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سالی که در آستانه نهمین ماه خود 
تنها ۹۰ روز توانست سالن های سینما را 
باز نگه دارد و بیشترین آسیب اقتصادی 

را از شیوع ویروس کرونا متحمل شد.
با تعطیلی مجدد سالن های سینما 
به مدت دو هفتــه و احتمال تمدید آن 
در صورت شرایط ناپایدار شیوع ویروس 
کرونا، دیگر با قطعیت می توان گفت اکران 
سینمای ایران در ســال ۹۹ هیچ آورده  
مشخصی نداشته اســت. سینماهای 
کشور در سال جاری تنها ۹۰ روز باز بودند 
و حدود دو برابر ایــن زمان و در بهترین 
دوره های اکران طعم تلــخ تعطیلی را 
چشــیدند. همواره در چنین شرایطی 
فکر کردن به راه های جایگزین در اکران 
می تواند خطر ورشکستگی کامل سینما 
و از بین رفتن سرمایه های بدنه سینما را 
تا حدی دور کند، بر همین اساس دو راه 
جایگزین برای ســینمای ایران در این 

شرایط باقی ماند.
در روزهای ابتدایی فروردین ۹۹ ایده  
اکران آن الین و اکران سینما ماشین دو 
موضوعی بودند که با ایجاد بســترهای 
خود به عنوان راه حل های جایگزین در 
اکران توانستند فعالیت خود را آغاز کنند. 
سینما ماشین به دلیل ماهیت اجرایی آن 
و کمبود فضای مناسب برای اکران فیلم 
و همچنین گرانــی قیمت بلیت خیلی 
زود از دور خارج شد؛ اما اکران آن الین به 
چند دلیل کامال روشن توانست به عنوان 
یک ایده  خوب و یک جایگزین مطمئن 
اعتماد سینماگران و صاحبان فیلم ها را 
جلب کند و فضایی را برای نمایش آثار 
سینمایی در دوران تعطیلی سینماها 
ایجاد کند. اکــران آن الین با دو پلتفرم 
مطرح این روزها یعنی فیلیمو و نماوا و 

با دست پر کارش را آغاز کرد. نمایش دو 
فیلم »خروج« ساخته ابراهیم حاتمی کیا 
و »طال« ســاخته پرویز شهبازی، نوید 
این را می داد که بسترهای پخش فیلم 
ظرفیت خوبی برای دیده شدن دارند، 
اما به یکباره و با فرض بازگشایی سریع 
سینماها در بهار امسال؛ اکران آن الین به 
یکباره تصمیم گرفت آثار کم مخاطبی 
را نمایش دهد که در خوش بینانه ترین 
حالت در ســینماها هم توانایی جذب 

مخاطب نداشتند.
شلختگیدراکرانآنالین

این شــیوه اکران بــه زودی مورد 
انتقاد برخی از سینماگران قرار گرفت. 
محمدرضــا لطفی،کارگــردان جوان 
ســینمای ایران، درباره وضعیت اکران 
آن الین به ایلنا می گوید: چیزی که امروز 
به اســم اکران آن الین در ایران در حال 
اجراست؛ شبحی از شــکل درست آن 
است. وقتی فیلمی روی پلتفرم ها قرار 
می گیرد و با فاصله یک ساعت در تمامی 
کانال های ماهواره ای پخش می شــود 
و محیط تلگرام پر از نسخه های قاچاق 
می شود، نشان می دهد این فرصت در 
سینمای ایران با انحراف از مسیر اصلی 
نتوانسته توقع های سینماگران را برآورده 
کند. صاحبان آثار هم در این وضعیت و 
تا زمانی که نتوانند فضای بهتری برای 
جلوگیری از قاچــاق فیلم ایجاد کنند، 
 VOD مایل به اکران در ســامانه های
نیستند. متاسفانه انگار رسم است که اول 
یک چیزی را اجرا می کنیم و بعد شروع 
می کنیم معایب آن را کشف کردن. اکران 
آن الین هم به همین وضع دچار اســت 
و برای همین اثرگــذاری ندارد و حتی 
نتوانسته جایگزین سینما شود؛ از همین 

رو به بی سلیقه ترین و شلخته ترین شکل 
اجرا می شود.

