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سینما و تلویزیون 8

گروه ســینما و تلویزیون- این 
روزها شــبکه نمایش خانگی تقریباً به 
تعداد روزهای هفته ســریال دارد و هر 
کسی با هر سلیقه ای می تواند مخاطب 
یک مجموعه نمایشــی قــرار بگیرد. 
نوعی میدان رقابتی نفسگیر ایجاد شده 
اســت که در آن معدود ســریال هایی 
می تواننــد پیروز رقابت قرار گیرند که 
نفس به نفس مخاطبشان حرکت کنند. 
سریال هایی که از همان قسمت اول و 
دوم ســعی دارند نبض مخاطب را به 
دســت گیرند و با درام هایی معمایی از 
بستر یک ملودرام روتین و خانوادگی 
فراتر روند. »گیســو« بــه کارگردانی 
منوچهر هــادی و تهیه کنندگی هومن 
کبیری یکی از ســریال هایی است که 
مدتی اســت در شبکه نمایش خانگی 
عرضه شده است، فصل اول این سریال 
با نام »عاشــقانه« در سال های ۹۵ و ۹۶ 
توزیع شد و مدتی است فصل دوم آن 
در شبکه نمایش خانگی در حال پخش 
اســت. منوچهر هادی کارگردانی این 
سریال را بر عهده دارد که هنوز بسیاری 
از مخاطبــان ناکامــی »دل« و ماجرای 
آب بســتن به این سریال را از او به یاد 
دارند. »گیســو« حاال تجربه بعدی این 
کارگردان بعد از »دل« اســت که شاید 
برای بسیاری تعجب برانگیز باشد که 
چطور بعد از آن ناکامی سریال دیگری 
به این کارگردان ســپرده شــد. هومن 
کبیری تهیه کننده »گیسو« یا فصل دوم 
»عاشقانه« در گفتگویی صریح از روند 
پیش تولید و تولید این سریال می گوید 
و اینکه چرا بعد از ناکامی های پی در پی 
منوچهر هادی همچنان این سریال را با 

کارگردانی او به تولید رساندند.
این تهیــه کننده بــا کارگردانان 
مختلفی همکاری داشته و در پروژه های 

کارگردانانی چــون داوود میرباقری و 
حســن فتحی حضور داشته است. او 
همچنین با کارگردانانی چون احســان 
عبدی پور همکاری داشــته و به خاطر 
ایــن همــکاری برای ســاخت فیلم 
»همسنگار« از بیست و نهمین جشنواره 
فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
بخش فیلم هــای ویدئویی را دریافت 

کرده است.
کبیری در این گفتگو به صراحت 
به پرسش ها و نقدها نسبت به همکاری 
بــا منوچهــر هــادی و خروجی این 

همکاری پاسخ داده است.
متن ایــن گفتگــو را در زیر 

می خوانید:
 ایــن روزها ســریال های 
مختلفی در شبکه نمایش خانگی 
عرضه می شوند سریال هایی که 
برخی از همان قســمت اول نظر 
مخاطب را هم جلــب کرده اند و 
برخی تا پایان هم موفق نبودند. 
به نظر خود شما سریال »گیسو« 
توانسته است با وجود هزینه های 
کالنی که برای آن صورت گرفته 
است به آن میزان از اقبال مخاطب 

که می خواستید دست یابد؟
برای ارزیابی این مهم باید تا پایان 
پخش این بخش از پروژه تحمل کرد با 
این حال آنچه که برای هر کارشناســی 
قابل تشخیص است همین است که در 
این پروژه از امکانات و حضور بازیگران 
چهره و ســایر موارد کمک گرفته شده 
است تا مولفه های یک سریال در جایگاه 
پربیننده را داشــته باشــد. البته عرضه 
چندین سریال در سبد شبکه خانگی در 
شرایط فعلی بی تاثیر نیست با این حال 

انتظارات ما هم خیلی باالتر بود.
فکر می کنید در شرایط امروز 
صرفاً استفاده از بازیگران چهره 

