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 بازنشر فیلمی از عزت اهلل انتظامی 
در سالگرد موزه سینما

زنده یاد عزت اهلل انتظامی ۲۰سال قبل در مراسم افتتاح 
موزه سینما در باغ فردوس خواسته بود به یادگارهای 
این موزه با چشــم دل نگاه شــود. سال ۱۳۷۷ موزه 
سینما با تالش شورای برپایی موزه متشکل از عزت اهلل 
انتظامی، جمال امید، بهزاد رحیمیان، عزیز ساعتی و 
امیر اثباتی در عمارتی بازسازی شده در کوچه پیرنیا 
واقع در خیابان الله زار افتتاح شــد و حسن حبیبی 
معاون اول رئیس جمهور وقت تحت عنوان »برداشت 
اول« کالکــت آن را زد.در آن دوران به دلیل کمبود 
فضا و مساحت کم ســاختمان، به پیشنهاد سیف اهلل 
داد معاون وقت امور سینمایی مقرر شد باغ فردوس 
که مرکز آموزش فیلم سازی بود، در اختیار موزه قرار 
گیرد؛ جایی که پیشــینه عمارت آن به زمان قاجار و 
دوستعلی خان معیرالممالک می رسید. در باغ فردوس 
در دوران پهلوی اول، مدرســه شــاپور تأسیس شده 
بود و در ســال ۱۳۵۰ پس از مرمت و بازســازی به 
ستاد جشــن هنر شیراز تبدیل شــد و بعد به عنوان 
یک مرکز فرهنگــی مورد بهره برداری قرار گرفت که 
تا انقالب ۱۳۵۷ ادامه پیدا کرد.ســرانجام در ســال 
۱۳۸۱، پس از دو ســال بررسی و مطالعه بنا با کمک 
ســازمان میراث فرهنگی و طراحی مناسب و منطبق 
با مختصات فضا، انتقال موزه ســینما به محل جدید 
تحقق یافت و طی مراسمی با حضور عزت اهلل انتظامی 
و ترانه علیدوستی، اولین و آخرین بازیگرانی که تا آن 
زمان موفق به کســب جوایز بین المللی شده بودند، 
کالکت »برداشــت دوم« موزه با حضور سید محمد 
خاتمی زده و موزه سینما رسماً افتتاح شد.در مراسم 
افتتاحیه موزه در تاریخ ۲۸شــهریور ۱۳۸۱ عزت اهلل 
انتظامی در ســخنانی گفته بود: »سینمای ایران در 
جهان کنونی )آن زمان( جایگاه بسیار باارزشی دارد و 
ما سال هاست که در زمره ۱۵ کشور نخست دنیا قرار 
داریم؛ البته از نظر فیلم سینمایی، نه سالن سینمایی. 
امروز با گشایش موزه ســینما از منظر داشتن موزه 
سینمایی در ردیف کشــورهای استثنایی قرار داریم 
و به نســل تازه، برومند و بالنده این کشــور کهن اما 
جوان، می گویم که با چشــم دل به آثار و یادگارهای 

موزه نگاه کنید.«

پیام خانه سینما برای مهسا امینی
جامعه اصناف سینمایی ایران با انتشار پیامی تأسف 
عمیق خود را از برخورد منجر به درگذشــت مهســا 
امینــی اعالم کرده و خود را شــریک غــم خانواده 
محترم او دانســت.در بخش های از پیام هیأت مدیره 
خانه سینما آمده است: »اینک جامعه ایران در بهت 
ایــن حادثه ناگوار و غیرقابل توجیــه فرورفته و خانه 
ســینمای ایران مصرانــه از تمامی متولیان کشــور 
می خواهد تا برخوردهای ســلیقه ای، قهری و همراه 
با خشــونت در مواجهه با تمام زنان و دختران ایران 
پایان یابد. بی شــک هر خشونتی، خشونتی جدید را 
بازتولید کرده که به ایجاد فاصله ها می انجامد. حفظ 
جان انسان ها و پاسداشــت کرامت انسانی مهم ترین 
نیاز فرهنگی کشور است.« انجمن صنفی کارگردانان 
سینمای مســتند و کانون کارگردانان سینمای ایران 
هم برای مهسا امینی پیام تسلیتی جداگانه داده است. 
مهسا امینی دختر ۲۲ساله ای بود که چهارشنبه هفته 
گذشــته از سوی نیروهای امنیت اخالقی بازداشت و 
به دنبال آن اعالم شد او همان روز دستگیری در مقر 
انتظامــی دچار عارضه قلبی شــد و به رغم انتقال در 
بیمارستان کسری و تالش پزشکان، بعدازظهر جمعه 

