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ت هاى وااليى هستند كه خداوند
امام على علیه السالم  :ســخاوت و شجاعت خصل 
ى گذارد.
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حــدود چهار دهــه طول کشــیده کــه جامعه
موســیقیکارکــردهزحمتکشــیدهومبارزه
کرده و به اینجا رســیده تا اجازه داشــته باشــد
بــرای شــما کار کنــد و من اینجــا باشــم .فکر
میکنم در این شــرایط باید باهم باشــیم و به
جای عصبانی بــودن یا به جای پرخاشــگری
اینجوزمختوخشنراباموسیقیتلطیف
کنیمتابرایهمهماقابلتحملشود.

کارگردان مجموعه تلویزیونی
توگو با مهر
مسابقه «خانه ما» در گف 

صحبتهای این نوازنده در کنسرت
یکشنبهشب/ایلنا

بازهم سیل

سایه بیاعتمادی را کنار بزنیم
مریم شهبازی
خبرنگار

«ناامیــدی» و «بیاعتمــادی» واژههایــی هســتند کــه این روزهــا گریبان
جامعهمان را گرفتهاند .واژههایی که هرچند کارشناسان طی این سالها
مدام دربارهشــان هشــدار دادهاند اما در حال حاضر خــود را پررنگتر از
گذشته نشــان میدهند .پس از اعالم دیرهنگام علت سقوط هواپیمای
مســافربری اوکراین ،این واژهها بیش از پیش به سطح جامعه آمدهاند.
به همین دلیل با چهرههای فرهنگی و فعاالن عرصههای مختلف علوم
انســانی به گفتوگو نشستهایم تا راهکارهای برونرفت از این وضعیت
خطیر را برایمان بگویند .توصیه آنها توجه به خطر ادامه این روند است
و خواهان تالش مسئوالن برای بهبود وضعیت مذکور هستند.
ëëبهبرطرفشدنشبهاتکمککنید
امیرحســین زادگان مدیرمســئول نشــر «ققنوس» یکی از چهرههایی
است که ادامه این روند را به ضرر جامعه میداند و معتقد است که ادامه
این وضعیت به نفع هیچ کسی نیست؛ او با اشاره به برخی راهکارها برای
تلطیف فضای حاکم بر جامعه به «ایران» میگوید« :دولت و در شــکل
گســتردهتر آن حاکمیت ،طی ماجرای شهادت سردار سلیمانی موفق به
جلب اعتماد توده عظیمی از مردم شد .هرچند که متأسفانه با پاسخگویی
دیرهنگام به چرایی ســقوط هواپیمای مســافربری آن را از دست داد ».به
گفته حسین زادگان یکی از اثرات منفی و فوری این اتفاقات را طی روزهای
اخیر میتوان در توقف فعالیتهای فرهنگی و حتی دورشدن مخاطبان از
تولیدات بخش مهمی از جامعه دید که زیربنای توسعه در همه بخشها
به شمار میآید .مهمترین مطالبه و حتی درخواست این فعال فرهنگی از
مسئوالن و حتی اهالی رسانه کمک به برطرف شدن شبهات پیش آمده و