برای داشتن ویترینی خوش رنگ 
و لعاب در سریال ها جواب می دهد 
چون ظاهراً »گیسو« بیشتر از این 

مولفه بهره گرفته است؟
سریال »گیسو« اثری اجتماعی و 
بازیگر محور است. نوعاً کارگردان های 
مطرح هم از چهره های شــناخته شده، 
محبوب و مســتعد اســتفاده می کنند. 
بــه عنوان مثــال مجید مجیــدی در 
جایی از محمدرضــا رضا گلزار برای 
افتتاحیــه فیلمــش دعــوت می کند 
بنابراین اســتفاده از چهره ها متناسب 
با قصه، شــخصیت پردازی و ساختار 
اثر اجتناب ناپذیر اســت چون برخی 
بازیگــران عامل موفقیت و اســتقبال 
گسترده از فیلم و موجب توجه بیشتر 
مخاطبان به اثر می شوند. سریال دیگر 
منوچهــر هادی به نام »دل« که علیرغم 
اینکه بازیگران خوبی داشــته است به 
خاطر کیفیت اثر به یک مثال تبدیل شده 
است. پس نتیجه می گیریم صرفاً حضور 
بازیگران مطــرح نمی تواند تضمینی 

برای ارائه یک سریال موفق باشد
کارنامه ای  مجیــدی  مجید 
داشته است که اتفاقاً در آن بیشتر 
استعدادهای جدید و چهره های 
ناشــناخته را معرفی کرده است 
با این حال سوال من این است که 
چرا سریال »گیسو« صرفاً روی 
بازیگران سرمایه گذاری کرده تا 
عوامل دیگر نکته ای که معموالً در 
فیلم و سریال های منوچهر هادی 
وجــود دارد و قصه و فرم مورد 

غفلت قرار می گیرد.
آقــای هــادی دو ســریال 
در نمایــش خانگی داشــته که 
ســریال »عاشــقانه« و »دل« 
بوده اســت. »عاشقانه ۱« که 
با همیــن تیم جلو رفت و در 
برقراری ارتبــاط با مخاطب 
بســیار موفق بود. بازیگران 
ستاره و ســناریو جذاب و 
عاشــقانه و البته فقر تولید 
ســریال در نمایش خانگی و 
انگیزه وافر کارگردان به خاطر 
حضور چهره ها در موفقیت اثر 
بی تاثیر نبوده اســت. پرواضح 
اســت برای هر کارگردان تجاری 

ساز این فاکتورها فرصتی طالیی است. 
من عالوه بر قصه و محتوای ســریال از 
عوامل موفقیت فصل اول عاشــقانه به 
ویژه بازیگــران بهره کافی بردم و همه 
چیز مهیای ساخت یک اثر کیفی بود و 
اساساً هر کارگردان دیگری می توانست 
با ما همکاری کند. البته نه اینکه اهمیت 
نداشته باشد که چه کسی کارگردانی کند 
ولی الزم نبود سرآمد باشد. سریال دیگر 
منوچهر هــادی به نام »دل« که علیرغم 
اینکه بازیگران خوبی داشــته است به 
خاطر کیفیت اثر به یک مثال تبدیل شده 
است. پس نتیجه می گیریم صرفاً حضور 
بازیگران مطرح نمی تواند تضمینی برای 

ارائه یک سریال موفق باشد.
 دقیقــاً به دلیل کیفیت پایین 
ســریال »دل« که به قول شما به 
یــک مثال البته از نوع »بســیار 
ضعیــف« تبدیل شــده اســت 
می خواهم بدانــم چرا فصل دوم 
سریال »عاشقانه« یا »گیسو« با 

