
بازگشــت مســعود کیمیایي به جشــنواره فیلم فجر بــا یکي از 
فیلمنامه هایي است که اطرافیان وي مي گویند جزو قصه هاي مورد 
عالقه او بوده است. »خون شد« که نام قبلي اش »عدالت شوم « بود، 
روایت برمال شدن یک سري اسرار است که خود کیمیایي درباره آن 
گفته است: »داستان »خون شد« به مثابه خانه اي قدیمي است که 
همه چراغ هایش خاموش بوده و هیچکس نیز در اتاق هایش ساکن 
نیست؛ در این میان یکي از ساکنین این خانه مي آید و همه چراغ ها را 
روشن مي کند. «برخي در ابتداي راه تولید درباره این فیلم گفته بودند 
که این فیلم »قیصر98« اســت، اما خود کیمیایي آب پاکي را روي 
دست طرفداران ریخت و گفت: »من هیچ فیلمي را از خودم و حتي 
دیگران در دوباره کاري دوست ندارم. ضربه اي به من مي خورد، تمام 
جانم به هم مي ریزد و مي شود یک اثر. اگر من این را تکرار کنم جانم به  
هم مي ریزد. وقتي جانم به هم مي ریزد، تولد دیگري رخ مي دهد وگرنه 
اساس کار تقلب است. یک کاري کرده ایم گرفته، حاال مي خواهیم آن 
را ادامه بدهیم که آن هم بگیرد! این کار اصال هنرمندانه نیست. « به 
هرحال شاید در خط داســتاني، این فیلم شباهت هایي با »قیصر« 
داشته باشد که مردي با بازي ســعید آقاخاني برمي گردد و متوجه 
تغییراتي مي شود و ســراغ انتقام هایي مي رود. از تیزر و عکس هاي 
منتشرشده مي توان دریافت که مســعود کیمیایي در سي امین اثر 
سینمایي خود نیز، باز در قاب بندي و خلق عکس هاي بدیع در فیلمش 
تالش کرده است. سیامک انصاري که قبال با این کارگردان در »جرم« 
همکاري کرده بود، در این فیلم هم حضور دارد و ســعید آقاخاني 
نقش اصلي فیلم جدید کیمیایي را برعهده دارد و گفته مي شود که 
بازي متفاوتي هم از خود ارائه داده است. هرچند که شنیده ایم که 
هیچ کدام از بازیگران فعلی انتخــاب اصلی کیمیایی نبودند و جواد 
نوروز بیگی بیشترین تأثیر را در چینش بازیگران داشته است. علیرضا 
زرین دست نیز فیلمبرداري این اثر را برعهده دارد. نکته اي که وجود 
دارد این است که این بار خبري از حضور پوالد کیمیایي نیست و این 
کارگردان شاخص سینماي ایران تصمیم گرفته بیشتر از چهره هاي 

