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من می ترسم

نمایشهای منتخب
سیوهشتمین جشنواره
بینالمللی فیلم فجر

شنبه  19بهمن

راهنما
نمایــــــه

پوست

کارگردان:بهمن و بهرام ارک
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ســاعت  ،16:30ماندانــا ســاعت ،19:30
جوان ساعت22

دوزیست

کارگردان:برزو نیکنژاد
و سعید خانی
بازیگــران :پژمان جمشــیدی ،جواد
عزتی ،ستاره پسیانی ،هادی حجازیفر،
مانیحقیقی،سعیدپورصمیمی
ســینماهای نمایش دهنــده :کوروش
ساعت  ،21:30باغ کتاب ساعت 16:30
بازیگــران :هانیــه توســلی ،مهــران
احمدی ،پدرام شریفی و محسن کیایی
با حضــور علیرضا جاللیتبــار ،بهنوش
بختیاری ،بیژن بافکار ،شیرین ولیپور و
مجتبیشکری
ســینماهای نمایــش دهنــده :زندگی
ســاعت  ،19:30موزه سینما ساعت ،17
استقالل ساعت22

سه کام حبس

 کارگردان:سامان سالور
بازیگــران :پرینــاز ایزدیــار ،محســن
تنابنده ،سمیرا حسنپور ،متین ستوده،
محمود علیان ،یداهلل شادمانی و محمد
اشکانفر
هومن برق نورد ،سیامک صفری
سینماهای نمایش دهنده :ایران مال
ساعت  ،16:30فرهنگ ساعت 21:30

مغزاستخوان

کارگردان:حمیدرضاقربانی
بازيگران:بابــک حمیدیــان ،جــواد
عزتی ،بهــروز شــعیبی ،پرینــاز ایزدیار،
نوید پور فرج
ســینماهاینمایشدهنــده :کوروش
ساعت  ،17باغ کتاب ساعت 19:30

تعارض

کارگردان:محمدرضالطفی
بازيگران:رضــا بهبــودی ،ســودابه

ساعت  ،19:30کیان ساعت 17

کارگردان:بهنام بهزادی
بازيگــران :النــاز شاکردوســت ،پوریــا
رحیمیســام ،امیرجعفــری ،ســتاره
پســیانی ،مهران احمدی ،پیام یزدانی،
مجیدجعفری
ســینماهای نمایــش دهنــده :بهمن
ساعت  ،17کیان ساعت 22

کارگردان:سهیل بیرقی
بازيگــران :فاطمه معتمــد آریا ،هوتن
شکیبا و باران کوثری
ســینماهای نمایــش دهنــده :بهمــن
ساعت  ،22کیان ساعت 19:30

قصیدهگاوسفید

مردن در آب مطهر

کارگردان:بهتاش صناعیها
بازيگران:مریــم مقــدم ،علیرضــا
ثانیفر ،لیلــی فرهادپور ،فریــد قبادی،
فرید ازقندی ،امیر شریعت
ســینماهای نمایــش دهنــده :بهمن

روز بلوا

کارگردان:بهروز شعیبی
بازیگران :بابک حمیدیان ،لیال زارع،
محمد علیمحمدی ،مســعود دلخواه،
پاشا جمالی و داریوش ارجمند
ســینماهاینمایشدهنــده :کوروش
ساعت  ،16:30باغ کتاب ساعت 19

دشمنان

 کارگردان:علی درخشنده
بازیگران :رویا افشــار ،ندا جبرئیلی و
مسعوددلخواه
سینماهای نمایش دهنده :ایران مال
ساعت  ،22فرهنگ ساعت 19:30

کشتارگاه

کارگردان:عباس امینی
بازیگران:مانی حقیقی ،باران کوثری،
امیرحسینفتحیوحسنپورشیرازی
سینماهای نمایش دهنده :ایران مال
ساعت  ،17فرهنگ ساعت 22

درخت گردو

کارگردان:محمد حسین مهدویان
بازیگــران :مینــا ســاداتی ،پیمــان
معادی ،مهران مدیری
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ساعت  ،16:30ماندانا  ،19:30جوان 22
ســینماهاینمایشدهنــده :ایران مال
ساعت  ،19:30فرهنگ ساعت 17

آن شب

کارگردان :کوروش آهاری
بازیگــران :شــهاب حســینی ،نیوشــا
جعفریان،امیرعلیحسینی
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ساعت  ،21:30جوان ساعت 19:30

آتابای

کارگردان:نیکی کریمی
بازيگران:جواد عزتی ،هادی حجازی فر،
سحر دولتشاهی ،دانیال نوروش و ...
سینماهاینمایشدهنده :آزادیساعت
 ،22مگامال ســاعت  ،22مگامال ســاعت
 ،19:30شکوفه ساعت19:30

ابر بارانش گرفته

کارگردان:مجید برزگر
بازیگــران :نازنیــن احمــدی ،مــزدک
میرعابدینی،علیثانیفر،ارشیانیکبین،
حمیدرضــا مالکــی ،کاوه هادیمقــدم،
سورنمناساکانیان،منصورهایزدپناه
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی

سینماشهرقصه

کارگردان:کیــوان علیمحمــدی،
علیاکبرحیدری
بازيگران:حامدکمیلی،آناهیتادرگاهی،
هدیــــهتهرانی،جمشیدمشایخی
سینماهاینمایشدهنده :ایران مال
ساعت 21

