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فیلمهای جدید هم گیشه را گرم نکرد

فزار»درچهارروزابتداییاکران،نزدیک
صبا کریمی «عل 
به ۸۷۴میلیونتومانفروشداشتهاست.همچنین«سلفی
با دموکراسی» و «پسران دریــا» به ترتیب  ۹میلیون و یک
میلیون تومان فروش داشتهاند و به نظر میآید در میان آثار
فزار» مخاطب بیشتری
تازه اکران شده ،فیلم پرحاشیه «عل 
داشتهاست«.انفرادی»بهکارگردانیاطیابیدرهفتهگذشته

خبر
روز

یک دقیقه سکوت
به احترام آبادان
در رونمایی
آلبوم عقیلی!

مراسم رونمایی
از آلبوم موسیقی
«سپردمت به جادهها»
با اجرای ساالر عقیلی
و با یک دقیقه سکوت به
احترام مردم داغدیده
آبادان برگزار شد.
عقیلی در این مراسم
گفت :مدتهاست که
آلبومهای موسیقی در
فضای مجازی پخش
میشوند که من آن را
نمیپسندم؛ چرا که
یک اثر موسیقی برای
من به صورت فیزیکی و
قرار گرفتن در کتابخانه
خانههایمان معنا پیدا
میکند و شاهد این
هستم که همکاریام با
مسعود پیروی و بهنام
ابوالقاسم به خانههای
مخاطبانمان برود.

فرهنگ
و هنر

جم
الساداتیان

تهی هک

نند
هوسینمادار

زهره کهندل درخواستتعطیلی 20سینمایقدیمی
ونوستالژیک،درشرایطیکهامکاننوسازیوبازسازیآنها
وجوددارداماسرمایهگذاریپایکارنمیآید،ضربهدیگری
برپیکرنحیفسینمایکشورمانزد.افزایشقیمتبلیتو
بیرغبتیمردمبرایتماشایفیلمدرسالنهایسینمابه

◾

◾بــه نــظــر شــمــا وضعیت
سینماها در ســال پیش رو چه
خــواهــد شــد و ســال ـندارانــی که
آسیبهای زیادی را در دو سال
کرونایی پشت ســر گذاشتند،
امــســال مـیتــوانــنــد امــیــدوار به
جبران بخشی از ضررهایشان باشند؟

◾

به نظرم شرایط عمومی جامعه ،تماشای فیلم
کمدی را میپسندد و بیشتر این فیلمها هم در
حد متوسط هستند امــا همین که یک لبخند
روی لب مردم مینشانند حاکی از این است که
جامعه نیاز به فرصتی برای فراموشی غمهایش
دارد.
فیلمهای اجتماعی کــه بــه معضالت جامعه
میپردازند ممکن است برای مخاطب التهابآور
بــاشــد و جــامــعــه در ش ــرای ــط فــعــلــی ب ــه خــاطــر
تنگناهای اقتصادی و معیشتی به انــدازه کافی
مضطرب است بنابراین مردم دوست دارند برای
دو ساعت هم که شــده از ایــن اضــطــراب رهایی
یابند برای همین فیلمهای طنز را میبینند .ضمن
اینکه اگر فیلم طنزی ،ساختار و فیلمنامه خوبی
داشته باشد قطعا ًفروش باالتری هم دارد.

◾

◾برای شما فیلمنامه طنز ،اولویت ساخت دارد؟
اگر فیلمنامه خوبی باشد حتما ًآن را میسازم.
من سالها پیش فیلم «دایره زنگی» را که رگههای
طنز داشت تهیهکنندگی کردم .اگر فیلمنامهای
همراستا با دیدگا هها و مسیر فکری من باشد
و رگههای طنز هم داشته باشد به ساختن آن
فکر میکنم.

