کارگردان :منوچهر هادی
فیلمنامهنویس :پدرام کریمی
بازیگــران :آتیــا پســیانی ،یکتــا ناصــر ،ســیامک صفــری ،ســحر
قریشی ،فاطمه رستمی و مهران احمدی
منوچهــر هــادی پس از رکوردشــکنی و کســب عنــوان پرفروشتریــن فیلم اکران نــوروزی امســال با «من
ســالوادور نیســتم» ،به ســاخت فیلمهایی از جنس آثار قبلــیاش همچون «یکی میخــواد باهات حرف
بزنــه» و «زندگــی جــای دیگــری اســت» بازگشــته اســت .او در «کارگر ســاده نیازمندیــم» به تقابــل نظام
سرمایهداری و قشر فرودست جامعه پرداخته است .فیلم درباره کارگری شهرستانی است که برای یافتن
کســب و کار به تهران میآید .در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت :قدم در مغازه رحمت ،شــاگردی
میکند و عاشق مونس دختر اوست .جهان پس از مرگ رحمت ،از موقعیت استفاده میکند و از دختر 16
ساله رحمت در ازای طلبش خواستگاری میکند .قدم از این بابت عصبانی میشود و ….
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کارگردان :محمد هادی کریمی
فیلمنامهنویس :محمد هادی کریمی
بازیگران :نیکی کریمی ،هومن سیدی ،آرمان درویش ،لیال زارع،
فرخ نعمتی ،هستی مهدویفر و علیرضا شجاعنوری

«کمــدی انســانی» بعد از «بشــارت به یک شــهروند هزاره ســوم» ،پنجمین فیلم ســینمایی محمد
هادی کریمی اســت .خالصه داســتان مشــخصی از این فیلم منتشــر نشــده و آنطور که خود محمد
هادی کریمی در یک گفتوگو از آن ســخن گفته اســت «کمدی انســانی» یک داســتان زندگینامهای
اســت که میتوان آن را کمدی تراژیک و انســانی در بستر تاریخ دانست .قصهای که در  4دهه از تاریخ
معاصر ( 1320تا  )1360روایت میشــود .با این توضیحات و با توجه به ســابقه محمدهادی کریمی
میتوان این فیلم را جزو آثار عرفانی این دوره از جشنواره عنوان کرد.

کارگردان :کاظم مالیی
فیلمنامهنویس :کاظم مالیی
بازیگــران :لــوون هفتــوان ،نازنین فراهانــی ،پوریا رحیمی ســام،
حسین شمسآبادی و وهان سلیم زاد

«کوپــال» یکــی دیگــر از نماینــدگان گــروه هنــر و تجربــه در بخــش مســابقه ســینمای ایــران اســت.
کاظــم مالیــی کــه ســابقه ســاخت فیلمهــای کوتاهــی از قبیــل «دیلیــت» و «منهــا» را در کارنامــه
خــود دارد در نخســتین تجربــه بلنــد ســینمایی خــود ســراغ داســتانی متفــاوت رفتــه اســت .ایــن
فیلــم بــا بــازی لــوون هفتــوان بازیگــر «دراکــوال» (رضــا عطــاران) و «پرویــز» (مجیــد برزگــر) در
مــورد یــک شــکارچی و تاکسیدرمیســت بــه نــام دکتــر احمــد کوپــال اســت کــه درســت قبــل از
تحویــل ســال نــو دچار چالشــی بســیار غریــب در زندگــیاش میشــود .فیلــم عمدتــاً تــک بازیگر و
تک لوکیشن است.
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کارگردان :سعید سهیلی
نویسنده :سعید سهیلی و مهدی محمدنژادیان
بازیگران :حمید فرخنژاد ،ســاعد ســهیلی ،پوالد کیمیایی ،بهاره
افشاری و ترالن پروانه

ســعید سهیلی پس از ساخت «کالشینکف» و با فاصله  5ســاله سراغ شخصیتهای عباس (حمید
فرخنژاد) ،عطا (پوالد کیمیایی) و حســن (ســاعد ســهیلی) آمده اســت تا دومین قســمت از «گشت
ارشــاد  »2را روانــه پــرده ســینماها کنــد .فیلمی کــه قســمت اول آن تنها با یــک هفته اکــران ،فروش
میلیاردی از خود به جا گذاشــت .اگرچه داســتان «گشــت ارشــاد» در گیشــه ناتمام مانــد و این فیلم
بواسطه حواشی ایجاد شده در سال  91از روی پردههای سینما پایین کشیده شد .حاال باید دید سعید
ســهیلی با توجه به اتفاقاتی که برای «گشــت ارشــاد  »1افتاد در قســمت دوم این فیلم ،فیلمســازی
محافظهکارتر شده یا قرار است فیلمی کمدی ،اجتماعی و سیاسی را از او شاهد باشیم.

کارگردان :محمد حسین مهدویان
فیلمنامهنویس :محمد حسین مهدویان و ابراهیم امینی
بازیگران :مهرداد صدیقیان ،احمــد مهرانفر ،هادی حجازیفر،
لیندا کیانی و با حضور مهدی پاکدل
عوامل فیلم برای پرهیز از حساســیتهای ایجاد شــده خالصه داســتانی به این شــرح منتشــر کردند« :در
محلههای پرآشــوب تهران ،در پیچاپیچ خیابانها ،کوچهها و در پســتوی خانهها سرگردان و حیران .آیا این
توجو را فرجامی هســت؟» هادی حجازیفر بازیگر نقش احمد متوســلیان در «ایستاده در غبار» که
جســ 
ایفاگــر یکــی از نقشهای اصلی فیلم تازه مهدویان اســت هم به طور ضمنی ماجرای ورود ســازمان به فاز
مبارزه مسلحانه را تأیید کرد و در گفتوگو با یکی از نشریات روزانه درباره اینکه آیا کاراکترش در این فیلم در
زمرهمجاهدینخلققرارمیگیردیانیروهای انقالبیبیان داشت:خوشبختانهمنجزومجاهدیننیستم
و در قطــب مقابل آنها هســتم .محمدحســین مهدویــان کارگردان جوانی که با مســتند «آخریــن روزهای
زمستان» توانایی خود را در کارگردانی نشان داده بود ،سال گذشته «ایستاده در غبار» را که اثری مستندگونه
بوددرجشنوارهداشت؛فیلمیکهبهترینفیلمجشنوارهفجرشد.
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