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کامال اجتماعي اســت و برخي مي گویند در عین 
حفظ روایت مستندگونه، درباره بمباران شیمیایي 
سردشت اســت اما به هرحال آن چیزي که رسما 
اعالم شــده این است که داســتان فیلم با الهام از 
ماجرایــي واقعــي، در خالل بمباران شــیمیایي 
شهر سردشت شــکل گرفته و فیلم در سه مقطع 
زماني روایت میشود از گذشته تا اکنون؛ دهه 6۰، 
دهه 8۰ و دهه 9۰. این اولین بار اســت که هادي 
حجازي فر بازیگر ثابت فیلم هــاي این کارگردان 
همراه او نیســت و آن طور که از شواهد پیداست 
نقش اصلي این فیلم برعهده پیمان معادي است. 
نکته ویــژه این فیلم شــکل چینــش بازیگران و 
نام هاي متفاوتي است که کنار هم قرار گرفته اند و 
همین نکته این فیلم را از باقي فیلم ها متمایز کرده 
است: پیمان معادي، مینا ســاداتي، مینو شریفي و 
مهران مدیري. تقریبا کمتر کسي مي تواند حدس 
بزنــد این گروه کنار هــم چه فــرم ترکیبي را در 

خروجي بازي ارائه خواهند داد. 
هادي بهروز فیلمبردار ثابت او همراهش اســت و 
بنابراین همان روایت بصری ملتهب و چرخش ها 
و حرکت هاي دوربین که حالتي رئال به فیلم هاي 

مهدویان مي دهد برقرار است.
اصلي ترین ویژگي فیلمبرداري هم قطع به یقین 
فرم ثبت فیلم اســت که گفته مي شــود در دهه 
6۰ با فرمت ۱6 میلي متــري، در دهه 8۰ با فرمت 

۳5 میلي متري و در دهــه 9۰ با دوربین دیجیتال 
انجام شده و همین ویژگي متمایزکننده این فیلم 
از باقي آثار است که از همین االن شانس دریافت 
سیمرغ فیلمبرداري را براي اثر تازه مهدویان بیشتر 
مي کند؛ اتفاقي که براي اولین بار در سینماي ایران 

شاهد آن خواهیم بود.
فیلمبرداري »درخت گردو« در کردستان و تهران 
)سالن سرپوشیده ورزشــي واقع در شرق تهران، 
پایگاه شکاري غرب تهران، فرودگاه و...( انجام شده 
و مهدویان مدت زیادي دنبال لوکیشن هاي خاص 

براي فیلم جدیدش بوده است. 
این چندمین همکاري ابراهیم امیني )نویسنده( 
با مهدویان در نگارش فیلمنامه است؛ فیلمنامه اي 
که نیاز به پژوهش فراواني داشته است، کما اینکه 
نام مریم اهرپور در اخبار منتشرشده از این فیلم به 
عنوان پژوهشگر آمده است. برخالف همراهي هاي 
مستمر محمود رضوي و مهدویان، این تهیه کننده 
این بار همراه مهدویان نیســت و برخي مي گویند 
به واســطه اختالف نظراتي که با هم دارند این بار 
مهدویان خواسته تا تجربه جدیدي با تهیه کننده 

دیگري داشته باشد.
»درخت گردو« به تهیه کنندگي مصطفي احمدي 
ساخته شده است که نام او را به عنوان تهیه کننده 
»دورهمی« مي شناسیم و شاید همین هم یکي از 
اصلي ترین دالیلي باشد که مهران مدیري حاضر به 

بازي در این فیلم شده است. 

قطعا یکــي از مهم ترین موارد که باعث مي شــود منتظر 
تماشــاي تازه ترین اثر نیکي کریمي باشیم این است که 
فیلمنامه »آتاباي« را هادي حجازي فر نوشته و از آنجایي 
که فیلم هاي گذشته این کارگردان زن سینماي ایران نقطه 
ضعف هاي بزرگي در فیلمنامه داشته این یک نقطه قوت 
براي تازه ترین اثر اوســت. حجازي فــر و کریمي پیش از 
این در سریال »ممنوعه« با هم همکاري داشتند و عالوه 
برآن مي توانیم در »آتاباي« دوباره شاهد بازي زوج موفق 

ســینمایي یعني هادي حجازي فر و جوادعزتي باشــیم. 
همچنین گفته مي شــود سحردولتشــاهي در این فیلم 
نقش متفاوتي را دارد و باید منتظر تماشــاي این بازیگر 
در فیلم جدید کریمي بود. »آتاباي« که در خوي ساخته 
شده لوکیشــن هاي متفاوت و خاصي دارد که مي توان به 
مناطق تاریخي این شــهر مانند بارگاه شــمس تبریزي، 
بازار و مرز رازي اشــاره کرد. در خالصه داستان این فیلم 
آمده: »آتاباِي 4۰ ســاله به همراه پدر و خواهرزاده اش در 

روستاي پیرکندي)خوي( زندگي مي کنند. او سال ها پیش 
دانشجوي معماري در دانشگاه هنرهاي زیباي تهران بوده و 
یک سال مانده به فارغ التحصیلي، به علت مشکالت روحي 
ناشي از عشق نافرجام به هم دانشگاهي اش، ترک تحصیل 
کرده و به زادگاه خود بازگشته اســت... « دیگر اتفاق این 
فیلم حضور حسین علیزاده است که ساخت موسیقي این 
فیلم را برعهده داشته و همچنین گفتني است کریمي خود 

تهیه کنندگي  اثرش را انجام داده است. 
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