
گروه سینما و تلویزیون - فیلم 
سینمایی »روزی روزگاری در آبادان« 
به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ و تهیه 
کنندگی عبداهلل اسکندری و علی اوجی 
آماده نمایش در سی و نهمین جشنواره 

فیلم فجر شد.
طبــق اعــام روابــط عمومی 
فیلــم،»روزی روزگاری در آبادان« 
ســاخته حمیدرضا آذرنگ در بین ۷۶ 

فیلم متقاضی حضور در سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر است و طبق اعام 
دبیرخانه جشــنواره ۲۰ دی ماه نسخه 

کامل این فیلم تحویل داده شده است.
فاطمــه معتمــد آریا، محســن 
آذرنگ،  شــفیعی،هیراد  تنابنده،الهام 
سهیل جمالی، امیرحسین ابراهیمی در 

این فیلم نقش آفرینی دارند.
در خاصــه داســتان فیلم آمده 

اســت: در آبادان، سال ۱۳۸۱ خانواده 
پنج نفــری "مصیب چرخیــده" در 
آخریــن روز ســال مشــغول خرید 
شب عید هســتند، اما به دلیل حال بد 
"مصیب" که ناشی از گرفتاری اش به 
مواد مخدر است، کشمکشی میان آن ها 
در می گیــرد و در اوج تاش "خیری" 
مادر خانواده برای به آرامش رســاندن 
خانواده به ناگاه ، اتفاقی غیرمنتظره همه 

آن ها را غافلگیر می کند  و ...
عوامل فیلــم »روزی روزگاری 
در آبــادان« عبارتنــد از: کارگردان: 
حمیدرضــا آذرنگ، تهیــه کنندگان 
: عبداهلل اســکندری ، علــی اوجی ، 
فیلمنامه نویــس: حمیدرضا آذرنگ، 
مدیر فیلمبرداری: مســعود ســامی، 
چهره پرداز: عبداهلل اسکندری، طراح 
صحنه و لباس: ســهیل دانش اشراقی ، 

تدوین: سپیده عبدالوهاب، صدابردار: 
بابک بنی اردالن، صداگذار: بهمن بنی 
اردالن، موسیقی: حسام ناصری ، جلوه 
های ویژه میدانی: علیرضا موســوی، 
جلــوه های ویژه بصــری: فرید ناظر 
فصیحی، منشی صحنه : ساناز هرندی، 
برنامه ریز: حمید شــوریده ، عکاس: 
 ســارا ایوانی و روابط عمومی: سپیده 

حیدرآبادی.

آخرین خبرها از فیلمی با بازی محسن تنابنده
 و فاطمه معتمدآریا
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گروه سینما و تلویزیون - نحوه 
قطعــی برگزاری جشــنواره و نمایش 
آثار هنــوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
هنــوز نمی دانیم که آیا شــرایط برای 
تماشــای فیلم ها مهیا می شــود یا نه، 
نمی دانیم آیا ســینماهای مردمی هم به 
این رویداد اضافه می شــوند یا نه. اگر 
بنشینیم و فهرست کنیم احتماالً تعداد 
این »نمی دانیم ها« فراتر هم برود اما آنچه 
واضح اســت این است که قرار نیست 
زنجیره برگزاری ساالنه جشنواره »فجر« 
پس از سی و هشت دوره، منقطع شود. 
قرار اســت ریتم منظم خود را داشــته 
باشد تا آن »شایدهایی« که در ابتدای این 

مقدمه برایتان گفتم تحقق پیدا کند. 
در ایــن گــزارش اما ســراغ ۱۰ 
فیلم کنجکاوی برانگیــزی رفته ایم که 
دلیــل اصلی پرداختن به آن ها ســابقه 
کارگردانانشــان بوده است، این به این 
معنی نیســت که این ۱۰ اثر اگر شرایط 
اکران فراهم شود، حتماً به فهرست ۲۰ 
تایی فیلم های نامزده شده در بخش های 

