ضمیم
هجشن
و
ا
ر

ه
های
فیلم

یکشنبه  19بهمن 1399
سال بیست و هفتم
شماره 7561

و تئات

ر فجر

editorial@irannewspaper.ir

راهنمای برنامه سینما( 19بهمن)

راوی دنیای زنان
«ناهیــد» نــام کارگــردان جوانــی را ســر زبــان
انداخــت کــه پیــش از نخســتین فیلــم بلنــد
ســینماییاش ،در فضای ادبیات و سینما تنفس
کــرده بود .آیــدا پناهنده قبل از آنکه به ســینمای
حرفهای ورود کند ،بســیار سیاهمشــق کــرده بود.
فیلــم کوتــاه ســاخته بــود ،داســتان و فیلمنامــه
نوشــته بــود و آهســته آهســته بــرای رســیدن بــه
ســینمای بلنــد تجربه کســب کــرده بــود؛ یکی از
فیلمهــای تلویزیونــی موفــق او «قصــه داوود
و قمــری» (بــا بــازی هومــن ســیدی و حدیــث
میرامینی) بود .فیلمی با فضایی متفاوت نسبت
به اغلب فیلمهای تلویزیونی ،با شخصیتهایی
جــذاب و روابطــی واقعــی .بــه شــهادت همیــن
کارنامــه و پیــش از «ناهیــد» میشــد حــدس زد
ایــن بانــوی جــوان ،در آینــدهای نــه چنــدان دور
از چهرههای شــاخص ســینمای ایران میشــود.
شاید بهدلیل همین تجربهها« ،ناهید» بهعنوان
یــک فیلم اول ،بــا وجود کم و کاســتیها ،فیلمی
متقاعدکننده و امیدبخــش از کار درآمد؛ فیلمی
کــه دنیــای زنانه را به شــکلی باورپذیــر به تصویر
میکشــید ،زن را موجودی ضعیف و قابل ترحم
نمیدانست و نقش جامعه در وضعیت زنان را
بدون آنکه شــعار بدهد مطرح میکرد .تصمیم
ناهیــد (ســاره بیــات) بــرای انتخــاب فرزنــدش،
بیــش از آنکــه محصــول ضعــف باشــد ،حاصل
عشــق بــه فرزنــد اســت؛ در «اســرافیل» دومین
فیلــم پناهنــده ،بــاز هــم شــاهد روایــت قصهای
زنانــه هســتیم .شــخصیت اصلــی فیلــم بهــروز
(پژمــان بازغــی) بــرای ازدواج با دختــری جوان
بــه ایــران برمیگــردد ،ماهــی (هدیــه تهرانــی)
کــه زمانــی بهــروز دلبســته او بــوده ،حــاال
مــادری فرزند از دســت داده اســت؛ در
«اســرافیل» هــم ،ماهــی اســت کــه بــا
وجــود عالقه بــه بهروز ،از ســر راه مرد
کنــار میرود تــا او زندگی تــازهاش را با
ســارا (هــدی زینالعابدین) آغــاز کند.
«اسرافیل» شــبیه به «ناهید»
اســت ،قصــه در شــمال
ایــران روایــت میشــود،
امــا فیلمســاز حرفهایتــر
شــده و فیلــم دوم
پختهتــر اســت .بخشــی
از شــهرت آیــدا پناهنده
بهدلیل جوایــز مختلفی
اســت کــه فیلمهایــش

در جشــنوارههای بینالمللــی بــــــه دســــــــت
آوردهانــد« .ناهیــد» موفــق بــه دریافــت جایــزه
«آینــده نویدبخــش» از جشــنواره فیلــم کــن
 ۲۰۱۵در بخــش نوعــی نــگاه شــد که بــه معرفی
ایــن فیلمســاز جــوان کمک کــرد .اما ایــن ،همه
موفقیــت فیلم نبــود« .ناهید» در جشــنوارههای
مختلف در ژاپن ،ســوئد ،کردستان عراق و امریکا
روی پــرده رفــت و از اغلــب ایــن جشــنوارهها بــا
دست پر بازگشت .این جایزهها مسیر فیلمسازی
پناهنده را هموارتر از گذشــته کرد« .اسرافیل» که
در ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر روی پرده
رفــت ،تقریبــاً نادیــده گرفتــه شــد ،اما ایــن فیلم
هــم در جشــنوارههایی در آســیا ،اروپــا و امریــکا
نمایــش داده شــد و جوایزی نصیب ســازندهاش
کــرد .پناهنــده پــس از «اســرافیل» ،فیلــم «پاییز
نیکایدوهــا» را در ژاپــن ســاخت .ایــن فیلــم کــه
محصــول مشــترک ژاپــن و هنگ کنگ اســت ،در
ایران روی پرده نرفته است .او امسال با «تی تی»
به ســی و نهمین جشنواره فیلم فجر آمده است.
