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کارگردان فیلم دلشکســته گفــت: هنرمندان به 
این خاطر که روز عاشــورا مقوله ســخت و مهمی 
اســت، به آثار عاشــورایی عالقه دارند. اما مدیران 

می ترسند و سراغ این موضوعات نمی روند.
به گزارش فارس، چند سالی است که کمیت تولید 
آثار عاشورایی و مرتبط با ایام سوگواری امام حسین 
)علیه السالم( کاهش پیدا کرده و مدیران کمتر به 
سمت ساخت آثار فاخر با محوریت امام حسین)ع( 
می روند. در همین راستا علی رویین تن کارگردان 
دلشکسته در گفتگو با برنامه سینماچی رادیوجوان 
در مورد دالیل موفقیــت اثرش در این فضا گفت. 
رویین تــن در ابتدا در پاســخ به پرســش مجری 
ســینماچی، در مورد اینکه چرا آثار عاشورایی در 
سینمای ما کم است پاسخ داد: دلیل این است که 
مدیری که عاشورا را بفهمد در مملکت ما کم است.

وی در مورد اینکه مدیری که عاشورا بفهمد نیست 
یا هنرمندی که عاشــورا بفهمد، گفت: هنرمندان 
به این خاطر که روز عاشــورا مقوله سخت و مهمی 
اســت، به آثار عاشــورایی عالقه دارند. اما مدیران 

می ترسند و سراغ این موضوعات نمی روند.
رویین تن ادامه داد: این که فیلم عاشــورایی آن ها 
زیادی در بیاید یا در نیاید هرکدام مشــکل خود را 
دارد. فیلم دلشکســته که االن عده ای خودشان را 
به این فیلم می چســبانند، آن زمان با بی انصافی از 
جشــنواره فجر کنار گذاشته شد و بخاطر مسائلی 
که نمی توانم مطرح کنم توقیف شــد. دلیل عمده 
توقیف این فیلم ایــن بود که می گفتند رویین تن 
امام حســین را برای برای بیان مسائل دیگری در 
فیلم آورده اســت. اما بعد از مدتی مرکزی بود به 
نام مرکز فرهنگی سیدالشهدا، که فیلم های توقیفی 
را نمایش می داد و در مورد امکان اکرانشــان نظر 
می داد. همانجا دختر شــهیدی بعد از دیدن فیلم 
بلند شــد و گفت از این به بعد به آقای رویین تن 
می گویم بابا. رفع توقیف و اکران این فیلم را مدیون 
این دختر شهید هستم و امیدوارم هرجا که هست 
عاقبت بخیر شــود. ارادت ما به اهل بیت بیشــتر 
از هر تصوری اســت که دنیا فکــر کند. رویین تن 
در مورد ســوال مجری ســینماچی در مورد نقش 
هنرمندان در ساخته نشــدن فیلم های عاشورایی 
و عدم شــناخت آن هــا از آن موقعیت توضیح داد: 
من خیلی خوشحالم که هنرمندانی داریم که راجع 
به عاشــورا اعتقادات غیرریایی و غیر مدیرپســند 
دارنــد که می تواند ایران را تکان دهند. آقای بهرام 
بیضایی مهم ترین متن را راجع به عاشورا نوشته و 
این فقط به بیضایی برنمی گردد به آن مدیری که 
بــه او اطمینان کرده نیز برمی گردد. ما هنرمندانی 
داریــم کــه این دغدغــه را دارند که با آثارشــان 
 افــرادی که اعتقــاد ندارند را به ســمت اهل بیت 

جذب کنند.
کارگردان دلشکسته در مورد ارتباطش با بازیگران 
فیلــم نیز گفت: خانم بادران بعد از دلشکســته در 
فیلــم زمهریر نیز بازی کرد و گفت تا من کار نکنم 
ایشــان هم کار نمی کند. شــهاب حسینی با تمام 
وجود و خسروشکیبایی هم خیلی بیشتر از وجود، 
کار کردند. گوهر خیر اندیش و شقایق فراهانی نیز 
با اینکه بازیگران درجه یکی هستند افتخار دادند و 