راهکاریبرایمقابلهبامافیای
اکرانسینماها

انتقادی که به نحــوه اکران فیلم ها 
در بســتر VODها مطرح می شود از 
یک نظر قابل بررســی است؛ اینکه چرا 
فیلم های شاخص کمتر به سراغ اکران 
آن الین آمدند و آثاری به اکران آن الین 
مایل بودند که شانس کمتری برای رفتن 
روی پرده را داشتند. برخی از سینماگران 
مانند مونــا زندی حقیقی معتقدند که 
اکران آن الین بســاط مافیــای اکران 
ســینماها را برچید و مدل اجرایی آن با 

عدالت بیشتر هماهنگ است. 
کارگردان فیلم »بنفشه آفریقایی« 
با اشاره به این موضوع به ایلنا می گوید: 
سینمای آن الین در شکل امروزی اش 
کــه در تلویزیون هــا و نرم افزارهــا در 
دسترس مخاطب است، اگرچه صدمه 
خیلی زیادی به ســالن های سینما زد؛ 
اما محاسنی هم داشت. خیلی از فیلم ها 
لزومی ندارد که بر پرده سینماها اکران 
شــوند، خیلی از فیلم ها هم برای پرده 
عریض ساخته شده اند که متاسفانه به 
دلیل تراکم نمایش فیلم هایی که برای 
پرده عریض سینما ساخته نشدند، این 
فیلم ها به سختی اکران می شوند و گاهی 
حتی هیچ وقت رنگ پرده را نمی بینند. 
گاهی با تماشای برخی از آثار سخیفی 
که در ســینماها اکران می شوند به این 
فکر می کنم ضرورت اکران این فیلم ها 
چه چیزی به غیر از سودجویی عده ای 
است؟ همین موضوع باعث شد بسیاری 
از مخاطبان جدی سینما با سالن های 
سینما قهر کنند و فکر کنند که اصال چرا 

باید به سینما رفت و وقت را برای یکسری 
فیلم های سطحی تلف کرد؟ 

زندی حقیقی این طور ادامه می دهد: 
جمعیت متفکــر و آگاه به دلیل همین 
فیلم های مبتذلی که در سال های اخیر 
در سالن های سینما نمایش داده شده با 
سینما قهر کرده اند؛ اما سینمای آن الین 
توانست بخشی از این تماشاگران موثر 
را با سینما آشتی دهد. یعنی فیلم هایی 
به نمایش درآمدند کــه در زمان اکران 
عمومی به راحتی نوبت اکران نمی گرفتند 
ولی حاال مــردم از طریق اکران آن الین 
می توانند آن ها را بینند و امروز مخاطب 
سینمای جدی و دغدغه مند احساس 
می کند بــه غیر از فیلم هــای مبتذل، 
فیلم های متفاوتی هم ساخته می شود. 
اکران آن الین این مزیت را داشــت که 
سینما مجدد به سبد خانواده ها بازگردد. 
شاید اکران آن الین به لحاظ اقتصادی به 
سالن های سینما ضربه زده باشد اما فاصله 
بین مخاطب و سینما را کمتر کرد و باعث 
آشتی دادن قشرهای زیادی با سینمای 
ایران شــد. من آدم های زیادی را دیدم 
که می گویند چهار پنج سال است که به 
سینما نرفتند اما از طریق اکران آن الین 
مجدد فیلم های ایرانی را تماشا می کنند 
و این اتفاق خوبی است. اگرچه مثل هر 
پدیده جدیدی که وارد می شــود یک 
دوران گذار دارد که باید بگذرد و معایب 
آن برطرف شود؛ اما نفس اکران آن الین 

الزمه سینمای امروز ایران بود.
سهمیکهسینماگرازفروش
دراکرانآنالینمیبرد

سالن های سینما به اذعان بسیاری 
از سینماگران مستقل در دوران پیش 
از کرونا امکان بهره بــرداری عادالنه از 

