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ناصر صفاریان در گفت وگو با «شرق»

قاچاق فیلم  براي صاحبان سرمایه هاي بزرگ مهم نیست

 شمایل   قهرمان
«روز صفــر»، یکــی از شــاخص ترین فیلم های ســینمای ایران، از نخســتین 
نمایش هایش در جشــنواره سی وهشــتم فیلم فجر نظر بســیاری از منتقدان و 
مخاطبان ســینما را به خود جلب کرد. فیلمی در ژانر اکشن که باالتر از استاندارد 
ســینمای ایران توصیف می شود. ســعید ملکان که در سال های متوالی در مقام 
تهیه کننده در سینما حضور داشته اســت، این  بار کارگردانی یک تریلر جاسوسی 
را بر عهده گرفت. ســاخت فیلمی درباره چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی 
و تبحرش در به تصویر کشــیدن داســتانی واقعی، هدایت بازیگران و ایجاد ریتم، 
همراه کردن مخاطب با قصه و البته به تصویر کشیدن قهرمانی کم نظیر، از جمله 
نقاط قوت فیلم اســت که تحسین بســیاری از منتقدان را به همراه داشت. «روز 
صفر» در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو، 
بهترین جلوه های ویژه میدانی، بهترین طراحی لباس، بهترین فیلم از نگاه ملی و 
ســیمرغ بلورین ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد. «روز صفر» در نوروز 
۱۴۰۱ به نمایش گذاشــته شــد. امیر جدیدی و ساعد سهیلی دو بازیگر اصلی این 

فیلم هستند.
 بهترین  فیلم  جشنواره  چهلم

«موقعیت مهدی» ســاخته هــادی حجازی فر و بــه تهیه کنندگی حبیب اهللا 
والی نژاد، فیلمی درباره زندگی شهیدان باکری است. در این فیلم، هادی حجازی فر 
نقش مهدی باکری را ایفا کرده و ژیال شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، 
وحید آقاپور و روح اهللا زمانی دیگر بازیگران آن هستند. این فیلم روایت شش پرده 
از زندگی مهدی باکری است. «موقعیت مهدی» در ۱۴ رشته، نامزد سیمرغ بلورین 
و برنده پنج جایزه از  جمله ســیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر چهلم شد. 
هادی حجازی فر که در نخستین اثر سینمایی اش برشی از زندگی یکی از قهرمانان 
کشــور را روایت کرده، چندی قبل در گفت وگو با «شــرق» به تجربه نخست خود 
در فیلم سازی اشــاره کرد و گفت: «هر اثری برای مخاطب ساخته می شود، حتی 
در انتزاعی تریــن حالت ها، بــه نظرم بخش بزرگ لــذت کارگردانی، دیدن واکنش 
تماشــاگران در سالن های سینماست. موقعیت عجیب وغریب است؛ همه به پرده 
نگاه می کنند و تو به همه. آیا ارتباط برقرار است؟ آیا تأثیری که از فالن نما یا دیالوگ 
و حتی لحظه مد نظرم بود، اتفاق افتاد؟ مهم ترین تفاوت تئاتر با سینما به نظر من 

در بین بی شمار جواب ها، امکان اصالح و بازگشت است که اینجا ممکن نیست و تو 
تجربه را باید بگذاری برای کار بعدی ات؛ اما در تئاتر اجرای بعدی دوباره تغییرش 
می دهی و اثرش را می بینی و الی آخر... . خوشحالم روح کار با طیف گسترده ای از 
مردم و سالیق سیاسی ارتباط برقرار کرده است. خوشحالم بخشی از اثری بودم که 
چنین اجماع کم نظیری درباره آن اتفاق افتاده اســت. دوستی به شوخی می گفت 
«موقعیت مهدی» از عبای هاشمی متنوع تر عمل کرده است و توانسته نظر واحد 
کلی ســلیقه را ذیل خود جمع کند. حاال فارغ از شــوخی مگر می شود به باکری 
پرداخــت و با آنچه بود و آنچه کرد ارتباط نگرفت؟ هر جان آزاده ای در برابر آنچه 

به معنای واقعی فداکاری و ایمان باشد، تسلیم خواهد بود».
 فیلمی کمدی   در   ترکیب   اکران

