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مسعود اطیابی، کارگردان، از امروز و آینده سینمای 
ایران زیر سایه کرونا می گوید:

»قهرماِن« اصغر فرهادی، به اکران 
فیلم »دینامیت« کمک کرد

است  معتقد  کارگردان،  اطیابی،  مسعود   - فرهنگی  بخش 
هم افزایی در سینمای ایران، می تواند به کم تر شدن زیان های 
کرونایی به این صنعت- هنر شود.او در این باره توضیح می دهد: 
»دربازه زمانی اوایل اکران »دینامیت«، مصادف با مطرح شدن 
نام »قهرماِن« اصغر فرهادی و خبرسازشدن سینمای ایران شد؛ 
خبرساز شدنی که اتفاقا به فروش فیلم ما هم کمک کرد. یا 
پرده  روی  »دینامیت«  با  هم زمان  گردو«  که »درخت  اکنون 
و  سینما  تبلیغ  انگار  می کند،  را  خودش  تبلیغ  وقتی  است، 

به نوعی تبلیغ فیلم ما را هم می کند.«
خبرآنالین  هاوس  کالب  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
فردا چه  از کرونا؛  ژانر وحشت  ایران در  با موضوع »سینمای 
می شود؟« دیشب )دوشنبه ۲۲ شهریور(، با حضور گروهی از 
کارگردانان، تهیه کنندگان، سینماداران و کارشناسان و منتقدان 
برگزار شد.  یکی از مهمانان این نشست، سیدمسعود اطیابی، 
کارگردان سینما بود که این روزها کمدی »دینامیت« را روی 
پرده دارد که در دو ماه گذشته، توانسته بیش از ۱۰ میلیارد 

تومان بفروشد. 
از  با بیان این که »کرونا شرایط کل کشور و  اطیابی، در آغاز 
می توانست  »کرونا  گفت:  داد«  تغییر  را  جمله شرایط سینما 
برنامه های  و  کالن  سیاست های  در  بازنگری  برای  فرصتی 
اساسی ما در سینما باشد. فرصتی که از آن استفاده نکردیم و 
درواقع زمانی را که می توانستیم صرف تعمیر قطار متوقف شده 
سینما و تصحیح نحوه مدیریت کالن، رابطه دولت، اصناف و 
هنرمندان و تغییر چرخه تولید و توزیع کنیم از دست دادیم. 
با  نیز  از کرونا  ایجاد نکردیم و طبیعی است که بعد  تغییری 
همان شرایط قبل ادامه خواهیم داد و مخاطب مان افزایش پیدا 

