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کارگر

مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر
چهارشنبه شب ( 22بهمن) با معرفی برگزیدگان در
سالن اصلی مرکز همایش های برج میالد برگزار
شــد« .رخ دیوانه» با کسب  5سیمرغ بلورین در
صدر جدول برگزیدگان ایســتاد و «من دیه گو
مارادونا هستم» با  3سیمرغ بلورین و یک دیپلم
افتخار و «خداحافظی طوالنی» با  2سیمرغ بلورین
و یک دیپلم افتخار رده های دوم و سوم را به خود
اختصاص دادند.
به گزارش پیام آشنا ،لیست کامل برگزیدگان به
شرح زیر است:

 ::بخش سودای سیمرغ ::

یادداشت

تحلیلی بر برگزیدگان جشنواره سی و سوم فیلم فجر:

کم لطفی در حــق «عصر یخبندان» و
«من دیه گو مارادونا هستم»
مجتبی اردشیری
سیمرغ های جشنواره سی و سوم در حالی برگزیدگان خود را شناختند
که از قبل هم می شد بســیاری از این برگزیدگان را حدس زد .بنابراین
انتخاب های این دوره هیات داوران ،با کمترین حاشیه و اعتراضی نسبت
به دوره های قبل همراه بود .اما با وجود این رضایت نسبی از عملکرد هیات
داوران ،باز نمی توان نسبت به توجه بیش از اندازه آنان به یک فیلم و نادیده
گرفتن چند فیلم دیگر ،به راحتی عبور کرد.
در ادامه تحلیلی خواهیم داشت بر مهم ترین برگزیدگان سیمرغ جشنواره
سی و سوم:
نخستین انتخاب شائبه برانگیز هیات داوران ،در بخش فیلمبرداری خود
را نشان داد؛ جایی که خیلی ها منتظر اعالم نام «فرشاد محمدی» برای
فیلمبرداری رخ دیوانه بودند اما این سیمرغ در کمال تعجب به «علیرضا
برازنده» برای درام خانوادگی دوران عاشقی رسید .فیلمبرداری برازنده ،در
ایــن فیلم ،یک کار نرمال و مقبول و فاقد هرگونه جنبه های ابتکاری بود
چون این فیلم ،هنر خاصی در فیلمبرداری نمی طلبید اما در رخ دیوانه،
برداشت های نامحســوس از یک سکانس از زوایای مختلف و همچنین
تعیین قاب هایی متناسب با موقعیت هایی با بار تعلیقی ،بسیار ابتکاری،
جدید و پیشــرو بود و مطابق با روحیه تجددخواهانه فیلم که سبب می
شد فیلمبرداری این فیلم ،محتمل ترین گرینه دریافت سیمرغ باشد اما
در کمال تعجب و در حالی که حتی می شد بر روی فیلمبرداری خالقانه
و هایپر «مهدی جعفری» در عصر یخبندان نیز بسیار جدی نگریست،
ســیمرغ این بخش به فیلم دوران عاشقی رسید تا توجه بیش از اندازه
داوران نسبت به این فیلم در چند بخش اهدای سیمرغ ،تامل آور باشد.
سیمرغ بخش مکمل مرد به «هومن سیدی» رسید .اتفاقی که خیلی ها
انتظارش را داشتند اما باید پذیرفت که سیمرغ سیدی ،با اغماض بسیاری
به او داده شد .سیدی در حالی این سیمرغ را برای فیلم من دیه گو مارادونا
هستم دریافت کرد که مشابه چنین نقش آفرینی را در فیلم بوفالو انجام
داده بود و حتی سالیان قبل نیز نقش آفرینی های مشابهی نیز داشت که
حتی نامزد دریافت ســیمرغ هم نشد .مطمئنا اگر سیمرغ این بخش به
«فرهاد اصالنی» می رسید ،انصاف تا حدود زیادی رعایت می شد.
در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن ،ســیمرغ در شرایطی به «سحر
دولتشاهی» رسید که دســت هیات داوران در انتخاب ،بسیار بسته بود.
هیچ یک از پنج نامزد این بخش ،شایســتگی کافی برای دریافت سیمرغ
را نداشــتند و شاید اگر این سیمرغ برای دولتشاهی به واسطه بازی او در
شکاف داده می شد ،بســیار معقول تر از اکنــون است که او برای عصر
یخبندان موفق به دریافت آن شده است.
در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد نیز چنین شــرایطی وجود داشت.
«سعید آقاخانی» یک نقش سیمرغی را بازی کرد و شاید اگر سیمرغ به
«ســیامک صفری» برای اعترافات ذهن خطرناک من می رسید ،جانب
انصاف بیشتر رعایت می شد گرچه در مورد صفری نیز ،آنچه بیش از بازی
او بر مخاطب تاثیر می گذاشت ،گریم فوق العاده اش بود.
اما سیمرغ هیات داوران در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن ،کامال منطقی و
درست بود .در این دوره از جشنواره ،هیچ بازیگر زنی به مانند «باران کوثری»
نتوانست قدرتمند ظاهر شود .علی الخصوص بازی او در کوچه بی نام که
جنبه هایی از احساس و تکنیک را به صورت توامان داشت.
در بخش فیلمنامه نیز دورترین گزینه برای دریافت سیمرغ انتخاب شد؛ در
حالی که فیلمنامه های فیلم های من دیه گو مارادونا هستم و رخ دیوانه
که با ساختارشکنی های سینمای امروزی نوشته شده بودند ،بخت اصلی
دریافت ســیمرغ بودند اما این سیمرغ در کمال تعجب به «رویا محقق»
برای دوران عاشــقی رسید تا عجیب ترین انتخاب هیات داوران در این
بخش به چشم بیاید.
ســیمرغ های بهترین کارگردانی و بهترین فیلم به «ابوالحسن داوودی»
و فیلم رخ دیوانه رســید که با توجه به نامزدهای دیگر ،بسیار منطقی و
شایسته به نظر می رسد.