مختلف راه می یابند.
ابلق )نرگس آبیار / ۱۳۹۹(

درباره فیلم؛ ابتدای امسال بود که 
در میــان هجوم اخبار کرونایی و اعام 
تعداد قربانیان روزانه کرونا، خبر ساخت 
فیلم سینمایی »ابلق« به کارگردانی نرگس 
آبیار منتشــر شد. عمده شهرت نرگس 
آبیار به »شیار ۱۴۳« باز می گردد؛ فیلمی 
دفاع مقدسی که به لطف پخش چندین و 
چند باره اش در مناسبت های مختلف از 
تلویزیون، احتماالً حاال دیگر تک به تک 
سکانس هایش را از بر هستید، به ویژه آن 
سکانس طایی که مریا زارعی بعد از 
چندین سال پیکر فرزندش را در آغوش 
می کشید؛ سکانسی که در میان فضای 
آن روزهایی که اتفاقاً روزگارمان بهتر 
از ایــن بود، جانمان را به درد می آورد. 
بحث برانگیزترین فیلــم نرگس آبیار 
تا به امروز اما »شــبی که ماه کامل شد« 
بوده است؛ فیلمی که در سی و هفتمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر رونمایی شد 
و عنــوان یکی از فیلم هــای پرفروش 
ســال ۹۸ را هم به خود اختصاص داد. 
نرگس آبیار حاال به ســراغ »ابلق« رفته 
اســت؛ فیلمی که البته صاحبانش دل 
نداشتند خبری از آن منتشر کنند، ترجیح 
دادند در سکوت کارشان را پیش ببرند 
که البته نشــد. این فیلم اردیبهشت ماه 
جلوی دوربین رفت. بخش عمده این 
فیلم در یک لوکیشــن در شمال تهران 
ضبط شده است. تهیه کننده اش همانند 
چند فیلم قبلی نرگس آبیار، همسرش 
محمدحسین قاسمی است و عنوان شده 

درامی در حوزه خانواده است.
درباره چهره ها؛ بعد از درخشش 
الناز شاکردوست و هوتن شکیبا در »شبی 
که ماه کامل شــد« و به ارمغان آوردن دو 
ســیمرغ بهترین بازیگر زن و مرد برای 
این فیلم، به نظر می رسد این همکاری 
به مذاق کارگردانش خوش آمده و آنها 
را ترغیب بــه حضوری دوباره در کنار 
هم کرده است. حاال در »ابلق« عاوه بر 
الناز شاکردوست و هوتن شکیبا، بهرام 
رادان و گاره عباسی هم تیم بازیگران 

این فیلم سینمایی را همراهی می کنند.
قاتــل و وحشــی )حمیــد 

نعمت اهلل /    ۱۳۹۸(
درباره فیلم؛ عنوان پرحاشیه ترین 
فیلم قبل از رونمایی در جشــنواره سی 
و نهــم را می توان به »قاتل و وحشــی« 
اعطــا کــرد؛ فیلمــی کــه هرچند در 
فهرســت ۶۲ تایی آثار واجد شــرایط 
بــرای حضور در جشــنواره فیلم فجر 
در فیلد تهیه کننده مشــترکا نام حمید 
نعمت اهلل و محمدصادق رنجکشــان 
قید شــده اما هنوز هم که هنوز اســت 
در فضــای مجازی کش مکش هایی بر 
سر تهیه کنندگی این فیلم وجود دارد به 
طوری که عباس نادران همچنان مدعی 
تهیه کنندگی »قاتل و وحشــی« است 
و دعوی حقوقی آن را پیش می کشــد. 
»قاتل و وحشــی« همان فیلمی اســت 
که به دبیرخانه جشــنواره سی و هشتم 
هم ارائه شــده بود اما در همان ســال 
هیأت انتخاب آن را از لیســت بررسی 
کنار گذاشتند. دبیرخانه جشنواره فیلم 
فجر هم در خبــری اعام کرد: »خارج 
شدن فیلم سینمایی »قاتل و وحشی« به 
کارگردانی حمید نعمت اهلل از بررســی 
هیأت انتخاب بخش سودای سیمرغ این 

دوره جشنواره، به دلیل برخی مشکات 
مالکیتی پیرامون این فیلم و براســاس 
نظر معاونت نظارت و ارزشیابی و خانه 
سینما به عنوان مراجع ذیصاح موضوع 
تهیه کنندگی و مالکیتی فیلم اســت.« 
تاکنــون خاصه داســتانی از این فیلم 
منتشرنشده و همه چیز به همان خبرهای 
ابتدایی برمی گردد. چند کلیدواژه عمده 
اطاعات این فیلم را تشــکیل می دهد. 
این فیلم جنایی، تجربــه ای تازه برای 