بازگویی صادقانه علتهای این اتفاق است.
ëëایندیوارشکستهرازودترترمیمکنید
علــی اکبرفرهنگــی ،فــوق دکتــرای ارتباطــات ســازمانی و از اســاتید
پیشکســوت دانشــگاه تهــران هم یکــی دیگر از کارشناســانی اســت که از
ضرورت تالش مســئوالن و حتی اهالی رسانه برای ترمیم دیوار شکسته
اعتماد میان مسئوالن و مردم به «ایران» میگوید« :مهمترین خواسته
همه ما ،فارغ از اینکه در زمره جامعه دانشگاهی باشیم یا دیگر طبقات
اجتماعــی این اســت که مســئوالن هر چــه زودتر درصدد شفافســازی
برآینــد؛ تاریــخ نشــان داده این مــردم از بهتریــن مردمان هســتند و در
صورتــی که مســئوالن صداقت به خرج بدهنــد از آنان حمایت خواهند
کرد ».این چهره دانشگاهی که صاحب تألیفات متعددی در رشتههای
علــوم ارتباطــات و مدیریــت اســت ادامه میدهــد« :در شــرایط فعلی
مســئوالن چارهای ندارند جــز عذرخواهی صادقانــه و از طرفی توجه به
اقدامات حمایتگرایانه .متأســفانه این بیاعتمادی گریبان رسانهها را
هم گرفته ،امیدوارم اهالی رسانه هم در راستای خواست مردم دست به
تحلیلهایی صادقانه از ماجراها بزنند».
ëëازعواقبادامهاینناامیدیغافلنشوید
علیاصغرمهاجری،پژوهشگرمسائلاجتماعیواستاددانشگاههای
تهران و شهیدبهشتی هم یکی دیگر از افرادی است که ضمن ابراز گالیه
درباره وضعیت رخ داده خواهان توجه مسئوالن به عواقب ادامه ناامیدی
و بیاعتمادی حاکم بر اجتماع است؛ مهاجری به «ایران» میگوید« :یکی
از کلید واژههای مهم جامعهشناسی سرمایه اجتماعی است .این سرمایه
هــم بدون برخورداری از ســه ضلع مهــم اعتماد ،شــفافیت و پویایی در
شبکههای ارتباطی و اجتماعی میان مردم فراهم نمیشود ».به گفته این
استاد دانشگاه جایگاه این سرمایه در مقایسه با دیگر سرمایهها از جمله
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاســی و ...به حدی اســت که خدشــهدار شدن آن

ایــن روزهــا کــه دو ســه ماهــی اســت کار جدیــد پیــدا
کــردهام پنــج کتــاب روی میزم اســت .یکــی «چگونه
گورخر راهراه شــد؟» نوشــته لئو گراســه و ترجمه کاوه
فیضالهــی که االن مورد بحث من نیســت .یکی هم
«قدرت بیقدرتان» نوشــته واتســاو هــاول و ترجمه
احســان کیانیخواه که با اینکه خیلی مرتبط است به
ایــن روزها اما باز هم مورد بحثم نیســت .بعدی یک
نمایشــنامه اســت که مجلس شــهادتخوانی اســت
بهنام «راســتپنجگاه» نوشته ســید محمد مساوات
کــه باز هــم مــورد بحث مــن در این نوشــته نیســت.
کتــاب بعــدی هــم مــورد بحــث مــن در ایــن نوشــته
نیســت کتاب شــعری قدیمی از هرمــز علیپور بهنام
«به گرمســیر» .اما کتابی که موضوع بحث این نوشته
اســت کلیات شعرهای حافظ موســوی است که چند
وقتی اســت نشــر نگاه منتشــر کرده اســت .کلیاتی که
شــعرهای چاپ نشــده بســیاری را در خــودش دارد.
کتابــی که ســرآغاز همــان اینجــا خاورمیانهای اســت
کــه در میانــه ایــن نوشــته بــه آن پرداختــم .یکــی از
کتابهایــی کــه خیلی پیشتر از موســوی چاپ شــده
بود نامش «شــعرهای خاورمیانه» اســت .این کتاب
یکی از دغدغههای مهم حافظ موسوی است .حافظ
موسوی در شعرهایش خیلی آدمی اجتماعی است.
یعنی همــه آدمها و تاریخ و بشــریت را میتوانید در
شــعرهایش ببینیــد .دغدغــه اجتماعــی همیشــه در
شــعر وجود داشته .اما در شــعرهای بعد مشروطه و
معاصر خیلی به روز شــده و کلیات نیســت .جزئیات
اســت .جزئیاتــی اســت از خاورمیانــهای که مــا در آن
زندگی میکنیم .نتیجهگیری کاربردی :میخواهم از
این نوشــته نتیجه بگیرم که شــما را بــه چالش کتاب
روی میــز کار دعــوت میکنــم .پیش خودتــان ببینید
کدام کتابها سر کار با شما هستند.

