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در فاصله کمتر از ۱۰۰روز مانده به آغاز 
جشــنواره فیلم فجر که تحویل ســال 1

سینمای ایران محسوب می شــود، نه خبری از 
اکران فیلم های تازه است و نه فیلم های روی پرده 
با اقبالی مواجه شده اند. صاحبان فیلم های آماده 
نمایش، با نگاهــی به وضعیت گیشــه ترجیح 
می دهند همچنان صبر کنند. درواقع چاره ای جز 
سیاســت صبر و انتظــار وجود نــدارد. کاهش 
چشمگیر مخاطبان سینما، باعث شده هیچ کس 
رغبتی برای اکران فیلمش نشان ندهد. در مورد 
فیلم های بخــش خصوصی طبیعی اســت که 
صاحب ســرمایه حاضر به حضور در میدانی که 
شکست در آن قطعی به نظر می رسد، نشود، اما 
ســینمای ایران بخش فربه دولتی ای هم دارد. 
همین االن تعداد قابل توجهــی فیلم متعلق به 
مؤسسات دولتی - حاکمیتی وجود دارد که آماده 
نمایش هســتند. به نظر می رســد که نهادهای 
دولتی هــم تمایــل چندانــی بــرای نمایش 

فیلم هایشان ندارند 

روند صدور پروانه ساخت توسط وزارت 
ارشاد همچنان و طبق روال معمول ادامه 2

دارد. اگر پروانه ساخت های صادر شده از ابتدای 
سال را بررسی کنیم متوجه می شویم که تعدادی 
از پروژه ها هنــوز به مرحله تولید نرســیده اند و 
تجربه می گوید برخــی از اینها هرگز ســاخته 
نخواهند شــد. گرفتن پروانه ســاخت همیشه 
به معنای ساخته شــدن فیلم نیست. فیلمی که 
سرمایه گذارش کنار می کشد و تهیه کننده ای که 
به امید جذب سرمایه از این سازمان و آن شرکت 
و فــان ســرمایه گذار، جلــو آمــده وقتــی 
پیش بینی هایــش درســت از آب در نمی آید، 
چاره ای جز منصرف شدن از تولید ندارد؛ بنابراین 
پروانه ســاخت مانند چکی اســت که الزاما نقد 

نمی شود.

بیایید خوش بین باشیم و فرض را بر این 
بگذاریم که پروانه ساخت های صادرشده 3

همگی منجر به تولیدات سینمایی می شوند. این 

فیلم ها قرار است دقیقا کی اکران شوند؟ وقتی 
در صف طوالنی نمایش عمومی، هنوز فیلم هایی 
وجود دارد کــه محصول ســال های ۹۸ و ۹۹ 
هســتند؛ فیلمی که در پاییز یا زمستان ۱۴۰۱ 
تولید می شــود، چه چشــم اندازی برای اکران 
عمومی دارد؟ سؤال دقیق تر می تواند این باشد 
که با این وضعیــت اکران، ایــن فیلم ها به چه 
امیدی ساخته می شــوند؟ پاسخ این پرسش را 
باید در تغییر مناسبات تولید در یک دهه اخیر 
یافت. ســینمای ایران چه در بخش خصوصی و 
چه در بخــش دولتی، راهی برای بقــا یافته که 
خیلی نیازمند اکــران عمومی نیســت ؛ اینکه 
کارگردان یا تهیه کننده ای بــا چند فیلم اکران 
نشــده یا شکســت خورده در حال تولید فیلم 
تازه اش اســت خود نشــانه ای اســت آشکار بر 

بی نیازی به اکران عمومی و گیشه. 
حــذف تماشــاگر دقیقــا از همین جــا آغاز 
می شــود؛ از جایی که دیگر رضایت مخاطبان 

و گیشــه پررونق اهمیتی ندارد و صرف یافتن 
سرمایه گذار، که فرقی هم نمی کند فارابی باشد 
یا تاجر فــرش، وارد کننده تجهیزات پزشــکی 
و... ماموریت در لحظه جذب ســرمایه به پایان 
می رسد و اصا نیازی به جذب تماشاگر نیست. 
داستان غم انگیز ســینمای ایران و مخاطبان از 

دست رفته اش از همین جا شروع می شود. 

