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گروه سینما و تلویزیون - کارگردان فیلم سینمایی »هیس پسرها گریه 
نمی کنند« از به تعویق افتادن مجدد تولید این پروژه و احتمال کلید خوردن 

آن در سال آینده خبر داد.
پوران درخشــنده کارگردان و تهیه کننده ســینما درباره پروژه جدید 
سینمایی خود گفت: ما همچنان در انتظار این هستیم تا شرایط بهتری برای 
آغاز تولید این فیلم فراهم شود، البته این را هم باید بگویم که شیوع ویروس 

کرونا بخشی از برنامه ریزی های ما را به هم زده است.
وی تاکیــد کرد: قرار بود این پروژه آذر ماه جلوی دوربین برود، اما بنا 
به دالیل مختلف از جمله مشکالتی که در سرمایه گذاری روی این فیلم به 

وجود آمده بود، فیلمبرداری کار به تعویق افتاد.
این کارگردان ســینما توضیح داد: با توجه به شرایط موجود نمی توانم 
زمــان قطعی را بــرای آغاز تولید »هیس پســرها گریــه نمی کنند« اعالم 
 کنــم، امــا احتمال اینکه این فیلم ســال آینده جلوی دوربین برود بســیار 

زیاد است.
وی ادامه داد: یکی از مشــکالتی که در حــال حاضر برای تولید فیلم 
سینمایی وجود دارد، بحث دستمزدهای باالی بازیگران و دیگر سینماگران 
اســت، باید یک تعادلی به وجود آید و دســتمزدها در حد طبیعی و نرمال 
باشد، باالخره ما هم به عنوان فیلمساز در شرایط یکسان کار می کنیم و باید 

یک سری از موارد در حوزه دستمزدها فراهم شود.
کارگردان فیلم ســینمایی »هیس دخترها فریاد نمی زنند« بیان کرد: در 
چنین شــرایطی فیلمسازان مستقل در حوزه تولید فیلم دچار مشکل شده و 

کمتر می توانند پروژه های خود را جلوی دوربین ببرند.
درخشنده در پایان گفت: چند پروژه سینمایی دیگر نیز در دست دارم 
که تا زمانی که تکلیف »هیس پســرها گریه نمی کنند« مشــخص نشود، به 

سراغ آنها نمی روم.

گــروه ســینما و تلویزیون - 
مهتاب کرامتی عــالوه بر بازیگری، 
تهیه کنندگــی چند فیلــم را برعهده 
داشته اســت. بازیگری که عالوه بر 
کارهای تخصصی حوزه خود سال ها 
است که کنشــگر حقوق کودکان و 

زنان بوده است.
ســریال مردان آنجلــس را در 
اواخــر دهه از صدا و ســیما پخش 
شــد را کمتر کسی اســت که به یاد 
نداشته باشــد. در زمانی که تولیدات 
سینمایی و سریالی کم بود و تلویزیون 
می توانست مخاطبان بیشتری داشته 
باشد. در آن سریال چهره جدیدی به 
عرصه بازیگری معرفی شد. بازیگری 
که توانست در اولین تجربه بازیگری 
خود در ذهن مخاطب ماندگار شود. 
مهتاب کرامتی این بازیگر بود که کار 
خود را با سریال مردان آنجلس شروع 

کرد.
مهتــاب کرامتــی بازیگــر ۵۰ 
ســاله ای است که عالوه بر بازیگری، 
تهیه کنندگــی چند فیلــم را برعهده 
داشته اســت. بازیگری که عالوه بر 
کارهای تخصصی حوزه خود سال ها 
است که کنشگر حقوق کودکان و زنان 
و سفیر حسن نیت و صلح یونیسف 
است. او تحصیالت دانشگاهی هنری 

نــدارد و بازیگری با کالس های امین 
تارخ شروع کرده است. آخرین بازی 
او در فیلم صحنه زنی بوده اســت که 
درجشنواره فجر امسال حواشی برای 
آن پیش آمد و از فهرســت نامزدهای 
جشنواره خارج شد. برخی از کارهای 

