www.iran-newspaper.com

سال بیست و ششم شماره 7283
چهارشنبه  30بهمن 1398

editorial@iran-newspaper.com

عاشقانهمعمولیامادوستداشتنی
سریال
روز

یگانه خدامی
خبرنگار

یــک داســتان عاشــقانه .شــاید بشــود
تمــام قســمتهای ســریال «عشــق
مــدرن» را در همیــن عبــارت خالصه
کــرد امــا وقتی تــک تک قســمتها را
میبینید متوجه میشــوید پشــت هر
قســمت کــه روایتــی از یــک داســتان
عاشــقانه ســاده اســت دنیایــی از
پیچیدگیهــا و عواطــف و احساســات

پنهان شده است.
ســریال براســاس داســتانهای
واقعی عاشــقانهای ســاخته شــده که
در روزنامــه نیویــورک تایمــز منتشــر
میشــدند .شــاید جذابیــت ســریال
«عشــق مدرن» این باشد که ماجرای
عجیب و غریبی نمیبینیم.
همــه چیــز شــبیه همــان ماجراهایی
اســت که در زندگی عــادی میبینیم.
همــان قهرهــا و دعواهــا و آشــتیها
و همــان مشــکالتی کــه زندگیهــا را

کتاب
روز

ëëعشق مدرن
ëëکارگردان :جان کارنی
ëëبازیگران:آنهاتاوی،گریکار،
تینافی،اندیگارسیا،جولیاگارنر
بخشکننده:آمازونپرایم
ëëسال ساخت2019 :

سایر محمدی
خبرنگار

رمان «باتیســت چگونه مرد» با پرســش
و پاســخ آغاز میشــود که میتواند نوعی
توگوی یک روانکاو
بازجویی باشــد یا گف 
با بیمارش .فردی که میپرســد میتواند
مأمــور امنیتــی باشــد و بهدنبــال ایــن که
بداند چه اتفاقی افتاده؟ و چرا آدم ربایان
فقــط او را آزاد کردهانــد؟ ســال 2013
تروریســتهای بوکوحــرام خانــوادهای

فرانســوی را همــراه بــا بچههایشــان در
شــمال کامرون ربودنــد .آدم ربایان پس
از دوماه همه گروگانهای خود را صحیح
و ســالم آزاد کردند .این ماجــرا برای آلن
بلوتی یر دســتمایه نوشتن رمانی جذاب
شد که پس از انتشار در سال  2016با اقبال
وســیع در غــرب روبهرو شــد و ســه جایزه
معتبر را ربود.املی نوتوم نویسنده مشهور
فرانسوی در روزنامه فیگارو به ستایش از
آن پرداخت.آلن بلوتی یر که با این رمان
برای نخســتین بار به جامعــه ادبی ایران

معرفی میشود ،چندین رمان و سفرنامه
و جســتار در کارنامــهاش دارد و نوشــتن
رمان «باتیست چگونه مرد» را از ماجرای
ربودن این خانواده فرانسوی توسط گروه
بوکوحرام الهام گرفته است .این نویسنده
میگویــد :رمانی در مورد شــر نوشــته زیرا
شــر همیشــه جنبه اغواکننــده هــم دارد.
بلوتی یر ضمن اینکه ســعی کرده لحن و
دیدگاهی بیطرفانه داشته باشد ،فضای
خشونتی را که داستان در آن جریان دارد
به شکلی شاعرانه به تصویر کشیده است.