فیلم به بیش از ۹۰۰میلیون تومان رسیده است« .موقعیت
فزار» از پرمخاطبترین فیلمهای هفته
مهدی» پس از «عل 
قبلبودهکهبهرقمفروشکلیبیشاز ۱۲میلیاردتومانرسیده
است«.مجبوریم»بهکارگردانیرضادرمیشیاننزدیکبهیک
میلیاردتومانفروشداشتهاست.همچنین«مغزاستخوان»
ازابتدایاکرانبیشازیکمیلیاردو ۶۰۰میلیونتومانفروش

دلیلگرانتمامشدنآنبرایخانوادهها،هشدارافتمیزان
فروشفیلمهایسینماییرامیدهد.باافزایشتورموگران
شدنزنجیرهایکاالهاوخدمات،بهتبعآنهزینههایتولید
فیلمهایسینماییهمباالخواهدرفتودرشرایطیکهقیمت
بلیتهاباالرفتهوساختفیلمبرایتهیهکنندهگرانتمام

کردهاست«.المینور»ساختهداریوشمهرجویینیزبهفروش
یک میلیارد و  ۳۲۷میلیون تومانی دست پیدا کرده است.
فیلمهای«شادروان»«،روزصفر»و«مردبازنده»همازجمله
فیلمهایی هستند که از نوروز همچنان اکران میشوند و به
ترتیب حدود ۹میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان ۸،میلیارد و۶۰۰
میلیونتومانو ۶میلیاردو ۲۰۰میلیونتومانبلیتفروختهاند.

میشود،آیارغبتیبرایساختفیلمسینماییجدیدوجود
دارد؟دراینبارهوموضوعاتمرتبطباوضعیتپیشروی
سینمادرسالجاریباجمالساداتیان،تهیهکنندهوسینمادار
باسابقهکشورمانگفتوگوکردیمکهمشروحآنرادرادامه
میخوانید.

گفتوگو با جمال ساداتیان ،تهیهکننده و سینمادار درباره وضعیت پیش روی سینما

هزینههای تولید فیلم
به شدت باال میرود

بــه نــظــرم مــســائــل زیـ ــادی دس ــت بــه دس ــت هم
داده تا به سینما آسیب وارد شده اســت .یکی
بحث کرونا بود که مردم پس از دو سال از شرایط
سخت روزهای کرونایی خارج شدند و هنوز هم
مالحظات بهداشتی را دارنــد .موضوع دیگر که
مهمتر از افزایش قیمت بلیت سینماهاست،
شرایط عمومی کشور است که باید پس از دوران
نقاهت کرونا به کشور آرامش تزریق شود.
در شرایطی که قیمتها باال رفته و معیشت مردم
سختتر شده ،طبیعی است که رغبتی برای رفتن
به سینما و تماشای فیلم نداشته باشند .دغدغه
امروز مردم ،اولویتهای معیشتی است و کمتر
کسی به سینما رفتن حتی بــرای سرگرمی فکر
میکند .با وجود همه این مشکالت ،تجربه نشان
داده اگر مردم با فیلمی ارتباط برقرار کنند ،آن
فیلم میفروشد و سینما از این شکل رخوتآلود
خارج میشود.
تــاکــنــون فــیــلـمهــایــی کــه م ــورد نــظــر م ــردم واقــع
شـدهانــد توانستهاند فــروش خوبی هم داشته
باشند و پای مردم را به سینماها باز کردند .در
واقــع فیلمهایی که بتوانند با مخاطب ارتباط
برقرار کنند میتوانند چراغ سینما را روشن نگه
دارند.
◾بیشتر این فیلمهای پرفروش هم آثــار کمدی
هستند ،چــرا پرفرو شترین فیلمهای اجتماعی
به پای فــروش متوسط فیلمهای کمدی در گیشه
نمیرسند؟

پرفروش ترین فیلم در حال اک ـران بــوده و به رقم فــروش ۲۲
میلیارد و ۶۸۰میلیون تومان رسیده است .اما «سگبند» که
مدتیقبلنسخهایازآنقاچاقهمشدازابتدایاکرانتاکنون
نزدیکبه ۳۴میلیاردتومانفروشداشتهاست.
«چند میگیری گریه کنی »۲به کارگردانی علی توکلنیا
سومین فیلم پرفروش هفته گذشته بود که فروش کلی این
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بازگشت سرمایهام هستم.
االن تولید یــک فیلم سینمایی ب ــاالی 10 -12
میلیارد تومان هزینه دارد.
امسال هم با موج تورمی که پیش آمده ،معلوم
نیست هــزیــنــه تــولــیــد چــقــدر ب ــاال ب ــرود ضمن
ایــنــکــه 2-3مــیــلــیــارد تــومــان هــم هــزیــنــه پخش
بــه آن اضــافــه مـیشــود کــه دسـتکــم 15میلیون
تــومــان بــایــد هــزیــنــه کــنــیــد تــا فــیــلــم روی پــرده
برود.
چنین فیلمی باید  50میلیارد تومان بفروشد که
دخل و خرجتان سربهسر شود .االن چه فیلمی
 50میلیارد تومان میفروشد؟!