در این فیلم در نقش کوچکی بازی کردند. 
رویین تن در ادامه با بیان اینکه شــهاب حسینی 
بــرای بازی در نقش جوان مومــن نه تنها گاردی 
نداشــت، بلکه برای بدست آوردنش خیلی زحمت 
کشید گفت: شــهاب حسینی بســیار رنج کشید 
تا نقشــش مثل نقش های ایــن تیپی در فیلم های 
دیگر ادا نباشــد. هر رروز در فیلم برداری تک تک 
ریش هایش خالی می شــد و هــر روز لیدوکائین 
مصرف می کرد تا گریم ریشــش نرم باشــد و مثل 
ریش بچــه مومن روی صورتش باشــد. همینطور 
رضا رویگری که نقش را ســردار را داشــت، نقش 
 متفاوتــی از ســردار را بازی کرد و ایــن ها همه 

لطف خدابود.
وی در پایان ضمن اشــاره به ســاخت فیلم پشت 
صحنه دلشکسته توسط شــهروز آقایی پور، گفت: 
نمی دانــم چــرا مســئولین این پشــت صحنه را 
بعد از گذشــت این همه ســال پخش نمی کنند. 
اگر این پشــت صحنه پخش شــود مردم متوجه 
 ســختی و مشــقت، در راه ســاخت ایــن فیلــم 

خواهند شد .

آیینآوازیادمانزندهیادمحمدعلی
کریمخانیپیرغالماهلبیت)ع(

چهلمیــن برنامه آییــن آواز) نشســت تخصصی 
آواز در موسیقی دســتگاهی ایران( روز سه شنبه 
 ۲۵ مرداد ســاعت ۱۸ در فرهنگســرای اندیشــه 

برگزار می شود.
چهلمین برنامه آیین آواز) نشست تخصصی آواز در 
موسیقی دستگاهی ایران( روز سه شنبه ۲۵ مرداد 
ساعت ۱۸ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. 
این برنامه در چند بخش مختلف با کارشناسی علی 
شیرازی و اجرای حمید سهرابی به شرح زیر انجام 
خواهد شد.این برنامه به یادمان زنده یاد محمدعلی 
کریم خانی اختصاص دارد. ســخنرانان این نشست 
بهمن کریم خانی) شاعر، خواننده و فرزند زنده یاد 
محمدعلی کریم خانی( و رضا مهدوی) موســیقی 
دان، پژوهشگر و نوازنده سنتور( هستند. اجراهای 
این نشســت در چهار برنامه مجزا شامل امیر مداح 
)آواز( و حسن جعفر تبار)نی(/ محمد هاشم احمد 
وند) آواز( ،پوریا خاک پور) نی( و یوسف احمد وند 
)تنبک(/ مهدی محمدی )آواز( وزمان خیری )نی(/ 
ســید محســن حســینی) آواز( و معتمد سامانی 

)عود(/ خواهد بود.

اخبــــار

 ماجرای مواجهه خاطره انگیز 
صابر امامی با تصنیفی از ابتهاج

یادم هســت آن روزها چقدر غصه می خوردم، چقدر دلم 
می خواست ابتهاج توده ای نبود.مگر می شد شاعری مشهور 
به حضور در یک جمع چپی باشــد و این چنین این معانی 

عمیق را در ژرفای جانش حس بکند؟!...
به گزارش تسنیم،  هوشنگ ابتهاج پس از تحمل یک دوره 
بیماری ۱9 مرداد در ســن 94 سالگی درگذشت ،  با رفتن 
ابتهاج آخرین برگ از دفتر پرحادثه  غزل معاصر ورق خورد 
و شعر پارسی واپسین بازمانده سترگ خودش را از دست 
داد. »ســایه در هندســه زمان« بر آن است که با گشودن 
پنجره ای به جهان شعری و هنری هوشنگ ابتهاج، پرتوی 
روشنگر بر برخی زوایای مغفول مانده شعر و هنر او بتاباند 
و ایــن کار را از رهگذر گفت وگو با کارشناســان و درج و 

بازتاب وفادارانه آرا و نظریات آن ها پی می گیرد.
صابر امامی، شــاعر و مدّرس دانشگاه، در یادداشتی که در 
اختیار تســنیم قرار داده است به مواجهه حّسی و عاطفی 
خود با هوشــنگ ابتهاج )ه.الف. سایه(  پرداخته است که 