او را مرور می کنیم.
مردان آنجلس

مــردان آنجلــس مجموعــه 
تلویزیونــی بــه کارگردانی فرج اهلل 
سلحشــور بود که داســتان تاریخی 
اصحــاب کهــف را روایت می کرد. 
یاران غار شــماری خداپرست بودند 
کــه اندکی پــس از میالد مســیح و 
پیش از گســترش مسیحیت در زمان 
فرمانروایــی یکی از پادشــاهان روم 
باســتان با نام دقیانوس در سرزمین 
فیالدلفیــا زندگی می کردند و همگی 
جز یکــی از آنان که چوپــان بود از 
بلندپایگان و درباریان بودند و ایمان 
خود را پنهان می کردند. کرامتی در این 

سریال نقش هلن را بازی می کرد.
عصر یخبندان

فیلــم عصــر یخبنــدان بــه 
کارگردانی و نویســندگی مصطفی 
کیایی و تهیه کنندگی منصور لشکری 
قوچانی در ســال ۱۳۹۳ ساخته شد. 
داســتان آن در مورد منیره و بابک؛ زن 

و شــوهری است که پس از ۱۲ سال 
زندگی مشترک و داشتن یک فرزند، 
روابط شان به ســردی کشیده است. 
منیره که نقــش آن را مهتاب کرامتی 
بــازی می کند از وضعیــت موجود 
ناراضی است، برای فرار از شرایط رو 
بــه مواد مخدر و رابطه با مردی به نام 
فرید می آورد. در این وضعیت بابک 
نیز به زن خودش شــک می کند. در 
این فیلــم مهتاب کرامتی با فرزندش 

دخترش هم بازی است.
بیست

فیلم بیست ســاخته عبدالرضا 
کاهانی اســت. داســتان فیلم درباره 
صاحــب یک ســالن پذیرایی به نام 
ســلیمانی است که به توصیه پزشک 
معالج اش، تصمیم می گیرد ســالن را 
به فروش بگــذارد. کارگران تاالر که 
وابستگی زیادی به آن دارند، در مهلت 
بیســت روزه ای که تا زمان واگذاری 
ســالن دارند، مجبور به تالش برای 
جلوگیری از این اتفاق هستند. پرویز 
پرســتویی، مهتاب کرامتی، علیرضا 
خمســه، مهران احمــدی، علیرضا 
حســینی، حبیب رضایی و فرشــته 
صدرعرفایــی بازیگــران این فیلم 
هستند و مهتاب کرامتی تواست برای 
بــازی در این فیلم، ســیمرغ بلورین 

بهتریــن بازیگر نقش مکمل زن را از 
آن خود کند.

جاده قدیم
فیلم جــاده قدیم به کارگردانی 
و تهیه کنندگی منیژه حکمت ساخته 
شــد. جــاده قدیم چهارمیــن فیلم 
ســینمایی منیژه حکمــت در مقام 
کارگــردان پس از ۱۰ ســال دوری 

است. 
این فیلم داســتان زنی کارمند را 
روایت می کند که شب عید نوروز با 
مشکالتی مواجه می شود. زنی که در 
زندگی شخصی و شغلی خود بسیار 
موفق است و شخصیت های زندگی 

او کامل به او متکی و وابسته هستند 
و نقش اساســی در زندگی همه 

آنهــا دارد اما در اتفاقی مورد 
تجاوز قرار می گیرد و حاال 
او می ماند و مشــکالت 

روحــی خــودش و 
او کــه  اطرافیــان 
نســبت به این زن 

که نقــش آن را 
مهتاب کرامتی 
بازی می کند، 
در موقعیــت 
قرار  جدیدی 

گرفته اند.