حمید نعمت اهلل است.
درباره چهره ها؛ اگر به ســینمای 
حمید نعمت اهلل عاقه داشــته باشید و 
آن را دنبال کنید، اگر به شــما بگویند او 
در حال ســاخت فیلمی است احتماالً 
بدون هیچ مکســی حدس می زنید که 
بازیگر زنش، لیا حاتمی است، حدس 
شما هم کامًا درست از آب درمی آید. 
لیــا حاتمی در »قاتل و وحشــی« هم 
مثــل فیلم قبلی، قبــل تر و حتی قبل از 
قبل تــر حمید نعمت اهلل نقش یک را بر 

عهده دارد. اگر فیلم قبلی 

حمید نعمت اهلل با عنوان »شــعله ور« را 
دیده باشید ممکن است دومین حدستان 
درباره بازیگر مرد »قاتل و وحشی« امین 
حیایی باشد که اتفاقاً همین هم درست 
اســت، این همکاری اما ســال گذشته 
دیپلــم افتخار بهترین بازیگر نقش اول 
مرد را برای او به ارمغان آورد. اما در کنار 
این دو بازیگر شهرام حقیقت دوست، 
ســتاره اســکندری و… هم به ایفای 
نقش پرداخته اند. همایون شجریان هم 
این روزها مشــغول ساخت قطعه ای 
برای تیتراژ »قاتل و وحشــی« است تا 
چهارمین همکاری خــود را با حمید 
نعمــت اهلل بعد از »آرایش غلیظ«، »رگ 

خواب« و »شعله ور« رقم بزند.
شیشــلیک )محمدحســین 

مهدویان / ۱۳۹۹(
درباره فیلم؛ ایــن عجیب ترین 
رکورد یــک کارگردان در حضورهای 
پی در پی و مســتمر در ادوار مختلف 
جشنواره فیلم فجر است، محمدحسین 
مهدویــان کــه اولین حضــور در این 
رویداد را در ســال ۹۴ با اولین فیلمش 
با نام »ایســتاده در غبار« آغاز کرد تا به 
امــروز و بدون وقفه در هر ســال فیلم 
تازه ای در جشنواره فجر داشته است و 
به نظر می رسد قصد ندارد حاال حاالها 
این رکورد را به فرد دیگری واگذار کند.

محمدحســین مهدویان را با فیلم های 
سیاسی و بحث برانگیز می شناسید، هم 
اوســت که با دوگانه »ماجرای نیمروز« 
روایتگر برشــی از تاریخ معاصر شد اما 
حاال فرمان فیلمسازی اش را چرخانده 
و به سمت یک فیلم کمدی رفته است.

حــاال دیگر باید بپذیریم که او اصوالً از 
تیغ منتقدان راست و چپ در امان نیست 
چــه آن زمان که فیلمی تماماً سیاســی 
می ســاخت چه حاال که عده ای تاش 
دارند زنجیروار یکــی پس از دیگری 
پیش از رونمایی، فیلــم کمدی اش را 
مورد نقــد قرار دهند. همین چند هفته 
پیــش بود که چند تن از منتقدان و البته 
رسانه ها، »شیشلیک« را ضعیف ترین اثر 
محمدحسین مهدویان توصیف کردند 
که به ســنت دیگر فیلم های کمدی این 
ســال ها از شوخی های جنسی بی بهره 

نیســت. اما واقعیت این است که فیلم 
تازه مهدویان هنوز رونمایی نشــده و 
بایــد منتظر ماند و دیــد این کارگردان 
جســور از پس ایــن مهمترین چالش 

کارنامه فیلمسازی اش برخواهد آمد؟
دربــاره چهره ها؛ نویســندگی 
فیلمنامه این اثر را امیرمهدی ژوله انجام 
داده، ترکیب پیمان قاسم خانی و مهران 
مدیری همیشه یادآور امیرمهدی ژوله 
هم بوده اســت؛ نویسنده ای که این تیم 
را در قاب تلویزیون همراهی می کرده 
حاال مســتقًا فیلمنامه »شیشلیک« را 
نوشته است. زوج ژاله صامتی و پژمان 
جمشــیدی حاال دیگر جزو محبوب 
ترین کمدین های سینما و تلویزیون به 
شــمار می روند که اعتبار این ترکیب را 
از سریال »زیر خاکی« به دست آوردند.