فیلم ســینمایی «ســگ بند» به کارگردانی مهــران احمــدی و تهیه کنندگی 
محمدحسین قاســمی و نویســندگی حمید اکبری خامنه یکی دیگر از فیلم های 
اکران نوروزی ســینماها اســت. این فیلــم دومین فیلم ســینمایی احمدی پس 
از کمدی «مصادره» اســت که امیر جعفری، بهرام افشــاری، زنده یاد ســیروس 
گرجســتانی، نازنین بیاتی، بهاره کیان افشــار، علی تقی پور، ناهید مسلمی، سعید 
امیر ســلیمانی، میرطاهر مظلومی، زنده یاد عزت اهللا مهرآوران، ســیامک صفری، 
امین فصیح و مهران احمدی در آن ایفای نقش می کنند. چندان دور از ذهن نبود 
که در اکران های تازه ســینماها باز هم باید شاهد گیشه پررونق فیلم های کمدی 
بود و «ســگ بند» هم تا به امروز بیشــترین تعداد مخاطب را به خود اختصاص 

داده است.
 «شادروان» در  ترکیب  نوروزی

«شــادروان» یکی دیگر از فیلم های حاضر در چهلمین جشــنواره فیلم فجر 
اســت که در ترکیب هفت فیلم اکران نوروزی قرار گرفت. این فیلم به نویسندگی 
و کارگردانی حسین نمازی و تهیه کنندگی عباس نادران، در  زمان نمایش خود در 
جشــنواره فیلم فجر بازخوردهای متفاوتی از سمت مخاطبانش گرفت. برخی از 
منتقدان، ایجاد لحظات مفرح با دست گذاشتن بر دردهای طبقه فرودست جامعه 
را نقطه قوت فیلم توصیف کردند و برخی دیگر انتظار شوخی کردن با این موضوع 
را نداشتند. «شــادروان» را نمی توان فیلمی کمدی محسوب کرد؛ هر چند اساسا 
تالشی هم در این زمینه انجام نشده است. سینا مهراد، گالره عباسی، نازنین بیاتی، 

شــرق: قاچاق فیلم های ایرانی موضوع تازه ای نیست. سرعت قاچاق و عرضه غیر قانونی 
فیلم های روز سینمای ایران بسیار باالست و به یک ساعت نکشیده، روی کانال های تلگرامی 
و شــبکه های فارسی زبان است و ظاهرا سینماگران را هم از صرافت پیگیری خواسته های 
حداقلی انداخته است. «علفزار» یکی از فیلم های حاضر در چهلمین جشنواره فیلم فجر، 
در اکران های محدود جشــنواره ای قاچاق شــد و «جنایت بی دقت» ساخته شهرام مکری 
نیزدر زمان اکران به سرعت قاچاق و عرضه شد. این تنها دو نمونه از آخرین اتفاقاتی است 
که ضرر مادی و معنوی بســیاری را به صاحبان این آثار تحمیل کرده اســت. طرح اکران 
آنالین فیلم های ســینمایی که با همه گیری کرونا و بسته شــدن سالن های سینما در ایران 
آغاز شــد هم از همین ناحیه آســیب دید. فیلم هایی که قرار بود به جای سالن سینما، در 
پلتفرم های عرضه فیلم های سینمایی قرار بگیرد؛ اما سرعت قاچاق فیلم ها آن قدر زیاد بود 
که عمال این طرح با شکست مواجه شد. بدون شک برای اکران آنالین سازوکار مشخصی در 
سراسر دنیا وجود دارد و طبیعی است که قانونی وجود دارد و حق و حقوق تولیدکنندگان 

محفوظ است؛ اما متأسفانه در ایران این امکان وجود ندارد.
ناصر صفاریان، منتقد و مستندســاز صاحب نام نیز که طی ســال ها با چنین مشــکلی 
درمورد ســاخته هایش روبه رو شــده است، نســبت به قاچاق فیلمش واکنش نشان داد 