نخواهد کرد.«  
کارگردان فیلم سینمایی »دینامیت« ادامه داد: »بحث صنعت 
سینما یک چیز است و بحث تامین نیاز مردم یک چیز دیگر. 
اگر در حال حاضر مشتری فیلم های کمدی روزبه روز بیشتر 
می شود، دلیل دارد و دلیلش تنزل سطح سلیقه مخاطب نیست، 
بلکه نیاز مخاطب به خنده و فیلمی است که روحیه اش را عوض 
کند و به گمان من با توجه به بحرانی که در حال پشت سر 
گذاشتنش هستیم، تا چند سال آینده نیز همین طور خواهد 
بود. امروزه نیاز جامعه به فیلم مفرح و سرگرم کننده بیشتر 
است تا فیلمی که کار دیگری کند یا جنبه تجربی داشته باشد.«  
او با اشاره به آن چه مدیریت بد ممیزی خواند، ادامه داد: »این ها 
دست  و پای فیلم ساز بسته است؛ این که چند سلیقه متشکل 
نفر روبه روی هم نشسته اند، قصاوت می کنند و  از ۸، ۹، ۱۰ 
معتقدند قضاوت شان باید عملیاتی هم بشود، این قابل قبول 
شده  تشکیل  کسانی  از  شوراها  که  این  خصوص  به  نیست. 
برای شورای صدور  معتقدم  نیستند.  کارشناس هم  است که 
پروانه ساخت و نمایش باید کارشناسانی دائمی تعیین شوند، 
نه کسانی که عمال حضور ندارند و جایی برای تعامل فیلم ساز با 
خود باقی نگذاشته اند. همچنین به عقیده من تغییرات بسیاری 
باید به سرعت در سیستم مدیریت سینما اتفاق بیفتد و تشکل ها 
در حد مدیرکل پایین بیاید و نیازی به این حد از گستردگی 
نیست.«   اطیابی افزود: »سومین معضل ما، نوع مناسبات مان 
اکران،  در چیدمان  مثال  به عنوان  است.  فیلمسازی  در حرفه 
به تبع هرکدام، دیگری را  با هم می افتند و  پنج فیلم کمدی 
هم  می توانستند  هرکدام شان  که  حالی  در  می برند.  بین  از 
با فیلم هایی از ژانرهای مختلف اکران شوند.« او درباره  زمان 
هم افزایی در سینمای ایران توضیح داد: »بازه زمانی اوایل اکران 
»دینامیت«، مصادف با مطرح شدن نام »قهرماِن« اصغر فرهادی 
و خبرسازشدن سینمای ایران شد. خبرساز شدنی که اتفاقا به 
اکنون که »درخت گردو«  یا  ما هم کمک کرد.  فیلم  فروش 
تبلیغ خودش  وقتی  است،  پرده  با »دینامیت« روی  هم زمان 
را می کند، انگار تبلیغ سینما و به نوعی تبلیغ ما را هم می کند. 
درواقع زندگی و پویایی سینما به ادامه حیات ما در کنار یکدیگر 
بستگی دارد و این که کنار هم کار کنیم و به هم اجازه کار 
کردن دهیم.«   این کارگردان در بخش دیگری از صحبت هایش 
ایران هر فیلمی که ساخته می شود  گفت: »نمی دانم چرا در 
حتما باید اکران شود؟! به عقیده من بعد از فصل کرونا، باید 
تکلیف را مشخص و اعالم کرد که فیلمی ممکن است ساخته 
اما اکران نشود. فیلمی که مخاطب را به سینما جذب  شود، 
نمی کند باید با این نکته کنار بیاید. چراکه مخاطب هر فیلمی را 
نخواهد دید و وارد هر سالن سینمایی نخواهد شد و یا باید یکی 
از نیازهایش را پاسخ دهید یا حرفی برای گفتن داشته باشید.«

منتقد  و  کارگردان  لطفی،  محمدرضا  نشست،  این  ادامه  در   
به  نیاز جامعه  درباره  اطیابی  به صحبت های  اشاره  با  سینما، 
و  کنون  »تا  گفت:  انتقادی  سخنانی  در  مفرح،  فیلم  ساخت 
مخصوصا پیش از کرونا، فیلم های کمدی زیادی ساخته شده 
مردمی  ما  و  ندارند  روحیه  مردم  هم  هنوز  چرا  پس  است، 
عبوسی داریم؟ این جریان فرهنگی است که سلیقه را می سازد. 
فیلم های  پُرفروش ترین  »قرمز«،  و  کشی«  »سگ  زمانی  یک 
سینمایی بودند، یک زمانی یک سوم جمعیت ایران به تماشای 
خنده  باعث  فیلم ها  این  از  یکی  کدام  نشستند.  »عقاب ها« 
مخاطب می شد؟«  در پاسخ به این سخنان، اطیابی پاسخ داد: 
»موافق حرف تان هستم. من »عقاب ها« را سه بار تماشا کردم 
و هربار هم به خاطر جنبه مفرح آن به سینما رقتم نه جنبه 
تلخ مثل »متری  و  فیلم اشک آور  ما می توانیم یک  فرهنگی. 
شیش و نیم« بسازیم اما در ژانر خودش مفرح باشد. منظور 
من، تنها ساخت فیلم کمدی نبود، بلکه ساخت فیلمی بود که 

