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ســی و نهمین جشــنواره فیلم 
فجر بــا 16 فیلم برگزار می شــود؛ 
آن هــم درحالی که فیلــم »قاتل و 
وحشی«، ســاخته حمید نعمت اهلل 
در فهرست جشــنواره نیست. فعال 
ُمهر توقیف روی ایــن فیلم خورده 
و خوب می دانیم که اتفاقاً بســیاری 
از فیلم هایــی که با توقیــف روبرو 
شــده اند، نگاه های زیادی را به خود 

جلب کرده اند. 
به هرحال خاصیت منع اســت 
کــه جذابیت هــا را دوچنــدان 
می کنــد. البته باید دیــد در آینده 
چه اتفاقی برای فیلــم می افتد؛ آیا 
به اکران عمومی می رســد یا هرگز 
 رنــگ پرده ســینما را بــه خودش

 نخواهد دید.

عکسپرحاشیه
ازگریملیالحاتمی

اولیــن عکــس از گریــم لیال 
حاتمی، تازه از تنور درآمده اســت 
و حاشــیه های فضــای مجازی هم 
بر آتش این تنور بیشــتر دمیده اند. 
عکســی با پس زمینه قرمز، صورت 
خونین و غل و زنجیری که بر گردن 
حاتمی است. در خالصه داستان هم 
می خوانیم که »زیبا، مهیای عروسی 
دخترش می شود که به طور اتفاقی 
اســیر یک باند گانگستری مخوف 
می شود. او سعی می کند از این بند 
خود را رها کند. وقت زیادی ندارد، 
چون دخترش نیز بی خبر از همه چیز 
عازم همان جاست و این اتفاقی است 
که نبایــد بیفتد. زیبــا، برای نجات 
خود و دخترش می جنگد«. حمید 
نعمت اهلل مضمون اصلی فیلم خود 
را مقابله خیر و شــر عنــوان کرده و 
گفته است که درواقع این یک فیلم 
حماسی اســت. »قاتل و وحشی«، 

اولین فیلم توقیفی ســینما نیست. 
همین حاال هم فیلم »شــیفتگی« 
پشت درهای بسته خاک می خورد. 
فیلمی که رؤیــا تیموریان با ســر 
تراشــیده مقابل دوربیــن آمده و 
این روزها به بهانــه توقیف »قاتل و 
وحشی« در صفحه اش نوشته است: 
»ما سینماگران حق مان این نیست. 
ما الیق رفتار شایسته تری هستیم. 
قوانین، نانوشــته و متغیر اســت و 
نمی شــود با تمام معیارهای متغیر، 
فیلم با قصه ای حساس ساخت. دور 
تسلسل توقیف در حق بازیگران زن 

ظلم می کند«.
فیلمیبا80درصد
مشکلشرعی!

به گفتــه برخی رســانه ها »این 
اثر به صورتی آشــکار بــه موضوع 
بردگی جنسی می پردازد«. قضاوت 
درباره اثری که نمایش داده نشده، 
کار ســختی اســت. فعال حاشیه ها 
از خــود فیلــم پیشــی گرفته اند و 

می دانیم که به گفته حجت االسالم 
ارزاني، روحاني عضو این دوره پروانه 
نمایش »حدود 80 درصد این فیلم 
مشکل شــرعي دارد و نمایش این 
فیلم در صورتي محقق مي شود که 
سازندگان مشکل شــرعي تصویر 
را حــل کننــد«. گویا پیــدا بودن 
گوش هــای لیال حاتمی که با ســر 
تراشــیده در فیلم ظاهرشده، بهانه 
توقیــف فیلم »قاتل و وحشــی« را 
مهیا کرده اســت! هنوز نمی دانیم 
حاتمی به خاطر گریمــش، بار این 
80 درصد مشکل شرعی را به دوش 
می کشد یا عوامل دیگری هستند که 
کسی نمی خواهد درباره شان علنی 

صحبت کند. 
گریمبازیگریامضمونفیلم؟

تیتر »توقیــف فیلم بــه خاطر 
گوش های لیــال حاتمی«، به قدری 
کشــش در مخاطبان ایجــاد کرده 
کــه می تواند تــا ماه هــا در صدر 
پربازدید ترین خبرهای ســینمایی 

