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س��عید خانی در س��ال های اخیر آث��اری چون »من« )س��هیل 
بیرقی(، »لونه زنبور« و »دوزیس��ت« )هر دو به کارگردانی برزو 
نیک نژاد( را تهیه کرده که عموماً در گیش��ه توانس��ته اند آثاری 
موفق باش��ند. فیلم »دوزیس��ت« ک��ه از م��رداد ۱۴۰۱ به طور 
عمومی اکران ش��د و توانس��ت نزدی��ک به ۲۰ میلی��ارد تومان 
فروش داش��ته باشد، از چهارش��نبه ۲۶ بهمن از پلتفرم فیلم نت 
و بدون اکران آنالین در دس��ترس عالقه مندان به سینمای ایران 
 قرار گرفت. س��عید خانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
تهیه کنندگی فیلم هایی مانند »من« به کارگردانی سهیل بیرقی 
 یا همین »دوزیست« به ساخت فیلم هایی در حوزه درام اجتماعی

 عالق��ه دارد، گفت: نه. این طور نیس��ت که تنه��ا به یک جنس 
فیلم عالقه داش��ته باش��م. فیلم های کمدی را هم دوست دارم. 
اما به فیلم هایی هم که ملودرام باش��ند و بتوان در آنها حرفی را 
ه��م مطرح کرد، عالقه دارم. من فیلم »ارادتمند؛ نازنین، بهاره و 
تینا« به کارگردانی عبدالرضا کاهانی( را هم به عنوان تهیه کننده 
کار کرده ام که توقیف ش��ده اس��ت. اگر بش��ود پروانه ساخت و 
پروان��ه نمایش گرفت، دوس��ت دارم در آن ژان��ر کار کنم. اما به 
کمدی هم عالقه دارم. ای��ن تهیه کننده درباره عواملی که باعث 
ش��دند او پس از تجربه کار کمدی »لونه زنبور« با برزو نیک نژاد، 
دوباره در »دوزیس��ت« با این کارگردان همکاری داش��ته باشد، 
اظهار داش��ت: »لونه زنبور« تجربه موفقیت آمیزی بود و به یکی 
از فیلم ه��ای پرفروش زمان نمایش خود تبدیل ش��د. بعد از آن 
فیلم، آقای نیک نژاد یک فیلم ملودرام به من پیش��نهاد داد. بعد 
از خواندن فیلمنامه دیدم فیلمنامه بس��یار خوبی دارد. قصه این 
کار را خیلی دوس��ت داش��تم. به نظرم آقای نیک نژاد کارگردان 
حرفه ای و همراهی اس��ت و طبیعتا دوست داشتم این همکاری 
را ب��رای دومین بار تجربه کنم. وی درب��اره خصوصیت هایی که 

باعث ش��دند او تهیه کنندگی »دوزیس��ت« را ب��ر عهده بگیرد 
نیز خاطرنش��ان ک��رد: این  قصه که چند تا رفی��ق با هم زندگی 
می کنن��د و بعد دختری وارد ش��ده و زندگی آن  ها را متالش��ی 
می کند برایم جذاب بود. در این فیلم بحث رفاقت و دوس��تی را 
داش��تیم که این روزها دارد کم رنگ تر می ش��ود. در همین حال 
مسائلی چون شرایط اقتصادی و سیاسی را داریم که روی روابط 
آدم ها تاثیر گذاش��ته اس��ت. این موارد در کنار نوع لوکیش��ن و 
فضاس��ازی از جمل��ه عواملی بود که م��ن را ترغیب به کار روی 
این فیلم کرد. خانی درباره مقایس��ه »دوزیست« با آثار قبلی اش 
در ح��وزه تهی��ه کنندگی گفت: در مجم��وع می توانم بگویم که 
»دوزیست« تجربه خوبی بود. در این فیلم با بسیاری از بازیگران 
حرفه ای همکاری کردم؛ با آق��ای پورصمیمی، مانی حقیقی که 
ب��رای دومین بار ب��ا او کار می کردم، جواد عزت��ی و دیگران که 

