون ارشادی، مهتاب 
نصیرپور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، شهرام 
حقیقت دوســت، فرخ نعمتی،  هادی قمیشــی، 
سیاوش چراغی پور، حسن نجاریان، حسین فالح و 

امیر دلفانی نقش آفرینی می کنند.

بعضی ها ورودشان به هر جشنواره ای مترادف است با 
بحث و حاشیه و جنجال. مثل پیمان معادی که معلوم 
است داستان دهه شــصتی اش چه حرف هایی را باعث 
خواهد شد یا مثل روح اهلل حجازی یا شاید منیژه حکمت 
که هنوز هم برای بعضی ها مهر زندان زنان را بر پیشانی 

دارد....
اتاقتاریک

اتاق تاریک پنجمین ســاخته روح اهلل حجازی پس از 
فیلم های در میان ابرها، زندگی خصوصی آقا و خانم میم، 
زندگی مشــترک آقای محمودی و بانو و مرگ ماهی در 
مقام کارگردان و یکی از فیلم های مهم جشنواره است، 
آن هم به این دلیل ساده که حضور حجازی در دوره های 
مختلف فجر همواره با حواشی و اتفاقاتی همراه بوده و بعید 
نیست این اتفاق امسال هم تکرار شود. فراموش نکرده ایم 
فیلم در میان ابرها نخستین ساخته او در بیست وششمین 
جشنواره فجر سیمرغ بهترین فیلم اول را دریافت کرد. 
اما بعد از آن اتفاقات مربوط به دو فیلم بعدی اش زندگی 
خصوصــی آقا و خانــوم میم و زندگی مشــترک آقای 
محمودی و بانو که هر دو به دلیل ممیزی از جشــنواره 
فجر کنار گذاشته شدند و به خصوص زندگی مشترک... 
که بعد از دو سال توقیف و به دلیل حضور در جشنواره های 
خارجی فقــط چند نمایش محــدود در بخش خارج از 
مسابقه جشــنواره داشــت، او را در قامت یک فیلمساز 
حاشیه ساز روانه هر دوره از جشــنواره کرده است.  اتاق 
تاریک، امسال، جدیدترین حضور جشنواره ای حجازی 
سه سال بعد از آخرین ساخته اش یعنی مرگ ماهی است. 
ساره بیات، ساعد سهیلی، محمد امامی، امیررضا رنجبران، 

مروارید کاشیان، ژیال دایی و رضا احمدی با معرفی بازیگر 
خردسال سیدعلیرضا میرساالری بازیگران اتاق تاریک 
هســتند. در خالصه داســتان فیلم چنین آمده است: 
فرهاد و هاله فصل جدید زندگی خــود را آغاز کرده اند و 
این سرآغاز تغییرات دیگری است که آنها را در مواجهه 
با مسائل جدیدی قرار می دهد. به نظر می رسد این فیلم 
نیز بسان فیلم های اخیر این کارگردان دارای مایه های 

تندوتیز و بحث انگیز اجتماعی باشد.
بمب

به تهیه کنندگی مانی حقیقی و با مدیریت فیلمبرداری 
محمود کالری، جدیدترین ساخته پیمان معادی است 
که پس از ساخت فیلم برف روی کاج ها بیشترین بحث 
و جنجال را تجربه کرد و حاال بعد از سال هایی که تمرکز 
اصلی فعالیتش در حوزه بازیگری بود، امســال در مقام 
کارگردان فیلم بمب به احتمال فراوان وارد دور جدیدی از 
جنجال ها خواهد شد که طلیعه اش را در چندوقت اخیر با 
تهاجم همه جانبه یک سری از نشریات خاص به این فیلم با 

این بهانه که نگاهی ضدجنگ دارد، دیدیم...
می گوینــد داســتان فیلــم بمــب در حال وهوای 
موشــک باران تهران در  ســال۱۳۶۶ روایت می شود و 
فیلمنامه آن همچون اثر قبلی این کارگردان توسط خود 
معادی نوشته  شده اســت. در این فیلم پیمان معادی، 
لیال حاتمی، حبیب رضایی، سیامک انصاری، سیامک 
صفری، بهــادر مالکی پور، رامیــن پورایمان، معصومه 
قاسمی پور، صبا گرگین پور و شهروز آقایی پور ایفای نقش 
کرده اند و ارشیا عبداللهی، نیوشا جهانی و باران معادی هم 

بازیگران کودک این فیلم سینمایی اند.

جادهقدیم
شاید این فیلم نیز که نخســتین کار حکمت پس از 
۱۰سال دوری از فیلمسازی است، یکی از آثار جنجالی 
جشنواره باشــد، با این که منیژه حکمت این چهارمین 
ساخته سینمایی اش پس از زندان زنان، سه زن و الالیی 
را در سکوت کامل خبری در تهران جلوی دوربین برده 
اســت. این فیلم با موضوع زن، اجتماع و خانواده جلوی 
دوربین رفته و می شود گفت با نگاهی به مشکالت زنان 
در راستای کارهای قبلی فیلمساز روایت می شود. نقش 
اصلی این فیلم که داستان زنی کارمند را روایت می کند 
که شب عید نوروز با مشکالتی مواجه می شود، برعهده 
مهتاب کرامتی بوده و البته عالوه بر مهتاب کرامتی، آتیال 
پسیانی و پرویز پور حسینی نیز در جاده قدیم به ایفای 
نقش می پردازند. در خالصه داســتان جاده قدیم آمده 

