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آرامش پس از طوفان ...
احمد شاهوند
AhmadShaahvand

تیرما ِه سخت ،مزخرف و بد هرچه بود ،گذشت و تمام شد و
خروجیاش هرچه بود سالمتی بود ،سالمتی .همسرم که در حال
حاضر در آستانه فراغت از همراهی یک جنین دوست داشتنی است،
در ابتدای تیرماه دو عمل عجیب و غریب را پشت سر گذاشت و روزها
و شب ها و لحظههای سختی داشت .خدا را هزاران بار شاکرم که
خطر از بیخ گوشمان گذشت و مادر و جنین هر دو حالشان خوب
است .دلیل اصلی انتشار دیرهنگام شماره نوزدهم ،همین است.
باز هم از همراهی و تالش بر و بچههای گرداننده «برشهای
کوتاه» بینهایت سپاسگزارم که من و مجله را در این شرایط تنها
نگذاشتند.
«دانشگاه نقش ها» به مدد نیما بهدادی مهر به بخش پنجم رسید
و در این شماره هم ده نقش برتر تاریخ سینما و تلویزیون ایران
را بررسی کردیم .نقش هایی چون «نادر» (پیمان معادی  /جدایی
نادر از سیمین)« ،علی فرمانی» (امین حیایی  /دختر ایرونی)،
«گروهبان مکوندی» (اکبر عبدی  /ای ایران)« ،داود برره» (جواد
رضویان  /پاورچین)« ،اسداهلل واعظیان» (محمدعلی کشاورز
 /پدرساالر)« ،احمد» (آتیال پسیانی  /دوزن)« ،کمال لطفی»
(فردوس کاویانی  /همسران)« ،یوسف» (پارسا پیروزفر  /مهمان
مامان) و «نایری» (احمد نجفی  /سگ کشی).
به شخصه هنرنمایی پارسا پیروزفر را در نقش خوب نوشته شده
یوسف در «مهمان مامان» تحسین می کنم .منهای پیروزفر،
ردپای داریوش مهرجویی در هدایت بازیگر و هوشنگ مرادی
کرمانی در خلق این شخصیت به وضوح قابل مشاهده است.
در بخش «پرده نقره ای» برای شش فیلم روی پرده (روز ششم،
زاالوا ،تیتی ،علفزار ،طالخون و بدون قرار قبلی) و همچنین یک
مستند خوش ساخت (ایستوود) ،هفت نقد و یادداشت داریم از
نویسندگانی چون مینا ایران فدا ،محمد بزرگ ،پروانه حسین زاده،
پژمان خلیلزاده ،مهران زارعیان ،شبیر نعلبندیان و مازیار وکیلی
خواندن این مطالب خالی از لطف نخواهد بود.
«تیتی» و «زاالوا» ساختههای یک زوج خوش فکر و کاربلد (آیدا
پناهنده و ارسالن امیری) این روزها بر پرده سینماهاست .با اینکه
«تی تی» ضعف هایی دارد و فیلمنامه «زاالوا» آنچنانکه باید اندازه
یک فیلم سینمایی پرمالط نیست ،اما تماشای هر دو فیلم را به