ظرفیت اکران را بــه فیلم ها نمی دادند 
و پخش کننده هــا به همــراه صاحبان 
ســینما در چینش فیلم ها نقش جدی 
داشتند. به باور بسیاری سهم فروش در 
اکران آن الین مهم ترین مزیت رقابتی 
در مقابل سالن های سینما است. زمانی 
که یک فیلم در ســینما اکران می شود 
با سه ضلع تهیه کننده، پخش کننده و 
سینمادار رو به رو می شــود و بر اساس 
فرمولی که در سیستم پخش فیلم حاکم 
است ســینمادار ۵۰ درصد از درآمد را 
برمی دارد و پخش کننــده ۱۰ درصد را 
و از آن ۴۰ درصد باقی مانده، تهیه کننده 
بایــد هزینه های مربوط بــه تبلیغات، 
ساخت فیلم، خواب سرمایه و سوددهی 
را تأمین کند؛ تا جایی که امیر سیدزاده، 
تهیه کننده سینما، گفته است: »عایدی 
یک تهیه کننده یا سرمایه گذار فیلم تنها 
۳۷ درصد است. ۶۳ درصد باقی مانده به 
سالن های سینما و شرکت پخش تعلق 

می گیرد.«
فرمولاکرانآنالین

چگونهاست؟
در ۲۴ فرودیــن با فیلم ســینمایی 
»خروج« اکران آن الین آغاز به کار کرد و 
پلتفرم ها برای حمایت از این ایده و مقابله 
با ویروس کرونا برای اکران فیلم خروج، 
هیچ درصــدی از فــروش را برای خود 
برنداشــتند؛ تا حمایت مادی و معنوی 
از این اثر داشته باشــند و با پایان اکران 
این فیلم با فرمول ۷۰ به ۳۰ با فیلم های 
خوب، بد، جلف ۲؛ ارتش سری، زیرنظر، 
طال، زن ها فرشته اند۲، لتیان، بی حسی 
موضعی، حکایت دریا، بنفشه آفریقایی، 
کشتارگاه؛ هفت و نیم، ایستگاه اتمسفر، 
تیغ و ترمه، روزهــای نارنجی، دوئت، 
پسرکشــی، حمال طال، بهت، گیلدا، 
هایالیت، تا ابد، نرگس مست، سازهای 
ناکوک، مهمانخانه مــاه نو، قتل عمد و 
مستند جایی برای فرشته ها نیست به 
کار خود ادامه داد. این ۳۰ درصد درحالی 
نهایی شده است که پلتفرم ها همزمان 
دو نقش سینمادار و پخش کننده را در 
اکران آن الیــن همزمان ایفا می کنند و 
برای آثار تبلیغات شــهری و مجازی را 
فراهم می کنند و در این حال بهره آن ها 
از فروش تنها ۳۰ درصد است؛ اما سهم 
تهیه کننده ۷۰ درصد اســت؛ درصدی 
که فورا بعد از پایان اکران به او پرداخت 

می شود.
انحصارو۲۰پلتفرمی

کهمجوزدارند
انحصار در شیوه اکران آن الین یکی 
از بحث های جدی ایــن روزها از ناحیه 
تهیه کنندگان اســت. برخی این شیوه 
اکران و انحصــار دو پلتفرم ها را موجب 
ایجاد فضای تک قطبــی می دانند که 
نتیجه ای جز ایجاد یک جاده یکسویه 
ندارد. این موضوع باعث شــده برخی 
تهیه کنندگان ازجمله علی سرتیپی به 
فکر ایجاد یک پلتفرم تازه در بستر اکران 
آن الین باشند. موضوع انحصار در حالی 

