بزرگ و سبکبار

درباره «علیرضا یلدا»؛ پدر طب عفونی ایران
که در شب یلدا درگذشت
شب یلدا آسمانی شد .اما چه میشود که همه آنها
 16استاد یلدای بزرگ در ِ
عمق جان بر «بزرگ» بودن ایشان باور
که استاد یلدا را میشناختند ،از ِ
داشتند؟ بزرگی ،حاصل همنشینی ملکاتِ روحی و اخالقی و ُحسن رفتار و کردار
برای بیش از 60سال خدمت حرفهای است .استاد یلدا در عرصه علمی خود ،اولین
پزشک حائز عنوان «چهره ماندگار» ...

بدون رعایت کپیرایت
به کجا رسیدهایم؟

شنبه  2دی 1396
سال اول ،شماره 43

گفتوگو با علیرضا ربانی
از مدیران بینالمللی نشر ایران

Culture@Jameefarda.com

 14علیرضا ربانی ،یکی از مدیران باس��ابقه نش��ر ای��ران و از فعاالن
بینالملل��ی آن بهش��مار م��یرود .ربانی تا پیش از ت��رک ایران،
بهواس��طه انتش��ارات غزال جوان و آژانس ادبی غ��زال ،بهعنوان یکی از
نخستین پیشگامان معرفی نشر ایران در عرصه بینالمللی...

خبر روز

وزیر ارشاد برای اکران نشدن «عصبانی نیستم» تذکر گرفت

تأثیر منفی آلودگی هوا
بر فروش سینماها

حضور چشمگیر فیلمهای
ایرانی در هند
فیلمهای ایرانی به شکل گستردهای در رویدادهای
فرهنگی هند به نمایش در آمدند .بهگزارش روابط
عموم��ی بنیاد س��ینمایی فارابی ،در جش��نواره
بینالمللی فیلم «کولهاپ��ور» که از  ۲۳تا  ۲۹آذر
برگزار شد ،فیلمهای «خانهای در خیابان چهل و
یکم» ساخته حمیدرضا قربانی (با سابقه نمایش در
جشنوارههای سائوپائولو ،مد فیلم ،بنگلور ،تیبوران،
فوروم کلکته ،فر فیلم ،خانه آسیا و دانشگاه لوزان)،
«وقتی برگشتم» ساخته وحید موساییان (با سابقه
نمایش در جشنوارههای بوس��ان ،سائوپائولو ،فر
فیلم ،خانه آسیا و دانشگاه لوزان)« ،حورا» ساخته
غالمرضا ساغرچیان (برنده جایزه از جشنوارههای
آل الیتز و فی��ل طالیی و به نمای��ش در آمده در
جش��نوارههای تامیل نادو ،کودک اش��توتگارت،
تامیل نروژ ،کودکان اس��تانبول ،کودکان کانادا،
کودک روالن بایکوف ،خانه آسیا ،نوجوان سئول
و کودک چین)« ،ش��یفت شب» س��اخته نیکی
کریم��ی (به نمای��ش درآمده در جش��نوارههای
ورشو ،خانه آسیا ،تالین ،سینه ایران ،صوفیه منار،
سینه فن ،دوازده ماه ،بغداد ،آسیا-اقیانوسیه ،داکا
و اس��گواردی آلترووه) و «تراژدی» ساخته آزیتا
موگویی (با س��ابقه نمایش در جشنوارههای زنان
بنگالدش ،بغداد ،اکو ،داکا و دانش��گاه س��ایمون
فریزر) حضور داشتند.

خداحافظی «پورحسین»
از مدیریت شبکه چهار سیما
ب��ا حکم معاون س��یما دکتر مس��عود معینیپور
بهعنوان مدیر ش��بکه چهار س��یما منصوب شد.
مرتض��ی میرباقری مع��اون س��یما در حکمی با
قدردانی از تالشهای رضا پورحسین در سرپرستی
ش��بکه چهار س��یما از دکتر مس��عود معینیپور
خواس��ت بهعن��وان مدی��ر ش��بکه فرهیختگان
نس��بت به تبیین پیش��رفتهای علمی و فناوری
کش��ور و ترویج روحیه علمگرایی در این ش��بکه
اهتمام ویژهای داشته باش��د .معاون سیما شبکه
چهار سیما را ش��بکهای علمی ـ فرهنگی دانست
که همچ��ون یکی از اقم��ار درخش��ان منظومه
س��یمایجمهوری اس�لامی ای��ران ،از جایگاه و
موقعیتی ممتاز برخوردار اس��ت .وی از مدیریت
جدید ش��بکه خواس��ت تا ارتقای این نقش را در
دس��تور کار ق��رار داده و با حرکتی هوش��مندانه
و ش��ورانگیز در مدار مأموریتی و هویتی ش��بکه
گام بردارد.

