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 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

* 

* 

 عملکرد از کابينه عضو یک رسمی دفاعيات حد از که اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر اخير سخنان  

 انتخاباتی تبليغات لحن به و جنس از خودستایانه هاییداعيه سرحد به و است رفته فراتر ناصبش دولت

 فرد هر برای جدی خطری زنگ رفت، خواهد شرحش که مختلف دالیلی برپایه و دیگر بار است، رسيده

 بحران نگرش، این تداوم حاصل که درآورد؛ صدا به را کشورمان فرهنگی هایفعاليت و هنری آثار دلنگران

 کجا تا و برد؟ خواهد کجا به را سينما و تئاتر و موسيقی و نقاشی و رمان و شعر و مطبوعات عرصه کنونی

  رفت؟ -پس بخوانيد شما – پيش توانمی

 از و ساخته باید فيلمی جور چه اینکه. است دوره این به متعلق فيلم فروش رکوردشکنی بار دو قضيه» –  1

 و جامعه عمده بخش نگرفتن نادیده. است بوده آن بر حاکم نگاه و دوره این موفقيت شود، حمایت آن

. «است دوره این درست فهم و ها هنرمندی جمله از محدود، جماعت یک خواست برابر در نشدن تسليم

 سطح و حد گرفتن نادیده مبنای به چنين گيشه، آمار و فروش رقم بر تکيه صرف که شودمی باورتان

 هواپيما مهماندار به( رضویان جواد) ببعی غالم توسط تهوع از پر پاکت دو اهدای قبيل از هاییشوخی

 کشور؟ فرهنگی مدیر باالترینرده توسط هم آن شود؟ بدل« 2 هااخراجی» چون فيلمی در( خداداد شيال)

 و کنسرت و موسيقی چون دیگری هایزمينه در جامعه عمده بخش پسند و سليقه گرفتن نظر در آیا اساساً

 ایران شهروند هر فردی و اجتماعی زیست گستره به و رویم فراتر وزارتخانه این اختيارات حوزه از اگر –
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 این عهده از غيره، و مجالس و خانوادگی بازدیدهای و دید و انسانی مناسبات و پوشش -شویم وارد معاصر

 نهفته فضيلتی عامه، خواست به دادن تن در اصالً آیا است؟ ساخته دیگری جایگزین دولت هر یا دولت

 محصوالت به نسبت مردمی سليقه پشتیالک هرچند ارتقا به ،«ارشاد» و «فرهنگ» وزارت بناست یا است

 و اطوار و ادبيات مندعالقه و خواستار مردمی اقشار و سطوح تمامی گویدمی کسی چه و بياندیشد؟ هنری

 گویندمی مصنوعی تنفس به که رسد؟می گوش و چشم به« 2 هااخراجی» در که هستند خنکی هایپرانیمزه

 جاذبهبی دستدم هایشوخی گوارشی دستگاه و گلو باد یا دهان و پا بوی با مدام که ؟«لب به لب» نفس

 و فکری وضعيت این در دولت، یک چهارساله دوران هایماه آخرین در ایجامعه حتی اگر و کند؟می

 هایسریال و هافيلم در بار هاده پيشتر که عبدی اکبر آذری لهجه برای و کند پسند را اینها که باشد فرهنگی

 ادعای آن معتبر و متين دستاورد یعنی! است؟ مباهات مایه برود، ضعف و غش شده، تکرار زیرمتوسط

 همين «شد نخواهد اکران مبتذل فيلم سينما این در دیگر» گفتندمی که سينمایی معاونت نظارتی مدیران

 است؟

 که هستيم سينمایی و هنر آن نوکر ما نيستيم؛ سينما بماهو سينما نوکر نيستيم، هنر بماهو هنر نوکر ما» - 2

 نوکری او برای ما. دنياست های ملت از بزرگی مجموعه عقيده و آرمان خدمت در و ملت این خدمت در

 ما دليل چه به باشد ملت باالسر آقا بخواهد و بکند نوکری ملت برای نباشد حاضر هنرمند اگر اما کنيممی

 ما که باشيم جوابگو توانيم می کجا باشيم؟ هم جوابگو و بدهيم او نوکری بار زیر را خودمان شانه باید

 نکردند اعتنا آن به تنها نه مردم که است این حاصلش اما ریختيم پول پایش به را هنری جریان فالن آمدیم

 مردم برای هنرمند یک «آقاباالسری» تعبير که است این اول بحث. «رفتند؟ و برگرداندند هم را رویشان بلکه

 در اگر که مسئوالن طبع باب زدهاخالق صریح نصيحتگر سينمای آیا دهيم؟می تشخيص مصداقی چه با را

 باب در هشدارهایش و شعارها و آیددرمی مجيدی هایفيلم شکل و سر به شود پيچيده لفاف ترینهنرمندانه
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 پند از را مخاطب ذهن همه ،«نریزد موتور ترک از سبزهایتگوجه نصف تا نکن بد کار» و عقوبت و کارما

 آیا و داند؟می مردم آمر و «قيم» را خود فيلمساز که باشد احساس این جلوه تواندنمی انبارد،می اندرز و