متن کامل آن را در ادامه می خوانید: 
»نوجــوان بودیــم، تازه بــه کلماتــی کــه از اطرافمان 
می گذشــتند، دقت می کردیم، هنر، فرهنگ، موســیقی، 
زمزمه های انقالب شروع شده بود. باید بگویم که در شانزده 
سالگی من، انقالب شــروع شد. دوِم نظری می خواندم که 
یکی از دوستان مذهبی ام در راه مدرسه به من نزدیک شد 
و آهسته در گوشم زمزمه کرد که تهران شلوغ شده است. 
سال سوِم نظری بودم که شعله های انقالب به شهرستان ها 
هم رسیده بود یکی از دوستانم در تظاهرات خیابانی شهید 

شــد، همان ســال هم انقالب پیروز شــد و نام دبیرستان 
پهلوی مرند به دبیرستان شهید سیدزاده، برگشت.

قصدم این است که تازه سبزه خط و خالمان بر دمیده بود 
که با طوفان ها و گرداب های سهمگین به داخل اجتماع با 
همه محورها و مســائل اندیشــگی و فرهنگی و هنری اش 
پرت شــدیم و از نوشــته ها و مجالت و موسیقی روزانه و 
کلیشــه آن زمان کنده شــدیم و به ریشه نزدیک شدیم، 
در همین حــال و هوا بود که من با نام هوشــنگ ابتهاج 
آشنا شــدم، همین طور با نام شجریان، همین طور با نام 
محمدرضا لطفی و....این همه نوشــتم تا شما موقعیت یک 
نوجوان شهرســتانی را تصور کنید کــه در ابتدای خیابان 
اندیشیدن و فهمیدن جهان ایســتاده است و طوفان های 
انقالب پشــت ســر هم معانی را بر او می باراند، بی آن که 

فرصت هضم و تحلیل بدهد...
در آن زمــان تصــورم از ابتهــاج ایــن بــود کــه او یک 
توده ای ســت!؟ من از حزب توده چه می دانســتم؟ تقریبا 
هیچ. فقط می دانســتم حزبی اســت مارکسیستی، چپ و 
طرفدار روســیه، که در زمان مصدق با کارشــکنی هایش 
باعث شکست مردی چون مصدق شده بود... خوب من هم 
یک بچه مذهبی... و همین به نوعی اصطکاک  و فاصله را 
سبب می شد. در همین حال و هوا بود که تصنیف نامدگان 
و رفتگان، با صدای استاد شــجریان، با آهنگسازی استاد 
لطفی و با شعر اســتاد ابتهاج به دستم رسید،...خدای من 
! این چه تصنیفی بود؟! اثری حاصل عشــق و خالقیت سه 

اَبَرمرد هنر و فرهنگ ایران زمین.
اکنون که می نویســم چهل ســال از ایــن تجربه و دیدار 
می گذرد...اما حس و تاثیر یافتن و شنیدن این اثر هنوز در 
جانم به همان شــدت زنده است و پرتپش.کاری با اجرای 
فوق العاده استاد شــجریان ندارم، کاری با آهنگسازی اثر 

ندارم، اینجا شعر تصنیف بود که مرا دیوانه کرده بود:
نامدگان و رفتگان، گذشــته و آینــده، از دو کرانه  زمان، 

ازل و ابد،
نگفته بود از دو کرانه زمین،  خاک و جهان، که می توانست 
مادی باشــد...گفته بود از دو کرانه زمان، درست به معنای 
ازل و ابــد...دو واژه اســطوره ای،  دو واژه ای که با بدایت و 
نهایت ، با اشــراق و اغتیاب با آغاز و فرجام در آن ســوی 
پســتوهای ناخوداگاه، با تار و پود وجود سرو کار داشتند، 
در این شعر همه هستی به سوی او می دویدند، به سوی او 
که همیشه در میان ایستاده بود و آینه ضمیر شاعر جز او 
را نشــان نمی داد و شاعر همچون حافظ سحرگاهان برای 
دیدن او به بوســتان می رفت و او با تمام ظهورش ، پنهان 
در باغ درون هسته هســتی نشسته بود و با کنار کشیدن 
پرده، و با اراده تجلی،  هسته را درهم شکسته بود و باغ های 
هستی، جاری شده بودند... خدای من این چه تصنیفی بود 
؟ لطفی می نواخت، شجریان می خواند و معانی هو االول و 
االخر والظاهر والباطن و اشراق و تجلی و جاودانگی صورت 
باقــی او در این رودخانه روان هســتی و محبت او که در 
ژرفای جان تمامی ذرات می تپید و عشــق و عشق و عشق 
و اشک و اشک و اشک که امان تماشا برای شاعر نمی دهد 