جامعه فردا« :عصبانی نیس��تم» قرار بود 29
آذر اکران ش��ود بعد از کش و قوسهای فراوان
قرارداد این فیلم برای اکران هم به ثبت نهایی
رسید و فقط باید روزهای باقیمانده طی میشد
تا باالخره بعد از چند سال این فیلم رنگ پرده را
به خود ببیند .اما این اتفاق نیفتاد و یک روز مانده
به اکران اعالم شد که بهخاطر ترافیک فیلمها
«عصبانی نیستم» فعال اکران نمیشود.
این اتفاق درحالی افتاده که چند حاشیه مهم
در چند هفته مانده تا اکران دوباره کورسوهای
امید برای اک��ران فیلم را از بین برد .یکی از آنها
حرفهای پژمانفر ،نایب رئیس کمیس��یون
فرهنگی مجلس بود که صحبت از اکران نشدن
فیلم«عصبانی نیستم»کرده بود؛ صحبتهایی
که میگفت در گفتوگویی که با وزیر ارش��اد
در صحن علنی مجلس داش��ته درب��اره اکران
نشدن«عصبانی نیستم»مذاکراتی داشته است
و به نقل از وزیر گفت که«عصبانی نیستم»اکران
نمیشود .همین حرفهای پژمانفر باعث شد
که فکر کنیم که ارش��اد دوباره س��ر مواضعش
ایستادگینکردهاست،اماروزبعدشاینموضوع
با حرفهای وزیر ارشاد تکذیب شد ،از حرفهای
صالحی میشد این برداشت را کرد که ارشاد در
این م��وارد کوتاه نخواهد آمد ،او در جلس��های

به طور تلویحی حرفهای پژمانفر را تکذیب
کرده و گفته بود که درباره فیلمها موردی ورود
نمیکند .این حرفهای وزیر باعث ش��د کمی
خیالمان راحت ش��ود که نبای��د به حرفهای
پژمانفر اعتنایی کرد .خود پژمانفر هم بعدتر،
حرفهایش را در برنامه کات تکذیب کرد و گفت
که با اکران«عصبانی نیستم»مشکلی ندارد.
روزش��مار اکران«عصبانی نیستم»داش��ت به
پایان میرس��ید که بسیج دانشجویی دانشگاه
امام صادق(ع) هم نامهای خطاب به وزیر ارشاد
نوشت و گفت که این فیلم نباید اکران شود و اگر
این اتفاق بیفتد وزارت ارش��اد سیلی محکمی
خواهد خ��ورد .در جو بهوجود آم��ده از اوضاع
پیش آمده بوی خوبی به مش��ام نمیرسید ،اما
همچنان عوامل فیلم ،امیدشان را حفظ کرده
بودندونمیخواستنداسیراینصحنهآراییهای
ضد فیلم ش��وند ،اما روز قبل از اک��ران ،وقتی
س��خنگوی ش��ورای صنفی گفت که به علت
ترافیک فیلمها«عصبانی نیس��تم»فعال اکران
نخواهد شد این امید تبدیل به یأس بزرگی شد.
رض��ا درمیش��یان در روزهای قب��ل از اکران و
حتی پیشتر از آن ،س��کوت پیشه کرده بود و
ترجیح میداد که عکسالعملی به اتفاقاتی که
دارد میافتد نش��ان ندهد ،اما بعد از اصابت تیر