 lبهترین فیلم به انتخاب تماشاگران« :رخ دیوانه»
 lبهترین فیلم« :رخ دیوانه»
 lجایزه ویژه هیات داوران :سیمرغ بلورین به جواد
نوروزبیگــی برای تهیه کنندگی ســه فیلم «بهمن»،
«اعترافات ذهن خطرناک من» و «من دیه گو مارادونا
هستم»  /دیپـــلم افتخار به نیـــکی کـریمی برای
حاشیههای مراسم اختتامیه

* همراه با اجرای موسیقی گروه موسیقی «وصل یار»
به سرپرستی امیر اثباتی ،تصاویری از فیلم های حاضر
در جشنواره در صفحه مانیتور سالن پخش می شد.
* مهرداد اسکویی که برای اهدای جوایز بخش مستند
روی سن آمده بود با یادی از زاون قوکاسیان از حاضران
خواهش کرد کــه برای او دعا کنند .او گفت :امیدوارم
معاونت ارشاد نگاه ویژه ای به قوکاسیان داشته باشد.
سینمای ایران بسیار به او نیاز دارد و امیدوارم با دعای
شما حال قوکاسیان خوب باشد.
* وحید جلیلوند هنــگام دریافت جایــزه بهترین
کارگردانی بخش نگاه نو مورد تشویق فراوان حاضران
قرار گرفت .صدای جلیلوند همــه را به وجد آورد و او

یکی از جذاب ترین بخش های برگزاری جشنواره فیلم
فجر ،وسوسه انتخاب بهترین هاست .از نویسندگانی که
طی ایام برگزاری جشنواره ،همراه ویژه نامه پیام آشنا
بودند ،خواســتیم تا بهترین هایشان را از میان تمامی
فیلم های دیده شده (سودای ســیمرغ ،نگاه نو ،هنر
و تجربه و خارج از مســابقه) انتخاب کنند« .سیدرضا
صائمی» و «فرهاد خالدار» که موفق به تماشــای همه
فیلم ها نشدند ،از شرکت در این رای گیری انصراف دادند.
به انتخاب های اول تا پنجم بــه ترتیب  3تا  1امتیاز
تعلق گرفت و بــه انتخاب های بعد از رده ســوم یا
پنجم (بســته به چگونگی انتخاب نویسنده) هم 0/5
امتیاز داده شد .متاســفانه به دلیل محدودیت فضا،
نتوانستیم انتخاب های رده های سوم (یا پنجم) به بعد
را منتشر کنیم .ریز انتخاب ها به شرح زیر است:

 lمحسن آزاددل
* بهترین فیلم -1 :من دیه گو مارادونا هستم -2رخ دیوانه
-3چهارشنبه  19اردیبهشت  -4عصر یخبندان  -5خانه
دختر و اعترافات ذهن خطرناک من ،در دنیای تو ساعت
چند است و جامه دران
* بهترین کارگردانی-1 :بهرام توکلی (من دیه گو مارادونا
هستم)  -2ابوالحســن داودی (رخ دیوانه) -3مصطفی
کیایی (عصر یخبندان)  -4وحید جلیلوند (چهارشنبه 19
اردیبهشت)
* بهترین فیلمنامه -2 ... -1 :من دیه گو مارادونا هستم
(بهرام توکلی) -3رخ دیوانه (محمدرضا گوهری) -4وحید
جلیلوند و حسین مهکام (چهارشنبه  19اردیبهشت) -5
پرویز شهبازی (خانه دختر) و هومن سیدی (اعترافات ذهن
خطرناک من)
* بهترین بازیگر نقش اول مرد -1 :سعید آقاخانی (من دیه
گو مارادونا هستم)  -2سعید آقاخانی (خداحافظی طوالنی)
 -3سیامک صفری (اعترافات ذهن خطرناک من)  -4فرهاد
اصالنی (کوچه بینام) -5بابک حمیدیان (شکاف)
* بهترین بازیگر نقــش اول زن -1 :باران کوثری (کوچه
بینام)  -2طناز طباطبایی (رخ دیوانه)  -3گالب آدینه (من
دیه گو مارادونا هستم)  -4فاطمه معتمد آریا (بهمن) -5
مهتاب کرامتی (عصر یخبندان)

مجموعــه بازی های وی و کارگردانی فیلم «شــیفت
شب»
 lبهترین کارگردانی :ســیمرغ بلورین به ابوالحسن
داودی برای فیلم «رخ دیوانه»  /دیپلم افتخار به بهرام
توکلی برای فیلم «من دیه گو مارادونا هستم»
 lبهترین فیلمنامه :ســیمرغ بلورین به رویا محقق
برای فیلمنامه «دوران عاشقی»  /دیپلم افتخار بهترین
فیلمنامه به اصغر عبدالهی برای فیلمنامه «خداحافظ
طوالنی» اهدا شد
 lبهترین بازیگر نقش اول مرد :سعید آقاخانی برای
فیلم «خداحافظی طوالنی»
 lبهترین بازیگر نقش اول زن :سیمرغ بلورین به باران
کوثــری برای فیلم «کوچه بی نام»  /دیپلم افتخار به
لیال زارع برای فیلم «شیفت شب»  /با تقدیر از مهتاب
کرامتی (عصر یخبندان) و لیال حاتمی (دوران عاشقی)
 lبهترین بازیگر نقش مکمل مرد :سیمرغ بلورین به
هومن سیدی برای فیلم «من دیه گو مارادونا هستم»
 /دیپلم افتخار به بهمن زرین پور برای فیلم «حکایت
عاشقی»

 lبهترین بازیگر نقش مکمل زن :ســحر دولتشاهی
برای فیلم «عصر یخبندان»
 lبهترین تدوین :نیما جعفــری جوزانی برای فیلم
«عصریخبندان»
 lبهترین طراحی لباس :جـهانگیـر میـرزاجـانی برای
«خداحافظیطوالنی»
 lبهترین چهره پردازی :مهـین نـویـدی برای فیلم
«ایران برگر»
 lبهترین فیلمبرداری :علیرضــا برازنده برای فیلم
«دوران عاشقی»
 lبهترین موســیقی :بهزاد عبدی برای فیلم «مزار
شریف»
 lبهترین صداگذاری :بهمن اردالن برای فیلم «رخ
دیوانه»
 lبهترین صدابرداری :محمود سماک باشی برای فیلم
«من دیه گو مارادونا هستم»
 lبهترینطراحیصحنه:محـسن نصراللهی برای فیلم
«اعترافات ذهن خطرناک من»
 lبهترین جلوه های ویژه بصری :سیمرغ بلورین به