تولید»هیسپسرهاگریهنمیکنند«
بازهمبهتعویقافتاد
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برخی از سینماها فیلم هایی را در سانس های محدود برای اکران قرار داده اند. اما کدام فیلم ها را 
می توان در سینما دید؟

فیلم هایی که می توانید در 
سینما  ببینید

گــروه ســینما و تلویزیون- 
یکی از جذاب ترین ســرگرمی های 
سینمایی، تماشــای فیلم های کمدی 
است. فیلم هایی که داستان پیچیده ای 
ندارند و از همان ابتدا همه تالششــان 
را می کنند تا تماشاگرشــان را سرگرم 
کنند. بیشتر از یک سال پیش ویروس 
ناشناخته ای در چین شیوع پیدا کرد که 
بسیاری از مردم دنیا آن را یک بیماری 
محلی محدود می دانستند. اما ویروس 
کرونا در عرض ســه ماه از غرب آسیا 
تا اروپا و آمریکای شمالی را تصاحب 
کرد و بسیاری از مردم بی گناه را صرفا 
بــه دلیل درگیری ریه هایشــان با این 
ویروس ناشناخته به کام مرگ کشاند. 
شــیوع جهانی ویروس کرونا بیشتر 
مشــاغل دنیا را تحت تاثیر قرار داد و 
یکی از آن ها صنعت سینما بود. بی گمان 
سالن های ســینما یکی از بزرگترین 
مکان هایــی بودند که به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا تعطیل شدند و تعطیلی 
طوالنی مــدت آن ها ضررهای جبران 
ناپذیری به وضعیت اقتصادی شــان 
وارد کــرد. گزارش های مالی نشــان 
می دهد ســالن های ســینما در بیشتر 
نقاط دنیــا و به ویژه در ایاالت متحده 
ماموریت غیرممکنی برای بازگشت به 
دوران رونق پیش از شیوع کرونا دارند. 
با ایــن حال زندگی ادامه پیدا می کند. 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، تعداد 
قابل توجهی از فیلم های مورد انتظار 
سالی که گذشت فرصت اکران را پیدا 
نکردند. اما این شرایط وحشتناک هم 
باعث نشد که هنر هفتم به درخشش 
خود ادامه ندهد. در سالی که گذشت، 
فیلم های کمــدی قابل توجهی روی 
سرویس های اســتریم منتشر شدند 
که اگرچه کیفیت عناوین خیره کننده 
هر ســال را نداشــتند اما به هر حال 
عناوین محترمی به نظر می رســیدند. 
با ظهور شبکه های اجتماعی، کیفیت 
کمدی های تصویری تغییرات بسیاری 
کرد و حاال نیازی نیست برای خندیدن 
یک فیلم ســینمایی دوساعته را تماشا 
کنیــد. اگرچه حتی یک ویدیو ســی 

ثانیه ای هم می تواند اشک های شما از 
شدت خنده را به همراه داشته باشد اما 
تماشای فیلم های کمدی حس و حال 
دیگری دارد. بنابراین انتخاب فیلم های 
سینمایی کمدی، بسیار سخت تر از قبل 
است. اما اهالی ســینما کارشان را به 
خوبی آموخته اند. این روزها فیلم های 
کمــدی می داننــد که بــرای جذب 
مخاطب زمان زیادی ندارند. بنابراین 
از همان ابتدا تالش می کنند جذاب و 

خنده دار باشند.
در ادامــه می توانید بــا بهترین 

فیلم های کمدی سال آشنا شوید.
پالم اسپرینگز 

نمره منتقدان: ۹۴ از ۱۰۰
یــک کمدی رمانتیــک جذاب 
که یکــی از فیلم های کمــدی مورد 
انتظار سال هم بود. متاسفانه این فیلم 
شانس اکران سینمایی را پیدا نکرد اما 
خوشبختانه در سرویس های استریم 
منتشــر شد تا تماشــای آن با نهایت 
کیفیت خیلی زودتر از آن چه انتظارش 
را داشــتید، فراهم شود. شاید پس از 
تماشای »پالم اسپرینگز« به این نتیجه 
برسید که این فیلم احتماال بهترین فیلم 
کمدی سال باشد. فیلمی که با داستانی 
هیجان انگیز و احساسی هر تماشاگری 
را تحت تاثیر خودش قرار می دهد. با 
این حال این فیلم برای تماشــاگران 
سخت گیر ســینما، جذابیت زیادی 