همین زوج حاال »شیشــلیک« را 
همراهی می کنند در کنار رضا عطاران 
کــه جزو پول ســازترین کمدین های 

ایرانی شــناخته می شود. مه لقا باقری، 
وحیــد رهبانی، عباس جمشــیدی و 
جمشــید هاشم پور از دیگر بازیگرانی 
هســتند که در این فیلم به ایفای نقش 

پرداخته اند.
چپ، راست )حامد محمدی / 

)۱۳۹۸   
درباره فیلم؛ این چهارمین فیلم 
حامد محمدی اســت که اتفاقاً پدرش 
منوچهر محمدی در مقام تهیه کننده او 
را همراهی می کند تا سومین همکاری 
را با هــم رقم بزنند. حامد محمدی در 
این سال ها نشان داده عاقه مندی اش، 
سینمای کمدی اســت و »اکسیدان«، 
»چهار انگشــت« و »فرشــته ها با هم 
می آیند« مولود همین عاقه اســت که 
البته فروش های قابــل توجهی را هم 
برای او بــه ارمغــان آورده اند. »چپ 
راست« از آن دســته فیلم هایی بود که 
سازندگانش آن را برای اکران نوروزی 
۹۹ آمــاده می کردند اما در حالی که تنها 
ســی درصد از فیلمبــرداری این فیلم 
باقــی مانده بود، روند تولیدش به دلیل 
همه گیری کرونا متوقف شد. منوچهر 
محمدی تهیه کننده »چپ، راست«، این 
فیلم را با »مارمولک« مقایســه کرده و 
گفته است: »چپ راست« کمدی بسیار 
موفقی است و احساس می کنم حداقل 
به نسبت »مارمولک« در برقراری ارتباط 
با مخاطب تنه بــه آن فیلم پرمخاطب 

می زند.
درباره چهره ها؛ چهار کارگردان 
در ساخت این فیلم همکاری داشته اند 
یعنی عاوه بر حامد محمدی، سروش 

صحت، رامبد جوان و پیمان قاسم خانی 
جریان ساخت را هدایت کرده اند، این 
ســه نفر نه در مقام کارگردان بلکه تیم 
بازیگران را تشــکیل داده اند. ویشــکا 
آســایش و ســارا بهرامی هم از دیگر 
بازیگران این فیلم کمدی هستند. نکته 
دیگر این است که منوچهر محمدی و 
ستاره اسکندری امسال عاوه بر »چپ، 
راســت« در فیلم »خورشــید آن ماه« 
همکاری مشترک به عنوان تهیه کننده و 

کارگردان هم داشته اند.
بــدون همه چیز )محســن 

قرایی / ۱۳۹۸(
درباره فیلم؛ »بــدون همه چیز« 
دومین ساخته محسن قرایی بعد از »سد 
معبر« است که در سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد، کارگردانی که 
در ســی و هفتمین دوره جشنواره فیلم 
فجر به تیم نویســندگان »قصر شیرین« 

بــه کارگردانــی رضا 

میرکریمی پیوســت تا جایزه بهترین 
فیلمنامــه را دریافت کنــد. قرایی حاال 
در دومین تجربــه کارگردانی و بعد از 
چهار سال »بدون همه چیز« را به سی و 
نهمین جشنواره فیلم فجر آورده است؛ 
فیلمی که فرایند تولیدش از گرمســار 
آغاز شــد. »بدون همــه چیز« هم از آن 
دسته فیلم هایی بود که مراحل ساختش 
از آغاز ورود کرونا به ایران شــروع شد، 
ایــن پروژه جزو آثاری بود که در همان 
روزهای نخســت کارگروه مدیریت 
بحران کرونا خانه سینما خواستار توقف 
روند تولیدش شــد، اتفاقاً سازندگان 
همین اثر هم بودند که برای نخستین بار 
از تیم پزشــکی برای سنجش وضعیت 