ëëباتیستچگونهمرد
ëëنویسنده :آلن بلوتی یر
ëëمترجم:ابوالفضلاهللدادی
ëëچاپ اول 1398
ëëناشر :نشر نو

موافقان و مخالفاننظامنامه اکران سال 99به «ایران» چه میگویند

تلگراف
خبــــــر
ëëبهگــزارش ورایتــی ،ســینماهای چین
بهعنــواندومیــنبــازاربزرگســینمایی
جهــان از زمــان شــیوع ویــرس کرونــا از
آغاز ســال نوی چینی درهای خــود را روی
مخاطبان ســینمایی بســته و بنابر اعالم
مســئوالنچینیاکراناولینفیلماکشن
«جیمز باند :زمانی برای مردن نیســت»
کهبرایماهآوریلدراینکشوربرنامهریزی
شدهبودنیزلغوشدهاست.
ëëناصــر غالمی مدیرمســئول انتشــارات
ســحر درگذشــت .اتحادیــه ناشــران و
کتابفروشانتهراندراطالعیهایضمن
اعالم خبر درگذشــت این ناشــر نوشت:
مراســم ختــم مرحــوم ناصر غالمــی روز
جمعهبرگزارخواهدشد.
ëëنمایشــگاهکتــابتهــرانبــرایانجــام
تبلیغات بخشهــای داخلی ســالنهای
سی و ســومین دوره اینرویداد فراخوانی
منتشــر کرد .شــرایط و نحوه تبلیغــات در
ســایت نمایشــگاه کتاب تهران در پایگاه
اینترنتیTibf.irاعالمشدهاست.
ëëنشســت خبــری هفدهمیــن نمایشــگاه
تصویرســال و جشــنواره فیلم تصویر صبح
دیروز با حضور ســیفاهلل صمدیان در تاالر
امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گفته صمدیان به رسم هر سال ،امسال در
افتتاحیه نمایش ویژه فیلم ،فیلم سینمایی
آتابایدرتاالرناصریاکرانمیشود.

بهخطــر میاندازند و همان چیزهایی
که دوباره آدمها را به هم میرساند.
نکتــه جالــب امــا نــگاه دقیق ســریال
اســت بــه همــه ایــن مــوارد و زیــر و
بم هایــش .ماننــد مشــکالتی کــه یک
دختــر دو قطبــی در زندگی شــخصی
و عاطفــی اش دارد و شــاید به چشــم
ما نیاید و برایمان مهم هم نباشد اما
یکــی از جذابترین قســمتهای این
ســریال را با بازی آنه هاتاوی ســاخته
است.

جنبههایاغواکنندهشر

پناه به قرعهکشی از شر فساد موجود
گزارش
اول

نرگس عاشوری
خبرنگار

چیدماننمایشفیلمهادرفرصتطالیی
تعطیالت نوروز ،هر ســاله موضوع اکران را
بیــش از ســایر ایــام در تیــررس توجــه قرار
میدهد اما امســال این موضوع پراهمیت
در سایه یک تصمیمگیری مهم قرار گرفته
اســت .بحــث داغ ایــن روزهــای محافــل
سینمایی نظامنامه اکران ســال  99است و
آنچه نگاههــا را جلب کــرده ،ایده محوری
آن یعنــی «تعییــن نوبــت اکــران فیلمها
براساسقرعهکشی»است.
ëëتمامفیلمهادرصفقرعهکشی
بر اساس متن پیشنویس نظامنامه اکران
ســال  ۹۹فیلمهــای دارای پروانــه نمایــش
در یکــی از  ۷گــروه ســینمایی (کــورش ،باغ
کتاب ،آزادی یا هویزه ،مگامال ،شهر آفتاب،
ایرانمــال و ســیتی ســنتر) متقاضــی اکران
میشوند و به محض ثبت قرارداد صاحب
اثر یا مؤسسه پخش ،فیلم مذکور وارد روند
قرعهکشــی میشــود .فیلمهــای متقاضی
اکران به تشــخیص شورا به سه سبد کمدی
(منــدرج در پروانــه نمایش) ،عــام (کمدی
نیســتند اما بنابر تشخیص شــورای صنفی
نمایــش ،ظرفیت فــروش باالیــی دارند) و