خبــــر
آخــــر

عرفان شفیعپور
منتقد

در ســالی کــه خیلیهــا معتقدنــد بهترین ســال
سینمایی دهه دوم هزاره جدید است ،نامزدهای
اســکار  ۲۰۲۰اعــام شــدند« .ژوکر» بــا  ۱۱نامزدی
پیشــتاز اســت و در کنارش «ایرلندی» »۱۹۱۷« ،و
«روزی روزگاری در هالیوود» هر کدام با ۱۰نامزدی
بیشتریــن ســهم را در میــان فیلمهای امســال
دارند .از دیگر نکاتی که اسکار امسال را نسبت به
دورههــای دیگر متمایز میکند تخصصیشــدن
رأیگیریهاســت .بــه عنــوان نمونــه در بخــش
بهترین تدوین انجمــن تدوینگــران رأی دادهاند
و در شــاخههای دیگــر هــم اوضــاع بــه همیــن
منوال اســت .در ایــن گزارش لیســت نامزدها در
بخشهای اصلی را مرور خواهیم کرد.
در رشــته بهترین بازیگر مرد آنتونیو باندراس
برای «رنــج و افتخــار» ،لئونــاردو دیکاپریو برای
«روزی روزگاری در هالیــوود» ،آدام درایــور بــرای
«داســتان ازدواج» ،واکین فینیکــس برای «ژوکر»
و جاناتان پرایس بــرای «دو پاپ» نامزد دریافت
اسکارهستند.رقابتاصلیمیانواکینفینیکسو
آدام درایور است .رقابتی که درایور در گلدنگلوب
بــه فینیکس واگــذار کرد .حاال بایــد دید اینجا چه
میشود .نفر سوم را باید لئوناردو دیکاپریو نامید.
نکته قابلتوجه دیگر ،نخســتین نامزدی آنتونیو
بانــدراس در اســکار اســت .ویلــم دفــو و رابــرت
پتینســون برای «فانــوس دریایی» و آدام ســندلر
برای «الماسهای نتراشــیده» از دیگر شانسها
بودندکهنامزدنشدند.
در رشــته بهتریــن بازیگــر زن ســینتیا آریوو در
«هریــت» ،اســکارلت جوهانســون در «داســتان

ازدواج» ،سیرشا رونان در «زنان کوچک» ،شارلیز
تــرون در «خبــر داغ» و رنه زلوگــر در «جودی» به
چشمرأیدهندگانآمدهاند.آکادمیدرسالهای
اخیر به فیلمهای بیوگرافیــک و بازیگرانش روی
خوش نشان داده .شــانس اصلی این بخش رنه
زلوگر اســت .منتقــدان بــازی او در نقــش جودی
گارلنــد را باشــکوه و حماســی توصیــف کردهاند.
از ســوی دیگــر بــا توجه بــه نامزدشــدن همزمان
اســکارلت جوهانســون در دو بخــش بهتریــن
بازیگر نقش اصلی و مکمل زن به نظر میرســد
جوهانســون در آن بخش شانس بیشتری داشته
باشــد .از نظــر آمــار هــم سیرشــا رونــان بــا چهار
نامــزدی پیاپــی در اســکار پس از جنیفــر الرنس،
دومین فردیســت کــه در تاریخ توانســته به این
رکوردبرسد.
بهتریــن کارگردانهای امســال ایــن چهرهها
هســتند :مارتین اسکورســیزی در «ایرلندی» ،تاد
فیلیپــس در «ژوکــر» ،ســم منــدس در «،»1917
کوئنتین تارانتینــو در «روزی روزگاری در هالیوود»
و بونــگ جونهو در «انگل» .پس از گلدنگلوب و
درخشش « »۱۹۱۷که شانس کمی از نظر رسانهها
داشــت حاال همه از فیلم سم مندس میگویند.
یــک درام جنگــی که به لطف فیلمبــرداری راجر
دیکنــز و برداشــتهای بلنــدش توانســته دل
منتقدان را ببرد .سم مندس در شب گلدنگلوب
بابتجایزهبهترینکارگردانیغافلگیرشدامااین
روزها او شانس اصلی برای مجسمه طالیی اسکار
است .از سویی دیگر مارتین اسکورسیزی با نامزد
شدنش در اسکار  ۲۰۲۰رکورد بیشترین نامزدی
را در بین کارگردانــان زنده دارد .از دیگر نکاتی که
پس از اعالم نامزدها روی آن مانور داده شد عدم
حضور هیچ کارگردان زنی در بین نامزدهاســت.