ارزش دیدن داشته و سرگرم کننده باشد.«

کالم و سخن، ارزش های هستی
* محمدتقی مرتاض هجری

از هر در سخنی چهاردهمین کتاب استاد 
سید نوری کیافر توسط انتشارات شادمان 
منتشر  نسخه   ۱۰۰۰ تیراژ  با  الهیجان 
هرگونه  بدون  یادداشت  این  انگیزه  شد. 
تعارف نه چندان با نگاه موسع نقادی، بلکه 
بیشتر ادای احترام به شخصیتی است که 
در سال های زندگی عمر گرانمایه خود را 
بیهوده سپری نکردند و بیش از هر چیز با 
اندیشه و منش فرهنگی همراه با فضیلت 
اخالقی در امور اجتماعی مصروف گردید. 
دادن  نشان  در  ایشان  بی دریغ  تالش 
فضایی آرام و صمیمی، دوستی و مهر و در 
هماوایی و همنشینی با جامعه فرهنگی خود گویای علو طبع و بزرگمردی به 
عنوان انسان فرهیخته در عرصه فرهنگ و اندیشه بر کسی پوشیده نیست. 
باشد که روزگاری دراز هم چنان پویا و پرتالش شاهد نوشته ها و آفرینه های 

جدیدی در عرصه های گوناگون باشیم.
نویسنده در کتاب از هر در سخنی این بار کالم نخست خود را با ذهنیتی 
آئین  است.  ساخته  مطرح  اندیشه  برانگیز  پرسش  اصل  سه  از  برخاسته 
واقعیت نگری در فراسوی مصلحت گرایی، پذیرش زیبایی ها و خوبی و راستی 
و درستی و احترام در گفتار و کردار از مواردی است که با نگرش تاریخی و 
تحلیلی و با استعانت از کالم بزرگان و شخصیت های مطرح تاریخی به رشته 
تحریر درآورده است. اینکه تاریخ و تاریخنگری از دلمشغولی های نویسنده 
است شکی در آن نیست. نه فقط در این کتاب که در دیگر آثار به چاپ 
رسیده نویسنده نیز می توان به وضوح به چنین مواردی اشاره کرد. از جمله 
رویدادها و حوادث تاریخی اجتماعی ایران و جهان که با واکاوی و تحلیل به 
آن پرداخته است. کتاب حاضر مشتمل بر مطالب گوناگون، گلچینی از آن چه 
در دوره های تاریخی فراهم آورده انتخاب شده است. یعنی هر یک از عنوان 
فهرست شده اختصاص به موضوع خاصی دارد که نویسنده با گزینش خود به 

ارایه بخشی از کل مجموعه پرداخته است.
نویسنده در این کتاب درس تاریخ نمی دهد یا بخواهد علل تاریخی آن را از 
نگاه جامعه شناسی مطرح کند. به نظر می آید تاثیرات ایشان از رویدادها و 
جریان های سیاسی و اجتماعی در دنیای گذشته بیشتر متوجه جامعه ایران 
بوده است که در روزگار کهن با برخورداری از اندیشه خردگرایی در جامعه آن 
روز، بی تاثیر بر دیگر کشورها و نحله های فکری و اندیشه نبوده است که سر 

برآوردن ایران هم چون ققنوس وار از پس سال های پرآشوب و درگیری های 
ایلی و طایفه ای و قومی و بعضا با یورش مهاجمان بیگانه که از تبار ترک و 
مغول و تاتار به ایران هجوم آوردند باید در اندیشگی مردمان این سرزمین 