اینکه ســینماگران راهی بــرای تولید 
بدون اکران عمومی یافته اند باعث شده 4

فعالیت سینمایی تعطیل نشود. مخاطب هم با 
حذف گزینه تماشــای فیلم در ســالن سینما، 
چیزی را از دســت نمی دهد؛ چون رسانه های 
رقیب در میدان حضور دارند. آن جمعیت ثابت 
و وفادار به ســینمای ایران هــم دائما در حال 

تحلیل رفتن و کوچک شدن است.
آنچه روی دســت می ماند انبــوه پردیس های 
سینمایی است که بسیاری شــان در یک دهه 

اخیر ســاخته شده اند. با این ســالن های خالی 
چه باید کرد؟ سازمان سینمایی به عنوان متولی 
سینمای ایران چه برنامه ای برای پردیس های 
خالی از تماشــاگر دارد؟ وقتی سینمای ایران 
قید اکــران عمومــی را می زند، با ســالن های 
ســینما چه باید کرد؟ درحالی که تا پایان سال 
ســینمایی ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰۰روز باقی مانده 
و در یکی از ســال های ســرد و کم رونق گیشه 
و فیلم های پشــت خط مانده و فیلم های اغلب 
شکست خورده و استغنای تهیه کنندگان از جلب 
اعتنای مخاطبی که حاضر به خرید بلیت سینما 
شود، آنچه به مرور از دســت می رود، سینمای 

ایران است.
فیلمســازی در ایران با توجه به آنچه در سطور 
باال به آن اشاره شــد، همچنان تداوم می یابد، 
ولی بدون تماشــاگر و با بی نیازی و بی اعتنایی 
به اکران عمومی، ســینمای ایران نمی تواند به 

حیات طبیعی اش ادامه دهد.

چکیکهنقدنمیشود
سینمای ایران، بدون درنظر گرفتن خواست مخاطب و حذف اکران عمومی چه مسیری را طی می کند؟

مسعود پویا گزارش
روزنامه نگار

نمایی از فیلم بخارست، آخرین ساخته مسعود اطیابی که بسیاری امیدوارند مانند فیلم های قبلی این کارگردان بفروشد/ عکس:  سید حسام الدین اطیابي
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 چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر
 میزبان چه فیلم هایی خواهد بود؟ 

فیلم ها و سیاست ها
با اینکه هنوز تا برگزاری چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر زمان 
زیادی باقی مانده، اما از االن حــدس و گمان ها درباره اینکه چه 
فیلم هایی در جشــنواره به نمایش درمی آید، قوت گرفته است. 
در سالی که سینمای ایران در اکران عمومی اصا و ابدا وضعیت 
خوبی نداشــته و جز ۴،3 فیلم اغلب فیلم ها نتواســته اند اکران 
موفقی را تجربه کنند، این ســؤال وجود دارد که سینمای ایران 
برای جشنواره فجر چه چیزی در چنته دارد؟ درحالی که به نظر 
می رسد ســینماروهای ایرانی در شــرایط کنونی کشور میل و 
رغبتی به سینما رفتن ندارند، آیا سینمای فجر می تواند تغییری 
در این وضع ایجاد کند؟ واقعیت این است که جشنواره فیلم فجر 
از حضور مردم شور و نیرو می گیرد و بخش عمده ای از اهمیت و 
جایگاهش به مشارکت مردم وابسته است. هنوز که هنوز است 
وصف صف های طوالنی جشــنواره در دهه 6۰ بــرای یادآوری 
روزهای طایی جشنواره وِرد زبان کسانی است که ساعت ها در این 
صف ها در سرمای بهمن ماه منتظر نمایش فیلم مورد عاقه شان 
می ایستادند. حضور کارگردانانی که مورد عاقه سینماروها و حتی 
کسانی هستند که صرفا در ایام جشنواره به سینما می روند، عامل 
اصلی رونق جشنواره است. اگر جشنواره امسال هم همچون سال 
گذشته باشد که بیشتر کارگردانانش فیلم اولی و دومی بودند، نباید 
انتظار داشت اتفاق خاصی رقم بخورد و در نتیجه نه تنها جشنواره 
که اکران سال۱۴۰۱ هم وضعیت خوبی نخواهد داشت. اما احتمال 