و نوشــت: «اتواســتاپ» بعد ۱۶ ســال مجوز گرفت. «کودکِی ناتمام» هم با کنار کشــیدن 
سرمایه گذار شــریک به دلیل تغییر مدیریت و پس گرفتن مبلِغ مشارکت در یک فقره چک 
بدون قســط بندی، در چهار سال به سختی ساخته شد و به ســختی مجوز گرفت و دور از 
محفــل «هنر و تجربه» و زدِن قیِد نمایش ســالنی، در بدترین روزهای کرونا و قرنطینه به  
صورت دی وی دی به بازار عرضه شــد... و در نهایت، هر دو فیلم با فاصله ای دو هفته ای 
بــه نمایش آنالین رســید، با اعداد و ارقامی کــه در دل بماند و بر زبان نیاید بهتر اســت؛ 
به خصوص درمورد «کودکی ناتمام» که تازه ســاخته شده بود و اگر مهر دوستی که از سِر 
لطــف یاری ام داد نبود، حتی تمام فــروش قابل قبول هزاروصد دی وی دی در کمتر از یک 

سال هم در قیاس با هزینه ها چیزی نمی شد.
او در بخش دیگری از یادداشت خود اشاره کرد: «تنها به فاصله یک روز، هر دو فیلم از 
ســایتی به اسم «به نام ایران» سر در آورد، رایگان و در فرمت ها و حجم های متفاوت برای 
اســتفاده همگانی. سایت جالبی  اســت نه فقط از این نظر که اسم و لوگوی خودش را بر 
جاهایی از فیلم حک می کند که حتی عنوان بندی ابتدایی را به سلیقه خودش کوتاه و قطع 
می کند، آرم استیشــن تهیه کننده را حذف می کند و آرم استیشن خودش را می گذارد و فیلم 
را از سوی «به نام ایران» به بینندگان تقدیم می کند. در برخی فیلم ها هم صدای مطنطنی 

در ثانیه های ابتدایی و انتهایی اضافه می کند تا فیلم تقدیم شود... و البته این همه جالبی 
ماجرا نیســت. در توضیح سایت شان و خودشان نوشته اند: «مانع شدن ما از پول شویی یک 
عده از مافیای ســینماگران ایرانی برای همه آشکار اســت» و اشاره به اینکه: «اولین دلیل 
راه اندازی این ســایت این اســت که هنرمندان و سینماگران ایرانی را وادار کنیم که در خط 
مردم قرار بگیرند؛ این گونه نه تنها می توانند فروش بهتری نیز از فیلم های شان داشته باشند؛ 
بلکه مورد محبوبیت بیشــتری در جامعه ایرانی و جهانی قــرار خواهند گرفت... به قول 

شاعر: آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود ِشکن! آیینه شکستن خطاست!».
صفاریان درگفت وگو با «شــرق» به ابعاد دیگری از قاچاق فیلم در ایران اشاره کرد و 
گفت: «مراحل گرفتن مجوز «اتواستاپ» ۱۶ سال زمان برد و در تمام این سال ها با رعایت 
تمام قوانین موجود منتظر نمایش فیلم بودم. در حالی که می توانستم این همه سال صبر 
نکنم و خودم فیلم را منتشــر کنم. مقصودم این اســت که با رعایت تمام قوانین وزارت 
ارشــاد و اصالحیه هایی که به فیلم خورد، به طی کردن تمام مراحل قانونی پایبند بودم. 
امروز هم از نهادی که مجوز فیلم من را صادر کرده اســت، توقع دارم که پیگیر قاچاق 
فیلم باشد تا من بار دیگر به مجوزهای قانونی آنها اعتماد کنم». او ادامه داد: «به دلیل 
نپیوســتن ایران به موضوع کپی رایت جهانی راهی برای احقاق حــق وجود ندارد و در 

صورت طی کردن مراحل قانونی هزینه های بسیاری باید متحمل شد که آیا اصال به نتیجه 
رسید یا خیر؟ که اساسا برای فیلم ساز مستقلی مثل من به هیچ وجه هزینه های این چنینی 
امکان پذیر نیســت. از ۲۰ سال پیش که اولین فیلمم قاچاق شد تا به امروز با این مشکل 
رو به رو بودم و پیگیری هایم به نتیجه ای نرسیده و در تمام این سال ها برایم عجیب است 
که با توجه به حجم گسترده قاچاق فیلم های سینمای ایران انگار که این موضوع پذیرفته 
شده و پیگیری خاصی صورت نمی گیرد. به دلیل مشکل کپی رایت موارد خارج از کشور 
عمال دست ما برای پیگیری بسته است و در داخل ایران هم کم کاری نهادی های نظارتی 
به  چشــم می خورد. توقع این اســت که مدعی العموم چه وزارت ارشاد و چه نیروهای 
انتظامی یا حقوقی پیگیر چنین موضوعاتی باشــند و ســازوکار اجرائی برای رسیدگی به 
موضوع داشــته باشند تا صاحب اثر درگیر مســائل و موارد فرسایشی نشود. بدون شک 
برای آدم مستقلی مثل من که با هزینه های شخصی و محدود کار می کنم، چنین مواردی 
جبران ناپذیر است. در حالی که فیلم های سینمای داستانی و سریال که با هزینه های زیاد 
ساخته شــده، قاچاق می شوند و سؤالی که به وجود می آورد، این است که چرا من باید 
اولین اعتراض را نســبت به این ســایت انجام بدهم و برای صاحبان سرمایه های بزرگ 