جستجو کرد که پس از مدتی در فرهنگ ایران زمین مستحیل شدند.
را در  بر گفته ها و نوشته های دیگران فرهنگ متعالی  با تحلیلی  نویسنده 
باز نمایی  اندیشه خردگرایی می داند. برای دستیابی به حقیقت و  راستای 
مفاهیم آن، اصل صداقت و صراحت را در گفتگو مطرح می کند تا شخصیت 
وجودی انسان ها آن گونه که هست نمایانده شود. و در ادامه گفتار هر جا 
نیز  اقوام  دیگر  بر  آن  تاثیر  و  ایرانی  فرهنگ  از  کرده  ایجاب  ضرورتی  که 
اشاره داشته است. از طرفی ضمن بررسی موضوعات فهرست شده، به طور 
اجمال و مختصر به بیان و شرح مطالبی می پردازد تا چگونگی تاثیرپذیری 
آن را یادآوری کند. من جمله فلسفه میترائیسم و نمادهایی که بعد بخشی 

از فرهنگ و آیین پرسش برانگیز ادیان و دیگر فرهنگ ها قرار می گیرد. رم 
باستان و شکل گیری مسیحیت از مواردی است که بدان اشاره دارد. تعلیمات 
مسیح و کتاب انجیل را هم آمیخته ای از فلسفه میترائیسم معرفی می کند که 
بیش از پنج قرن پیش از ظهور عیسی مسیح رواج داشته است که این خود 

موضوعی است که نگاه دقیق تر را به دنبال خواهد داشت.
اما واقع امر آن است که اشاره به منابع و نوشته های تاریخی که در متن به 
آن تاکید شده است، چندان برای اهل نظر دور از ذهن و ناآشنا نیست. شرح 
موجز و خالصه شده از تاریخ ادیان و ارجاع آن به کتاب های عهد عتیق یا 
سیر در تاریخ سومریان و قانون حمورابی دنیای باستان جدا از تکراری بودن 
داستان، از مواردی است که در شرایط امروزی مشکل بتواند مورد توجه قرار 
گیرد. چه، کالم و نوشته های گذشته که در دوران و زمان های خاص و در 
نسبت با وقایع و رویدادها شکل گرفته، فارغ از جنبه ارزشی تاریخی کمتر 
با تحلیل امروزی مورد بررسی قرار می گیرد. هرچند هدف نویسنده بیشتر 
بیان خرد و تفکر اندیشگی انسانی در شرایطی از تضادها و نابسامانی ها است 
و اینکه با چه نگرشی می توان به رویدادهای امروزی پرداخت و به گره گشایی 

امیدوار بود.
را  با نوشتن و سخنرانی، مباحثی  نویسنده در همه سال هایی که  بی شک 
در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی مطرح کرده اند بیشتر دغدغه مند 
اخالق و پیگیر رفتارهای جامعه بوده است که با حرفه اصلی که معلم تاریخ 
بوده ارتباط داشته است. آن جا که در پایان کتاب و در کالم آخر از عدم ریشه 
دواندن اخالق در فرهنگ مردم و از تزلزل عقیده و از بی عهدی  هم می گوید 
و در ادامه می نویسد: این همه انحطاط اخالقی و سقوط همگانی ناشی از 
چیست و از کجا آمده است. ریشه آن در کجا نهفته بود؟ و این در حالی است 
که از آموزه های کهن با واژه هایی هم چون کردار نیک، گفتار نیک و پندار 
نیک نیز آشنا بودیم و آن را سرلوحه زندگی خود می دانستیم.  از یاد نبریم که 
جمع آوری یادداشت های پراکنده در گذر زمان و فراهم آوردن آن در دفتری 
با مجموعه ای از نوشته ها و جمالت قصارگونه از بزرگان اندیشه و خرد در 

جهت کمک به ارتقای جامعه خود نوعی مزیت فرهنگی محسوب می گردد.
ضمن اینکه مواردی که در ابتدای کالم بدان اشاره داشته، هم چنان تا پایان 
کالم به آن پایبندی داشته است. هرچند اگر کتاب از هر دری سخنی به رغم 
آن عده افراد که به مطالب آن با نگاه دگرگونه می نگرند، مورد پسند آنان 
واقع نگردد که نفس نداشتن در شرایط سخت و دشوار سالمندی و همه را 
به شور و تالش یگانگی خواندن موهبتی است گرانقدر و فرصتی است که 
باید قدردان خیلی کسان بود که بها دادن به اندیشه، کالم و سخن رسیدن 

به انسانیت و ارزش های هستی است.