ندارد.
خالصه داســتان:  نایلز و سارا 
در حاشــیه یک مراســم عروسی با 
یکدیگر آشنا می شوند. اما این آشنایی 
به سرعت پیچیده می شود و شرایطی 
را ایجاد می کند که خالص شدن از آن 

تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
مرسوله فرانسوی

نمره منتقدان: ۸۸ از ۱۰۰
فیلــم جدید وس اندرســون، 
کارگردان صاحب ســبک و متفاوت 
دوران مــا کــه بازیگــران بســیار 
فوق العــاده ای را در کنار یکدیگر قرار 
داده اســت، یکی از بهترین فیلم های 
کمدی سال هم لقب می گیرد. تیموتی 

شــاالمه، فرانســیس مک درموند، لئا 
ســیدو، آدرین برودی، سرشا رونان و 
بنیستو دل تورو تنها تعدادی از نام های 
شناخته شده فیلم »مرسوله فرانسوی« 
هستند. منتقدان سینما حدس می زدند 
که ایــن فیلم احتماال شــباهت های 
زیادی با فیلم »هتل بزرگ بوداپست« 
یعنی یکی دیگر از ســاخته های این 
کارگردان دوست داشتنی داشته باشد.

خالصه داســتان: فیلم در قرن 
بیســتم و در شــهر پاریس، پایتخت 
فرانســه، در جریان اســت. جایی که 
گروهی از خبرنــگاران یک روزنامه 
آمریکایی که در فرانسه چاپ می شود، 
نامه هایی عاشقانه دریافت می کنند که 

منشا آن مشخص نیست.
پادشاه جزیره استیتن

نمره منتقدان: ۷۳ از ۱۰۰
جدیدتریــن فیلــم یکــی از 
کارگردان هــای  قدرندیده تریــن 
دوران فعلی ســینما یک کمدی درام 
دوست داشتنی اســت که شاید بهتر 
باشــد همین حاال برای تماشــای آن 
اقدام کنید. جاد آپاتو که سابقه ساخت 
فیلم هایی ماننــد »فوق العاده بد«، »۴۰ 

ســال تجرد« و »شکســت خورده« را 
دارد پس از پنج سال غیبت در سینما با 
فیلم »پادشاه جزیره استیتن« به دنیای 
کارگردانی بازگشته و شاید بدشانس 
بــوده که اکران فیلمــش تحت تاثیر 

ویروس کرونا قرار گرفته است.
بــا این حال تماشــای این فیلم 
کمدی که می تواند یکی از بهترین آثار 
این ژانر در سال ۲۰۲۰ هم باشد، تجربه 
بی نظیری به نظر می رسد. شاید جالب 
باشــد بدانید که این فیلم تقریبا یک 
بیوگرافی از زندگی بازیگر اصلی اش 

یعنی دیوید پترسن است.
خالصه داستان: مرد جوانی به 
نام اسکات در منطقه جزیره استیتن در 
نیویورک همــراه با مادر و خواهرش 
زندگی می کند. زمانی که اسکات تنها 
هفت ساله بود، پدر آتش نشانش را از 
دست داد. اسکات دوست دارد روزی 
وارد دنیای بزرگ اســتندآپ کمدی 
شــود و برای رســیدن به این هدف 

