
گزارش

چمران به روایت یک ارتشی
یکی از همرزمان شــهید چمران می گوید: شــاید 
بتوان گفت کــه بین رزمندگان ســتاد نامنظم و 
پرسنل یگان خودشــان فرقی قائل نبودند و برای 
پیشــرفت اهداف جنــگ و بیرون راندن دشــمن 
از ســرزمین مقــدس ایران همه گونــه همکاری و 
مساعدت را می نمودند و ارتش، همراه و همکاری 
صدیق، باوفا، بی توقع، دلســوز و پرتالش و ایثارگر 

برای دکتر چمران بود.
امیــر ســرتیپ دوم ابراهیم مرآتــی  درباره رابطه 
صمیمی شــهید چمران با ارتشــی ها و فرماندهان 
روایــت کرده اســت: آقای دکتر چمــران به همه 
ارتشــی هایی که در منطقه حضور داشتند، عالقه 
و محبت خاصی داشــتند و فرقی نداشــت که در 
یگان های نظامی مشــغول نبرد هستند یا در ستاد 
جنگ هــای نامنظم از درجات بــاالی نظامی یا از 
درجات پایین تر؛ آنچه افراد را متمایز می ساخت و 
رشادت، شهامت، تعهد، افراد بود و هرکسی که این 
معیارها را داشــت مورد توجه و عالقه آقای دکتر 

چمران قرار می گرفت.
وی افــزود: آقــای دکتــر رابطه بســیار نزدیگ و 
صمیمی با فرماندهان یگان های ارتشــی داشتند. 
به طوری که در خاطرم هســت تیمســار فالحی و 
تیمسار ظهیرنژاد رؤسای وقت ستاد مشترک ارتش 
به محض ورود به خوزســتان اولین اقدامشان این 
بــود که جهت دیدار و هماهنگــی با دکتر چمران 
در ستاد جنگ های نامنظم برای بررسی پیشرفت 

اوضاع جبهه ها بود.
ایــن رزمنده دوران دفاع مقدس ادامه داد: فرمانده 
لشکر۱۶ قزوین جناب سرهنگ لطفی و همچنین 
جناب ســرهنگ نیاکی فرمانده لشکر ۹۲ اهواز که 
هر دو از افسران مخلص، شجاع، فداکار و با اخالق 
ارتش بودند، رابطه بســیار صمیمــی و نزدیکی با 
دکتر چمران داشــتند و هر زمان که ستاد نامنظم 
بطور اختصاصی یا عملیات های مشــترک با ارتش 
یا ســپاه برنامه ای داشــت با اعالم نیازمندی ها از 
قبیل وســائل مهندســی یا پشــتیبانی مهمات یا 
پشتیبانی رزمی توسط ســتاد جنگ های نامنظم، 
ایــن فرماندهان عزیــز با تمام وجــود و مخلصانه 
 ســعی خود را برطرف کــردن ایــن نیازمندی ها 

مبذول می داشتند. 
شــاید بتوان گفت که بین رزمندگان ستاد نامنظم 
و پرسنل یگان خودشان فرقی قائل نبودند و برای 
پیشــرفت اهداف جنــگ و بیرون راندن دشــمن 
از ســرزمین مقــدس ایران همه گونــه همکاری و 
مساعدت را می نمودند و ارتش، همراه و همکاری 
صدیق، باوفا، بی توقع، دلســوز و پرتالش و ایثارگر 