پناهنــده در این مدت کوتاه به یکی از ســینماگران
زن شاخص تبدیل شده و فیلمش در جشنوارهای
کــه دو فیلمســاز زن دیگر (نرگس آبیــار و فرنوش
صمــدی) حضــور دارنــد ،یکــی از بختهــای
دریافــت جایزه اســت« .تیتی» ترکیــب بازیگران
کنجکاویبرانگیــز دارد .النــاز شاکردوســت ،هوتن
شــکیبا و پارسا پیروزفر در این فیلم بازی کردهاند.
ارســان امیری همســر پناهنــده کــه در فیلمهای
قبلی ،همراه او بوده فیلمنامه این فیلم را نوشــته
و مانند دو ســاخته قبلی پناهنده ،اینجا هم با یک
شــخصیت زن و مســائل و مشــکالتش مواجه
هســتیم .پناهنــده در گفتوگوهایــش
بــه عالقــهاش بــه ســینمای رخشــان
بنیاعتمــاد اشــاره کــرده اســت ،یکی
از مهمتریــن بانــوان ســینماگر پس از
پیروزی انقالب که در ســالهای اخیر
کمکار شده اســت،اگرچه هیچ یک از
فیلمهای پناهنده به آثار بنیاعتماد
شبیه نیســت ،اما ظرافت در
پرداختن به موقعیت زنان
و نزدیک شــدن به احوال
درونی آنها امتیازی است
که سینمای پناهنده دارد،
همــان طــور که ســینمای
بنیاعتمــاد همیشــه این
ویژگی را داشت.
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نمایــش «آخــر بــازی» (همایــون اســعدیان) در
نوزدهمین جشــنواره فیلــم فجر ،پدیــدهای را به
ســینمای ایران معرفی کرد که در سالهای بعد،
یکــی از مهمتریــن و محبوبتریــن ســتارههای
ســینمای ایــران شــد .جوانــی کــه نقــش پویــا را
در فیلــم اســعدیان بــازی میکــرد ،در همــان
نمایشهای جشــنوارهای مــورد توجه قرار گرفت
و نامــزد دریافــت ســیمرغ بلورین شــد .دو ســال
بعــد ،بــازیاش در نقــش مهــرداد ،فوتبالیســت
بــه آخــر خــط رســیده و معتــاد فیلــم «بوتیــک»
(حمیــد نعمــتاهلل) ،توجــه ســینمای ایــران را
بــه ایــن اســتعداد تــازه از راه رســیده جلــب کرد.