ســایر (آثــاری کــه به نظر میرســد شــانس
باالیــی در فروش ندارند) تقســیم میشــود
و قرعهکشــی بــرای هــر ســرگروه بهصورت
نوبتی از این سه ســبد انجام میشود .طبق
اطالعــات ارائــه شــده در ایــن طــرح ،اکران
همزمــان بیــش از  2فیلم کمــدی و  2فیلم
کــودک و نوجــوان با همدیگر مجاز نیســت
و آن طــور هــم کــه در تبصــره  ۴مــاده  ۹این
آیین نامه آمده مراســم قرعهکشی با اعالم
قبلی و با حضور ذینفعان به شکل شفاف و
بهمیزبانیشورایصنفینمایشوباحضور
مدیــرکل نظــارت بر نمایــش فیلــم برگزار
خواهد شــد .از دیگــر اطالعــات قابل توجه
محرومیت  6ماهه شــرکت در قرعهکشــی،
برای فیلمهایی است که در مرحله نخست
از قرعهکشی انصراف بدهند.
ëëصفبندیموافقانومخالفان
خبر اکران فیلمهای ســینمایی بر اســاس
قرعهکشــی مدتی اســت که بر صدر توجه
محافــل ســینمایی قــرار گرفتــه و موجــب
صفآرایــی مخالفان و موافقــان این طرح
شده است .موافقان این طرح امیدوارند که
این تصمیمگیری نقطه پایانی بر فعالیت
مافیای اکران باشد و انحصار تصمیمگیری
درباره وضعیت اکران را از دست صاحبان
قــدرت خارج کنــد .آنها بــر ایــن باورند که

نظامنامه فعلی اکران 7 ،گروه سینمایی را
به تصمیمگیران اصلی این عرصه تبدیل
کــرده و بــر اســاس مالحظات شــخصی یا
قــدرت برخــی ســینماگران فیلمهــا برای
اکــران انتخــاب میشــوند .طرفــداران این
طــرح معتقدنــد بــا تعییــن نوبــت اکــران
فیلمهابراساسقرعهکشی،خطایانسانی
حذف شده و این انتخاب به شانس سپرده
میشود.مخالفانطرحقرعهکشیفیلمها
امــا بــا این دیــدگاه کــه اقتصاد ســینما (که
اکران بخشــی از آن اســت) یک علم است
میگویند سرنوشــت این عرصه را نباید به
شانس و قرعهکشی سپرد .مبنای مخالفان
ایــن طــرح بر هم خــوردن عدالــت به نفع
فیلمهای ضعیف اســت .در شــرایطی که
بین عرضه و تقاضا در ســینما توازن وجود
ندارد و یکسری از فیلمها اصالً نباید اکران
شــود ،ایــن پرســش جــدی از جانــب آنهــا
مطرح اســت که چــرا باید فرصــت برابر و
زمــان مناســب اکران بــه فیلمهایــی داده
شود که فروش هفتگیشان سه بلیت هم
نمیشــود؟ چشــمانداز آنها از ایــن طرح،
بیاعتمــادی و ایجــاد احســاس ناامنی در
ســرمایهگذاری بــرای ســینمایی اســت که
قرار اســت شانس برای وضعیت اکران آن
تصمیمبگیرد.

ëëمخاطبفیلمخوبمیخواهد
آنطــور کــه رضــا ســعیدیپور بــه «ایــران»
میگویــد ایــن طــرح بــرای تمــام صنــوف
مرتبط با چرخه اکران یعنی دفاتر پخش،
کارگردانــان ،تهیهکننــدگان و انجمــن
ســینماداران ارســال شــده و تمــام صنوف
نظراتشــان را مطــرح کردهانــد امــا هنــوز
تصمیمگیــری نهایــی نشــده و آییننامــه
اجرایــی بعــد از جمعبنــدی و تبادلنظــر
به نتیجــه خواهد رســید و در صورت تأیید
رئیس ســازمان ســینمایی به صنوف ابالغ
خواهد شد.
این کارشناس سینما که تا ابتدای اسفندماه
مدیریــت پردیــس ایران مــال را بــر عهده
دارد در توضیحــات تکمیلــی میگویــد:
«انجمن ســینماداران چشــمانداز روشنی
نســبت به این طــرح نــدارد و آن را مطابق
با استانداردهای جهانی سینما نمیداند».
او در ادامــه میافزایــد« :البتــه مــن هم به
مدیران سینمایی و هم تهیهکنندگان حق
میدهــم و بایــد پــای حرف همــه صنوف
مربوط نشست .شرایط موجود اکران آنها را
به این فکر انداخته که شاید با این تصمیم
وضعیتبهترشود».
ســعیدیپور همچنین به بــاال رفتن هزینه
ســاخت فیلــم اشــاره میکند و بــا تأکید بر

