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نگاهي به حواشي توقیف یک فیلم 
برای «خصوصی» های سینما «برادران لیال» پس لرزه های

شــرق: بی تردید مواضع محمدمهدی 
ارشــاد  و  فرهنگ  وزیر  اســماعیلی، 
«برادران  فیلم  توقیف  درباره  اسالمی 
تازه ترین ساخته سعید روستایی  لیال» 
خبرهــای  جنجالی تریــن   از  یکــی 
ســینمایی هفته های اخیر بود. فیلمی 
که از ابتدای تولید با حواشی بسیاری 
در  نمایش  زمــان  در  و  بــود  روبه رو 
جشــنواره فیلم کن این حواشــی به 
اوج رسید و از همان زمان، زمزمه های 
توقیــف فیلم بــه گوش می رســید. 
اخیرش  صحبت های  در  اســماعیلی 
در ارتباط بــا تعیین تکلیف اکران این 
فیلم سینمایی تأکید کرد که: «قانون در 
این زمینه مشــخص بود. دوستانمان 
بررسی های  ســینمایی  ســازمان  در 
کاملی انجــام دادند و اصــرار من بر 
این بود که حتما مــر قانون را رعایت 
کنند. بیانیه و اعالم نظر مبتنی بر این 
که  افرادی  مجموعه  و  بوده  بررسی ها 
در این تصمیم گیری بودند متفق القول 
به وقوع تخلف اعتقاد داشتند. ممکن 
وزارت  مجموعه  قبل  سال های  است 
ارشــاد و ســازمان ســینمایی به هر 
دلیلی در این موضوعات منفعل عمل 
می کرده اما بنای ما این اســت که در 
دوره جدید مطابق قانون عمل کنیم».

اظهارنظر اخیر وزارت ارشاد، واکنش های زیادی به همراه 
داشــت و بسیاری از اهالی ســینما ضمن واکنش به توقیف 
دوباره فیلمی سینمایی، از سخت گیری ها و اعمال نظرهایی 
گفتند که روز به روز عرصه را بر اهالی فرهنگ تنگ تر می کند 
و میزان تولیدات آثار باکیفیت سینما را به حداقل می رساند.
همایون غنی زاده از جملــه چهره هایی بود که در انتقاد 
بــه توقیف «برادران لیال» دســت به قلم شــد و در صفحه 
شــخصی اش نوشــت: «خیلی واضح و روشــن اســت که 
فیلم ســاز باید خودش حق داشــته باشــد تصمیــم بگیرد 
فیلمــش در چه فســتیوالی شــرکت کند یا نکند. ســازمان 
سینمایی و وزیر ارشاد خودشان می دانند خیلی از کسانی که 
اینجا روی پیشانی شــان جای مهر ریا داغ می کنند در همان 
ایام بی آنکه هنرمند باشــند با بودجه های معلوم نیســت از 
کجا رســیده در کوچه پس کوچه های َکن غلت می زدند. لذا 
امثال اینها مستحق توقیف شدن هستند نه فیلم دعوت شده 
به فستیوال و هنرمندانش. تا دیروز در صورت عدم شرکت در 
جشنواره فجر فیلم ها را اکران نمی کردید و امروز می خواهید 
به علت شــرکت در جشــنواره های بین المللــی فیلم ها را 
توقیف کنید. اصال چه کســی گفته اســت فیلم ایرانی برای 
نمایش در فســتیوال خارج از ایران نیاز به مجوز شما دارد؟ 
کجا نوشــته اید؟ چرا نوشــته اید؟! ماده پنج آیین نامه؟ کدام 
عقــل متفکری این آیین نامه را نوشــته؟ کدام کارشناســی؟ 
با چه اســتداللی؟ اصــال چرا این میزان بــرای خودتان حق 
قائل می شوید؟ باید روشــن کنید این آیین نامه از کجا آمده؟ 
فرایند تصویــب آن چه بوده؟ شــورای انقــالب فرهنگی؟ 
وزارت ارشاد؟ ســازمان ســینمایی؟ هنرمندان سرمایه های 
این ســرزمین هســتند. تعجبی ندارد شــما که به هدردادن 
هر ســرمایه ای در هر حوزه ای خو گرفته اید اینجا هم همان 
رفتار را پیشه می کنید... ســر سوزنی و با هیچ بهانه ای هیچ 