این کارگردان به تولید رسید؟
در زمانــی که من بــا آقای هادی 
قرارداد برای کارگردانی ســریال گیسو 
بســتم او سریال موفق »عاشقانه ۱« را با 
تهیه کنندگی من در کارنامه اش داشت 
و در حــال فیلمبرداری ســریال »دل« 
بود که هنوز به پخش نرســیده بود و ما 
نتیجه و خروجــی کار را ندیده بودیم. 
فیلم سینمایی پرفروش »رحمان ۱۴۰۰« 
را هم روی پرده داشــت. من مثل همه 
تهیه کنندگان روش و منش خودم را در 
ساخت سریال دارم و جامعه هدف من 
در جذب مخاطبان همه اقشار هستند. 
با این حال با گذشــت چند روز پس از 
عقد قرارداد و پرداخت کل دســتمزد 
کارگردانــی فصل اول »گیســو« به او 
فیلم سینمایی »رحمان ۱۴۰۰« توقیف 
شــد و پس از چند ماه هم سریال »دل« 
پخش شد که البته نیاز به توضیح ندارد! 
و قســمت آزار دهنــده اینکه علیرغم 
انتقادات گسترده نسبت به سریال »دل« 
جنــاب هادی همچنــان مدافع جدی 

کیفیت اثر بودند. 
به هر ترتیب در چنین مواقعی تهیه 
کننده در عمل انجام شده قرار می گیرد 
و باید پاســخگوی مطالبات پخش و 

قراردادهای منعقده باشد.

دلیــل اصرار به کار با هادی 
را از این حیث می پرســم که شما 
پیش از این در پروژه های بزرگی 
با کارگردانان مهمی چون حسن 
فتحــی و داوود میرباقــری کار 

کرده اید.
ســلیقه من در ســریال ســازی 
جناب حســن فتحی و اســتاد داوود 
میرباقری اســت که پیش تر همکاری 
درخشانی داشــتیم. با جوان ترها مثل 
احسان عبدی پور هم که پیش از این کار 

کرده ام انگیزه ای جز ارائه یک اثر فاخر 
و تاثیرگذار ندارم و نتیجه روشن است.

به خاطر یکــی دو اثر اخیر 
آقای هادی، از سوی پلتفرم برای 
کارگردانی ایشان تردیدهایی به 
وجود آمد و البته یک بار هم منجر 
به فسخ قرارداد شد* پس به دلیل 
همان تعهد به عمل انجام شده با 
منوچهر هادی همکاری کردید یا 

مولفه های دیگری هم داشتید؟
به عنوان یک تهیه کننده معیارهایی 
همچون فیلمنامه برای من مهم اســت. 
من به صورت اتفاقی در مســیر پروژه 
زمین خورده »عاشقانه ۱« قرار گرفتم که 
به دلیل مشکالت تهیه کننده پنج قسمت 
فصل اول در مسیر تعطیلی قرار گرفته 
بود و من ادامه کار را به تولید رساندم. 

فصــل اول این ســریال تجربه 
موفقــی بود و با همــکاری صمیمانه 
بازیگران و عوامــل حرفه ای در زمان 
خود از کشش و جذابیت قابل توجهی 
برخوردار بود. با توجه به ساختار قصه 
و نوع شخصیت پردازی و البته بازیگر 
محور بــودن همچنان ترجیح اخالقی 
من و همکارانــم این بود که کارگردان 
فصل اول عاشــقانه فارغ از قضاوت ها 
و فضای منفی متاثر از توقیف »رحمان 
۱۴۰۰« و بازتاب های متفاوت مربوط به 
ســریال »دل«، کارگردانی »گیسو« را بر 

عهده بگیرد با این امید که شــاید تلخی 
تجربیات گذشته انگیزه بیشتری برای 

ارتقاء سطح کیفی سریال باشد.
البته من هیچ گاه قصد ســاخت 
فصل دوم عاشــقانه را نداشتم اما رشد 
و توســعه و میزان استقبال مخاطبان از 
محتــوی پلتفرم ها و البتــه همراهی و 
مشارکت آنان در تهیه و تولید سریال ها 
توجه بسیاری از دست اندرکاران سریال 
و ســینمای ایران را به پدیده وی او دی 
یعنی سامانه نمایش درخواستی جلب 
کرد. اینها بهانه ای شد علیرغم میل باطنی 
من فصل دوم عاشقانه با عنوان گیسو به 
طور جدی از طرف دوستان و همکاران 
به ویژه محمدرضا گلزار مطرح شود و 
در دستور کار قرار بگیرد. من هم ترغیب 
شدم چرا که مقدمات کار فراهم بود و به 