برای دکتر چمران بود.
وی در پایــان توضیح داد: الزم می دانم به دســت 
نوشــته ای از دکتر چمــران در رابطه بــا ارتش و 
جایگاه آن را نظر ایشــان که نماینده امام )ره( در 
شورای عالی دفاع و هم چنین نماینده مردم تهران 
در مجلس بودند. اشاره شود که سند افتخاری برای 
ارتشیان غیور و بی توقع است. در این دوست نوشته 
که در کتاب »حماسه، عشق و عرفان« وجود دارد 
می خوانیــم: »امــروز ارتش جمهوری اســالمی 
ایران اطمینــان دارد که به خاطر خدا و خلق خدا 
می جنگد مطمئن اســت که برای دفــاع از میهن 
می جنگد. امــروز دنیا در مقابل انقالب ایســتاده 
اســت  و ما با دنیا طــرف هســتیم. ارتش ما در 
شرایط سخت و نابرابر با محاصره اقتصادی، با همه 
فشارهای سیاسی و تبلیغاتی در مقابل در ابر قدرت 
و دست نشــانده های آن ها می جنگد. امروز ارتش 
برپای خود ایستاده اســت. افتخار خلق می کند و 
نقش را که وظیفه طبیعی ارتش است ایفا می کند 
و نشان می دهد که شایسته یک شخصیت تاریکی 
و انقالبی اوست. نوکر آمریکا بودن در زمان طاغوت 
که هنری نیســت هنر وقتی اســت که یکه و تنها 
برپای خود در مقابل همه دنیا بایستی و دست رد 
برســینه. ابر قدرت ها بزنی و افتخار و شرف خود را 
به هیچ چیز نفروشی و جان شیرین خود را بدهی 
تا آزادی و اســتقالل میهن خود را برای پرســنل 

نسل های آینده تأمین کنی.«

»طبیب« متوقف شد
معاونت سیما برنامه »طبیب« را به دلیل اظهارات 
غیرکارشناسانه مهمان و عدم ورود مناسب مجری 

در طرح این ادعاها تعطیل کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سیما، معاونت سیما 
در پی ضعف مفرط برنامه طبیب شــبکه ســه در 
رعایت اســتانداردهای برنامه تخصصــی زنده، به 

استحضار مردم شریف ایران می رساند:
متأســفانه در برنامه طبیب شــبکه ســه، از سوی 
مهمان ادعایی عجیب و غیرعلمی مطرح شــد که 
به درستی موجب تعجب و تذکر و اعتراض جمعی 
از استادان مؤمن و متعهد کشور به این ادعای غیر 
علمی و جریحه دار شدن احساسات پاک مخاطبان 

مؤمن و فهیم گردید.
متأسفانه مجری برنامه نیز علی رغم داشتن تجربه 
کافی، نتوانســت به موقع در واکنش به این ادعای 
عجیب، از مهمان برنامه مستنداتی برای این اظهار 
نظر درخواست کند و اظهارات غیر مستند میهمان 

را تصحیح کند.
معاونت سیما در پی این اتفاق غیر قابل توجیه در 
انتن زنده، ضمن عذرخواهــی از عموم مخاطبان، 
پخش برنامه طبیب را به دلیل ضعف و قصور دست 
انــدرکاران برنامه تا اطالع ثانــوی با هدف اصالح 

رویه های خالف ضوابط متوقف می کند.
این برنامه در آینده نزدیــک و پس از اطمینان از 
رعایت اســتانداردهای ضروری برنامه های زنده و 

تخصصی، پخش خود را از سر خواهد گرفت.

اخبــــار

ســجاد نوروزی مدیر ســینما »آزادی« ضمن اعالم خبر 
پیوستن این پردیس ســینمایی به طرح آزمایشی فروش 
شناور بلیت سینماها به ارائه توضیحاتی درباره این طرح و 

لزوم اجرای فراگیر آن در سینمای ایران پرداخت.
سجاد نوروزی مدیر سینما »آزادی« تهران در گفتگو با مهر 
درباره اجرای آزمایشــی طرح فروش بلیت با قیمت شناور 
در ســینماهای حوزه هنری، توضیح داد: واقعیت این است 
که فعاالن صنفی و نهادهای سیاست گذار باید بپذیرند که 
سازوکار اکران در سینماها و نحوه اقبال مخاطبان به آثار، 
دگرگون شده است. عاملی مانند کرونا شاید این دگرگونی 
را تســریع کرده باشــد اما به طور کلی در همه جای دنیا 
هم در حــوزه تولید، هم در حوزه عرضــه و هم در حوزه 
تبلیغات، مانند هر کسب و کار دیگری، سینما هم متحول 
شــده است و سازوکارهای جدیدی را برای جذب مخاطب 