شدت توصیه می کنم .هر دو فیلم خارج از جریان اصلی سینمای
ایران هستند و نشان از «دغدغه» کارگردانانشان دارند.
نقشآفرینی درجه یک و تماشایی الناز شاکردوست در «تیتی»
غافلگیرکننده است و وجه دیگری از توانایی این بازیگر تجربه گرا
را نشان میدهد .همچنین پژمان جمشیدی با تسلطی مثال زدنی
در باورپذیر کردن کاراکتر بازپرس در فیلم «علفزار» همچنان
در مسیر رشد و رسیدن به جایگاهی ویژه در میان بازیگران
سینمای ایران قدم برمیدارد .او از سریال «پژمان» تا به امروز،
بیشترین پیشرفت را در امر بازیگری و در میان بازیگران حال
حاضر سینمای ایران داشته است.
در بخش «جهان سینما» ،به قلم مهران زارعیان و به بهانه سالروز
تولد کریستوفر نوالن ،نگاهی گذرا داشتیم بر تمامی آثار سینمایی
کارنامه او .همچنین با همراهی نویسندگانی چون سهیال قوسی،
شبیر نعبلندیان و محسن پناهنده یادداشتهایی داریم بر فیلمهای
«مارنی» ساخته آلفرد هیچکاک« ،خدای سفید» ساخته کورنل
موندروتسو کارگردان مجارستانی و «جنایات آینده» به کارگردانی
دیوید کراننبرگ و و همچنین چهار فیلم اکران روز دنیا (حافظه،
دختر گمشده ،شب گذشته در سوهو و خانه گوچی) را هم معرفی
کردیم.
در بخش گزارش هم فائز حسینی مروری داشته بر اکران
سینماهای ایران در چهار ماه ابتدای سال و به بهانه سالروز تولد
مسعود کیمیایی ،هژير مشیروزیری یادداشت متفاوتی برای او
نوشته است.
در بخش «منهای سینما» هم محمدجواد فراهانی نقد مفصلی
نوشته است بر سریال «راز بقا» ساخته سعید آقاخانی که پس از
موفقیت همه جانبه «نون خ» در تلویزیون حاال اولین تجربه اش
در شبکه نمایش خانگی (پلتفرم «فیلم نت») به تازگی پخشاش
به پایان رسیده.
این همه آن چیزی بود که قرار است در شماره نوزدهم ماهنامه
«برشهایکوتاه»بخوانید.امیدوارمموردرضایتطبعسختپسند
شما همراهان عزیز قرار گیرد.
به استقبال بیستمین شماره ...
به بهانه رسیدن به عدد خوش یمن «بیست» و همچنین به بهانه
روز ملی سینما در شماره بعدی پرونده «بهترین های قرن سینمای
ایران به انتخاب نویسندگان و منتقدان» را خواهیم داشت.
و همچنین در آبان ماه یک خبر ویژه برای نویسندگان ماهنامه
داریم که به موقعش خواهیم گفت.
این شما و شماره نوزدهم «برش های کوتاه»

رسمقاله

پرونده :چهلمنی جشنواره فیلم فجر
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گزارش

گزارش اکران چهار ماه اول سال

سایل که نکوست ...
فائز حسینی
ShortCutsMag

سال  1401قرار بود شرایط را برای سینمای ایران پس از دو سال سخت کرونایی
یکردند اتفاق نیفتاد
تغییر دهد اما آن چیزی که سینماگران و سینماداران فکرش را م 
تا همچنان سینما با یک بحران بزرگ در اکران و گیشه همراه باشد .ترکیب اکران عید
نوروز که چندبار تغییراتی در آن صورت گرفت سرانجام با نمایش  7فیلم همراه شد
اما این فیلمها نتوانستند نیاز مخاطب را برآورده کنند و فروش آنها در طول عید و
سپس اردیبهشت ماه با یک روند سینوسی مواجه بود .میتوان تصمیم غلط در چینش
فیلمهای اکران عید و همچنین بهای باالی قیمت بلیت که به  45هزار تومان در تهران
و شهرستانها تبدیل شده بود را دلیل اصلی این اتفاق شمرد.
«سگ بند» پرفروشترین فیلم عید نوروز شد با فروش نزدیک به  40میلیارد تومان و
سپس به ترتیب «موقعیت مهدی» با  12میلیارد و  500میلیون تومان« ،شادروان» با
 9میلیارد و  500میلیون تومان« ،روز صفر» با  8میلیارد و  900میلیون تومان« ،مرد
بازنده» با  6میلیارد و  230میلیون تومان و در نهایت «قدغن» و «گل به خودی» که
مجموعا به یک میلیارد و  200میلیون تومان رسیدند.
در ادامه دو فیلم داریوش مهرجویی و رضا درمیشیان بودند که به سینماها آمدند اما
این فیلمها هم نتوانستند آن اتفاقی که سینما منتظرش بود را رقم بزنند مخصوصا

