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«ممیرو» 
در هند جایزه گرفت

از  «ممیــرو»  ســینمایی  فیلــم 
جشنواره فیلم «پونا»ی هندوستان دو 
جایزه گرفت. چهاردهمین جشــنواره 
فیلــم «پونــا» کــه از ۲۴ دی تــا اول 
بهمن در شــهر «پونا» در هند برگزار 
شــد، دو جایزه بهترین فیلم به همراه 
۱۵ هزاردالر جایزه نقدی و جایزه ویژه 
هیــأت داوران بــرای بهترین بازیگری 
همراه بــا ۲۵ هزار روپیــه را به فیلم 
سینمایی «ممیرو»، ساخته سیدهادی 
محقق، اعطا کرد. رضا درمیشیان یکی 
از اعضای هیأت داوران این جشنواره 
بود و فیلم «عصبانی نیســتم!» او نیز 
نمایش ویژه ای در جشــنواره داشت. 
مرتضی  «بهمن»، ســاخته  فیلم های 
فرشــباف، «احتمال باران اســیدی»، 
«تاکسی»،  صناعی ها،  بهتاش  ساخته 
ساخته جعفر پناهی و «آغی»، ساخته 
یوســف کارگرد، نیز دیگــر فیلم های 
ایرانی جشنواره فیلم پونا بودند. فیلم 
«ممیــرو» در اولین نمایــش جهانی 
خــود در بیســتمین جشــنواره فیلم 
بوســان کره جنوبی در مهرماه گذشته 
به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلم 
به همــراه ۳۰  هزاردالر  را  جشــنواره 
و جایــزه فیپرشــی را از آن خود کرد. 
ایــن فیلم پس از آن در ســی ونهمین 
جشنواره فیلم ســائوپولو و بیستمین 
جشــنواره فیلم کــراالی هند حضور 

داشت. 

پاسخ دبیر جشنواره 
تئاتر فجر به یک ابهام 

شــرق: ســعید اســدی، اعمال نفوذ 
فرد یا نهادی مانند مؤسســه توســعه 
هنرهــای معاصــر در تعییــن بدون 
مناقصه سامانه فروش بلیت  جشنواره 
تئاتــر فجر را رد کرد. بــه گزارش ایلنا، 
تئا تر  دبیر ســی وچهارمین جشــنواره 
فجر درباره شــرایط انتخاب ســامانه 
فروش بلیــت این رویداد و پاســخ به 
این پرســش کــه آیا بــرای تعیین این 
برگزار شده است،  سامانه ، مناقصه ای 
گفت: «شرایط به گونه ای بود که همه 
سایت های فروش بلیت، دقیقه  ۹۰ پای 
کار آمدند و ما بــا توجه به زمان بندی 
برگزاری جشنواره باید دست به انتخاب 
می زدیــم تــا برنامه ریزی ها ســرعت 
منطقی داشته باشــد. برهمین اساس، 
زیرســاخت های  مطالعــه  از  پــس 
موجود و بررســی گزینه ها، با ســایت 
فعلــی قــرارداد بســتیم». او ادامــه 
داد: «متأســفانه امکانــات در حــوزه 
تئاتر اصال کافی نیســت و بخش های 
صنعتی و بنگاه های خصوصی توجه 
چندانــی بــه ســرمایه گذاری در این 
بخش نشان نمی دهند. ایده اصلی ما 
درباره  ســاماندهی فروش بلیت های 
جشنواره این بود که کاری کنیم تا مانند 
دوره های گذشــته شــاهد بی نظمی و 
ازدحام مخاطبان پشــت در سالن های 
نمایشی نباشــیم». اسدی در پاسخ به 
این پرســش که آیا ســامانه موردنظر 
مانند آنچه در جشــنواره های فیلم و 
موســیقی جریان دارد پیشــنهادهای 
خاصی برای جشنواره به همراه آورد، 
اظهار کرد: «همه می دانیم موســیقی 
و سینما در مقایســه با تئاتر، از شرایط 
خاصــی برخوردار هســتند و به دلیل 
«ســتاره ها»،  مانند  عواملــی  وجــود 
متفاوت عمل می کنند. نباید فراموش 
کنیم به دلیل وجود همین موارد در این 
عرصه ها، گاهی در بخش های کوچکی 
مانند فــروش بلیت نیــز رقابت هایی 
شــکل می گیرد که بعضــا اخالقی و 
سازنده به نظر نمی رسد و من به عنوان 
دبیر جشنواره تئاتر فجر هیچ گاه حاضر 