مهم نیست؟».

نگاهی به تغییر و  تحوالت اسکار  در  سال های اخیر
اسکار مرده است

ارغوان اشتری: قبال طرفداران سینما در سراســر جهــان، با انتظارات فراوان، پیگیر مراسم اسکار می شدند. 
انتظار برای اینکه چه کسی برنده بهترین فیلم خواهد شد؛ فیلمی که از نظر فرهنگی و چه از نظر تاریخی 
معنایی داشــت. اما دیگر آن دوران به سر آمده است. ســیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک تنها بخشی 
از ماجرای اســکار بود. حتی بدون حمله عجیب ویل اسمیت، نود و چهارمین مراسم اسکار شور و هیجانی 
نداشــت. می شد مدام ســاعت را چک کرد و منتظر ماند تا این نمایش تمام شود، نمایشی که برای جذب 
مخاطب از هیچ تمهیدی فروگذار نکرده بود. ابدا ســرگرم کننده نبــود و بهترین لحظاتش که تداعی کننده 
دوران اوج مراســم های اســکار می شــد، به حضور فرانســیس فورد کاپوال، آل پاچینو و رابرت دنیرو برای 
۵۰ سالگی «پدرخوانده» و لیدی گاگا و الیزا مینلی محدود شد که برای اعالم برنده بهترین فیلم روی صحنه 
آمدند. اســکاری که به «کودا» رسید. یکی از دالیل بی هیجان شــدن مراسم اسکار را شاید باید در تولیدات 
سال های اخیر هالیوود جست؛ برندگانی که به لحاظ فرهنگی چندان ارتباطی با عامه مردم برقرار نمی کنند. 
می توان زمانی را به خاطر آورد که برندگان اســکار بهترین فیلم «گالدیاتور»، «تایتانیک»، «ســکوت بره ها»، 
«فارســت گامپ» و «ارباب حلقه ها» را در واقع میلیون ها آمریکایی دیده بودند  اما حاال «کودا» و «سرزمین 

خانه بدوشان» اسکار بهترین فیلم را می برند.
استانداردهای جدید  پاشنه آشیل اسکار

دلیــل دیگر را می توان در تغییر قوانین اســکار در هم ســویی بــا جامعه آمریکا و موج های سیاســی 
-اجتماعی دانســت که ســبب تغییر سیاست های اسکار شــد. توجه به تنوع نژادی و جنسیتی از سیاست 
آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی، بانی جوایز اسکار در چند سال اخیر بوده است  که به دنبال اعتراض ها 
به نبود نامزدهای سیاهپوســت و رنگین پوست در سال ۲۰۱۶ اتخاذ شد، در آن سال در شاخه بازیگری هیچ 
بازیگر آفریقایی_آمریکایی و رنگین پوســتی نامزد نشده بود و دو سال پیاپی اسکار به آفریقایی_آمریکایی ها 
بی توجهی نشان داده بود، پس موجی در فضای مجازی به نام اسکار زیادی سفید راه افتاد که چهره های 
مختلفی از سینما به آن پیوستند و در نهایت رئیس وقت آکادمی، شریل بون آیزاکس قول تغییرات در قوانین 
اسکار را داد. بر اساس تحقیقی که روزنامه لس آنجلس تایمز در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد، نزدیک به ۹۴ درصد 
از رأی دهندگان آکادمی اســکار سفیدپوســت و مذکر بودند. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در راستای 
ایجاد تنوع نژادی و باال بردن سهم زنان در میان اعضای آکادمی، ماه ژوئن ۲۰۱۶، ۶۸۳ نفر را برای عضویت 
دعوت کرد که ۴۶ درصد آنها زن و ۴۱ درصدشان افراد رنگین پوست بودند. شریل بون آیزاکس متعهد شد تا 
سال ۲۰۲۰ تعداد اعضای زن و اعضای با نژادهای مختلف را دو برابر کند. سال ۲۰۲۰ که دیوید روبین ریاست 
آکادمی علوم و هنر ســینمایی را بر عهده داشت، آکادمی استانداردهای جدیدی را برای انتخاب نامزدهای 
اسکار بهترین فیلم معرفی کرد. قرار شد برای نود و چهارمین و نود و پنجمین دوره جوایز اسکار که در ۲۰۲۲ 
و ۲۰۲۳ برگزار می شــود، یک فیلم برای اینکه در شاخه اسکار بهترین فیلم واجد شرایط شناخته شود، باید 
فرم محرمانه استانداردهای آکادمی را ارائه بدهد. از سال ۲۰۲۴ برای جوایز اسکار ۹۶، فیلم ارائه شده برای 