◾

◾شما بــا سعید روســتــایــی کــار کــردیــد ،فیلم او
«بـ ــرادران لیال» بــا وجــود نداشتن مجوز اک ــران از
ارشاد در جشنواره کن شرکت کرده ،ممکن است
این ماجرا برای او مشکلساز شود؟

گزيده

◾

من فکر میکنم فیلمهای سعید روستایی با دیگر فیلمهای سینمایی متفاوت باشد چون در فیلمهایش ،استانداردهای سینمایی
را رعایت میکند و به نظرم وزارت ارشاد بایستی با مماشات بیشتری با او برخورد کند.
روستایی هم بایستی قوانین را رعایت کند اما زمان محدودی برای شرکت در جشــنواره کن داشت و فرصت کافی برای گرفتن
مجوز اکران در داخل ایران را نداشت.

◾با توجه به اینکه شما از سینمادارهای باسابقه
هستید ،وضعیت سینمادارها را در سال پیش رو
چطور پیشبینی میکنید ،آیا به تعداد سینماهایی
که قــرار اســت تغییر کــاربــری دهند یا درخواست
تعطیلی دارند ،اضافه خواهد شد؟

ببینید سینماهای متعلق به 50-60ســال پیش
دیــگــر نــمـیتــوانــنــد خــودشــان را بــا فــنــاوری روز
هماهنگ کنند بنابراین مردم برای تماشای فیلم
به پردیسها و مالها میروند که خدمات جانبی
و ســروی ـسهــای بیشتری همچون پارکینگ،
آسانسور ،کافیشاپ ،رســتــوران و مراکز خرید
دارنــد و فضای عمومی مطلوبتری بــرای مردم
ایجاد میکنند تا اینکه به یک سالن قدیمی برای
تماشای فیلم بروند.
به نظرم در ســال جــاری بیش از  100سینمای
جدید به مدار سینمایی کشور اضافه میشود
و تا دو سال آینده قطعا ً 400سالن سینمایی به
تعداد سالنها افــزوده خواهد شد .ما برای این
سالنها باید تولید محتوا کنیم ،فیلمهای خارجی
بایستی اج ــازه نمایش پــیــدا کنند ،فیلمهای
داخلی هم متناسب با نیاز و ذائقه مردم ساخته
شوند چون فیلمهای سینمایی برای مردم تولید
میشوند و بایستی همراستا با خواسته و مطالبه
مخاطب باشند.
فیلمها خ ــوب بــاشــنــد ،سینما هــم رون ــق پیدا
میکند .اگر 3درصد جامعه هم به سینما بروند

جمعیت 2میلیون و  400هــزار نفری مخاطب
را داری ــم کــه در ص ــورت استقبال از یــک فیلم
سینمایی  100میلیارد تــومــان گ ــردش مــالــی را
ب ــرای آن فیلم بــه هــمــراه دارد .بــه نــظــرم بخش
زیــادی از ماجرا به کیفیت فیلمها برمیگردد،
پس از آن کیفیت خدما تدهی در سالنهای
سینمایی.

◾

◾سالنهایی که در مجتمعهای تجاری و مالها
راهانــدازی میشود کوچک هستند و پرده نمایش
خیلی بزرگی ندارند ،آیا این مطابق با استانداردهای
نمایشی یک فیلم سینمایی است؟

بــاالخــره ایــن هــم یــک شــیــوه نمایش اس ــت .در
گذشته تمایل داشتند تک سالنهای بزرگ برای
نمایش فیلم داشته باشند اما اکنون استانداردها
تغییر کرده و سبد اکران متنوع شده است .مثال ً
چندی پیش پردیس سینمایی هدیشمال را
در تهران افتتاح کردیم که  6سالن و در مجموع
 420صندلی دارد چون سالنها کوچک هستند،
سریع پر میشوند.
ضمن اینکه فیلمهای بیشتری را هم میتوانیم
نــمــایــش دهــیــم .م ــردم از ای ــن شــیــوه نمایشی
استقبال خوبی کرد هاند .مجتمعی که  6سالن
دارد به راحتی میتواند  9فیلم اکــران کند ،این
فهرست متنوع پیش روی مخاطب قرار میگیرد
و دست او برای انتخاب باز است.