سامتی عوامل استفاده کردند.
درباره چهره ها؛ »بدون همه چیز« 
انصــراف دو بازیگر اصلــی را به خود 
دید، ابتدا علی مصفا از پروژه جدا شد و 
سپس شهاب حسینی این پروژه را ترک 
کرد. جواد نوروز بیگی هرچند در ابتدا 
در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد که 
شــهاب حسینی با توافق کامل از پروژه 
جدا شد، در چند سکانس بازی هم کرد 
امــا در ادامه از پروژه انصراف داد اما به 
فاصله چند ســاعت با تغییر مواضعش 
بیان کرد که شهاب حسینی یک طرفه و 
بدون دلیل تصمیم به ترک پروژه گرفت 
همین شد که بازیگر سومی جایگزین 
شد. هادی حجازی فر آمد تا کار ناتمام 
علی مصفا و شهاب حسینی را به پایان 
برساند. »بدون همه چیز« را می شود جزو 
فیلم های پر بازیگر به شمار آورد. هدیه 
تهرانی که تازه ترین حضورش در سینما 

به سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در 
»روزهای نارنجی« و در شبکه نمایش 
خانگی به »همگناه« باز می گردد در این 
فیلم ســینمایی به ایفای نقش پرداخته 
اســت. باران کوثری دیگر بازیگر این 
فیلم هم امســال عاوه بر »بدون همه 
چیز«، »گیجگاه« را هم در ویترین فجر 
دارد. امــا در کنار او پرویز پرســتویی، 
مهتاب نصیرپور، پدرام شریفی، بابک 
کریمی، فرید ســجادی حسینی و… 
نیز در »بــدون همه چیز« نقش آفرینی 
کرده انــد. چهره ویژه این فیلم اما جواد 
نوروزبیگی است؛ تهیه کننده ای که در 
این ســال ها حضوری فعال در سینما 
داشته و در این دوره از جشنواره عنوان 
پرکارترین تهیه کننده را با ثبت چهار اثر 
به خود اختصاص داده است. او امسال 
»آهنــگ دو نفره« بــه کارگردانی آرزو 
ارزانش، »آهو« به کارگردانی هوشنگ 
گلمکانی و »روشــن« به کارگردانی 

روح اهلل حجــازی را نیز به این دوره از 
جشنواره آورده است که رکوردی تازه 

برای یک تهیه کننده است.
تی تی )آیدا پناهنده / ۱۳۹۸(

دربــاره فیلم؛ »تی تی« چهارمین 
فیلم بلند سینمایی آیدا پناهنده در مقام 
کارگــردان و البته اولیــن فیلمش در 
کسوت تهیه کننده است. »تی تی« پیش از 
این حضور در جشنواره توکیو را تجربه 
کرده است. هرچند پیش از این یکی از 
قوانین جشــنواره فیلم فجر این بود که 
آثار سینمایی باید نخستین نمایش خود 
را در ایــن رویداد تجربه کنند اما به نظر 
می رسد حاال به این قانون چندان توجه 
نشده است. »تی تی« درامی تخیلی است. 
بر اساس آنچه از این فیلم به دست آمده 
تی تی نام یک مستخدم بیمارستان است 
که برای نجات جان همسرش زمانی که 

به کما رفته است، تاش می کند.
درباره چهره ها؛ این دومین فیلم 
حاضر در جشنواره فیلم فجر است که 
ترکیب هوتن شکیبا و الناز شاکردوست 
را در دل خود دارد. پارسا پیروزفر هم که 
بعد از هفت سال دوری از سینما، با فیلم 
سینمایی »بی حسی موضعی«، بازگشتی 
دوباره را به سینما تجربه کرده بود حاال 
با »تی تی« قدم در سی و نهمین جشنواره 

فیلم فجر گذاشته است.
)هاتــف  بــازی  ســتاره 

علیمردانی / ۱۳۹۸(
دربــاره فیلم؛ ایــن نهمین فیلم 
هاتف علیمردانی و پنجمین حضور او 
در جشنواره فیلم فجر است. هرچند آثار 
هاتف علیمردانی در دوره های مختلف 

