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بازیگر سینما اعالم کرد در اعتراض به برخی رویهها
ازسینماخداحافظیمیکند

خروج قریبیان

شــامگاه جمعــه
در هشــتمین روز از
فرهنگ
جشــنواره فیلــم فجــر،
آرامــش یــک هفت ـهای
حاکــم بــر ایــن رویــداد فرهنگــی
شکســته شــد؛ در کنــار اعتراضهــا
و فریادهــا و دلخوریهــای ناتمام
ابراهیــم حاتمــی کیــا کارگردانــی
کــه میتــوان بــه وی «مــرد
همیشــه ناراضــی» لقــب داد و
دوئــل کالمــی هــادی حجازیفــر
بازیگــر فیلــم «آتابــای» بــا یــک
پرسشــگر ،فرامــرز قریبیــان هــم
یــک بــار دیگــر اعــام کــرد کــه از
صحنــه خداحافظــی میکنــد.
قریبیــان پــساز گذشــت ســالها
از آخریــن حضــورش در ســینما
ضمــن معتــرض خوانــدن
خــود اعــام کــرد بهدلیــل
نارضایتــیاش از مســئوالن
ســینمایی بــا ســینمای ایــران
خداحافظــی میکنــد؛ هرچنــد
کــه حاتمــی کیــا ایــن اظهــارات

را ناشــی از دلخــوری مــوردی او
دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد که
جــدی نبــوده باشــد.
قریبیــان ضمــن ابــراز نارضایتــی
از نادیــده گرفتــن فیلــم خــروج و
خــارج شــدن آن از بخــش آرای
مردمــی در جشــنواره امســال ،بــه
توضیــح حواشــی حــذف جوایــز
فیلــم «عصبانی نیســتم» در چند
ســال قبــل اشــاره کــرد و مجمــوع
ایــن عوامل را مســبب تصمیمات
و جهــت گیــریاش نســبت بــه
جشــنواره فیلــم فجــر دانســت.
قریبیــان در پاســخ بــه اینکــه چــه
چیــزی باعــث خداحافظــی او از
بازیگــری در ســینما شــده اســت؟
گفــت« :مســائلی در پشــت پــرده
اســت و مــن بههمیــن دلیــل
ســالها در جشــنواره شــرکت
نمیکــردم .امــا ایــن بــار بهخاطــر
اینکــه فیلم را دوســت داشــتم ،به
اینجــا آمــدم .عجیب اســت که در
روزهــای اول حرفهــای خوبــی

دربــاره فیلــم گفتــه میشــد امــا
در دو ســه روز گذشــته جــو دیگری
پیــش آمــده و فضــا عــوض شــده
اســت .کســانی کــه علیــه فیلــم
نوشــتند منتقــدان دولتی هســتند
و عجیــب اســت کــه فیلمــی کــه
از آرای مــردم خــارج شــده،
ســانسهای فوقالعــاده دارد».
ایــن بازیگــر یکــی از مهمتریــن
دالیلــی کــه ســبب شــده بــه
خداحافظــی از ســینما برســد،
بــه ماجراهــای چنــد ســال قبــل
جشــنواره فجــر و زمانــی کــه داور
ایــن رویــداد بــود ،اشــاره کــرد و
گفــت :مــن چنــد ســال قبــل زمان
فیلم «عصبانی نیســتم» که قرار
بــود بــه نویــد محمــدزاده جایــزه
بدهنــد ،جــزو داوران جشــنواره
بــودم ...میدیــدم همــه پچپــچ
میکننــد کــه مجلــس گفتــه اگــر
فیلــم «عصبانــی نیســتم» را
تحویــل بگیریــم ،جشــنواره را بــه
هــم میریزنــد.
میشــنیدم کــه میخواهنــد
رأی را عــوض کننــد .بعــد هــم
در ســالی دیگــر پســرم فیلــم
 360درجــه را داشــت و مــن
تهیهکننــده فیلمــش بــودم .امــا
برخوردهــای دیگــری دیــدم و
فیلــم از جشــنواره حــذف شــد.
بههمیــن دلیــل مــن ترجیــح
میدهــم بــا ایــن شــرایط دیگــر
در ســینما نباشــم.