«المینور» آخرین ساخته داریوش مهرجویی که با توجه به داستانش خیلیها منتظر
بودند مثل «سنتوری» دیده شود و گیشه سینماها تکان بخورد اما از مصاحبههای
متعدد سینماداران میشد فهمید که «المینور» در جذب مخاطب ناکام ماند و حواشی
 2سال ماندن در خط اکران و نگرفتن پروانه نمایش هم نتوانست تاثیری تبلیغاتی
در فروش این دو فیلم بگذارد .در نهایت دو فیلم «المینور» (داریوش مهرجویی) و
«مجبوریم» (رضا درمیشیان) با مجموع فروش  3میلیارد سینماها را ترک کردند .این
شکست بزرگ را میتوان با دو فیلم قبلی رضا درمیشیان یعنی «عصبانی نیستم» و
«النتوری» که به ترتیب  3میلیارد و  6میلیارد در گیشه آن هم با یک سوم بهای بلیت
حال حاضر فروختند ،مقایسه کرد.
در همین بین دو فیلم کمدی «انفرادی» (مسعود اطیابی) و «چند میگیری گریه
کنی ( » 2علی توکلنیا) هم در اردیبهشت ماه اکران شدند که فیلم اطیابی با توجه به
حضور رضا عطاران تا این لحظه توانست پرفروشترین فیلم سال سینمای ایران شود و
باالتر از «سگ بند» قرار گیرد هرچند این فروش با توجه به فیلم قبلی این فیلمساز یعنی
«دینامیت» یک شکست محسوب میشود و دیگر فیلم کمدی اکران که متعلق به علی
توکلنیا بود با فروش نزدیک به  7میلیارد تومان خیلی زود از سینماها خداحافظی کرد.
در این بین چند فیلم اجتماعی در خردادماه استارت اکران خود را زدند که طبق معمول
همگی پایینتر از حد انتظار فروش داشتند« .مغز استخوان» با  2میلیارد و  165میلیون
تومان« ،هناس» با  3میلیارد و  175میلیون تومان« ،بدون قرار قبلی» با  2میلیارد و
 410میلیون تومان و «بی صدا حلزون» که ضعیفترین فیلم در این جمع بود با کمتر
از نیم میلیارد تومان به کار خود پایان داد .اما موفقترین فیلم در خردادماه« ،علف زار»
برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه بود که توانست جهش خوبی در اکران بزند و تا