نیستم به چنین شرایطی تن دهم».

هنر هفتم

بیراهه سینمای مستند ایران
فریادرس سینمای مستند

پرســش های بسیاری درباره سینمای مستند در کشور ما وجود دارد و 
با وجود اینکه این سینما ظرفیت های بسیاری در کشور ما دارد، متأسفانه 
سال هاســت مافیای کوچکی روی این سینما خیمه زده و تقریبا در همه 
جشــنواره ها، اعم از جشنواره سینما حقیقت تا جشــنواره فیلم فجر، از 
هیأت انتخاب گرفته تا هیأت داوری و...، ســایه این مافیا برســر سینمای 
مســتند وجود دارد. این حلقه محدود آدم های نســل قبل تر ســینمای 
مستند ایران را تحت نفوذ خودشــان قرار داده اند و تقریبا سدهایی برای 
رشدونمو و تغییر گرانیگاه  این سینما به وجود آورده اند و اجازه نمی دهند 
این گرانیگاه از تلخ نگری (این خانه سیاه است) به سمت فیلم های بهتر 
و شــاداب تر حرکت کند و هر حرکت تــازه ای را در نطفه خفه می کنند. 
جالب اینجاست، این مافیای کوچک، مخصوص دوره و مدیریت خاصی 
هم نیســت و از گذشــته تا به حال حضور داشته و سایه سنگینش بر سر 
ســینمای مستند اســت. این گروه خاص یا فیلم هایی می سازند که توقع 
دارند حتما در بخش مسابقه حضور داشته باشد یا زمانی هم که فیلمی 
در جشنواره ندارند، لزوما باید در هیأت انتخاب یا داوری یا اعضای شورای 
سیاســت گذاری جشنواره ها باشــند و قدرتشــان را به نمایش بگذارند. 
حقیقت این اســت، سینمای مســتند در تمام دنیا دچار تغییر و تحوالت 
شده است و اثرات مثبت آن در سینمای مستند ایران هم حس می شود. 
اما متأسفانه به دلیل برخی اتفاقات ازجمله معضلی که درباره آن بحث 

می کنیم، این تغییرات مثبت در سینمای ما قابل مشاهده نیست. 
متأسفانه در جشنواره سی وچهارم فیلم فجر نیز با این معضل روبه رو 
هستیم. به این صورت که از ۹۰،۸۰ فیلمی که به دبیرخانه رسیده ۱۱فیلم 