ایجاد کرده است.
وی افزود: در همه پیشــه ها حتی صنایع بزرگ و مشاغل 
واســطه ای و خدماتی هم نسبت به ۱۰ ســال یا حتی ۵ 
سال قبل، نحوه تعامل با مردم متحول شده و طراحی های 
جدیدی صورت گرفته اســت. متأسفانه در سینمای ما اما 
طی ۲۰ سال گذشته هیچ گونه خالقیت و طراحی جدیدی 
را برای تعامل بهتر با مخاطب، ایجاد ظرفیت های جدید و 
حتی حفظ مخاطب شــاهد نبوده ایم. تنها تحول بنیادین 
در حــوزه تولید و توزیع، تحول از آنالوگ به دیجیتال بوده 
اما سازوکارهای ســنتی در حوزه اکران ادامه داشته است. 
گویی ما با یک توده متراکم و قابل شکل پذیری مواجه ایم 
که ما هر کاری انجام دهیم آن ها به عنوان مخاطب موظف 

به آمدن به سینما هستند!
نــوروزی تأکید کرد: نحوه مواجهه ما با مخاطب الاقل طی 
۱۵ ســال گذشــته همین گونه بوده است؛ اینکه گویی به 
مخاطــب می گوئیم ما دل مــان می خواهــد اینگونه فیلم 
بســازیم، اینگونه هــم اکران کنیم و تو هــم باید بیایی و 
آن را تماشــا کنی! این رویکــرد ارتباطی با نهاد دولت هم 
ندارد. این نگرش ســنتی و تاریخ مصرف گذشته در بخش 
خصوصی ســینمای ما هم رسوخ کرده است. همین امروز 
اگر بحث های روز سینمای ایران را در رسانه ها رصد کنید 
خواهید دید که مجادالت و دعواها هنوز بر ســر آئین نامه 
و نهادهای خاص است و گویی مسئله ای به نام »مخاطب« 
موضوعیــت ندارد. ایــن از عوارض »ســینمای رانتی« و 

سینمایی است که پول خود را از مخاطب درنمی آورد.
مدیر سینما »آزادی« افزود: در چنین شرایطی از همان دو 
سال قبل که تیم جدید در حوزه هنری مستقر شد، در این 

زمینه دغدغه داشــتیم، البته نمی خواستیم بی گدار به آب 
بزنیم و ســراغ طرح های هیجانی مانند فروش بلیت نیم بها 
برویم. این برخوردهای هیجانی غالباً به نتیجه نمی رسد و 
ما به دنبال یک کار علمی و جدی در این حوزه بودیم. کار 
دقیقی در حوزه مخاطب شناســی در حوزه هنری صورت 

گرفت و برمبنای آن طرح قیمت شناور ارائه شد.
وی افزود: فروش شــناور بلیت، تجربه ای است که پیش تر 
در همــه جای دنیا اجرایی شــده بود و همیــن امروز در 
ســینماهای آمریکا، کانادا، چین و حتــی اروپا این طرح 
با ســازوکارهای خاصی در قالب باشــگاه مخاطبان با ارائه 
ســرویس های خاص به مخاطبان در حال اجراســت. در 
ایــن طرح قیمت بلیت برای فیلمی که یک ســاعت و ۴۵ 
دقیقه است، با قیمت بلیت یک فیلم ۹۰ دقیقه ای متفاوت 
است. دو هفته اول اکران هر فیلم، قیمت بلیت متفاوت از 
هفته های بعدی آن است. در ساعت های مختلف روز قیمت 
بلیت متغیر می شــود. سرویس های خاصی برای گروه های 
خاص مانند بازنشســتگان و یا دانشــجویان ارائه می شود. 
این ها یک تجربه جهانی تثبیت  شده است که در شرایطی 
که حیات و ممات مخاطبان سینما دچار بحران شده است، 