گزارش

این لحظه که روی پرده است به فروشی نزدیک به  14میلیارد تومان نزدیک شده است.
«علف زار» از جمله فیلمهای جشنواره فیلم فجر سال گذشته بود که راضی به اکران
شد و با توجه به سوژه ملتهب و بازیگران متعدد توانست مخاطب را به سینماها بکشاند.
با پایان فصل بهار که همیشه از آن به عنوان بهترین فصل سینمای ایران یاد می شود
خبرهای زیادی مبنی بر ورشکستی باالی  20سینما که اغلب در شهرستان ها هستند
منتشر شد و به مرور نارضایتی زیادی از سوی تهیه کنندگان و پخش کنندگان شکل
گرفت .با شروع فصل تابستان که میتوان آخرین امیدهای اکران را در آن جستجو کرد
دو فیلم از زوج سینمای ایران یعنی «تی تی» آیدا پناهنده و «زاالوا» ارسالن امیری
به روی پرده رفتند که «تی تی» با توجه به حضور الناز شاکردوست تا این لحظه که
کمتر از یک ماه از اکرانش میگذرد با  7میلیارد به فروش بسیار خوبی رسیده و پس از
«علفزار» امیدها را در سینمای درام اجتماعی زنده نگه داشته است .اما «زاالوا» که در
ژانر ترسناک به روی پرده رفته بود نتوانست بیشتر از  1میلیارد فروش را تجربه کند .در
این بین چند فیلم دیگر هم با آغاز تیرماه به روی پرده رفتند از جمله «پیتوک»« ،طال
خون»« ،روز ششم» و «بازیوو» .فیلم ابراهیم شیبانی با توجه به حضور شهاب حسینی
یک شکست بزرگ در اکران امسال تلقی میشود فیلمی که تنها  800میلیون تومان
فروش داشت و خیلی زود مجبور به خداحافظی با پرده سینماها شد .دو فیلم «پیتوک»
و «روز ششم» که از فیلم های سال های قبل بودند هم مجموعا به فروش  2میلیارد
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رسیدند .در این بین اولین فیلم امسال که در ژانر کودک و نوجوان بود («بازیوو») با
توجه به تعطیلی مدارس به فروش جالبی تا این لحظه رسیده است و توانسته نزدیک
به  800میلیون تومان فروش کند که در نوع خود جالب است .با این تفاسیر تنها امید
به نیمه دوم تابستان به خصوص شهریور است .به نظر می رسد تا پایان ماه مرداد با
توجه به شروع ایام محرم و تعطیلی یک هفتهای سینماها فیلم جدیدی حاضر به
اکران نشود .در این بین تنها خوشبینی این است که سازمان سینمایی و وزارت ارشاد
حاضر به دادن پروانه نمایش به فیلم سوم سعید روستایی «برادران لیال » شوند .فیلمی
که قطعا میتواند انقالبی در گیشه سینماها آن هم با توجه به آخرین فرصتها برای
حضور در اسکار بکند .همچنین فیلمهای کمدی دیگری هم هستند که طبیعتا بهتر از
«انفرادی» و «سگ بند» میتوانند در جذب مخاطب عمل کنند و در حال حاضر این
فیلمها از جمله «شیشلیک» محمدحسین مهدویان و «چپ راست» حامد محمدی در
یها با توجه به اینکه سینمای ایران در یک بن
توقیف به سر میبرند .این سخت گیر 
بست اقتصادی قرار دارد چیزی جز انحالل سینما را در پی ندارد.
گفتنی است در انتها به این مطلب بپردازیم که فروش سینمای ایران در این  4ماه (از
 1فروردین سال  1401تا  31تیر) که در این گزارش به آن پرداخت شده است 175
میلیارد  800میلیون تومان و تعداد مخاطبان هم  5میلیون  420هزار نفر است .این
آمار از اطالعات دقیق سامانه سمفا استخراج شده است.

10
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برای هشتاد و یکمین زادروز مسعود کیمیایی

زنده ابد قهرمان

هژیر مشیروزیری
Hajir.moshirvaziri

یک تیتر کوتاه ،خبر از ساخت فیلمی جدید از مسعود کیمیایی میدهد .سیل
واکنشها و اظهار نظرها از پس آن به راه میافتد .جنجال و ماجرا بخش جدایی
ناپذیر کارهای کیمیایی است .گویی اساسا یک سنت قدیمی است .فرقی نمیکند
که خبر چه باشد و کار در کدام مرحله .میخواهد صحبت از نوشتن یک فیلنامه باشد
یا انتخاب یک بازیگر .میخواهد
کار در مرحله فیلمبرداری باشد
یا تدوین و نهایی شدن .میخواهد
صحبت از رسیدن و نرسیدن فیلم
به جشنواره باشد یا نامزد شدن و
نشدنش برای جایزه .در هر حال
جنجال و قائله است که به پا
میشود و تا مدتها جریان دارد .آنها
که مدح و ثنا میگویند و دلباخته
هستند در برابر آنها که بد و بیراه
میگویند و تبری میجویند.
همه میدانند که سخن گفتن
درباره او و آثارش مهم است .همه
میدانند که بسیاری از گمنامها و
ناشناختهها با نوشتن و گفتن از
او نامدار شدهاند و شناخته شده.
خواه مثبت گفته باشند و خواه
منفی .خواه به حق گفته باشند
و خواه به ناحق .از سر مهر و
همدلی بگویند یا از سر حسادت
و کین .همه منتظر یک بهانهاند و
تلنگر که او حرفی بزند یا چیزی
بنویسد یا کاری بکند تا به میدان
بیایند و صف بکشند و از «قیصر»
و «گوزنها» تا همان آخرین اثر
بیرون آمده را بستایند یا لگدکوب
کنند .اگر نشد ،خودش را یا زندگی
خصوصیش را یا اطرافیانش را .تا
بوده همین بوده و این در همیشه
روی همین پاشنه چرخیده است.
چرا که اساسا این «در» و این
«پاشنه» نیز خود بخشی از ماهیت
آثار او هستند.
چند نفر دیگر را مثل او و با همین
کیفیت سراغ دارید؟
مسعود کیمیایی نه فقط یک فیلمساز ،که یک جریان ساز است .او عمریست که
با آثارش ،با رفتارش ،با گفتارش ،با کردارش ،با فیلم ساختن و فیلم نساختنش ،با
حضور داشتن و حضور نداشتنش و خالصه با هر کاری که کرده یا حتی نکرده،