قرار بگیــرد. اما با این ســوال اصلی 
مواجهیم که آیا واقعاً ســر تراشیده 
و پیــدا بــودن گوش هــای بازیگر 
زن باعــث خروج فیلم از فهرســت 
جشنواره شــده اســت؟ البته قباًل 
هم ســر تراشــیده بازیگــران زن، 
مشــکالتی را بــرای دریافت مجوز 
ایجاد کرده بود. مثل فریماه فرجامی 
در »سرب«، رؤیا نونهالی در »زندان 
زنان«، زهرا داوودنژاد در »بچه های 
بد«، شایســته ایرانی در »آینه های 
روبــرو«، پانته آ بهرام در »شــنای 

پروانه« و...
هنــوز یادمان نرفته کــه »خانه 
پدری« به خاطر نمایش صحنه های 
خشــونت بارش توقیف شد و بعدها 
دست مخاطب ها به نسخه لو رفته اش 
رسید. همیشه گریم، عامل توقیف 
نیست. مضمون را هم نباید دست کم 
بگیریم. گاهی سکانس های خشن، 
جلوی مجوز گرفتن را می گیرند. اما 
پروانه نگرفتن و توقیف به هر دلیلی 
که باشــد، حق فیلمســاز است که 
توضیحات شفاف و کارشناسانه ای 

به او ارائه شود. 
سانسورخوباست
امادرجایمناسبش

فــرزاد مؤتمن و علیرضــا امینی، 
جــز کارگردان هایی هســتند که در 
گفتگو با روزنامه ها، از جشنواره امسال 
گله کرده اند. سانسور و حتی توقیف، 
به خودی خود بد نیستند. گاهی باید 
تیغ ممیزی تیزتر شود تا برخی فیلم ها 
اصولی تر راهی پرده ســینما شــوند. 
نمونه اش هم آثار کمدی ســال های 
اخیرند که از اشاره های جنسی چیزی 
کم ندارنــد. فیلم هایی که محدودیت  
سنی ندارند و هرگز نمی شود آنها را با 
خانواده دید! به نظر می رسد نقد این دو 
کارگردان هم مربوط به اعمال نظرهای 
سلیقه ای و نبود شــفافیت در قوانین 

صدور پروانه نمایش است. 
اگر فرض را بر این بگیریم که پیدا 
بودن گوش های لیال حاتمی، باعث 
80 درصد مشکل شرعی فیلم بوده، 
چطور می شود که در فیلمی مبتذل و 
به ظاهر کمدی! بی هیچ مالحظه ای، 

مواد الزم برای مصــرف مواد مخدر 
نمایش داده می شود؟ واقعاً کدام شان 
برای جامعه آســیب زننده هستند؟ 
فیلــم علیرضــا صمدی هــم با نام 
»صحنه زنی« از فهرست جشنواره 
حذف شده است. گویا این فیلم هم 
نتوانسته پروانه نمایش بگیرد و ظن 
توقیف را در ذهن کارگردانش تقویت 
کرده اســت. جمله »رأی داوران را 
علنی کنید« هم از خود اوست که از 

بی خبری و سردرگمی گالیه دارد. 
جایخالیزبانمشترک

ظاهــراً امینــی هم یــک فیلم 
توقیفی در جشــنواره امسال دارد و 
در گفتگویی مطبوعاتی گفته است: 
»آخرین دیالوگي که به ما گفته شده 
این بوده که صالح ندانســتند این 
فیلم در جشــنواره نمایش داشته 
باشــد«. اظهارنظر غیرمتخصص ها 
در بسیاری از عرصه های مدیریتی 
کشور، آفت زبانزدی است که مردم 
هم به خوبی آن را می شناسند. این 
اتفاق در حوزه سینما مایه عصبانیت 
و شکایت فیلمسازانی است که با افراد 
غیرکارشناس زبان مشترکی ندارند و 
بدیهی است که اقناع و درک متقابلی 
هم اتفاق نمی افتــد. انتظار عجیبی 
است که به یک کارگردان، بی هیچ 
توضیحی بگویند صالح ندانســتیم 
و بخواهنــد که او هــم مطیعانه راه 

خانه اش را پیش بگیرد!