درگذشت.

»لئوناردو داوودنژاد« به خانه 
هنرمندان می رود

نمایش »لئوناردو داوودنژاد« به کارگردانی حســین 
کشــفی اصل هم زمان با نخســتین اجرای خود در 
ســالن انتظامی خانه  هنرمندان ایران از پوستر خود 
رونمایــی کرد. به نقل از روابط  عمومی گروه، نمایش 
کمدی »لئوناردو داوودنژاد« به نویســندگی محسن 
میرزاخانی و کارگردانی حسین کشفی اصل، اجرای 
عمومی خــود را از روز ۲۷ شــهریورماه در ســالن 
انتظامی خانــه  هنرمندان آغاز کرد. از پوســتر این 
نمایش که پیش ازاین در رســانه ها منتشرنشده بود 
نیز هم زمان با نخســتین اجرا رونمایی شد. محسن 
میرزاخانی نمایشــنامه  این تئاتر کمدی را با الهام از 
نمایشــنامه  »هنر« اثر یاسمینا رضا با ترجمه  علیرضا 
کوشک جاللی نوشته اســت.در خالصه  داستان این 
نمایش آمده اســت: تقابل و رویارویی ســه رفیق بر 
ســر یک تابلِو نقاشی اثر استاد »لئوناردو داوودنژاد«.

فرید رحمتی، محســن  رضوی نیا و میالد  کرباسی در 
نمایش »لئونــاردو داوودنژاد« به عنوان بازیگر حضور 
دارنــد. دیگر عوامل اجرا عبارت انــد از بهناز اصغری 
تهیه کننده، ایمان یزدی مجری طرح، مریم حسنی، 
مرضیه حســنی، علیرضــا فیروزآبادی دســتیاران 
کارگردان، حســین کشــفی اصل طــراح صحنه و 
لباس، کیمیا جواهری طراح گریم، اشکان قازانچایی 
طراح گرافیک، مهدی عمادی عکس و ساخت تیزر، 
احمدرضا حجــارزاده امور رســانه و روابط  عمومی. 
نمایش »لئوناردو داوودنژاد« هر شب غیر از شنبه ها، 
ساعت ۱۹ در سالن عزت اهلل انتظامی خانه  هنرمندان 

ایران اجرا می شود.