مطرح می شــود که بیش از ۲۰ پلتفرم 
نمایش فیلم مانند فیلیمو، نماوا، فیلم نت، 
فیلمگردی و…از ساترا مجوز دارند که 
تهیه کنندگان براساس انتظارات مادی 
و معنوی، درجــه محبوبیت پلتفرم ها 
انتخاب می کنند سمت کدام یک از آن ها 
بروند. اولین فیلمی که تصمیم گرفت 
مســیری متفاوت برود فیلم سینمایی 
»تورنــادو« به کارگردانی ســیدجواد 
هاشــمی بود که در پلتفرم فیلمگردی 
اکران شد، اما هیچ وقت آمار فروشی از 
این فیلم اعالم نشد. انیمیشن سینمایی 
»آخرین داستان« ســمت پلتفرم آپرا، 
رفت و با فروش ۱۷ هزار بلیت به فعالیت 
خود پایان داد؛ و آبان یــازده ۶۰ راهی 
فیلم خانــه، لنز و فیلمگردی شــد که 
میزان استقبال مخاطب از آن را ۵۰ هزار 
بازدید اعالم کردند. آخرین فیلمی هم 
که به تازگی قرار است در اکران آن الین 
روی پلتفرم هایی غیر از فیلیمو و نماوا 
پخش شود فیلم مشمشه ساخته شاهد 
احمدلو اســت که از اواخر آذر قرار است 
در آپرا اکران شود.  سیدجمال ساداتیان، 
تهیه کننده سینما، با اشــاره به برخی 
نارضایتی ها از برخورد برخی پلتفرم ها در 
اکران آن الین و همچنین ایجاد انحصار 
در این حوزه به ایلنــا می گوید: اتحادیه 
تهیه کنندگان و شــورای مرکزی این 
اتحادیــه باید نقش خــودش را در این 
موضوع ایفا کند، بایــد نقطه نظرات و 
شکایت های تهیه کنندگان را دریافت 
کند و با صاحبان پلتفرم ها جلسه بگذارد تا 
به سازوکاری برای نحوه قراردادها دست 
پیدا کنند. اینکه تهیه کنندگان به صورت 
تک نفره با این پلتفرم هــا وارد مذاکره 
شوند امر پسندیده ای نیست، کارکرد 

صنوف همین است. 
صنوف تشکیل می شــوند تا رابط 
بین اعضای صنــف و مصرف کننده ها 
باشــند. در این زمینه به نظرم اتحادیه 
تهیه کنندگان کم کاری کرده اســت و 
باید درددل تهیه کنندگان را بشنوند و 
برای معضالت آن راه حلی پیدا کنند. اگر 
امروز شاهد انحصار در زمینه پلتفرم های 
پخش فیلم هستیم به دلیل کم کاری باقی 
پلتفرم هاست که از رده خارج شدند. در 
ابتدا ۱۲ پلتفرم فعالیــت می کردند و 
االن ۱۰ تای آن ها دیگر کار نمی کنند. 
البته به تازگی باخبر شــدم قرار است 
برخی تهیه کنندگان درزمینه راه اندازی 
پلتفرم های جدید کارهایی انجام دهند 
که به نظرم اتفاق خوبی اســت و باعث 
ایجاد رقابت در این عرصه می شود. ایجاد 
فضای رقابتی بین پلتفرم ها باعث بروز 
ابتکارهای جدید می شود که حاصلش 
برای سینمای ایران مفید خواهد بود. به 
نظر می رسد با توجه به پتانسیل اکران 
آن الین و گســترش و دنباله دار شدن 
بیماری کرونا؛ سینمای ایران باید بیش 
از گذشته نسبت به استفاده از ظرفیت 
اکران آن الین و رفــع نواقص و معایب 

آن فکر کند.

»اکرانآنالین«؛جایگزینینجاتبخش،شبحیآسیبزایاعرصهمافیاوانحصار؟

سینما دربرابر یک رخداد چندوجهی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

درپیابتالبهکرونا؛
 صداپیشه پیشکسوت 

سینمای ایران درگذشت
چنگیــز جلیلونــد، 
صداپیشــه پیشکسوت 
سینمای ایران، در پی ابتال 
به بیمــاری کووید-۱۹ 
در تهران درگذشــت. به 

