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ورژن هنری احمدی نژاد

آفتابیزد -گروه شبکه :همه ماجرا مربوط به اکران فیلم «من یک ایرانیام»
میشود .فیلمی که پیشتر کارگردانش یعنی محمدرضا آهنج در گفتوگویی اعالم
کرده بود «به روشنی به مردم توصیه میکنم این فیلم را نبینند!» این فیلم که به
تهیهکنندگی احمد نجفی ،بازیگر کشورمان است ،گویا مورد بیمهری در خصوص
نحوهاکران،قرارمیگیرد.همینمسئلهباعثاعتراضاحمدنجفی ازشورایصنفی
نمایش میشود و در فیلمی که از او در شبکههای اجتماعی منتشر شده خطاب
به این شورا میگوید«من د ِر شورای صنفی را گِل میگیرم! شورای صنفی نمایش
میخواهد فیلم من را نابود کند ».در نهایت این اعتراض با پادرمیانی اهالی سینما
پایان میگیرد و رئیس س��ازمان سینمایی دستور رسیدگی در مورد اکران فیلم
را میدهد .این فیلم از ۱۸بهمنماه به مدت یک هفته اکران ش��د و پس از یک
هفته ،اکران فیلم پایان گرفت .آنهم به این دلیل که گفته میشود این فیلم طی
شش سانس فقط دو بلیت فروخته است! در واقع این فیلم فاقد تماشاچی بوده است.
گل گرفتن در شورا!

با این وجود فیلمی در رسانهها و شبکههای اجتماعی در حال منتشرشدن است
که نش��ان میدهد خش��م احمد نجفی از نحوه اکران فیلم «من یک ایرانیام»
فروکش نکرده و به وعدهاش که گل گرفتن در ش��ورای صنفی نمایش اس��ت،
عمل کرده است .در این فیلم این بازیگر با خاک و آب ،گل درست میکند و د ِر
شورا را گِل میگیرد و در عین حال چنین اظهاراتی را مطرح میکند« :گفتم گل
میگیرم .حاال میتوانید بروید شکایت کنید که به اموال دولت صدمه زدم .این
برای دولت نیست ،برای شماهایی است که دارید با زندگی مردم بازی میکنید.
آقای ...اگر گذاشتم سینما را در دست بگیری ،آن وقت خواهیم دید .همه شما
علیه سینما هستید و هیچ کدامتان اهل سینما نیستید .شما به این سینما جفا
کردید .آقای رئیسجمهور این نتیجه مدارا با عده خاص تو این سینماست که
مردم را به اینجا میرساند ».جالب اینجاست که او از قبل خبرنگاران و عکاسان را
خبر کرده بود تا از اقدامش فیلم و عکس تهیه کنند!

درگیریخزهایاینستاگرام

آفتابیزد -گروه شبکه :افرادی در دنیای مجازی وجود دارند که نه تنها
بودنش��ان بیفایده است ،بلکه بدآموزی هم دارند .این افراد به واقع بیدلیل
و بر اس��اس مهمالتی که میبافند و اقدامات سخیفش��ان بهاصطالح شاخ
مجازی شدهاند .مثال در این فضا دو نفرند که بهشدت مورد نقد بوده و البته
منفور هم هس��تند ،ولی با این وجود از تعداد فالوئرهای باالیی برخوردارند.
البته شاید این تعداد فالوئر از روی سرگرمی ،جذب این دو نفر شدهاند! یکی
از این افراد نیازی به معرفی ندارد او همان پسر تلگرامی است که بعد از انتشار
عکسهایش با دخترهای فامیل(!) با جمله پلیس فتا حواسش به همه چیز
است ،معروف شد .او بعد از گذراندن دوران مجازاتش به ترکیه رفت و در آنجا
نیز با انتشار فیلمها و عکسهایی از خود باردیگر بر زبانها افتاد.
ام��ا دیگری فقط با یک جمله ،فضای مجازی را به تس��خیر خود درآورد.
جملهای با این مضمون «از این به بعد تمام هزینههات برای من میشود».
همین جمله کافی بود که بس��یاری با او ش��وخی کنند و دابس��مشهای
فراوانی را در این خصوص بسازند .بعد از آن بود که او هم به جرگه شاخهای
مجازی پیوست کسی که حاال بهعنوان آقای هزینه شناخته میشود .جالب
اینجاست که وی نیز ترکیه را برای اقامت خود انتخاب کرده است.
این دو نفر که س��عی دارند با نش��اندادن ثروتی که معلوم نیست از کجا
آم��ده به دیگران به قول معروف پُز دهند ،مدتی اس��ت ،برای یکدیگر در
فضای مجازی کری میخوانند آنهم با الفاظی زشت و ناپسند .در نهایت
بگومگوهایش��ان کار را بهجایی رس��اند که این دو نفر با یکدیگر در کشور
ترکیه درگیر شوند .در این درگیری کار به چاقوکشی و تیراندازی کشیده
شد .بهطوریکه به هم آسیب رساندهاند .حتی پس از پایان دعوا هر دو در