»وودی آلن« از سینما خداحافظی می کند

»وودی آلن« در یک مصاحبه جدید عنوان کرد پنجاهمین 
فیلمش، آخرین حضور او در سینما خواهد بود. به نقل از 
ددالین، »وودی آلن« کارگردان ۸۶ ساله و کهنه کار سینما 
 »La Vanguardia« در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی
تأیید کرد پنجاهمین فیلم بلند کارنامه سینمایی اش را 
با عنوان  »زنبور ۲۲« پاییز امسال در پاریس کارگردانی 
خواهد کرد و دیگر فیلمی نخواهد ساخت. او همچنین 
عنوان کرد می خواهد بیشــتر روی نویسندگی تمرکز 
کنــد و پروژه بعدی او نگارش یک رمان خواهد بود. این 
اولین باری نیست که آلن درباره عقب نشینی از تجارت 
سینما صحبت می کند و چندی پیش در گفت وگو با الک 
بالدویــن نیز گفته بود قصد دارد یک یا دو فیلم دیگر را 
کارگردانی کند، چرا که »هیجان تجربه سینمایی از بین 
رفته است«.دو فیلم اخیر »آلن« شامل »یک روز بارانی 
در نیویورک« در سال ۲۰۱۹ و »جشنواره ریفکین« در 
سال ۲۰۲۱ که در اسپانیا مقابل دوربین رفت، هر دو در 
طول همه گیری اکران شدند و فیلم »جشنواره ریفکین« 
عملکرد خوبی در گیشه نداشت، اما فیلم »یک روز بارانی 
در نیویورک« با بازی »تیموتی شاالمی« و »ال فانینگ« 
در صدر جدول گیشه نیز قرار گرفت.»یک روز بارانی در 
نیویــورک« همچنین اولین فیلمی بود که پس از پایان 
قرارداد ساخت پنج فیلم »وودی آلن« با آمازون در نتیجه 
حواشی پیرامون شکایت دخترخوانده اش »دیلن فارو« 
مبنی بر سوءاســتفاده جنسی، اکران شد. جنجال هایی 
پیرامون »آلن« به دنبال اتهامات سوءاستفاده از »دیلن 
فارو« در مســتندی از کمپانی HBO محصول ۲۰۲۱ 
موردبررسی قرار گرفته، اما »آلن« این اتهامات را رد کرده 
است.این کارگردان ۸۶ساله تاکنون ۲۴بار نامزد اسکار و 
چهار بار برنده آن شــده که این جوایز شامل یک اسکار 
بهترین کارگردانی و سه جایزه اسکار بهترین فیلم نامه 
غیراقتباسی می شود. »آنی هال«، »صحنه های داخلی«، 
»منهتن«، »خاطرات اکلیلی«، »امتیاز نهایی«، »آلیس«، 
»ویکی کریستینا بارسلونا«، »گلوله های بر فراز برادوی«، 
»آفرودیت قدرتمند«، »نیمه شــب در پاریس«، »تقدیم 
به ُرم با عشق«، »یاسمن غمگین«، »کافه سوسایتی« و 
»مرد بی منطق« از جمله دیگر ساخته های این کارگردان 

صاحب نام سینمای جهان است.

نام جیمز ارل جونز بر سردر تئاتر برادوی
با حضــور شــماری از چهره های مطرح، ســالن 
نمایشــی در برادوی به نام جیمز ارل جونز بازیگر 
۹۱ساله سیاه پوست شــد. به نقل از ورایتی، سال 
۱۹۵۸ جیمــز ارل جونــز به عنوان یــک بازیگر 
ناشناس فقط یک خط اجرا در صحنه تئاتر کورت 
در برادوی داشت و گفت: »خانم روزولت، شام سرو 
می شــود.« او آن زمان ۲۷ ساله بود و سخت کار 
کرد تا توانســت از آن پنج کلمــه عبور کند و به 
صدایی فراموش نشدنی بدل شود. در مراسمی که 
با حضور ساموئل ال جکسون، فیلیسیا رشاد، دبی 
آلن و اریک آدامز شــهردار نیویورک برگزار شــد، 
همان تئاتر به نام این بازیگر ۹۱ســاله نام گذاری 
شــد.در ماه مارس اعالم شد مســئوالن در حال 
بازســازی ۴۵میلیون دالری سالن کورت قدیمی 
هســتند و همان زمان اعالم شد یکی از ۱۷ سالن 
ایــن مجموعه به افتخار یک هنرمند سیاه پوســت 
تغییر نــام می دهد. جونز یکــی از معدود افرادی 
اســت که برنده ایگوت شده )اسکار، گرمی، تونی، 
امی( و در طول دوران حرفه ای بازیگری اش در ۲۱ 
مایش برادوی روی صحنه رفته است.ســاموئل ال 
جکســون در این مراســم گفت: اگر بازیگر بودی، 
یا آرزو داشــتی بازیگر شــوی، یکی از معیارهایی 
که همیشــه داشــتی این بود که جیمز ارل جونز 
باشــی.او ادامــه داد: کودکانی کــه نمی دانند او 
کیســت، بچه هایی که او را فقط به عنوان »دارت 
ویدر« جنگ ســتارگان یا با انیمیشن »شیرشاه« 
می شناســند، اکنون این فرصت را خواهند داشت 
بــه تئاتری بروند کــه به نام این مــرد نام گذاری 
شــده است. شهردار نیویورک هم در این مراسم با 
تأکید بر عظمت این بازیگر گفت: وقتی چراغ های 
برادوی روشــن اســت، یعنی آمریکا روشن است. 
کنی لئون کارگردان تئاتر هم گفت: من یک پسر 
روستایی از فلوریدا، اکنون به عنوان عضو بنیاد ملی 
هنرها اینجا آمده ام و تماشــای »حصارها« بود که 
زندگی مرا تغییر داد و جونز در آن نمایش رئیسی 
قدرتمند بود. لئون که ســال ۲۰۱۰ »حصارها« را 
دوبــاره با بازی دنزل واشــینگتن و وایوال دیویس 
روی صحنــه برد، گفت: جونز مظهر ظرافت و وقار 
مردان آفریقایــی آمریکایی بود. جونز ۳ بار جایزه 
تونی را دریافت کرده و اکنون سالنی در برادوی با 
۱۰۹۲ صندلی به نام او شــده است. او اولین تونی 
را سال ۱۹۶۹ برد، سال ۱۹۷۰ نامزد اسکار شد و 
در ســال ۱۹۸۷ دومین جایزه تونی و سال ۲۰۱۷ 
تونی یک عمر دســتاورد هنــری را دریافت کرد. 
همچنین بازیگر نمایش های شکسپیری متعددی 
بوده که اوتللو، هملت، کوریوالنوس و شــاه لیر از 
جمله آن ها بوده اند. او اولین بار در سینما در فیلم 
»دکتر استرنج الو« استنلی کوبریک در سال ۱۹۶۴ 
بازی کرد. جونز صداپیشه شخصیت دارت ویدر در 
فیلم های »جنگ ستارگان« است و در »شیر شاه« 
صدای موفاسا پدر سیمبا را ایفا و در نسخه جدید 