تالش می کند.
خیارشور آمریکایی

نمره منتقدان: ۷۳ از ۱۰۰
این کمدی درام اجتماعی سیاسی 

که ســث روگن دوست داشتنی را در 
نقش های اصلــی اش در اختیار دارد، 
یکی از نادیده ترین فیلم های سالی که 
گذشت است که باید مورد توجه قرار 
بگیرد. سث روگن بازیگر تعدادی از 
محبوب تریــن و بهتریــن فیلم های 
کمدی آمریکایی در چند ســال اخیر 
بوده اما »خیارشور آمریکایی« با بیشتر 
آثار قبلی او متفاوت به نظر می رســد. 
این فیلم که براساس داستان کوتاهی 
منتشرشده در نشریه نیویورکر ساخته 
شــده اصال فرصت اکران سینمایی را 

پیدا نکرد.
خالصه داستان: یک کارگر به 
نام هرشل که در سال ۱۹۱۸ به آمریکا 
مهاجرت کرده تا زندگی بهتری را برای 
خانواده اش بسازد به درون یک مخزن 
خیارشور سقوط می کند و برای حدود 
صد سال درون آن باقی می ماند. او صد 
سال بعد و در دوران معاصر از مخزن 
خیارشــور خارج می شود و با یکی از 
نوادگانش کــه برنامه نویس نرم افزار 
است دیدار می کند. تناقض های جامعه 
امروزی با آن چه هرشل از زندگی در 
دوران خودش به یــاد دارد، حوادث 

بسیاری را ایجاد می کند.
سونیک خارپشت 

نمره منتقدان: ۶۲ از ۱۰۰
ســونیک یکی از محبوب ترین 
بــزرگ  دنیــای  در  شــخصیت ها 
بازی های ویدیویی است که عناوین 
متعددی براســاس آن ساخته شده اما 
هــواداران این بازی همیشــه منتظر 
بودند تا فیلمی ســینمایی براساس آن 
ساخته شــود. در نهایت انتظارات به 
سر رسید و »ســونیک خارپشت« از 
راه رســید. با این حال پس از انتشــار 
نخستین تصاویر و تریلر از این فیلم، 
هواداران سونیک از ظاهر تقریبا انسانی 
این خارپشت دوست داشتنی عصبانی 
شــدند. واکنش ها به حدی تند بود که 
عوامــل فیلم تصمیم گرفتند با تعویق 
تاریخ اکران آن، فرصت بیشتری برای 

تغییرات فیلم فراهم کنند.
ایــن تغییرات تنها بــا ۵ میلیون 
دالر انجام شــد و چهره ســونیک را 
فانتزی تر کرد تا شــباهت بیشتری با 
آن چه در بازی هایــی ویدیویی دیده 
می شد، ظاهر شود. در نهایت اما اکران 
فیلم تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا 

قرار گرفت و به همین دلیل فروش آن 
هرگز از ۳۰۶ میلیون دالر بیشتر نشد. 
با این حال »سونیک خارپشت« یکی از 
بهترین فیلم های کمدی سال است که 
جیم کری هم در آن هنرنمایی کرده تا 

ارزش تماشاکردن داشته باشد.
خالصه داســتان: خارپشتی با 
ســرعت مافوق صوتی به نام سونیک 
که در ســیاره دیگری زندگی می کرده 
با استفاده از حلقه های طالیی پرتال که 
او را از جهانــی به جهانی دیگر منتقل 
می کند، به سیاره زمین راه پیدا می کند. 
او تصمیــم می گیرد که روی زمین به 
زندگی خود ادامه دهد اما سرعت باالی 
او که باعث جریان انرژی مغناطیسی 
و برق می شــود باعث قطع شدن برق 
و انــرژی در ایاالت متحده شــده و 