است: در آستانه  سال نو مینو به خانه نمی رسد.... 
چهارراهاستانبول

ششمین ساخته ســینمایی کیایی بعد از فیلم های 
بعدازظهر سگی سگی، ضدگلوله، خط ویژه، عصر یخبندان 
و بارکد مانند ســاخته های قبلی این کارگردان اثری پر 
بازیگر محسوب می شود، با این تفاوت که این فیلم از این رو 
که داستانی مرتبط با حادثه ساختمان پالسکو که منجر به 
شهیدشدن تعدادی از آتش نشانان شد را روایت می کند، 
می تواند بحث هــا و جنجال هایی را نیز بــه وجود آورد. 
درباره این فیلم پرستاره باید گفت بهرام رادان، محسن 

کیایی، ســحر دولتشــاهی، ماهور الوند، رعنا آزادی ور، 
مهدی پاکدل، سعید چنگیزیان، پوریا رحیمی سام، بابک 
بهشاد، خســرو احمدی، تینو صالحی، حسین امیدی 
و با هنرمندی مســعود کرامتی گروه بازیگران چهارراه 
استانبول را تشکیل می دهند. نخستین حاشیه این فیلم 
هم جایی رقــم خورد که چند روز قبل از اعالم اســامی 
فیلم های بخش مسابقه تهیه کننده فیلم از این خبر داد 
که فیلم نمی خواهد فرم حضور در جشنواره را پر کند، اما 
چند روز بعد نامش در بین فیلم های انتخاب شده اعالم 
شد که به این معنا بود که فرم شرکت در جشنواره پیشتر 

از آن حرف ها تکمیل و ارسال شده بود!
دارکوب

ســومین فیلم بهروز شــعیبی بــه تهیه کنندگی 
سیدمحمود رضوی داستان اجتماعی روابط انسانی افراد 
جامعه را در رودررویی با معضالت اجتماعی و اعتیاد، با 

نگاهی متفاوت روایت می کند. مهناز افشار، سارا بهرامی، 
جمشید  هاشم پور،  هادی حجازی فر، طوفان مهردادیان، 
نگار عابدی، شــادی کرم رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، 
علیرضا کی منش، ندا عقیقی و امین حیایی از بازیگران 
این فیلم سینمایی هســتند. در کارنامه بهروز شعیبی 
کارگردانی فیلم های سیانور، دهلیز، باغ آلوچه، بال های 
خوشبختی جامانده، میان ماندن و رفتن و پیش خواهد 

آمد به چشم می خورد.
فیلمنامه دارکوب توسط حسین تراب نژاد و آزیتا ایرایی 
براساس طرحی از بهروز شعیبی به نگارش درآمده است. 

شعلهور
فیلمی به کارگردانی حمید نعمت اله و تهیه کنندگی 
محمد شفیعی که  سال گذشته به دلیل عدم آمادگی الزم 
از دور رقابت خارج شد و امسال با نظر هیأت انتخاب در 

بخش مسابقه جشنواره حضور دارد.
امین حیایی، زری خوشــکام، بهمن پــرورش، فرید 
قبــادی، دارا حیایی، مژگان صابــری و پانته آ مهدی نیا 
بازیگران این فیلم سینمایی هستند. فیلمنامه شعله ور 
به طور مشــترک توســط  هادی مقدم دوست و حمید 
نعمت اهلل به نگارش درآمده است و مضمونی اجتماعی 
دارد. این فیلم زندگی مردی را روایت می کند که احساس 
می کند عددی نشده اســت و این احســاس او و همه  

زندگی اش را تحت تأثیر قرار می دهد.
کامیون

فیلمی به کارگردانی و نویسندگی کامبوزیا پرتوی که 
پس از ساخت فیلم پرده در  ســال ۹۱ تولید شده است. 
در فیلم کامیون سعید آقاخانی، نیکی کریمی، تروسکا 

جوال، رامین راستاد، یعقوب پرسا، نسرین مرادی و... به 
ایفای نقش می پردازند. کامبوزیا پرتوی تاکنون فیلم های 
سینمایی ماهی، گلنار، بازی بزرگان، کافه ترانزیت و پرده 
را کارگردانــی کرده و با این آثــار جوایز متعدد داخلی و 
بین المللی را از آن خود کرده و نویسندگی فیلمنامه های 
دیگــری همچون، محمد رســول اهلل، شــیرک، دایره، 
ایستگاه متروک، هر شــب تنهایی، دیشب بابا تو دیدم 
آیدا، مــن ترانه ۱۵ ســال دارم، خیابان هــای آرام و ... را 
برعهده داشته است. گفتنی است کامیون با مدیریت و 
فیلمبرداری تورج اصالنی در مرزهای سوریه و عراق، در 
روستاهای اطراف منطقه ســیلوانا در استان آذربایجان 
غربی، در شهرهای ارومیه و میانه و نیز تهران فیلمبرداری 

شده است.
التاری

محمدحسین مهدویان که پس از ساخت فیلم های 
ایســتاده در غبار و ماجرای نیمروز تبدیــل به یکی از 
چهر ه های شناخته شده عرصه سینما شد و هر دو اثر او 
با استقبال بسیار گسترده از سوی مخاطبان و منتقدان 
مواجه شد، التاری را روانه جشنواره سی وششم فجر کرده 
اســت. فیلمی که از ابتدا با حواشی همراه بود. در التاری 
جواد عزتی،  هادی حجازی فر و ســاعد سهیلی به ایفای 
نقش می پردازند. فیلم نخســتین بار به این دلیل که به 
قاچاق زنان می پرداخت، به واســطه عدم دریافت مجوز 
ساخت خبرساز شــد و بعد که پروانه ساخت فیلم صادر 
شد، خیلی ها پیش بینی می کنند هیچ بعید نیست که 
در روزهای برگزاری جشنواره نیز جنجال هایش را امتداد 

دهد...

فیلم های دفاع مقدسی

جنجالی ها

فیلماولیها

دربارهدیگرفیلمها


