
سینمای ایران

   سید جمال ساداتیان، تهیه کننده شاخص 
سینمای ایران، معتقد است که رکود سینما 
مقطعی است و سینما میتواند به دوران اوج 

خود برگردد.
  » به نظر من همانطور که از 
کارکرد سینما مشخص 
مقصــد  یــک  اســت 
گردشــگری است؛ یعنی 
خانواده ها زمانی که به دور 
هم جمــع می شــوند و 
می خواهند از خانه خارج 
شوند و یا قصد دارند اوقات فراغتشان را در کنار هم 
به خوشی بگذرانند معموال اولین جایی که انتخاب 
می کنند سینما است، بعد از آن کنسرت، تئاتر، و 
برای مثال پارک و رستوران را انتخاب می کنند اما 
سینما در انتخاب های آن ها خیلی پررنگ است. 
جوان ها برای دور هم جمع شدن معموال یک چنین 
فضاهای فرهنگی هنری را انتخاب می کنند. وقتی 
برای مثال کشور ســه روز تعطیل می شود به رغم 
تذکرات مسئولین می بینیم که سفرهای استانی 
چقدر پررنگ می شــود. درواقع این مساله نشان 
می دهد که مردم نیاز دارند تا از خانه بیرون بیایند و 
محیط های جدید را تجربه کنند و یک تنوع محیطی 
داشته باشند. سینما در این حوزه خیلی می تواند 
نقش داشته باشد و کارکردش هم در طول این صد 
و بیست سال بیشتر به این سمت و سو رفته  است، 
یعنی فیلم را بهانه می کنند تا دور هم جمع شوند. 
طبعا باید فیلم هایی هم که می خواهند به تماشایش 
بنشینند آثاری باشد که مورد پسندشان واقع شود و 
با آن ارتباط برقرار کنند. اگر با آن ارتباط برقرار کنند 
قطعا ســینما ســریع به آن چرخه ی قبلی خود 
بازمی گردد. حتی قبل از این که کرونا را داشــته 
باشیم سینما شرایط اقتصادی خوبی نداشت اما 
وقتی فیلم هایی اکران می شد که مردم با آن ارتباط 
برقرار می کردند سینما رونق خوبی می گرفت. قطعا 

همین فرمول می تواند در آینده هم مصداق پیدا 
کند، حتی شاید هم یک مقدار پررنگ تر. باتوجه به 
اینکه مردم تقریبا نزدیک به دو سال است که از آن 
فضا دور بوده اند شاید خألهایشــان را یک مقدار 
بیشتر پر کنند. به نظر من سینما به راحتی می تواند 
به آن شــکوه و عظمت واقعی خودش بازگردد به 
شرطی که تهیه کنندگان محترم، فیلم های خوب 

بسازند.«

   ساداتیان معتقد است که منافاتی بین کار 
کردن در شبکه نمایش خانگی و سینما برای 
کارگردانان وجود ندارد و این دو مدیوم از هم 

دور نیستند
  »خانه  اهالی تولید، سینما است. یعنی به نظر من 
خانه  تمام بازیگران و عوامل پشت دوربین و جلوی 
دوربین سینما است. نمایش خانگی و سینما از هم 
دور نیستند، به لحاظ استفاده از تکنولوژی، یک 
تکنولوژی دارند که مدیــوم آن فرق می کند؛ آن 
سینماست و این تلویزیون است؛ پس به نظر من 
می شود این کار را کرد و از هم دور نمی شوند. قطعا 
بعضی کارها باید روی پرده ی عریض ســینمایی 
نمایش داده شوند تا اینکه روی پرده  کوچک نمایش 
خانگی. من می دانم که بسیاری از کارگردان ها اگر 
هم در حال حاضر در شــبکه نمایش خانگی کار 
 کنند به محض اینکه شرایط عادی شود قطعا فیلم 
سینمایی شان را هم خواهند ساخت. جنس و پایه  ی 
این دو مقوله به لحاظ تکنیک یکی است و خیلی 
مکمل یکدیگر هستند و تضادی با همدیگر ندارند. 
به نظر من چه به لحاظ حوزه  سرمایه گذاری  و چه به 
لحاظ حوزه  تولید هر کدام جایگاه خودشان را دارند 

