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مهدی مطهر تهیه کننده سینما و مستندساز از تالش برای ساخت یک فیلم سینمایی درباره پرویز 
دهداری سرمربی فقید تیم ملی فوتبال ایران خبر داد.

مهدی مطهر تهیه کننده سینما که عمدتاً سابقه ساخت آثار مستند را دارد، درباره تازه ترین کار خود 
گفت: این روزها مشغول فراهم آوردن مقدمات ساخت یک فیلم سینمایی درباره پرویز دهداری سرمربی 
فقید تیم ملی هستیم که نتیجه دو سال پژوهش و تحقیق مداوم است و در حال حاضر در مرحله فیلمنامه 
قرار دارد. نکته مهم درباره این اثر تالش برای روایت زندگی دهداری به عنوان یک بازیکن فوتبال و سرمربی 

تیم ملی به عنوان یک الگوی ورزشی و اخالقی در ورزش ایران است./مهر

 اواخر بهار امسال بود که سازمان سینمایی با معرفی سامانه ای، از عالقمندان به فیلمسازی خواست تا 
در آن ثبت  نام کنند. این فراخوان سبب شد تا در مدتی کوتاه، آماری فراتر از انتظار به دست آید. سازمان 
سینمایی در رویکرد مهم خود طی یک ســال اخیر، توجه بسیاری نسبت به عالقه مندان فیلمسازی در 
شهرستان ها داشته است که منجر به طراحی سامانه ای، برای ثبت نام این افراد شد. سامانه ای که در تابستان 
امسال فعال بود و حاال حبیب ایل بیگی، نخستین آمارها از این اتفاق مهم را در میان گذاشته است. او گفت: 
موضوع حمایت از باشگاه فیلم اولی ها به شکل جدی در اواخر بهار امسال اعالم شد که ۵3۲ متقاضی در 

طول مهلت مجاز ثبت نام کردند و از این تعداد، 3۵1 پرونده به شکلی کامل به شورا ارائه شد./صبا

ثبت نام ۵۳۲ فیلمساز در »باشگاه فیلم اولی ها«روایتی سینمایی از یک الگوی ورزشی 

هنری کاویل، به سراغ پروژه »چکش جنگی 4۰۰۰۰« رفته است.
 این اکشن ماجراجویانه هم مثل سوپرمن، قرار است به صورت یک مجموعه فیلم دنباله دار 
وارد مرحله تولید شود. کاویل که ظاهرا عالقه بسیار زیادی به این پروژه دارد و قرار است یکی 
از تهیه کنندگان آن هم باشــد، تصمیم دارد به صورت جداگانه آن را به صورت مجموعه ای 

تلویزیونی هم تهیه کند.
چکش جنگی 4۰۰۰۰، در اصل یک بــازی موفق و پرطرفدار قدیمی ویدئویی اســت که 
سال هاست از انتشــار آن می گذرد و اهل فن به آن لقب اصلی ترین بازی ویدئویی تاریخ را 
داده اند. خود هنری کاویل هم از طرفداران پروپاقرص این بازی بوده و دوران کودکی اش را با 

آن سپری کرده است.
داستان این بازی در آینده ای نزدیک اتفاق می افتد و ماجرای قدیمی نبرد دو نیروی خیر و 
شر را به تصویر می کشد. در این آینده نه چندان دور، زندگی آدم ها در لبه تاریکی و نابودی قرار 

گرفته و اهالی زمین باید تصمیمی حیاتی بگیرند.
کاویل که نقش شخصیت محوری داستان را بازی می کند، قرار است به آدم ها کمک کند تا 
در نبردی سخت و سرنوشت ساز به آینده ای روشن دست پیدا کنند. او نسخه سینمایی چکش 

جنگی 4۰۰۰۰ را با همکاری شبکه آمازون تهیه می کند. 
نام آمازون به عنوان تهیه کننده اصلی این اکشن آینده نگرانه علمی تخیلی، به معنی آن است 
که فیلم به احتمال زیاد پخش استریم خواهد داشت و در سالن های سینماها اکران نخواهد 
شد. هنوز اطالعاتی در رابطه با نسخه تلویزیونی چکش جنگی 4۰۰۰۰، در دست نیست و کسی 
نمی داند دو نسخه سینمایی و تلویزیونی همزمان وارد مرحله تولید می شوند یا خیر. در همین 

حال، مشخص نیست این دو نسخه چه شباهت ها یا تفاوت هایی با هم خواهند داشت.
کاویل که مدتی قبل قرارداد همکاری اش با مجموعه اینترنتی پربیننده »ساحره« شبکه 
نتفلیکس را قطع کرد، طی ماه های گذشته امیدوار بود بتواند دوباره نقش ابرقهرمان سوپرمن 
را در قسمت تازه ای از این مجموعه اکشن کمیک استریپی برای کمپانی برداران وارنر و شرکت 
دی سی کامیکز بازی کند. اما جیمز گان مدیر تازه دی سی کامیکز در مصاحبه ای تولید قسمت 
تازه ســوپرمن با بازی کاویل را رد کرد و گفت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. کاویل و مدیران 
آمازون این روزها به دنبال فیلمنامه نویســی هستند که کار نگارش فیلمنامه چکش جنگی 

4۰۰۰۰ را آغاز کند./صباخبر

»چکش جنگی« در دست سوپرمن سابق


