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بایدباتماشایاینترنتیفیلمهاکناربیاییم
گفتوگوییباابوالحسنداودی،کارگردان«هزارپا»دربارهظهور
وگسترشپلتفرمهایپخشاینترنتیفیلم
محمدعلی محمدپور| روزنامهنگا ر
داودیراقدیمیترهابا«جیببرهابهبهشتنمیروند»و«نان،عشق،موتور»1000
میشناسند و مخاطبان نسل جدید هم فیلمهای «رخ دیوانه» و «هزارپا» را به احتمال
زیادازاودیدهاند.داودیکارشرادرسینمابانگارشمقاالتونقدهایسینماییآغاز
کرد،سپسدرمقامفیلمنامهنویسظاهرشدواولینفیلمبلندخودش«سفرعشق»
را در سال  67ساخت .گفتوگویی با او داشتیم تا نظرش را درباره ظهور و گسترش
بسترهایتماشایاینترنتیودیجیتالفیلمبدانیم.

سینما رفتن خودش آیین است

ی
سید مصطفی صابر 
اشتراک و ترافیک  VODها
پرونده
برای کاربران اینترنت خانگی
یک ماه رایگان شد .این خبر
برای ما که اینروزها بیشتر از
قبلدرمنزلهستیم،میتواندخبرخوبیباشد
اماآیاعادتبهتماشایفیلمدرمنزل،میتواند
تماشای فیلم در سالن را در آینده با چالشهای
جدی مواجه کند؟ آیا سالن به خــودی خود
اصالت دارد یا تماشای فیلم با گوشی و تبلت و
تلویزیون فرق چندانی با سالن ندارد؟ بیایید
کمی موضوع تماشای فیلم در سالن و منزل را
باهممرورکنیم.برویمداخلسالنسینما؛نور
سالنبهحداقلممکنمیرسد،تلفنهمراهتان
را بیصدا میکنید .نور روی پرده میافتد.
پــردهای عریض با صدایی قوی .تمام چیزها
دست به دست هم دادهاند تا شما یک تجربه
مفید داشته باشید بدون هرگونه عاملی که
منجر به حواسپرتی میشود .حتی واکنش
دیگر افراد حاضر در سالن هم به تجربه شما
در تماشا کمک میکند .اما حاال وضع فرق
کرده .زمانی بود که برای تماشای فیلم رنگی
باید به سینما میرفتیم .کم کم تلویزیونها
رنگی شــد ،فیلمهای خارجی از تلویزیون
پخش شد .نسخههای  VHSو  VCDو بعدتر
 DVDطی سه دهه ،مدام ما را از رفتن به سالن
سینمابینیازترکردند.البتهدراینبیناکران
نشدنآثارشاخصسینمایجهاندرسالنهاو
جنسسینمایماکهمحتوایشبیشترکمدیو
اجتماعیاستونیازیبهتماشارویپردهبزرگ
ندارد ،در اینکه اقبال به سالنها کمتر شود،
بی تاثیر نبود .از طرفی افزایش پردیسهای
سینمایی ،بهبود کیفیت سالنها به لحاظ
صدا و تصویر با امکان رزرو اینترنتی بلیت،
تالشهایی بود که مخاطب را با سینما تا حدی
آشتی داد اما قیمت بلیت هم مدام افزایش
یافت و با بهبود زیرساخت هــای اینترنتی
کشور VOD،هاازراهرسیدند،تلویزیونهایی
اینترنتی که با خرید اشتراک آن می توان
فیلمها را در خانه دید .گاهی اشتراک یک
ساله استفاده از این خدمات معادل سینما
رفتن یک خانواده چهار نفره استVOD .ها
رقابت سختی را با سالنها شــروع کردند و
ماجرا با شیوع کرونا جدیتر شد .سالنها
تعطیل شدند .شبکه نمایش خانگی رونق
گرفت.تلویزیونهایاینترنتیهمبهبهانههای
مختلف تخفیف دادند .در این بین فیلمهایی
کهدرنوبتاکراننوروزیبودندورویبازگشت
سرمایه حساب باز کرده بودند هم با کمک
VODهایکاتفاقتازهرارقمزدندیعنیاکران
آنالین .هر فیلم در یک سئانس  8ساعته 15
هزار تومانی ارائه میشد .ماجرا به همینجا
ختم نشد .اکنون وزارت ارتباطات اشتراک و
اینترنت VODها را برای اینترنتهای خانگی
یک ماه رایگان اعالم کرده که همین ماجرا
باعث مـیشــود عــادت فیلم دیــدن در این
سامانههای اینترنتی شکل بگیرد .هر چند در
دنیاهم VODهاییمثلنتفلیکسباسالنهای
سینما رقابت جدی دارند و حتی با تولیدات
اختصاصیدرحالقبضهکردنمیدانهستند
اماسالنها،اصالتخودرادارند.دراینپرونده
می خواهیم بدانیم فیلم را فقط باید در سالن
دید یا نه؟ گفت و گویی هم با کارگردان فیلم
«هزار پا» در همین باره داریم.