الجرم باید به سمت آن می رفتیم.
نوروزی در ادامه تأکید کرد: ســینما »آزادی« با قوت تمام 
به این طرح پیوســته است و از امروز شنبه ۲۸ خرداد ماه 
این طرح به صورت آزمایشــی برای فیلم »هناس« اجرایی 
خواهد شــد. این طرح در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه 
و چهارشــنبه به صورت آزمایشــی اجرا می شــود و بعد از 
این مرحله آن را بــه همه فیلم ها تعمیم می دهیم. با همه 
صاحبان آثار وارد مذاکره می شــویم تــا این الگوی خیلی 
درســت و جدی، بــا رویکردی علمی در ســینمای ایران 

اجرایی شود و به نتایج خوبی هم برسیم.
این ســینمادار درباره واکنش صنف سینماداران به اجرای 
چنین طرحی با توجه بــه اصرار آن ها مبنی بر لزوم گرانی 
بیشــتر قیمت بلیت سینماها، گفت: ما باید یاد بگیریم در 
مواجهه با اتفاقات روز، تحلیل های به روز و متناسب داشته 
باشــیم. زمانی کــه درباره افزایش قیمت بلیت ســینماها 
صحبــت می کردیم، هنوز وضعیت تــورم در جامعه مانند 
امروز نبود. ما ســال گذشته با رشــد سرسام آور قیمت ها 
مواجه بودیم اما امســال با رشد سیالب گونه مواجهیم! در 
آن شرایط تحلیل منطقی این بود که ما به عنوان سینمادار 

باید بتوانیم جوابگوی هزینه های خود باشــیم. عالوه بر این 
حوالی آبان و آذر ســال گذشته هم بحران مخاطب مشابه 
آنچــه در اکران نوروز شــاهد بودیم و همچنان شــاهدیم 
نبود. بدبینانه ترین ســناریوی ما برای استقبال مخاطب در 
این بازه زمانی محقق شــد. امروز اما باید با شرایط جدید 
تصمیم گیــری کنیم. وی افزود: ســناریوی خوش بینانه ما 
بازگشــت به قبل از کرونا بود که به طور کامل منتفی شد، 
ســناریوی واقع بینانه ما افت اندک مخاطبان بود اما همین 
ســناریو هم محقق نشــد و حاال باید براســاس سناریوی 
بدبینانــه تصمیم گیری کنیم. ســمفا هم امــروز دیتاهای 
الزم برای مقایسه وضعیت مخاطبان با شرایط مشابه سال 
گذشــته را در اختیار ما نمی گذارد. واقعیت این اســت که 
در خرداد ۱۴۰۱ که کرونا نیســت، نســبت به آذر ۱۴۰۰ 
که کرونا بود، تعداد مخاطبان ما کمتر شــده اســت! قطعاً 
برای این شــرایط باید فکری کنیم. این ســینمادار تأکید 
کرد: به نظرم سینماداران هم در ادامه از طرح قیمت شناور 
بلیت سینماها استقبال خواهند کرد. این طرح مانند همان 
ماجرای نیم بها بودن بلیت در روز سه َشنبه ها، باید در تمام 

سینماها جا بیفتد و تبدیل به سنت شود.
نوروزی در ادامه درباره وضعیت اکران آنالین در شــرایط 
فعلی هــم گفت: از آنجایــی که همواره در کشــور خود 
می خواهیم ورای تجربه های مرســوم کار کنیم، در زمینه 
اکــران آنالین هم همینگونه رفتار می کنیم! در دنیا شــما 
هیچگاه نمی بینید که یک فیلم همزمان با اکران روی پرده 
سینماها، در پلتفرم ها عرضه شود. در زمینه جدی تر شدن 
اکران آنالین هم قطعاً ســینماداران زیــر بار آن نخواهند 
رفت. اگر قرار باشــد یک فیلم همزمان هم در سالن اکران 
شــود و هم در اکران آنالین عرضه شود، لوث کردن هر دو 
جریان اکران است. فیلم یا باید در سالن اکران شود، یا در 