 lبهترین فیلم اول« :چهارشنبه  19اردیبهشت» (به
تهیهکنندگیمحمدحسینلطیفی)
 lبهترین کارگردانی اول :وحید جلیلوند برای فیلم
«چهارشــنبه  19اردیبهشــت» (با تقدیر از مصطفی
احمدی برای فیلم «نزدیک تر»
 lجایزه ویژه هیات داوران :امیرحسین عسگری برای
فیلم «بدون مرز»
 lبهتریــن فیلمنامه ارژینال :دیپلــم افتخار
به مریم مقــدم و بهتاش صناعی هــا برای فیلم

که از قیافه ســیمرغ تازه چندان خوشحال نبود شبه
سیمرغش را به پدر و مادرش اهدا کرد.
* با اعالم اســم مهــران مدیری ســالن از صدای
تشــویق های پیاپی سرشار شد .مدیری به ردیف اول
سالن که جایگاه مدیران بود ،سالم کرد و گفت :بخش
هایی از این مراســم را من اجرا می کنم و می خواهم
سالن را آتش بزنم.
* رضا عطاران که برای اعالم بهترین موسیقی متن
همراه علیرضا شجاع نوری روی سن آمده بود با تشویق
فراوان حاضران و با میله ای فلزی در دســت پشــت
میکروفن قرار گرفت .عطاران توضیح داد که وسیله در
دستش عصا نیست بلکه می خواهد به سفارش یکی از
دوستانش با حاضران عکس سلفی بگیرد.

* سحر دولت شاهی به هنگام دریافت سیمرغ بلورین
بهتریــن بازیگر نقش مکمل زن بغــض کرد و از همه
اعضای خانواده و گروه فیلم «عصر یخبندان» تشکر کرد.
* مدیــری با محمد زندوکیلی قطعه ای را همخوانی
کرد که با تشــویق حاضران همراه شــد .در این اجرا
سامان احتشــامی نوازنده پیانو و بامداد ملکی نوازنده
ضرب مدیری و زندوکیلی را همراهی می کردند.
* باران کوثری به هنگام اعطای سیمرغ بهترین بازیگر
نقش اول زن روی ســن آمد و با بوسه باران مادرش؛
رخشان بنی اعتماد جایزه را از دست او دریافت کرد.
باران کوثری گفت :نمی توانم هیجانم را پنهان کنم و
این را از پای شکســته و آمدنم روی سن با این وضع
می توانید متوجه شوید.

* باران کوثری از پدر و مادرش تشکر کرد و گفت :به
دلیل صبرتان در دو ســال تلخ خانه نشینی که من را
و همه بهانه گیری هایم را تحمل کردید و نگذاشتید
احساس تنهایی کنم ،متشکرم.
* مهران مدیری به هنگام معرفی ســیمرغ بهترین
بازیگر نقش اول مرد گفت :این بازیگر عشــق من هم
هســت سعید آقاخانی که کچل و پیر شده و قدیم ها
این شکلی نبود.
* ســعید آقاخانی پیش از صحبت مهران مدیری را
در آغوش گرفت و از این که نامش به واســطه مدیری
خوانده شده ابراز خرسندی کرد .با سیمرغ ها یک نقشه
کشیدیم عطاران سال گذشته دو سیمرغ گرفت و قرار
گذاشتیم جفت بندازیم .امیدوارم این سیمرغ نر نباشد

«احتمال باران اسیدی»
 lبهترین فیلمنامه اقتباســی :دیپلــم افتخار به
حمیدرضا قطبی و ناهید طباطبایی برای فیلم «جامه
دران»
 lتقدیر دبیر :حـامد جعفـری و هـادی محمدیان برای
تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم پویانمایی و سینمایی
«شاهزاده روم» و عـــلی نجفـی امامـی و محمدرضا
نجـفی امـامی برای تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم
پویانمایی و زنده «مـبارک»

