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با این اتفاق تلخــی که افتاده نباید 
بدبینانه تصور کنیم که سینماها دیگر 
نمی توانند روی پا بایستند و یا دیگر چراغشان روشن 
نمی شود و ضرر و زیان انباشته باعث می شود که این ها 
دیگر نتوانند کمر راست کنند؛ به نظر من این صحبت ها 
خیلی با واقعیت سازگار نیست چون غیر از سینما خیلی 
از حرفه ها، صنایع و خدمــات دیگر هم از بحران کرونا 
متاثر شدند اما خیلی ها ســعی کرده اند که با تدبیر با 
این مساله کنار بیایند. کمک های دولت و دستگاه های 
مختلف هم دیر یا زود می تواند به این قضیه کمک کند تا 
به امید خدا اوضاع زودتر سر و سامان بگیرد و دوستان 

بتوانند به فعالیت های خودشان ادامه دهند.
ســینما جزو اولین واحدهایی بود که به اســتقبال این 
تعطیلی رفت و االن هم در خبرها می شــنویم که ظاهرا 
رســتوران ها یا مراکز تفریحی روباز دارند بازگشــایی 
می شوند اما کماکان سینماها در محاق تعطیلی قرار دارند 
و ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز موافقت خودش را برای 
بازگشایی سینماها اعالم نکرده است. به نظر می آید که هر 
قدر این بازگشایی با تاخیر و تعلل همراه باشد خسارات و 
زیان های متحملش نیز بیشتر است و به همان نسبت باید 
به فکر تسهیالت و کمک های محسوسی برای سینماداران 
کشور باشیم تا در نهایت بتوانند از این بحران خارج شوند 
و در آینده ای نزدیک با روی باز از تماشاگران و بینندگان 
اســتقبال کنند. من با درک تمام مخاطرات، ناراحتی ها 
و تألماتی که به قشر ســینمادار کشور وارد شده، در دل 
امیدوارم و آرزو دارم که به زودی زود شاهد فصل تازه ای 
از بازگشایی سینماها باشــیم تا بتوانیم این خاطره  تلخ 
دوران سپری شده را به مرور فراموش کنیم. شاید یکی از 
مسائلی که می تواند این خاطره  تلخ را زودتر از اذهان ما 
پاک کند این است که دوستان برنامه ریز، یعنی کسانی که 
مدیریت و مناسبات اکران کشور را تنظیم می کنند و به 
طور خاص شورای صنفی نمایش، در انتخاب و چینش آثار 
دقت بیشتری را به خرج دهند تا در روز بازگشایی سینما با 
کارهایی جذاب، هیجان انگیز و سرگرم کننده مواجه شویم 
و به مرور بتوانیم شاهد و ناظر خیل عظیم تماشاگران به 
سینماها باشیم تا این غم و غصه از دل سینماداران بیرون 

آید و به تعبیری آب رفته به جوی بازگردد. 
به نظر می آید اولین کار این است که ما پیشنهادات خود 
مدیران و صاحبان و مالکان سینماها را بشنویم. یکی از 
راهکارها این است که با عوض شدن سال افزایش قیمت 
بلیت را نداشته باشیم. شاید امسال بزنگاه مناسبی برای 
اجرای ایده  پیشنهادی شناور بودن بهای بلیت در ساعت 
و سانس های مختلف باشد که بتوانیم طی ساعات مختلف 
شــبانه روز و یا در روزهایی از هفته با کاهش و افزایش 
بهای بلیت، ضریب اشغال را در سالن های سینما بیش 
از گذشته افزایش دهیم. در قسمت قبلی هم ذکر کردم 
که اگر در چینش فیلم ها دقــت کنیم و به عنوان مثال 
فیلم های کمدی، جذاب، تفریحی و سرگرم کننده را در 

اولویت بگذاریم، شاید شاهد بازخورد بهتری از مردم 
باشیم. اگر بناست به ناوگان سینمایی کشور ظرفیت های 
تازه ای اضافه شود، بد نیست که همزمان و مقارن با فصل 
تازه ای از فعالیت های سینماها بتوانیم شاهد بازگشایی 
ســالن های جدید در حال بهره برداری باشیم که این 
کار به نظر من می تواند یک مــوج مثبت، امیدآفرین و 
خوشــحال کننده  را در بین فعاالن و دست اندرکاران 
صنعت سینمای کشور فراهم کند. عالوه بر این ها، اگر 
الزم باشد یک ســری برنامه های جنبی را هم می توان 
اجرا   کرد. به طور مثال می توان برای هر فیلمی که اکران 
می شود یک مراسم افتتاحیه ای را با حضور مسئوالن و 
مردم برگزار کرد چرا که این کار یک بار دیگر سینما را با 
همه  جذابیت هایش در ثقل توجه مردم، عالقه مندان و 

در تیتر خبرها قرار می دهد.
ظاهرا بناست که ســینماها ادامه  اکران را با فیلم هایی 
از ســر گیرند که در نیمه  اسفند ســال گذشته اکران 
شده اند. اول باید تکلیف این فیلم ها روشن شود و بعد 
برای فصل دوم اکران که احتماال با تابســتان مصادف 
می شود، برنامه ریزی کرد. یک ایده این است که فیلم ها 
دوره  اکران محدودی داشته باشند ولی با توجه به اینکه 
ممکن است بعضی از آن ها پتانسیل باالیی برای فروش 
داشته باشند درنتیجه به نظر می آید که این اجحاف در 
حق چنین فیلم هایی باشد و از طرفی مردم هم از تماشا و 

دسترسی به این فیلم ها محروم می شوند. 
باید بپذیریم که بعد از این در کنار سالن های سینما، 
پلتفرم ها و سرویس های دیگری مثل سینما ماشین 
و مجموعا نمایش خانگی می توانند پذیرای تولیدات 
ساالنه  ســینمای ایران با همه  تنوع آن  باشند و به 
اعتقاد من شــورای پروانه  ساخت در صدور پروانه 
برای آثار نباید امساک به خرج دهد. کماکان باید 
همانند سال های گذشته تنور تولید فیلم های کوتاه 
و بلند ما داغ و روشــن بماند. بحث بعدی این است 
که ما تناســبی را بین تولید و عرضه ایجاد کنیم 
تا شاید با در نظر گرفتن بســته ها و سیاست های 
تشــویقی برای نمایش و اکــران فیلم هایی که با 
مختصات پرده  بزرگ ســینما خیلی هم خوانی و 
تناســبی ندارند، بتوانیم آن ها را به سوی نمایش 
خانگی و یا اکــران آنالین متمایــل کنیم که این 
می تواند تعــادل را در میان  مدت محقق ســازد 
تا هم فرصت های شــغلی بــرای تولیدکنندگان 
 فراهم شود و هم کمتر فیلمی در صف انتظار برای 

دیده شدن قرار بگیرد.
همچنین امیدواریــم با ســرمایه گذاری ها یی که 
پلتفرم های وی اودی کشــور صــورت داده اند، در 
آینده بازار آن ها به جغرافیای ایران محدود نباشد و 
جغرافیای کشورهای فارسی زبان را هم مدنظر قرار 
دهند تا به این ترتیب هم بازگشت سرمایه برای آن ها 
تسهیل شود و هم سینمای ایران بتواند قابلیت های 
 خودش را برای شــعاع افزون تــری از مخاطبان 

نشان دهد.
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