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3  کد مطلب/010090 از    9 صفحه     

 

 اغلب عنوان که بود "من خصوصی ميکروسکوپ" ستون مختلف های بخش از یکی یادداشت این  

 رفع و ها توقيف تمام با و هست؛ و بوده "اعتماد" و "شرق" های روزنامه آخر صفحه در هایم یادداشت

 .است یافته ادامه آنها، خود فعاليت مانند روزنامه، دو این بارۀ چندین های توقيف

* 

* 

 به آن در که ای زمانه و جامعه در رفتار یک های واکنش حتی و رفتارها بودن بينی پيش قابل ميزان  

 قصه» فيلم که روزی از. کند می بار کسالت پذیری، بينی پيش فرط از را زندگی دارد دیگر بریم، می سر

 فيلم حد از بيش فرسودگی و کهنگی دليل به گفتم دیگران و خودم به دیدم، را جيرانی فریدون ساخته «پریا

 «زخمه» سطح و حد در فيلمی با آن ترک و اعتياد از اش تلقی و شده ساخته 3131 سال در انگار که

 قابل روی هيچ به ندارد، تفاوتی ترین کوچک( خوروش فخری و زاده فخيم مهدی بازی با ملکان خسرو)

 دوستان و کنند می برگزار برایش «هفت» برنامه در انتقادی کامالً نقدی جلسه نتيجه، در و نيست دفاع

 زنده» که کنند می تأکيد خود های رسانه در هم رسمی نگرش و ارشاد وزارت سيما، و صدا سازمان همدل

 گيری موضع پس که افتد می راه به هم هایی زمزمه و «جيرانی فریدون منشی دموکرات و ظرفيت باد

 سنگ او که حاال و نبوده نمایی متفاوت و تفرعن قصد به «سيمين از نادر جدایی» مقابل در فراستی مسعود

 پيش بدون است آدمی کالً شود می معلوم نکرده، نمجيد فيلمش از و نزده سينه به را جيرانی همکارش

 .غيره و پيشاپيش تصميم و داوری

 نگاه شفيق و نزدیک دوستان همين نمایندگان از یکی سوی از اتفاق همين عين که بود آور حيرت  

 احترام به» ابعاد در عنوانی با نقد جلسه این کامل گزارش و داد روی «سينما کافه» سایت یعنی رسمی

 آن و آمد سایت در( مذکور سایت به مجدد رجوع به رغبتی بی دليل به مضمون به نقل) «جيرانی نقدپذیری
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3  کد مطلب/010090 از    2 صفحه     

 

 گوش به مان، اطراف رایج های بينی ظاهر و نگری سطحی نتيجه در روشنی به هم فراستی باره در ها نقل

 آن با انتهایی لحظه تا تماشایش حتی که «پریا قصه» مانند فيلمی بحث منهای خواهد می کسی اگر اما. رسيد

 و مقابل طرف برای شان زندگی توصيف با ها شخصيت که کاستی نوارهای دادن گوش) روایت دِمُده شيوه

 های ظرفيت واقعی ماهيت ببيند خواهد، می «هفت» برنامه تحمل از بيش طاقتی!( اند کرده ضبط ما برای

 همانِ  اسی ام اس سوال از روایت این به است، قدر چه برنامه این در فرض پيش بدون و طرف بی نگاه

 که ملی رسانه جعلی زبان از و «اس ام اس» بگویم جامعه متداول زبان به که دارم اصرار – برنامه از قسمت

 در جيرانی فریدون که بود این سوال: کنيد توجه -بپرهيزم تواند، نمی و بيندازد جا را «پيامک» خواهد می

 برنامه و مجری-1 کارگردان؛ و نویس فيلمنامه-2 نگار؛ روزنامه و سردبير-3: بوده تر موفق جایگاه کدام

 قسمت تا نشد و نشد اعالم آرا نتایج که بود برنامه های قسمت معدود از یکی این. کدام هيچ-4 و ساز؛

 بهترین جيرانی که این بر تأکيد با فراستی مسعود یکهو و شد شروع «پریا قصه» همين یعنی هفته فيلم

 خواب را گرگين جمشيد حتی و عالمی اکبر و معلم علی ما یعنی) است بوده ما سينمایی های برنامه مجری

 با جيرانی هم بعد! ندهند ادامه دیگر و کنند متوقف را اسی ام اس سوال این که کرد تأکيد!( بودیم؟ دیده

 معياری شود می طور چه) است صنوف تمامی فرد ترین نقدپذیر او ایران، سينمای تمام در که این اعالم

 عنوان به را آدمی کار بخواهند اگر که کرد اشاره!( یافت؟ صفت این برای مطلق «ترین» ارزیابی برای

 سوال زیر را آدم «فردی شخصيت» نباید اما ندارد؛ ایرادی هيچ و است نقد کنند، نقد مجری یا فيلمساز

 یعنی چهارم گزینه که داد می نشان وار،«وتو» شکلی به اسی ام اس سوال توقف و ها واکنش این. ببرند

 از برخی که ندارم تردیدی. است کرده برآشفته را دوستان همين، و داشته باالتری آرای شدت به «کدام هيچ»

 به هم را جيرانی سردبيری های سال در «سينما» نامه هفته از شماره یک حتی چهارم گزینه به دهندگان رأی

 در فعال آدم اما. بگيریم جدی زیاد را جيرانی کارنامه به نسبت شان ارزیابی بخواهيم تا اند نگرفته دست
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3  کد مطلب/010090 از    3 صفحه     

 

 از و است «موضع اعالم» نوعی موارد، از ای عمده بخش در اسی ام اس سواالت جواب که بداند باید رسانه

 خود از تواند می انجامد، می چهارم گزینه آمار باالرفتن به محبوبيت عدم بيند می که جيرانی رهگذر، این

 تدریجی مرگ» بفرموده سریال ساختن از پيش یا «قرمز» خانوادگی/روانی تریلر ساختن از پس آیا که بپرسد

 همان در را ضدمهاجرت شعارهای همه چون) ببينيم را آن نبود الزم دیگر اسمش شنيدن با که «رویا یک

 به مانده قدم دو» در رسمی نگرش با همسو های گيری موضع از پيش خصوص به یا!( داد می سر اسم

 بپرسيم توانيم می هم ما و است؟ بوده منفی حد همين تا او به نسبت عمومی های واکنش ،«هفت» و «صبح

 های فعاليت عرصه در فرد یک موفقيت درباره سوال برد؟ می راه او «شخصيتی نقد» به سواالت این کجای

 اس سوال این مطمئنم خودم نزد راستش است؟ شخصيت نقد کجایش تلویزیونی، و فيلمسازی مطبوعاتی،

 به ، درآمده آب از ممکن شکل بدترین اش نتيجه چون اما رفته آنتن روی دوستان خود موافقت با اسی ام

 ام کودکی های سال ی«ها بچه کيهان» در نمکی کم لطيفه یاد. است انجاميده توقف و ها العمل عکس این

 دیر چرا پرسيدند می او از. رسيد می کوچه در ها بچه فوتبال بازی به دیر ساعت نيم پسرکی که افتم می

 و انداختم قدر این. فوتبال بيایم یا بخوان را فردا درس و بنشينم که انداختم خط یا شير گفت می آمدی؟

 خط یا شير قدر این توانيد نمی که هميشه عزیز، دوستان خب،! فوتبال بيایم و بياید خط باالخره تا انداختم

 !آید نمی خط هم گاهی. کنيد تکرار را

  

 

 