خوب و بد رواج  VODها
رفتن به سینما فقط برای تماشای فیلم نیست ،یک تفریح خانوادگی محسوب میشود
سبک زندگی و سبد فرهنگی بسیاری از ما بدون رفتن به سینما چیزی کم دارد اما خب حاال شرایط طوری است که سالنها تعطیل هستند .تلویزیون هم که به پخش
سریالهای تکراری و برنامههای ترکیبی بسنده کرده است .در این بین شبکه نمایش خانگی به خصوص  VODها میتوانند بستر مناسبی برای سرگرمی خانوادهها
باشند؛ بستری که میتواند زمینه حذف تماشای فیلم در سالن را هم فراهم کند .در ادامه جنبههای مثبت و منفی این تغییر را بررسی میکنیم:

سالنسینما

VOD

سینمامحیطیبرایتفکرجمعیاست

کاهشهزینه،ترافیکو...

 1سالنسینمابهخاطرشرایطیکهداردزمینهتمرکزبیشترمخاطب
رویفیلمرافراهممیکند،بهخصوصازمنظرجمعی.
 2فیلمهایزیادیبرایرسانهسینماتولیدمیشوند.هرچندسینمای
ایران آنطور که باید با آثار تلویزیونی به لحاظ تکنیکی تفاوتی ندارد اما
بههرحال در معمولیترین آثار هم سبک فیلم برداری ،طراحی صحنه،
بازیهاوصداگذاریبهنحویاستکهتماشایفیلمدرسینماتجربهمتفاوتی
نسبتبهتماشایآنباتلویزیونیاتبلتاست.
 3ادامه این روند ممکن است باعث تولید بیشتر آثار موسوم به شانه تخممرغی
شود که به لحاظ محتوا و تکنیک تهی هستند .وقتی چنین آثاری نوبت اکران نخواهند
وعیبشانرویپردهبزرگنمایاننشود،سرمایهگذاریبیشتریرویآنهامیشود   .
 4سینما رفتن در شرایط عادی فقط تماشای یک فیلم نیست .فرصتی است برای
اینکهافرادخانوادهدورهمجمعشوند،آبوهواییعوضکنند،درکنارشخریدکنندیا
غذاییبخورند.تماشایفیلمدرمنزلاینروندوتماممشاغلمربوطمثلسالنداروبوفه
سینماهاراازمسیرخارجمیکند.
 5با این اوصاف شاید بد نباشد در عین توجه و رونق دادن به VODها ،مخاطب برای
فیلمهایخاصترودرشرایطبعدازکرونا،تجربهتماشایفیلمدرسالنراازدستندهد  .

 VOD 1ها هزینه بسیار کمتری بــرای یک
خانواده دارند .با اشتراک یکی از آنها نه فقط
آثارروزسینمایایران،بلکهمیتوانسینمایروز
جهانراهمدنبالکرد.
 2همه خــانــواده میتوانند برنامههای یک
 VODرا تماشا کنند .فیلمهای سینمای کودک به
خصوصپویانماییهایروزدنیاکمتردرسالنهااکران
میشوند.سینماینوجوانهمهمینطور.
 VOD 3هاحتیبهخودشبکهنمایشخانگیکالسیکیعنی
دی وی دی هم برتری دارند .هم به لحاظ هزینه ،هم به لحاظ دسترسی بیشتر و هم به
لحاظمسائلیمثلتولیدزبالهو...
 4جلوگیری از قاچاق فیلم هم از دیگر نکات مثبت ماجراست .به هر حال خیلیها
سینمانمیروندونسخهقانونیفیلمهاراهمتهیهنمیکننداماباخریداکانت VODها
الاقلدربسترقانونیوشرعیفیلمراتماشامیکنند.
 5سریالها ،مستندها و رئالیتی شوهای داخلی و خارجی از دیگر خدمات
 VODهاست.