حمایت سردار آزمون از لیال حاتمی

ازاینرفتارهامتعجبیم

اما غالمرضا فرجی ،سخنگوی شورای صنفی نمایش در واکنش به رفتار احمد
نجفی گفت«:قاعده بر این است که باید مسائل و شکایتها بهصورت قانونی و
رسمی در شورای صنفی نمایش مطرح شود و تهیهکننده یا پخشکننده یک
فیلم شکایت خود را در شورا مطرح کند که ما به آن رسیدگی میکنیم ».وی
ادامه داد« :هیچ تخلفی درباره فیلم من یک ایرانیام به تهیهکنندگی احمد نجفی
به ش��ورا نرسیده است و ما از برخی رفتارها متعجب هستیم .اینگونه رفتارها
پسندیده نیست و اگر کسی شکایتی دارد ،میتواند آن را مکتوب به شورا ارائه
کند ».وی ادامه داد« :ش��ورای صنفی ،س��الن سینمایی در اختیار ندارد که آن
را به فیلمس��از یا تهیهکنندهای بدهد ،بلکه فقط توافقاتی که بین فیلمسازان،
تهیهکنندگان و پخشکنندگان با س��ینماداران منعقد میشود ،در شورا ثبت
میشود و ما میتوانیم به ش��کایتهایی که مطرح میشود ،رسیدگی کنیم».
وی در ادامه گفت« :احمد نجفی تهیهکننده فیلم سینمایی «من یک ایرانیام»
ششاس��فند با حضور در مقابل س��اختمان ش��ماره دو خانه سینما در حضور
خبرنگاران و عکاسان رسانههای ارتباطجمعی از طریق رسانهها از رئیس سازمان
امور سینمایی برای شفافسازی روند اکران فیلمش استمداد طلبید ».وی گفت:
«در پی این اتفاق ،محمدمهدی حیدریان ،رئیس سازمان سینمایی طی دستوری
به اینجانب خواست ضمن بررسی مسئله مطرح شده توسط احمد نجفی ،روند
اکران فیلم «من یک ایرانیام» را در راس��تای شفافس��ازی افکارعمومی ظرف
۲۴ساعت در اختیار رسانهها قرار دهم».

صفحه اینستاگرام خود الیو میگذارند و به هم فحاشی میکنند.
درگیری این دو فرد آنهم در خارج از کشور بهقدری تقبیح شده که عدهای
آن را مایه آبروریزی دانستهاند .ای کاش یاد بگیریم در شبکههای اجتماعی،
احمقها را معروف نکنیم.

~

احمد نجفی در اقدامی نمادین در شورای صنفی نمایش را گل گرفت
َ
َ
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رفیق کجایت را ِگل بگیرند!

طبیعی بود که انتشار عکسها و ویدئوی این حرکت با واکنشهایی روبهرو شود
و اغلب کسانی که موضع گرفتهاند ،در انتقاد عمل نجفی ،گفت ه و نوشتهاند و حتی
او را با احمدینژاد مقایسه کردهاند(!) نجفی در دوران دولت دهم عضو شورایعالی
سینما بود که رئیسجمهور وقت تشکیل داده بود.
در یک نمونه از این واکنشها غالمرضا موسوی ،تهیهکننده باسابقه که فیلمهای
«جنگ نفتکشها» و «بغض» را در کارنامه دارد در واکنش به این موضوع نوشت:
«رفیق عزیزمان ظاهرا ًمثل مرشدش دچار مشکل فراموشی شده است .حضرتش
در یک روز در بهترین سینمای پایتخت طی ششسانس فقط دو بلیت فروخته.
یعنی پنجسانس حتی یک نفر تماشاگر نداشته .رفیق کجایت را گِل بگیرند؟»

