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ــی  ــر نمایش ــرای هن ــز ب ــش برانگی ــال چال دو س
در سرارســر جهــان گذشــت و ایــران نیــز از آن 
بــی بهــره نبــود، در دو ســال شــیوع و فراگیــری 
پروژه هــای  و  ســینماها  تعطیلــی  و  کرونــا 
نمایشــی، ایــن حــوزه بــا چالــش ســخت و 
ــی از  ــی آن خیل ــه در پ ــد ک ــه ش ــی مواج عجیب
ــرمایه  ــت س ــران و برگش ــف، و اک ــار متوق آث

ــود. ــن ب ــر ممک غی

ترافیک اکران، بای جان سینمای ایران
شیوع گســترده ویروس کرونا در این مدت سینمای ایران 
را بــا مختصات تازه ای روبــه رو کرد. از وقفه هــای طوالنی در 
تولید و پیش تولید برخی آثار تا ترافیک اکران و فروش پر افت 
 وخیز گیشه ها، همگی نشــان از ظهور روزهای تازه ی سینما را 

می دهند.
جشنواره ای که قربانی کرونا شد

بســیاری از آثار که تا پیش از تعطیالت کرونایی و شرایط 

قرمز درحــال پیش تولید و تولید بودند؛ بــا ظهور این ویروس 
شرایط دشــواری را تجربه کردند. افزایش تعطیالت کرونایی و 
نبود زیرساخت های متناســب برای مهار و کاهش آسیب های 
وارده توسط کرونا منجر شــد تا بخشــی از فیلم ها نتوانند به 

فجرهای۳۹و 40 راه یابند.
تأخیــر در تولیــد، روند کند 
صدور مجوزهــای مربوطه و عدم 
همکاری ســینماگران با شــرایط 
حاد به وجــود آمده به ســخت تر 
شــدن روزهای کرونایی فرهنگ و 

هنر دامن زد.
بازنده اصلی این همه گیری

بســیاری از تولیدات سینما و 
تلویزیون به واســطه پاندمی دچار 
وقفه های طوالنی و ضررهای مالی 

شدند.
تعــدادی دیگر از آثــار هم که 

با هدف حضور در جشــنواره ها آغاز به کار کردنــد، با نزدیک 
شــدن به پیک های متوالی و افزایش آمار قربانیان چاره ای جز 
ساعات فشرده تولید در کنار رعایت نسبی پروتکل ها نداشتند. 
همکاری عوامل در رعایت پروتکل ها اعم از اســتفاده از ماسک 
و رعایت فاصلــه ی اجتماعی با اکــراه و محدودیت  مواجه بود. 
گسترش شــیوع کرونا معادالت را پیچیده تر کرد؛ تا جایی که 
تولید برخی آثار با مثبت  شــدن تســت عوامل اصلی منجر به 

شرایط ناگواری رسیدند.
دردسرهای یک اکران

دســته ای از آثار به دلیل وقفه های تحمیل شــده از سوی 
»ستاد ملی مبارزه با کرونا« و تعطیلی طوالنی مدت سالن های 

سینما از اکران بازماندند.
تعطیلی ســالن های ســینما درحالی به تصویب رسید که  
پس از یک دوره قرنطینه و تعطیلی کامل مدارس، دانشــگاه ها 
و تمامی مشــاغل رده 2 تا 4 و ســپس فروکش کــردن آمار 
مبتالیان؛ ســایر فعالیت های روزمره به طور مســتمر و بدون 
هیچ خللی ادامه پیــدا کرد. این دوگانگی باعث شــد تا برخی 
سینماگران نســبت به این تفاوت ها واکنش نشــان دهند و با 

چالش بدی مواجه شوند.
اکران آناین، بهترین راه نجات؟

با تعطیلی طوالنی مدت ســالن های ســینما ، افزایش آمار 
قربانیان و به دلیل وضعیت نامعلوم زمــان اکران، »حاتمی کیا 
و عوامــل فیلم خــروج« طی اقدامــی شــجاعانه آخرین اثر 

تولیدی شان را به اکران آنالین سپردند. 
»خــروج« را بایــد »نخســتین و شــجاعانه ترین« فیلم 
ســینمای ایران در اکران آنالیــن بدانیم. اثری که با پشــت 
سرگذاشــتن یــک تجربه نســبتا 
موفق به فروش ۳و نیــم میلیاردی 
دســت یافت. به زعم بســیاری از 
کارشناســان در صورتــی که این 
فیلم در ســالن های سینما به اکران 
عمومی دســت پیدا می کرد قطعا با 

استقبال باالتری مواجه می شد.
کارگردانی  بــه  »خورشــید« 
مجیــد مجیــدی، »کشــتارگاه« 
ســاخته عباس امینی دیگــر آثار 
اکــران آنالیــن بودنــد کــه پس 
پلتفرم هــای  بــه  »خــروج«  از 

نمایش خانگی رسیدند.
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عجیب ترین: جدول برنامه خانه جشنواره و 
روند برنامه ریزی  آن

جالب  ترین: واکنش به انتخاب شهاب حسینی 
به عنوان داور بخش رقابتی فجر چهلم

پرحاشیه ترین: اعام کناره گیری مسعود و 
پوالد کیمیایی از جشنواره چهلم فجر

بهترین: ترکیب اعامی هیأت داوران بخش 
رقابتی جشنواره چهلم

بدترین: لو رفتن قصه برخی از آثار توسط 
برخی رسانه ها و تیم رسانه ای جشنواره فجر

کمترین: کم فروغی هویداسازی چهلمین 
دوره جشنواره فجر از سوی عوامل اجرایی 

آن

بیشترین: واکنش های رسانه ای به این دوره

خنثی ترین:  عدم حضور محمد خزاعی رییس 
سازمان سینمایی و دبیر جشنواره چهلم فجر 

محمود نقاش زاده در تببین رسمی رسانه ای 
چهلیمن دوره برگزراری آن

شناسنامه

ترین های  روز

سیمرغـی که دو سال ماسک به صورت زد

»خروج« را باید »نخستین و 
شجاعانه ترین« فیلم سینمای ایران در 
اکران آناین بدانیم. اثری که با پشت 
سرگذاشتن یک تجربه نسبتا موفق به 
فروش 3و نیم میلیاردی دست یافت. 

به زعم بسیاری از کارشناسان در 
صورتی که این فیلم

 در سالن های سینما به اکران عمومی 
دست پیدا می کرد قطعا با استقبال 

باالتری مواجه می شد