جریانآفرین بوده است.
از عشاق سینهچاک فیلمفارسی گرفته تا سینماشناسان روشنفکر و منتقدان سرشناس،
از پیک موتوری و راننده تاکسی و اتوبوس گرفته تا دکتر و مهندس و معلم و وزیر
و وکیل ،از کشاورز و دامدار روستایی گرفته تا پنتهاوسنشین شمال پایتخت ،از
کمسواد و بیسواد گرفته تا فرهیخته و دانشگاهی ،کسی نیست که نام مسعود کیمیایی
را نشنیده باشد یا فیلمی از او را ندیده باشد و یا با کاراکتری یا دیالوگی از آثار او
همذاتپنداری نکرده باشد .او قصهگوست .قصهگویی زبردست و بینظیر که میتواند
برای همگان قصه بگوید .برای همه نسلها و همه طبقات جامعه .قصههایش نه زمان
دارند و نه مکان .هم زمان دارند و هم مکان.
چه بسیارند کسانی که به واسطه او عاشق سینما شدهاند و مسحور جادوی پرده نقرهای.
چه بسیارند کسانی که در کنارش و
پشت دستش سینما آموختهاند
و امروز برای خود صاحب اسم و
رسمی هستند و سبک و سلیقهای.
چه نسلها که از پس نسلها
از اواخر دهه چهل تا اوائل قرن
جدید،بافیلمهایش،قهرمانهایش،
دیالوگهایش و قصههایش اشک
ریختهاند و خندیدهاند و خونشان
به جوش آمده است و در یک کالم
زندگی کردهاند.
مگر در سینمای ایران از آغاز تا
کنون چند نفر مثل و مانند برای
او میتوان یافت؟ اگر سینما مدیون
کسی چون او نباشد ،پس مدیون
چه کسی خواهد بود؟ مگر این
سینما چند نفر دیگر همچون او
دارد که در نهمین دهه از عمرش
همچنان شانه به شانه جوانان بیست
و چند ساله قهرمان بیافریند و قصه
روایت کند و استعداد کشف کند و
سینما خلق کند؟
شاید امروز شایسته آن باشد و
زمان آن رسیده باشد تا در دل
جشنوارههای سینمایی کشور،
بخش ویژهای با عنوان «جایزه ویژه
مسعود کیمیایی» وجود داشته
باشد ،تا عالوه بر نمایش ویژه آثار
جدید و قدیم این فیلمساز کهنهکار
و نقد و بررسی و پژوهشی ژرفتر
در آنها ،فیلمسازان و سینماگرانی
که با پشتکار و تالش و تداوم
توانستهاند در عرصه سینمای این
سرزمین تاثیرگذار و نقش آفرین
بوده باشند ،تحت چنین عنوانی مورد تقدیر و احترام قرار گیرند .و شاید شایستهتر
آنکه او خود نخستین تندیس و جایزه هم نامش را به برگزیدهای اهدا نماید .دریغ
است اگر قدر اسطورههایی اینچنین را تا فرصت هست ندانیم و بودنشان را غنیمت
نشماریم.