سیســتمی حق ندارد با هنرمندان جامعه چنین رفتاری کند. 
هنر و هنرمندان از ســرمایه های این جامعه هستند. دست از 
هدردادن ســرمایه های ما بردارید. من از ســعید روستایی و 

اکران فیلمش حمایت می کنم».
در ایــن بین محمدحســین مهدویان نیز با انتشــار پروانه 
نمایش فیلــم «شیشــلیک» در فضای مجــازی خطاب به 
روح اهللا ســهرابی، مدیر کل اداره نظارت بر عرضه و نمایش 
فیلــم، به اینکه اجــازه نمایــش فیلمش داده نمی شــود، 
اعتراض کرد. ســهرابی نیز در واکنش بــه مواضع مهدویان 
در صفحه شخصی اش نوشت: «این درست است که پروانه 
نمایش فیلم ها توســط ســازمان ســینمایی صادر می شود 
امــا نباید فرامــوش کرد در همــان کتاب قانــون که مجوز 
فیلم ها بر اســاس آن صادر می شود، در «آیین نامه نظارت بر 
نمایش فیلم و اســالید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها 
(با اصالحات انجام شــده مصوب جلســه ۸۲/۵/۱۹ هیئت 
وزیران) مــاده ۴ تصریح دارد: معاونت ســینمایی می تواند 
بنــا به ضرورت های سیاســی و فرهنگــی از نمایش فیلمی 
که دارای پروانه نمایش اســت جلوگیــری نموده و پس از 
رفع موانع (در صورت امــکان) مجددا اجازه نمایش صادر 
نماید... این پســت جهت آگاه سازی دوستانی بود که از عدم 
اکــران فیلمی که پروانــه نمایش دارد گله کــرده بودند اما 
معنی اش این نیست که از تمام تالش خود برای حل وفصل 

مشکالت نمایش فیلم ها بهره گیری نشود».
بعــد از صحبت هــای مدیــر دفتــر نظارت بــر عرضه و 
نمایش ســازمان ســینمایی درباره قانونی بــودن جلوگیری 
از اکــران فیلم هــای دارای پروانــه نمایش، محمدحســین 
مهدویان کارگردان «شیشــلیک» هم نوشت: «آقای سهرابی 
به ســخنان تان کمی فکر کنید. این حرف شــما یعنی پروانه 
نمایش فیلم ســینمایی یــک قطعه کاغذ بی ارزش اســت. 

یعنی گرفتن پروانه نمایش ضامن اکران فیلم نیســت. یعنی 
همه ما که ماه ها با شــوراهای شــما ســر و کله می زنیم و 
اصالحیــه می گیریم و اعمال می کنیم، ســر کاریم. یعنی اگر 
مــا همه ضوابــط و قوانین را هم رعایت کنیم باز هم شــما 
هر وقت هــر کاری دل تان خواســت می توانید بکنید. یعنی 
عمر و ســرمایه ما بازیچه شماست. راستی اگر اسناد صادره 
تا این حد بی ارزش اســت، چرا بســاط این شــوراها را جمع 
نمی کنید؟ از ســردواندن ما و تلف کــردن عمر ما چه چیزی 
عایدتان می شــود؟ دعا کنید خدا از سر تقصیرات تان بگذرد 
که این گونه زخم می زنید و بر زخمی که می زنید دوباره نمک 

می پاشید».
اما محمد خزایی رئیس ســازمان سینمایی نیز در حاشیه 
نشســت با اهالی فرهنگ و هنر اســتان کرمانشاه، در جمع 
خبرنگاران درخصوص محتوای سطح پایین بسیاری تولیدات 
سینمایی و ســیاه نمایی در آنها گفت و تأکید کرد: «محتوای 
فیلم ها دغدغه مــا و دغدغه تمام خانواده هاســت، چراکه 
هر محصول فرهنگی تأثیرات عمیقــی بر جامعه دارد و در 
درازمدت متوجه می شــویم که محتوای نامناسب چه بالیی 
سر فرهنگ جامعه می آورد. متخصصان، اساتید و نیروهای 

