
جشنواره فیلم فجر

این سی و دومین فیلم مســعود کیمیایی اســت؛ فیلمی که در آن با علی اوجی 
به عنوان تهیه کننده همراه شده اســت. اوجی در یک برنامه تلویزیونی از فضای 
خوب پشت صحنه و از اینکه روزهای درخشانی را با این گروه گذرانده گفت. فیلم 
کنجکاوی برانگیزی که قصه مهدی بلیغ است از معروف ترین کالهبردارهای تهران 
که حتی دادگستری تهران را هم در زمان خود با کالهبرداری فروخت. این اولین 
همکاری امیرآقایی و پردیس پورعابدینی با مسعود کیمیایی است. پورعابدینی 
به عنوان چهره ای جوان پیش از این در سریال »آقازاده« حاضر شده بود. ترکیب 
بازیگران این فیلم بسیار سنگین و پربار است و مهم ترین عامل کنجکاوی برانگیز 
حتما حضور مهران مدیری بــه عنوان یکی از بازیگران جلوی دوربین مســعود 
کیمیایی است. شاید یکی از دالیل موافقت مدیری برای حضور در این فیلم جدا از 
نام کارگردان دوستی او با علی اوجی است و عالوه بر مدیری دو کارگردان دیگر هم 
در این فیلم به عنوان بازیگر حاضر هستند؛ سامان سالور و بهرام بهرامیان. جالب 
اینجاست که جواد طوسی؛ منتقد ســینما نیز که همیشه در مدح آثار کیمیایی 
نقد می نویسد در این فیلم بازی کرده است. این ســیاهه بلند باال کمی عجیب و 
بسیار غیرمنتظره است و همین باعث می شــود که در انتظار تماشای اثر جدید 
آقای کارگردان بمانیم. گفته می شود قهرمان این فیلم کیمیایی هم مانند کار های 
سابقش آدمی عبوس، جسور و با صفاتی مناسب با دنیای آرمانی کارگردان است. این 
قهرمان قرار است با پوشش گانگستری )کاله شاپو و پالتو( در این فیلم ظاهر شود و 
در خیابان های تهران به دنبال پیدا کردن نشانی برای حل یک موضوع جنایی باشد.

خائن کشی 

برخی می گویند این فیلم، فیلم اکران نیست و شاید نتواند مخاطب عام 
خوبی پیدا کند اما سلیقه سخت پسندان را می تواند به خود جذب کند. 
فیلمی که از همیــن االن می توان پیش بینی کرد که در فســتیوال های 
خارجی بسیار دیده خواهدشد. با توجه به شنیده ها به نظر می رسد جهان 
شخصی فیلمساز در اثر درآمده است، لوکیشــن های برفی و سکوتی که 
ناشی از برف اســت و فضای سرد شــاید مخاطب عام را نکشاند اما بازی 
درخشان امین حیایی در فیلم به گفته کسانی که اثر را دیده اند و در جریان 
آن قرار دارند شایسته تحسین است و احتمال اینکه نظر هیأت داوران را 
به خود جلب کند وجود  دارد. یکی از لحظات شگرف فیلم لحظه ای است 
که امین حیایی خودش در زایمان یک گاو همراهی می کند و باعث به دنیا 
آمدن گوساله می شــود. از طرف دیگر گرگ در فیلم به مثابه یک بازیگر 
ظاهر شده است و بار معنایی و تأثیرگذاری در فیلم دارد. شنیده ها حاکی 
از آن است که مجید صالحی نیز حضور پررنگ و قوی در این فیلم دارد. از 
دیگر نکات مهم درباره این فیلم حضور احسان علیخانی به عنوان مشاور 
در کنار حمیدرضا علی نژاد، امیرحسین عسگری و حسن مصطفوی است. 
وی آخرین بار با فیلم »بــدون تاریخ، بدون امضا« در ســینما به عنوان 

تهیه کننده در کنار علی جلیلوند حاضر شده بود. 
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