رضا سعیدی پور:
باید پای حرف همه صنوف
مربوط نشست .شرایط
موجود اکران آنها را به این
فکر انداخته که شاید با این
تصمیم وضعیت بهتر شود

حبیب اسماعیلی:
در شرایطی که قانون مدون و
جامعی برای پخش نداریم هر
قانونی بهتر از وضعیت امروز
و تصمیمگیری سرگروههای
سینمایی است

لزومایجادفضایاعتماددرسرمایهگذاران
ایــن عرضــه در عین حال یادآور میشــود:
«مخاطب امروز ســینمای ایران مخاطب
فیلمبینی اســت ،به آثار روز دنیا دسترسی
دارد و ســطح توقع و انتظاراتش از ســینما
بــاال رفتــه ،ســینمای ایــران باید خــود را به
اســتانداردهای جهانی برساند تا مخاطب
را همراه کند».
ëëفرارازفساد،پناهبهقرعهکشی
«قرعهکشــی ایــدهآل نیســت اما بهتــر از

وضعیــت بیقانونــی امــروز اســت .در
شــرایطی کــه قانــون مــدون و جامعــی
بــرای پخــش نداریــم هــر قانونــی بهتــر
از وضعیــت امــروز و تصمیمگیــری
سرگروههای سینمایی است» گوینده این
عبارات حبیــب اســماعیلی تهیهکننده و
پخشکننده سینماســت .او معتقد است
وضعیــت فعلی اکران فســادآور اســت و
فرقــی نمیکنــد قدرت دســت چه کســی
باشــد «هر کس منافع خــودش را در نظر

میگیرد».
او بــا اســتقبال از ایــن طــرح میگویــد:
«عملکــرد ســرگروهها بخصــوص در دو
ســال اخیــر کامالً انحصــاری و غلــط بود؛
خــودی و ناخودی کردند ،تصورشــان این
بود که سرمایه دیگری حرام است و فقط
ســرمایه خودشــان حالل اســت .فیلمها
را میســاختند به شرط اینکه در سینمای
خودشــان اکــران کننــد .از  7ســرگروه 6
تایشــان پخشکننده و تهیهکننــده بودند
کــه فقــط فیلــم خودشــان را در بهتریــن
وضعیت اکــران میکردند و بقیه فیلمها
مجبــور بودنــد بــه هــر زمــان و شــرایط
اکرانی تن بدهند .اگر بحث رقابت اســت
بایــد شــرایط بــرای همه یکســان باشــد»
اســماعیلی با مــروری بر وضعیــت اکران
ســال گذشــته ادامــه میدهــد« :در ایــام
نــوروز و عیــد فطر فیلمهــای پرمخاطب
همزمان اکران شد و همه دارایی سینمای
ایــران خــرج شــد .در بقیــه ایــام ســال
ســالنهای ســینما خالی بــود ایــن اواخر
اگر «مطرب» نمیآمد چراغهای ســینما
خاموش میشد .با طرح قرعهکشی اکران
فیلمهــای پرمخاطــب در یک ســبد قرار
میگیرد و به مرور قرعهکشــی میشوند تا
در تمام سال این توازن حفظ شود».