اصطالح اسب زین شده ای بود.
این در شــرایطی بود که به خاطر 
یکی دو اثر اخیر آقای هادی، از ســوی 
پلتفرم برای کارگردانی ایشان تردیدهایی 
به وجود آمد و البته یک بار هم منجر به 
فسخ قرارداد شد. به هر حال با همه این 
پالــس های منفی، در زمانی که مصمم 

به تعویض کارگردان بودم، محمدرضا 
گلزار نکته ای را مطرح کرد که شاید اگر 
فرصت جدیدی بــه کارگردان بدهیم 
و موجب دل شکســتگی نشویم اتفاق 
خوبــی رخ دهد و بگذریــم که خود 
گلزار هم بعداً از این اتفاق پشیمان شد.

یعنــی حتی پلتفــرم هم به 
دلیل کیفیت پایین آثار منوچهر 
هادی برای ساخت »گیسو« دچار 
تردید شده بود اما شما همچنان 

ادامه دادید؟
پلتفــرم مالحظاتی در خصوص 
کارگردان داشت اما از آنجا که تصمیم 
دربــاره اثر بر عهده اینجانب بود ضمن 
توجه به درخواست های پلتفرم تصمیم 

نهایی را هم خودم گرفتم.
برخی از بازیگران »دل« پس 
از آن ســریال از قصه و ساختار 
کار گالیــه کردند ایــن همکاری 
دوباره با همین کارگردان عجیب 

نبود؟
چند نفری تمایل نداشتند جلوی 
دوربین منوچهر هادی بروند، البته یکی 
دو نفــر به دالیل حرفه ای و حضور در 
فصل اول مجاب شــدند و یکی دو نفر 
هم عطایش را به لقایش بخشیدند. تنها 
کســی که هنوز از کارگردانی منوچهر 
هادی رضایت داشــت فــرزاد فرزین 
عزیز و بامحبت بود. بعد از سریال »دل« 

سخت گیری های دفتر نمایش خانگی 
چند برابر شد و به طبع بعد از مشکالت 
حقوقــی و قضائی »رحمــان ۱۴۰۰« 
سازمان ســینمایی رغبتی برای صدور 
پروانه ســاخت با کارگردانی منوچهر 

هادی نداشت
ســوال اصلــی مــن هنوز 
اینجاســت که وزارت ارشــاد 
چطور بــه این ســریال پروانه 
ساخت داد چون در زمانی اتفاق 
افتــاد که تغییــرات مختلفی در 
حال شــکل گیری بود و انتقادات 
مختلفی نسبت به منوچهر هادی 
و کیفیت محتوایی و ســاختاری 

آثار او مطرح می شد؟
تقریبــاً بعــد از ســریال »دل« 
نمایــش  دفتــر  ســخت گیری های 
خانگی چند برابر شــد و به طبع بعد از 
مشــکالت حقوقی و قضائی »رحمان 
۱۴۰۰« ســازمان سینمایی رغبتی برای 
صدور پروانه ســاخت بــا کارگردانی 
منوچهــر هادی نداشــت. اما با توجه 
به حساســیت های فصل اول و تغییر 
رویکرد در قصــه در فصل دوم و البته 

تمایل من و عوامل ساخت و پیگیری ها 
و جلســات مکرر با مدیــران ذی ربط 
در ســازمان سینمایی با تضمین نکات 
محتوایی و ساختاری با حضور او برای 
کارگردانی این پروژه موافقت شــد و 
از اســفند ۹۸ پروانه ساخت به تدریج 
صادر شــد. چند بازیگــر اصلی اعالم 
آمادگی کرده بودند به جز هومن سیدی 
علی الخصوص بعد از ساخت سریال 
قورباغه و موفقیت های بی شــمارش 
شخصاً به واسطه لطف و اعتمادش به 
من و اینکه دعوت مــن را پذیرفت از 