و شعر با این بیت به پایان می رسد...
یادم هســت آن روزها چقدر غصه می خــوردم، چقدر دلم 
می خواست ابتهاج توده ای نبود...شاید به نظر خنده دار بیاید، 
اما من این افکار و پرسش ها و احساسات را آن موقع داشتم. 
مگر می شد شاعری مشــهور به حضور و بُرخوردن در یک 
جمع چپی باشد و این چنین این معانی عمیق را در ژرفای 
جانش حس بکند و به تصویر بکشد... این افکار و احساسات 
آن روزم بود. زمان گذشــت و فصلی جدید از شناخت آقای 
ابتهاج به رویم باز شد...طلبه مدرسه حقانی بودم و در کنار 

دروس حوزوی درسی داشتیم به نام زبان و ادبیات فارسی.
مدرس این درس مرحوم بهجتی شــفق بــود، روحانی و از 
شــاعران معاصر مذهبی، ایشــان یک روز از درس هایش را 
اختصاص داد به معرفی شــعر نــو نیمایی و به عنوان مثال 
شعر »مرجان« ابتهاج را بر تخته نوشت و برای کالس مصرع 
به مصرع از شعر نیمایی و خصوصیات آن سخن گفت. او بر 

تخته می نوشت و ما بر دفترهایمان و من بر  قلبم:
سنگیســت زیر آب....وبعد از شنیدن تنهایی های سنگ در 

اعماق ساکت و سرد آب، رسیدیم به این بیت:
دل بود اگر به سینه دلدار می نشست...گل بود اگر به سایه 
خورشید می شــکفت...من در این شعر چه حسرتی را که 
تجربه نمی کردم ...چه غربت و تنهایی ســنگینی داشــت 
مرجان در اعماق آب ها...چه نوســتالژی شگرفی از اقامت 
انســان بر خاک، در این شــعر موج می زد...اســتاد شفق 
امام جمعه اردکان شــد و از مدرســه رفت اما کالس او و 
راهنمایی های او، مرا به یادگار خون سرو از هوشنگ ابتهاج 
رساند و این بیت که از آن کتاب همیشه در ذهنم نشسته 
است: دال تا این شــب خونین سحر کرد، چه خنجرها که 

از دل ها گذر کرد...
بس اســت، می خواستم خیلی حرف ها بزنم در واقع ذهنم 
داشــت می رفت به ســمت این ترانه: ای ایران ای سرای 
امید ، بر بامت ســپیده دمید... و خاطره گریســتن استاد 
با شــنیدن این تصنیف در زندان ...باز تصنیفی بی مثال از 
ســه هنرمند بزرگ بی مثال...بعد می خواستم با تحلیلی بر 
همین سطرهای خودم ،گره از پرسش های مانده در ذهنم 
را بگشــایم، دلم گرفت، ناگهان احســاس کردم کافیست. 

پس باقی سخن بماند برای فرصتی دیگر ...
آری، شــاید وقتی دیگر؛ باقی این غــزل را ای )یار خوش 

سخن(/ زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست.«

سکوت بر سر تولید فیلم های مورد حمایت دولت، نتیجه ای 
جز ایجاد ابهام و انتقاد نسبت به فعالیت های هنری دولت 
ندارد. چرا بنیاد سینمایی فارابی تولیدات خود را رسانه ای 

نمی کند و سکوت را ترجیح می دهد؟
با آغاز به کار دولت جدید و بر اساس تفکر و اندیشه ای که 
این دولت، مبتنی بر توجه به نظام فکری دینی دارد، انتظار 
از ســاحت فرهنگ و خصوصاً ســینما این بود که شــاهد 
فیلم هایی با تفکراتی که جبهه انقالبی در این سال ها بر آن 
تأکید می کردند، خواهیم بود. شاید بتوان به صورت جدی 
آغاز مطالبه گری بدنه مذهبی و انقالبی کشــور از سینما را 
از بعد اتفاقات ســال ۱3۸۸ بدانیم. این بخش از کشور که 
به شبکه سازی و گفتمان سازی جدی روی آوردند، مبتنی 
بر صحبت های رهبر انقالب خصوصاً در دیدار با کارگردانان 
در سه ســال قبل، فیلم هایی را می خواستند که با عبور و 
رّد ایده هنر برای هنر، از هنر ســینما برای بیان و پرداخت 
به موضوعــات مهمی چون امنیت ملی، ســالمت جامعه، 
اخالق مداری در کشــور، وحدت خانواده ها، تاریخ و سیره 