مشکالت بسیاری ایجاد می کند.
انجمن مخفی فرزندان دوم 

خاندان های سلطنتی
نمره منتقدان: ۵۷ از ۱۰۰

یکی از معدود فیلم های کمدی 
ابرقهرمانی ســال که تماشای آن برای 
کودکان نه تنها مناسب به نظر می رسد 
بلکه اصــال برای کودکان و نوجوانان 
هم ساخته شده است. بنابراین تماشای 
آن برای تماشــاگران بزرگسال تقریبا 
هیــچ جذابیتی ندارد و البته کودکان و 
نوجوانانی که فیلم ها را با دقت تماشا 
می کنند هم ممکن اســت از »انجمن 
مخفــی فرزنــدان دوم خاندان های 
سلطنتی« ناامید شــوند. این فیلم که 
از ســرویس اســتریم دیزنی پالس 
منتشــر شد، فیلم نامه چندان منطقی و 
عاقالنه ای ندارد اما کمدی شیرینی به 
درون داســتانش تزریق کرده که آن را 

ارزشمند می کند.
خالصه داســتان: سام، دومین 
فرزند متولد شــده در یک خانواده ی 
ســلطنتی اســت که مدتــی پیش از 
تاج گذاری خواهرش متوجه می شود 
کــه همه  فرزنــدان دوم خانواده های 
سلطنتی دارای ژنتیک منحصربه فردی 
هستند که باعث می شود قدرت های 

ویژه و خاصی داشته باشند.

مرد آزاد 
نمره منتقدان: ۵۴ از ۱۰۰

فیلم می تواند یکی از جذاب ترین 
فیلم های ســال به ویژه برای هواداران 
بازی هــای ویدیویــی و کامپیوتری 
باشــد. فیلم »مــرد آزاد« روی طناب 
باریکــی میان دنیای ســینما و دنیای 
بازی های ویدیویی حرکت می کند و 
قرار است یک داستان بسیار متفاوت 
و مــدرن را به تصویر بکشــد. اگر از 
هواداران بازی های ویدیویی هستید، 

تماشای این فیلم را از دست ندهید.
خالصه داســتان: یک کارمند 
بانــک متوجه می شــود در حقیقت 
یک شــخصیت عــادی در یک بازی 
کامپیوتــری اســت؛ اما ایــن بازی 
کامپیوتری به زودی تعطیل می شــود. 
بنابراین او همه تالشــش را می کند تا 
مانع نابودی دنیای جذابش شــود. آیا 

این تالش ها فایده ای هم دارد؟
سست عنصر 

نمره منتقدان: ۴۷ از ۱۰۰
تقریبا هر چهار ســال یک بار که 
بحث انتخابات ریاســت جمهوری 
در آمریــکا داغ می شــود، نوبــت به 
فیلم هایــی با موضوعات سیاســی 
می رســد تا خودشــان را مطرح کنند 
و فیلم »سســت عنصر« یکی از همین 
عناوین است که در ژانر کمدی هم قرار 
می گیرد. این فیلم که استیو کارل ستاره 
ســریال »اداره« را در نقش اصلی اش 
در اختیار دارد، یک کمدی واقع گرا و 
سیاسی است که شاید هر تماشاگری 
را تحت تاثیــر قرار ندهد. با این حال 
اگر دوســت دارید با فضای سیاسی 
ایاالت متحده در ســطوح پایین تر آن 
آشنا شوید، شاید فیلم »سست عنصر« 

انتخاب خوبی باشد.
خالصه داســتان: یــک فعال 
سیاســی تالش می کند در انتخابات 
شــهرداری یک شــهر کوچک برنده 
شود. اما او برای پیروزی در این رقابت 
باید با یک افســر نظامی بازنشســته 
رقابت کند که بدون شــک وضعیت 

بهتری از او دارد.