ایشان سپاسگزارم.
 البته باعث تعجب هم هست 
کســی که خودش صاحب سبک 
اســت و قورباغه را ساخته است 

در این سریال حضور داشت.
شاید نتوان چالشی را که به عنوان 
تهیه کننده در پشت صحنه برای راضی 
کردن بازیگران داشتم توضیح دهم اما 
همانطور که گفتم تقریباً جز یکی دو نفر 
هیچکس راضی به همکاری دوباره نبود 
به هر حال هومن سیدی و البته عزیزان 
دیگر به خواســت من و گروه احترام 
گذاشتند، این آداب انسان های حرفه ای 
است و من همین جا از همه بازیگران و 

عوامل متشکرم.
یکی از مولفه های حاشیه ای 
ســریال های شــبکه خانگــی 

دســتمزدهای آنهاست که حتی 
گاهی بازیگران را ترغیب می کند 
در پروژه یا علی رغم میل باطنی 
شان حضور پیدا کنند. می توانید 
درباره دستمزدهای این سریال 
توضیح دهید به طور مثال برای 
گلزار بیشتر از عرف دستمزدها 

پرداخت شد؟
من به محمدرضا گلزار دستمزد دو 
ســال پیش او را پرداخت کردم و او هم 

فروتنانه پذیرفت.
یکی از نقاط ضعف سریال 
در فصل دوم قصه ای اســت که 
نتوانست مخاطب را به درستی 
درگیر کند هرچند شــنیده شد 
که متن بارها بازنویســی شده 
اســت اما چرا همچنان فیلمنامه 
نتوانســت از کشــش و درام و 

استحکام کافی برخوردار شود؟
در این فصل برای ارتقای کیفیت 
قصه رحمان سیفی آزاد به سریال اضافه 
شــد و نویســندگان و فیلمنامه تحت 
نظارت مدیریــت هنری پروژه جناب 
سیفی آزاد چند مرحله بازنویسی کردند. 
البته در خصوص قصه محدودیت های 
زیادی به ما وارد شد که بخشی از آن قابل 
درک بود و اینکه با توجه به حواشی قبلی 
باید از یک داســتان عاشقانه به معمایی 
حرکــت می کردیم. بر همین اســاس 
تغییراتی هم لحاظ شــد و علت اصلی 
حذف آقای فرزاد فرزین تغییر قصه به 
ســمت معمایی بود که توسط رحمان 
ســیفی آزاد مشــاور هنــری صورت 
گرفــت. یعنی علی رغم اینکه او اولین 
نفر بود که از حضور در پروژه استقبال 
کرده بود طراحی معمایی کار باعث شد 

نقش وی کاًل از سناریو حذف شود.
دلیل تمرکز روی شخصیت 
گیســو و بازگرداندن او به قصه 
با اســتفاده از شخصیت هانیه 

توسلی چه بود؟
بــه طور طبیعی بــا توجه به برند 
»عاشــقانه« و »گیســو« مسئله جدی 
شخصیت پردازی گیســو با توجه به 

مهاجرت بازیگرش در فصل اول بود.
و در نهایــت ممکن اســت 
ســاخت این سریال به فصل بعد 

برسد؟
باید تا پایان ســریال صبر کنیم و 
متناسب با بازخوردها و نظر مخاطبین 
تصمیم بگیــرم ولی آنچه کــه کاماًل 
مشخص است به دلیل اینکه بازیگران 
اصلی هومن سیدی و محمدرضا گلزار 
که فصل اول »گیسو« هم با ضمانت من 
قبول به حضــور کردند حاضر به ادامه 
همکاری با جناب هادی نیستند و پلتفرم 
هم نظر مساعدی به همکاری دوباره با 
ایشان در »گیســو« ندارد و با اینکه من 
از صمیــم قلب او را دوســت دارم اگر 
فصل بعدی در کار باشد به دالیل فوق 
در خدمت این کارگردان نخواهیم بود.

