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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

* 

* 

 آن تداوم برای الزم درایت دانم می بعيد که شهر روزهای این دلپذیر های خلوتی در ظهر پریروز

 ترافيک ناگهان که گرفتيم قرار رسالت تونل ورودی آستانۀ در غيرشخصی نقليۀ وسيلۀ با باشد، موجود

 داشته را مرکب اختيار خودم یا باشم پياده اگر عادت، به بنا. شد سبز مان چشم جلوی عجيبی و شدید

 از مردم عموماً که تصادف و دعوا یکی: کنم نمی توقف هرگز خيابان، در اتفاق دو با رویارویی موقع باشم،

 اما بار این. فيلمبرداری دیگری و اندازند؛ می راه به ازدحام دیدنش برای -فضولی بخوانيد – کنجکاوی سر

 و تر عجيب دیگری، فيلمبرداری و تصادف و دعوا هر از هم رو پيش اتفاق و بود کنجکاو مرکب، اختياردار

 تبليغاتی بنرهای از بود پر رسالت پل ورودی دیوارۀ و ها ستون و برق چراغ تيرهای: نمود می تر ربط بی

 رانندۀ! رویگری رضا عکس با رنگی آبی پوسترهایی و ها پرده و نيا شریفی محمدرضا عکس با رنگی قرمز

 و سياسی انتخابات عرصۀ وارد شوارتزنگر آرنولد سياق به ما بازیگر دوستان که افتاد فکر به خدا بنده

 این گفتم که پذیرفت را بنده عرض نيست، راه در انتخاباتی نزدیک آیندۀ در چون طبعاً اما اند؛ شده کشوری

 بزرگراه حاشيۀ های چمن روی لشگر سياهی عنوان به که جوانانی. قاعدتاً است فيلم یک فيلمبرداری صحنۀ

 سابقۀ و داشتند آبی و سرخ های کاله و ها پرچم و ها لباس بودند، کار شروع منتظر و نشسته و ایستاده

 استقالل؟ کدام» مستند با پایتخت محبوب های تيم از هواداری عليه اش گيری جبهه در نمکی ده مسعود

 فيلم، ماهنامۀ) ام آورده تحليلی ای نوشته در را اش اساسی های ضعف شرح بار یک که «پيروزی؟ کدام
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 این که فهماند می کند، صحنه سمت به را رویش نداشت خوش که من مثل رهگذری به حتی( 5831 تيرماه

 از یکی روی: داشت وجود هم دیگری آشکار نشانۀ اینها، منهای. است« 8ها اخراجی» فيلمبرداری صحنۀ

! «ها اخراجی حاجی/ ما اصلح کاندید» بود نوشته نيا، شریفی عکس با رنگ قرمز تبليغاتی های نویسی پرده

 در صالح حاج شخصيت که این جای به پرسد می خود از دیده، را فيلم پيشين قسمت دو که کس هر

 در( بازیگر نه و) شخصيت یک عنوان به نيا شریفی خود بناست مگر شود، انتخابات کاندیدای سوم قسمت

 «ها اخراجی حاجی» چون! اند؟ نوشته پرده بر را شعار این که باشد داشته حضور سوم قسمت داستان

 تنهای مرد من» بودند نوشته دیگری تبليغاتی بنرهای روی بر طرفی، از. صالح حاج خود نه نياست، شریفی

 حبيب الوقوع قریب کنسرت آگهی این پنداشتم ام، زدنی مثال بازی خنگ با ها لحظه نخستين در. «شبم

 بنرها روی بر نوشته این کنار را رویگری عکس که بعد اما! دارد خود ذیل را او ترانۀ از مصرعی که است

 تبليغاتی شعار عنوان به جمله این ما انتخابات و کشور در که کند باور باید فيلم فرضی بينندۀ فهميدم دیدم،

 شعارها این با فيلمی داستانی منطق که روزی و حال به کاری! است پوشانده را شهر دیوار و در کاندیدا یک

 و رسمی شعارهای و انتخابات به نگاه نوع این آیا که است این پرسشم. ندارم کرد، خواهد پيدا تزئينات و

 صاحبان هدف و موردنظر های جریان تمسخر و شوخی جای به آن، شدۀ عمومی و تأیيدشده تبيلغات

 و «دورهمی» فضای آن دهد؟ نمی قرار هدف را آن ماهيت و انتخابات خود اصل در و بيشتر فيلمی، چنين

 شدن طوفانی نيت چنان که داد می نگاهی و رفتار از خبر شنيدم، و دیدم جا آن که شعارهایی و ها جلوه آن

 است واکنشی اولين حيرت،. ببرد خود با و بکند جا از هم را ها بنيان و ها ریشه خواهد می گویی که دارد

 .نيست واکنش واپسين حتماً اما. داشت توان می که

 