اهل بیت)ع( و... استفاده شود.
هرچنــد که در همــان ســال ها و در ابتــدای دولت دوم 
اصول گرای وقت، تالش هایی برای این تفکر انجام شــد اما 
از آنجایی که این دیدگاه به جریان جدی تبدیل نشده بود، 
نتوانســت منظم و فکورانه وارد عمل شــود و شلخته فیلم 
می ســاخت. کار به جایی رســید که برخی فیلم ها توقیف، 
برخی دیگر معطل بودجه و برخی هم که ســاخته شــدند 
بــه اذعان خود مدیران، فیلم هایی به شــدت ضعیف از آب 
درآمدنــد. البته تــک و توک هم فیلم هایی دیده شــد که 
آبرومندانه ســاخته شــده بودند. اما تا این جریان به خود 
بیاید، دولت بعدی بر ســر کار آمد و به کلی نگرش عوض 

شــد. حال نیروی انقالبــی که مدتی بود بیــرون از دولت 
مشغول به کار بود، بیشتر متکی به نیروی درونی خود شد 
و به تقویت خود توجه کرد. هم در عرصه بحث های تئوریک 
و هم در جنبه های تولیدی. در حقیقت این ۸ ســال زمان 
مناســبی بود برای پرورش و تربیت نیــروی جوان انقالبی 

در مسیر تولید فیلم با جهتی که در ابتدای این متن آمد.
حال بعد از ۸ ســال، دولتی ســر کار آمد که نه تنها تفکر 
حاکم بر آن انقالبی اســت، بلکه مسئولین سینمایی آن از 
چهره های مطرح جریــان گفتمان انقالب اند. اما آن انتظار 
چه می شــود؟ قرار بر این بوده که بــه تعبیر رهبر انقالب 
»این فیلم هایی را بســازید« که تفکر »معنویت و عدالت « 
را در قاب ســینما دنبال کند. اما به نظر می رســد خبری 
از آنچه که انتظار می رفت نیســت. اگرچه جریان خارج از 
دولت هنوز به مســیر تولید خود مشغول است، اما بعد از 

یک سال از روی کار آمدن این دولت، خبری از فیلم هایی 
که چشم انتظارش بودیم نیست.

طبیعتاً  ایده سینمای اســتراتژیک به عنوان سینمایی که 
درون  مایه هــای دینی و ملی را محور خــود قرار دهد، جز 
با تولیدات شــاخص و فاخر نمی تواند این جریان را تقویت 
کند. اما این مهم برعهده بخشی در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســت که دقیقاً این مســئولیت را دارد؛ بنیاد ســینمایی 
فارابــی. فارابــی از قضا مســئولیت ویــژه ای در خصوص 
تولیدات ســینمایی کودک و نوجوان دارد. یعنی بخشــی 
که به نهــاد خانواده به طور جدی اهمیت می دهد. اما این 
طور که خبر می رســد دیگر تا پایان تابستان رنگ و روی 

جشنواره فیلم کودک را نیز نخواهیم دید.
در ایــن چند مــاه، آنچه که بــه طور جــدی از این نهاد 
سینمایی شــنیده  می شــد، اخبار همفکری و مشارکت با 

ارگان ها، ســازمان ها و نهادهای مختلف لشکری و کشوری 
بود. قبل از آن نیز تشــکل هیأت امنای بنیاد سینمایی با 
حضــور چهر ه های اقتصادی این نوید را می داد که شــاهد 
تولیدات متعدد عالی باشــیم، اما در حال حاضر خبری از 
تولیدات این بنیاد نیســت. فارابی تا اینجــای کار تنها از 
یک پروژه ســینمایی پرده برداشته است؛ »راه شیری« که 
توسط یکی از فیلمسازان جوان که بیشتر فیلم کوتاه تولید 
کرده اســت، با موضوع اربعین ساخته خواهد شد. این در 
حالی اســت که وزیر فرهنگ بارها خبر از تولیدات قرآنی 
و دینی و ملی داده و حتی بعضاً  به ۲0 فیلم تا پایان ســال 
اشاره کرده است. اما سکوت خبری مسئولین سینمایی ما 
که بیشتر در حال اصالح قوانین و چارچوب اند، بیشتر این 
گمانه را ایجاد کرده که بخش تولیدی سینمایی دولت در 