گفتگوی صریح با تهیه کننده »گیسو«؛

گلزار و سیدی ادامه 
نمی دهند

هومن کبیری تهیه کننده سریال »گیسو« یا همان »عاشقانه ۲« درباره همکاری اجباری خود با منوچهر هادی
 به عنوان کارگردان این سریال و چالش های پیش رو برای ادامه این همکاری گفت.

باید تا پایان سریال صبر کنیم و متناسب با بازخوردها و نظر مخاطبین تصمیم بگیرم ولی آنچه 
که کامالً مشخص است به دلیل اینکه بازیگران اصلی هومن سیدی و محمدرضا گلزار که فصل اول 
»گیسو« هم با ضمانت من قبول به حضور کردند حاضر به ادامه همکاری با جناب هادی نیستند و 
پلتفرم هم نظر مساعدی به همکاری دوباره با ایشان در »گیسو« ندارد و با اینکه من از صمیم قلب 
او را دوست دارم اگر فصل بعدی در کار باشد به دالیل فوق در خدمت این کارگردان نخواهیم بود.

گروه ســینما و تلویزیون-با 
صدور پروانه نمایش فیلم سینمایی 
»زد و بنــد«، مانی رهنمــا به عنوان 

خواننده تیتراژ این فیلم معرفی شد.
جانشــین  احمــدی  ســارا 
تهیه کننده فیلم ســینمایی »زد و بند« 

در پــی صدور پروانــه نمایش این 
فیلم توضیح داد: فیلم ســینمایی »زد 
و بند« به نویســندگی و کارگردانی 
داود نوروزی و تهیه کنندگی مقصود 
جبــاری چندی پیش در ســکوت 
خبری ســاخته شد و ما منتظر پروانه 
نمایش بودیــم تا درباره نحوه اکران 
این فیلم تصمیم گیری کنیم. هنوز به 
نتیجه قطعی نرســیدیم اما به زودی 
تصمیم نهایی را در این باره خواهیم 

گرفت. 
وی ادامــه داد: ایــن فیلــم با 
موضوعــی ملتهــب و ســاختاری 
معمایــی بــه مســائل روز جامعه 
می پردازد و تالش برای بقا در شرایط 

اقتصادی ســخت دستمایه درام »زد 
و بند« اســت که شخصیت های آن 
برای رســیدن به خواسته های خود 
 دســت به هر کار غیرقابل تصوری 

می زنند. 
احمدی بیــان کرد: مانی رهنما 
خواننــده تیتراژ فیلم ســینمایی »زد 
و بنــد« اســت که ترانــه ای از علی 
روئین تــن را با موســیقی داریوش 
تقی پور برای این فیلم خوانده است.
وی افــزود: امیــن زندگانی، 
هنگامه حمیدزاده، همایون ارشادی، 
فریبا کوثری، محمــد علی کیانی و 
ســید مهرداد ضیایــی بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.

گــروه ســینما و تلویزیون-
فیلم مستند ســینمایی »آوانتاژ« به 
کارگردانی محمد کارت چهارشــنبه 
۲۶ خرداد ســاعت ۲۱:۵۴ از شــبکه 
مســتند پخش می شود.فیلم »آوانتاژ« 
در شــبکه مستند تولید شده و روایتی 
از زندگی تعدادی کارتن خواب رو به 
بهبود است که مسیر تالش برای بهتر 
زندگی کردن را طی می کنند، آنها همه 

برخواسته از گور هستند.
ایــن کارگــردان پیــش از این 
فیلم هــای مســتندی چــون »جایی 
کــه آدمهــا درخــت می شــوند«، 
»خونمردگی«، »بختک« و »معلق« را 
ساخته است.مستند »آوانتاژ« تا کنون 

عناوینــی چون برنــده تندیس های 
بهتریــن کارگردانــی فیلم های بلند، 
بهتریــن موســیقی و بهتریــن صدا 
و نامــزدی بهترین تدویــن دهمین 
جشــنواره ســینماحقیقت، نامزدی 
بهتریــن فیلم هنروتجربــه، نامزدی 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلم و 
بهتریــن کارگردانی ســی و پنجمین 
 جشــنواره فیلم فجــر را از آن خود 