پلتفرم های آنالین.
وی در پایان بیان کرد: اکران آنالین در این شرایط جلوی 
فــروش فیلم ها در ســالن را می گیرد. ما داریم با دســت 
خودمان زیرســاخت های موجود در سینمای خود را ویران 
می کنیــم! در همه جای دنیا وقتی اکران عمومی یک فیلم 
در سالن تمام شــد، در پلتفرم ها عرضه می شود. کاری که 
در حال حاضر صورت می گیرد، با هیچ منطقی ســنخیت 
ندارد! اگر قرار باشــد فقط منافع یک صنف دیده شود، من 
هم به عنوان ســینمادار می توانم در قراردادم شــرط کنم 
که تنها فیلم هایــی را اکران می کنم که نخواهند به اکران 
آنالین بروند. اگر قرار باشــد وضعیت به همین منوال ادامه 

داشته باشد، ما هم ابزارهایی برای مقابله داریم.
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نشســت خبری نمایش »ادواردو« به نویسندگی راحیل 
سرهنگی و کارگردانی ابوالفضل عشرب صبح روز گذشته 

در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد.
بــه گزارش مهر عشــرب دربــاره روند تولیــد نمایش 
»ادواردو« توضیــح داد: حدود یک ســال و نیم اســت 
کــه طرح اولیه را زدیــم و در روند تحقیقات متن مورد 
بازنویســی قرار گرفت و مورد تأیید برخی استادان قرار 
گرفــت. از اوایل بهمن تمرین را شــروع کردیم و از تیر 
اجرای عمومی اثر را شروع می کنیم. طرح اولیه را من به 
خانم ســرهنگی دادم و در ابتدا زیاد با شخصیت ادواردو 
آشنا نبودیم که به مرور و طی این چند ماه ما و بازیگران 

با این شخصیت آشنا شدیم.
سپس راحیل ســرهنگی درباره نگارش این نمایشنامه 
اظهار کرد: روزی که ســوژه ادواردو مطرح شد اندیشه و 
تفکر ادواردو مدنظر قرار گرفت. جامعه ما به اندیشیدن 
و تفکر نیاز دارد و من می خواستم اندیشیدن و تفکر را با 
مخاطب خود به اشتراک بگذارم. وی افزود: با سوژه یک 
ســال و نیم پیش آشنا شدیم، مقاالت متعدد خواندیم و 
مستندهایی که در این زمینه ساخته شده دیدیم. البته 
متن صددرصد مســتند نیســت و تخیل کارگردان نیز 
برای دراماتیک شدن اثر به آن اضافه شد. عشرب درباره 
اینکه تولیدات هنری درباره ادواردو در ایران ناچیز است، 
یادآور شد: اگر فیلمی سینمایی در این باره ساخته شود 
اتفاق خوشــحال کننده ای است زیرا طرفداران بسیاری 
در ایــران دارد. من در جســتجوهای خــود در فضای 
مجازی با ادواردو آشــنا شــدم. آدم های متعددی تغییر 
دین می دهند ولی شرایط ادواردو متفاوت بود و شرایط 

خانوادگی و وضعیت متفاوتی داشت.

کارگردان نمایش »ادواردو« درباره اینکه آیا محمدحسن 
قدیری ابیانه درباره ادواردو و این اثر نمایشی گفتگویی 
داشــته یا نه، گفت: با آقای قدیــری ابیانه صحبت های 
کوتاهی در فضای مجازی داشــتیم. متن را برای شــان 
ارســال کردم ولی گویا فرصت خواندن را نداشتند. البته 

ما منابع متعددی را بررسی کردیم.
در این بخش از نشست سرهنگی تأکید کرد: در این اثر 
نمایشی بیشتر تمرکز ما روی اندیشه و تفکر ادواردو بود.
سپس امیرحسین انصافی از بازیگران نمایش و ایفاگر نقش 
ادواردو درباره این اثر و نقشی که ایفا می کند، توضیح داد: 
ایفاگر نقش ادواردو در این نمایش هستم. پیش از این اثر 
شناختی از ادواردو نداشتم. چند منبع به من معرفی شد. 
مهمترین ویژگی متن آزادگی و آزاداندیشی ادواردو است. 
پرتره ای از ادواردو روی صحنه دیده می شــود و بخشــی 
از اثر خیالی اســت. البته در ایفا و پرداختن به شخصیت 