 ولی عميق ظاهراً آثار صرف بسيار هایهزینه که گيرد،می انتقاد باد به ارشاد وزیر که هاجریان آن بارز تجلی

 در ارشاد خود و فارابی سينمایی بنياد که نيست کاری همين دقيقاً کنند،می تأثيربی و رمقبی و تهی واقع در

 داشته آنها اکران به شوری ترینکوچک آقایان خود اگر -و خطربی و خنثی هایفيلم پيشبرد و اندازیراه

 اساساً و اند؟کرده «است نزدیک خدا» و «تردید» و «موسيقی جعبه» و «زاکمی» چون مخاطبیبی -باشند

 وزیر که نيست چيزی همان عينی مصداق ليالستانی، فالح حسينعلی نگاه و ذهن با کسانی فعاليت تداوم

 پيماید؟می را آن خالف مسيری اشوزارتخانه ولی گویدمی

 کشور در سياسی جایی جابه بله، نيست، برگشت قابل] است اصالحات جریان مقصود،[ جریان آن»  – 3

 وزیر سخنان از بخش این. «بود فرهنگی کودتای نبود؛ سياسی جنس از جایی جابه آن ولی داشت خواهيم

 کشور فرهنگی فضای و هنری توليدات همه کندمی ادعا که آمده تعارفبی و روشن بسيار تعابيری الیالبه

 هایینشانه تنها. است یافته تنزل آثار سطح آن، از بعد و بوده تعالی و رشد به رو 67 خرداد دوم از پيش تا

 در فرهنگی کودتای مفهوم شاید که کنممی نقل را شصت دهه فرهنگی مسدود فضای و دوران از چند

 شروع ظهر از بعد پنج حدود از هایشانبرنامه پخش که داشت دوشبکه تنها تلویزیون: شود بامعناتر نظرمان

 و ویدئو بلکه نداشت، وجود ویدئویی شبکه عنوان تحت چيزی تنها نه. شدمی تمام شب 12 از پيش تا و

 جز و نداشتند محصولی گونه هيچ تقریباً سنتی موسيقی حتی و موسيقی. شدمی تکفير آن از استفاده نوع هر

 ضبط استودیوهای نداشت، مخاطب برای جذابيتی کمترین که سيما و صدا سازمان توليدی سرودهای

 در. مانستمی شوخی به نقاشی نمایشگاه تصور. بودند ورشکستگی آستانه در و بيکار کامالً موسيقی

 آن تا بعدی، سئانس نيمه تا که بود این بر رسم و دادندمی راه سئانس نيمه از را تماشاگران سينما، هایسالن
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 به سياسی مباحث یکسویی و بسته فضای. بنشينند سالن در بودند، کرده شروع را فيلم تماشای که جایی

 هایگرایش و احزاب و هاجناح عنوان تحت چيزی دانستندنمی اصالً طفلک و ساده مردم که بود ایگونه

 و «اطالعات» آشنای روزنامه سه همان با و باشد داشته وجود کشور سياسيون مجموعه در تواندمی مختلف

 روزنامه» جمله که شدندمی مطلع هاگرایش این از یکی نتایج از فقط طوری ،«اسالمی جمهوری» و «کيهان»

 دهه نيمه در درست. داشت معنا برایشان هنوز ادعا، هر و امر هر صداقت و صحت دليل عنوان به «نوشته

 از دقيقه شصت مدت به و شدهخالصه طور به تأخير روز دو با جهانی جام فوتبال مسابقات فينال شصت،

 آن هر که بودند شده توهم این دچار چنان نوجوانان فضا، بر حاکم اختناق نتيجه در. شد پخش تلویزیون

 و خنده جز تماشایش دانمنمی واقعاً که – زنان کچ کشتی بتاماکس نوار که است، جذاب است، ممنوع چه

 آنان به پنهانکاری از ناشی لذت نوعی و شدمی دست به دست مدارس در -دارد تفریحی چه تمسخر،

 فيلم ترینپرفروش که مهرجویی ی«هانشيناجاره» یعنی ایران سينمای تاریخ کمدی بهترین با. بخشيدمی

 سوی از شود،می پرفروش کمدیشبه یک نثار روزها این که آورتعجب تحسين این جای به بود، خود سال

 آثار از یکی جایگاه در را فيلم داشت که شد برخوردی آن به نزدیک فکری جریان و رسمی نگرش

 !! دادمی قرار براندازنده افکار با سياسی اپوزیسيونی

 پيروزی از بعد گریزناپذیر و اوليه خطاهای و آزمون نتيجه تنگناها این از بسياری که است بدیهی  

 به شروع از پيش تا معضالت این از برخی که است بدیهی باز و بود؛ جنگ از حاصل فشارهای یا انقالب

 که کردم یادآوری جهت آن از را اینها اما. بود شده حل تاحدودی اصالحات، دوران دولت نخستين کار

 را اصالحات از پيش دوران در هنر و فرهنگ جانبههمه «رونق» بر مبنی وزیر، سوی از ر صادره حکم مفهوم

 .کنيم فهم بهتر اندکی

 