سعید راد: 

قرار بود »ناخدا خورشید« را من بازی کنم
بخش فرهنگی - به مناسبت روز ملی سینما ناگفته های »سعید راد « از 

پیشکسوتان عرصه بازیگری سینمای ایران را بخوانید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، به نقل از روابط عمومی موزه سینما، سعید 
راد با بیان اینکه متولد محله سنگلج است، گفت: زمانیکه ۵ ساله بودم پیش 

عموها، پدربزرگ و مادر بزرگم بودم و با آنها 
از سنگلج به شمیران آمدیم؛ درواقع من بچه 

شمیران هستم.
وی درباره حضورش در فیلم »صادق کرده « 
ساخته ناصر تقوایی بیان داشت: تهیه کننده 
کرده  صادق  در  من  حضور  موافق  فیلم  این 
نبود. حتی یکی از بازیگران برای تهیه کننده 
نوشته بود که اگر سعید راد نقش صادق کرده 
را بازی کند دیگر در آن دفتر فیلم بازی نمی 
کند و این حرف باعث رنجش من شده بود. به 
ناصر تقوایی گفتم دیگر نمی آیم و او در پاسخ 
به من گفت »یا صادق کرده را تو بازی می کنی 
یا من در آن دفتر فیلم نمی سازم« و در نهایت 

من نقش فیلم بازی کردم.
صادق  تهیه کننده  مخالفت  علت  درباره  وی 
در  وثوقی  بهروز  اینکه  دلیل  به  گفت:  کرده، 
آن دفتر فیلم های زیادی از جمله گوزن ها و 
خاک را کار کرده بود و این نقش را برای او 
بود  قرار  را  تنگسیر  نقش  بود.  گرفته  درنظر 
شد  داده  وثوقی  بهروز  به  که  کنم  بازی  من 
و انتخاب درستی بود شاید من نمی توانستم 
آن  نادری می خواست  امیر  که  آن شکلی  به 

نقش را درآورم.
سعید راد با بیان اینکه قرار بود در فیلم »ناخدا خورشید« ساخته ناصر تقوایی 
بازی کند، گفت: داریوش ارجمند آن نقش را بسیار خوب بازی کرد اما اگر 
من حضور داشتم به شکل دیگری می شد زیرا من اسحله وینچستر گرفته 

بودم و در خانه تمرین می کردم که نشد بازی کنم .
وی با بیان اینکه » سفر سنگ« برای او یک شناسامه بود ، گفت: از مسعود 
کیمیایی در بازیگری درس های زیادی گرفتم. در شروع فیلمبرداری تیپ 
 ، دارد  ایراد  کار  جای  یک  می گفت  کیمیایی  مسعود  و  درنمی آمد  ُکردی 
من هم خیلی ناراحت شده بودم یک دفعه آقای کیمیایی با بلندگویی که 
در دستش بود با صدای بلند گفت سعید مشکل را پیدا کردم، گام هایت را 
بلندتر بردارو درست همان چیزی شد که می خواست. این جزئی نگری یعنی 

کارگردان به خوبی صحنه را می شناسد.
سعید راد خاطرنشان کرد: در فیلم »خط قرمز« که یکی از کارهای خوب 
به  من  که  می کرد  نقاشی  را  حرکت ها  طوری  کیمیایی  مسعود  است  من 
راحتی متوجه می شدم باید چه کاری انجام بدهم یعنی من را از یک فضای 
معمولی درمی آورد و به یک آدم عصبی که خون باال می آورد و در حین حال 

امنیتی بود، تبدیل کرد. در آن زمان کارگردان های خوب زیاد نبودند و وجود 
کارگردان هایی مانند مسعود کیمیایی نعمت بود.