سینماي هنري و جدي و حتي بازیگران تئاتر استفاده کند؛ حضور 
هومن برق نورد و سیامک صفري گواه همین ادعاست. شاید »خون 
شد« همان فیلمي باشد که سال هاست منتظریم تا از استاد ببینیم، 
شاید... علیرضا زرین دست در گفت وگو با ماهنامه »صبا« گفت:  »فیلم 
»خون شد« تقریبا جزو کارهایی است که نام مسعود کیمیایی را به 
یکی از ماندگاران سینمای ایران تبدیل کرد و در حقیقت بازگشت 
مسعود کیمیایی به سینمایی است که در آن با فیلم هایی مثل »رضا 
موتوری« ، »قیصر« و ... ماندگار شد. این فیلم یک فیلم غیرمتعارف 
است و کامال با سایر کارهای مســعود کیمیایی تفاوت دارد و حتما 
موردتوجه عالقه مندان سینما قرار خواهد گرفت.می توان گفت که 
این فیلم در فرم متفاوت است، اما یکی از مشخصه های اصلی آن یک 
جور بازگشت به آثار موردعالقه آقای کیمیایی است چون نوع قصه 
و کاری که پرسوناژ اصلی انجام می دهد، آدم هایی که مرتکب خطا و 
اشتباه می شوند و با آن ها برخورد می شود، همه از ویژگی های کارهای 
آقای کیمیایی است. در کل فیلمنامه و ساختار فیلم نوعی تمثیل و 
استعاره وجود دارد که وقتی فیلم را ببینید متوجه می شوید در واقع 
یک نوع شخصیت جداگانه از کل اثر دارد . من فکر می کنم این فیلم 
انتظارات عالقه مندان جدی سینمای کیمیایی را برآورده می کند 
.«علیرضا زرین دست در ادامه درخصوص خالصه داستان این فیلم 
گفت: »شخصیتی در »خون شد« وجود دارد که یک خانواده پراکنده 
را که هر کدام به نوعی به راه نیستی رفته اند و تلف شده اند، دور هم 
جمع می کند و محور این جمع شدن هم یک خانه است. او می گوید 
اگر دور هم جمع نشوید، این خانه از بین خواهد رفت. من فکر می 
کنم استفاده از این تمثیل بسیار زیبا است و همین باعث شد با عشق و 
عالقه  زیاد سکانس ها را فیلمبرداری کنم .«وی درخصوص مجموعه  
بازیگران این فیلم گفت: » بازیگران این اثر همگی بهترین بازی های 
خود را ارائه دادند. خیلی از آن ها از موسسه آقای کیمیایی بودند و قطعا 
آینده درخشانی خواهند داشــت. به عالوه سعید آقاخانی و نسرین 

مقانلو در نقش خود بسیار خوش درخشیدند.«
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اولین فیلم سعید ملکان در مقام کارگردان! ملکان که در 
حوزه تولید و تهیه جزو چهره هاي شاخص سینماست و 
سال گذشته با تهیه فیلم »غالمرضا تختي« در جشنواره 
فجر حاضر بود، امســال با کارگرداني فیلم »روز صفر« 
در بخش نگاه نو حاضر است. بهرام توکلي همراه ملکان 
فیلمنامه این اثر را نگاشته و تجربیات این دونفر معموال 
تامل برانگیز و مناســب ذائقه منتقدان است. این دومین 
بار است که بهرام توکلي در رداي نویسنده در کنار یک 
کارگردان دیگر کار مي کند و بار قبل در فیلم »نزدیک تر« 
به کارگرداني مصطفي احمدي این اتفاق افتاد. ســاعد 

سهیلي و امیرجدیدي دو بازیگر اصلي این فیلم هستند 
و آن طور که گفته مي شــود فیلم قصــه اي درباره بعد از 
دستگیري عبدالمالک ریگي دارد. گروه تولید این فیلم 
تمام درزهاي خبري را حین تولید بســته بودند و تحت 
هیچ شرایطي خبر روشن و خاصي از این فیلم به صورت 
رسمي منتشر نشــد و مي توان با قاطعیت گفت که این 
فیلم کنجکاوي برانگیزترین اثرجشــنواره سي وهشتم 
فجر است. هرچند که شنیده هاي غیررسمي حکایت از 
حضور ساعد سهیلي در نقش ریگي و بازي امیر جدیدي 
در قالب مامور امنیتــي دارد که دومین همکاري خود را 

بعد از »تنگه ابوقریب« با زوج ملکان و توکلي پشــت سر 
گذاشته است. تینو صالحي نیز از دیگر نقش هاي اصلي 
این اثر است. در گزارشــي تایید نشــده از این فیلم در 
خبرگزاري فارس عنوان شد که بخش عمده سکانس هاي 
»روز صفر« در شهرک سینمایي دفاع مقدس فیلمبرداري 
شــده و همان طور که پیش بیني مي شــود، این فیلم به 
لحاظ تولیدي و جلوه هاي ویژه احتماال یکي از آثار مهم 
جشــنواره خواهد بود. دیگر نکته قابل توجه فیلم سعید 
ملکان، حضور تعداد زیادي هنرور پاکســتاني است که 

باتوجه به موضوع درک است. 
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