انقالبی همگی در این حوزه دغدغه مشترک دارند».
او با اشــاره به اینکه از این پس نظارت بر ساخت و تولید 
فیلم های ســینمایی و محتوای آنها تشــدید می شود، افزود: 
«البته ۱۷۰ فیلم مربوط به دوران کرونا از ســال های گذشته 
باقی مانده که هنوز اکران نشــده که این فیلم ها براســاس 
سیاست های دولت تولید نشده اند. در حال حاضر نمی توان 
ایــن فیلم ها را توقیف کرد و به دنبال آن هســتیم بتوانیم با 

انجام اصالحاتی زمینه اکران این فیلم ها را فراهم کنیم».
رئیــس ســازمان ســینمایی کشــور در بخشــی دیگر از 
صحبت هایــش گفت: «در مجموع نگرانی ها و دغدغه هایی 

کــه خانواده های ایرانی نســبت به محتــوای فیلم ها دارند 
در ســازمان ســینمایی کشــور وجــود دارد و نمی توانیم به 
محصوالتی اجــازه تولید دهیــم که امید مــردم جامعه را 
نسبت به کشور خود ناامید کرده و فقط سیاه نمایی می کنند. 
در ایــران هم مانند تمامی کشــورها در ســاخت فیلم های 
سینمایی باید و نبایدهایی وجود دارد و رعایت مسائل اخالقی 
و شــرعی برای ســاخت فیلم در اولویت ما خواهد بود». او 

به رفتار برخــی هنرمندان در 
جشــنواره های خارجــی هم 
اشاره کرد و افزود: «متأسفانه 
شــاهدیم برخی فیلم ســازان 
و هنرمندان بــه بهانه حضور 
خارجــی  جشــنواره های  در 
نه  که  می زننــد  حرف هایــی 
کارکرد فرهنگی دارد، نه هنری 
و نه اجتماعــی و تنها کارکرد 
آن سیاســی اســت و بــرای 
مهاجرت  یــا  جذب ســرمایه 
و... مطــرح می شــود. قطعا 
بــا هنرمندانی کــه در خارج 
از کشــور بــا اظهارنظرهــای 
بــا  تنهــا  و  غیرکارشناســانه 

اهداف مســائل سیاســی، موج ناامیدی را در کشــور به راه 
انداخته و اطالعات غلط را منتقل می کنند، همکاری نداریم 
و با این افراد هم تعارفی نداریم. انتظار مردم یک کشــور این 
است که هنرمندانشــان زمانی که به عرصه های بین المللی 
می رســند از دستاوردها و پیشــرفت های کشورشان حمایت 
کنند. انتظار مردم ایران هم این اســت که هنرمندانشــان در 
این جشــنواره ها به انتقاد از تحریم های ناجوانمردانه ای که 

۴۰ ســال اســت علیه مردم اعمال شــده بپردازند، نه اینکه 
شریک اهداف دشــمنان این سرزمین شــده و مردم خود را 
ناامید کنند. انتظار این است که هنرمندان هنرمندانه از کشور 
و مردم دفاع کنند، نه اینکه در جبهه دشمنان این مردم برای 
کسب ســرمایه، مهاجرت یا استفاده از امکانات خارجی و یا 
لیدرشدن یک جریان بازی کنند. متأسفانه در همین جشنواره 
اخیر کن برخی حرف های نسنجیده ای مطرح کردند که اصال 
در حوزه اختیارات آنها نبوده و ربطی هم به مسائل فرهنگی 
و هنری نداشته و تنها با هدف سیاسی مطرح شده و قطعا با 

این افراد قطع همکاری خواهد شد».
او افزود: «هنرمند قرار نیســت نقش اپوزیسیون بازی کند 
و انتشــار بیانیه سیاســی فراتر از حدود اختیارات آنهاست. 
نهادهای فرادستی ســازمان ســینمایی این افراد را خواهد 
خواست و با آنها صحبت خواهد کرد و شاید با آنها برخورد 