نهایی ارشاد به فیلمش ،فکر کرد وقتش رسیده
سکوتش را بش��کند .او به دنبال موضعگیری
س��یدمحمد حس��ینی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در دوره دوم دولت محمود احمدینژاد
مبنی بر اینکه فیلم «عصبانی نیس��تم» بدون
مجوز شروع به ساخت کرد و بعد از پیگیریهای
آنه��ا ،س��ازندگان برای مج��وز اق��دام کردند
یادداشتی را در اختیار «جامعه فردا» قرار داد و
به اظهار وزیر پیشین پاسخ داد و تصویر پروانه
س��اخت فیلم«عصبانی نیس��تم»را در اختیار
روزنام��ه «جامعه ف��ردا» قرار داد ت��ا اظهارات
کذب وزیر ارشاد دولت احمدینژاد را از اساس
دروغ بداند.
البته صداوسیما و برنامه  20:30هم که همیشه
سعی در داغتر کردن حاشیهها دارند ،هیزم خود
را برای شعلهور شدن به این تنور ریختند .این
برنامه چند شب پیش در مورد این فیلمگزارشی
را پخش کرد و با ی��ک روزنامهنگار اصولگرا و
همچنین جمال ش��ورجه ،عضو سابق شورای
نمایش مصاحبه کردند .روزنامهنگار اصولگرا
که گفت این فیلم برخالف فیلمنامهای اس��ت
که به شورای نمایش ارائه شده بود و فیلم ساخته
شده با فیلمنامه کامال فرق دارد.
ادامه در همین صفحه

کتاب

درباره رمان «تهران ،آدمها و کالغها» اثر عليرضا حسنزاده

روایتی سوررئال  به زبان مردم
ژیال مشیری

رمان «تهران ،آدمها و کالغها» نوش��ته علیرضا حسنزاده نویسنده و
مردمشناس ،روایتی سوررئال به زبان مردم از جنگ جهانی دوم است كه
در سال 1396از سوي انتشارات کتابسرای نیک چاپ و عرضه شده است.
رابطه بین ادبیات و شاخههای دیگر علوم انسانی چون مردمشناسی و
جامعهشناسی همواره وجود داشته اس��ت؛ گرچه درباره آن کتابها و
مقاالت کمشماری ترجمه و تالیف شده است .از آنجا که مردمشناسان
داننده روایتهای مردمی هس��تند ،رابطه بین این رش��ته و ادبیات را
عمیقتر میکند .از مردمشناسانی که در حوزه ادبیات و شعر نیز فعال
بودهاند ،میتوان افرادی چون کاظم سادات اشکوری ،محمد اسدیان،
بیژن کلکی و مرتضی فرهادی را نام برد .یکی از انواع ادبی مشهور و کارآمد
در جهان معاصر ،رمان است .در ایران افرادی چون غالمحسین ساعدی،
صادق هدایت و جاللآلاحمد که رماننویس هستند ،کار مردمشناسی
نی��ز انجام دادهاند .با این حال رمانهایی که از س��وی انسانشناس��ان
چاپ شده کمشمار است ،عسگری خانقاه رمان «دایرههای اوج» را در
س��ال  1394چاپ کرد و حال حسنزاده نیز با این رمان نشان داده که
با استفاده از مردمشناسی در رمان میتوان آن را به اثري جذاب تبدیل
کرد؛ همانطور که تیپولوژی ش��خصیتها در رم��ان «تهران ،آدمها و
کالغها» در فرهنگ ریشه دارد.
نكت��هاي كه در اين اثر توجه مخاطب را ب��ه خود جلب میكند ،حضور
شاخصههاي ويژه شخصيتي است .بهعبارت ديگر ،قسمت اعظم جلب
توجه مخاطب به عناصر شخصيتي در اين آثار ،زاييده توجه نويسنده آن
به پردازش قوي و اصولي اين مقوله در داستانپردازي
است .در این اثر خوانندگان با شخصیتهايي روبهرو
ميش��وند كه به يكباره يا بهتدري��ج ،دچار تغيير و
دگرگوني ميشوند .اصوالً چون موضوع محوری رمان
مسخ و دگردیس��ی است دائما چه در شکل فیزیکی
و چه در شکل ش��خصیتی و محتوایی شخصیتها
دگرگون میشوند .این دگرگونی هم در روایت اصلی
وهم در خردهروایتهای رمان دیده میشود« :کشاورز
فقیری که گاو نداشت ،از مرد پیر کمک خواست .دل
مرد برای او س��وخت و از او خواست که چشمانش را
ببندد تا به او کمک کرده و مشکلش را حل کند .مرد
پیر ،خیش را به خود بس��ت و زمین آن مرد کشاورز
را ش��خم زد .مرد کشاورز اما به قول خود عمل نکرد،
چشمان خود را باز کرد و گاوی زیبا دید که با هر قدمی
که بر زمین او برمیداشت ،خوشهای از آن سبز میشد( ».صفحه)8
نکته دیگر حضور ش��خصیت زن در این رمان اس��ت .زن در این رمان
صورتهای چندگانه دارد .یکی از شخصیتهای زن ،عنصر نجاتبخش
و رهاییدهنده اس��ت .این نگرش ب��ه زن میتوان��د دارای بنمایهای
اسطورهای و روانشناسانه باشد .اسطوره بهترین ابزار معرفـتافزایـی،
بازسـازي اندیش��ـه و تقویـت حـس بازگشـت بـه خویشتن خود و از
غنیترین منابع فکري و فرهنگـی ،درخلـق آثـار ادبـی بهویژه رمـان
اسـت.بهرهگیريازاسطورههانهتنهابهارتقايمحتواوغنايهراثرادبـی
مـیافزایـد ،بلكه بـه س��اختار آن نیز انسجام میبخشد؛ موضوعی که