دارد چه فیلم هایی به جشنواره۴۱ برسد؟

سیاست یک جشنواره
سال گذشته وقتی فهرست فیلم های جشنواره چهلم فجر اعام 
شد، سؤاالت زیادی درباره آثاری که بیرون مانده بودند، به وجود 
آمد. صحبت های بعدی برخی اعضای هیأت انتخاب هم نه تنها 
حاوی پاسخ های قانع کننده ای نبود، بلکه بر ابهامات موجود افزود. 
به طور مشخص، »عروسک« ســاخته مرحوم اصغر یوسفی نژاد 
ازجمله فیلم هایی بود که گویا مورد پســند هیأت انتخاب واقع 
شده بود، اما در نهایت وارد جشنواره نشد و تا به امروز هم اکران 
نشده است؛ بنابراین آنچه از فیلم های تولیدشده که به طور بالقوه 
امکان نمایش در جشنواره را دارند مهم تر است، سلیقه و پسند 
هیأت انتخاب و البته درنظر گرفتن مصلحت هاست. ممکن است 
فیلمی باکیفیت، به دلیل سیاست های جشنواره، مناسب حضور 
در بخش مسابقه یا حتی بخش های جنبی تشخیص داده نشود. 
جشنواره فجر مثل هر جشنواره دیگری در دنیا سیاست هایی دارد 
و فیلم هایی را که متناسب با این سیاست ها باشد، انتخاب می کند. 
با اینکه دبیر جشــنواره فجر، برخاف رویه اغلب جشنواره های 
بین المللی، ثابت نیست و دبیر این جشنواره سینمایی به صورت 
ساالنه انتخاب می شــود، اما سیاســت های کلی این جشنواره 
معموال چندان زیر و رو نمی شود و تقریبا دست اندرکاران سینما و 
کارشناسان و حتی سینماروها می دانند که چه فیلم هایی در این 
جشنواره نمایش داده می شود. در جشنواره پیش رو هم، با اینکه 
فیلم های زیادی هستند که می توانند به نمایش درآیند، اما واقعیت 
این است که ممکن است بعضی از این فیلم ها با سیاست های این 
جشنواره یا حتی سلیقه دبیر جشنواره تناسب نداشته باشند و در 

نهایت راهی به جشنواره پیدا نکنند.

نقل قول خبر

نمایش

جشنواره

ادبیات

سریال

جشنواره شرق شناسی و امام حسینع 
با همت آســتان مقدس حســینی)ع( جشنواره شرق شناســی و امام 
حسین)ع( برگزار می شود. به گزارش همشهری، مسئله نهضت کربا و 
شهادت امام حسین )علیه السام( در تاریخ و جوامع اسامی تأثیر فراوانی 
داشته است. مستشرقان این مسئله و اهداف واالی آن حضرت را همواره 
بررسی کرده اند و ادبیات گسترده ای از این جهت توسط آنها شکل گرفته 
و میراث گســترده ای در جوامع غربی به وجود آمده است. از آنجا که این 
میراث تأثیر بسزایی در شناســاندن امام حسین)علیه السام( و نهضت 
پربرکت آن حضرت به جوامعـ  به ویژه جوامع غیراسامیـ  داشته، توجه 
به آن و بررسی و تحلیل آن از راه تحقیقات علمی و تألیف مقاالت دقیق 
پیرامون آن در عصر حاضر ضرورت دارد. روشن است که باید نقاط قوت و 
ضعف این میراث را بررسی کرد و حقایق مطرح در آنها را براساس مبانی 
منطقی و شواهد محکم از تهمت ها و تحلیل های به دور از حقیقت جدا 
کرد. با توجه به این هدف ضروری، مؤسسه وارث االنبیا  درصدد برگزاری 