آن در سال ۲۰۱۹ هم نقشش را تکرار کرد.

ستاره قاســمی - کمیته معرفی نماینده 
سینمای ایران به مراسم اسکار، فیلم »جنگ 
جهانی ســوم« را به عنوان نماینده سینمای 
ایران برای معرفی به اســکار ۲۰۲۳ انتخاب 

کرد.
چنانچــه روابــط عمومی بنیاد ســینمایی 
فارابی اعــالم کرد کمیته معرفــی نماینده 
ســینمای ایران به مراسم اسکار از بین پنج 
نامزد نهایی، فیلم »جنگ جهانی ســوم« را 
به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی 
به اســکار ۲۰۲۳ برگزید. پرویز شیخ طادی 
ســخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی 
به اســکار ۲۰۲۳ با اعالم این مطلب گفت: 
»کمیتــه انتخاب در پی جلســات متعدد و 
بررسی ۵۷فیلم حائز شرایط در مرحله اول، 
۱۷فیلــم را برای بازبینــی انتخاب و پس از 
بررسی های مجدد پنج فیلم را به عنوان نامزد 

نهایی معرفی کرد.«
به گفته شــیخ طــادی، »موقعیت مهدی« 
دلفینی«  ســاخته هادی حجازی فر، »پسر 
ســاخته محمــد خیراندیش، »بــدون قرار 
بهروز شــعیبی، »تفریق«  قبلی« ســاخته 
ساخته مانی حقیقی و »جنگ جهانی سوم« 
به کارگردانی هومن سیدی پنج فیلم نهایی 
هستند که در فهرست نامزدهای معرفی به 

آکادمی اسکار ۲۰۲۳ قرار گرفتند.
ســخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی 
بــه اســکار ۲۰۲۳ تأکیــد کــرد: »اعضای 
کمیته انتخاب، ضمــن احترام و ارج نهادن 
به آثار راه یافته، پس از بررســی شــرایط و 
اســتانداردهای الزم برای معرفــی فیلم به 
اســکار، به اتفــاق آرا فیلــم »جنگ جهانی 
ســوم« را به عنوان نماینده نهایی سینمای 
ایــران برای آکادمی اســکار ۲۰۲۳ انتخاب 
کردند.« »جنگ جهانی ســوم« در مراســم 
پایانی هفتاد و نهمین جشــنواره فیلم ونیز، 
دو جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد 
بخش افق ها را برای هومن سیدی و محسن 