حامــد بهــداد در دهه هشــتاد ،تصویرگر ســیمای
جوانــان معترض و عاصی بود ،ایــن تصویر تازه،
بــرای سینمادوســتان جذابیــت داشــت؛ بــا ایــن
همه ،بهداد همواره کوشیده با انتخابهای دور از
هم ،قدرت بازیگریاش را نشان بدهد .بهداد در
ســالهای اخیر ،تالش کرده به نقشهایش تنوع
بدهــد ،کمکارتــر از قبل شــده ،امــا کیفیت کارش
را حفــظ کرده اســت .ایــن نقشآفرینیهــا جوایز
داخلــی و خارجــی بســیاری برایــش بــه ارمغــان
آورده و باعث شــده او همچنان یکی از مهمترین
بازیگران امروز سینمای ایران باشد .درخشش در
«قصر شــیرین» که تندیــس بهتریــن بازیگر مرد
جشن منتقدان سینمای ایران را برایش بههمراه
آورد ،بــازی خــوب در «ســد معبــر» (محســن
قرایی) ،حتــی نقشآفرینی متفاوتــش در «نیمه
شــب اتفاق افتاد» (تینــا پاکروان) عیــار بازیگری
او را کــه همواره متهم بــوده در نقشهایی خاص
قدرت جلوهگری دارد ،نشان میدهد .بهداد این
سالها ،رنگین کمانی از نقشها را
بــازی کرده ،به شــخصیتهایی
از طبقههـــــــــای اجتماعــی
مختلــف و در موقعیتهــای
دور از هـــــــــــــم جــان داده و
بــازیاش در همه این فیلمها،
دیدنی اســت؛ میان مســعود در
«آرایش غلیــظ» (حمید
نعمــتاهلل) و نعیم
در «جــــــــــــاندار»
(پــدرام پورامیری،
حســــــــــین امیری
دومــاری) دنیایــی
تفــــــــــــاوت وجــود
دارد کــه بهــداد در

بــازی و حرکاتــش متجلــی کــرده اســت؛ از حامد
آبــان ســرخوش در «نارنجیپــوش» (داریــوش
مهرجویــی) تــا محســن «ســعادتآباد» کــه
آمیــزهای از شــیطنت ،طنــازی و منفعتطلبــی
اســت ،فاصلــه بســیار اســت .بهــداد هــم در
فیلمهــای کمدی بازی کــرده ،هــم در فیلمهای
تلــخ اجتماعــی .بــا کارگردانهای جــوان و فیلم
اولــی و کارگردانهــای باتجربــه همــکاری کرده و
دســتاورد ایــن تجربهگرایی و جســارت ،موفقیت
بــوده اســت .ســینمای ایــران ،ســتارههایی دارد
کــه از بــازی در نقشهــای منفی پرهیــز میکنند،
آنهــا نگــران هســتند مبــادا بــازی در نقشهایــی
کــه رگههــای منفــی دارد بــر محبوبیتشــان تأثیــر
بگــذارد ،امــا بهداد این خط کشــیها و مرزبندیها
را بــرای خــود قائل نیســت .دشــوارترین نقشها و
پرچالشتریــن آنها را بازی کــرده و گاه موفق بوده
و گاه تالشــش ،فرجامی که شایســته نــام و کارنامه
اوســت ،نداشــته اســت .بــازی در نقش جــال ،در
«قصــر شــیرین» یکــی از همین چالشهــا بوده که
بهــداد بــه فرصتی بــرای درخشــیدن تبدیــل کرده
اســت .در حالی که فیلم ،فرصتــی برای همدلی با
ایــن مرد نمیگــذارد ،بهداد ،نقــش را طوری بازی
کــرده تــا این مــرد ســنگدل ،منفــور به نظر نرســد.
مسعود در «آرایش غلیظ» که جلوه شرارت است،
از جنس دیگری اســت و به رستگاری نمیرسد؛ در
کنــار ایــن کاراکترهای تلــخ و منفــی ،او در «زندگی
جای دیگری اســت» (منوچهر هادی) یا «مارموز»
(کمــال تبریــزی) دو جنس دیگــر از بازیگــری را به
نمایــش میگــذارد و در هر دو موفق اســت .بهداد
در ســی و نهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــا فیلــم
«گیــجگاه» (عــادل تبریــزی) حضــور دارد .او در
ایــن فیلــم کمدی ،گریمــی متفــاوت دارد و برای
چندمیــن بــار بــا بــاران کوثــری همبازی شــده
اســت؛ با توجه به حضــور مؤثر فیلم اولیها در
جشــنواره امســال ،به نظر میرسد «گیجگاه» و
بازیگرانش دیده شــوند .شــاید ،این بار با وجود
رقبای سرســختی کــه در بخــش بازیگری مرد
وجــود دارد ،حامــد بهــداد دوبــاره
ســیمرغ بلوریــــــــن بهتریــن
بازیگر مرد را به دست آورد،
ســیمرغی کــه ســالها
از او دریــغ میشــد تــا
باالخــره بــا «جــرم»
روی دســتانش آرام
گرفت.