◾

◾احتماال ًهزینههای تولید فیلم در سال جاری
باال میرود ،آیا این اتفاق از میزان تولید فیلمهای
سینمایی خواهد کاست؟

امسال هزینههای تولید فیلم سینمایی به شدت
بــاال مـ ـیرود و قطعا ً در مــیــزان ساخت فیلمها
اثرگذار است اما اگر وزارت ارشاد به دلیل شرایط
بحرانی پیش آمــده ،فیلترهایش را کمتر کند و
اجــازه بدهد تولیدکنندگان متناسب با نیاز و
سلیقه مخاطبان فیلم بسازند ،میشود از این
گذرگاه سخت عبور کرد.
مـ ــا در یـ ــک بـ ــحـ ــران اج ــت ــم ــاع ــی و تــنــگــنــای
اقتصادی قــرار گرفتیم و اگــر فیلمها بــه خاطر
س ــخــتگ ــی ــری وزارت ارش ـ ـ ــاد کــیــفــیــتــشــان
کـ ـ ــم شـ ـ ـ ــود در جـ ـ ـ ــذب مـ ــخـ ــاطـ ــب م ــوف ــق
نمیشوند.

◾

◾شما بعد از «متری شیش و نیم» فیلم جدیدی
نساختید ،دلیلش چیست؟

چــون بستر ساخت فیلمنامههایی که دوست
دارم فیلمشان را بسازم ،فراهم نیست .برایم
فــرقــی نـ ــدارد کــه ک ــارگ ــردان فــیــلـماولــی بــاشــد یا
بــاتــجــربــه ،فیلمنامه خ ــوب بــرایــم مــهــم اســت.
قصههایی را دوست دارم که تلنگر اجتماعی بزند
ولی بستر تولید این جنس کارها در حال حاضر
فراهم نیست.
به هر حال من هم مانند همه تهیهکنندهها نگران

مــن فکر میکنم فیلمهای سعید روستایی با
دیگر فیلمهای سینمایی متفاوت باشد چون
در فیلمهایش ،اســتــانــداردهــای سینمایی را
رعایت میکندو به نظرم وزارت ارشاد بایستی با
مماشات بیشتری با او برخورد کند.
روستایی هم بایستی قوانین را رعایت کند اما
زمــان مــحــدودی بــرای شرکت در جشنواره کن
داشت و فرصت کافی برای گرفتن مجوز اکران در
داخل ایران را نداشت.
قطعا ًپــس از جــشــنــواره فرایند اداری اک ــران را
س ــپ ــری خـــواهـــد کــــرد کـــه بـــه عـــنـــوان رئــیــس
هیئتمدیره دفتر پخش خانه فیلم در تالش
هستم این فیلم در مردادماه اکران شود.
اگرچه من موافق این نیستم که فیلمهای ایرانی
شرکتکننده در جشنوارههای خارجی باید مجوز
اکران در داخل را داشته باشند چون این اجازه و
اختیار را باید به صاحبان اثر داد که آثارشان را به
جشنوارههای خارجی بفرستند.
ضمن اینکه نگاه در داخــل کشور بــا خــارج از
کشور متفاوت است ،ما فیلمها را در جشنواره
فجر ،اکران عمومی میکنیم ولی جشنوارههای
خارجی ،اکــران بسیار محدودی بــرای منتقدان
دارند که شاید یک فیلم نهایتا ًبرای کمتر از یک
هزار نفر نمایش داده شود و نمایش فیلمی بدون
ممیزی برای یک هزار نفر نمیتواند جریانسازی
کند.
باید خط قرمزهای کلی وجــود داشته باشد و
تولیدکنندگان از آن خط قرمزها عبور نکنند ولی
فیلمهای خودشان را بسازند نه اینکه فیلمی که
مجوز ساخت دارد ،ملزم به گرفتن مجوز اکران
هم باشد ،گاهی فیلمی که مجوز ساخت دارد
به دلیل تصمیمهای سلیقهای و دخالتهای
اشتباه اکــران نمیشود .ایــن سختگیریهای
سلیقهای ممکن اســت موجب از دســت دادن
سرمایههای هنری کشورمان و دلسردی آنان در
تولید آثار داخلی شود.
وقــتــی احــســاس کنند در ای ــران شــرایــط تولید
فیلم خــودشــان را نــدارنــد مــهــاجــرت میکنند
در حالی کــه باید بستر بــروز خالقیت را بــرای
نــیــروهــای ج ــوان و مستعد کــشــورمــان فــراهــم
کنیم.