تنابنده به ارمغان آورد.
در متن بیانیه کمیته انتخاب نماینده ایران 
به اســکار ۲۰۲۳ آمده است: »ضمن عرض 
ســالم و احترام به اعضای خانواده سینمای 
ایران به عنوان اعضای کمیته انتخاب نماینده 
سینمای ایران برای اسکار ۲۰۲۳ گزارشی از 
فعالیت این کمیته را به عرض می رســانیم. 
کمیته انتخــاب در پی جلســات متعدد و 
بررسی ۵۷ فیلم حائز شرایط در مرحله اول، 
۱۷ فیلــم را جهت بازبینی انتخاب و پس از 
بررسی های مجدد پنج فیلم را به عنوان نامزد 

نهایی برگزید.«
واقعًا گزینه بهتری نبود؟

»موقعیــت مهــدی« اولیــن فیلــم هادی 
حجازی فــر در مقام کارگردان، نخســتین 
بار در چهلمین جشــنواره فیلــم فجر و در 
بخش سودای سیمرغ به نمایش درآمد. این 
فیلم در ۱۴بخــش نامزد و برنده پنج جایزه 
از جمله ســیمرغ بلورین بهترین فیلم شد. 
»پســر دلفینی« یک انیمیشــن سینمایی 
تولید ســال ۱۳۹۹ محصول سازمان هنری 
رســانه ای اوج با مشــارکت مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی است. »بدون قرار 
قبلی« هم ششــمین فیلم بلند شعیبی در 
کســوت کارگردان بود که در چهلمین دوره 
جشنواره فیلم فجر برنده دو جایزه شد، اما در 
گیشه فقط کمی بیش از سه میلیارد تومن 
فروخت. »تفریق« هم جدیدترین ســاخته 
مانی حقیقی اســت که نویــد محمدزاده و 

ترانه علیدوســتی را به عنوان نقش اصلی در 
خود دارد. ابتدا قرار بود پریناز ایزدیار جلوی 
دوربین حقیقی برود، اما به دلیل تغییر زمان 
ســاخت پروژه هایی که متعهد به حضور در 
آن ها بود، از حضور در »تفریق« کنار کشید 
و جای خود را به علیدوستی داد؛ اتفاقی که 
باعث شد فیلم برداری فیلم طول بکشد و به 

جشنواره چهلم فجر نرسد.
مریــال زارعــی، محمــد داوودی، رســول 
صدرعاملی، مهدی ســجاده چی، سیدمحمد 
حســینی، حامد شــکیبانیا، محمدحسین 
حقیقی و پرویز شــیخ طادی اعضای کمیته 
معرفــی فیلم ایرانــی به اســکار بودند، اما 
انتخاب آن ها بدون انتقاد هم نبود. ســعید 
روستایی، یکی از جدی ترین معترضانی بود 
که نســبت به عدم انتخاب فیلمش واکنش 

نشان داد.
 غایب بزرگ

بسیاری از اهالی ســینما بزرگ ترین غایب 
فهرست کمیته معرفی فیلم ایرانی به اسکار 
را »برادران لیال« می دانند. پیش از برگزاری 
جشــنواره »کن«، جدیدترین ساخته سعید 
روســتایی، جدی ترین کاندیدای حضور در 
بخش جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی 
به شمار می رفت، اما حواشی پیرامون اکران 
این فیلم در فرانســه سبب شد مورد غضب 
مدیران سینمایی ایران قرار بگیرد و از لیست 