مردماینروزهاچگونهفیلممیبینند؟
مروری بر قسمتهایی از نتایج نظرسنجی بنگاه رسانهای آخرینخبر درباره آخرین وضعیت بازار  vodدر کشور
آمارها نشان میدهد حوزه سرگرمی و به طور خاص شبکه نمایش خانگی و وی او دی ها از جمله حوزههایی بودند که در دوران کرونا رشد خوبی را تجربه کردند به
گونهای که در اواسط فروردین ماه ،دو استارت آپ حوزه  VODخبر از افزایش  65و  35درصدی میانگین تماشای ویدئو در پلتفرمهای خود دادند .در این بین ،گروه
پژوهشی « راستا » در بستر آخرینخبر ،نظرسنجی ا نجام داد تا به بررسی وضعیت استارت آپهای این حوزه بپردازد.

برای آغاز بحث ،نظر داودی را دربــاره کلیت ظهور رسانههای دیجیتالی جدید و به
خصوص VODها میپرسم که این کارگردان سینما با اشاره به آغاز یک دوران جدید،
اینگونهپاسخمیدهد«:بایدبپذیریمکهایندورانوگسترشپلتفرمهاینمایشفیلم
خانگی و اینترنتی ،شرایط و اقتضائات خودش را دارد .طبیعی است که این شرایط
تغییراتاساسیراباخودشچهبرایمخاطبوچهبرایسازندگانفیلمبههمراهدارد.
تغییراتیکهالبتهممکناستبهنفعماباشندیاالاقلدرکوتاهمدتخساراتوزیانهایی
رابههمراهداشتهباشندامامنبهآیندهامیدوارهستموبهنظرماگردورانجدیدرابپذیریم
وبرایکنارآمدنباآنبرنامهریزیکنیم،اتفاقاتخوبیدرانتظارماناست».فیلمدیدن
بهشکلدیجیتالیمیتواندخیلیباسینمارفتنمتفاوتباشد.وسطفیلمدیدندرخانه،
ممکناستدکمهمکثرابزنیموبرویمکارهایمتفرقهراانجامدهیمدرحالیکهسینما
به این شکل نیست .داودی در این باره میگوید« :طبعا دیگر این نوع فیلم دیدن نسبت
به سینما رفتن ،شکل متفاوتی خواهد داشت .سینما رفتن اساسا فقط دیدن یک فیلم
نبودهونیست.سینمابهدلیلهویتجمعیوفضایاجتماعیکهدرخودشداردبیشتر
بهاداییکجورآیینشباهتدارد.آیینیکهدرسالهایاخیرباگسترشپردیسهای
سینماییوجمعشدنامکاناترفاهیدیگردرکنارسالنهایسینماشکلجدیدتری
هم به خودش گرفته است تا حدی که میتوانیم بگوییم خود فیلم دیدن و اساسا چه
فیلمیدیدندراولویتدوموسومازنظراهمیتقرارگرفتهاست.بنابراینطبیعیاست
کهپلتفرمهایپخشخانگیفیلم،هیچکدامنمیتوانندجایگزینآننوعمناسکفیلم
دیدن شوند .البته که با پیشرفت فناوری ،ظهور و رواج تلویزیونهای بزرگ و عریض،
امکانات صوتی و سینمای خانگی تا حدی نزدیک به سینما شده ایم اما هیچ وقت جای
تماشارویپردهرانگرفتهاست».