همگی افرادی حرفه ای بودن��د. کار با این تعداد بازیگر حرفه ای 
تجربه خوبی اس��ت. به  طور کلی با گروهی حرفه ای در این فیلم 
روبه رو بودی��م؛ طراح صحنه حرفه ای، فیلمبردار، گریمور و تمام 
بچه ه��ا که حرفه ای کار کردند. ش��رایط کار خیلی لذت بخش و 
همکاری خیلی خوبی بود. به نظر خودم تمام این همکاران تالش 
کردند تا کار خوبی بس��ازند. این تهیه کننده در خصوص فروش 
۲۰ میلیاردی »دوزیست« در گیشه و دالیل موفقیتش در اکران 
بی��ان کرد: با وجود این که فیلم متعلق به س��ه س��ال پیش بود، 
ول��ی به نظرم »دوزیس��ت« قصه امروز بود و م��ردم به این دلیل 
آن را دوس��ت داش��تند. همان طور که عرض کردم این ش��رایط 
ک��ه آدم هایی در یک جا زندگی می کنن��د و بعد بحث رفاقت و 
دوس��تی و چالش ه��ای پیش روی آن به وج��ود می آید به نظرم 
برای مردم جذاب اس��ت. در کنار ای��ن نکته، می توان به ترکیب 
بازیگران و ش��رایط اکران فیلم هم اشاره کرد. تمام این موارد در 
کنار هم باعث ش��دند که، خدا را ش��کر، »دوزیس��ت« در اکران 
موفق باش��د. به گ��زارش ایلنا، خانی در پایان س��خنانش درباره 
رضایت یا عدم رضایتش از توزیع »دوزیست« در پلتفرم فیلم نت 
و ش��بکه نمایش خانگی نیز بیان کرد: کاری که پلتفرم فیلم نت 
انجام داد کار جدیدی بود. چون اساسا در این سال ها شاهد این 
بودیم که فیلم ها ابتدا به صورت آنالین اکران می ش��دند و بعد به 
وی. او. دی می آمدند. وقتی دوس��تان فیلم نت این پیش��نهاد را به 
من دادند، از آن اس��تقبال کردم چون احساس کردم این کار از 
لحاظ اقتصادی برای پلتفرم سوددهی کمتری دارد اما به احترام 
مخاط��ب ای��ن کار را انجام می دهند. طبق آخرین پرسش��ی که 
از دوس��تان داش��تم، از بازدید »دوزیس��ت« خیلی راضی بودند. 
خوش��حالم که فیلم به صورت آنالین و در ش��هرهایی که سینما 

ندارند هم دیده شده است.

درتعطیالت نوروز اوقات فراغت کودکان و نوجوانان 
بیش��تر می ش��ود و برای همی��ن ض��رورت ارائه 
محصوالت سرگرم کننده ای که بتوانند در این ایام 
به مخاطب ارائه گردند. بیشتر حس می شود. اگر در 
سال های قبل صرفا تلویزیون بود که به ارائه محصول 
کودک می پرداخت حاال پلتفرم های شبکه خانگی 
نیز وارد کار شده و سریال های کودک از این طریق 
نیز به مخاطب ارائه می گردد. نیاز مخاطب کودک 
و نوجوان به محصوالت نمایش��ی سرگرم کننده بر 
کسی پوشیده نیست و هرگاه که تعطیالتی همچون 
تعطیالت نوروز را داریم این نیاز بیش��تر خودش را 
نش��ان می دهد. در سنت سریال س��ازی تلویزیون 
از س��ال های خیلی دور محصوالتی ویژه کودکان 
داشته ایم؛ از »ش��هر موشها« و »خونه مادربزرگه« 
تا »کاله قرمزی« و.... این س��نت در سال های اخیر 
به ش��بکه خانگی هم رس��وخ کرده و در سال های 
اخیر در شبکه خانگی سریال هایی مثل »بالشیها«، 
»مهمونی«، »ش��هرک کلیله و دمنه« و »هشتگ 
خاله سوسکه« را داشته ایم که هر کدام به نوبه خود 
تالش داشتند برای جذب کودکان . از تازه ترین نمونه 
 سریال های کودک پلتفرم  سریال »دیو و ماه پیشونی« 
اس��ت که می تواند در کنار سرگرم س��ازی کودک، 
پندآموز باش��د. سریال »دیو و ماه پیشونی« از نظر 
شخصیت پردازی با اینکه رئال است ولی مایه های 
سورئال را در گریم و دنیای ماورایی که قهرمان قصه 
در آن گام می گذارد به زیبایی تصویر کرده اس��ت. 
اینکه یک قهرمان دختر در بطن س��ریال قرار دارد 
در برخ��ی آثار کودک قدیمی تر مثل گلنار، بوده و 
اینکه اهریمن داستان یک زن است در دزد عروسکها 
سابقه داشته.... ولی آنچه »دیو و ماه پیشونی« را از 
آن نمونه  ه��ا مجزا می کند اینکه هم قهرمان و هم 
قطب منفی داستان از نظر ظاهری بسیار فریبنده و 

