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عکس اختصاصی «صبا»   :مهدی شیخی

محمد دالوری  از « تهران  »20به « صبا» میگوید

سودای مصاحبه
ئیسجمهوری !
با ر 
سرمقاله
برای گرفتن
رضایت فیلمسازان!

ملیکا مومنی راد
دبیر سینما

احساناماني؛كارگرداننمايش«  جكقاتل»   درگفت  وگو  با  «صبا»  :

لطفا با احتياط تماشاگرباشيد !
نگاهی  بهتولیدات  مشترک
  سینمای  ایرانبا  سایرکشورها

ایران _جهان

اکران؛ پاشنه آشیل همیشه سینمای ایران .در چند سال گذشته پای
صحبت هر فیلمسازی که نشستیم از اکران ،شرایط بد آن و آسیبهایی
که به همین وسیله به اثرش وارد شده است گفت و درنهایت نیز هیچکدام
از این حرفها چه آنها که زهرش زیاد بود و چــه آنهایی که زهری
نداشت در جهت بهبود اوضاع ،افاقه نکرد .اما در روزهای آخر سال ،طی
مصاحبهای که یکی از رســانهها با غالمرضا فرجی؛ سخنگوی شورای
صنفی نمایش ،داشت به این موضوع اشاره شد که سینماداران خواستار
افزایش سرگروههای اکران در سال ۹۸هستند و تحقق چنین خواستهای
منوط به آییننامه اکران سال ۹۸است .در شرایطی که ترافیک آثار در صف
اکران ،سرسامآور است و بعضا به همین دلیل در حق فیلمها ظلم میشود
و صاحبان آثار نیز مجبورند فقط برای اکران شدن به هر شرایط ناعادالنه و
نامطلوبی تن بدهند افزایش سرگروههای اکران میتواند اتفاق خوبی باشد
به شرط آنکه با رعایت عدالت ،به فیلمهای در صف انتظار تعلق بگیرد
و آنچنان نباشد که بیشتر تولیدات سینما زیر بار چند فیلم در اصطالح
بفروش نابود شوند .امیدواریم در آستانه سال جدید و انتشار آییننامه
اکران ســال 98با درایت مدیران و توجه ویژه به مشکالت حوزه اکران،
ضعفهای آشکار این حوزه مرتفع شود .فیلمسازان سینمای ما مدتها
تالش میکنند تا اثری را -گاه خوب و گاه بد -بسازند و راهی پرده نقرهای
کنند تا دغدغهشان را مردم به تماشابنشینند ،اما معادالتعجیب و غریب
اکران ،همه چیز را بر هم میزند و خستگی را بر تنشان باقی میگذارد.
امیدواریم با اتخاذ تصمیمهای درست ،تغییر و تحولی در این بخش رخ
دهد و سال 98مدیرانی با گوش شنوا و فیلمسازانی راضیتر داشته باشیم.