آن ها خط بخورد.
»بــرادران  معرفی  بــرای  مانع  مهم تریــن 
لیال« به آکادمی اســکار، نبود این فیلم در 
جدول اکران ســینماهای ایــران بود. طبق 
قوانین آکادمی علوم و هنرهای ســینما، هر 
فیلــم برای دریافت مجــوز حضور در جمع 
نامزدهای جوایز اســکار باید ابتدا در کشور 
سازنده به اکران دربیاید، ولی »برادران لیال« 
به دلیــل جنجال های »کن« چنین فرصتی 
نیافت، اما نکته مهم اینجاست که »تفریق« 
هم هنوز در ســینماهای ایران به روی پرده 
نرفته، اما در لیســت کمیتــه معرفی فیلم 

ایرانی به اسکار حضور داشته است!
فیلم پربازیگر »برادران لیال« در جشــنواره 
فیلم کن ۲۰۲۲ به نمایــش درآمد و برنده 
منتقدان  بین المللــی  فدراســیون  جایــزه 
فیلم شد، اما حاشــیه هایی چون بوسه نوید 
محمدزاده و فرشــته حســینی روی فرش 

قرمز، صحبت های ترانه علیدوستی پیرامون 
ممنوعیت ها در ایران و همچنین بی اعتنایی 
ســعید روستایی به لیســت سانسور وزارت 
ارشــاد، حسرت حضور در اســکار را بر دل 

عوامل این فیلم گذاشت.
وزیر ارشــاد هــم اول تیرماه ســال جاری 
به صورت رسمی توقیف فیلم »برادران لیال« 
را اعــالم کرد و روی نام این فیلم خط قرمز 
کشید. البته سعید روستایی به این موضوع 
واکنش نشان داد و این پرسش را مطرح کرد 
که چرا فیلمــش با وجود برخی ویژگی های 
مهــم برای شــرکت در اســکار، در کمیته 
بررسی نماینده ســینمای ایران به آکادمی 
وجود ندارد؟ سعید روستایی دراین باره گفت: 
»فیلم »برادران لیال« در میان فیلم های در 
حال بررسی در کمیته معرفی نماینده ایران 
به اسکار وجود ندارد، درحالی که قرار بود در 
سازمان سینمایی انعطاف به خرج داده شود 
تا فیلم برای گرفتن پروانه، به شورای پروانه 
نمایش ارجاع داده شــود، زیرا به هرحال ما 
با هماهنگی هایی فیلم را به جشــنواره کن 
فرستاده بودیم اما جای سؤال است چرا حاال 
که به زمان معرفی نماینده اسکار رسیده ایم، 
»برادران لیال« با تمام امتیازهایی که داشته 

از این رقابت کنار گذاشته شده است؟«
روســتایی در حالی این صحبت ها را مطرح 
کرده که وزیر ارشاد اعالم کرده بود این فیلم 
مجوز حضور در کن را دریافت نکرده است. 
سعید روستایی در نشســت رسانه ای فیلم 
خــود در کن گفت: »به نظــرم فیلم اکران 
می شــود، اما با توجه به اینکه سانسورهای 
زیاد »متری شیش و نیم« به آن فیلم آسیب 
زد این بار نمی توانم اجــازه بدهم فیلمم از 
سانسور آســیب ببیند و این بار بین توقیف 

و سانسور، شاید توقیف را ترجیح بدهم.«
او در همــان نشســت صراحتــاً اعالم کرد 
»برادران لیال« پروانــه نمایش ندارد و وزیر 
ارشــاد هم ۶روز بعد از برخــورد قانونی با 
سازندگان فیلم به دلیل حضور در جشنواره 

»کن« بدون دریافت مجوز خبر داد.
چون  تحسین شــده ای  فیلم های  کارگردان 
»ابد و یک روز« و »متری شیش و نیم« در 
گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: »برادران 
لیال« از مدتی قبل اکران خود را در فرانسه 
آغــاز کرد و تاکنون بیشــتر از فیلم  »متری 

شش و نیم« که آن نیز در این کشور اکران 
شــده بود بلیت فروخته و فروش این فیلم 
پس از ســه هفتــه به هفت صد هــزار یورو 
رسیده و به زودی به نزدیک یک میلیون یورو 
هم می رســد.  حق پخش این فیلم از سوی 
۴۰ کشــور دیگر دنیا خریداری شده و قرار 
است به اکران برســد. ضمن اینکه از سوی 