وی درباره دستمزد بازیگرها نیز توضیح داد: دستمزد محمدعلی فردین از 
همه ما بیشتر بود و بعد از او بهروز وثوقی و بعد من. البته دستمزدها متغییر 

بود. به عنوان مثال، دستمزدی که من برای فیلم »هدف« به خاطر پورسانت 
گرفتم از فردین بیشتر بود. زمانیکه فردین دستمزدش ۳۰۰ هزار تومان و 
بهروز وثوقی هزار۲۰۰ هزار تومان می گرفت دستمزد من ۱۵۰ هزار تومان 

بود .
وی با بیان اینکه قصه »عقاب ها« جدید بود گفت: در این فیلم سکانسی که 
من با اسلحه عراقی ها را می زدم و جمشید هاشم پور از هلی کوپتر می پرید، 
خیلی واقعی و طبیعی بود. یادم می آید وقتی برای اولین بار در سینما این 
فیلم را می دیدیم زمانیکه هاشم پور از هلی کوپتر می پرید مردم دست  زدند. 
مردم در فیلم ها قهرمان را دوست داشتند و در مقابل بازی ها در فیلم واکنش 

نشان می دادند. متاسفانه در حال حاضر سینمای ما قهرمان ندارد.
وی درباره همکاری خود با احمدرضا درویش در فیلم »دوئل« نیز توضیح 
داد: آقای درویش من را خیلی دوست داشت و انصافا در فیلم دوئل پای من 
ایستاد. در آن زمان که از من دعوت کرد تا در این فیلم حضور داشته باشم 
فیلم »متولد ماه مهر« او هم اکران بود که به من گفت »متولد ماه مهر« در 
سینما آفریقا درحال اکران است دوست دارم شما این فیلم را ببینید و با کار 
من آشنا شوید. من بعد از دیدن فیلم به دفتر او رفتم و درباره فیلم باهم 

صحبت کردیم درویش در فیلم »دوئل« برای من فرش قرمز پهن کرد. در 
دوئل یک نقش منفی خولی منش چندوجهی که آن را بسیار دوست داشتم 

توسط آقای درویش به من داده شد.
سعید راد با بیان اینکه یکی از بهترین نقش هایش »دوئل« است، خاطرنشان 
جشنواره  نمایش  اولین  در  آید  می  یادم  کرد: 
فیلم  اول  در  من  اسم  زمانیکه  سپیده  سینما  در 
از  و من  زدند  از خوشحالی دست می  آمد مردم 
خوشحالی اشک می ریختم. بعد از سال ها دوباره با 

مردم فیلم می دیدم.
را  تهرانی  هدیه  های  بازی  اینکه  بیان  با  وی 
تهرانی در جایی  بیان داشت: هدیه  دارد،  دوست 
با او مصاحبه شده بود و پرسیده بودند که چرا در 
فیلم دوئل نقش بسیار کم بود را پذیرفته است؟ 
برای  فیلم  این  در  بود حضورم  پاسخ گفته  در  او 
رفتاری  چنین  است.  راد  سعید  به  خوشامدگویی 
فقط از یک بازیگر حرفه ای برمی آید؛ هروقت از 
من درباره بهترین بازیگر زن سوال می کنند من نام 

او را می گویم. 
وی با بیان اینکه بازیگر با دو موضوع آشنایی کامل 
بازی  تکنیک  آن  مهمترین  افزود:  باشد،  داشته 
با  کار  بازیگردر  یک  بداند.  باید  بازیگر  که  است 
کارگردان هایی مانند مسعود کیمیایی و امیر نادری 
این مشخصه را به خوبی می تواند درک کند و من 
تکنیک بازی را از امیر نادری یاد گرفتم. مهمتر از 
تکنیک، حس بازیگری است که اگر هردو را با هم 