بخش اسکار بهترین فیلم باید حداقل دو مورد از چهار استاندارد اعالم شده را داشته باشد.
اســتاندارد الف شــامل ســرفصلی با عنوان ارائه روی پــرده، مضامین و روایت ها بــود که خود چند 
زیرمجموعه داشــت. یکی از آنها حضور الزامی یک بازیگر (دست کم یکی از نقش های اصلی یا بازیگران 
مکمل) از نژاد یا قومیتی اســت که تاکنون کمتر روی پرده تصویر شــده؛ شامل آسیایی، التین، سیاه پوست، 

بومی آمریکا، آالسکا، خاورمیانه و... .
مورد عجیب دیگر این سرفصل، گروه بازیگران یک فیلم است. حداقل ۳۰ درصد تمام بازیگران نقش های 
دوم و فرعی باید حداقل دو گروه از این گروه ها باشــند: زنان، گروه های نژادی یا قومی، ال جی بی تی  و افراد 
با ناتوانی های فیزیکی یا شــناختی، یا ناشنوا یا کم شنوا. خط داســتانی اصلی و موضوع است که بار دیگر 
مواردی چون زنان، گروه های نژادی یا قومی، ال جی بی تی  و آدم هایی با ناتوانی های فیزیکی یا شــناختی، یا 

ناشنوا یا کم شنوا را در برمی گیرد.
دســته سوم از این استانداردها به فرصت های آموزشــی و کارآموزی با حقوق برای دیگر عوامل است 
که نقش های کلیدی در فیلم بر عهده ندارند و دسته چهارم استانداردها نیز به تیم های بازاریابی، تبلیغات 
و توزیع آثار ســینمایی مرتبط اســت. با این تفاصیل «کودا» (فارغ از بحث کیفی اش) برنده اســکار بهترین 
فیلم نود و چهارمین دوره اســکار کامال منطبق با اســتانداردهای جدیدی است که سال ۲۰۲۰ تدوین شد. از 
میان چهار برنده اســکار بهترین بازیگری در رشته های مختلف یک بازیگر سفید پوست (جسیکا چستین)، 
یک بازیگر دارای ناشــنوایی (تروی کاتســور)، یک بازیگر از اقلیت جنســی کوئیر (آریانا دبوز) و یک بازیگر 

سیاهپوست (ویل اسمیت) بودند.
اسکار ۲۰۲۲، مراسمی سردرگم!

تنها چند ســال پس از جنبش و موج اسکار زیادی سفید، مراسم اسکار تبدیل به یک شوی بی منطق و 
بی معنی شده است که باوجود ظرافت های نمایشی ای که    دارد به مراسمی تبدیل می شود که دیگر اعتبار 
گذشته را ندارد. برخالف نود و سومین دوره اسکار، برای امسال سه مجری انتخاب کردند؛ رجینا هال، ایمی 
شومر و واندا اسکایز که دو سوم این مجریان سیاهپوست انتخاب شدند. برای جلب تماشاگر از کاربران توییتر 
خواســتند تا فیلم محبوب خود را از میان فیلم های ۲۰۲۱ انتخاب کنند و جایزه تماشاگران را اعالم کردند؛ 
جایزه ای که به طور کامل به آرای عمومی در شــبکه های اجتماعی و سایت رسمی آکادمی اسکار بستگی 
داشت. برای سرعت بخشیدن به مراسم هشت جایزه پیش از شروع مراسم اهدا شد؛ این هشت رشته عبارت 
بودند از  تدوین، صدا، مســتند کوتاه، موسیقی متن، چهره پردازی و مو، فیلم کوتاه انیمیشن، فیلم کوتاه الیو 
اکشن و طراحی صحنه. اما همین تغییر صدای انجمن های مرتبط با این رشته ها را در آورد و حتی گروهی 
از فیلم ســازان و پیش کسوتان این رشــته ها نامه ای به آکادمی نوشتند و خواستار بازگرداندن جوایزشان به 
مراسم اصلی شدند که این اتفاق نیفتاد  و در آغاز شروع مراسم اسکار صفحه توییتر آکادمی تمام این جوایز 

