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3  کد مطلب/070090 از    1 صفحه     

 

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

 مطلب، این چاپ کوتاه دورۀ همين در و "اعتماد" و "شرق" های روزنامه آخر صفحه در هایم یادداشت

 فعاليت مانند روزنامه، دو این بارۀ چندین های توقيف رفع و ها توقيف تمام با و هست؛ و بوده "روزگار"

 .است یافته ادامه آنها، خود

* 

* 

 بر «ناظر» تنها پندارند می عموماً فرهنگی امور متوليان که است آموز عبرت و دردآور تلخ، بسيار

 خود سو، آن از که نيستند این بند در هيچ و هستند؛ اندیشه و فرهنگ و هنر اهل ای حرفه عملکرد و رفتار

 فرزانگی و پختگی که چيزی سه – تجربه و مشاهده و شناخت اهل جماعت این سوی از طبيعی طور به نيز

 آن و است آنان های نظارت بر ناظر هنرمند، ذهن و چشم حقيقت در و شوند می داوری مدام -آورد می

 که جایگاهی در و دورانش ی تاریخچه در اش، احساس و اندیشه محصوالت در بيند، می آنها از را چه

 دوستان این که است آن پندار، این دالیل از یکی. کرد خواهد جاری کند، می ثبت رسمی متوليان این برای

 حاضر اعضای ميان حتی هيچ؛ که دانند می عمومی را مراقب و «بپا» به جامعه کنارهای و گوشه ی همه نياز

 قيم شکل و نوع بين احياناً و نيستند قائل ماهيتی و شخصيتی تفاوت هم دیگر های گوشه با گوشه هر در

 تک موتورسوار ای عده با ترافيک پليس احياناٌ که برخوردی نوع با دارند می روا هنر اهل حق در که مآبی

 به را گروه دو هر: است این هم مشترک مبانی از یکی. بينند نمی فرقی کند، می نشين ترک سه و زن چرخ

 !کنند می تصور هوشی ی بهره نام به عنصری فاقد کلی

 همين نشانگر دیگر بار سينمایی معاونت ارزشيابی و نظارت مدیر سجادپور عليرضا اخير های گفته

 خيابان انتهای» فيلم سه نهایی تکليف مورد در صراحت از روی طفره ماه چند از بعد او. است نگرش
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 گرفته تصميم تازه وقتی عياری، کيانوش «پدری ی خانه» تر مهم همه از و «بسته چشمان با زندگی» ،«هشتم

 حال در یا است شده ساخته فيلم 021 به نزدیک اخير سال در: »کند می شروع چنين این کند، پيشه شفافيت

 نظر به جالب چندان بگویيم سخن خاص فيلم چند مورد در روز هر بيایيم ما که این حال است، ساخت

 کسی کند می گمان او که این جا، همين تا. «داد مانور موضوع این روی قدر این نباید گمانم به و رسد نمی

 سه این ای درباره توضيح از پرهيز برای تالش و توليدات «کميت» به سينمایی مهاونت هميشگی پز همين با

 می عجيب غایت به خود شود، نمی ماجرا اساس و اصل متوجه پيگيری سينمادوست و سينماگر هر فيلم،

 جمالت این بازگویی به او، سازی شفاف به سينما کافه سایت خبرنگار اصرار بعدی، ی مرحله در. نماید

 فجر جشنواره در ها فيلم این داشتيم دوست حتی ما. اند نشده توقيف وجه هيچ به ها فيلم این: »انجامد می

 فيلم سه این سازنده عوامل اگر هم اکنون. نيفتاد اتفاق این دالیلی به که باشند داشته حضور هم گذشته سال

 وارد مشکلی بدون هم ها فيلم این شک بی ، دهند ها فيلم این لحظات از بعضی خوردن مميزی به تن

  .«آمد خواهند در عمومی نمایش به و شد خواهند عمومی اکران چرخه

 جایی اصلی شگفتی هنوز چون. کنيد مهار را تان تعجب اندکی اما. اید افتاده حيرت به که دانم می

 دادن تن برای ها فيلم سازندگان بودن فشار تحت این حالی در او. است راه در سجادپور سخنان از خارج

 ی خانه» فيلم مورد در مثالً که داند می «توقيف» از غير معنایی به را ارزشيابی و نظارت های مميزی به

 هم است بعدی اپيزود چهار هر داستان مبنای که فيلم اول اپيزود کل شامل حذف به الزم موارد این ،«پدری

 و پنجاه و چهل و بيست دهه چهار در که را داستانی شروع شده گفته فيلم کارگردان به یعنی! شود می

 هم اکيد دستور این نام تازه و! کند آغاز وسط از را چيز همه و کند ناپدید کند، می پيدا ادامه شمسی هفتاد

 انسانی های ارزش و هنر اساس و اصل بدانيد که این برای فقط. نيست توقيف هست، چه هر ایشان دید از

 عياری کيانوش باخبرم که بگویم برایتان بگذارید شود، می گرفته نادیده حد چه تا باطل دور این در اش
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 طول در فيلمش، نمایش امکان به داشتن اميد بدون و ها مميزی این اعمال و کردن سرخم به تصميم بدون

 انبوه با فيلمبرداری جلسه چند نداشته، آنها از کافی رضایت که هایی بخش تکميل برای فروردین ماه

 و کمال و کار برای و داشته محتشم خاندان خانۀ واحد و قدیمی لوکيشن همان در هنرورانش و بازیگران

 با توان می را هنرمند این و هنر این شما، گمان به. است قائل بها حد این تا اش خودبسندگی و بالندگی

 ایستاند؟ باز اصالحيه، صدور و عناوین تغيير