به یک جراحی بزرگ نیاز داریم
درمسئلهگسترشتماشایفیلمبهصورتاینترنتی،یکسویقضیهمخاطبانهستند
و در سوی دیگر بستری که باید برای این نوع فیلم دیدن فراهم شود تا مخاطبان بتوانند
بیدغدغه به تماشای فیلم بپردازند .این کارگردان سینما درباره بسترها و شرایط الزم
برای حرکت به سمت پلتفرمهای دیجیتال تماشای فیلم ،حفظ کپی رایت را مسئله
مهمی میداند و اینگونه توضیح میدهد« :پدیده  VODمدتهاست در جهان رواج
پیدا کرده اما در کشور ما هنوز خیلی نتوانسته است به شیوه مطمئن استفاده شود.
یکی از مسائل مهم ،موضوع حفظ کپی رایت آثار است که اگر زودتر حل شده بود ،قطعا
زودتر میتوانستیم به این سمت برویم .ما باید در این باره نظام مشخصی داشته باشیم
و با پدیده قاچاق بهخوبی مبارزه شود .به هرحال در شرایط جدید و بحث کرونا ما مثل
همه جهان وارد دورانی شدهایم که باید فکری برای نظاممند شدن این پدیده داشته
باشیم .امروز سالنهای سینما نیمهورشکسته هستند و معلوم هم نیست پس از باز
شدن با استقبال مخاطب مواجه شوند .پس باید بهنوعی دست به یک جراحی بزرگ
بزنیم و همه بسترهای الزم برای پخش بهتر و آسیبپذیری کمتر فیلمها فراهم شود.
ما ناگزیر هستیم اما به نظرم میتواند یک بازار خوبی باشد به شرطی که اقتضائات آن
را در نظر بگیریم».

باید آگاهانه از  VODاستقبال کنیم

باالی۴۵
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زیر  ۱۸سال

18-24

مردماشتراکچندماهه
میخرند؟

درصدمشترکینسرویسهای VODبراساسسن

توضیح نمودار :بر اساس نتایج این نظرسنجی ،جمعیت باالی  30سال
عمده مخاطبین این سرویسها را تشکیل میدهند و افراد بین  18تا 24
سال،کمترینمخاطبسرویسهای VODهستند.
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تــوضــیــح نـــمـــودار :بیشتر
مــخــاطــبــان ســروی ـسهــای
اشتراک فیلم از اشتراک
یــک مــاهــه و ســه ماهه
استفاده میکنند و
درصــد بسیار کمی
دســــت بـــه خــریــد
اشتراکباالیسه
ماه و تا یک ساله
میزنند.
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شرکتکنندگاندرنظرسنجیچگونهفیلممیبینند؟

توضیح نمودار :تنها حدود  32درصد از شرکتکنندگان در این
نظرسنجی اعالم کردند از سرویسهای پخش فیلم برای تماشای
ویدئواستفاده وبیشاز 56درصدشرکتکنندگاندرنظرسنجی
به صورت رایگان اقدام به تماشای فیلم میکنند .در ضمن 70
درصد افراد زیر  24سال برای تماشای فیلم مورد عالقه خود از
دانلودرایگاناستفادهمیکنند.
سایر

رایگاندانلودمیکنم

٪
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اهلفیلمنیستم

٪

56/2

ازسایتهایپخشفیلماشتراکمیخرم

 CDفیلمرامیخرم

داودی همچنین دربــاره آینده پلتفرمهای پخش فیلم در ایــران و جهان میگوید:
«همانطور که گفتم مدتهاست به این سمت حرکت کردهایم .وقتی فضای مجازی
اینگونه در جوامع نفوذ پیدا کرده طبیعی است که سینمای جهان هم از آن متاثر
ببینید امروز شرکتهایی مثل آمازون ،اپل و نتفلیکس اقدام
میشود .شما
بهساختآثاریمیکنندکهدیگرخیلیربطیبهسینما
به معنای پخش روی پرده ندارند و اصوال محصوالت
دیجیتالی هستند .حتی فیلمهای سینمایی روی
پرده هم دیگر آن شکل و اصالت سینمای کالسیک
راندارند.البتهسینمایکشورمابهدلیلمشکالت
اقتصادیازقبلهمخیلینتوانستهمحصوالتواقعا
مناسب پرده تولید کند و فیلمها بیشتر به درد پخش
تلویزیونیمیخورد.درهرصورتبهنظرمنباید
مقاومت کنیم .چه بخواهیم ،چه نخواهیم
آینده از آن فناوریهای جدید است.
پس بهتر است آگاهانه از آن
استقبال کنیم و
به فکر کنار
آمــدن با
شــرایــط
جــــدیــــد
باشیم».