ادواردو سعی کردیم نگاه و تفکر وی را نشان دهیم.
در ادامــه رضا معراجی یکی دیگــر از بازیگران نمایش 
»ادواردو« تصریح کرد: کلی ســنگ اندازی برای این کار 
شــد. متن این اثر را ارشــاد نپذیرفــت و وقتی بازبینی 
کردند گفتند که چیزی از متن نفهمیدیدم. این ســوژه 
در هر کجای بود به آن می پرداختند ولی در کشــور ما 

کمتر به شخصیت ادواردو پرداخته شده است.
ابوالفضل عشرب تأکید کرد: ما نمایشنامه را برای جشنواره 
مقاومت نوشتیم که اول پذیرفته نشد و متن را بازنویسی 
کردیم. سپس دوستان حوزه هنری اعالم کردند که از ما 

حمایت برای اجرای این نمایش حمایت می کنند.
نمایش »ادواردو« از ۵ تیر، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه 

مهر حوزه هنری روی صحنه می رود.

»ادواردو آنیلی« روی صحنه تئاتر می رود
پخش کننده فیلــم »علف زار« با ابــراز نگرانی از برخی 
تصمیم گیری ها در زیرمحموعه  سازمان سینمایی، گفت: 
اقدام حوزه هنری برای شناور کردن بلیت سینماها قابل 

تقدیر است ولی یک دست صدا ندارد.
سعید خانی که در هفته گذشته به اکران نشدن فیلمش 
در موزه ســینما اعتراض داشت، در گفت وگویی با ایسنا 
در پاسخ به اینکه آیا از سوی مدیران سازمان سینمایی 
پاســخی برای این موضوع دریافت کرده اســت؟ گفت: 
درباره پخش نشدن فیلم »علف زار« در موزه سینما هم 
با دکتر اســماعیلی - مدیر مــوزه - تماس گرفتم و هم 
بعضی مدیران ســازمان سینمایی. پاسخ مدیر موزه این 
بود که »تشــخیص می دهند« این فیلم در موزه سینما 
اکران نشود و در ســازمان هم گفتند پیگیری می کنند 

ولی اتفاقی نیفتاده است.
او افزود: تجربه دســت کم ۲۰ سال فعالیت من در حوزه 
پخش نشــان می دهد که موزه ســینما همیشــه پاتوق 
فیلم های ملودرام اجتماعی بوده و مخاطب بیشتری داشته 
است. »علف زار« هم اساسا با توجه به رده بندی سنی ای 
که گرفته برای مخاطب زیر ۱۵ ســال مناســب نیست و 
اینکه با توجه به این مورد یک نفر مسئول برای مخاطب 
تصمیم بگیرد کاری عجیب و از نظر من توهین آمیز است 
بویژه اینکه چند صد متر باالتر از موزه سینما، سالن های 

دیگری برای اکران این فیلم وجود دارند. 
خانــی تاکید کرد: آنچه برای من اهمیت داشــت، فراتر 
از اکران نشــدن »علف زار« در موزه ســینما است و آن 
هم موضعی است که از جایگاه قدرت آمد و با گفت وگو 
نتوانســتیم به نتیجه برسیم.  چنین تفکری اگر یک روز 
در ســینما قدرت بگیرد چه بسا ممکن است کل سینما 

را تعطیل کند وگرنه چطور می شود مدیر یک مجموعه 
به مجوز ســازمان باالدســتی خود اعتنــا نکند و برای 
مکانی مثل موزه ســینما اینطور تصمیم گیری کند؟ آن 
هم در شــرایطی که وضعیت سینما هر روز - نه تنها در 
ایران بلکه کل جهان - وخیم تر می شود و باید همراهی 
بیشتری صورت گیرد. ولی در همین اوضاع می بینیم که 
با حوزه هنری امــکان گفت وگو داریم و با زیر مجموعه 
سازمانی که به فیلم مجوز داده، امکان گفت وگو نداریم.