و در سینما هم تولید محتوا خواهند کرد.«

   تهیه کننده »چهارشنبه سوری« جذابیت 
نقش را برای بازیگر فراتر از مســائل مالی 
می داند و بر این باور اســت که بازیگران 

همچنان نقش را مقوله مهمی برای انتخاب 
می دانند

  به نظر من بســتگی به نقــش دارد؛ حتی در 
شرایط عادی هم بحث این بود که فالن بازیگر 
فالن دستمزد را می خواهد اما وقتی با قصه ای 
ارتبــاط عاطفی برقــرار می کردنــد به لحاظ 
دســتمزدی خیلی کنار می آمدند. به نظر من 
باتوجه به شرایط اقتصادی سینما، اگر فیلم ها 
برای آن ها مطبوع باشــد قطع بــه یقین یک 
بخشی از آن ها با تهیه کنندگان کنار می آیند، 
چنانکه در گذشته هم کنار می آمدند. به نظرم 
یک فرمــول ثابتی ندارد امــا بعضی هایش در 

مذاکره حل و فصل می شود.

   تأمین خسارت و آسیب دیدگی ناشی از 
کرونا یکی از دغدغه های مهم سینماست که 
جمال ساداتیان آن را به چند قسمت تقسیم 

می کند
  در اینجا باید ســینما را به دو قسمت تقسیم 
کنیم. یکی سینماداری و دیگری تولید. عوامل 
بخش تولید تا حدودی در تولید نمایش خانگی 
مشغول هستند و کسری بودجه شان کمی در 
آنجا تامین شده اما ســینماداری، مطلق ضرر 
بوده اســت یعنی هیچگونه حمایت آن چنانی 
از ســینماداری نبود و صنعت ســینماداری 
خیلی لطمه خورد امــا حداقل بخش اعظمی 
از بخش تولیدمــان از طریق شــبکه نمایش 
خانگی توانســتند هزینه هایشــان را جبران 
کنند. درخصوص رونق سینماداری باتوجه به 
اینکه هزینه ی سنگینی بابت خرید و ساخت 
سینماها شده و در حال حاضر باالی یک سال 
و نیم است که تقریبا در یک حالت سکون قرار 
گرفته اند باید ببینیم تا در آینده استقبال مردم 
از سینماها چطور می شــود تا شاید صاحبان 
ســینما بتوانند یک مقدار از آن هزینه ها را با 

استقبال مخاطب جبران کنند. 

کرونا  که  شرایطی  در  خضرایی:    سادات  پریسا 
باعث شده تا سینمای ایران یک آسیب جدی و یک 
ورشکستگی را تجربه کند، با کوچ فیلمسازان و عوامل 
سینما به شبکه نمایش خانگی، این شبکه رونق پیدا کرده و مورد اقبال 
مردم قرار گرفته  است. از طرفی با تعطیلی سینماها در دوران کرونا 
ضرر عظیمی متوجه سالن دارها و کارکنان سینما شده و کسب و کار 
آن ها لطمه خورده است. با برخی از اهالی سینما درباره ی شرایط فعلی 

صحبت کرده ایم که در ادامه آن را می خوانید. 

 »خانه  اهالی تولید، 
سینما است. یعنی 
به نظر من خانه  تمام 
بازیگران و عوامل 
پشت دوربین و 
جلوی دوربین سینما 
است. نمایش خانگی 
و سینما از هم دور 
نیستند، به لحاظ 
استفاده از تکنولوژی، 
یک تکنولوژی 
دارند که مدیوم آن 
فرق می کند؛ آن 
سینماست و این 
تلویزیون است


