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کامیابیها ،ناکامیها و اولویتهای سینمای ما

نگاهی گذرا به سینمای ایران در  4سالی که گذشت
عزیزاهلل حاجی مشهدی

منتقد فیلم و مدرس سینما

ســینمای ایــران دربرگیرنــده مجموعــه بزرگــی از ظرفیتها،
نیروهــای توانمنــد شــاغل در صنعــت ســینما ،فیلمهــای
ســینمایی تولید شده در چرخه رســمی تولید فیلم و مجموعه
پشــتیبانان ایــن صنعــت در بخشهــای دولتــی و خصوصــی
اســت که در بررســی کلی – حتی با نگاهی گذرا -نیز به ســادگی
نمیتوان بخشــی از ایــن مجموعــه را نادیده انگاشــت و به آن
بیتوجــه بود .در چنین بررســیهایی ،صدالبتــه باید به برخی
مثالهــای نمونــه بســنده کــرد و بــه دلیــل فشــردگی مطلب و
مجال اندک در طرح آنها ،نمیتــوان بر جزئیات تأکید کرد .به
همین روی ،ناگزیریم که در کنار برخی امتیازها ،موفقیتهای
انکارناپذیــر و توانمندیهــای قابــل اشــاره ،بــه کمداشــتها
و مشــکالت موجــود در عرصــه تولیــد فیلــم نیــز اشــاره کنیم و
بــه مــوازات آن به برخــی از اولویتهــای ضروری بــرای تغییر
شــرایط موجود در بعضی از بخشها و فراهم ســاختن شرایط
مناســبتر نیز نگاهی گذرا داشــته باشــیم .صدالبته که بررسی
ســینمای ایران در یک مقطع زمانی مشــخص مثالً در  4ســاله
اخیــر ،نیاز بــه پژوهش جدی و بررســیهای دقیق تــری دارد تا
به مدد برخی آمار و ارقام مســتند و تأیید شــده بتوان تصویری
واقعیتر از آن به دست آورد.
در یــک نــگاه کلــی ،نمیتــوان انکار کــرد که ســینمای ایران
بــا وجــود همــه کمداشــتها وکمبودهــا ،طــی همیــن  4ســال
اخیــر فرازهــا ونقطــه عطفهــای روشــنی داشــته اســت که تا
حــدود زیــادی نگرانیهــای معمــول و گاه مبالغهآمیز شــائبه
ورشکســتی و کســادی و بــی رونقــی ســینماها را بــه ســادگی از
ذهنها پاک میکند.
پــس از مدتهــای طوالنــی اختالفهــای میــان «خانــه
ســینما» بهعنــوان مجمــع اصنــاف ســینمایی ،بــا اصلیترین
«متولی ســینما» یعنی «معاونت ســینمایی» آشکارا برطرف
شــد و تأثیــرات مثبت توجه مشــفقانه به ایــن مجموعه بزرگ
فرهنگــی -هنــری ،پیامدهــای امید بخشــی به همراه داشــت
کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه مــواردی چــون :رونــق نســبی
گیشــههای ســینما ،رشــد چشــمگیر فــروش فیلمهــا ،تنوع در
نمایش آثار ســینمایی ،کم رنگ شدن رونق کاذب بازار فروش
کمدیهــای ســطحی و کــم ارزش و پــر مخاطب شــدن برخی
فیلمهــا ،از جمله« :اینجا بدون من» (ســاخته بهــرام توکلی)
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کــه در شــرایط غیرعــادی و نا آرام ،بــه طور معمول به حاشــیه
رانــده میشــوند و بــه آنهــا بیاعتنایــی میشــود .موفقیت در
عرصههای بینالمللــی برای فیلمهایی چــون« :جدایی نادر
از ســیمین» (ســاخته اصغــر فرهــادی) با توجه به درخششــی
کــه در جشــنوارههایی مثل «برلیــن» و بویژه در رویــداد بزرگی
چون «آکادمی اســکار» داشته اســت .آغاز ازسرگیری فعالیت
فیلمسازی برخی چهرههای به نسبت پرکار قدیمی همچون:
«شادروان شــاپور قریب»« ،پرویز صبری» و «هادی مشکات»
و ...کــه بــه هــر دلیــل در انزوا بــه ســر میبردند و حضــور موفق
بســیاری از فیلمهــای دیگــر ،از جملــه« :اینجــا بــدون مــن»،
«آلزایمر» و ...چندین فیلم مســتند درخشان از سینمای ایران
 افــزون بر فیلــم «اصغر فرهادی» در برخی از جشــنوارههایبینالمللی را باید نشــانههای آشــکاری از رونق سینمای ایران
در سالهای اخیر دانست.
رویدادهای به ظاهر فرعی وحاشیهای اما تأثیرگذار دیگری
نیز در همین چند ســاله در ســینمای ایران باعث شده است که
در فضــای مدیریتی ســینما نیز شــاهد دگرگونیهایی باشــیم.
ارزیابــی ایــن د گرگونیها و اینکــه برآیند کلی ایــن تغییرات ،از
جمله :تبدیل معاونت ســینمایی به سازمان سینمایی ،ایجاد
برخــی تغییــرات اساســی در کارکــرد و فلســفه وجــودی بنیــاد
ســینمایی فارابی ،طرح شــورای عالی ســینما ،مبارزه جدیتر
با پدیده زیانبار قاچاق فیلم و آســیبهای ناشــی از آن به پیکر
نحیف ســینما ،رونق امیدبخش شــبکه نمایــش خانگی بویژه
بــا توجــه به تولید برخــی نمونههــا از فیلمها یــا مجموعههای
مســتقل ،بازگردانــدن روز ســینما بــه تقویــم رویدادهای مهم
و رســمی کشــور و اینکه تا چه اندازه به ســود ســینمای ما منجر
شــده است ،نیاز به بررسی و پژوهشی جدیتر دارد .با این همه
در یــک نگاه کلی میتوان تأیید کــرد که مجموعه این تغییرات
به ایجاد نوعی تحرک درونی و پویایی در فضای ســینما و تولید
فیلم منجر شــده اســت تا ســایه ســنگین رخوت و بی تحرکی و
ایســتایی و رکود در روند کلی تولیدات ســینمایی از ســر ســینما
وسینماگران برداشته شود.
تردیــدی نبایــد داشــت کــه در ســه – چهــار ســاله اخیــر
پیدایــش پدیــده دلشــادکنندهای چــون ورود بســیاری از
فیلمهای ســینمایی به باشــگاه میلیاردیهــا در زمینه فروش
فیلمها ،اتفاق خوشــایندی اســت کــه بــرای فیلمهایی چون:
«شــهرموشها( »2مرضیه برومند)« ،خــط ویژه» (مصطفی
کیایــی)« ،چ» (ابراهیــم حاتمــی کیــا) ،امــروز (ســید رضــا میر
کریمی)« ،آذر ،شــهدخت ،پرویز و دیگــران» (بهروزافخمی)،