حسنزاده از آن به خوبی آگاه بوده و توانسته است در رمان خود بهدرستي
از آن استفاده کند« :در یک لحظه فکر کردم آنها همه مردم را میکشند؛
ام��ا در این لحظه ناگهان همان زن جوان که هندی و از کولیهای هند
بود از جایش بلند شد .او گیسوانی سیاه ،بلند و رویی سبزه داشت و مردم
فکر میکردند یک زن کولی است ...او آرام شروع به دستافشانی کرد.
چشمهای سربازان به زیبایی و حرکات سحرکننده زن خیره شد ...انگار
یک قوی زیبا یا غزال سبکبال در حال دستافشانی و رقص بود .زن مثل
پرنده روی آسمان میجهید و دستهایش مثل پیچک سبز یک درخت،
بر ساقه هوای پیرامونش میپیچید و باال میرفت( ».صفحه )54اين باور
كه زن بهواسطه اتصال به عالم طبيعت نقش باروري و زايش دارد ،درست
داشتن جنبههاي متفاوت كهن الگوهاي زنانه ،حضور خود را
در كنار باور
ِ
نمايانمیکند.چنانچهدراینرماناینزنهندیباروحیهحیاتبخشی
خود حیات را تداوم میبخشد ،همان طور که پیشتر رفت ،زن در این
رمان صورتهای چندگانه دارد و فقط اسباب امید نیست .بهعنوان مثال،
دختر ژنرال كه عامل قتل زن هندی است ،نشان ميدهد كه چگونه دو
س��یمای زن در این رمان به جنگ و تقابل هم میروند و معانی فراوان
فلسفی و اجتماعی پیدا میکنند.
در سراس��ر این رمان به هیچ نامی در ش��خصیتهای رم��ان برخورد
نمیکنیم .همه شخصیتها با نش��انی خاص شناسایی میشوند .مرد
چاق ،مرد فرنگی ،زن هندی ،پیرمرد ساززن ،زن قالیباف و ...اين شگرد
در پردازش شخصيت به نوعي رس��الت رمان را در جايگاهي فرافردي
توصيف میکند و باعث میش��ود مخاطب در هر عرصهای که باشد ،با
این شخصیتها همذاتپنداری کند .يعني بتواند هر لحظه خود را در
قالب یکی از شخصیتهای ترسیمش��ده قرار دهد .عالوه بر این بینام
بودن شخصیتها نشان از ناپایداری هویت آنهاست ،چرا که هر خیری
میتواند سیمای شر بگيرد و شر شاید در چهره خیر ،رخ آشکار كند.
قس��مت اعظم روایت این رمان در فضایی تیره و
مبهم روایت میش��ود .رمان با توصیف يك شب
ش��روع میشود« .آن شب با چش��مان باز خواب
میدیدم .او آنجا از میان پنجره پیدا بود .گیسوان
زنی که مثل درخت در وسط آسمان ایستاده بود،
ش��بیه شاخهها و رش��تههایی از نور در وزش باد،
به هر سو موج برمیداش��ت و در سرتاسر آسمان
تاب میخورد .او در میان آسمان ،تنها و غریب به
اطراف نگاه میکرد( »...صفحه )1حتی توصیف
روز نیز در فضایی مبهم و عجیب صورت میگیرد.
«آفتاب بسیار گرمی میتابید .آنقدر گرم که همه
آبها بخار شده و به هوا میرفت .بخارها تبدیل به
ابرهایی شبیه درخت گردو شده بودند .شاخهها
از دانههای فراوان گردو س��نگین بود .شاخههای
درخت گردو تمام آسمان را پوشانده بودند( ».صفحه  )24شاید تأکید
نویسنده بر روایت رمان در چنین فضایی ،القای فضای خفقانآور زمان
ی داده در سال  1320در تهران باشد؛ زمانی که به
داستان و اتفاقات رو 
نوعی جامعه در براب��ر تجاوز بیگانگان قرار میگیرد .درواقع این فضا به
القای مفاهیم مسخشدگی و رکود و تنزل انسانی کمک بسیار میکند.
با توجه به تس��لط حس��نزاده ب��ر فرهنگ م��ردم ایران و افس��انهها
و اس��طورههای روای��ی و ش��فاهی ،اس��تفاده از آنها در ای��ن رمان آن
را ب��ه کتاب��ی جال��ب و خواندنی ب��رای عالقهمن��دان به ای��ن حوزه
تبدیل کرده است.