کرده است.
از دیگــر عوامل اصلی این فیلم 
می توان به فیلمبردار: جواد رزاقی زاده، 
صدابــردار: مهــدی  کارت، تدوین: 
اســماعیل علیزاده، صداگذار: آرش 
قاسمی، آهنگساز: صبا ندایی، اتالوناژ: 

حمیدرضا فطوره چیان و ســیندخت 
رحیمیــان، دســتیاران کارگــردان: 
امیــن مختــاری و مهــرداد خانی، 

عکاس: ســجاد عسکری، تهیه کننده: 
 محمــد کارت و آبــان عســکری 

اشاره کرد.

محمد کارت با »آوانتاژ« به شبکه مستند می آیدمانی رهنما برای »زد و بند« خواند  

گروه سینما و تلویزیون-فیلم 
سینمایی »هفته ای یکبار آدم باش« در 
رقابت با ۴ فیلم دیگر در اکران ســال 
۱۴۰۰ بعد از ۱۲ هفته نمایش در صدر 

پرفروش ها قرار گرفت.
۵ فیلمی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
نمایــش خود را بــا همه مصائب این 
روزهــای کرونازده آغاز کرده اند حاال 
در بررســی میزان فروش آنها طی ۱۲ 
ماه نمایش، هفتــه ای یکبار آدم باش 
در رقابتــی نزدیک از فیلم ســینمایی 
خورشید آخرین ساخته مجید مجیدی 

جلو زده است.
سه فیلم تک خال ساخته مجید 
مافی، خون شد به کارگردانی مسعود 
کیمیایی و فیلم الله ســاخته اســداهلل 
نیک نژاد هم به ترتیب طی این ۱۲ هفته 
نمایش در رده سوم تا پنجم پرفروش 

های سال ۱۴۰۰ قرار گرفته اند.
اما فیلــم هفته ای یکبار آدم باش 
به کارگردانی شــهرام شاه حسینی که 
در ژانر کمدی ســاخته شده طی این 
۱۲ هفته نمایــش ۹۰۸ میلیون تومان 

فروخته است.

این فیلم بــا همین میزان فروش 
عنــوان پرفروش تریــن فیلم فصل 
بهار ســال کرونازده ۱۴۰۰ را به خود 

اختصاص داده است.
هفته ای یکبــار آدم باش با بازی 
پژمان جمشــیدی، پژمان بازغی، رعنا 
آزادی ور و ســاغر قناعت تولید شده 
که روایتگر زندگی دو برادر با ســبک 
متفاوت اســت که به واسطه بیماری 
پــدر، آینده آنها دچــار تغییر و تحول 

می شود.
فیلــم ســینمایی خورشــید به 
کارگردانی مجید مجیدی که حتما اگر 
در شرایط عادی سینماها اکران می شد 
با اســتقبال بســیار مخاطبان و سینما 
دوســتان همراه می شد حاال بعد از ۱۲ 
هفته نمایش فروشــی بیشتر از ۸۵۷ 
میلیون تومان به دست نیاورده است و 
همچنان در رده دوم فیلم های پرفروش 
فصل بهار سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است.

خورشید با بازی علی نصیریان، 
جــواد عزتــی، روح اهلل زمانــی و 
طنــاز طباطبایی برای اولیــن بار در 
سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر 

بــه نمایش درآمد و توانســت در این 
جشنواره جایزه بهترین فیلم و بهترین 

فیلمنامه را دریافت کند.
روح اهلل زمانــی بازیگر این فیلم 
توانست در جشنواره فیلم ونیز جایزه 
استعدادهای نوظهور این جشنواره را 
دریافت کند. همچنین فیلم خورشید 
به عنوان نماینده ایران در جشــنواره 
اســکار ۲۰۲۱ معرفی شد و جزو ۱۵ 

فیلم برگزیده  این مراسم قرار گرفت.

