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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

 در ایران سينمای بزرگ جشن برگزاری برای سينما خانه شدید مشکالت دل در مطلب این ضمناً  

 که ای آینده در خانه این تعطيلی به منجر های تفاهم سوء اوج در و رسمی حمایت نوع هيچ بدون 98 سال

 .شد چاپ و نوشته بود، بينی پيش قابل موقع آن از شاید

* 

* 

 مجمع جلسات از یکی در سينما خانۀ عضو مختلف صنوف نمایندگان که پيش سال دوازده ده  

 مجلس به نباشد، فجر فيلم جشنواره برگزاری زمان به نزدیک که را روزی تا آمدند هم گرد دور عمومی

 و شمسی تقویم وارد و برسد تصویب به ایران در سينما ملی روز عنوان به تا کنند پيشنهاد اسالمی شورای

 و حال دهه، دو از کمتر در کوتاه، چنين ای فاصله به که کند تصور بود ممکن کسی کمتر شود، فارسی

 شنود می که سينماگری هر ذهن در تقریباً است، یادداشت این عنوان چه آن که برسد جایی به سينما وضع

 اميرحسين و معلم علی اتفاق به که 2891 دهه اوایل در. بگيرد شکل سينماست، روز ماه شهریور 12 امروز

 مهم از یکی داشتيم اصرار کردیم، برگزار «ایران معاصر سينمای شناسی آسيب» عنوان تحت همایشی رسائل

 های بازتاب تمام در آن، مطرح مباحث و برپا «نبودن؟ یا بودن: ایران سينمای» عنوان با آن ميزگردهای ترین

 که بود این ميزگرد این بحث مدخل موقع آن. شود نقل توجه قابل شکلی به همایش، مطبوعاتی و ای رسانه

 در که ایم ایستاده جایی همان هنوز موارد برخی در ما امروز رسد می نظر به شد می گفته طنز به و طعنه با

 به فارابی سينمایی بنياد و ارشاد وزارت سينمایی معاونت گيری شکل زمان و شصت دهۀ اوليه های سال
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 نتيجه این به افراطيون های دیدگاه مقابل در باید که ای نقطه یعنی. داشتيم قرار آن اجرایی اهرم عنوان

 سينما با ما» که این بر مبنی امام مشهور جملۀ و. خواهيم نمی یا خواهيم می سينما آیا اساساً که برسيم

 با آمدن کنار و نشينی عقب به را دیدگاه آن صاحبان مدتی تا کم دست «مخالفيم فحشا با نيستيم، مخالف

 همایش آن در طنز به ها بحث این که ای دهه همان انتهای در و امروز اما. واداشت سينما این حيات تداوم

 «نبودن؟ یا بودن» پرسش این درگير جدی طور به و واقع به که ایم رسيده ای نقطه به شد، می مطرح

 نگاه زاویۀ از و ارکان همۀ در آمد، می چشم به شوخی حد در و فرسوده و کهنه باید که پرسشی. هستيم

 سينمای جشن چهاردهمين آستانۀ در که روزها این و است آمده فرود ایران سينمای سر فرق بر رسمی

 با کرد، نخواهند دوره این جشن از حمایتی هيچ که این بر سينمایی مسئوالن اصرار با هستيم، ایران

 «برانداز مشتی» باورنکردنی تعبير با اند، کرده مطرح رسمی مجامع به نزدیک سينماگر دو یکی که تهدیداتی

 اکبری علی محسن که نگرشی با برده، کار به ایران سينمایی اصناف جامعه وصف در طالبی ابوالقاسم که

 عاميانه تعبير به یا «ناخلف فرزند» را آن و کرده عنوان ارشاد به نسبت سينما خانه «فرزندخواندگی» بر مبنی

 سرخ را فرق این دارد آن زهرآگين و تيز لبۀ که کرده بدل شمشيری به خوانده، نکن گوش حرف خودمان

 جز اش، حسی و فرهنگی و هنری معنای به «سينما» خود جز شرایط، این در. کند می بود، که آن از تر

 چند تا...« الی دربارۀ» از - جشن دورۀ این برجستۀ های فيلم خود که انسانی تأثيرات و اشتياق و عالقه

. ماند نمی جا به هفته، این آخر جشن و ملی روز این به بستن دل برای چيزی انگيزند، برمی -دیگر نمونۀ

 سينماگران و صنف ایام این حال شرح در تازگی به عسگرپور محمدمهدی سينما خانۀ مدیرعامل چه آن

 واژۀ مفهوم از رسمی نگاه که غریبی و عجيب تعبير به اوست اشارۀ آن و دارد کليدی ای جمله گفته، ایرانی

 و سينمایی ای برنامه وقتی چرا که است این دیگر، تلخ پرسش. «نوکری» با است مترادف که دارد؛ «تعامل»
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 چرا سينماست، این روز شرایط نمای تمام آینه کند می ادعا که «هفت» به موسوم داریم تلویزیون در زنده

 برساند؟ آنها و ما گوش به جا آن از را خود انتقادات که باشد داشته را تریبون این عسگرپور نباید

 

 