را اعالم کرد و هیجان این جوایز را از بین برد.
با شــروع مراســم و حضور چهره هایی مانند دی جی خالد برای اجرای ترانه روی ســن اسکار خیلی 
ابهامات مشخص شد که اسکار امســال به دنبال چه چیزهایی است؛ جذب دو جمعیت جوان تر متفاوت 
- یکی با سلیقه های سینمایی عامه مردم، دیگری هیپ هاپ های سیاسی. روش ها نیز واضح بود؛ برندگان 
بیشــتر سیاه پوست، رنگین پوست، زن و خارجی ها... باشند. این موارد اهداف بدی به خودی خود نیستند اما 
همه اینها حول یک ایده بزرگ ادغام شد؛ یک اسکار گنگ و شلم شوربا. در پایان مراسم تماشاگر از خودش 
می پرســید که چی؟ از این احمقانه تر هم ممکن بود؟ پس جای تعجب نیســت که اسکار در دهه گذشته 
رتبه های ضعیفی داشته است. بله  پخش تلویزیونی مراسم اسکار ۲۰۲۲ در مقایسه با مراسم سال گذشته 
که بدون مجری بود و در اوج همه گیری برگزار شــد، افزایش بیننده داشــت  اما همچنان توانســت دومین 

مراسم اسکار با کمترین بیننده در تاریخ آکادمی علوم و هنر سینمایی لقب بگیرد.

عینک     وضعیت خواندن     با    

سه شنبههنر
۱۶ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم     شماره ۴۲۴۹
www.sharghdaily.com

روایتي از هفت فیلم اکران نوروزي

چراغ هاي روشن سینما در دوردست
نمی توان به رونق سینما در سال پیش رو امیدی داشت. این را سینمادارانی می گویند 
که از زمان آغاز همه گیری کرونا، چراغ های سالن های سینما را خاموش کردند و دوران 
رکود را پشــت  سر گذاشتند. سینمایی که پیش از این نیز چندان امیدی به بهبود در آن 
دیده نمی شد؛ چراکه به  گفته بسیاری از کارشناسان، اساسا صنعت سینما در ایران روند 
رو به رشدی نداشته و نمی توان به آن امید بست. نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اما با رونق گرفتن 
نسبی سالن های سینما و اکران فیلم هایی که سالیق گسترده تری از مخاطب را شامل 
می شــد، امید به رونق گرفتن سینما را بیشتر کرد. سینمای ایران با اکران هفت فیلم به استقبال نوروز رفت؛ هفت فیلمی که به گفته حبیب 
ایل بیگی (معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی)، در این انتخاب ها جوانب مختلفی از  جمله حضور در جشنواره فیلم فجر، تنوع ژانر 

و مخاطب مدنظر بوده است.

بهرنــگ علوی، در کنار هنرمندی رؤیا تیموریــان و با حضور رضا رویگری و بهرام 
ابراهیمی در این فیلم ایفای نقش می کنند.

