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2  کد مطلب/010080 از    8 صفحه     

 

 و شعارپردازی به نباید ها فیلم های دیالوگ که است مطرح سینمایي های درس و ها نوشته در بحث این

 اه سخنراني باشد، چنین واقع به هم اگر. باشد داشته گرایش قصار، جمالت و درشت و تیترشدني های حرف

 . دارند را شدن تیتر قابل و قصار های جمله تناسب و جا کافي قدر به رسمي مراسم های بیانیه و

 علیرضا جر،ف فیلم جشنواره دومین و سي افتتاحیه آیین در و پریشب که برسم ای جمله نقل به تا گفتم را اینها

 مي کس هر گوش به اصل در یا چشم به اش ماندگاری و زیبایي که ای جمله. گفت اش سخنراني در رضاداد

 این جشنواره دبیر اگر حتي است؛ سینمایي و فرهنگي مدیران خود به همه از بیش آن روی و خطاب اما آید؛

 حال به خوشا: »باشد نگفته کشور فرهنگي مدیریت دل در همتایانش و خودش به هشدار قصد به را جمله

 کس هر که ما مدیریتي فضای دل در. «کنند نمي هم تكرار را آن اما کنند؛ نمي انكار را گذشته که مردمي

 الیتفع حوزه زیان به و کند انكار کلي به را قبلي دوره یا دولت مدیران رویكردهای اغلب است ناچار یا  مدعي

 درس جمله، دوم بخش اما. است مهمي تذکر خود خودی به جمله اول بخش بداند، اش پیشینیان و خود

 شود؛و مي تجویز آن به توجه و است خوب مدیر دوستان برای. دارد خود دل در تری ضروری و تر کلیدی

 نب به و ناکارآمد رویكردهای تكرار که این. بشنود خوب را خودش حرف باید هم گوینده خود که است بدیهي

 رستد یعني است؛ تدریجي خودکشي و خودزني معنای به همچنین بلكه بیهوده، تنها نه قبلي، خورده بست

 در دیگر بار دارد، حاکمیت و حضور آن پس در همواره که نظارتي بخش و امسال جشنواره که کاری همان

 . است تهگرف پیش در باز را هرساله بار کسالت روش و زده آن تكرار به دست فیلم چند توقف و توقیف خصوص

 اب «بانو و محمودی آقای مشترك زندگي» یعني گذشته سال شده ممنوع فیلم که امسال جشنواره اول روز

 افتاده تكرار به و شده عادت حد از بیش های زناشویي جاری مشكالت بازنمایي در هایش ظرافت و اعتبار

 اریک محافظه آن دید شد مي روشني به درآمد، نمایش به جدیدتر روابط های ثباتي بي و افراط و تر قدیمي

 محدثه :داشت فیلم های شخصیت میان در نماینده یك بود، گرفته را فیلم جلوی پارسال که نظارتي نگرش

 رس،نپ و نگو و حاد روابط از خیلي شنود مي( نژاد فرخ حمید) منصور شوهرش از وقتي که( قاضیاني هنگامه)

 نظارتي مسندهای دوستان. «نشده عادی هیچي: »گوید مي انگیز غم تحكمي با اند، شده عادی دیگر حاال



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
2  کد مطلب/010080 از    2 صفحه     

 

 به ،جامعه در که این به و کنند پاك را مسئله صورت فیلم، این حضور از جلوگیری با خواستند مي او مانند

 که نای اما. نكنند نگاه و فكر هست، هم دیگری خبرهای شان، طبع باب بلبل و گل و منزه تصویر آن از غیر

 «زپروی» و جشنواره زمان در «پاپ» و «داشتني دوست های آشغال» مانند هایي فیلم از جلوگیری با هم امسال

 جمله زیبایي اندازه به دارد، تداوم گرا واپس رویكرد همان همچنان قبل، های ماه در «کامي مهموني» و

 . گفت او چه آن برخالف درست و است بار اسف رضاداد،

 همان به درافتادن از پرهیز داشته تنها آید، برمي...« حال به خوشا» عبارت ار که حسي تبع به او هم شاید

 !ادعا نه کرده؛ مي آرزو را قبلي های ورطه

 

 