«رخ دیوانه»  /دیپـــلم
وحیــد قطبی زاده برای فیلم ُ
افتـخاربهامیـررضامعتمـدیبرایفیلم«مـزارشریـف»
 ::بخش هنر و تجربه ::

 lتندیس ویژه هنر و تجربه :امیر حسین ثقفی برای
فیلم سینمایی «مردی که اسب شد»
 lبهترین فیلم هنر و تجربه :فائزه عزیزخانی برای فیلم
«روز مبادا»
 ::بخش نگاه نو ::

 ::سینمای حقیقت ::

 lبهترین فیلم مستند« :آتالن» (معین کریم الدینی)
 lبهترین کارگردانی مستند :سیمرغ بلورین به مهدی
گنجی برای فیلم «من می خوام شــاه بشم»  /دیپلم
افتخار به محمد کارت برای فیلم «بختک»
 lجایزه ویژه هیات داوران :فرشــاد افشین پور برای
تصویربرداری فیلم «سفر به آمادای»
 lبهترین پژوهش و متن فیلم مستند :محمد علی
شعبانی برای فیلم «سمفونی استیضاح»
تا بتوانیم سیمرغ داری راه بیاندازیم.
* ابوالحســن داودی هم که برای دریافت سیمرغ
بلورین بهترین فیلم روی ســن آمده بود با تشــکر از
مدیری گفت :این جایزه حاصل  ۶ســال صبر و انتظار
است .همسرم با مردانگی کامل پای این فیلم ایستاد.
خیلی ها آمدند و رفتند و تنها او ماند.
* نیکی کریمی که بــرای دریافت جایزه ویژه هیات
داوران روی ســن آمده بود با بغض از نداشــتن هیچ
گونه رابطه و باند در سینما گفت و به خانواده اش که
ســی سالی هست از او حتی حمایت عاطفی هم نمی
کنند اشاره کرد .او حرف هایش را با اشاره ای به فیلم
درخشنده تمام کرد و گفت :به قول خانوم درخشنده
«هیس دخترها فریاد نمی زنند»

بهترین های جشنواره سی و سوم به انتخاب نویسندگان پیام آشنا
«من دیه گو مارادونا هستم»  ،بهرام توکلی ،سیامک صفری ،باران کوثری و ...
* بهترین بازیگر نقش مکمل مرد -1 :هومن سیدی (من
دیه گو مارادونا هســتم)  -2بابک حمیدیان (من دیه گو
مارادونا هستم)  -3برزو ارجمند (چهارشنبه  19اردبهشت)
 -4محســن کیایی (عصر یخبندان)  -5بابک حمیدیان
(اعترافات ذهن خطرناک من)
* بهترین بازیگر نقش مکمل زن -1 :ســحر دولتشاهی
(عصر یخبندان) -2باران کوثری (جامه دران)  -3ســحر
دولتشاهی (شکاف)  -4ویشکا آسایش (من دیه گو مارادونا
هستم)
 lمجتبی اردشیری
* بهترین فیلم-1 :چهارشنبه 19آبان  -3 . . . -2جامه دران
* بهترین کارگردانی -1 :بهرام توکلی (من دیه گو -2 )...
ابوالحسن داوودی (رخ دیوانه)
* بهترین فیلمنامه-1 :رخ دیوانه  -3 ... -2جامه دران
* بهترین بازیگر اول مرد -2 .... -1:سیامک صفری (اعترافات )
* بهترین بازیگر اول زن - 1 :باران کوثری (کوچه بی نام)
* بهتریــن بازیگر نقش مکمــل زن -1 :بــاران کوثری
(جامه دران)  -2سحر دولتشــاهی (شکاف)  -3پانته آ
پناهی ها (بوفالو )
* بهترین بازیگر نقش مکمل مرد -2 ...-1 :فرهاد اصالنی
(دوران عاشقی)  -3هومن سیدی (من دیه گو و بوفالو)
 lحمید سلجوقی
* بهترین فیلم - 1 :رخ دیوانه  - 2خداحافظی طوالنی و
دوران عاشقی و  ...در دنیای تو ساعت چند است؟ ،کوچه بی
نام ،اعترافات ذهن خطرناک من ،من دیه گو مارادونا هستم
* بهترین کارگردانی  -1 :علیرضا رئیسیان (دوران عاشقی)
 - 2فرزاد موتمن (خداحافظی طوالنی)  - 3ابوالحســن
داودی (رخ دیوانه) و صفی یزدانیان (در دنیای تو ســاعت