۱ باسیونهمینجشنوارهبینالمللیفیلمفجرـ

توقیف »قاتل وحشی«، سلیقه یا استدالل منطقی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

گردشگری

روزهای پرهیاهو و پرحاشــیه نخستین 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران سپری شد 
و درحالی که خبرهــا و اطالعیه های پی در 
پی برگزارکنندگان حاکــی از پایان خوش 
این رویداد بود؛ همچنان صداهایی بودند که 
در میان این هیاهو انگار شــنیده نمی شدند. 
برای بیان نمونه هایی از این دست، می توان به 
گزارش ایســنا درخصوص انتقادهای برخی 
ناشران و کاربران به روند برگزاری نمایشگاه 

استناد کرد:
»ماشین های سیار پست اگر تعداد باالی 
30 یا 40 بسته پستی باشد قبول نمی کنند. 
خواهش می کنم مسئولین نمایشگاه به این 

مشکل رسیدگی کنند.«
»اداره پست کارتن پستی را خیلی گران تر 
از بیــرون عرضه می کند. برخــالف وعده و 
تبلیغات اما گویا جبران تخفیف پست از این 
ناحیه صورت می گیرد! قرار بود ارسال کتاب 
زیر ۵0 هزار تومان رایگان باشد در حالی که 
در پنل پســتی، هزینه ثبت شده و از حساب 

ناشر کسر می شود!«
»ســرعت و کیفیت اتصال بــه پروفایل 

ناشر و پنل پستی بســیار ضعیف و کند است 
به نحوی نیروهای جمع کننــده کتاب دائم 

معطل چاپ بارکد و فاکتور هستند.«
»در مطالــب و پوســترهای تبلیغاتــی 
گوناگون دیدم که به غلط درج شــده است 
که هزینه پست رایگان است!!! هزینه پست 
رایگان نیست بلکه برای صنعت نشر با تعرفه 
مناســب تری محاسبه می شــود که بسیار 

پسندیده است.«
»به طور کلی چون روند ســرچ در سامانه 
با کندی انجام می شــود، از حوصله مخاطب 
خارج است تمام صفحات ناشر را بازدید کند. 
بنابراین کتاب های قیمت پایین باعث ندیده 
شدن کتاب های مرجع و با قیمت های باالتر 

می شود.«
»نمایشــگاه مجازی کتــاب هزینه های 
همیشگی خود را به نوعی دیگر برای ناشران 
شرکت کننده دارد که قابل رؤیت نیست. اعم 

آن ها عبارتند از:
 1. تخفیف ٢0 درصدی اجباری کتاب ها 
در صورتی که تخفیف همیشه در نمایشگاه 

کتاب تهران 10 درصد بود.

٢. این گونه القا می شــود که هزینه پست 
و ارسال کتاب ها رایگان است در صورتی که 
هزینه ارسال برعهده ناشر و هزینه سنگینی 
هم هســت و به نوعی برابر با اجــاره غرفه در 

نمایشگاه حقیقی است.

3. هزینه هــای خرید پاکــت و کارتن و 
پرینت و دیگر وسایل جنبی که هزینه زیادی 
در شرایط کنونی روی دست ناشر می گذارد.

البتــه علی رغــم آمارهــای میلیاردی 
اعالم شده از نمایشــگاه مجازی کتاب تهران 
باید گفت کــه پلتفرم تعبیه شــده برای این 
رویداد حتی قابلیت یکسان ســازی »ی«با 
رسم الخط ی در کیبوردهای عربی )که روی 
بسیاری از گوشی ها مورد استفاده هستند(، 
نیم فاصله میان کلمات و ... را هم نداشــت که 

سبب شد بســیاری از خریداران کتاب های 
موردنظرشــان را پیدا نکنند، هر چند با تمام 
این ها خواست برگزارکنندگان انگار ترجیح 
بر دیــدن و رســانه ای کردن صرفــا نیمه پر 
لیوان است و بس! با این حال اما امید است که 
دست اندرکاران این رویداد پایان ماجرا را در 1٢ 
شب دهم بهمن ماه نبینند و پاسخگوی مسائل 
پیش آمده برای ناشــران و نیــز پیگیر انتظار 
خریدارانی باشند که حتی پس از گذشت یک 
هفته حتی هنوز سفارش شان به پست تحویل 
داده نشده یا اگر داده شده علی رغم کم بودن 
فاصله مکانی هنوز به دست شان نرسیده است.
نکته حاشــیه ای دیگر نمایشــگاه مجازی 
کتاب ایــن بود کــه  همزمان با ایــن رویداد و 
تخفیــف ٢0درصــدی ای که مخاطبــان را 
بیش از هــر چیز دیگــری به خریــد کتاب از 
نمایشــگاه ترغیب می کرد، عده ای از ناشران 
در سایت های شان دست به موازی کاری زدند 
و همه کتاب های شان را با تخفیف ٢0درصدی 
)و در مواردی بیشتر( به خریداران عرضه کردند 
که چنین شــرایطی با توجه به شلوغی سایت 
نمایشــگاه کتاب، مخاطبان را به سمت خرید 
مستقیم از ناشــر ســوق می داد. این حتی در 
موردی تا جایی پیش رفت کــه بنا بر اظهارات 
یکی از ناشران، میزان فروش کتاب فروشی آن 
نشر )که کتاب ها را با تخفیف ٢0درصدی عرضه 
می کردند( از فروش در نمایشگاه هم بیشتر بود! 