جشــنواره جوایزی را برای او به همراه 
داشــته اند اما ســینمای او در طول این 
ســال ها چندان مطلوب منتقدان نبوده 
اســت.او ســال ۹۶ هم »کلمبوس« را 
ســاخت که در اکــران آذر ۹۷ فروش 
متوســط دو میلیــاردی را برایــش به 
همراه داشــت؛ فیلمی کمدی که اتفاقًا 
تنها کارکردی که نداشــت همان وجه 
خنداندن مخاطب بود. دو ســال بعد از 
»کلمبوس«، هاتف علیمردانی به سراغ 
»ســتاره بازی« رفت؛ فیلمی که ســال 
گذشته نسخه ای از آن به دبیرخانه سی 
و هشــتمین جشنواره فیلم فجر ارسال 
شــد که به نظر می رســد در آن دوره 
توســط هیأت انتخاب به کنار گذاشته 
شــد؛ این همان نکته ای اســت که در 
آئین نامه جشنواره فیلم فجر به آن اشاره 
شده و دبیران ادوار مختلف این رویداد 
سینمایی صریحاً عنوان کرده اند فیلمی 
که یک بار توسط هیأت بازبین بررسی و 

رد شده باشد، دیگر در دوره های آینده از 
حیز انتفاع ساقط می شود حاال اما همین 
قاعده بــا قرار گرفتن »ســتاره بازی« 
در فهرســت فیلم های واجد شــرایط 
جشنواره سی و نهم، نقض شده است. 
در همان روزهای آغاز فیلمبرداری این 
اثر شنیده می شد، قرار است بخش هایی 
از ایــن فیلــم در آمریکا ضبط شــود؛ 
نکته ای که با توجه به نوســانات ارزی 
و البته اعمال تحریم های رفت و آمد به 

آمریکا، مسأله ای غیر منتظره بود.
درباره چهره ها؛ فرهاد اصانی که 
در این سال ها همکاری خوبی با هاتف 
علیمردانی داشــته این بار هم حضور 
در فیلــم تازه او را پذیرفته تا چهارمین 
همکاری اش با این کارگردان شــکل 
بگیــرد، حاال بعد از »بــه خاطر پونه«، 
»کوچه بی نام« و »کلمبوس«، »ســتاره 
بازی« نیز به این فهرســت اضافه شده، 
شــبنم مقدمی هم که در سال های اخیر 
به یکــی از چهره های مطــرح فیلم و 
ســریال های کمدی تبدیل شده، بعد 
از »کلمبوس« یک بــار دیگر با هاتف 

علیمردانی همراه شده است. 
فهرست بازیگران این فیلم، اسامی 
خارجی کم ندارد که احتماالً نقش های 
فرعــی را بر عهــده دارند امــا در این 
لیست پشــت هم ردیف شده اند تا در 
صورت نمایش در جشنواره فیلم فجر 
ببینیم تازه ترین فیلم هاتف علیمردانی 
چــه موضوعی را روایت می کند. نکته 
ویژه اما حضور علی ســرتیپی است، 
اگر پیگیر اخبار سینمایی باشید، حتمًا 
او را می شناســید. آوردن نام او در این 

گــزارش صرفاً به دلیــل تهیه کنندگی 
این اثر نیســت چه اینکــه در طول این 
ســال ها فیلم های زیادی را تهیه کرده 
اســت که اتفاقاً موفقیت های مالی را به 
همراه داشته اند، علی سرتیپی نه تنها از 
منتفذترین چهره های جریان اکران که 
یکــی از مهره های اصلی هدایت کننده 
سینمای ایران هم هست. از این جهت 
اگر از این شرایط کرونایی گذر کنیم و به 
روال عادی اکران ها برسیم پربیراه نیست 
که بگوییم »ستاره بازی« می تواند اقبال 

خوبی در جذب مخاطب داشته باشد.
کارو )  احمد مرادپور /    ۱۳۹۸(

درباره فیلم؛ حتی فیلم بازهای دهه 
شــصتی هم تصویر چندان واضحی از 
کارنامه احمد مرادپور در ذهن ندارند؛ 
اما اگر ســری به آرشیو فیلم های دفاع 
مقدسی زده باشید حتماً »سجاده آتش« 
و »رنجــر« را دیده اید، دو فیلم موفق آن 
روزگاران که هنوز هم که هنوز اســت 
حاوتشان را از دست نداده اند و تازه اند.