چند است؟) و ...مصطفی کیایی (عصر یخبندان) ،کیوان
علیمحمدی و امید بنکدار ( ارغوان) ،آیدا پناهنده (ناهید)
* بازیگر نقش اول زن - 1 :لیال حاتمی (دوران عاشــقی )
 - 2لیال زارع (شیفت شب)  - 3باران کوثری(کوچه بی نام)
* بهترین بازیگر نقش اول مرد  - 1 :فرهاد اصالنی (کوچه
بی نام)  - 2ســعید آقاخانــی (خداحافظی طوالنی) - 3
محمدرضا فروتن (شیفت شب) و سیامک صفری (اعترافات
ذهن خطرناک من)
* بهترین بازیگر نقش مکمل زن -1:سحر دولتشاهی(عصر
یخبنــدان)  -2 ،زهرا حاتمی (در دنیای تو ســاعت چند
است؟) - .3 ،پانته آ پناهی ها (من دیه گو مارادونا هستم)،
سحر احمدپور (چهارشنبه 19اردیبهشت)
* بازیگر نقش مکمل مرد -1 :امیر آقایی(شــیفت شب)،
 - 2علی مصفا (مرگ ماهی) - 3 ،امیر جدیدی (رخ دیوانه)
و بابک حمیدیان (من دیه گو مارادونا هستم)
 lاحمد شاهوند
* بهترین فیلم - 1 :من دیه گو مارادونا هستم  - 2شکاف،
چهارشنبه  19اردیبهشــت  - 3رخ دیوانه ،در دنیای تو
ساعت چند است؟ ،اعترافات ذهن خطرناک من ،احتمال
باران اسیدی
* بهترین کارگردانی - 1 :بهــرام توکلی (من دیه گو )...
 - 2ابوالحســن داودی (رخ دیوانــه)  - 3وحید جلیلوند
(چهارشنبه  ،)...کیارش اسدی زاده (شکاف) ،هومن سیدی
(اعترافات  )...و امیرحسین ثقفی (مردی که اسب شد)
* بهتریــن فیلمنامه - 1 :من دیه گــو  - 2 ...رخ دیوانه
 - 3چهارشنبه  19اردیبهشت و  ...شکاف ،دوران عاشقی،
عصر یخبندان و خانه دختر
* بهترین بازیگر نقش اول مرد - 1 :فرهاد اصالنی (کوچه
بی نام)  - 2ســیامک صفری (اعترافــات  - 3 )...بابک