گروه ســینما و تلویزیون-در 
شــرایط همه گیری کرونا بسیاری از 
ســینماها کار خود را تعطیل کردند و 
برخی ازســینماها با شروع جشنواره 
فجر برنامه های حداقلی که داشــتند را 
تعطیل کردند و حاال برخی از سینماها 
فیلم هایی را در ســانس های محدود 
برای اکران قرار داده اند. اما کدام فیلم ها 

را می توان در سینما دید؟
شنای پروانه

شــنای پروانه یک فیلــم در ژانر 
اجتماعی و به کارگردانی محمد کارت و 
تهیه کنندگی رسول صدرعاملی ساخته 
شده است. این فیلم در بخش سودای 
سیمرغ و نگاه نو سی و هشتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.
داســتان از این گونه است که فیلمی از 

زنی به نام پروانه درحین شنا در استخر 
در فضای مجازی منتشر می شود. حاال 
هاشم شوهر پروانه و برادرش حجت 
به دنبال انتقام گرفتن از کســی که این 
فیلم را منتشر کرده هستند. جواد عزتی، 
طناز طباطبایی، امیر آقایی، علی شادمان، 
مه لقا باقری، مهدی حســینی نیا، ایمان 
صفا، ناهید مســلمی، نادر شهسواری، 
آبان عســکری، پانته آ بهرام و علیرضا 

داوودنژاد بازیگران این فیلم هستند.
اینجا هم باران می بارد

فیلــم »اینجا هم بــاران می بارد« 
بــه کارگردانی نــادر طریقــت و به 
تهیه کنندگی محمد متوسالنی ساخته 
شــده اســت. داســتان فیلم در یک 
خانــواده چهار نفری میگــذرد که با 
دنیایی از مشــکالت دست و پنجه نرم 

می کنند، مادر خانواده در پی این است 
تا تنها آرزوی پســر نیمه بینای خود را 
برآورده کند که خود این ماجراهایی را 
در پی دارد. جمشید مشایخی، رسول 
نجفیان، اسداهلل یکتا، محمد برسوزیان، 
احمدرضا اسعدی، رحیم مهدی خانی، 
اتابک نادری، زهــرا داوودنژاد، بیوک 
میرزایی و غزاله جزایری بازیگران این 

فیلم هستند.
دیدن این فیلم جرم است!

ایــن فیلــم در ژانر سیاســی به 
کارگردانــی و نویســندگی رضــا 
زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا 
شــفاه محصول تازه سازمان سینمایی 
ســوره حوزه هنری است. این فیلم که 
دریافت پروانه ساخت آن مسیر پر پیج 
و خمی داشــته است، به ماجرای یک 

گروگانگیری می پردازد. داســتان فیلم 
این اســت؛ امیر که یک فرمانده پایگاه 
بســیج در تهران اســت، بعد از اینکه 
همسرش هانیه مورد تعرض یک گردن 
کلفت و تبعه انگلیسی قرار می گیرد و 
بچه اش در شکم مادر می میرد، علی رغم 
میل نیروهای امنیتی تبعه انگلیسی را در 
یک اتاق پایگاه بازداشت می کند. مهدی 
زمین پــرداز، امیر آقایــی، لیندا کیانی، 
حسین پاکدل، حمیدرضا پگاه، محمود 
پاک نیت، احسان امانی، حمید ابراهیمی 
و حسن زارعی از جمله بازیگران این 

فیلم هستند.
بی گاه

»بی گاه« روایت ســربازی بلوچ 
اســت که به علت کشیدن سیگار، روز 
عروسی خواهرش لغو مرخصی شده؛ 
»بی گاه« داســتانی غیرخطی است که 
داســتان هامین را از کودکی تا به امروز 
روایت می کند. هامین به زبان بلوچی به 
معنای گرمای خرما پزان تابستان است. 
فیلم ســینمایی »بیگاه« به کارگردانی 
پویا اشــتهاردی و تهیه کنندگی محمد 
سجادیان ســاخته شده و ایمان افشار، 
شایان افشار، ایوب افشار، مهسا نارویی، 
آوا آذرپیرا، مالبخش رئیسی و جمعی 
از بازیگــران محلی چابهــار در فیلم 
سینمایی »بی گاه« نقش آفرینی می کنند.

بهترینفیلمهایکمدیسالرابشناسید

از شنای پروانه تا بی گاه؛ 