عکس  :سوگل سلحشور  /تریبون هنر

رئیس انجمن سینماداران گفت :با توجه به آلودگی
هوا و کاهشی که در میزان مخاطب سینماها وجود
داشته است ،وضعیت فروش فیلمها و ادامه اکران
آنها میتواند در جلسه جدید شورای صنفی نمایش
بررسی و کارشناسی شود .محمدقاصد اشرفی در
گفتوگویی با ایسنا بیان کرد :بحران آلودگی هوا
در روزهای گذش��ته بر میزان ف��روش فیلمهای
در ح��ال اکران ،تأثیر گذاش��ته و این مس��ئله در
صورت ادامه یافتن باید به ش��کل دیگری بررسی
شود .وی در اینباره به س��ینمای تحت مدیریت
خود اش��اره کرد و افزود :در س��ینما ماندانا شاهد
کم ش��دن میزان مخاط��ب و ف��روش فیلمها در
روزهای گذش��ته بودهای��م و اط�لاع دارم که در
پردیسهای س��ینمایی هم همین وضعیت بوده
است ،البته در روز سهشنبه که بلیت سینماها نیم
بهاس��ت وضعیت بهتر بود اما نسبت به هفتههای
گذشته فروش قبلی را نداش��تیم .رئیس انجمن
سینماداران با اشاره به اینکه شاید بهتر بود دولت
به جز مدارس ،ادارات را هم تعطیل اعالم میکرد
تا آلودگی هوا هر چه سریعتر برطرف شود ،گفت:
با توجه به اینکه در ش��ورای صنف��ی نمایش هم
عضویت دارم بهنظرم میرسد که میزان کم فروش
فیلمها باید در جلسه شورای صنفی بررسی شود تا
اگر به دلیل آلودگی ،میزان فروش به اندازه فاحشی
پایین آمده و فیلمه��ا در معرض خطر قرار گرفته
باشند ،تصمیمگیری جدیدی صورت گیرد.