گزارش خبرگزاری ایلنا، این دوبلور سرشــناس از 
یک ماه پیش به ویروس کرونا دچار شده و چند روز 
بود که به علت وخامت بیماری در بیمارستانی در 
تهران بستری بود.  به گفته پزشکان، پیش از بستری 
شدن در بیمارســتان 8۰درصد ریه های جلیلوند 
درگیرشده  بود. چنگیز جلیلوند در فیلم های ماندگار 
سینمای جهان به جای ســتارگانی مانند مارلون 
براندو، پل نیومن، برت لنکستر، ریچارد برتون، پیتر 
اوتول، یول براینر، کلینت ایســتوود، دین مارتین 
حرف زده است.  عالقه مندان هنرهفتم همچنین 
صدای وی را روی گفتار هنرپیشــه های ایرانی از 
جمله محمدعلی فردین، بهروز وثوقی، ناصر ملک 

مطیعی، ایرج قادری و سعید راد به یاد دارند.
    

 حضور »اسکی باز« 
در 11 جشنواره بین المللی 

فیلــم ســینمایی 
»اســکی باز« ســاخته 
فریــدون نجفی تاکنون 
در چندین جشــنواره 
بین المللی حضور داشته 

و موفق به کسب جوایز متعدد شده است.  به گزارش 
ایلنا، فیلم سینمایی »اســکی باز« به کارگردانی 
فریدون نجفی و تهیه کنندگــی محمد احمدی 
که پخش بین الملل آن را سازمان سینمایی حوزه 
هنری برعهــده دارد، تاکنون حضــور موفقی در 
جشنواره های بین المللی داشته است که می توان از 
این میان به حضور در بخش رقابتی بیست و یکمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم المپیا در کشور یونان 
اشاره کرد که موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از 
این جشنواره نیز شد. از دیگر جوایز این فیلم می توان 
به دریافت جایزه نقره ای دهو از بیست و یکمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم زنگبار اشاره کرد. همچنین 
این فیلم از نامزدهای دریافت جایزه هفتمین دوره 
جشــنواره بین المللی کودک شــارجه بود. دیگر 
حضورهای بین المللی این فیلم عبارتند از: جشنواره 
بین المللی فیلم کمبریج در کشــور انگلســتان، 
جشنواره بین المللی فیلم کودک یونیورسال ترکیه، 
جشنواره آی اف آی ایرلند، جشنواره کودک کلکته 
هند، جشــنواره فیلم ایرانیان سوئیس، جشنواره 
یونیورسال کیدز کشور ترکیه، جشنواره ریمباو دو 
سینمای کشور فرانسه و همچنین جشنواره فیلم 
ایرانیان لندن. »اسکی باز« همچنین در سال ۱۳۹۷، 

کاندیدای جایزه آکادمی آسیا پاسیفیک شد. 
    

تهیهکنندهسینما:
 برگزاری جشنواره فیلم فجر امسال، 

حیف و میل کردن بودجه است
یــک تهیه کننــده 
ســینما معتقد است: با 
توجه به این که امســال 
تعداد آثار تولیدشــده 
بســیار اندک اســت، 

برگزاری جشــنواره فیلم فجر یعنی از بین بردن 
بودجه ای کــه می تواند صرف بهبود معیشــت 
هنرمندان بیکار شــود. سید امیر ســیدزاده در 
گفت وگو با هنرآنالین گفت: قطعاً میزان تولیدات 
ســینمایی برای جشــنواره آن قدر نخواهد بود 
که به روال معمول ســال های گذشته جشنواره 
داشته باشــیم و شــاید نصف آن هم نخواهد بود.  
تهیه کننده »ریســت« افزود: به دو دلیل مخالف 
برگزاری جشنواره هســتم، اول خطر جانی که با 
شــیوع ویروس کرونا به همراه دارد و دوم این که 
استقبالی از برگزاری جشــنواره صورت نخواهد 
گرفت. مگر جشنواره فیلم کودک و نوجوان برگزار 
نشد! چه میزان بازخورد مثبت داشت و تا چه اندازه 
از آن استقبال شــد؟  به گفته او،  بهتر است بودجه  
جشنواره صرف معیشت هنرمندانی شود که با آبرو 
یک سال است بیکار هستند و منبع درآمد دیگری 
ندارند. هنرمندانی که کاری جز هنر و سینما ندارند 
و االن با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی پروژه ها بیکار 

مانده اند، اما آبرومندانه زندگی می کنند.