بهطور خاص گرتا گارویک برای «زنان کوچک».
بهتریــن فیلمنامههــا همچــون گذشــته دو
گــروه پنجتایــی هســتند .اقتباســیها ایرلنــدی،
جوجــو خرگوشــه ،ژوکر ،زنان کوچــک و دو پاپ؛ و
غیراقتباسیها چاقوکشی ،داستان ازدواج،1917 ،
روزی روزگاری در هالیوود و انگل .به نظر میرسد
این تنها شانس گرتا گرویگ برای بردن مجسمه
اســکار به خانه بــرای «زنان کوچک» اســت .او در
روزهای اخیر جایزه بهترین فیلمنامه را از دست
انجمن منتقدان گرفته .شانس اصلی فیلمنامه
اورژینــال هــم بــرای تارانتینــو و «روزی روزگاری
در هالیــوود» اســت .او بارهــا اذعــان کــرده آرزو
دارد رکــورد وودی آلــن را در بردن اســکار بهترین
فیلمنامــه بزنــد .نوا بامبــاک را هم از یــاد نبریم.
ش یافته جنبش مامبلکور اســت .جایی
او پــرور 
که فیلمنامههای شــخصیتمحور حــرف اول را
میزنند.
اما بهترین فیلم .این شاخه امسال روی عدد
 9ایســتاده.فــورد علیه فــراری ،ایرلنــدی ،جوجو
خرگوشــه ،ژوکــر ،زنان کوچــک ،داســتان ازدواج،
 ،1917روزی روزگاری در هالیــوود و انــگل .ایــن
بخشــی اســت که تمــام اعضــای آکادمی اســکار
حق رأی دارند .معادالت بشــدت پیچیده است و
اعالم شانس اصلی سخت .اما نام دو فیلم همه
را غافلگیــر کرد« :فــورد علیه فــراری» و «انگل».
فورد علیه فــراری به کارگردانی جیمز منگولد که
تا به اینجا خیلی جدی نگرفته شده بود در بخش
بهترین فیلم حضور دارد و «انگل» به کارگردانی
بونگ جون-هو مسیرش را از کن تا لسآنجلس
همــوار کــرده .با این همــه لحظه خوانــدن برنده
احتماالً شنیدن نام فیلم اسکورسیزی ،تارانتینو و
مندسمحتملتراست.

نه حق انتخاب داشتیم ،نه حق تصمیمگیری

کلمه تصمیم زمانی معنا دارد
کــه حــق انتخابی وجود داشــته
باشــد .اکــران فیلــم «امیــر»
بعــد از دو ســال در شــرایط
موجــود اجتماعــی ،در صورتی
نیما اقلیما
تصمیمگیری محسوب میشد
کارگردان فیلم
که دو ســال امکان اکران داشته
«امیر»
باشــیم ،حــق انتخــاب داشــته
باشــیم و منتظــر بهتریــن فرصــت مانده باشــیم .در
شــرایطی کــه عمالً مــا نه حــق انتخاب داشــتیم و نه
حق تصمیمگیری .اکران نشــدن فیلم در همان سال
اول تولید تا حدودی خودخواســته بــود .پس از دیده
شــدن «امیر» در جشــنواره سیو ششــم این تصمیم
خــود ما بود که فیلم را اکران نکنیم تا فرصت حضور
در جشــنوارههای خارجی را داشته باشیم .چرا که اگر