کنفرانس علمی بین المللی با شعار: »اإلمام الحسین)علیه السام( عالمیه 
وخلود؛ امام حسین)علیه السام( جهانی بودن و جاودانگی« و با عنوان: 
»االستشراق واإلمام الحسین)علیه السام؛شرق شناسی و امام حسین)علیه 
السام(« است و از عموم پژوهشــگران دعوت به همکاری در این زمینه 
می کند. براســاس اعام روابط عمومی، اهداف کنفرانــس در موارد زیر 
خاصه می شود: معرفی میراث شرق شناسان و نتایج پژوهش های آنان 
درباره امام حسین)علیه السام( و نهضت مبارک آن حضرت.آشنایی با 
تصویری که شرق شناسان از امام حسین)علیه السام( و نهضت پربرکت 
ایشان ترســیم کرده اند. ارائه، تحلیل و نقد میراث شرق شناسان درباره 
امام حسین)علیه السام( و نهضت پربرکت ایشان. بهره مندی از میراث 
شرق شناسان و نگاه آنها نسبت به امام حســین)علیه السام( و نهضت 
مبارک ایشان برای ورود به دنیای غرب جهت معرفی امام حسین)علیه 
السام( به صورت واقعی و عینی. پاسخ به شبهاتی که شرق شناسان آنها را 

یا عمدا یا سهوا مطرح کرده اند. آشنایی با آخرین نظریه های شرق شناسان 
در مورد امام حسین)علیه السام( و نهضت مبارک ایشان. همچنین اعام 
شده؛ تعداد صفحات تحقیق از )۱5( صفحه کمتر و از )۴۰( صفحه بیشتر 
نباشد. هر )25۰( کلمه به عنوان یک صفحه حساب می شود. این کنفرانس 
اردیبهشت سال آینده در کربای معلی در آستان مقدس امام حسین)ع( 

برگزار می شود.  

4 رمان برای گنکور

فهرست نامزدهای جایزه ادبی گنکور فرانسه از شهر بیروت اعام 
شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیأت داوران معتبرترین جایزه 
ادبی فرانسه برای همدردی با شــهر بیروت که در 2 سال پیش 
در یک انفجار بزرگ به شکل جدی آسیب دید، امسال فهرست 
۴ رمان فرانســوی نامزد جایزه ادبی گنکور در سال 2۰22را در 
پایتخت کشور لبنان اعام کردند. رمان های »جادوگر کرملین« 
نوشته جولیانو دوآمپولی، »ســریع زندگی کن« نوشته بریژیت 
ژیرو، »تقریبا خواهران« نوشــته کلویــی کورمن و »یک جمع 
انسانی« نوشته مکنزی اورسل فهرست آثار نامزد گنکور امسال را 
تشکیل می دهند.جایزه ادبی گنکور جایزه ای است ادبی که توسط 
ادمون دو گنکور،منتقد، نویسنده و شاعر فرانسوی تاسیس شده 
است. این جایزه از ســال ۱۸۹6تاسیس شد اما نخستین جایزه 
ادبی گنکور در سال ۱۹۰3اهدا شد. جایزه گنکور هر ساله نصیب 
»بهترین کتاب داستانی« می شود که طی »همان سال« منتشر 
شده باشــد. نام برنده این جایزه به سنت هر ســال در رستوران 

دورانت در پاریس در روز 3 نوامبر)۱2آبان( اعام می شود.

