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اکران آنالین در سینمای ایران قطعا در مرحله اجرا دارای ایرادات و مشکالتی خواهد بود اما آنچه
میتوان به شکل قطعی درباره این اتفاق تازه در سینمای ایران گفت آن است که با وجود همه این
انتقادات ،باز هم آغاز اکران آنالین با آثار مهم گامی رو به جلو برای سینمای ایران است

سینما

نگاهیاجمالیبهسینمایایرانوجهانوچالشهایمواجههآنبا نمایشخانگی

پوستاندازی سینما

مصطفی پورکیانی :وقتی حرف از سینما میشود ،همه دوستداران و عشاق این واژه،
شاید ناخودآگاه تمام سکانسهای ماندگار تاریخ سینما را در ذهن خود به سرعت مرور
کنند؛ سکانسهایی که خالقانی همچون فورد ،هیچکاک ،کوبریک و کاپوال داشتهاند.
هنوز تماشاگران پرده نقرهای با «ای تی» و «فهرست شیندلر» اسپیلبرگ خاطرهسازی
میکنند و رابرت دنیرو را با «گاو خشمگین» و «راننده تاکسی» اسکورسیزی میستایند.
مگر میشود از سینما حرف زد و نامی از «پدرخوانده» کاپوال نبرد؛ فیلمی که هنوز
در دانشگاهها و مدارس سینمای جهان تدریس میشود .چطور میشود «حرامزادههای
لعنتی» و «بیل را بکش» تارانتینو را کنار زد و نگاهش��ان نکرد .نس��لی که با «محله
چینیها»« ،بچه رزماری» و «پیانیست» پوالنسکی بزرگ شده و با فیلمهای وودی
آلن خاطرهها دارد ،نمیتواند دوری پرده سینما را تحمل کند.
اما ذائقه مخاطب دیگر سالهاست تغییر کرده و این را شرکتهای بزرگی همچون
کمپانی مارول بخوبی درک کردهاند.
ی کمیکهایش میشناختند .فیلمهای
استودیوی بزرگ مارول را همگان به دنیا 
ی بزرگ ساختهشدند اما جریان
پایه داستانکمیکهای این کمپان 
سینمایی بسیاری بر 
لحظه آغازین

این فیلمها هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشت و نقطهمشترک آنها همان
فیلم بود که نام  Marvelرا مشاهده میکردیم .اوایل سال « ۲۰۰۷کوین فیگ» که
یکی از اعضایارشد کمپانی مارول به شمار میرفت ،پیشنهادی بسیار طوالنیمدت را
با عنوان «جمع کردن انتقامجویان» به کمپانی ارائه کرد که البته با توجه به جذابیت
و س��وددهی بزرگی که برای این پروژه س��ینمایی پیشبینی میش��د ،سریعا مورد
کننده آمریکایی که پیشتر نیز در
استقبال بزرگان این شرکت قرار گرفت و این تهیه 
س��اخت عناوینی چون  X-MENلیاقت خود را ثابت کرده بود ،به ریاست کمپانی
 Marvel Studiosدرآمد و اینجا بود که دنیای جذاب ابرقهرمانهای مارول به شکلی
تازه و متفاوت ،با فیلمهایی کامال پیوسته و گرهخورده به یکدیگر آغاز شد.
آنها بخوبی رگ خواب نوجوانها و جوانهای نس��ل جدید را پیدا کرده بودند و با
تولید فیلمهای ابرقهرمانی ،خود را فاتح گیشهها کردند .البته در این میان بزرگانی مانند
مارتین اسکورسیزی معتقدند این فیلمها معنای سینمای ناب را از بین بردهاند و جای
بزرگان سینما را اشغال کردهاند .اسکورسیزی اخیرا در مصاحبهای در این باره گفت:
«اصل حرف من درباره فیلمهای مارول ،نتفلیکس و سینما این است که فیلمهایی که
ساخته میشوند ،فرض کنید یک خانواده میخواهد برود شهربازی و این خیلی خوب
است و در این شهربازی تجلی از سینما وجود دارد؛ این یک فرم هنری جدید است،
چیزی جدا از فیلمهایی که معموال در سینما نمایش میدهند .نگرانی من از دست
دادن پرده س��ینما برابر این فیلمهای عظیم و شبیه شهربازی است .سینما در حال