اغواگر هستند. این همان ریشه های هزار و یک شبی 
داستان گویی ایرانی است که اهریمن را در کالبد زیبا 
وارد قصه می کن��د تا فریب خوردگی ها منطقی تر 
باش��د. »دیو و ماه پیش��ونی« ترکی��ب بازیگرانی 
پرتع��داد دارد، از رامین ناصرنصیر تا علی صادقی و 
افسانه بایگان و حسن پورشیرازی، نگین معتضدی، 
اصغر سمسارزاده و... که سنین مختلف و نسل های 
مختلف بازیگری را در ب��ر می گیرد. بازیگرانی که 
تقریبا کاراکترهای��ی پرتخیل را بازی می کنند که 
در کارنامه آنها یکتاست. حسین قناعت کارگردان 
»دیو و ماه پیش��ونی« تالش موثری کرده در ایجاد 
هارمونی میان این همه بازیگر مختلف و القای فهم 
درست از فضای یک فانتزی ماجراجویانه. در تولید 
فانتزی های افسانه ای بیش از همه باید به ابزار مورد 
نیاز برای تصویرسازی های مبتنی بر تخیل نویسنده 
توجه گردد و برادران یاری تهیه کنندگان س��ریال 
»دیو و ماه پیشونی« بسیار با دقت تیم پشت صحنه 
را چیده اند و از آن بهتر تیم مناسب برای طراحی و 
اجرای سی جی آی)جلوه های ویژه رایانه ای( به کار 
گرفته اند تا مخاطب کودک و نوجوان حین تماشای 
فیلم حس کند با یک محصول به روز و دس��ت اول 
روبروس��ت. تولید س��ریال های کودک نظیر »دیو 
و ماه پیش��ونی« بسیار بیش از اینها برای مخاطب 
کودک و نوجوان ایرانی ضروری است پس باید بیش 
از اینه��ا به این گونه توجه کرد و ش��رایط تولید 
و ارائ��ه طیف متنوع تری از آث��ار کودک را فراهم 
نمود. چنین س��ریال هایی که هم بتوانند سرگرم 
کنن��د و هم پیام مطلوب خانواده ها در پای بندی 
به خانه و خانواده را در بس��تر داس��تانی پرفراز و 
نشیب ارائه کنند بسیار مثمرثمر است. وارد کردن 
کاراکترهای کامال شرقی همچون »حسن کچل« 
و »س��ندباد« به داس��تان »دیو و ماه پیشونی« و 
البته به تصویر کشیدن فانتزی وار سرنوشت فعلی 
آنها هم می تواند کودکان این دوران را با اس��اطیر 
ما آش��نا کند و ه��م والدین امروز ک��ه کودکان 
دی��روز بودن��د را به گذش��ته های دوری ببرد که 
 کارتون س��ندباد یا فیلم موزیکال »حسن کچل« 

علی حاتمی را دیده بودند...

زهره شکوفنده
 راوی »آتش و باد« شد

آفت�اب یزد: زهره ش��کوفنده دوبلور پیشکسوت 
سینما و تلویزیون، س��ریال تاریخی »آتش و باد« 
به کارگردانی مجتبی راعی و تهیه کنندگی حسن 
نجاریان را روایت می کند. زهره شکوفنده که در آثار 
بی شماری به عنوان صداپیشه فعالیت داشته، صاحب 
صدایی گرم و شنیدنی است که برای مخاطبان از 
جوان گرفته تا پیر آش��نا است. »آتش و باد« با نام 
قبلی »جشن سربرون« روایتی در دل تاریخ است 
که در آن عش��ق، آتش خشم را شعله ور می کند. 
این س��ریال با یک جنگ بزرگ ادامه پیدا می کند 
و همزمان پرداخت هایی به فراز و فرودهای تاریخی 