خانــی در ادامه دربــاره اینکه آیا راهــکار حوزه هنری 
برای شــناور کردن بلیت ها می تواند مثل یک مســکن 
برای گیشــه کم رونق سینماها باشــد؟ گفت: بخشی از 
سینماداران معتقدند که فیلم خوب باعث می شود مردم 
به ســینما بروند، اما وقتی در شــرایط فعلی فیلم خوب 
نداریم و آن هایی هم که می توانند کمک کننده باشــند 
مجوز اکران نمی گیرند، پس باید با همین فیلم هایی که 
االن داریــم فکری کنیم.  کار حوزه هنری قطعاً با ارزش 
اســت ولی یک دســت صدا ندارد. امیدوارم با تشکیل 
شورای صنفی نمایش در روزهای آینده، پخش کننده ها 
و سینمادارها همفکری کنند تا تصمیمی گرفته شود و 
با درنظر گرفتن بودجه ای در شــورای راهبردی چاره ای 

اندیشیده شود.
وی با اشاره به افزایش مخاطب در روزی که بلیت فیلم 
»بدون قرار قبلی« همزمان با والدت امام رضا )ع( نیم بها 
شد، افزود: چنین طرحی مســتلزم این است که اطالع 
رســانی گســترده ای برایش صورت گیرد و یک راهکار 
دیگر هم اکران فیلم های خارجی می تواند باشد اما همه 
این ها به اطالع رسانی وســیع نیاز دارد تا مخاطب را به 

سینما برگردانیم.

نگرانی از قدرت گرفتن یک تفکر در سینما

مخاطب از دوران کرونا هم کمتر شده است!

نجات گیشه با »بلیت شناور«

مدتی اســت برنامه های طنز بسیاری در قسمت های متعدد و طوالنی، میهمان 
مخاطبان در بســتر فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی شده اند. مثاًل جوکر 
تالش می کند با رویه »خنداندن« به شرط »نخندیدن« به زعم خود فضای شاد، 
مفرح و ســرگرم کننده ای برای مخاطبش فراهم کند اما وقتی با نگاهی جزئی تر 
به نقش کارکردی این برنامه مفرح در بستر مجازی دقت می شود، می توان گفت 
با وجود کارکرد ظاهری آن بــا عناوین خنده در لحظه و موقعیت، ولی درواقع 
از جنبه باطنی و مســأله اثرگذاری عمیق توسط نوعی از فرم، جوکر یک نشانی 

غلط از صورت و شکل کمدی به مخاطب القا می کند.
بــا اندکی تأمل و دقت در رویه و رونــدی که جوکر در بخش های مختلف خود 
نمایــش می دهد، قافیه کمدی ورزی و کمدی نمایــی در این برنامه در مقاطعی 
آنچنان به تنگ می آید که نمود آن به شکلی از لودگی و خنده بی هدف و قالبی 
که بارها دورتر از کمدی اصولی است بروز می کند، در حالی که کمدی اساساً با 
قاعده اصولی خود که در چهارچوب یک هدف مشخص ناخودآگاه اما با کنترل 

خودآگاه موقعیت به سوی مخاطب می رود، قابل درک است.
وقتــی کمدی نتواند نقش کارکردی خود را به درســتی ایفــا کند و به لودگی 