بسته بندی خالقانه آدامس

~

فرصتطلبینکن

واکنشکاربران

از سوی دیگر کاربران نیز اقدام احمد نجفی را مورد نقد قرار دادند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است«:به فیلمش مجوز پخش دادند ،فیلمش
االن اکران��ه ،ولی آنقدر کممخاطبه که تو این چند روز فقط ۱۲میلیون تومان
فروخته».
فرد دیگری نوش��ته است«:احمد نجفی با ِگلگرفتن د ِر شورای صنفی نمایش
در اعتراض به عدم اکران فیلمش ،شیوه جدیدی از اعتراضرو پایهگذاری کرد».
شخصی نیز عنوان داشته است«:احمد نجفی ،تعدادی عکاس و فیلمبردار برده ،د ِر
صنفی نمایش رو گِل بگیره .داداش اوال شما باید ب ّنا میبردی نه عکاس،
شورایِ
ِ
د ّوما خوب پوپولیسم رو از اونی که دولتش بهت بال و پر میداد یاد گرفتی!»
دیگری نوشت«:این احمد نجفی قشنگ یک احمدینژادی کالسیکه».
کاربران دیگر هم نوشتهاند« :من یک ایرانیام ،فیلمی که احمد نجفی تهیهکننده

آن است فقط ۱۲میلیون فروخته ،تازه آهنج ،کارگردان فیلم هم در مصاحبه با
جامجم گفته ،به تماشای فیلم من نروید ...احمد نجفی دیواری کوتاهتر از علی
س��رتیپی گیر نیاورده برای کمفروش بودن فیلمش!»«،احمد نجفی در اقدامی
هماهنگ با احمدینژاد در پی اصالح امور است .یکی بره به ایشون تفاوت گِل
مالیدن و ِگلگرفتن رو یاد بده .کارش زیادی نمادینه»«،فقط اون همه دوربین و
خبرنگار که از لحظه اول شروعکردن به ثبت نمایش احمد نجفی»«،اگر احمد
نجفی جای درمیشیان بود چه میکرد؟ اگر فیلمش مثل عصبانی نیستم میشد
چه میکرد؟ باید به درمیشیان تبریک گفت که اینقدر رنج برد ،اما ِگلبازی به راه
نینداخت .باید به سینماگرانی تبریک گفت که فیل م خوبشان را در جشنواره فجر
نپذیرفتند ،اما دم نزدند و د ِر جایی را گِل نگرفتند»«،حواسمون باشه احمد نجفی
اين كار رو واسه بازارگرمی فيلمش كرده»«،بهنظرم احمد نجفی داشت تمرین
بازیگری میکرد .خیلی خوب هم نبود باید تالششرو بیشتر کنه»«،جامعه رو
بهصورت نمادین در تقابل جامعه هنری یا هنرنما یا بیهنر میتوان مشاهده کرد!
ای کاش برآورد خردمندانهای از واژگان هنر داشتیم ،رسالت آن پیشکش»«،یه
هنرمند باید شخصیت هنرمند بودن رو داشته باشه .چاله میدونه مگه؟»

لحظه پرتاب خوردو به فضا

مدتی قب�ل کمپانی آمریکایی اس�پیس ایک�س ،بزرگترین
راکت خود با نام فالکون هوی را به فضا پرتاب کرد و خودروی
الکتریکی تسلا رودس�تر  2008را نیز به عنوان محموله ،در
باالترین بخش آن قرار داد تا به مخاطبانش قدرت این موشک
را در انتقال اجسام و انسانها به فضا نشان دهد.

یک توصیه

بههرحالازآنجاییکهنجفیجزءهنرمندانباسابقهکشورماناستبهتربودمسیر
بهتری را برای اعتراض خود انتخاب میکرد .این نوع مواجه میان هنرمندان زیبنده
اینقشرنیست.تالحظهتنظیماینگزارشتوضیحیازجانبنجفیمنتشرنگردید.
در صورت ارائه توضیح از سوی وی در شمارههای بعدی منتشر خواهیم نمود.

کامنت امروز

دوربین
مخفی؟!
محمدماکویی

طرف میگوی��د «من کی همچین حرفی زدم؟»
حرف از دهانش در نیامده ش��بکههای اجتماعی
مجازی را مملو از اصوات و تصاویر خویشتن دیده
و قبل از همه ،خود باور میکند که انصافا همچین
حرفی را بر زبان رانده است .طرف میگوید «اوضاع
و احوال مالی و اقتصادی ما همیش��ه خوب بوده
است» ،شبکههای اجتماعی مجازی با به تصویر
کشیدن هیکل نی قلیانی وی و اینکه با نشستن بر
ترک موتورسیکلت حتی کاله ایمنی هم بهعنوان

~

سیدمحمود رضوی دیگر تهیهکننده سینما که گرایشی اصولگرایانه دارد در توئیتر
خطاب به نجفی نوش��ته است« :کاش وقتی در عصبانیت و به تحریک دیگران
بهعنوان یک همصنف حرمت نگه نداشتید و درب بخشی از صنف را گِل گرفتید،
به تبعات آن هم فکر میکردید که شاید روزی همان دیگران ،دهان همه ما را گِل
بگیرند».منیژهحکمت،کارگردانوتهیهکنندهسینماهمدراینستاگرامشنوشته
است« :جناب آقاى احمدنجفى شما هشتسال د ِر این مملکت را گِل گرفتید.
یادتون��ه روزى که رئیسجمهورتون ملت ایران را خسوخاش��اک خطاب کرد،
شما پشتسر ایشان نیشخندتان تا بناگوشتان باز بود؟ یادتونه هشتسال ما را
خانهنشین کردید؟ یادتونه شما تئوریسین فرهنگى دولت آقاى احمدىنژاد بودید
و ما را تحقیر میکردید و ما مردم ،نگرانى و دلهرههامونرو با هم تقسیم میکردیم،
یادتون هست؟ ما خوب یادمون هست .لطفا و خواهشا فرصتطلبى نکرده و روى
موج اعتراضى سینماى مستقل نسبت به شرایط موجود سوار نشوید».

محافظ شخصی نداشته است نشان میدهند که
قبول مس��ئولیت کامال به وی ساخته و موجبات
از آب و گل درآم��دن او را بهراس��تی و درس��تی
ه��ر چه تمامتر فراهم کرده اس��ت .این روزها و با
گسترش ش��بکههای اجتماعی مجازی جا دارد
مردم ،مس��ئوالن را متوجه واقعیت کتمانناپذیر
لزوم پذیرش شبکههای مجازی کرده (چه اشکالی
دارد! بگذاری��د یکب��ار هم مردم ح��رف بزنند و
مسئوالن گوش کنند!) و به ایشان گوشزد کنند
ک��ه بهدلیل قرارگیری در برابر دوربین مخفی که
برخالف ایرانیها حافظه بلندمدت داشته و عالوه
ب��ر ثبت وقایع ،نس��بت به ضبط آنها نی��ز اقدام
میکند بهتر اس��ت بیش از پیش مراقب حرفها
و اعمال خود بوده و تا آنجا که امکان دارد از ایجاد

حساس��یتهای کاذب در مردمی که مدام ایشان
را رصد میکنند ممانعت بهعمل آورند .میگویند
دو نفر درباره میزان پیش��رفتها و موفقیتهای
چش��مگیر کشورش��ان در سالهای بس��یار دور
بحث میکردن��د .اولی میگوی��د :در کاوشهای
باستانشناس��ی مربوط به هزار سال پیش که در
سرزمینشان صورتگرفته سیمهایی یافت شده
که نش��ان میدهد نیاکان آنها در آن س��الها از
تلفن اس��تفاده میکردهاند .دومی برای اینکه کم
نیاورد «اینکه چیزی نیست» گفته و اظهار میدارد
که در کاوشهای باستانشناسی مربوط به دوهزار
سال پیش که در کشورش��ان انجام شده چیزی
یافت نشده و این نشان میدهد که نیاکان آنها در
آن سالها از بیسیم استفاده میکردهاند.

استاندارآذربایجان غربی:

~

مدیرانی که لغوجلسات را فراهم کردهاند با ذکر عدم توانایی در
ایفای مسئولیت از سمت خود استعفا داده وسریعا به استانداری
ارسال کنند.

آمیغی از َمجاز

آمیغ به معنی حقیقت و مراد از مجاز در اینجا فضای مجازی است.

مایاکوفس��کی ،شاعر و اندیش��هورز بزرگ روس
سخنی سترگ بر زبان آورده است...
هنر که اوج آفرینش زیبایی در سرش��ت آدمی
است ،بیگمان شایسته و بایسته است که جهان
را دگرگون سازد...
اگرچه به خُ ردی و تنها در جهان پیرامونیاش...

ب��ا نپاه��ش (مش��اهده) مان��دگاری وکارک��رد
دگرگونس��از آفریدههای فرهمند هنری چون
شاهنامه فردوسی در درازای تاریخ میهنمان ،به
روشنی و با پَرسونش(دقت) آنچه را در گفتار باال
آمده است را میبینیم...
عموفرزاد