سایر سرمایهها را ناکارآمد میکند .مهاجری ادامه میدهد« :تنها سرمایه
موجود در اجتماع که به مرور زمان نه تنها کاهش پیدا نمیکند بلکه منجر
به افزایش دیگر ســرمایهها نیز میشــود همین بخش انسانی است .این
ســرمایه مهم در پــی وقوع اتفاقاتی که نیازی به بازتوضیح آنها نیســت،
تحتتأثیر سنگینی سایه بیاعتمادی خدشــهدار شده است ».مهاجری
معتقد اســت سرمایه اجتماعی کشــورمان از سوی ضلعهای شفافیت و
اعتماد با بحران روبهرو شده است؛ او در توضیح بیشتر میگوید« :اتفاقات
این سالها بویژه در یک ماه اخیر و حتی روزهایی که پشت سرگذاشتهایم،
خواه ناخواه مهمترین ســرمایه کشــورمان را تحت تأثیر قرار داده اســت.
با این حال شــهادت ســردار سلیمانی به شــکل معجزهآسایی بخشی از
ایــن اعتمــاد را به مســئوالن بازگرداند ،هرچند که در نهایت پاســخگویی
دیرهنگام به دلیل واقعه ســقوط هواپیمای مســافربری این فرصت را تا
حد زیادی سوزاند ».مطالبه این پژوهشگر علوم اجتماعی هم نظیر دیگر
کارشناســان علوم انسانی عذرخواهی رســمی از مردم و حتی در صورت
نیاز اســتعفای افرادی اســت کــه کنارهگیری آنان تا حدی شــرایط روحی
حاکــم بــر اجتماع را التیام میبخشــد .مهاجــری اما پیشــنهاد و مطالبه
دیگــری هم به عنــوان یکی از فعاالن جامعهشناســی از مســئوالن دارد:
«راهیابی و بهرهگیری از دانش متخصصان و پژوهشــگران علوم انسانی
بهطور خاص و دعوت از جامعهشناســان بهطور ویژه در مجلس شورای
اســامی یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از وقوع مجدد اتفاقاتی
است که روح جمعی و به تبع آن سرمایه اجتماعی را خدشهدار میکند».
توگو با چهرههای مذکور،
البته یکی دیگر از مطالبات مطرحشده در گف 
چــه چنــد تنــی که به نام آنان اشــاره شــد و چــه آنهایی که خواهــان درج
نام خود نبودند ،شــکلگیری احزاب سیاســی به شــکل واقعی و از سویی
واگذاری بخشی از مسئولیتهای اجرایی به تشکلهای مردمی در سطح
محلی و ملی است.

پیشتازی ژوکر ،ایرلندی 1917 ،و فیلم تارانتینو در جمع نامزدهای اسکار 2020

چالش کتاب روی میز کار

«امیــر» فیلمــی بــه کارگردانــی
و نویســندگی نیمــا اقلیمــا
یادداشت
و تهیهکنندگــی ســید ضیــاء
هاشمی در حالی از روز چهارشــنبه  25دیماه نمایش
عمومــیاش آغــاز میشــود که نزدیــک به دو ســال از
رونمایی اولیه فیلم در سیوششــمین جشــنواره فیلم
فجــر میگــذرد .نیمــا اقلیمــا در یادداشــتی از تصمیم
اکــران ایــن فیلــم بعــد از دو ســال آن هــم در روزهای
منتهی به جشنواره فیلم فجر و شرایط اجتماعی امروز
جامعه نوشته است.

نویسنده :هاروکی موراکامی
مترجم :مهدی غبرائی /انتشارات :نیلوفر

چهرههای فرهنگی -اجتماعی به سؤال «ایران» درباره راهکار برونرفت از وضعیت فعلی پاسخ میدهند

حرف
روز

شــاید شــما هــم جــزو آن دســته
ضدآفتاب از آدمهایــی باشــید کــه روی میز
مرغوب
کارتان چندتا کتاب پیدا میشود.
ستون سه شنبه کتابهایــی کــه میخواهیــد دم
دســتتان باشــد و میگذارید که
بخوانیدشــان یــا هــم فقــط کنار
دســتتان باشــد کــه قــوت قلب
باشــند .مــن هــم مثل برخــی از
بهاءالدینمرشدی شــما هســتم .روی میــز محــل
داستاننویس کارم کتابهایــی هســتند کــه بــا
خــودم ســر کار مــیآورم کــه بعضیوقتهــا نگاهــی
بهشــان بکنــم .اغلب هــم کتابهای راحتی هســتند
کــه وقتگیــر نیســتند .البتــه یک وقتــی بود کــه فقط
روی میــزم کتابهایــی بود کــه با خودم مــیآوردم و
میماند روی میز .روزی که کار قبلی را ترک میکردم
ســه کارتــن کتــاب بــا خــودم بــه خانــه برگردانــدم و
یکسال بیکار بودم .روزنامهنگاری یعنی بیکاریهای
پیدرپــی .این اســت که یــا بایــد روزنامه را ببوســی و
بگذاری کنار یا مثل بســیاری دیگــر از رفقا کاری دیگر
شــروع کنی .اما حــاال بحثام روزنامهنگاری نیســت.
بحــثام خاورمیانــه اســت .درســت همانجایــی که
شــاعر میگویــد اینجــا خاورمیانه اســت .اصــاً این
خاورمیانــهای بودن یعنی گرفتــاری و مصیبت و عزا.
البته بیــن خودمان هــم بماند که همیــن خاورمیانه
امتحــان خــودش را پــس داده و مــدام میشــود از
آن اســتفاده کــرد کــه خــب اینجــا خاورمیانه اســت و
همینطــوری همه چیز را از ســر خودمان بــاز کنیم و
شــانه باال بیندازیم و بگوییم همین اســت که هست.
بعــد هــم همینطــور ادامــه بدهیــم .حاال همــه این
حرفهــای بیربــط را کنــار هم گذاشــتم بــرای چه؟
بــرای اینکــه بگویم کــدام کتابهــا روی میزم اســت.