کند».
نیاز به بررسی های بیشتر

روح اهللا ســهرابی مدیــر کل دفتــر نظارت بــر عرضه و 
نمایش فیلم سازمان ســینمایی در پاسخ به این پرسش که 
در جشنواره فیلم کن، سعید روستایی عنوان کرد که ۱۰ مورد 
اصالحیه به فیلم داده شــده و ۶۰ درصد این موارد در ســه 
روز باقی مانده به جشــنواره اعمال شده و جواد نوروز بیگی، 
تهیه کننــده فیلم نیز اعالم کرد برای اعمال موارد باقی مانده 
اصالحی تعهد داده اند و بارها درخواســت دیدار و جلســه 
با مدیران ســازمان سینمایی را داشــتند؛ اما توجهی به این 
خواست نشــده و مشــکل این فیلم پیش از جشنواره فیلم 
کــن چقدر جدی بــود و حرف هایی که در جشــنواره عنوان 
شــد، چقدر در سرنوشت فیلم دخیل بود؟ به «شرق» گفت: 
«طی جلســات پیش از جشــنواره هیچ گونه اصالحیه ای که 
مورد تأیید شــورای پروانه نمایش باشــد به ایــن فیلم داده 
نشــد چون اساسا شــورا به دلیل تخلف فیلم قائل به دیدن 
فیلم نبود بلکه صرفا چند مورد اصالحی به شکل توصیه ای 
و  در جهــت صیانت از شــأن و آبرو و اعتبار کشــور از طرف 
ســازمان به تهیه کنندگان و کارگردان فیلم منتقل شد که در 
جلســه بعدی معلوم شــد حتی یک مورد از اصالحیه هایی 
که مدنظر ســازمان بود انجام نشده است. شاید صحبتی که 
از اصالحــات ۶۰ درصدی می شــود آن بخش از اصالحاتی 
باشد که کارگردان فیلم به لحاظ مونتاژی و زمان بندی فیلم 
در فیلم اعمال کــرده که اصوال ربطی به توصیه های اصلی 
و مهم ســازمان نداشــت! آقای نوروزبیگی از تهیه کنندگان 
نام آشنای سینماست و انتظار می رود با مسائل و موضوعات 
مدبرانــه و صادقانه برخورد کنند تــا فیلم بیش از این دچار 
آسیب نشود. ایشــان بهتر از هر کســی می داند که سازمان 
سینمایی تا چه حد با این فیلم و عوامل اصلی آن همکاری و 
تعامل کرد اما نتیجه آن برای 
ناامیدکننده  ســازمان  مدیران 
بود. ما پیش از جشــنواره کن 
چندین جلســه پی درپی برای 
برگزار  موضــوع  حل وفصــل 
کردیم و در شــرایط شــلوغ و 
ساعت ها  ســازمان  پرترافیک 
درباره چند و چون حل وفصل 
مســائل مربــوط بــه فیلــم 
گفت وگو کردیم و توصیه های 
از  مراقبــت  جهــت  را  الزم 
فیلــم  حاشیه ســازی های 
کردیــم اما متأســفانه مطلقا 
توجهــی نشــد. حال ســؤال 
این اســت که برگزاری جلسه 
درباره فیلمی که تمام خطوط مشــخص و قانونی ســازمان 
ســینمایی را علی رغم تأکیدات و خواهش ها و توصیه ها زیر 
پا گذاشته اساسا چه سودی دارد؟! البته که این مسئله تا ابد 
این چنین نخواهد ماند و چه بســا بررسی های بیشتری برای 
پیداکردن راهی برای خروج از بن بســت الزم باشــد. در این 
راستا چنانچه مؤثر باشــد حتما با صاحبان فیلم هم جلسه 

خواهیم داشت».

نام آشــنای  تهیه کنندگان  از  نوروزبیگــی  آقای 
سینماست و انتظار می رود با مسائل و موضوعات 
مدبرانه و صادقانه برخورد کنند تا فیلم بیش از این دچار 
آسیب نشــود. ایشان بهتر از هر کسی می داند که سازمان 
ســینمایی تا چــه حد با ایــن فیلم و عوامــل اصلی آن 
همکاری و تعامل کرد اما نتیجه آن برای مدیران سازمان 
ناامیدکننده بود. ما پیش از جشــنواره کن چندین جلسه 
پی درپی برای حل وفصــل موضوع برگــزار کردیم و در 
شرایط شلوغ و پرترافیک سازمان ساعت ها درباره چند و 
چون حل وفصل مسائل مربوط به فیلم گفت وگو کردیم و 
توصیه های الزم جهت مراقبت از حاشیه سازی های فیلم 

کردیم اما متأسفانه مطلقا توجهی نشد.

شنبه
۴ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱


