کارگردان :وحید جلیلوند
فیلمنامهنویس :علی زرنگار ،وحید جلیلوند
بازیگران :امیر آقایی ،هدیه تهرانی ،نوید محمدزاده ،سعید
داخ و علیرضا استادی
وحید جلیلوند دو ســال قبل با «چهارشــنبه  19اردیبهشــت» موفقیتی فراتر از یک فیلم اولی کســب
کــرد و مــورد توجه مخاطبان جدی ســینما قــرار گرفت .این فیلم عالوه بر ســیمرغ اصلــی نگاه نو در
جشــنواره سیوســوم ،جایزه منتقدان جشــنواره ونیز را هــم دریافت کرد .جلیلونــد در دومین تجربه
بلند سینماییاش هم به سراغ سینمایی واقعگرا و اجتماعی رفته است« .بدون تاریخ بدون امضاء»
داســتان جذاب و کنجکاوی برانگیزی دارد و در خالصه داســتان آن آمده است :دکتر کاوه نریمان که
پزشــک قانونی اســت ،در محل کارش با جســدی مواجه میشــود که قبالً او را میشناخته است .امیر
آقایی که در نخستین کار جلیلوند هم نقشآفرینی کرده بود در نقش دکتر نریمان ظاهر شده است.

بدونتاریخ
بدونامضاء

کارگردان :سید محمدرضا خردمندان
فیلمنامهنویس :سیدمحمدرضا خردمندان و احسان ثقفی
بازیگران :مهدی قربانی ،ساره بیات ،حمیدرضا آذرنگ،
(فیلم اولی)
امیرحسین صدیق و جالل فاطمی
«بیســت و یک روز بعد» نخســتین ساخته سینمایی ســیدمحمدرضا خردمندان ملودرامی اجتماعی
از قصه زندگی نوجوانی به نام «مرتضی» است که در راه تحقق آرزوی ناکام پدرش ،با چالش بسیاری
روبهرو میشود .مهدی قربانی ،بازیگر نوجوان سینمای ایران که پیش از این با بازی در فیلم سینمایی
«ابــد و یــک روز» دیده شــد ،نقش اصلی این فیلــم را برعهده دارد .در خالصه داســتان این فیلم آمده
اســت« :همیشــه همینجوریه! آخریــن بار هوا ابر شــد .باد گرفت .درختا داشــتن از جا کنده میشــدن.
اونقدر بارون شدید شد که سیل شهرو گرفته بود .پرندهها دور و بر لونه هاشون جیغ میکشیدن .یکی از
بچهها قسم میخورد خودش دیده خورشید یکی دوبار نورش کم و زیاد شده»....

بیست و یک
روز بعد

آذر (فیلم اولی)
کارگردان :محمد حمزهای
فیلمنامهنویس :احسان بیگلری ،پریسا هاشمپور
بازیگران :نیکی کریمی ،حمیدرضا آذرنگ ،فرید ســجادی حســینی ،هســتی مهدویفر و
لیال زارع
نیکــی کریمــی دو ســال بعــد از کارگردانــی و تهیهکنندگی «شــیفت شــب» این بــار بــا تهیهکنندگی
«آذر» در جشــنواره فیلــم فجــر حضــور دارد .محمد حمــزهای کارگــردان «آذر» که تاکنــون در بالغ
بــر 30فیلــم و ســریال تلویزیونــی بهعنــوان دســتیار کارگــردان و برنامهریــز حضــور داشــته اســت،
ســاخت چند فیلم کوتــاه و ویدئویی را در کارنامــه دارد .نیکی کریمی و حمیدرضــا آذرنگ بازیگران
اصلــی «آذر» هســتند که برای نخســتین بار در یــک فیلم ســینمایی مقابل یکدیگر بــه ایفای نقش
پرداختهانــد .فرید ســجادی حســینی کــه بازی درخشــانش در «فروشــنده» مورد توجه قــرار گرفت
همــواره همــکاری خوبــی بــا فیلمســازان جــوان دارد و امســال جایــزه بهتریــن بازیگر مــرد را برای
فیلــم کوتــاه «نســبت خونــی» از جشــنواره ســینما حقیقــت دریافــت کــرد در جشــنواره فیلــم فجر
امســال عــاوه بــر «آذر»« ،ایتالیا ایتالیا» را هــم دارد .فیلمنامــه «آذر» را هم نویســندگان فیلمنامه
«بــرادرم خســرو» نوشــتهاند کــه در ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر مــورد توجــه منتقــدان
و مخاطبــان ســینما قــرار گرفــت .در خالصــه داســتان«آذر» آمــده اســت :ادامــه زندگــی بهــای
سنگینی دارد.

کارگردان :ابراهیم ایرجزاد
فیلمنامهنویس :پیام کرمی
بازیگران :على مصفا ،پریناز ایزدیار ،مینا ساداتى ،یسنا
(فیلم اولی)
میرطهماسب و صابر ابر
در کارنامــه کاری ابراهیم ایرجزاد فیلمهاى کوتاهى از جمله «عشــق یــک روایت غمگین»« ،چند کیلومتر
دورتر»« ،زنى پوشــیده با گردنبند»« ،دوچرخهها ،ســیگارها ،پدرها» و «نیســتان» دیده میشود« .تابستان
داغ» نخســتین فیلم ســینمایى وى به حســاب مىآید و تهیهکنندگی آن را جواد نوروزبیگی بر عهده داشته
اســت .فیلمی پربازیگــر که البته یک گروه حرفهای هم در پشــت صحنه به آنها کمــک میکنند .به صورت
رســمی خالصه داســتانی از این فیلم توسط عوامل منتشر نشــده اســت و آنچه ایرجزاد درباره داستان این
فیلم توضیح داده ،به این شــرح اســت :نســرین چون نمیتواند در صورت طالق از همســرش سرپرســتی
دختر ۶سالهاشرابگیرد،بنابراینزندگیاشراجمعکردهبیاطالعازشوهربهگوشهایازشهرپناهمیبرد
و برای گذران زندگی مشغول کار در مهدکودک بیمارستانی میشود ولی شوهرش آنها را پیدا میکند.

تابستانداغ

کارگردان :علی نوری اسکویی
فیلمنامهنویس :مجید آسودگان
بازیگران (صداپیشه) :کتایون اعظمی ،بهرام زند ،مسعود
کرامتی و بهاره رهنمون

پشت دروازه
بهشت
(فیلم اولی)

«پشــت دروازه بهشــت» بــه کارگردانــی علــی نــوری اســکویی تنها انیمیشــنی اســت کــه به بخش
مســابقه ایــن دوره از جشــنواره فیلم فجر راه پیدا کرده اســت .داســتان فیلم از زبــان دختر بچهای
لبنانــی روایت میشــود که طی حادثهای توســط شــهید چمــران نجات پیــدا میکند و ایــن اتفاق،
تصویــری قهرمانانه از شــهید چمران در ذهنش بر جای میگذارد .ســالها میگــذرد و دختر بچه
داســتان به نویســندهای بدل میشــود که میخواهد قصــهای را در خصوص مردی بنویســد که در
کودکی جانش را نجات داده اســت و در این میان بخشــی از داســتان فیلم ،سرگذشت زندگی ساره
دختر بچه داستان است و بخش دیگری از آن ،قصهای است که ساره درباره قهرمان کودکیهایش
نوشته است.

کارگردان :مسعود جعفری جوزانی
فیلمنامهنویس :مسعود و سحر جعفریجوزانی
بازیگران :سحر جعفری جوزانی ،رویا تیموریان ،امین تارخ و
پرویز پورحسینی

پشتدیوار
سکوت

مسعود جعفری جوزانی که در سال  93با کمدی «ایران برگر» یکی از پرفروشهای سال  ۹۳را به نام خود
رقم زد در «پشــت دیوار ســکوت» سراغ یک موضوع اجتماعی رفته اســت و مسائل و مشکالت یک بیمار
مبتال به ایدز را بیان میکند .مســعود جعفری جوزانی و دخترش ســحر ،نگارش فیلمنامه «پشــت دیوار
سکوت» را در 6سال و بر مبنای یک پژوهش میدانی پزشکی -اجتماعی انجام دادهاند و قرار است بخشی
از درآمد فروش فیلم هم برای درمان و کمک به بیماران مبتال به ویروس اچ آی وی صرف شــود« .پشــت
دیوارسکوت»بهبررسیسکوتمبتالیانبهایدزدربارهبیماریوانزواطلبیشاندرجامعهپرداختهاست
و در خالصــه داســتان آن آمده اســت :دختر جوانی به نام ســتاره بــا همه وجود تالش میکنــد تغییری در
زندگی خود و دیگران ایجاد کند….
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