کیهان کلهر :جای پرخاشگری این جو
زمخت و خشن را با موسیقی تلطیف کنیم

قلبکودکانانعطافپذیر
است،اماوقتیشکلگرفت،
دیگرمشکلبتوانآنرابه
صورت اول درآورد .در بیشتر
مواردمحالاست.
کتابکافکادرکرانه

فیلــم وارد سیســتم اکــران میشــد امــکان حضور در
جشــنوارههای خارجی را از دســت میداد اما از ســال
دوم کــه تصمیــم بر اکــران گرفتیــم متأســفانه بنا بر
دالیلی کسی از فیلم پشتیبانی نکرد تا با پخش کننده
داخلی به توافق برســیم در نهایت پس از آشــنایی با
ســعید خانی و خانه فیلم و تعامل با آقای هاشــمی
تهیهکننــده ،شــرایط اکــران فیلــم مهیــا شــد و از روز
چهارشــنبه  25دیماه نمایش عمومــی «امیر» آغاز
میشود و در ادامه در گروه هنر و تجربه به اکران خود
پایان میدهد .به عنوان ســازنده حداقل تالشــم این
بوده که در ســاختار (فرم و محتوا) فارغ از قضاوتها
بــه روز و متفــاوت عمل کنیــم تا مخاطــب فیلمی را
ببینــد که پیــش از این خیلــی درگیر آن نبوده اســت؛
بخشــی از زیباییشناسی زیست مخاطب به انضمام
ســوژهای کــه قرار اســت کمک کنــد تا مخاطــب را در
تعاملــی دراماتیــک با محتوا قرار دهد تا شــاید فیلم
در مجمــوع بهتر دیده و شــنیده شــود« .امیــر» فیلم
سختی است و دیدنش یک مقدار جرأت میخواهد.
چــرا کــه تــم اصلــی آن دربــاره مســئولیتپذیری
آدمهاســت طوری که انکار مشکالت جایی گریبانگیر
کاراکترهــا میشــود و احتمــاالً مخاطبانــی کــه چنین
خصوصیاتی دارند از فیلم لذت ببرند« .امیر» سعی
میکند بخشــی از وجود خودمان را به خودمان نشان
بدهــد و دیــدن «امیــر» به نوعی نــگاه کردن بــه آینه
اســت .البتــه ایــن روزها نــگاه کــردن در آینه هــم کار
سختی است و جرأت میخواهد.

عکس نوشت

رقابت عکاســی از آسمان شــب به مناســبت صدســالگی اتحادیه بینالمللی نجوم و بهعنوان پروژه برگزیده این اتحادیه و با هدف آگاهی
بخشــی در مورد آســمان شــب در کنار لزوم حفظ و نگهداری از میراث ملی ایران برگزار شــد .نام این مســابقه را «میراث آسمان» گذاشتند و
در مراســم اختتامیــهاش ،علیرضــا قلینژاد ،معــاون فناوری و کاربردیســازی پژوهشــگاه میراث فرهنگی ،جــال روحانی ،مدیــر بازاریابی
اســنپتریپ و ســعید جعفری ،دبیر روابط بینالملل تیم ســاروس حضور داشــتند و در ادامه پیام ویدئویی اوین دیشــوک ،رئیس اتحادیه
بینالمللی نجوم برای حاضران پخش شد .عکسی که میبینید ،یکی از عکسهای برگزیده این جشنواره است / .عکس :علی حسن زاده