«معراجــی هــا» (مســعود ده نمکــی)« ،کالشــینکف»
(ســعید ســهیلی)« ،رد کارپــت» (رضــا عطــاران)« ،طبقــه
حســاس» (کمال تبریزی)« ،هیس! دخترها فریاد نمیزنند»
(پــوران درخشــنده)« ،گذشــته» (اصغــر فرهــادی)« ،دربند»
(پرویــز شــهبازی)« ،پل چوبــی» (مهــدی کرم پــو ر)« ،حوض
نقاشــی» (مازیار میری) و....چند فیلم دیگر ،به ســود سینمای
ما تمام شــده اســت و در فضــای تولیــد فیلم و هنــر – صنعت
سینما رونقی انکارناپذیر پدید آورده است.
بــرای کاســتن از میــزان برخــی مشــکالت و دشــواری کــه
هماکنون نیز گریبانگیر ســینمای ایران اســت و در مســیر رشــد
و بالندگــی ســینمای ملــی خطــری جدی بــه حســاب میآید،
فهرست وار میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
 پیگیــری جدی تر ادامــه نمایش فیلمهایی که ســالهایسال به دالیل غیرمنطقی رنگ پرده را ندیدهاند.
 حمایــت وپشــتیبانی هــر چــه بیشتــر ســینمای «هنــروتجربه» بهعنوان تجربهای مثبت.
 تجدیــد نظــر در خصوص برخــی جشــنوارههای فیلم کهبا مضامین و اهداف و رویکردهای مشابهی برگزار میشوند.
 حمایــت بیشتر از ســینمای مســتند و تقویــت روز افزون«جشنواره فیلم حقیقت».
 افزودن دوبــاره بخش «نوعی نــگاه» و بخش «فیلمهایاول ودوم» بهعنوان بخشهای مستقل جشنواره فیلم فجر.
 واگــذاری بخشهایــی از کارهــای کیفــی جشــنواره فیلــمفجــر – از جملــه انتخــاب و داوری فیلمهــا – بــه بخشهــای
کارشناســی و متخصصــان و صاحبنظــران ســینمایی و کــم
رنگتــر کــردن ســایه حضــور بخــش دولتــی در ایــن گونــه
رویدادها.
 تقویــت و اهمیــت دادن بــه برخــی جشــنهای صنفی ازجمله :جشــن انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمای ایران،
انتخاب کتابهای سینمایی سال و...
 پیگیریهای جدی ســاخت تاالرهای نمایش فیلم ،بویژهدر شهرهای دورافتاده و مناطق محروم از سینما.
 اهمیــت دادن بــه کیفیــت و درونمایههــای جــذاب درفیلمهــا و توجه جدیتر بــه نگارش فیلمنامههای مســتحکم
و قصــه گــو و قهرمان محور با هــدف تولید فیلمهــای پرجاذبه
وخالقانه.
 ســر و ســامان دادن بــه معضــل وجــود مراکــز مــوازیتصمیمگیــری در صــدور مجــوز نمایــش و پخــش آثــار
سینمایی.