ساخت فصل سوم »وضعیت زرد«
کارگردان سریال »وضعیت زرد« خبر داد که احتمال دارد فصل 

سوم این سریال را به نوروز و رمضان سال آینده برسانند.
مجید رســتگار، کارگردان ســریال »وضعیت زرد« درباره این 
مجموعه که قرار است فصل سوم آن ساخته شود، می گوید:»فصل 
دوم این ســریال خیلی متفــاوت بود و حتی نســبت به فصل 
اول مخاطبانش هم خیلی بیشــتر شــد و به ۱۸ درصد رسید.
قصه در فصل دوم خیلی شیرین و متفاوت شــد و حتی اگر در 
شبکه ای پربیننده تر مثل شبکه ســه پخش می شد حتماً روی 
3۰ درصد می رفت.« این کارگردان با اشاره به اینکه در فصل سوم 
دوباره رویکرد ســیت کام را پررنگ خواهند کرد، اضافه می کند: 
»برنامه ریزی ها برای این است که این سریال برای نوروز و رمضان 
برسد و فضای سیت کام سریال پررنگ می شود.قرار بود 5۰ قسمت 
نوشته شود که اطاع دارم هم اکنون تا 26 قسمت را دارند پیش 
می برند.« وی یادآور می شود: »قالب کار درآمده است و این روزها 
در مرحله پیش تولید هستیم، بازیگران اصلی هم همان نقش ها 
هستند و حدود 3هفته دیگر که این 26 قسمت نوشته شود برای 

تولید نوروزی کار آماده خواهیم شد.«

 صباغ زاده 
شیطان صفت را می سازد

مهدی صباغ زاده نویســنده، تهیه کننده و کارگردان فیلم 
سینمایی »شیطان صفت« درباره پیش شرط های تولید این 
فیلم ســینمایی با روایتی از یک جنایت در دهه 5۰، به ارائه 

توضیحاتی پرداخت.
مهدی صباغ زاده، تهیه کننده، نویســنده و کارگردان فیلم 
سینمایی »شیطان صفت« که به تازگی پروانه ساخت آن از 
سوی سازمان سینمایی صادر شده، می گوید:»این فیلم قطعاً 
به جشنواره فیلم فجر امسال نمی رسد و اگر بتوانم این فیلم 
را با شرایط امروز سرمایه گذاری در سینمای ایران به مرحله 

تولید برسانم، شاهکار کرده ام.«
این تهیه کننــده درباره دشــواری تولید این پــروژه هم 
می گوید:» فضاســازی این فیلم مربوط به اواخر ســال 56 
می شود و طبیعتاً رســیدن به حال و هوای شهر تهران در 
آن مقطع تاریخی، هزینه بر است. کل فیلم هم در تهران آن 
سال ها روایت می شود. هم داستان فیلم درباره تاریخ معاصر 
اســت و هم روایت آن کار در قالب یک ماجرای معمایی و 

جنایی دشوار و وقت گیر خواهد بود.«

معرفی بازیگران »پرده خانه« 

بازیگران نمایش »پرده خانه« به نویسندگی بهرام بیضایی و 
کارگردانی گاب آدینه معرفی شدند.

به گزارش همشهری، نورا هاشــمی، علیرضا ناصحی، مانیا 
علیجانی، سامان کرمی و ســعید چنگیزیان به همراه بیش 
از 5۰ نفر از بازیگران تئاتر، گاب آدینه را در نمایش »پرده 

خانه« همراهی می کنند.
پیش فروش بلیت نمایش به تهیه کنندگی سعیده اسمعیل نیا 
و اجرای طرح شبیر پرستار از یکشــنبه هشتم آبان ماه در 
سامانه تیوال و سینما تیکت آغاز خواهد شد و »پرده خانه« 
از ۱5 آبان ماه ساعت 2۱ در سالن شماره یک پردیس تئاتر 

شهرزاد به صحنه می رود. 
همچنین »خونه« به نویسندگی و کارگردانی نسیم تاجی 
از 5 آبان ماه در تماشــاخانه ســنگلج روی صحنه می رود و 
همزمان با اجرای اول خود، میزبان عکاســان و خبرنگاران 
خواهد بود.این نمایش 5 آذر از ساعت ۱۹:۴5 روی صحنه 
خواهد بــود و عاقه مندان برای تماشــای آن می توانند از 

سایت تیوال بلیت تهیه کنند.