حالت رکود به سر می برد.
به گزارش تسنیم، اشاره برخی از کارشناسان رسانه به این 
موضوع نیز جالب توجه اســت. در این باره گفته می شــود 
که خبر از تولیدات ســینمایی پیش روی کشــور می تواند 
منجر به ایجاد عطش و انتظار برای این فیلم ها شود که در 
نتیجه حّس نشاط و حال خوب برای جامعه و جوانان ایجاد 
کند. اما سکوت خبری مسئولین سینمایی درباره تولیدات 

نتیجه عکس دارد.
ایــن روند برای وجهه دولت و تمام بدنه انقالبی که در این 
سال ها مشــغول تقویت زیرساخت های سینمای راهبردی 

بودند، بدون شک مثبت و مفید نیست.
شــنیده های ما حاکــی از صحبت های اولیه بــا برخی از 
فیلمســازان و قرارداد بســتن با آنها است اما حتی در این 
حالت معلوم نیست چند فیلم ساخته شود و بتواند خود را 

تا جشنواره فیلم فجر امسال برساند.
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رکود تولیدات سینمایی و سکوت فارابی!

با توجه به اینکه در ماه های گذشته چند فیلم دارای مجوز با موانعی برای اکران 
روبه رو شــدند، ثبت درخواست های تازه برای دریافت پروانه نمایش این پرسش 
را به همراه دارد که آیا ســازمان سینمایی می تواند پرونده فیلم های مشکل دار را 

سبک و امید سینماگران را به کاهش سختگیری ها بیشتر کند؟
به گزارش ایسنا، در چند وقت اخیر به جز فیلم های دارای مجوزی که هنوز اجازه 
اکران پیدا نکرده ند، نام فیلم های دیگری هم به گوش رســیده که سازندگانشان 
برای گرفتن پروانه نمایش با مشــکالتی مواجه شده اند. براین اساس آنچه را که 
برای فیلم های آماده یا متقاضی اکران رخ داده از چند منظر بررســی و حتی به 

چند دسته می توان تقسیم کرد.
در نگاه اول دسته ی اول را به فیلم هایی می توان مربوط دانست که در دولت قبل 
مجوز گرفته بودند. این فیلم ها در آســتانه ی اکران متوجه شدند که باید دوباره 
بازبینی شــوند. در بازبینی دوباره مجوز بعضی  از این فیلم ها برای اکران، معتبر 
تشــخیص داده نشد و اگرچه به طور رسمی توقیف نشدند اما بالتکلیف هستند. 
برخی نزدیکان تصمیم گیرندگان امروز ســینما می گویند که این حساسیت ها به 
اظهارنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در روزهای ابتدایی کارش برمی گردد که 
در جایی گفته بود برخی فیلم های ســینمایی را با خانواده نمی توان تماشا کرد. 
نوک پیکان این انتقاد بیش از همه »چپ، راست« حامد محمدی را نشانه گرفت 
که با وجود ممیزی های دوره قبل، باز هم مشــمول موارد اصالحی شد ولی گویا 
هنوز جواب نداده و طبق آخرین پیگیری های ایســنا این فیلم که ابتدا قرار بود 

اول دی ماه ۱400 به سینماها بیاید، فعال اجازه ای برای اکران عمومی ندارد.
در این گروه »چپ راســت« تنها نیست و »شیشــلیک« محمدحسین مهدویان 
نیــز وضعیتی مشــابه دارد. این فیلم در دولت قبل پروانــه ی نمایش گرفت و با 
وجود آنکــه اجازه ی اکران پیدا نکــرده اما به نظر می رســد بالتکلیفی کمتری 
داشــته باشــد، چون براســاس برخی صحبت های غیررســمی احتمال بایگانی 
شدنش در شــرایط فعلی نسبت به آزادشدنش بیشتر است. در صحبت های افراد 
مرتبط یا مطلع از وضعیت این فیلم بارها شــنیده شده که روایت تصویر شده ی 
 »شیشــلیک« از جامعه طوری نیست که موفق به کسب مجوز شود، مگر احتماال 