متمایل باشــد، تمرکز اصلی فقط به گرفتن خنــده از مخاطب تمایل می یابد، 
آن هم برای مخاطبی که در فشــارهای اضطرابی ناشی از رخدادهای اجتماعی 
و کژتابی های زندگی و پســتی و بلندی های آن قرار دارد و به دنبال مســکنی 
اســت که موقتاً از زیر فشــار اضطراب درونی و نشــأت گرفته از استرس های 
بیرونی رها باشــد، اما قالبی که جوکر بــر آن اصرار و اهتمام می ورزد، معطوف 
بر یادزدودگی بســیار کوتاه مدت و موقت به وســیله خنده و شوخی بی هدف و 
سطحی به هر قیمت! است وبعِد از بین رفتن اثر تسکین بخش موقتی آن، دوباره 
ســیل همان اضطراب ها و استرس ها به سوی روح و روان مخاطب بازمی گردد، 
زیــرا در صورت رجوع مکرر مخاطِب فــراری از اضطراب ها و کنش های عصبی 
درونی به این خنده های صرف و بی هدف، او بعد از چندی متوجه خواهد شــد 
پس از آن سرگرم ســازی های مبتنی بر خنده صرف، اضطراب هایش هنوز باقی 
اســت، بنابراین این تجربه ناکام، مخاطب را به نوعی سرخوردگی و به تدریج به 
آموختگی در سرخوردگی دچار می کند، زیرا او با مواجه شدن با این شبه کمدی 
معطوف به خنده صــرف، درمی یابد که این نیز التیامی بر فشــارها و رنج های 
روحــی و روانی او نبوده و اثر کاتارســیزیک به معنای نوعی از تخلیه هیجانی-
روانی برای او به دنبال نداشــته است، بنابراین مخاطب خود را با همان اضطراب 

و استرس که با آن دست به گریبان بوده، تنها می بیند.
الزم به بررسی اســت یکی از علل کارکردی کمدی اصولی و قاعده مند، تمرکز 
آن روی یک کارکرد روانشــناختی در خنده است؛ از این قرار که از جمله یکی 
از خاســتگاه ها و علل بروز یک موقعیت یا بیان مســتعد کمیک، نیازمندی به 

برون فکنی یک فکر یا دغدغه یا مســأله از جهان درونــی ذهنی فرد به جهان 
بیرونی آن اســت، زیرا کمدین تصور می کند در صورت ابراز مســتقیم و بدون 
ارائه و پوشــش محتوای )مستعد کمیک( درون ذهن خود به بیرون، آن محتوا 
و مفهوم ممکن اســت توســط جامعه بیرون، پس زده شود، افزون بر آنکه این 
کنــش به یک تنش اضطرابی در ذهن فرد نیز می انجامد؛ پس او تالش می کند 
با هدف واالیش تنش اضطرابی ناشی از برون فکنی آن مسأله یا محتوای ذهنی 
از جهان ذهنی به جهان بیرونی، آن را به اشکال کمدی، ابراز غیرمستقیم، ابراز 
ایهام دار و در لفافه اما با بار خنده و شوخی، بیرونی کند و به اجرا بگذارد تا هم 
از ســطح آن تنش اضطرابی خود با تمسک بر روشی جامعه پذیر بکاهد و هم با 
ابــراز و برون فکنی آن محتوای ذهنی بــه دیگران و غیره در جهان بیرون که با 
او هم دغدغه هســتند، منجر به در اصطالح پاالیش هیجانی-روانی برای آنها و 

کاستن از اضطراب آنها از قبل بروز یک دغدغه مشترک شود.
اینگونه است که جهان ذهن کمدین دغدغه مند و همدل با افراد دیگر، با جهان 
دغدغه مند ســایرین به واسطه وجود یک درد مشــترک پیوند برقرار می کند؛ از 
ایــن رو و با این فرایند، کمدین به طور مثال از دردهای اجتماعی در قالب زبان، 
کلمات و واژگان یا موقعیت ها با یک شــکل و قالب ظاهری لطیف و خنده آور و 
شوخ، یک حالت بیانی یا موقعیتی دلچسب فراهم می کند اما در باطن از تلخی 
آن دردها و مگوها دم می زند و با روشــی غیرمســتقیم و در لفافه در پوشــش 
خنده، هجو، بذله، فکاهی، طنز و غیره، آن تلخی ها و دردهای اجتماع و جامعه 

را فریاد می زند.  فارس

یادداشت

کارکرد کمدی اصولی و قاعده مند چیست؟
پوریا فرجی