حمیدیان (شــکاف)  - 4سعید آقاخانی (خداحافظی  ...و
مــن دیه گو  - 5 )...حامد بهداد (خانه دختر) ،علی مصفا
(در دنیای تو  ،)...امیر آقایی (چهارشنبه  19اردیبهشت)
* بهتریــن بازیگر نقــش اول زن - 1 :فاطمه معتمدآریا
(بهمن)  - 2باران کوثری (کوچه بی نام)  - 3مریم مقدم
(احتمال باران اسیدی) ،هنگامه قاضیانی (پدر آن دیگری)
 - 4لیال حاتمی (دوران عاشقی ،در دنیای تو  - 5 )...ساره
بیات (ناهید) ،لیال زارعی (شــیفت شب) ،مهتاب کرامتی
(عصریخبندان)
* بهترین بازیگر نقش مکمل مرد - 1 :بابک حمیدیان (من
دیه گو  - 2 )...برزو ارجمند (چهارشــنبه  19اردیبهشت)
 - 3علی جلیلوند (چهارشــنبه  19اردیبهشت)  - 4نوید
محمــدزاده (ناهید)  - 5فرهاد اصالنی (دوران عاشــقی)،
پوریا رحیمی (احتمال باران اسیدی) ،جالل فاطمی (روباه)،
محسن کیایی (عصر یخبندان) ،هومن سیدی (من دیه گو )...
* بهترین بازیگر نقش مکمل زن - 1 :ســحر دولتشاهی
(شکاف ،عصر یخبندان)  - 2سحر احمدپور (چهارشنبه
 19اردیبهشــت)  - 3پانته آ بهرام (کوچه بی نام ،مرگ
ماهــی)  - 4رویــا نونهالــی (اعترافات  - 5 )...فرشــته
صدر عرفایی (کوچه بی نام) و باران کوثری (جامه دران)
 lزرنوش محمدی
* بهتریــن فیلم - 2 ... - 1 :من دیه گو مارادونا هســتم
 - 3اعترافــات ذهن خطر ناک من  - 4چهارشــنبه 19
اردیبهشت  - 5عصر یخبندان
* بهترین کارگردان - 1 :بهرام توکلی (من دیه گو - 2 )...
هومن سیدی (اعترافات  - 3 )...وحید جلیلوند (چهارشنبه
 19اردیبهشت)
* بهترین فیلمنامه - 1 :من دیه گو مارادونا هســتم - 2
اعترافات ذهن خطر ناک من  - 3چهارشنبه  19اردیبهشت

* بهترین بازیگــر نقش اول مرد - 1 :ســیامک صفری
(اعترافات  - 2 )...بابک حمیدیان (شکاف)  - 3حامد بهداد
(خانــه دختر) ،فرهاد اصالنی (کوچه بی نام) و امیر آقایی
(چهارشنبه 19اردیبهشت)
* بهترین بازیگر نقــش اول زن - 1 :رعنا آزادی ور (خانه
دختــر)  - 2باران کوثری (کوچه بــی نام)  - 3هنگامه
قاضیانی (پدر آن دیگری) ،مهتاب کرامتی (عصر یخبندان)
* بهتریــن بازیگر نقش مکمل مــرد - 1 :علی جلیلوند
(چهارشنبه  19اردیبهشت)  - 2بابک حمیدیان (من دیه
گو ،اعترافات ،روباه) ،هومن سیدی (اعترافات ذهن خطرناک
من)  - 3برزو ارجمند (چهارشنبه  19اردیبهشت) و نوید
محمدزاده (ناهید) و امیر آقایی (شیفت شب ،کوچه بی نام)
* بهترین بازیگر نقش مکمل زن - 1 :ســحر دولتشاهی
(شکاف ،عصر یخبندان)  - 2فرشته صدر عرفایی (کوچه
بی نام)  - 3پانته آ بهرام (کوچه بی نام)
 lامیررضا نوری پرتو
* بهترین فیلم -3 ... -2 ... -1 :مردی که اســب شد و ...
احتمال باران اسیدی ،رخ دیوانه ،ارغوان ،اعترافهای ذهن
خطرناک من ،در دنیای تو ساعت چند است؟ ،دوران عاشقی.
* بهترین کارگردانی -1 :امیر حســین ثقفی (مردی که
اسب شد) -3 ... -2 ،ابوالحسن داوودی (رخ دیوانه)
بهتریــن فیلمنامــه ... -3 ... -2 ... -1 :و  ...احتمال باران
اســیدی (مریم مقدم ،بهتــاش صناعیهــا) ،رخ دیوانه
(محمدرضاگوهری).
* بهترین بازیگر نقش اول مرد -2 ... -1 :ســعید آقاخانی
(خداحافظی طوالنی) -3 ،ســیامک صفری (اعترافهای
ذهن خطرناک من)
* بهتریــن بازیگــ ِر نقــش اول زن -2 ...-1 :مریم مقدم
(احتمال باران اســیدی) -3 ،باران کوثری (کوچۀ بینام/
خانۀ دختر)
* بهتریــن بازیگر نقش مکمل مــرد -1 :پوریا رحیمی
(احتمال باران اســیدی) -2 ،پارســا پیروزفر (شــکاف/
نزدیکتر) -3 ،هومن سیدی (من دیهگو مارادونا هستم)
مکمــل زن -2 ... -1 :ســحر
* بهتریــن بازیگــر نقش
ِ
دولتشاهی (شکاف/عصر یخبندان) -3 ،پانتهآ بهرام (کوچۀ
بینام /مرگ ماهی)