نمایندگان مجلس:
انتظار نداشتیم
عقبنشینیکنید

روایتی از رقابت دو برنامه بر سر بازیگر پیشکسوت

چرا ملک مطیعی از «آنتن» تلویزیون
کنار گذاشته شد؟
  زینب کاظمخواه
روزنامه نگار

ناصر ملکمطیعی سالها بود که در انزوا بهسر میبرد ،بازیگری که
در سالهای پیش از انقالب در فیلمهای زیادی ایفای نقش کرد،
یکبارهازیادهارفتوبرایخودشرفتگوشهشیرینیفروشیاش
نشس��ت و از دنیای هنر فاصله گرفت .او س��الها در انزوایش به
ش��یرین کردن کام مردم اکتفا کرد و چند سال بعدش هم که از
این کار خسته شد رفت در یک شرکت مشاور امالک مشغول شد
و خاطرات س��ینماییاش را دوره کرد .آن بازیگر عاشق سینما،
بعد از انقالب در ایران مانده بود و چرخ زندگیاش را هر طور بود
میچرخاند .در تمام این سالها کسی سراغ او نرفت تا اینکه نقش
خیلی کوتاهی را در «برزخیها» اثر ایرج قادری ایفا کرد که آن هم
اسمش در تیتراژ نیامد و کسی هم از بازگشت او به دنیای سینما
حرفی نزد .چند سال پیش در س��ال  92باالخره از او برای بازی
در فیلم «نقش نگار» علی عطشانی دعوت شد .فیلمی که باز هم
آنطور که باید دیده نشد و این بازیگر را دلسردتر کرد .او گفته بود
ب��ه این دلیل در فیلم «نقش نگار» ایفای نقش کردم که به مردم
بگویم همچنان با شما هستم ولی مردم به این فیلم اعتنایی نشان
ندادند .همه اینها باعث شد که ملکمطیعی دوباره به گوشه انزاوی
خودش برود وعطای سینما را به لقایش ببخشد.
در تمام این س��الها قانون نانوش��تهای وجود داش��ت که کمتر
کارگردان��ی از این بازیگر ب��رای بازی در فیلم��ش دعوت کند،
هیچوقت جایی خبر از ممنوعالتصوی��ری این بازیگر نبود ،اما با
این حال او همچنان از س��ینما دور ماند و این دور ماندن شامل
حال رسانه ملی هم میش��د .تا اینکه چند شب پیش اعالم شد
که باالخره بعد از سالها این بازیگر قدیمی برای اولینبار بعد از
انقالب روی آنتن تلویزیون خواهد آمد .مسعود کیمیایی هم حتی
به این خبر واکنش نشان داد و در یادداشتی نوشت :شنیدم که از
ناصر ملکمطیعی دعوت شده تا بعد از سالها مهمان یک برنامه
تلویزیونی (دورهمی) شود .اتفاقی که شاید باید خیلی پیشتر از
اینها میافتاد و حاال دیگر دیر اس��ت .دیری که همیشه هست و
انگار قرار نیست هیچوقت تمام ش��ود .او به غیبت این سالهای
ملکمطیعی هم اشاره کرد و متذکر شده بود :نباید در قبال غیبت
این هنرمند بیاعتنا باشیم .او در تمام این سالها فرصتی نیافت تا
هنرش را دوباره عیان کند .باید بگویم استعداد ناصر ملکمطیعی
تمام این سالها در تنگناها و محدودیتها پنهان ماند.
بعد هم در پایان یادداشتش گفته بود که دعوت از او بعد از این همه