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کردهاند یا اگر ماندهاند در فقر و بدبختی به سر میبرند .روستا اما میهمانی دارد که خود در همین جا
خیال اینکه او آمده تا روستا را
متولد شده و از کوچش بیست سالی میگذرد ،او متمول است و اهالی در ِ
از این فالکت نجات دهد رؤیاپردازی میکنند.
سینماهاینمایشدهنده:آفریقا ساعت  ،18تیراژه  )1-2( 2ساعت  ،12سروش ( )1-2ساعت ،15
کوروش (فاروس ،مایاک ،نادر) ساعت  ،12قدس ساعت  ،18نارسیس ( )1-2ساعت  ،15شمیران
سنتر ( )4نارنجی ( )2قرمز ساعت 18
..............................................................................................................................................
ëëخطفرضی
نویسندهوکارگردان:فرنوش صمدی
بازیگران:ســحر دولتشــاهی ،پژمان جمشــیدی،
حسن پورشیرازی ،آزیتا حاجیان ،صدف عسگری،
امیررضا رنجبران ،نوید بانی ،کتایون سالکی
خالصهداستان:سارا به همراه همسرش حامد و
دختر خردسالشــان به یک عروسی در شمال ایران
دعوت شــدهاند ،اما حامد بهدلیل مشــکالت کاری
نمیتواند به این سفر برود و این سرآغاز اتفاقی است که زندگی سارا را دگرگون میکند.
ســینماهاینمایشدهنده:استقالل ســاعت  ،12تیراژه  )1-2( 2ساعت  ،15سروش ( )1-2ساعت
 ،18کوروش (فاروس ،مایاک ،نادر) ساعت  ،15کیان  1ساعت  ،12نارسیس ( )1-2ساعت  ،18فجر
اسالمشهر ساعت 15
..............................................................................................................................................
ëëمنصور
نویسندهوکارگردان:سیاوش سرمدی
بازیگران :محسن قصابیان ،حمیدرضا نعیمی،
علیرضا زمانی نســب ،ســیدجواد هاشــمی ،قاسم
زارع ،لیندا کیانی
خالصهداستان:شهید ستاری به کمک همراهان
صدیق و با اعتمادش ،پایههای تولید هواپیماهای
جنگی را بنا میکند که بعدها این نوع هواپیماها با
نامهای آذرخش و صاعقه شناخته میشوند.
سینماهای نمایش دهنده :آزادی ساعت  ،18پردیس ایران مال ( )1-2-8ساعت  ،12جوان  1ساعت
 ،15چارســو ( )1-4ســاعت  ،14:30شــکوفه  1ساعت  ،18ماندانا  1ســاعت  ،12هروی سنتر  1ساعت ،15
پرستو (دماوند) ساعت  ،15نسیم (نسیم شهر) ساعت 18
..............................................................................................................................................
ëëشیشلیک
کارگردان:محمدحسین مهدویان
نویسنده :امیرمهدی ژوله
بازیگران :رضا عطاران ،پژمان جمشــیدی ،ژاله
صامتــی ،وحیــد رهبانــی ،مــه لقــا باقــری ،عباس
جمشیدی فر ،جمشید هاشم پور
خالصه داستان :یکی از اهالی شهرکی در حاشیه
تهران ،تحت تأثیر شرایط خاصی که از سوی رئیس
توجوی رهایی خانوادهاش برمیآید.
کارخانهای برایش رقم خورده است ،طغیان کرده ،در جس 
ســینماهای نمایش دهنده :آزادی ســاعت  ،15اســتقالل ســاعت  ،18جوان  1ســاعت  ،12چارسو
( )1-4ســاعت  ،11:30شــکوفه  1ســاعت  ،15کیان  1ساعت  ،18هروی ســنتر  1ساعت  ،12فرهنگ
رباطکریم ساعت 15
..............................................................................................................................................