»کارو« بازگشــت احمد مرادپور 
بیست ســال بعد از ســاخت آخرین 
فیلمــش با نام »رنجر« به سینماســت، 

همین ویژگی هم کافیست تا کنجکاو 
تماشــای فیلم تازه اش باشــیم. احمد 
مرادپــور این بار هــم عاقه مندی اش 
را پیگیری کرده اســت؛ سینمای دفاع 
مقدس. این اتفاق هم به همت سازمان 
اوج رخ داده که در این سال ها به عنوان 
یکی از کمپانی های مهم فیلمسازی در 

ایران اعام موجودیت کرده است.
هرچند این فیلم در مهرماه ســال 
۹۸ کلیــد خورد ولی به دلیل شــرایط 
سخت تصویربرداری در کوهستان های 
اســتان اردبیل و آب و هوای نامناسب، 
به جشنواره سال گذشته نرسید. »کارو« 
روایتگر داســتان نوجوانی کشتی گیر 
اســت که عازم یک مسابقه می شود اما 
به بهانه همین مسابقه به جبهه می رود. 
دربــاره چهره ها؛ چهره اصلی این فیلم 
مریــا زارعی اســت؛ بازیگری که در 
این ســال ها به دفعات ســینمای دفاع 
مقدس را آزموده اســت، هم اوست که 
در جشــنواره سی و دوم برای بازی در 
نقش یک مادر شــهید در »شیار ۱۴۳« 
برنده بهترین بازیگر زن شد، این اما تنها 
جایزه او نیست اگر بخواهیم جوایز او را 
فهرست کنیم، احتماالً زمان کم بیاوریم. 
مریا زارعی در این فیلم هم نقش یک 
مادر شهید را ایفا می کند. فیلمنامه »کارو« 
را فهیمه سلیمانی نوشته است که پیش 
از این رمان های »بغض تنهایی«، »قصر 
یخی«، »برایم بمان«، »چشم های بارانی« 
و.. را نوشــته بود. هرچند او حضوری 
جدی در کارگاه های فیلمنامه نویسی به 
عنوان یکی از اساتید را دارد و به عنوان 
داور هم در جوایز ادبی فعالیت داشــته 
اســت اما »کارو« جدی ترین فیلم او در 

عرصه نویسندگی فیلمنامه است.
روشــن )  روح اهلل حجازی / 

)۱۳۹۸
درباره فیلــم؛ خیلی عاقه ای به 
گفتگــو ندارد، کمتر خود را در معرض 
رســانه ها قرار می دهد و بیشتر دوست 
دارد خــودش را با فیلمش معرفی کند، 
روح اهلل حجــازی را می گویم که او را 
بیشتر با »زندگی مشترک آقای محمودی 
و بانو« می شناسید. »اتاق تاریک« ساخته 
پیشین او که در سی و ششمین جشنواره 

فیلم فجر رونمایی شد، هرچند مسأله ای 
جدی و چالش برانگیز در حوزه حریم 
خصوصی کــودکان و نحــوه مواجه 
والدینشان را به تصویر می کشید اما کمتر 
مورد توجه قرار گرفــت. اگر کودکی 
در خانواده خود داشــته باشید و »اتاق 
تاریک« را ببینید محال است واهمه ای به 
دلتان راه پیدا نکند و به شما تلنگری نزند.
حاال اما روح اهلل حجازی یک سالی 
است که »روشن« را در دست دارد. او از 
ابتدای بهمن ماه سال ۹۸ مشغول ساخت 
این فیلم شــد، »روشن« هم اتفاقاً جزو 
فیلم هایــی بود که در مرحله پس تولید 
درگیر مســائل کرونایی شد. »روشن« 
سومین فیلمی است که روح اهلل حجازی 
ترجیح داده خود تهیه کنندگی اش را بر 
عهده بگیرد. هرچند در خبرهای ابتدایی 
عنوان می شد جواد نوروزبیگی مشاور 
این پروژه است اما حاال با انتشار فهرست 
فیلم های واجد شــرایط مشخص شده 
اســت که حجــازی و نوروزبیگی به 
صورت مشــترک تهیه کنندگی فیلم را 