انتخاب شده است که ۹ فیلم، همان فیلم های حاضر در جشنواره سینما 
حقیقت هســتند و این نشان می دهد عده ای اصرار دارند خون تازه ای به 
سینمای مستند ایران تزریق نشود. متأسفانه اگر سینماگرانی تن به تولیت 
این دوســتان ندهند، محکوم به نابودی هســتند و ظاهرا نمی توان کاری 
انجام داد و مغضوب این دوســتان خواهند شد. مثال بارز این اتفاق خود 
من هســتم که چند ســال پیش به عملکرد هیأت انتخاب بخش مستند 
خانه ســینما اعتراض کردم و هشــت ســال مورد غضب این آقایان قرار 
گرفتم اما چون دیگر از من گذشــته است، با صدای بلند اعتراضم را بیان 
می کنم.  این دوســتان متوجه نیستند سینمای مستند ایران بسیار جسور 
و پرقــدرت عمل می کند و نمی توانند جلوي این موج قوی را بگیرند و از 
طرف دیگر، متأسفانه همین حلقه مافیای کوچک در همه این سال ها هم 
نتوانســته آثاری ارائه دهد که ثابت کند هنوز می تواند کارهای باکیفیت 
خلق کند یا دســت کم به اندازه همان فیلم (این خانه سیاه است)، اثری 
تولیــد کند. از نظر من، این حلقه کوچک در فهم هســته اصلی ســینما، 
دچار اشــکال بزرگی است. حتی فیلم «این خانه ســیاه است» که برای 
این دوســتان فیلم کاملی اســت و (من هم معتقدم اساسا فیلم مستند 
خوبی است، اما در همه این سال ها بهتر از این نیز ساخته شده است)، این 
دوستان فکر می کنند لزوما هر فیلم مستند باید تصویری سیاه از ایران ارائه 
دهد و در غیراین صورت فیلم نیســت. درحالی که همان فیلم «این خانه 
ســیاه است» هم فیلمی پر از امید اســت و متأسفانه این حلقه کوچک، 
ارزش سینما را درک نمی کنند و از درک ظرفیت های جدید سینما بی خبر 
هســتند. این خود استادنامیدگان از درک فیلم خوب بی بهره هستند و سد 
بزرگی در سینمای مستند به  وجود آورده اند. از کوچکی این حلقه  همین 
بس که با وجود حضور در همه دولت ها و جشنواره ها، هنوز نتوانسته اند 
فیلم ها و ســینمای مســتند را به خاطره جمعی تبدیل کنند و متأسفانه 
نگاهشــان دورهمی است. درنهایت تصور می کنم حذف این تعداد فیلم 
در جشنواره فیلم فجر پیشِ رو در بخش مستند، نشان می دهد این حلقه 
کوچک مثل گذشــته اصرار دارند میدان دار این عرصه باشند درحالی که 
نســل تغییر کرده و افق های سینما فراخ تر شده اســت و تعدادی از این 
دوســتان به تاریخ پیوســتند و در حوصله زمانه نمی گنجند و همچنان 
اصرار دارند همه جا به عنوان بزرگ تر به حساب بیایند. توصیه من به این 
دوســتان این است، تا شــرایط بدتر از این نشده حرمت خودشان را حفظ 
کنند و از این حوزه جدا شــوند. از نظر من مهم ترین دلیل که این دوستان 
نمی توانند در ســینما حضور داشته باشــند، این است که دیگر شوقی به 
کار ندارند و جریان عظیم ســینمای مســتند به زودی این دوســتان را با 
خــود خواهد بــرد و گاهی با خودم فکر می کنــم کاش مثل آقای طیاب 
گوشه می نشستند و سمت استادی خودشان را حفظ می کردند.  ای کاش 
سینمای مستند نیز مثل فیلم کوتاه، از جشنواره فیلم فجر حذف می شد و 
 ای کاش برای جلوگیری از اتفاقاتی که پیش تر به آن اشاره کردند، حداقل 
بخش رقابت را در ســینمای مستند در جشــنواره فیلم فجر حذف کنند 
شــاید در این صورت این استادخودنامیدگان ســر عقل بیایند و فکری به 

حال خودشان کنند. 

هنر
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صفحه 10 اصالح طلبان به تدبیر سیاسی و گفت وگو پایبند هستند
صفحه 10 نگاهی به ۸ دوره حضور اصالح طلبانه در انتخابات مجلس
صفحه 12 شرکت های «تولیدنما» معرکه گردان بحران های دارویی کشور