ëëزاالوا
کارگردان:ارسالن امیری
نویسندگان:ارسالن امیری و آیدا پناهنده
بازیگران:هدی زین العابدین ،نوید پورفرج ،پوریا
رحیمی سام ،شاهو رستمی ،باسط رضایی ،فریدون
حامدی
خالصه داســتان :زاالواییها ترســیدهاند ،ناامیدانه
از استوار ،رئیس پاســگاه و مردی بهنام آمردان کمک
میخواهند تا شرایط روستایشان را بهبود بخشند.
ســینماهای نمایــش دهنده :آزادی ســاعت  ،18پردیس ایران مــال ( )1-2-8ســاعت  ،12جوان 1
ســاعت  ،15چارســو ( )1-4ساعت  ،14:30شکوفه  1ســاعت  ،18ماندانا  1ساعت  ،12هروی سنتر 1
ساعت  ،15فرهنگ رباط کریم ساعت 18
..............................................................................................................................................
ëëمصلحت
نویسندهوکارگردان:حسین دارابی
بازیگــران :فرهــاد قائمیــان ،وحیــد رهبانــی ،مهدی
حسینی نیا ،مجید نوروزی ،امیر نوروزی ،نازنین فراهانی
خالصه داســتان :فرزند یکی از مقامات بلندپایه
قضایی در ســال  ،1359ناخواســته در یک درگیری
خیابانی ،جوانی را به قتل میرساند.
ســینماهای نمایش دهنده :آزادی (شهر فرنگ،
شهر قصه) ساعت  ،11:30پردیس ایران مال ( )1-2-8ساعت  ،15جوان  1ساعت  ،18چارسو (-4
 )1ســاعت  ،17:30فرهنگ  1ســاعت  ،12ماندانا  1ســاعت  ،15هروی ســنتر  1ساعت  ،18صبا مال
( )1-2ساعت 15
 ..............................................................................................................................................
ëëتکتیرانداز
نویسندهوکارگردان:علی غفاری
بازیگران:کامبیز دیرباز ،علیرضا کمالی ،امیررضا
دالوری ،عبدالرضا نصاری ،حسین پوریده ،حسین شریفی،
اسماعیلخلج،انوشمعظمی،عبدالحلیمتقلبی
خالصه داســتان :تــک تیرانداز ایرانــی تبدیل به
کابوســی مرگبار بــرای افســران و فرماندهان ارتش
بعثی شده .تا جایی که صدام شخصاً جایزه ای برای سر او تعیین میکند.
سینماهاینمایشدهنده:آزادی (شهر فرنگ ،شهر قصه) ساعت  ،14:30پردیس ایران مال (-8
 )1-2ساعت  ،18پایتخت  1ساعت  ،12چارسو ( )6-5ساعت  ،12راگا  1ساعت  ،12فرهنگ  1ساعت
 ،15ماندانا  1ساعت  ،18صبا مال ( )1-2ساعت 18
..............................................................................................................................................
ëëستاره بازی
نویسندهوکارگردان :هاتف علیمردانی
بازیگران:فرهاد اصالنی ،ملیسا ذاکری ،مارشال منس،
هستی جوادی ،مایکل مدسن ،علی مصفا ،شبنم مقدمی
خالصه داســتان :صبــا به همراه خانــوادهاش به
امریــکا مهاجرت میکنند به امید آنکه معجزهای
رخ دهد و سرطانش درمان شود.
سینماهاینمایشدهنده:آفریقا ساعت  ،15تماشا  1ساعت  ،18سروش ( )1-2ساعت  ،12پردیس
کوروش(گراند سینما ،الله زار ،خورشید) ساعت  ،17:30قدس ساعت  ،15نارسیس ()1-2
ساعت  ،12شمیران سنتر ( )4نارنجی ( )2قرمز ساعت 15
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ëëرمانتیسم عماد و طوبا
نویسنده و کارگردان :کاوه صباغ زاده
بازیگــران :حســام محمــودی ،النــاز حبیبــی،
علــی انصاریان ،مرتضی علی عبــاس میرزایی،
ستایش تارانی ،سانیا رمضانی ،سام ولی پور
خالصه داســتان :وقتی سرنوشــت برای اولین
بــار عماد و طوبــا را روبهروی هم قــرار داد هر دو
خوب میدانستند که عشق بیشتر یک مهارت است ،تا هیجان و تپش قلب و خارش پوست.