در روزهایی که مردم سوگوارند
شهروند
و غمگین صداوســیما با پخش
مجـــازی
برنامــهای از شــبکه افــق بــه
یگانه خدامی
خشــم و ناراحتــی آنهــا دامــن
زد .در برنامــه «جهان آرا» نادر
طالــبزاده و محمدصــادق
هشتـگ
#کوشکی کوشــکی میهمــان برنامــه
حرفهایــی زدنــد کــه واکنش
زیادی بهدنبال داشت.
کاربــران زیــادی فیلمهایــی از ایــن بخشهــای
برنامه را بازنشــر میکردند و دربارهاش با هشــتگ
طالبزاده و کوشــکی مینوشــتند .حتی بســیاری
از کاربــران اصولگــرا هــم خواســتار توضیــح و
عذرخواهــی ایــن دو نفــر بودنــد« :آقای کوشــکی
وقتــی دو ماه پیش در اظهارنظــری عجیب مدعی
شدند «شوکران مشترک حوزه هنری و شبکه چهار
بهصــورت مبنایی با دین و حکومت دینی مشــکل
دارد» ،چنین گفتاری از ایشــان بعید نبود!» ،آقای
کوشــکی به چه اجازه و حقی دربــاره ناموس مردم
حرف میزنی؟ قاســم ســلیمانی بــرای همه مردم
ایران میجنگید.
برای همــه ناموس ایــران ،حتی بــرای مخالفها،
بین مردم خط کش نمیگذاشت فرق حاج قاسم
و امثــال تــو همیــن اســت .اســتاد ،نه از سیاســت
چیــزی میدانی نــه از اخــاق»« ،انــواع التهای
تهرانی و شهرستانی را دیدهام ،محال است درباره
خانومــی آنهــم اهــل فرهنــگ اینطــوری حرف
بزنند ،محال محال محال»« ،همیشه حق و باطل
بین انقالبیها و براندازها یا کاســه لیسهای غربی
نیست.
دیشــب در برنامه جهــان آرا آقای کوشــکی حرفی
زدن درباره خانم بنــی اعتماد که ای کاش میمردم
و همچیــن جملــهای از یــه فرد بــا ســوابق انقالبی
نمیشــنیدیم .گاهی هم ما برای دفاع از حق دچار
باطــل میشــیم .کاش ایمان مــون ســقوط نکنه»،
«کــف گیر رســانه ملی بــه تــه دیگ خورده اســت
کــه کســانی را بــرای بیــان جمالتــی که در شــرایط
خاص کنونی حداقل از نظر ســواد رســانه مخرب و
عصبانیکننــده اســت  ،مقابل گوش و چشــم قرار
میدهنــد کــه بدآمــوزی و عصبانیــت بــه همراه
دارد»« ،خانم رخشــان بنی اعتماد از صدا و سیما،
تهیهکننده آن برنامه و کوشــکی شــکایت کند»« ،
برخی نمونــه بارز ایــن حرفه که تحصیــات و دنیا
دید ه بودن شــعور نمیاره .یا بهتــره بگیم معرفت
هم نمیاره.».
شــما چطــور اســتعفا نمیــدی آقــای مجــری؟ ،
«خداوکیلی کســی هســت که از چرندیات کوشکی
حمایت کنه؟! خوشــش بیــاد از حرفهاش؟ یعنی
چی که میگی شــاید شما خوشتون بیاد داعش بیاد
پهلوتــون؟!»« ،تحلیل شــرم آور اســتاد دانشــگاه
کوشــکی پ.ن :ایــن طــور حــرف زدن شــرم آوره
میخــوای از ســپاه دفاع کنی درســت دفــاع کن»،
«ایــن آقــای طالــبزاده رو از زمان برنامه ســینما
مــاورا شــبکه  ۴بــا اجــرای دکتر علــی اکبــر عالمی
میشناســم .اون موقع به اســم مدرس در دانشگاه
بریتیش کلمبیا میاوردنــش و خیلی حرفای خوبی
میــزد در نقد فلســفی فیلما حاال به ایــن وضعیت
افتاده».