۲۰ فستیوال هم دعوت شده است.«
او یادآور شــد: »فیلم »بــرادران لیال« تنها 
فیلمی از ســینمای ایران بوده که امسال در 
بخش اصلی جشــنواره کن حضور داشت و 
یــک کمپانی بزرگ همچــون وایلدبانچ که 
بیش از ۱۰نخل طالی کــن را جایزه برده، 
به عنوان پخش کننــده بین المللی این فیلم 
فعالیت می کند. بر این اساس این سؤال برای 
ما مطرح اســت که چرا اجازه داده نشده که 
هیأت انتخاب کمیته اســکار، فیلم »برادران 
لیال« را ببیند تا تصمیم گیری برای انتخاب 
نماینده سینمای ایران, پس از بررسی تمام 

فیلم ها اتفاق بیفتد؟«
او در پاسخ به اینکه آیا آمادگی اکران فیلم را 
در ایران به شرط انتخاب در این کمیته دارد؟ 
گفت: »صد در صــد. همه چیز برای بهترین 

اکران در کشور آماده  است.«
بااین وجود کمیته معرفی فیلم به اسکار گناه 
حضور »بــرادران لیال« را نبخشــید و فیلم 
دیگری را به اســکار معرفی کرد؛ فیلمی که 
سازندگانش در جشنواره خارجی دیگری، نه 
حرکت غیرمتعارفــی روی فرش قرمز انجام 
دادند و نه حرفی زدنــد که به مذاق مدیران 

فرهنگی و سینمایی ایران خوش نیاید!
نکتــه قابل تأمل دیگر اینجاســت که بعد از 
موفقیت فیلم »فروشنده« در هشتادونهمین 
دوره جوایز اســکار، هیچ فیلم ایرانی دیگر 
توسط هیأت داوران آکادمی پذیرفته نشده 
اســت. »نفس« به کارگردانی نرگس آبیار، 
»بدون تاریخ، بدون امضــاء« به کارگردانی 
وحید جلیلوند، »در جســتجوی فریده« به 
کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی، 
کارگردانی مجید مجیدی  به  »خورشــید« 
و »قهرمان« به کارگردانــی اصغر فرهادی، 
فیلم های ایرانی بوده اند که نتوانسته اند مجوز 
حضور در جمع نامزدهای نهایی جایزه اسکار 
بهترین فیلم بین المللی در پنج سال گذشته 

را دریافت کنند.

ساخته سیدی نماینده ایران شد، صدای سعید روستایی درآمد 

»جنگ جهانی« بر سر اسکار

اجرایی شــدن طرح بلیت شناور، اتفاق مبارکی بود که حاال 
متأسفانه با بررســی زوایای آن مشخص شده، به جز معدود 
پردیس های سینمایی، سینماداران، آن را رعایت نمی کنند.

شناور کردن بلیت ســینما، یکی از مطالبات جدی در مسیر 
صنعتی شدن سینمای ایران است؛ مطالبه ای که دغدغه مندان 
ســینما سال هاست در پی احقاق و اجرایی کردن آن هستند، 
اما متأسفانه این ضرورت تا قبل از شهریورماه امسال در ایران 
عملیاتی نشد. البته که شروع این طرح، در ابتدا با فیلم »هناس« 
و در سینماهای حوزه هنری بود. اتفاقی که مطابق با انتظارها 
ظاهر شــد و توانست میزان مخاطبان این فیلم را تا ۳۰درصد 
افزایش دهد. موفق بودن طرح آزمایشی این طرح سبب شد تا 
دلسوزان سینما، حاال امیدوارتر از هر زمان دیگری، نسبت به 
هموارشدن مسیر عملیاتی این طرح چشم به اجرای آن بدوزند. 
با اعالم شــورای صنفی نمایش در خروجی جلسه چندهفته 
قبل، این امیدواری پررنگ تر شــد، اما هنوز یک نگرانی وجود 
داشــت و آن، پســوند »اختیاری« این طرح بود. پسوندی که 
به ســینمادارها اجازه می داد تا به میل خودشان به این طرح 
بپیوندند و هیچ اجباری در این مسیر، متوجه آن ها نبود. نکته 
قابل تأمل این اســت که اوال چرا شورای صنفی نمایش، انجام 
این طرح حیاتی و مهم را اختیاری کرد و ثانیا، سینمادار چگونه 
به این ضرورت پی نبرده که منافع شناور شدن بلیت سینما، 
در وهله نخســت، متوجه خود او خواهد بــود؟ بنا بر گزارش 
ایرنا، حاال و پس از گذشــت ۱۰روز از اجرایی شدن این طرح، 
تنها ۵پردیس ملت، مگامال، معین مال، زندگی، تماشا و موزه 