ســینماهای نمایش دهنده :آزادی (شهر فرنگ ،شهر قصه) ســاعت  ،17:30پردیس ایران مال
( )3-4-7ســاعت  ،11:30پایتخــت  1ســاعت  ،15چارســو ( )6-5ســاعت  ،15راگا  1ســاعت ،15
فرهنگ  1ساعت  ،18پردیس مگامال ( )1-2-3-4ساعت  ،12کارون  1ساعت 15
..............................................................................................................................................
ëëیدو
کارگردان :مهدی جعفری
نویسنده :مهدی جعفری و مهین عباسزاده
بازیگــران :ســتاره پســیانی ،میــاد صویلــوی،
محمدمهدی آلبوعلی ،ریحانه آریامنش ،اکبر اودود،
رضا نوری ،سعید آلبوعبادی و آرمان آسایش
خالصهداستان:در زمان محاصره آبادان ،پسر
نوجــوان یک خانواده تصمیم میگیــرد تا مادر،
خواهر و برادر کوچکتر خود را از شهر خارج کند و خود برای دفاع به دیگر رزمندگان ملحق شود.
ســینماهای نمایش دهنده :آزادی (شهر هفتم ،شهر هنر) ساعت  ،11پردیس ایران مال (-4-7
 )3ســاعت  ،14:30پایتخت  1ســاعت  ،18چارســو ( )6-5ســاعت  ،18راگا  1ساعت  ،18فرهنگ 2
ساعت  ،11:30پردیس مگامال ( )1-2-3-4ساعت  ،15کارون  1ساعت 18
..............................................................................................................................................
ëëتی تی
کارگردان :آیدا پناهنده
نویسندگان :آیدا پناهنده و ارسالن امیری
بازیگران:الناز شاکردوست ،پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا
خالصهداستان:ابراهیم ،استاد فیزیک دانشگاه در
آستانه مرگ با زنی روستایی آشنا میشود بهطوریکه
زندگی و مرگ ابراهیم را از نو معنا میکند.
سینماهای نمایش دهنده :آزادی (شهر هفتم ،شهر هنر) ساعت  ،14پردیس ایران مال (-4-7
 )3ساعت  ،17:30دزاشیب ساعت  ،12پردیس زندگی ( )1-2ساعت  ،12فرهنگ  2ساعت ،14:30
پردیس مگامال ( )1-2-3-4ساعت  ،18لوتوس ( )1-2ساعت  ،15نسیم (نسیم شهر) ساعت 15
..............................................................................................................................................
ëëگیج گاه
کارگردان :عادل تبریزی
نویسنده :ارسالن امیری و عادل تبریزی
بازیگران :جمشید هاشمپور ،حامد بهداد ،باران
کوثــری ،ســروش صحت ،فرهــاد آئیــش ،بهرنگ
علــوی ،امیرحســین رســتمی ،بیــژن بنفشــهخواه،
نادر سلیمانی ،محمد الهی ،مریم همتیان ،ایمان
اسماعیلپور ،حسن رضایی و رضا صفایی
خالصه داســتان :مهتاب به همراه پســر  10ســالهاش زندگی میکند .آشــنایی آنها با حسن خشنود
مسیر زندگیشان را عوض میکند.
ســینماهای نمایش دهنده :آزادی (شهر هفتم ،شهر هنر) ســاعت  ،17بهمن ( )1-2ساعت ،12
دزاشــیب ســاعت  ،15پردیس زندگی ( )1-2ســاعت  ،15فرهنگ  2ســاعت  ،17:30موزه ســینما
(سینماتوگراف ،فردوس) ساعت  ،12لوتوس ( )1-2ساعت  ،18نسیم (نسیم شهر) ساعت 18
..............................................................................................................................................