ایران در عصر مشروطه دارد. داستان »آتش و باد« 
این چنین اس��ت: »بهادر کدخدای ایل پوس��ان با 
کدخدای طایفه همسایه سرخو رقابت و مخالفتی 
دیرینه دارد. مدتی است آتش کینه ها خاموش شده 
است تا اینکه سرخو با اعتماد به نفس به خواستگاری 
دختری زیبا و کم س��ن و سال بهادر جهان پسند 
 می آی��د. غاف��ل از اینکه ق��رار اس��ت مدتی بعد 
 جهان پسند به عقد پسرعمویش درآید. این سریال به 
تهی��ه کنندگ��ی حس��ن نجاری��ان و کارگردانی 
 مجتبی راعی محصول مرکز سیما فیلم است و در 
۵۸ قسمت به عنوان سریال نوروزی شبکه سه سیما 
از آخرین جمعه امسال۲۶ اسفندماه ساعت ۲۰:۳۰ 

به روی آنتن می رود .
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از کرمانشاه در مقطع کاردانی رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی 
سنقر با شماره ی ۸۷۱۱۱۲۱۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه به نشانی کرمانشاه ، ابتدای 

شهرک ژاندارمری ارسال نماید.

بچه ها را از دیدن فیلم های جدید
 محروم نکنیم

پروانه مرزبان تهیه کننده فیلم س��ینمایی »بچه های طوفان« به کارگردانی صادق 
صادق دقیقی از فیلم های راه یافته به ترکیب اکران نوروزی سینماها درباره این فیلم 
توضیح داد: این فیلم محصولی برای مخاطب کودک و نوجوان اس��ت که تولید آن 
در سال 99 به پایان رسید. با توجه به اینکه فیلم مناسب کودکان و نوجوانان است، 
در مقطع نوروز بهترین زمان برای اکران آن بود. وی افزود: پیشنهاد حضور این فیلم 
در ترکیب فیلم های نوروزی از س��وی سازمان سینمایی مطرح شد و من به عنوان 
تهیه کننده از آن استقبال کردم. بچه ها مسائلی متفاوت از ما بزرگ ترها دارند و در 
هر حالتی عالقه مندند که در ایام نوروز خوش بگذرانند و تفریح کنند. اگر بخواهیم 
به دلیل شرایط آن ها را از فیلم جدید در ترکیب اکران محروم کنیم، درست نیست. 
مرزب��ان تأکید کرد: از آنجایی که فیلم حال و هوایی قهرمانانه دارد، پس��ربچه ها و 
دختربچه ها با آن ارتباط برقرار می کنند. آن ها دوس��ت دارند یک کاراکتر قهرمان 
را در یک فیلم دنبال کنند و به همین دلیل پیش بینی ام این است که می توانند با 
فیلم »بچه های طوفان« هم به خوبی ارتباط برقرار کنند. این تهیه کننده سینما در 
پاسخ به برنامه ریزی برای عرضه این فیلم در بسترهای دیگر غیر از اکران سینماها 
هم گفت: از آنجایی که بنیاد فارابی در تولید این فیلم شریک است، برنامه ریزی برای 
اکران و عرضه آن و همچنین مواردی مانند مواد تبلیغی فیلم به طور کامل در اختیار 
فارابی است و ما دخالتی در آن نخواهیم داشت. به گزارش مهر، تهیه کننده »بچه های 
طوفان« ضمن تأکید بر آماده بودن فیلم برای اکران عمومی درباره تبلیغات تلویزیونی 
آن هم توضیح داد: در این زمینه مذاکراتی داشته ایم و قرار بر این است که تبلیغات 
تلویزیونی هم داشته باشیم. براساس پیگیری هایی که دوستان فارابی داشته اند به ما 

اعالم شده است که فیلم تبلیغات تلویزیونی هم خواهد داشت.