 «مرد  بازنده»  به روایت  مهدویان
«مرد بازنده» تازه ترین ســاخته محمد حســین مهدویان نیــز از  جمله فیلم های 
حاضر در جشــنواره چهلم فیلم فجر بود که تنها در دو رشته جلوه های ویژه بصری 
و موسیقی متن نامزد دریافت جایزه شــد، اما هیچ سهمی از سیمرغ های جشنواره 
نداشــت. این فیلم به فاصله کوتاهی از نمایش در جشــنواره فیلــم فجر به اکران 
نوروزی رســید. جواد عزتی ایفاگر نقش اصلی فیلم اســت و رعنا آزادی ور، آناهیتا 
درگاهی، بابک کریمــی، امیر دژاکام، مهدی زمین پرداز، مجید نوروزی، امیرحســین 
هاشــمی و شبنم قربانی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. محمدحسین 
مهدویان این بار روایت یک داســتان پلیسی-معمایی را برای فیلمش انتخاب کرده 
است. منتقدان برداشت های مختلفی از فیلم اخیر مهدویان داشتند. برخی فیلم نامه 
او را مبهم توصیف کردند که اساسا جزئیات داستان برای مخاطب روشن نمی شود 
و حتی تالشــش برای ترسیم شمایلی جدید از جواد عزتی ناکام است و برخی دیگر 
«مرد بازنده» را اثری پخته و کامل از او می دانند که قواعد ژانر را رعایت کرده است.

 نمایش  فیلمی   موزیکال
«گل بــه خودی» به کارگردانی احمد تجربی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی نیز 
دیگر فیلم جدید اکران نوروزی اســت که فیلم نامه آن نوشته مشترک احمد تجری 
و الله قهرمانی اســت و فضایی عروســکی-موزیکال دارد. داستان «گل به خودی» 
قصه آمال و آرزوهای تعدادی کودک اســت که در پرورشــگاه زندگی می کنند و به 
کمک چند عروسک وارد ماجراهایی فانتزی می شوند. ابوالفضل رجبی، رایان سرلک، 
ال آی بشارت، آزینا تجری و محمدرضا علی نیا به عنوان بازیگران کودک حضور دارند. 
شــقایق فراهانی، نســیم ادبی، علی استادی، ستاره حسینی، مهســا ایرانیان، پانته آ 

خادمی و غزاله اکرمی از دیگر بازیگران این اثر سینمایی هستند.
 «قدغن»  با موضوعی  اجتماعی

«قدغن» به کارگردانی مجید مافی با یک داستان اجتماعی و با بازی سام درخشانی، 
ســاناز سعیدی، افســانه چهره آزاد، محمود جعفری، علیرضا استادی، ونوس کانلی، 

کریم امینی و رزا بیات ساخته شده است و دیگر فیلم اکران نوروزی سینماهاست.
 سهم  سینمای  هنر   و   تجربه

مســتند «ســمفونی حمید» به کارگردانی جعفــر صادقی نیز از ۱۶ اســفند در 
سینماهای «هنر و تجربه» اکران خود را آغاز کرد. «سمفونی حمید» که دومین مستند 
بلند جعفر صادقی پس از مســتند «فرشاد آقای گل» (مستند زندگی فرشاد پیوس) 
و محصول سال ۱۴۰۰ است، روایتی از زندگی حمید علیدوستی، ستاره دهه های قبل 
فوتبال ایران اســت. ترانه علیدوستی، پیمان معادی، عادل فردوسی پور، علی پروین، 
پژمان جمشیدی، امیر حاج رضایی، بهتاش فریبا، ناصر محمدخانی، ناصر ابراهیمی، 
بهمــن فروتن، مهدی دادرس، مرتضی فنونی زاده، نعیم صفری، پژمان راهبر، هادی 
نراقی، محمد توانایی، احمد ســنجری و حمید علیدوستی از حاضران در این مستند 
هستند. اکران نوروزی سینماها در حالی آغاز شد که بلیت سینماها با قیمت جدید به 
فروش رسید و سینماهای مدرن، ممتاز و درجه یک و دو به ترتیب با بلیت های ۴۵، 
۳۵ و ۲۵ هزار تومانی پذیرای مخاطبان خود هستند. به نظر می رسد افزایش قیمت 
بلیت ســینماها، تا حد زیادی ســینما را از اولویت مردم دور کرده است؛ اتفاقی که 
سهم درخور توجهی در فاصله گرفتن مخاطب از سینما دارد. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند نیاز است با اکران فیلم های شایان توجه و قوی در سال جدید، مخاطب را 
به دیدن فیلم در سینما ترغیب کرد. تا چند هفته آینده سینماها به استقبال فیلم های 
اکران عید فطر خواهند رفت؛ فیلم هایی که ترکیب نهایی آنها هنوز مشخص نیست 
و بایــد منتظر ماند و دید در ادامه، میزان اســتقبال مخاطب از اکران های ســینماها 

چطور خواهد بود.

 بهناز شیربانی