فیلم خوب چیســت؟ بهترین فیلم ها کدامند؟ اینها سؤاالتی هستند که 
گریبــان هر بیننده ای را الاقــل یک بار گرفته اند. باور کنیم یــا نکنیم بهترین 
فیلم ها یا فیلم ترین فیلم ها معیار دارند. از بدو تأســیس ســینما هر فرد یا 
گروهی برای پاســخ دادن به این سؤاالت به ابداع یا اقتباس ضوابطی برای 
آنها روی آورده اســت. مآال اهل فن، این معیارهای متعارف برتری را به دو 

دسته تقسیم می کنند: 
معیارهــای نخبه گرایانــه و عوام گرایانــه «عالم هنر» یــا جماعت هنری، 
ضابطان معیارهای نخبه گرایانه هســتند و ســهم آنها (شامل صنوف متعدد 
دســت اندرکاران و منتقدان ســینما، جشــنواره ها و جوایزشــان، انستیتوهای 
فیلم و ارزش گذاری های متناوبشــان) تأثیر بسزایی در شکل گیری این معیارها 
دارد؛ بــا تلخیــص و تخفیف، از نظر آنهــا اولویت با فیلمی اســت که غنای 
زیبایی شناســانه داشــته باشــد و جایگاهی هنری/تاریخی بیابد. «گیشــه» یا 
فروش، ضابط معیارهای عوام گرایانه اســت و- باز هم با تلخیص و تخفیف- 
اولویت با فیلمی اســت که خوب می فروشد. طبیعتا مخاطب نیز باور خود را 
به هرکدام از این دو شــق نظری منتســب می کند و فهم و داوری متعارف تا 

حدودی بر این باورهای دوگانه استوار است. 
اما ســؤال اینجاســت که آیا واقعا هر فیلمی که خوب می فروشد، خوب 
اســت؟ یا هر فیلمی که توجه نخبــگان هنر را برمی انگیزد، فیلم تر اســت؟ 
جزئیات زیاد این پاســخ ها مانع می شوند تا در این وجیزه بتوان به همه شئون 
آن پرداخــت. اما برای روشن ترشــدن این بحث غالبا طاقت فرســا و ترســیم 
چشــم اندازی از مصادیق آن، نگارنده دست به تنظیم دو جدول زده است که 
(با تلخیص و تخفیف) عملکرد اقتصادی و هنری مقطعی از تاریخ ســینما را 
بررســی می کنند. در قسمت اول این مقاله، به بررسی جدول پرفروش ترین ها 
می پردازیم و از این رهگذر این ســؤال را مورد بررســی قرار می دهیم که «آیا 
واقعا هر فیلمی که خوب می فروشــد، خوب است؟» تحلیل و مقایسه این دو 

جدول را در قسمت های بعدی این مقاله پی خواهیم گرفت. 
۱- چندی قبــل  آی  ام دی بی، مرجع معتبر اینترنتی فیلم ها و برنامه های 
تلویزیونی، ۲۵ســاله شــد (برای سهولت کار، وب ســایت « بانک اطالعات 
ســینمای ایران ســوره» را نســخه فارســی آن تصور کنید). تولدی مبارک 
برای پایگاه داده های اینترنتی فیلم و یکی از ارزشــمندترین مراجع ادبیات 
ســینمایی (یا حتی ادبیات ثانویه در علوم انســانی). فلسفه تأسیس چنین 
دانشنامه ای، از یک سو بر گردآوری اطالعات پیرامون عالم فیلم استوار است 
و از ســویی دیگر، در پیونددادن بی واسطه این داده ها با نیازهای مخاطبان 
(چه با پوشــش اخبار و نمایه های مختلــف محصوالت، چه با درجه بندی 