پایاننمایشگاهمجازیکتابوناشرانیکههنوزدرگیرند؛

برگزارکنندگان نیمة پر لیوان را دیدند!

کتاب

تیتر»توقیففیلمبه
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درمخاطبانایجادکردهکه
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آثار بخش کودک و نوجوان جشنواره 
نمایش عروسکی اعالم شدند

هیات انتخــاب بخش کــودک و نوجوان 
هجدهمیــن جشــنواره نمایش عروســکی 
تهران - مبارک متشکل از شهرام کرمی، امیر 
مشــهدی عباس و هادی حسنعلی، 7 نمایش 
از ۵ شهر کشــور را برای شرکت در این دوره از 

جشنواره انتخاب کردند.
»افســانه ماه و آفتاب« )اقتباس از داستان 
احمد شــاملو(، نویســنده و کارگردان: امید 
انصاری از تهران،  »ریزجان«، نویسنده:هادی 
حسنعلی، کارگردان: ندا وفایی از قم، »موش 
روستایی و راز ناهار گمشده«، نویسنده: ساندرا 
فنیچل اشر، کارگردان: لیلی شایق از اصفهان،  
»یه گوله ماه نقــره ای«، نویسنده:نســرین 
خنجری، کارگردان: فاطمه)ریحانه( باغبادی 
از تهران، »جایی برای آشــغال ها نیســت«، 
نویســنده و کارگردان: نســرین خنجری از 
تهران، »پَِر خورشــید« نویسنده و کارگردان: 
ســعیده دهقانی نژاد از کرج، »آدی و بودی«، 
نویســندگان: رعنا زیادلو و رضا وحیدی فرد، 
کارگردانان: فاطمه برومنــد  و رعنا زیادلو از 
گرگان آثار حاضر در این بخش از جشنواره اند.

مدیریت این بخش بر عهده زهره بهروزی 
نیا است.

هجدهمین جشــنواره نمایش عروسکی 
تهران - مبارک با یاد زنده یاد گلزار محمدی، 
دبیر فقید این جشــنواره و بــا دبیری اجرایی 
مهدی حاجیان دهم تا هفدهم اســفند سال 

جاری برگزار می شود.

راهکار حمایت از صنعت گردشگری 
در شرایط فعلی چیست؟

صنعت گردشــگری از جمله نخســتین 
مشاغلی است که با وقوع کرونا بیشترین آسیب 
را دیده است بدین گونه که حدود ۵0 میلیون 
شغل مربوط به صنعت گردشگری در سراسر 
جهان به علت کرونا از بین رفته اســت. این در 
حالی است که طبق آمار سال ٢018 حدود 10 
درصد درآمد ناخالص اقتصاد جهان از صنعت 
گردشــگری بوده و رتبه ۵۵ را در بین صنایع 
مهم داشته است اما شــیوع ویروس کرونا این 
صنعت پرسود را  در ســال ٢0٢0 با افت قابل 
توجهی روبرو کرده است. اما راهکار حمایت از 

صنعت گردشگری در شرایط فعلی چیست؟

 همان گونــه که در اخبار آمده  اســت ردیف 
بودجه ای در بودجه 1400 برای گردشــگری 
در نظر گرفته شده است و همین امر لزوم ایجاد 
کمیسیون گردشــگری را دوچندان می کند. 
متاســفانه بودجه تخصیص داده شــده به این 
وزارت خانه با زمانی که سازمان بود، فرق چندانی 
نکرده اســت، پس انتظار می رود دولت با بخش 
خصوصی تعامل بیشتری داشته و بر وعده های 
خود پایبند باشــد. در صورتی که از سوی دولت 
دوازدهم وعده های بســیاری به فعاالن صنعت 
گردشگری داده شد اما در عمل شاهد هستیم که 
هیچ اجباری برای اجرای آن ها در دستگاه های 

اجرایی و به خصوص بانک ها وجود ندارد.  

آرزواحمدزاده،راهنمایطبیعتگردی