تغییر است و ما جاهای زیادی برای نمایش داریم .راههای زیادی برای فیلم ساختن به
وجود آمده ،خیلی هم لذتبخش است .این فیلمها پدیدهاند و خیلی خوب است که
به دیدن پدیدهای مثل شهربازی رفت اما در مساله داشتن سینما جای گرتا گرویکها
و پل توماس اندرس��ونها و نوآ بامباکها را نگیرید» .هر چند مارتین اسکورس��یزی
فیلمهای ابرقهرمانی مارول را به «ش��هر بازی» تش��بیه کرده اما همکار قدیمیاش
پل ش��ریدر میگوید سینما طیف وس��یعتری از فیلمها را دربرمیگیرد.
نویسنده «راننده تاکسی» در مصاحبه با مجله «جیکیو» از تعریف واژه
«س��ینما» گفته و میگوید برخالف اسکورس��یزی فیلمهای مارول را
سینما میداند« :آن فیلمها سینما هستند .ویدئوهایی که از گربهها در
یوتیوب میگذارند نیز سینما هستند .جالب است آنچه پیشتر به عنوان سرگرمی
نوجوانان دانسته میشد ،کتابهای کمیک نوجوانانه ،تبدیل شده به ژانر غالب از نظر
فروش .هر نسل آگاهی پیدا میکند ،به واسطه ادبیات یا تئاتر یا برنامه زنده تلویزیونی
یا دانشگاه سینمایی .حاال نسلی داریم که مانگا و بازیهای ویدئویی او را آگاه میکند».
شریدر اضافه میکند« :مساله این نیست که فیلمسازان تغییر کردهاند ،بلکه این است
که مخاطب تغییر کرده است .وقتی مخاطب فیلم جدی نمیخواهد ،ساختن چنین
فیلمهایی بسیار بسیار سخت است .وقتی بخواهد ،وقتی بپرسد« :در مورد آزادی زن،
وضعیتهای رادیکال و نابرابری اقتصادی چگونه باید بیندیشم؟» و مخاطب بخواهد
درباره چنین مشکالتی بشنود ،آنگاه میتوانید چنان فیلمهایی بسازید و ساختهایم.
بویژه در دهه  60 ،50و  70هفتهای چند فیلم درباره مشکالت اجتماعی میساختیم
که از نظر فروش هم موفق بودند ،چون مخاطب آنها را میخواست .سپس چیزی در
فرهنگ تغییر کرد ،از توجه خارج شد .هنوز چنین فیلمهایی ساخته میشوند اما دیگر
در کانون بحثها نیستند» .پیش از شریدر ،کمپانیهای بزرگی همچون نتفلیکس،
آمازون پرایم و اپل به داستان تغییر ذائقه مخاطب پی برده بودند و تمام سرمایه خود
را روی تولید مینیس��ریال ،سریال و فیلمهایی سرمایهگذاری کردند که برای دیدن
آنها دیگر نیاز نیست تماشاگر به سینما برود و در همان خانه و در هر زمانی که اراده
کند و با گوشی در دست ،به تماشای فیلم محبوب خود مینشیند .فراگیر شدن میل
به تماشای فیلم و سریال در فضاهای خصوصی و بیرغبتی به رفتن و فیلم دیدن در
سالنهای سینما ،مخاطبان بیشتری را به سمت «ویاودی»هایی همچون نتفلیکس
برده است و در نتیجه قدرت اقتصادی این کمپانی  ۲۳ساله را بیش از پیش افزایش
داده است .البته اگر هزینههای رفتن به سینما برای یک خانواده را در نظر بگیرید  -به
توآمد و خرید خوراکی و - ...دیدن فیلم در نتفلیکس و
همراه هزینههای جانبی رف 
شرکتهای مشابه آن میتواند برای بسیاری به صرفه هم باشد.