با انتش��ار خبر دو رنگ شدن مجسمه فردوسی و 
هشدارهای کارشناسان مبنی بر اینکه این اتفاق، 
اولی��ن و آخرین نمونه نخواهد بود، مجید قادری 
� معاون فرهنگی هنری سازمان زیباسازی تهران 
� ط��ی گفت وگویی با ایس��نا در دی م��اه ۱۴۰۱ 
اع��الم کرد که پی��رو اجرای طرح س��اماندهی و 
بهس��ازی المان های شهری به ویژه مجسمه های 
فاخر شهری، برنامه ریزی جدی برای کارشناسی 
وضعیت فعلی مجسمه های شهری و مرمت آثار 
در دس��تور کار ق��رار داده اند که در همان راس��تا 
مرمت تندیس فردوس��ی اثر اس��تاد صدیقی هم 
به محض ش��رایط مناسب آب و هوایی اجرا، آغاز 
خواهد شد. اکنون بعد از گذشت سه  ماه، مجسمه 
فردوس��ی همچنان در همان شرایط است؛ با این 
حال قادری این نوید را می دهد که مجس��مه در 
سال ۱۴۰۲ توسط ایتالیایی ها ترمیم خواهد شد. 

او می گوید: در س��ازمان زیباس��ازی واقعا پیگیر 
وضعیت مجسمه فردوسی هس��تیم و ان شاءاهلل 
در س��ال آینده قرار است با توجه به رایزنی هایی 
که با شرکتی در کش��ور ایتالیا داشته ایم، این اثر 
را با حضور کارشناسان این شرکت ترمیم خواهیم 
کرد. قادری درباره علت تاخیر در ترمیم مجسمه 
میدان فردوسی بیان می کند: رایزنی ها برای ترمیم 
مجس��مه از شهریور آغاز شده بود ولی با توجه به 
اتفاقاتی که در کشور رخ داد، مجبور به تعویق این 
فرآیند ش��دیم. به گزارش ایسنا، او ادامه می دهد: 
برای ترمیم اثر از اساتیدی مانند ایرج محمدی و 
طاهر شیخ الحکمایی دعوت کردیم که چند جلسه 
کارشناسی برای ترمیم آن برگزار و در راستای آن 
با پنج موسس��ه خارج از کشور و داخلی صحبت 
شد و در نهایت به این موسسه ایتالیایی رسیدیم 
که نمونه های موفق مرمت را در دنیا داشته است.

محمدرضا حسنایی رئیس دانش��گاه هنر درباره 
نقاط قوت و ضعف س��ینمای ایران اظهار داشت: 
عظمت کار س��ینما ب��ه عظمت کاره��ای دیگر 
کشور وابسته است. فیلمنامه می تواند قسمتی از 
نقطه ضعف سینمای ما باشد اما مقدار هزینه ای 
که در س��ینما می شود باید به اندازه توقعی باشد 
که از آن داریم. وی ادامه داد: باید دید کشورهای 
مطرح در تولیدات سینمایی چقدر در این بخش 
 هزین��ه می کنند. ج��دی گرفتن موض��وع باعث 
جدی شدن آن می شود؛ این که مردم چقدر برای 
لباس و سینما هزینه می کنند و این نیاز به فرهنگ 
دارد. حسنایی گفت: سینما در ایران به اندازه کافی 
جدی گرفته نش��ده است هر موقع جدی گرفته 
شده آثار فاخر بوده و هر موقع جدی گرفته نشده 
چنی��ن اتفاقی نیفتاده اس��ت. وی با بیان این که 
جدی گرفتن حتما به معنای هزینه کردن نیست، 

اظهار داشت: موقعی پولی به شما داده می شود اما 
بنا بر صالحیت نیست و اثرش برنمی گردد. جدی 
گرفتن به این معناست که پول را دور نمی ریزید. 
حسنایی گفت: برخی وقت ها با هزینه ساخت یک 
فیلم سینمایی می شود ۱۰ فیلم تجربی فوق العاده 
ساخت و در مقابل با همین هزینه یک فیلم ناموفق 
س��اخت. وی اظهار داشت: تحقیق و پژوهش کار 
دانشگاه است و باید ضایعات مربوط به آثار ناموفق 
سینمایی را شناسایی و از تکرار آن جلوگیری کند. 
به گزارش ایرنا، رئیس دانشگاه هنر گفت: اصل کار 
ساخت فیلم باید مردمی و با بودجه مردمی اتفاق 
بیفتد وگرنه به نظر نمی رس��د که کارهای دولتی 
بتوانند تاثیر عمی��ق بگذارد. وی اظهار داش��ت: 
ترجیح می دهم که کارهای سینمایی مردمی ساز 
باشد به شرطی که حمایت شده و برخورد مناسبی 

همراه با تعامل با آنها به عمل آید.

سینما در ایران جدی گرفته نشده استایتالیایی ها به داد مجسمه فردوسی می رسند