رده بندی نهایی بهترین های جشنواره سی و سوم به انتخاب نویسندگان پیام آشنا
بهترین فیلم

 - 1من دیه گو مارادونا هستم  9/5امتیاز

 8/5امتیاز
		
 - 2رخ دیوانه
 - 3چهارشنبه  19اردیبهشت  9امتیاز
 - 4اعترافات ذهن خطرناک من  7امتیاز
 - 5در دنیای تو ساعت چنده؟  4/5امتیاز
 3/5امتیاز
		
 - 6شکاف
 3/5امتیاز
 -عصر یخبندان

بهترین کارگردانی

 - 1بهرام توکلی (من دیه گو )...

 12امتیاز

 - 2ابوالحسن داودی (رخ دیوانه)  8/5امتیاز
 - 3امیر ثقفی (مردی که اسب شد)  4امتیاز
 - 4وحید جلیلوند (چهارشنبه  3/5 )...امتیاز
 - 5هومن سیدی (اعترافات  3 )...امتیاز
 - 6فرزاد موتمن (خداحافظی  3 )...امتیاز
 - 7مصطفی کیایی (عصر یخبندان)  2/5امتیاز

بهترین فیلمنامه

بهترین بازیگر نقش اول مرد

بهترین بازیگر نقش اول زن

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

 - 1من دیه گو مارادونا هستم  8/5امتیاز

 - 1سیامک صفری (اعترافات  11/5 )...امتیاز

 - 1باران کوثری (کوچه بی نام)  10/5امتیاز

 - 1بابک حمیدیان (من دیه گو  8/5 )...امتیاز

 - 1سحر دولتشاهی (عصر یخبندان)  14امتیاز

 7/5امتیاز
		
 - 2رخ دیوانه
 - 3چهارشنبه  19اردیبهشت  3/5امتیاز
 - 4اعترافات ذهن خطرناک  2/5 ..امتیاز
 1/5امتیاز
		
 - 5خانه دختر
 1امتیاز
		
 - 6جامه دران
 - 7شکاف ،عصر یخبندان ،احتمال  0/5 ...امتیاز

 - 2فرهاد اصالنی (کوچه بی نام)  8/5امتیاز
 - 3سعید آقاخانی (خداحافظی  8 )...امتیاز
 6امتیاز
 - 4بابک حمیدیان (شکاف)
 - 5سعید آقاخانی (من دیه گو  4/5 )...امتیاز
 - 6حامد بهداد (خانه دختر)  3/5امتیاز
 - 7امیر آقایی (چهارشنبه  3 )...امتیاز

 - 2لیال حاتمی (دوران عاشقی)  5امتیاز
 - 3فاطمه معتمدآریا (بهمن)  4/5امتیاز
 - 4مریم مقدم (احتمال باران  4 )...امتیاز
 3/5امتیاز
 - 5لیال زارع (شیفت شب)
 مهتاب کرامتی (عصر یخبندان)  3/5امتیاز 3/5امتیاز
 -رعنا آزادی ور (خانه دختر)

 - 2هومن سیدی (من دیه گو  8 )...امتیاز
 - 3بابک حمیدیان (اعترافات  6 )...امتیاز
 - 4برزو ارجمند (چهارشنبه  5/5 )...امتیاز
 5امتیاز
 - 5بابک حمیدیان (روباه)
 علی جلیلوند (چهارشنبه  5 )...امتیاز - 7پوریا رحیمی (احتمال باران  4/5 )...امتیاز

 - 2سحر دولتشاهی (شکاف)  11/5امتیاز
 6امتیاز
 - 3باران کوثری (جامه دران)
 - 4پانته آ بهرام (کوچه بی نام)  4امتیاز
 فرشته صدرعرفایی (کوچه بی نام)  4امتیاز - 6سحر احمدپور (چهارشنبه  3/5 )...امتیاز
 - 7پانته آ بهرام (مرگ ماهی)  3امتیاز