نمایش خانگی؛ تهدید یا فرصت برای سینما؟

هر سال با نزدیک شدن به ایام برگزاری جشنواره فیلم
فجر که از آن به عنوان بهار س��ینمای ایران یاد میشود،
یکی از بحثهای اصلی درباره اکران نش��دن ش��ماری از
آثار جشنواره س��ال گذشته و در نتیجه سنگینتر شدن
بار چرخه اکران اس��ت .این چرخه هر س��ال س��نگینتر
میشود و شمار بیشتری از آثار اکراننشده به قطار طوالنی

آثار اکراننشده سینمای ایران
اضافه میش��ود؛ قط��اری که
تنها راه کاستن از طول آن ،یا
گسترشچشمگیرظرفیتهای
ناوگان اکران آثار سینمایی است
که در عمل به واسطه هزینههای
س��نگین امکانپذیر نیست یا
استفاده از راهحلهای جایگزینی
همچون اکران آنالین؛ روشی که
سالهاس��ت در سینمای جهان
هم در حال اجراست.
ش��یوع بیماری کرونا اتفاقی
ب��ود که چرخه نیمه جان اکران
در س��ینمای ایران را به س��مت
م��رگ بود؛ چرخهای که اگر تا پیش از این با هر زحمتی
ک��ه بود که کار خود را پی��ش میبرد ،با ماجرای کرونا به
شکلی زمینگیر شد که حاال شمار آثاری که در نوبت اکران
هستند ،از شمارش در رفته است!
تصمیم  ۲سال پیش ابراهیم حاتمیکیا و سازندگان فیلم
سینمایی «خروج» برای اکران آنالین این فیلم ،تصمیمی

جسورانه برای کمک به این چرخه در حال فروپاشی بود؛
اتفاقی که اگر در ادامه با حمایت مردم و عدم استفاده آنها
از نس��خههای قاچاق همراه ش��ود ،میتواند مسیری تازه
پیش روی س��ینمای ایران قرار دهد .این مس��یر نه فقط
در ایام ش��یوع بیماری کرونا ،بلکه حتی پس از باز ش��دن
سینماها نیز میتواند ادامه پیدا کند و به چرخه اکران آثار
سینمایی کمک کند.
ای��ن موضوع مخالفانی نیز دارد ک��ه بخش عمده آنها
س��ینماگران هس��تند ،این در حالی است که کمتر شدن
فش��ار بر چرخه اک��ران آثار س��ینمایی در نهایت به نفع
س��ینماداران نیز خواهد بود ،چرا که فرصت نمایش آثار و
همچنین ش��رایط آنها برای انتخاب آثار پرفروشتر جهت
اکران را هموارتر میکند .این همه در ش��رایطی است که
«خروج» ابراهی��م حاتمیکیا خود از جمله آثاری بود که
قطعا در صورت اکران در سینماها به واسطه جایگاه و اعتبار
کارگردانش و البته قصه قهرمانمحور آن از شانس خوبی
ب��رای فروش باال برخوردار بود .در واقع ورود حاتمیکیا به
این عرصه نوعی خطشکنی به شمار آمد و توانست جسارت
سایر فیلمسازان بویژه فیلمسازان سرشناس برای ورود به
این عرصه را باال ببرد.

چند پیشنهاد تهیهکنندگان برای بهتر شدن اوضاع سینما
اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران در بیانیهای خواستار رعایت چندبند
برای جلوگیری از فروپاشی سینمای ایران شد .به گزارش «وطنامروز» ،این
اتحادیه با انتشار بیانیهای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد
اجرایی شدن  ۷بند بیانیه میتواند سینما را از خطر فروپاشی نجات دهد .در
بخشی از متن این بیانیه آمده است :سینمای ایران طی دهههای گذشته غالبا
گرفتار کجسلیقگیها و بیتدبیریهای مدیریت خرد و کالن عرصه فرهنگ
و هنر کش��ور شده اس��ت .جز دورانی کوتاه در دهه  70که مدیریت صنفی و
مدیریت دولتی در تعاملی پویا بس��یاری از معضالت ریشهدار سینما را از سر
گذراندند ،در باقی دورهها مدیران مختلف با تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه،
اعمال تبعیضهای گسترده برای دامن زدن به آتش اختالفات میان صنوف
سینمایی بویژه تهیهکنندگان سینما تالش کردند و به جای ارتقای کیفی و
کمی سینمای ایران ،آنها را از اتحاد و انسجام برای اصالح امور فرهنگی کشور
دور نگاه داشتند .با این همه و در آستانه تغییرات مدیریت کالن دولتی ،همه
آحاد سینمای ایران چه کارفرما و چه کارگزار ،نشان دادند در مسائل زیربنایی
صنفی به این وحدت نظر رسیدهاند که تهیهکنندگان و بقیه آحاد خانه سینما
به مثابه  ۲ریل موازی قادرند اختالفات صنفی را در درون جامعه اصناف بخوبی
اداره کرده و در مطالبات عمومی و استراتژیک خود ،با هم متحد باشند .ما به
عنوان اتحادیه تهیهکنندگان این سینما با نظر واحد و متحد همه تشکلهای
تهیهکنندگی ،به جد معتقدیم التزام اجرایی مدیریت کالن دولتی به بندهای
این بیانیه میتواند سینما را از خطر
فروپاشی نجات دهد.
■■لغو مالیات ناعادالنه بر سینما

