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   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 11  
  بهمن  1400 

مرد بازنده 
  کارگردان: محمدحسین مهدویان 

  تهیه کننده: امیر بنان، کامران حجازی
  بازیگران: جواد عزتی، رعنا آزادی ور، بابک کریمی، آناهیتا درگاهی، 

مهدی زمین  پرداز، مجید نوروزی، امیرحسین هاشمی، امیر دژاکام، سجاد 
بابایی، منوچهر علی پور، شبنم قربانی، ونوس کانلی، ملیکا پازوکی

فیلمنامه »مرد بازنده« را محمدحسین مهدویان در کنار کریم امینی و حسین 
حسنی نوشــته و در بابلســر کلید خورده و فیلمبرداری شده است. در خالصه 
داستان »مرد بازنده« آمده است: احمد خســروی، در گیرودار زندگی شخصی 
پرمسأله  اش، مسئول رسیدگی به پرونده  ای رازآلود می  شود. پرونده  ای که روند 
کشف آن با شــک ها و نگرانی های احمد در می آمیزد و زندگی اش را تحت تأثیر 
قرار می دهد. جواد عزتی در این فیلم نقش یک مرد 56 ساله را ایفا می کند و برای 
ایفای این نقش هر روز یک گریم 6 ساعته را ســپری می کرد تا جلوی دوربین 
مهدویان برود. یکی از سؤاالتی که کاربران از مهدویان پرسیده اند این است که 
چرا جواد عزتی به عنوان یک مرد 56 ســاله انتخاب شده و بازیگر دیگری با این 
سن و بدون گریم به کار گرفته نشده و باید دید که ترجیح کارگردان و مناسبت 
استفاده از این بازیگر برای این نقش چیست؟ گفته می شود این فیلم با فضای آثار 
قبلی مهدویان متفاوت است و بر خالف برخی خبرها داستان آن اقتباسی نیست. 

این اولین فیلم بلند یوسف فرزند ابراهیم حاتمی کیا است. در خالصه داستان 
آن آمده در خانه قدیمی مادربزرگ، همه دور هم جمع شده اند تا جشن تولدی 
برای مادربزرگ بگیرند. همه چیز خوب پیش مــی رود تا این که داماد خانواده 

سر می رسد و شــمش طالیش را می خواهد و بعد از گشتن 
خانه متوجه نبودن شمش طال می شوند و ... . شنیده ها 

حاکی از آن است که این فیلم شباهت هایی با »آژانس 
شیشه ای« دارد و در یک جمع به مانند آن فیلم همه 
همدیگر را متهم می کنند و.... ســرمایه گذار این فیلم 

امیرحسین اسدبیگی اســت جوان کم سن و سالی که 
در حوزه مواد غذایــی کار می کند. یکی از ســایت های 

خبری درباره این فیلم چندی پیش نوشته بود: » هوگویک 
نیز وب ســایتی با محوریت تولید محتوا اســت که در سال 

۱۳۹۸ تأســیس شده  اســت. این مؤسســه در زمینه تولید 
پادکست، مســتندهای تحقیقی و بیوگرافی، کتاب های متکی 
به گزارش های تحقیقی و آثار ســینمایی فعالیت می کند یکی 

از نکاتی که درباره این فیلم وجــود دارد گریم متفاوت یکتا 
ناصر است که برخالف چند کار گذشــته اش بدون آرایش 
و با گریم سنگین تری روبه روی دوربین حاتمی کیا حاضر 

شده است. باید دید تأثیر پدر بر 
موفقیت فیلم پســر چقدر 
است و »شــب طالیی« که 
نام گذشــته اش »شــمش 

طال« بود با چه واکنشی از جانب 
مخاطبان و هیأت داوران مواجه خواهد شد. 

شب طالیی
  کارگردان: یوسف حاتمی کیا

  تهیه کننده: ابراهیم حاتمی کیا
  بازیگران: حسن معجونی، یکتا ناصر، سوگل خلیق، مریم سعادت، 

بهناز جعفری، ناصر هاشمی و...