ëëروزی روزگاری آبادان
نویسنده و کارگردان :حمیدرضا آذرنگ
بازیگران :فاطمه معتمدآریا ،محسن تنابنده،
الهــام شــفیعی ،هیــراد آذرنــگ ،ســهیل دانش
اشراقی و امیرحسین ابراهیمی
خالصــه داســتان :خانواده پنــج نفره مصیب
در آخریــن روز ســال ،مشــغول خرید شــب عید
هستند .اما بهدلیل اعتیاد پدر خانواده کشمکشی میان آنها درمیگیرد.
ســینماهای نمایش دهنده :آســتارا  1ســاعت  ،12بهمن ( )1-2ســاعت  ،15دزاشیب ساعت ،18
پردیس زندگی ( )1-2ســاعت  ،18فلســطین  1ســاعت  ،12موزه سینما (سینماتوگراف ،فردوس)
ساعت  ،15ارگ تجریش ( )1-2ساعت  ،15هنر (پیشوا) ساعت 15
..............................................................................................................................................
ëëروشن
حاهلل حجازی
نویسنده و کارگردان :رو 
بازیگــران :رضا عطاران ،ســیامک انصاری ،ســارا
بهرامی،مهدیحسینینیا،ابراهیمعزیزی،مسعود
میرطاهری ،محمد ولیزادگان ،علی رحیمی ،سید
علیرضا میرساالری و با معرفی نازنین سهامیزاده
و بازیگر خردسال سرگل لواسانی
خالصه داستان :روشن مرد سادهدلی است که
دلش میخواهد بازیگر ســینما شود .اما مصایب دیگری ســر راهش وجود دارد؛ مثل خانهای که
ثبتنام کرده و تحویلش نمیدهند.
ســینماهای نمایش دهنده :آســتارا  1ســاعت  ،15بهمن ( )1-2ســاعت  ،18ســپیده ســاعت ،12
فلســطین  1ســاعت  ،15موزه ســینما (ســینماتوگراف ،فردوس) ســاعت  ،18هدیش مال ()1-3
ساعت  ،12ارگ تجریش ( )1-2ساعت  ،18هنر (پیشوا) ساعت 18
..............................................................................................................................................
ëëابلق
نویسنده و کارگردان :نرگس آبیار
بازیگــران :بهــرام رادان ،النــاز شاکردوســت،
هوتن شــکیبا ،مهــران احمــدی ،گالره عباســی،
گیتی معینی ،امین میری ،الهه اذکاری
خالصه داســتان :بــرای یک زن که در حاشــیه
شــهری بــزرگ بــا همســر و فرزنــدش زندگــی
میکنــد ،ماجرایــی رقــم میخــورد تــا همچنان
بتواند کیان خانواده را حفظ کند.
سینماهای نمایش دهنده :آستارا  1ساعت  ،18تماشا  1ساعت  ،12سپیده ساعت  ،15فلسطین
 1ساعت  ،18پردیس کوروش(گراند سینما ،الله زار ،خورشید) ساعت  ،11:30هدیش مال ()1-3
ساعت  ،15پرستو (دماوند) ساعت 15
..............................................................................................................................................
ëëمامان
نویسنده و کارگردان :آرش انیسی
بازیگــران :رؤیــا افشــار ،امیــر نــوروزی ،عرفــان
ابراهیمی ،امیر شــمس ،شــقایق شــوریان ،اسماعیل
شــفیعی ،نــدا اســدی ،پونــه پارســایی ،مرتضی علی
عباس میرزایی
خالصه داســتان« :مامان» با وجــود جدایی از
شوهرش ،هنوز برای خواهر و برادرهای او همان
دختر آبادانی با کالس و دوســت داشــتنی ،اما برای پســرهایش یک پیــرزن بداخالق،
«نانســی» ِ
غرغرو و عصبی است که با تاکسی خود ،مسافرکشی می کند.
ســینماهای نمایــش دهنده :آفریقا ســاعت  ،12تماشــا  1ســاعت  ،15ســپیده ســاعت  ،18پردیس
کوروش(گراند ســینما ،الله زار ،خورشــید) ســاعت  ،14:30قدس ســاعت  ،12هدیش مال ()1-3
ساعت  ،18پرستو (دماوند) ساعت 18