تحمی��ل مالیات بر این قش��ر
تصمیمی کامال غیرکارشناس��انه و
بر مبنای دالیل و ش��واهد ناقص و
مجعول اس��ت ،آن هم در شرایطی
که اکثر قریب به اتفاق اهالی سینما،
بویژه در این دوران سخت معیشتی
ناشی از کرونا ،با دش��واری روزگار
میگذرانند ،ل��ذا مطالبه جدی ما
اقدام عاجل وزارت ارشاد و مشخصا
رئیس سازمان سینمایی است که

طی مذاکره با نمایندگان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ،نسبت به اصالح
این قانون اقدام کند.
■■عدم تخصیص بودجه به تولیدات سفارشی بیکیفیت

تولیدات استاندارد سینمایی بخش خصوصی که بر اساس قانون ملزم به
طی مراحل مختلف نظارت و بودجه دولتی «عادالنه» هستند ،حق دارند در
صورت نیاز و تمایل ،از حمایت برخوردار شوند ،لذا با توجه به اینکه نهادها و
ارگانهای حکومتی در س��الهای اخیر دارای تشکیالت تولید فیلم و سریال
شدهاند ،مطالبه جدی ما عدم اختصاص بودجه وزارت و سازمان سینمایی برای
تولید فیلم اعم از ارزشی ،معناگرا یا ...است .تولید و سرمایهگذاری در اینگونه
موارد میتواند به ارگانها و نهادهای مربوط سپرده شود و بودجه حاصل صرف
حمایت از استانداردسازی و زیرساختهای سینما شود.

■■بهینهسازی سامانههای الکترونیک

ارائه خدمات سازمان سینمایی در قالب بستر غیرحضوری ۲۴،ساعته و بدون
تعطیلی میتواند باعث سرعت خدماترسانی و کاهش هزینههای این سازمان
شود .هر چند سازمان سامانههایی را برای صدور پروانه فیلمسازی و نظارت بر
فروش الکترونیک سینماها راهاندازی کرده اما این سامانهها به دلیل طراحی
نادرست جوابگوی نیازهای کنونی سینمای ایران نیست ،لذا وظیفه و مسؤولیت
جدی رئیس سازمان سینمایی است تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص و
زبده ،نسبت به بهینهسازی این سامانهها اقدام کند.
■■تأس�یس صن�دوق حمای�ت از
پژوهش و زیرساختهای سینما

بخ��ش خصوصی ب��رای اینکه
بتوان��د در ارتقای زیرس��اختها و
انجام خدمات پژوهش��ی به بخش
دولتی یاری برس��اند ،نیازمند وام
ارزانقیمتفرهنگیازسیستمبانکی
یا بودجه فرهنگی نهادها و ارگانهای
حکومتی است ،لذا انتظار داریم در
اسرع وقت رئیس سازمان سینمایی
پس از تأسیس این صندوق حمایتی،
به تأمین بودجه آن از طریق مذاکره
با بانکها و نهادها اقدام کند.

مساله دیگر در ارتباط با اکران آنالین توجه به این نکته
است که بسیاری از منتقدان از اساس نسبت به امکان زیانده
بودن این طرح انتقاد دارند ،این در حالی است که این طرح
سالهاست توسط کمپانیهای بزرگی همچون نتفلیکس در
حال انجام است و ما نیز باالخره باید به سمت اجرای چنین
طرحهایی میرفتیم .در کنار آن در اکران آنالین با توجه به
اینکه دیگر خبری از سهم پخشکننده و سینمادار نیست و
فقط بخشی از سود فروش به سامانه «ویاودی» اختصاص
پیدا میکند ،همه سود فروش اثر متعلق به سرمایهگذاران
است و این میتواند مانع از ضرر سرمایهگذاران اثر شود.
گذش��ته از اینها ،مس��اله اکران آنالین را باید در دامنه
گس��ترده مخاطبان ش��بکههای «ویاودی» بویژه در ایام
قرنطینه و خانهنشین شدن بس��یاری از مردم دید .اکران
آنالین فرصتی برای تنوعبخشی مخاطبان است ،آن هم در
شرایطی که تعداد مخاطبان این سامانهها هر روز در حال
افزایش اس��ت .همچنین مزیت دیگر این طرح بویژه برای
خانوادهها آن است که میتوانند تنها با خرید یک بلیت به
شکل دستهجمعی و خانوادگی به تماشای این آثار بنشینند
و این در شرایط اقتصادی فعلی جامعه ما میتواند کمکی
نیز به اقشار ضعیفتر جامعه باشد.

از س��وی دیگر شاید با این اتفاق سود مادی و ظاهری
سازندگان فیلمهای سینمایی از نمایش آنالین آن نسبت به
نمایش سینمایی کاهش یابد اما در عوض تعداد بیشتری از
مردم مخاطب این آثار هستند؛ مسالهای که به نظر میرسد
بیش از همه برای س��ازندگان آثار س��ینمایی مهم است،
چرا که آنها به دنبال رساندن پیام فیلم به تعداد بیشتری
از مخاطبان هس��تند ،بویژه اینکه این روزها با گس��ترش
سامانههای «ویاودی» ،با وجود باال رفتن تنوع محصوالت
عرضه شده اما محتوای مناسب برای استفاده همه اعضای
خانواده همچنان محدود است.
اکران آنالین در سینمای ایران قطعا در مرحله اجرا دارای
ایرادات و مشکالتی خواهد بود اما آنچه میتوان به شکل
قطعی درباره این اتفاق تازه در سینمای ایران گفت آن است
که با وجود همه این انتقادات ،باز هم آغاز اکران آنالین با آثار
مهم گامی رو به جلو برای سینمای ایران است که میتواند نه
فقط در دوره شیوع بیماری کرونا ،بلکه پس از آن نیز بخشی
مهم از مش��کالت اقتصادی سینما بویژه در حوزه چرخه
اکران را حل و البته عدالت در توزیع محصوالت سینمایی
را تا حدودی برقرار کند و به همه سینماگران این شانس
را بدهد که راحتتر آثارشان را به دست مخاطبان برسانند.