با ممیزی های اساسی. 
در دسته ی دیگر، فیلم هایی را می توان گنجاند که برای اولین بار در همین چند 
ماه گذشته درخواســت پروانه ی نمایش دادند؛ فیلم هایی که یا بی دردسر از سد 
شورای سختگیر پروانه نمایش عبور کردند یا تن به ممیزی های کم و زیاد دادند 
و مجــوز اکران دریافت کردند؛ مثل »خــط نجات«، »بیرو«، »کوچه ژاپنی ها« و 
»۱9« که تقریبا جزء تازه ترین ها هســتند. در این بخش قطعا آثاری هم هســت 
که با مشکل چندان زیادی برای گرفتن پروانه نمایش روبه رو نبودند، ولی آثاری 
را هــم می توان پیدا کرد که با وجود یک بار صدور پروانه ی نمایش، سرنوشــت 

مشخصی ندارند.

دســته دیگر متعلق به فیلم هایی است که یا از گذشته بالتکلیف بودند یا در یک 
ســال قبل تازه ساخته شــدند، اما حتی به بهانه ی اکران محدود در جشنواره ی 
فیلم فجر موفق به گرفتن مجوز نشــدند و هنوز تکلیفشان معلوم نیست. بعضی 
از این ها را در فهرســت فیلم های در نوبت پروانه نمایش نیز نمی توان پیدا کرد، 
در حالی کــه سازندگانشــان می گویند به دنبال گرفتن مجــوز و رفع بالتکلیفی 

اثرشان هستند.
اما دســته بعدی در ارتباط با فیلم هایی است که ناگهان اسمشان به عنوان اثری 
راه یافته به یکی از جشــنواره های خارجی منتشــر شده، آن هم در شرایطی که 
هنوز پروانه ی نمایش نگرفته اند. در گذشــته روال بیشــتر اینطور بود که فیلم ها 
صرفا برای نمایش در ایران باید مجوز می داشــتند و معموال با فیلمســازانی که 
آثارشــان ابتدا در جشــنواره ای خارجی رونمایی شــده بود و بعد برای اکرانش 
در ایــران اقدام می کردند برخوردی صــورت نمی گرفت. نمونه ی این اتفاق فیلم 
»فروشــنده« اصغر فرهادی بود که پس از گرفتن جایزه از جشــنواره کن، صرفا 
صحبت از این بود که آیا این فیلم بدون سانســور در ایران اکران می شــود یا با 
سانسور؛ اما االن اگر چنین اتفاقی بیفتد باید پرسید اصال خود فیلم اجازه اکران 

پیدا می کند یا خیر؟ 
بر این مبنا به نظر می رســد فیلمســازانی که عالقه مند به حضور آثارشــان در 
جشنواره های خارجی بودند طبق روالی که از گذشته بود، اقدام کردند در حالی 
کــه مدیران فعلی تاکید دارند فیلم هایی که بیرون از ایران به نمایش درمی آیند 
حتماً پروانه نمایش خارجی داشــته باشند و روند قانونی صدور این مجوز را طی 
کنند در غیر اینصورت برخوردی دیگر با آن ها می شود؛ همانگونه که با »برادران 

لیال« شد.
البته فیلم ســعید روستایی در حالی با اعالم رسمی سازمان سینمایی و حمایت 
وزیر ارشــاد توقیف شد که جواد نوروزبیگی - تهیه کننده »برادران لیال« - گفته 
بــود، حاضر به نمایش غیرقانونی فیلم در خارج از کشــور نبــوده و با توجه به 
اتفاق هایی که در روند تولیــد فیلم رخ داد، با تاخیر برای دریافت پروانه نمایش 
اقدام شــد. او تاکید کرده بود پس از اینکه فیلم برای حضور در جشــنواره کن 
پذیرفته شــد، بالفاصله از ســازمان سینمایی درخواست جلســه برای دریافت 
پروانه ی نمایش کرد و فیلم هم توســط مسئوالن ارشاد دیده شد. اما در نهایت 
این فیلم براســاس اطالعیه ی ســازمان ســینمایی که اعالم کــرد بدون انجام 

اصالحات در جشنواره کن به نمایش در آمده، توقیف شد.
با این حال حاشیه های ایجادشده در نشست خبری و فرش قرمز جشنواره کن را 

بر این اتفاق ها بی تاثیر نمی توان دانست.