و فهرست ســازی کاربران، چــه با اعالم مرتب آمار فــروش فیلم ها، چه با 
پوشش شبکه توزیع فیلم). حاال پس از ۲۵ سال، این پایگاه در نظر اهل فن 
نیز یکی از حلقه های میان تولید و توزیع فیلم اســت؛ حلقه ای که می تواند 
به پرکردن شــکاف میان «گیشه» و «عالم هنر» کمک کند. به یمن تولد این 
مرجع، آی. ام. دی.بی فهرســتی از پرفروش ترین عناوین تولیدی ۲۵ ســال 
اخیر را منتشر کرد؛ فهرستی مبتنی بر فروش این فیلم ها در آمریکا و کانادا یا 
همان «بازار داخلی» به اصطالح هالیوودی ها؛ فهرستی از ۲۵ محصول برتر 
اقتصادی این ۲۵ســاله، در بزرگ ترین بازار جهان که از هر جهت قابل تأمل 
و بررســی اســت. چراکه در آن فروش فیلم های آشــنا و مشهور، به اتکای 
قیمت امروز بلیت یک بار دیگر محاسبه شدند. اما این اتفاق هم زمان شد با 
اکران «جنگ ستارگان» و رکوردشکنی های پی درپی این فیلم در گیشه های 
مختلــف. در نتیجــه، رده بندی میزان فــروش پرفروش ترین هــا [ازجمله 
فهرست فوق] دســت خوش تغییرات فاحشی شد و نظر بسیاری نسبت به 

عملکرد اقتصادی این «محصوالت» تغییر کرد. 

بــا یک جســت وجوی ســاده اینترنتی بــرای یافتن فهرســتی مشــابه از 
پرفروش تریــن فیلم های جهان، (فهرســتی کــه ارزش اقتصادی محصوالت 
ســینمایی و برندها را به قیمت امروز محاســبه کرده باشد) به آماری دست 
می یابیم که از ســوی باکس آفیس موجو (یکی از مراجع متقن گیشه و همکار  
آی  ام دی بی) منتشــر شــده اســت؛ آماری دقیق که مضاف بــر آن، عملکرد 
اقتصادی فیلم ها را نیز مندرج کرده است. با رده بندی های گوناگون سرشار از 
معیارهای حرفه ای سختگیرانه؛ از فروش داخلی و خارجی گرفته تا محاسبه 
تــورم در فــروش، ارزش اقتصادی تک تک عوامل اصلی فیلــم و مانند اینها؛ 
کیمیای نابی کــه ارزش اقتصادی امروزین بســیاری از فیلم های قدیمی تر را 
نیز مانند یک «محصول» مشــخص می کند. شــاید برای بسیاری باورنکردنی 
باشد که برمبنای فروش داخلی، «بربادرفته» که در اکران خود فروشی معادل 

۱۴۹ میلیون دالر داشته است، با احتساب تورم بلیت، با ارزشی برابر یک  میلیارد 
و ۷۳۹  میلیون دالر در صدر محصوالت پرارزش تاریخ ســینما بایستد. یا از آن 
بیشــتر، سری «جنگ ستارگان» با احتســاب تورم بلیت و جمع فروش داخلی 
قسمت های مختلف، پرارزش ترین برند تاریخ سینما از لحاظ اقتصادی باشد. 

در جدول الف، فهرســت اولیه  آی  ام دی بی از ۲۵ فیلم در ستون اول، رتبه 
و عملکرد اقتصادی هر فیلم در فهرســت باکس آفیس موجو در ســتون های 
دیگر و درجه ای که مخاطبان  آی  ام دی بی از ۱۰ به هر فیلم داده اند، در آخرین 
ســتون قرار گرفته اســت. در ســتون دوم و پنجم رتبه و ارزش اقتصادی (با 
اتــکا به فروش داخلــی) هرکدام از برترین تولیدات ۲۵ ســال اخیر به قیمت 
امروز محاســبه شــده اند. متأســفانه چنین دقت و وثوقــی در مورد فروش 
خارجــی (خارج از آمریکا و کانادا) محصوالت آمریکایی و حتی غیرآمریکایی 
وجود ندارد. به عنوان نمونه اســتودیوهای هالیوودی در سال ۲۰۱۵ مسئوالن 
آماردهی کشــور چین را بارها متهم کردند که با دســت کاری در آمار فروش 
انیمیشــن چینی «شــکار هیوال» آن را باالتر از «ســریع و خشــن ۷» به عنوان 