پردهنقرهای

در ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات، بیشتر 
جوایز به فیلم های ایرانی تعلق گرفت.

رویا ســادات، از بنیانگذاران و رئیس این جشــنواره به 
بی بی سی گفت: با آنکه داوران بیشتر از کشورهای اروپایی و 
امریکا، هند و روسیه بودند، بیشتر جوایز به فیلم هایی از ایران 
تعلق گرفت. او افزود که "این قدرت سینمای ایران را نشان 
می دهد". ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات با 
معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز –به شــرح زیر- در قصر 

دارالمان کابل پنجشنبه ۲۹ آبان به کار خود پایان داد. 
فیلمهایبلندداستانیبخشمسابقهبینالملل

- بهترین فیلم بلند داســتانی )با موضــوع زنان(: برنده 
تندیس گوشواره زرین: "حوا، مریم، عایشه" از صحرا کریمی.
- بهترین فیلم بلند داستانی )با موضوع سینمای جهان(: 
برنده تندیس گوشــواره زرین: فیلم "متری شیش و نیم" 

سعید روستایی.

- برنده جایزه بهترین بازیگر زن بطور مشــترک: ســارا 
بهرامی برای فیلم "دارکوب" از ایران و روبی رویز برای فیلم 

"ایسکا" از فیلیپین فیلم های کوتاه داستانی و انیمیشن.
فیلمهایکوتاهداستانیوانیمیشن

بخشمسابقهبینالملل
- بهترین فیلم کوتاه داستانی: برنده تدیس گوشواره برنز: 

آزاده موسوی برای "مالقات" از ایران.
- بهترین انیمیشن: برنده تندیس گوشواره برنز: ملیحه 

غالمزاده برای انیمیشن "کالف" از ایران.
- بهترین انیمیشن: برنده لوح تقدیر ویژه داوران: ناتالیا 

میرزویان، برای انیمیشن "پنج دقیقه تا دریا."
فیلمهایبلندوکوتاهمستند

- بهترین فیلم مستند بلند، برنده تندیس گوشواره برنز: 
هادی زارعی و مهدی زارعی برای فیلم مستند "خاتمه" از 

ایران.

- بهترین فیلم مستند بلند: لوح تقدیر ویژه داوران: حسن 
فاضلی برای فیلم "رهگذر نیمه شب"

- بهترین فیلم مســتند کوتاه: برنده تندیــس برنز: آنا 
آنتونوپولو برای فیلم "کلونیکی" از یونان.

فیلمهایبخشمسابقهداخلی
- بهترین بازیگرزن: برنده تندیس گوشواره زرین: وجیه 

خالقی برای فیلم "فریاد بی صدا."
- بهترین فیلم: برنده تندیس گوشواره زرین: عبدالحمید 

ماندگار برای فیلم "بی رنگ."
- جایزه بهترین کارگردانی: نسرین حسینی برای فیلم 

فریاد "خاموشی"
- جایزه بهترین فیلمنامه: سید زهیر موسوی برای فیلم 

"خانه امن"
- جایزه بهترین فیلمبرداری: خادم حســین بهانم برای 

فیلم غارتگران

- جایزه بهترین تدوین: مرســل عزیز برای فیلم "خانم 
دریایی."

- جایزه بهترین صدا: خالد درودگر بــرای فیلم "زنی با 
کفش های بنفش"

- جایزه بهترین بازیگر مــرد: احمد نوید نوین برای فیلم 
"داستان یک داستان"

- فیلم خداحافظ دختر شــیرازی ســاخته افشــین 
 هاشــمی نیز به دلیل نــگاه ویژه بــه زنان لــوح تقدیر 

دریافت کرد.

فیلم های ایرانی؛ برنده بیشترین جوایز جشنواره فیلم زنان هرات
جشنواره
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