داشته باشیم یک بازیگر خوب هستیم .
وی در پاسخ به سوال مسعود نجفی مبنی بر اینکه از روندی که از شروع 
بازیگری تا به امروز طی شده راضی است، پاسخ داد: اگر به عقب برمی گشتم 
بازهم بازیگر می شدم. من هنوز هم تشنه تجربه در بازیگری هستم ، سعی 
دارم فرم بدنم را نگه دارم و هنوز هم منتظر یک نقش خوب هستم . من 
معتقدم بودن یک بازیگر، وابسته به حضور مداوم او است و این بودن جلوی 
دوربین است . زمانیکه دوربین دیجیتال شد از آن خوشم نمی آمد اما بعد 

دیدم امروز دنیا با دیجیتال کار می کند.
سعید راد درباره بهترین بازیگران سینمای ایران بیان داشت: پیمان معادی 
بسیار بازیگر فیزیکالی است و حامد بهداد خوب بازی می کند. امیر جدیدی 
متین و فوق العاده ورزشکار خوبی است ؛ چند نقش بسیار خوب از او دیده ام. 
. شهاب حسینی آنقدر خوب بازی می کند که جایزه بین المللی گرفته است 
و هدیه تهرانی بازی های درخشانی دارد و همه فیلم های او حتی فیلم های 

تجاری اش را هم دیده ام.
گفتنی است سعید راد بعد از انقالب در فیلم هایی همچون: ساخت ایران، 
دوئل،  عقاب ها،  دادشاه،  مین،  میدان  از  عبور  برزخی ها،  قرمز،  خط  مرز، 
پروانگی، گیرنده، چ، پایان خدمت و عشق و جنون نقش آفرینی داشته است.

بخش فرهنگی - محمد بحرانی درباره انتشار 
گسترده فیلمی دستکاری شده از »خندوانه« در 
فضای مجازی توضیح داد و از مردم خواهش کرد 

که در مسیر روشنگری به او کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، محمد بحرانی 
یه  روزها  این  »سالم.  نوشت:  اینستاگرام  در 
ویدیوی ادیت شده از خندوانه داره دس به دس 

می شه که احتماال دیگه همه تون دیدین.
که  شدم  متوجه  شده.  ادیت  خوب  خیلی  بله 
حسابی دیدین و خندیدین. نوش جان. اما واقعا 

هی این ویدیو رو برای من فوروارد می کنین و 
می پرسین واقعیه؟

واقعا می پرسید واقعیه؟ آخه نباید قبل از این 
سوال یه کمی فقط یه کمی فکر کنید؟ به نظر 
خودتون ممکنه کارشناس و مهمان برنامه بیاد تو 
برنامه جلوی اون همه آدم اون واژه ها رو به کار 
ببره بعد هم رامبد و جناب خان صد بار اونو تکرار 

کنن بعد هم از صدا و سیما پخش بشه؟
حاال اصال مردم هیچی. رفقای سینماگِر فیلمبردار 
و کارگردان و تدوینگر و بازیگر و... شما هم هی 

این سوال رو از من می پرسین؟
این ویدیو ادیت شده و یه واژه به واژه ی دیگه ای 
تبدیل شده. ویدیوی اصلی رو همینجا ببینید. 
هرگز اینجا ازتون درخواستی نداشتم. اما خواهش 
می کنم این پست رو، ویدیوی اصلی رو استوری 

کنین تا قضیه روشن بشه.
دوستی که این ادیت رو انجام دادی.کیفیت کار 
شما خیلی خوبه اما کاش اخالقا اعالم می کردی 
که این ادیت شده است.شما نمی دونید باعث چه 

فشاری بر افراد و خانواده هاشون شدین.«

اعتراض محمد بحرانی به انتشار غیراخالقی فیلم دستکاری شده »خندوانه«