توقیف »برادران لیال«، وضعیت را برای فیلم های دیگری با شــرایط مشــابه هم 
مبهــم کرد. وقتی نام چهار فیلم  ایرانی در جشــنواره ونیز و بعد فیلمی از مانی 
حقیقی در جشنواره تورنتو اعالم شد، اولین پرسش این بود که آیا این  فیلم ها که 

هنوز پروانه نمایش ندارند، با سرنوشت مشابهی مواجه می شوند؟
در این باره به نظر می رسد بازخورد اظهارات مسئوالن وزارت ارشاد و اعالم رسمی 
توقیف »برادران لیال« سبب شد سازمان سینمایی در موضع گیری برای فیلم های 
تازه با ادبیاتی نرم تر اطالعیه صادر کند تا بگوید فیلم های »جنگ جهانی ســوم« 
هومن سیدی، »بی رؤیا« آرین وزیردفتری و »تفریق« مانی حقیقی مشکلی برای 
حضور در جشــنواره ها ندارند چرا که از چندماه پیش درخواســت خود را برای 
پروانه نمایش ثبت کرده و در تعامل با سازمان سینمایی و شورای پروانه نمایش 
پیش رفته اند، اما فیلم »شــب داخلی دیوار« وحید جلیلوند که دیرتر اقدام کرده 

و بازبینی نشده فعال در دست بررسی است.
عالوه بر این چند فیلم که هنوز وضعیت پروانه نمایش آن ها به طور قطعی اعالم 
نشــده، این را هم باید اضافه کرد که از ابتــدای تیرماه تاکنون بیش از ۱0 فیلم 
از جمله »خانه شیشــه ای« به کارگردانی امیر پورکیان و تهیه کنندگی سیدامیر 
سیدزاده، »علت مرگ: نامعلوم« به کارگردانی علی زرنگار و تهیه کنندگی مجید 
برزگر، »تا فردا« به کارگردانی علی عســگری و تهیه کنندگی نیکی کریمی، »رو 
در رو« به کارگردانی و تهیه کنندگی سیدحسین شهابی، »چرا گریه نمی کنی؟« 
به کارگردانی علیرضا معتمدی و تهیه کنندگی ســیدرضا محقق، »عامه پسند« 
بــه تهیه کنندگی و کارگردانی ســهیل بیرقی، »رگ های آبــی« به کارگردانی و 
تهیه کنندگــی جهانگیــر کوثری، »اردک لــی« به کارگردانی بهــروز غریب پور 
و تهیه کنندگــی علی حضرتــی و »ناطور« به کارگردانــی و تهیه کنندگی بیژن 
میرباقری درخواســت خود را برای گرفتن مجوز اکران ثبت و تکمیل کرده اند و 
فیلم های دیگری مثل »روشــن« روح اهلل حجازی هم از سال ۱399 درخواست 
پروانه نمایش ثبت کــرده بودند. در این بین »علت مرگ: نامعلوم« از فیلم هایی 
است که متقاضی شرکت در جشنواره فجر بود ولی پروانه نمایش نگرفت و بهروز 
افخمــی - عضو هیــات انتخاب - آن را یکی از فیلم هایــی معرفی کرده بود که 
حذفشان از جشنواره سبب حسرت هیات انتخاب شد. همچنین »عامه پسند« و 
»اردک لی« در دوره های قبلی جشنواره های ملی و جهانی فجر )پیش از ادغام( 

نمایش داده شده بودند.
پیگیــری وضعیت این فیلم ها و نیز آن هایی که نامشــان در نوبت پروانه نمایش 
نیســت- طبق گفته صاحبان آثار- نشان می دهد که برخی از آن ها با مشکالتی 
جدی برای گرفتن مجوز اکران روبرو هســتند و فیلمســازان بخاطر تفسیرهای 
گوناگــون از فیلم ها گله مندند، اما آنچه این نگرانی ها و انتقادها را می تواند تدوام 
بخشــد یا پایان دهد فقط به خروجی شورای پروانه نمایش یا کمیته های مرتبط 

با این موضوع بستگی دارد.

تیغسانسوروتوقیفکُندمیشود؟