عهده دار هستند.
درباره چهره ها؛ اصلی ترین چهره 
»روشــن« رضا عطاران است. او در این 
فیلم نقش روشن را ایفا می کند که عشق 
بازیگــری دارد و نمی تواند خانه ثبت 
نامی اش را بگیرد و در آستانه فروپاشی 
همه چیز، تصمیم می گیرد نقشــش را 
بازی کند. این دومین فیلم رضا عطاران 
در ویتریــن فجر اســت. هرچند رضا 
عطــاران ید طوالیــی در نقش آفرینی 
فیلم های کمدی دارد اما در این سال ها 
کم نبوده فیلم هایی که حضور جدی او 
را در دل خود داشــته اند از سوی دیگر 
با توجه به ســابقه روح اهلل حجازی در 
ســاخت فیلم های اجتماعــی، بعید به 
نظر می رسد »روشن« یک فیلم کمدی 
باشد. سیامک انصاری که حضورش در 
یکی از تیزرهای تبلیغاتی صدا و سیما 
و پخش پرتکرار آن چند وقتی اســت 
سوژه فعاالن فضای مجازی شده است، 
در این فیلم حضور دارد. سارا بهرامی هم 
دیگر چهره ای اســت که این دو بازیگر 
را همراهی می کنــد. روح اهلل حجازی 
بــه روال دو فیلم قبلی خود یعنی »اتاق 
تاریک« و »مرگ ماهی«، نویســندگی 
فیلمنامه »روشــن« را هم خود بر عهده 

داشته است.
رمانتیســم عمــاد و طوبی 

)کاوه صباغ زاده /    ۱۳۹۸(
فیلم؛ کارگردانش فرزند  درباره 
مهدی صبــاغ زاده کارگردان باســابقه 
سینماســت؛ کاوه صباغ زاده اما راهی 
متفاوت از پدرش در پیش گرفته و نشان 
داده سینمایش با روال مرسوم و معمول 
این سال ها تفاوت دارد. او با »ایتالیا ایتالیا« 
در سال ۹۵ اولین ورود حرفه ای به سینما 
را تجربــه کرد همین فیلم که مضمونی 
کمدی و فانتزی داشــت در همان سال 
سیمرغ بهترین بازیگر زن را برای سارا 
بهرامــی به ارمغان آورد.کاوه صباغ زاده 
در دومین گام به سراغ »رمانتیسم عماد 
و طوبــی« رفته؛ فیلمی که بی ارتباط به 
ساخته نخســت کارگردانش نیست و 
باز هم همان فضــای کمدی و فانتزی 
را دارد. در ایــن روزهایی که اقتباس از 
آثار نویســندگان چندان بازار گرمی در 
سینمای ایران ندارد، کاوه صباغ زاده اما 
باز هم همانند فیلم پیشــین خود باز هم 
به سراغ یک اقتباس رفته است؛ اقتباس 
از کتــاب آلن دوباتن.تیــزر این فیلم از 
کنجکاوی برانگیزترین تیزرهایی است 
که تا حاال از فیلم های جشــنواره فیلم 
فجر رونمایی شــده اســت؛ تیزری که 
همان حالت شوخ و شنگ »ایتالیا ایتالیا« 

را دارد با یک روایت عاشقانه.
درباره چهره ها؛ آنچه در این سال ها 
به تواتر از ســوی سینماگران دیده شده 
استفاده از یک ترکیب واحد بازیگران، 
بعد از یک موفقیت بوده است، هرچند 
زوج حامد کمیلی و سارا بهرامی بعد از 
»ایتالیا ایتالیا« کارگردانان را برانگیخت 
تا از این زوج سینمایی نوظهور استفاده 
کنند کاوه صباغ زاده اما این بار به سراغ 
ترکیبی تازه رفته است. او در جدیدترین 
فیلمش از حسام محمودی، الناز حبیبی، 
علی انصاریان و… استفاده کرده است.

آرش قاسمی هم که سال گذشته 
ســیمرغ بهترین صداگــذاری را برای 
»شــنای پروانــه« دریافت کــرد، کار 

صداگذاری این اثر را انجام داده است.

در میان ۶۲ فیلم راه یافته به جشنواره سی ونهم فیلم فجر، آثار کنجکاوی برانگیز کم نیست؛ از میان آثار فیلمسازان 
شناخته شده، سراغ ۱۰ فیلم که بیشترین کنجکاوی درباره آن ها وجود دارد رفته ایم.

رقابت »چهره ها« داغ می شود؟

۱۰ فیلم کنجکاوی  برانگیز 
»فجر ۳۹«