در خالصه داستان این فیلم آمده 
است: علی کودک دوازده ساله ای است 
که همراه دوستانش با دزدی قطعات و 
کار در یک انبار الستیک، زندگیشان را 
می گذرانند تا اینکه با پیشنهاد جدیدی 
از ســوی خالفکاران محــل مواجه 

می شوند.
ســومین فیلم پرفــروش فصل 
بهــار تک خال بــه کارگردانی مجید 
مافی اســت که هنرمندانی چون پوریا 

پورسرخ، سحر قریشی، شبنم قلیخانی، 
یوسف تیموری و امیر کربالیی زاده در 

آن ایفای نقش کرده اند.
ایــن فیلــم بــه تهیه کنندگی 
محمدحسین فرحبخش که در سکوت 
خبری ساخته شد حاال بعد از ۱۲ هفته 
نمایش ۶۳۹ میلیــون تومان فروخته 

است.
تکخال یک کمــدی موزیکال 
اســت درباره مردی گرفتــار در میان 

بانوان متعدد؛ این مــرد تالش دارد با 
خویشــتن داری، در مسیر راست قرار 
گیرد ولی درستکاری در روزگار غلبه 

ناراستی ها، کار ساده ای نیست...
چهارمین فیلــم پرفروش فصل 
بهار آخرین ســاخته مسعود کیمیایی 
خون شد است که ۱۲۰ میلیون تومان 
فروش داشــته است.این فیلم به تهیه 
کنندگی جــواد نوروز بیگی و با بازی 
سعید آقاخانی، نسرین مقانلو، سیامک 

انصــاری، لیال زارع و هومن برق نورد 
در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

به نمایش درآمد.
داستان خون شد به مثابه خانه ای 
قدیمی اســت که همــه چراغ هایش 
خاموش بــوده و هیچکــس نیز در 
اتاق هایش ساکن نیست. در این میان 
یکی از ساکنین این خانه می آید و همه 

چراغ ها را روشن می کند…
فیلم پرحاشیه الله به کارگردانی 
اســداهلل نیک نژاد که تقریبا تولید آن ۴ 
سال طول کشید نیز از دیگر فیلم های 
اکران نوروز ۱۴۰۰ اســت که حاال بعد 
از ۱۲ هفتــه نمایش ۷۵ میلیون تومان 
فروخته اســت.الله بــه تهیه کنندگی 
پروانــه پرتو، با بــازی نیکی کریمی، 
همایون ارشــادی، میترا حجار، سام 
قریبیان، آزیتــا حاجیان و لیال اوتادی 
تولید شده است.این فیلم درباره زندگی 
الله صدیق، قهرمان اتومبیل رانی ایران 
اســت و چالش ها و مشکالتی که این 
راننــده حرفه ای با آن مواجه بوده را به 

تصویر کشیده است.
الله در حالی که به بخش رقابتی 

ســی و نهمین جشنواره فیلم فجر راه 
نیافت به اکران نوروز ملحق شــد و در 
حالی کــه در روزهای ابتدایی فروش 
نســبتاً مناسبی داشــت حاال در مکان 
پنجم و آخر پرفروش های فصل بهار 

سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است.
البته این نکته قابل تامل است که 
از زمان آغاز اکــران این ۵ فیلم اکران 
نوروز به دلیل پیک سوم و چهارم کرونا 
در ســال جدید سینماها در ۲ مقطع ۳ 
هفته ای تعطیل شــدند و به بالطبع نیز 
فروش بلیــت در این هفته ها صورت 
نگرفته اســت.همچنین طی آخرین 
جلســه شــورای صنفی نمایش که 
یکشنبه این هفته ۲۳ خرداد ماه برگزار 
شد هیچ فیلم جدید متقاضی نمایش 
نشــد تا همچنان فیلم هــای نوروز به 

نمایش خود ادامه دهند.
البتــه با توجــه بــه نارضایتی 
سینمادارها از اکران نشدن فیلم جدید، 
این صنف سینمایی اعالم کرده اند در 
صورت اکران نشــدن فیلم جدید طی 
هفته های آتی سالن های سینمای خود 

را تعطیل خواهند کرد.

رقابت ۱۲ هفته ای فیلم ها با صدرنشینی »هفته ای یکبار آدم باش«
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