کارگردان:پیمانقاسمخانی
بازيگران:پژمــان جمشــیدی ،ســام
درخشانی ،حامد کمیلی ،ریحانه پارسا،
گوهــر خیراندیــش ،امیرمهــدی ژولــه،
فرهــاد آییــش ،ســتاره پســیانی ،مــارال
فرجاد ،شکیب شجره
سینماهاینمایـــشدهنده :ایران مال
ســاعت  ،18:30فجر اسالمشهر ساعت
16:30

شنایپروانه

کارگردان:محمد کارت
بازیگران:جوادعزتی،طنازطباطبایی،
امیر آقایی ،پانتهآ بهرام ،علی شادمان،
نیره فراهانی ،مهدی حسینینیا ،ایمان
صفا،مهلقاباقری،نادرشهسواری

بیضایــی ،محمد صدیقی مهر ،پریســا
محمــدی ،حامــد رحیمی نصــر و رقیه
افشینپور
سینمـــــاهای نمایـــــش دهنــده:
کــوروش ســاعت  ،19:30بــاغ کتاب
ساعت 22

بازيگران:میرســعید مولویان ،مجتبی
پیــرزاده ،پردیس احمدیه  ،ایمان صیاد
برهانی و حامد نجابت
ســینماهای نمایــش دهنــده :ایــران
مال ســاعت  ،16فجر اسالمشهر ساعت
21:30

روز صفر

خورشید

کارگردان:مرتضی فرشباف

کارگردان:مهرداد خوشبخت
بازيگران:علیرضــا کمالــی ،حســن
معجونی،شبنمگودرزی
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ســاعت  ،19ماندانــا ســاعت  ،22جــوان
ساعت  ،17شکوفه ساعت 22

کارگردان:نوید محمودی
بازيگران :علی شادمان ،ندا جبرائیلی،
متینحیدرنیا
سینماهای نمایش دهنده :آزادی ساعت
 ،16گالریا ساعت  ،19:30تماشا ساعت 22

خوب بد جلف  :2ارتش سری

تومان

آبادان یازده 60

عامهپسند

ســینماهای نمایش دهنــده :کوروش
ســاعت  ،22موزه سینما ساعت ،19:30
استقالل ساعت17

کارگردان:سعیدملکان
بازيگران:امیرجدیدی،ساعدسهیلی
ســینماهای نمایش دهنده :کوروش
ساعت  ،22باغ کتاب ساعت 17

دبیرویژهنامه:خسرو نقیبی
دبیرتحریریه:یحیینطنزی
دبیرعکس:ابوالفضلنسایی
دبیراجرایی:جواد عبدی
مدیرفنی:حجتحکیمی
صفحهآرایی:دنیاحقشنو،محمدعباسپور
ویراستاریوحروفچینی:گروهویراستاریوحروفچینی«ایران»
لیتوگرافیوچاپ:مؤسسهفرهنگیمطبوعاتیایران

کارگردان :مجید مجیدی
بازیگــران :علــی نصیریــان ،طنــاز
طباطبایی ،جواد عزتی
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ســاعت  ،19:30کــوروش ســاعت ،19
مگامــال ســاعت  ،22ماندانا ســاعت،17
شکوفه ساعت  ،17مگامال ساعت 17

مستند و فیلم کوتاه
مهــدی عراقــی را بکــش /
عبدالرضا نعمت اللهی
ســینماهای نمایش دهنــده :آزادی
ساعت  ،18:30تماشا ساعت 17
دم اژدها/سعید کشاورز
ســینماهای نمایش دهنــده :آزادی
ساعت  ،18:30تماشا ساعت 17
زمستان است /مهرداد زاهدیان
ســینماهای نمایش دهنــده :آزادی
ساعت  ،21تماشا ساعت 19:30
پاندای قرمز /علی پاکنیا
ســینماهای نمایش دهنــده :آزادی

ســاعت  ،17مگامــال ســاعت ،19:30
مگامال ساعت22

پدران

کارگردان:سالم صلواتی
بازیگــران:علیرضــا ثانیفر ،هدایت
هاشمی،گالرهعباسی،مهشیدناصری،
کیــوان پرمــر ،مهدخــت موالیــی ،نوید
الیقی،ساریناترقی
ســینماهای نمایش دهنــده :زندگی
ســاعت  ،17مــوزه ســینما ســاعت ،22
استقالل ساعت19:30

بیصداحلزون

کارگردان:بهرنگ دزفولیزاده

سینماهای نمایش دهنده :ایران مال
ساعت  ،19فرهنگ ساعت 16:30

خروج

کارگردان:ابراهیم حاتمی کیا
بازیگــران :پانتهآپناهیهــا ،فرامــرز
قریبیــان ،محمــد فیلــی ،محمــود
پاکنیت،جهانبخشسلطانی
سینماهاینمایشدهنده :ایران مال
ساعت  ،21:30فرهنگ ساعت 19

خون شد

 کارگردان:مسعود کیمیایی
بازیگران :سعید آقاخانی ،سیامک
انصــاری ،لیــا زارع ،نســرین مقانلــو،
ساعت  ،21تماشا ساعت 19:30
پروژه ازدواج /حســام اســامی و
عطیه عطارزاده
ســینمای نمایــش دهنــده :گالریــا
ساعت 17
سور بز /سعید زمانیان
ســینمای نمایــش دهنــده :گالریــا
ساعت 17
عالیجناب /سجاد ایمانی
ســینمای نمایــش دهنــده :گالریــا
ساعت 22
عزیز /مهدی موسوی
ســینمای نمایــش دهنــده :گالریــا
ساعت 22

