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

 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

* 

* 

 شنبه پنج در مراسم این برگزاری نهایی شب در ایران سينمای جشن چهاردهمين دبير چه آن

 تخيل در ای ریشه هيچ اگر حتی خواند، معمول ای کليشه و آماری و گزارشی های بيانيه جای به گذشته

 پس در ای نامه هيچ و باشد خيالی کامالً برعکس، درست اگر حتی و باشد نداشته نویسنده عنوان به او خود

 به خالقانه و ظریف بس کارنباشد، در سينما خانۀ ساختمان محل قدیمی استودیوهای از جامانده به آجرهای

 و فرهنگ رسمی متولين هنرنشناسانۀ و نامهربانانه مواجهه در تاریخ تکرار که است سيری این: آید می چشم

 همين تکرار، سير این روشن های جلوه از و. دهد می مان نشان را ها عرصه این خالق و فعال اهالی با هنر

 نيم حد در حتی جشن، از «هفت» تلویزیونی برنامه ورزانه غرض و دار جهت کامالً گزارش در که بس

 دادن جلوه آشفته برای تلویزیون آشنای تعمد همان ادامه در که گزارشی. نشد آن به ای اشاره هم سطر

 مانند ساده و کوچک های اشاره برخی حتی انگيز حيرت شکلی به سينما، اهل گروهی درون مناسبات

 بزرگ، اختالف و معضل یک منزلۀ به هم را جشن های کارت توزیع نوع به عليدوستی ترانه دوستانۀ گالیۀ

 اوج این در تا کرد می تکرار گری موذی با را مراسم سن روی بر ها آدم جواب و کنایه هر و گفت بازمی
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 های جنگ درگير را سينماگران این خود سينما، اهل به نسبت سينمایی معاونت های مهری بی و فشارها

 این جالب. کند بدل «برماست که ازماست» مصداق به آنان چشم در را چيز همه و کند معرفی داخلی

 زنی طعنه شکل دقيقاً داشت و زد می حرف جشن تصاویر روی که گزارشگری مسير، این در که جاست

 حتی داد، می قرار الگو را نود برنامه در ليگ هفته هر از اش گزیده تصاویر روی پور فردوسی عادل های

 شورای و سينمایی معاونت جای به هم را اکران روی های فيلم آشکار سخافت به گلمکانی هوشنگ انتقاد

 در سهيلی سعيد ریاست جمله، از) رسمی نگاه به نزدیکی ميزان بيشترین با اش شده دستچين کامالً صنفی

 و جسور گزارشی بناست این رسيد می نظر به که حالی در و! کرد تلقی سينما خانۀ پيکرۀ به انتقادی ،(آن

 به مربوط بخش در دارد، می بر دست این از تشریفاتی ظاهری وجاهت از پرده حد این تا که باشد متفاوت

 هم را فراهانی گلشيفته و «سنتوری» نام حتی ،«داشت هایی حاشيه شان کاندیداتوری که هایی نام و ها فيلم»

 هم مراسم برگزاری محل ميالد برج سالن سينمای پردۀ از پخش حال در تصاویر از را آن حتی و نياورد

 بردن دست با که بود جا آن گيری حهت این اوج! نشود سوزی مسئول خطای و خبط دچار تا کرد حذف

 و نمکی ده مسعود تصویر پخش به حضار بينی پيش قابل واکنش جشن، از شده ثبت تصاویر صدای باند در

 بدل تصور حد از فراتر زدگی ذوق و امان بی تشویق به را سالن بزرگ های پرده از نيا شریفی محمدرضا

 به فرار» یعنی سينمایی دوستان از بسياری منفور و من محبوب فوتبالی فيلم در که دارم یاد به خوب. کرد

 به را نادرستی پنالتی ضربۀ پنالتی نقطۀ روی از متفقين حریف تيم وقتی فقيد، هيوستن جان «پيروزی سوی

 زیاد انتها تا را پرنس پارک استادیوم در حاضر تماشاگران تشویق صدای رادیو گزارشگر کرد، می تبدیل گل

 که رفتاری. دهد سوق دلخواه سوی و سمت به را گزارش خروجی تا بخشيد می پژواک آن به و کرد می

 !همين...  و انگيزد می بر دلسوزی و اندوه فقط
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 :پانوشت

 دوم جهانی جنگ در یهودیان وضعيت دربارۀ ای ساعته 4 مستند نام "ترحم و غم" یعنی یادداشت عنوان* 

 آلن، وودی) "هال آنی" فيلم دل در را( کيتون دایان) آنی مدام( آلن وودی) سينگر آلوی شخصيت که است

 .برد می آن دیدن به( 7811