پرفروش ترین فیلم سال کشور چین اعالم کرده اند. 
بــا این توصیف، این جدول یک اســتثنا دارد: «جنگ ســتارگان». فروش و 
رکورد شکنی های«جنگ ستارگان» تا پایان هفته چهارم لحاظ شده است (پس 

از افتتاح در چین) و کماکان ادامه دارد. 
تاکنون این فیلم توانسته است با فروشــی بالغ بر ۸۵۰ میلیون دالر، رکورد 
میــزان فروش داخلی را (بدون احتســاب تورم) بشــکند. امــا همان طور که 
در جدول ذیل (ســتون های دوم و پنجم) می بینید، با احتســاب تورم پس از 
«تایتانیــک» قرار دارد. در بخش فروش خارجی (ســتون هفتم) نیز این فیلم 
تاکنون توانسته به فروشی بالغ بر یک میلیارددالر دست پیدا کند که آن را پشت 
سر «تایتانیک» و «آواتار» در رده سوم فروش خارجی قرار می دهد. با توجه به 
پیش بینی ها و با این روند فروش، در چند هفته آتی این فیلم رکورد «تایتانیک» 
را در مجموع فروش یا همان فروش جهانی (ستون هشتم) به راحتی خواهد 
شکســت. هرچند که رســیدن به فروش جهانی «آواتار» سخت و رسیدن به 
جایــگاه «بربادرفته» در جدول فروش با احتســاب تورم بلیــت، بعید به نظر 
می رسد. ازاین رو، رتبه آن در ستون دوم صرفا حدس نگارنده بر این مبناست. 

پي نوشت:
۱- فهرست پرفروش های ۲۵ ساله آی  ام دی بی
www.imdb.com/list/ls079524317

۲- جدول پرفروش ترین های تاریخ سینمای آمریکا با احتساب تورم
www.boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm

شاید برای بسیاری باورنکردنی باشد که برمبنای فروش داخلی، 
«بربادرفته» که در اکران خود فروشی معادل ۱۴۹ میلیون دالر داشته است، 

با احتساب تورم بلیت، با ارزشی برابر یک  میلیارد و ۷۳۹  میلیون دالر در 
صدر محصوالت پرارزش تاریخ سینما بایستد. یا از آن بیشتر، سری «جنگ 

ستارگان» با احتساب تورم بلیت و جمع فروش داخلی قسمت های 
مختلف، پرارزش ترین برند تاریخ سینما از لحاظ اقتصادی باشد
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عنوان فیلم/ سال تولید
تایتانیک/ 1997

جنگ ستارگان: خیزش نیرو/ 2015
آواتار/ 2009

پارك ژوراسیک/ 1993
جنگ ستارگان 1:تهدید - شبح/ 1999

شیرشاه/ 1994
دنیاى ژوراسیک/ 2015
فارست گامپ/ 1994
انتقام جویان/ 2012

شوالیه تاریکى/ 2008
شرك 2/ 2004 

مرد عنکبوتى/ 2002
روز استقالل/ 1996
تنها در خانه/ 1990

دزدان دریایى کاراییب: قفسه سینه مرد مرده/ 2006
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه/ 2003

به دنبال نیمو/ 2003
مرد عنکبوتى 2/ 2004
مصائب مسیح/ 2004

جنگ ستارگان 3: انتقام - سیث/ 2005
ارباب حلقه ها: دو برج/ 2002

شوالیه تاریکى برمى خیزد/ 2005
حس ششم/ 1999

هرى پاتر و سنگ جادوگر/ 2001
ارباب حلقه ها: یاران حلقه/ 2001

جدول الف) برترین تولیدات 25 سال گذشته در «گیشه» بازار داخلى (ارقام به میلیون دالر و برمبناى قیمت بلیت در سال 2016 است) 
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