سال به رسانه ملی چه فایدهای دارد و انتقاد کرده بود :حاال بعد از
گذشت این همه سال ،چه مدالی میخواهید بر گردن او بیاویزید؟
متأسفم ،بغض امانم نمیدهد که ادامه دهم.
قرار بود که بعد از  39س��ال این انزوا به پایان برسد و او به برنامه
«من و ش��ما» بیاید اما این برنامه یکباره قطع شد ،آن هم بر سر
رقابت کودکانه دو برنامه تلویزیونی.
برنامه تلویزیونی «کات» ماوقع را اینطور شرح داده است :ماجرا
از این قرار بوده که آرش ظلیپور ،مجری برنامه منوش��ما چند
روز پیش با همراهی عوامل برنامهاش ،از مدیران تلویزیون مجوز
حضور ناصر ملکمطیعی در تلویزیون را میگیرد .او سپس این
بازیگر کهنهکار و سرش��ناس را به برنام��هاش دعوت میکند و
ملکمطیعی دعوتش را میپذیرد و به شبکه شما میرود .برنامه
بهطورکامل ضبط و آماد ه پخش میشود.
طبق کنداکتور رسمی تلویزیون ،برنامه من و شما هر هفته جمعه
ساعت ۱۴از شبکه شما پخش میشود .به همین خاطر ،ظلیپور
و گروهش منتظر روز جمعه میماند تا آس خود را رو کنند .اما در
این میان اتفاق عجیبی رخ میدهدو آنهم اینکه خبر این ماجرابه
گوش مشاور ،دوست و همراه مهران مدیری میرسد و او در اقدامی
غیرحرفهای به مدیری پیشنهاد میدهد حاال که تا جمعه چند
روزی باقی است و مجوز حضور ملکمطیعی در تلویزیون هم چند
روز قبل صادر شده ،بهتر است آنها سریع ملکمطیعی را به برنامه
خود دعوت کنند و به برنام ه من و شما رودست بزنند! عجیبتر
آنکه مدیری پیش��نهاد همکارش را میپذیرد و ملکمطیعی را
بهس��رعت به برنامه خود دعوت میکند ت��ا افتخار اولین حضور
ملکمطیعی در تلویزیون به نام او و برنامهاش ثبت شود .عوامل
برنام ه من و شما که متوجه این ماجرا میشوند ،تصمیم میگیرند
همانطور که پی��ش از مدیری ،ملکمطیع��ی را به برنام ه خود
آوردند ،با هماهنگی مدیران شبکه شما برنام ه خود را این هفته
بهطور استثنا جلو بیندازند و روز چهارشنبه ساعت  ۱۹روی آنتن
ببرند تا برنام ه روز جمعهشان تحتتأثیر دورهمی قرار نگیرد.
اما ماجرا به اینجا ختم نش��د ،هنگامی که من و ش��ما روی آنتن
رفت به یکباره قطع ش��د و دلیل آن هم نقص فنی عنوان ش��د،
اما بعدترش روز جمع��ه و برنامه دورهمی هم آمد اما مصاحبه با
ملکمطیعیپخشنشد .تمامبحثهایصورتگرفتهدراینباره
به خاطر رقابتی بود که این دو برنامه داشتند تا زودتر این افتخار
را بهن��ام خود ثبت کنند که اولین نفر بودهاند که ملکمطیعی را
به تلویزیون آوردهاند ،رقابتی که تنها طرف بازندهاش دوباره این
بازیگر بود که همچنان در انزوایش ماند.

سینما

انتظارنداشتیم عقبنشینی کنید

ادامه از همین صفحه
جمال شورجه ،عضو شورای نمایش در این
برنامهگفتکهفیلمپروانهساختگرفتهبود
اما نظرات اصالحی در فیلمنامه لحاظ نشده
بود و با توجه اینکه این فیلم نظرات اصالحی
را انجام نداده بود و در اولین نمایش در سال
 92ایرادات زیادی داشت و در نتیجه دولت
وقت هم با نمایش این فیلم مخالفت کرد.
به هر حال«عصبانی نیستم»همچنان طبق
وعدههای داده شده اکران نشد و معلوم هم
نیستکهچهزمانیایناتفاقبیفتد.امادراین
میانمجلسیانهمبیکارننشستندوتعدادی
از آنها به وزیر ارشاد درخصوص این فیلم تذکر
دادند .احمد مازنی ،نماینده مردم تهران ،ری،

شمیرانات،اسالمشهروپردیسبههمراهعلی
مطهری درخصوص علت عقبنش��ینی از
اکران قانونی فیلم«عصبانی نیستم»به وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی تذکر دادند که این
تذکر را  ۱۱نماینده دیگ��ر هم امضا کردند.
این نمایندگان در نام��های گفتهاند« :فیلم
«عصبانی نیس��تم!» با مجوز قانونی تولید و
در مراحل بعدی اصالحات اعمال ش��ده اما
اطالعات واصله حاکی از تاخیر غیرموجه در
اکران این فیلم اس��ت .از وزیر محترم ارشاد
توقع میرود که عقبنشینی نکند و در مورد
اکران «عصبانی نیس��تم!» بدون فوت وقت
اقدام و نتیجه را گزارش کند».
محمدجواد فتح��ی ،محمدرضا بادامچی،

بهروزبنیادی،طیبهسیاوش،حمیدگرمابی،
قاسم میرزایی نکو ،عبدالکریم حسینزاده،
بهرام پارس��ایی ،غالمرضا حیدری ،فاطمه
س��عیدی و علی نجفی نمایندگانی که این
نامه را امضا کردهاند .حاال باید منتظر ماند
و دی��د که وزیر ارش��اد با وج��ود تذکر این
نمایندگان چه تمهیدی خواهد اندیشید و
باالخره فیلم«عصبانی نیستم»به روی پرده
میآید یا خیر. ...