شیر طالی ونیز به «اتفاق» رسید
مراس��م اعطای جوایز هفتادوهشتمین دوره جش��نواره فیلم ونیز با
اعطای جایزه شیر طال به فیلم فرانسوی «اتفاق» ساخته «آندری دیوان»
برگزار شد.
به گزارش «وطنامروز» ،با توجه به شرایط کنونی در آمریکا ،به دنبال
قوانین جدید محدودکننده سقط جنین که در تگزاس به تصویب رسید،
به نظر میرسد هیات داوران «ونیز» به ریاست «بونگ جون هو» کارگردان
کرهای یک پیام واضح ارسال کرده است.
هالیوود ریپورتر نوشت :در حرکتی که میتواند به عنوان یک پیام قوی
برای حقوق زنان و برای تجلیل از فیلمس��ازان زن در نظر گرفته ش��ود،
جشنواره فیلم ونیز  ۲۰۲۱افتخار برتر خود ،شیر طالیی بهترین فیلم را
به درام سقط جنین فرانسوی اثر «آدری دیوان» با عنوان «اتفاق» اهدا
کرد .دیوان س��رخوش از دریافت جایزه تاریخی خود گفت« :احس��اس
میکنم امشب شنیده شدم!»
«اتفاق» اقتباس��ی از رمانی به همین نام از «آنی ارنو» ،داس��تان یک
دانشجوی درخشان دانشگاهی در اوایل دهه  ۱۹۶۰در فرانسه است که
وقتی باردار میشود ،رهایی او را تهدید میکند .در نبود هر گزینه قانونی،
او سعی میکند راهی غیرقانونی برای سقط جنین پیدا کند...
به این ترتیب هفتا دوهشتمین جشنواره فیلم ونیز که عنوان قدیمیترین
جشنواره سینمایی جهان را داراست ،با اعالم برندگان بخشهای مختلف
ب��ه کار خود پای��ان داد .جایزه
بزرگ هی��ات داوران به «پائولو
سورنتینو» ایتالیایی برای فیلم
«دست خدا» رس��ید و «جین
کمپیون» برای «قدرت س��گ»
شیر نقرهای بهترین کارگردانی
را از آن خود کرد.
«کلوئ��ی ژائ��و» کارگ��ردان
چینی« ،سینتیا اریوو» هنرپیشه
بریتانیای��ی« ،ویرجینی��ا افیرا»
هنرپیشه فرانس��وی« ،ساوریو
کاس��تانزو» کارگران ایتالیایی،
«الکس��اندر نانو» مستندس��از

رومانیایی و «سارا گادون» هنرپیشه کانادایی به ریاست «بونگ جون هو»
کارگردان کرهای اعضای هیات داوران جشنواره ونیز را تشکیل میدادند.
در ادامه فهرست برندگان هفتادوهشتمین جشنواره فیلم ونیز را مرور
میکنیم .در بخش رقابت اصلی ،ش��یر طالیی بهترین فیلم به «اتفاق»
س��اخته «آندری دیوان» تعلق گرفت .جایزه بزرگ هیات داوران(ش��یر
نقرهای) به «دست خدا» ساخته «پائولو سورنتینو» و بهترین کارگردانی
(شیر نقرهای) به «جین کمپیون» برای فیلم «قدرت سگ» رسید .جایزه
ویژه هیات داوران به «میکل آنجلو فرامارتینو» برای فیلم «حفره» اهدا
ش��د« .جان ارکیال» برای فیلم «مشغول کار :گمشده شماره  »۸جایزه
بهترین هنرپیش��ه نقش اصلی مرد را از آن خود کرد و «پنهلوپه کروز»
برای فیلم «مادران موازی» بهترین هنرپیشه نقش اصلی زن شد .جایزه
بهترین فیلمنامه به «فیلیپو اس��کوتی» برای فیلم «دست خدا» رسید.
همچنین اسکوتی برای این فیلم جایزه بهترین هنرپیشه نوظهور را نیز
دریافت کرد .جایزه بزرگ بهترین فیلم واقعیت مجازی هم به فیلم «جالوت:
بازی کردن با واقعیت» به کارگردانی «بری جین مورفی» و «مایا عبدال»
تعلق گرفت .جایزه شیر آینده (بهترین فیلم اولی جشنواره) نیز به فیلم
«معصوم» ساخته «مونیکا استن» و «جورج چیپر لیلمارک» اهدا شد.
همچنین در بخش افقهای جشنواره جایزه بهترین فیلم به «زائران»
ساخته «الریناس باریس��ا» رسید« .اریک گراول» نیز برای فیلم «تمام
وقت» جایزه بهترین کارگردانی
را گرفت .جایزه مخاطبان بخش
افقه��ا ه��م ب��ه «نابینایی که
نمیخواست تایتانیک را ببیند»
به کارگردانی «تیمو نیکی» اهدا
شد .جایزه بهترین فیلمنامه نیز
به « ۱۰۷مادر» از «پیتر کرکِس»
و «ایوان استروچوفسکی» اهدا
ش��د .همچنین «پیست چان»
برای «ساختمان سفید» و «الری
کاالمی» ب��رای «تمام وقت» به
ترتیب جوایز بهترین بازیگر مرد
و زن را به دست آوردند.