سینما از این طرح تبعیت کرده و بالغ بر ۵۵سینمای پایتخت، 
هیچ چراغ سبزی به طرح شــناور بلیت نشان نداده و قیمت 
بلیت خود را در تمامی سانس ها، به قیمت سقف می فروشند. 
اینکه چطور شورای صنفی نمایش به عنوان اصلی ترین قطب 
در زمینه اکران در کشور، همچنان در این زمینه توجیه نیست، 
به پرسشی عجیب تبدیل شده است. شورایی که باید با تدابیر 
هوشــمندانه خود، سبب تســهیل فرآیند اکران شود، چطور 
طرح به این مهمی را اختیاری کرده، مورد عجیبی اســت که 
اعضای این شورا باید در قبال آن پاسخگو باشند. طرحی که در 
تمامی کشورهای صاحب صنعت سینما اجرایی شده و اثرات 
مثبت بسیاری داشته، چرا در سینماهای ایران اختیاری است؟ 
وقتی اجرای آزمایشی این طرح، به افزایش ۳۰درصدی تعداد 

مخاطبان فیلم »هناس« منجر شد، دلیل این میزان کاهلی در 
این زمینه چه چیزی می تواند باشد؟

در آن سوی ماجرا، بسیار عجیب است که چطور سینماداران 
با درک وضع موجود، از اســتقبال بیشتر مخاطب ابا دارند. 
یعنی برای ســینمادار تفاوتی نمی کند که سالن او با بلیت 
۳۵ هزارتومانی، ۲۰ مخاطب داشته باشد تا اینکه بخواهد با 
بلیت ۴۵هزارتومانی، پذیرای ۵ مخاطب باشد؟ وقتی میزان 
استهالک هر سانس برای سینمادار، با وجود دو مخاطب یا 
۵۰۰مخاطب، یکســان است، آن وقت چرا سینمادار باید در 
برابر طرح بلیت شناور، مقاومت کرده و آن را اجرایی نکند؟

طرح بلیت شناور که طی ماه جاری عملیاتی شده، به عنوان 
راهکاری برای رونق بیشــتر سینما تمهید شده است. وقتی 
شــورای صنفی نمایش، ضرورت این طرح را توجیه شــده، 
نباید بــا انفعال در برابر آن رفتار کرده و با اختیاری نمودن 
این طــرح، جلوی کارایــی صحیح و نرمــال آن را بگیرد، 
بنابراین ضروری است شورای صنفی نمایش، ضمن اجباری 
کردن این طرح، ســینماداران را از مزایــای این طرح آگاه 
کند. در این صورت است که طرح بلیت شناور، از روی کاغذ 

خارج شده و به کمک سینمای ایران می آید.
چنانچــه همایون اســعدیان دبیر شــورای صنفی نمایش 
۱۷ شــهریورماه ســال جاری اعالم کرد طرح بلیت شناور 
مدتی قبل از ســوی شــورای صنفی نمایش ارائه شــد که 
سازمان ســینمایی با اجرای آن موافقت کرد و از روز شنبه 

۱۹شهریورماه در سینماها اجراشده است.

چرا شناورشدن قیمت بلیت سینما به ثمر ننشست؟

طرح خوب، اجرای بد

رویداددریچه