چه کسی عصبانی بود؟
بهمــن مــاه ســال  92بــود کــه نمایــش فیلــم
«عصبانــی نیســتم» از بخــش مســابقه جشــنواره
فیلــم فجرکنــار گذاشــته شــد .بــا وجــود اینکــه ایــن
فیلــم در چنــد بخــش نامــزد دریافــت جایــزه شــده
بــود ،مجــری برنامــه اعــام کــرد« :تهیهکننــده
فیلــم ســینمایی عصبانــی نیســتم بــرای حفــظ
آرامــش ســینما خواســتار داوری نشــدن فیلمــش
شــده اســت» .ایــن در حالــی بــود کــه «عصبانــی
نیســتم» در رأیگیــری مردمــی ســی و دومیــن دوره
جشــنواره فیلــم فجــر ،در رده ســوم قــرار گرفتــه بــود.
ایــن فیلــم ،بــه حــوادث پــس از انتخابــات ریاســت
جمهــوری ســال  ۱۳۸۸میپرداخــت و ماجــرای
دانشــجوی ســتارهداری را روایــت میکــرد کــه
زندگــیاش بــر اثــر شــرایط سیاســی ،اقتصــادی از
هــم میپاشــد .همــان موقــع مرتضــی آقــا تهرانــی
یکــی از اعضــای کمیســیون فرهنگی مجلــس وقت
گفتــه بود«:مــن تعجــب میکنــم کــه ایــن فیلمهــا
چطــور بــه جشــنواره راه پیــدا کردهانــد؟» نصــراهلل

پژمــان فــر دیگر عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس
وقــت نیــز گفتــه بــود«:از طــرف کمیســیون موضــوع
را بــا آقایــان جنتی(وزیر وقت ارشــاد) ،ایوبی(رئیس
وقــت ســازمان ســینمایی) مطرح کردیــم تا خطوط
قرمــزی کــه باالخــره بایــد در هــر جریانــی رعایــت
شــود و ســینما هم مســتثنی از این موضوع نیســت،
رعایــت شــود .یکــی از ایــن جریانــات فتنــه بــوده
اســت کــه در فیلمهایــی بــه نمایــش درآمــده اســت
و تقریبــاً از برخــی مــوارد نگــران هســتیم .مــواردی را
داریــم کــه بــه نظــر مــا ایــن فیلمهــا بــا آن ممیــزی
نــه تنهــا شایســتگی حضــور در جشــنواره را نداشــته،
حتــی شایســتگی اکــران در ســینماها را هــم نــدارد».
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از چنــد روز پیــش کــه خبــر حــذف انتگــرال از کتــاب ریاضــی دبیرســتان منتشــر شــد
کســانی کــه رشــته ریاضــی خواندهانــد دربــارهاش مینوشــتند امــا امــروز کــه رئیــس
ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی از ایــن تصمیــم حمایــت کــرد بحــث
جدیتــر شــد .علــی ذوعلــم گفــت« :از حــذف انتگــرال از کتــاب ریاضــی دفــاع
میکنــم .بایــد اینهــا کنــار برونــد تــا جــا بــرای مهــارت و ســبک زندگــی بــاز بشــود».
بســیاری از کســانی کــه ریاضــی خواندهانــد و بــرای یــاد گرفتــن انتگــرال مشــکل
داشــتهاند از ایــن تصمیــم حمایــت کردنــد امــا کســانی هــم هســتند کــه میگوینــد
ایــن درس پایــه دروس مهندســی اســت و نبایــد حــذف شــود .خیلیهــا هــم بــه اینکه
مهــارت زندگــی قــرار اســت جایگزیــن انتگــرال شــود اعتــراض میکننــد و معتقدنــد
ایــن دو مســأله ربطــی بــه هــم ندارنــد:
«بنــده بهعنــوان کســی کــه تــو دبیرســتان همیشــه ریاضــیام  20بــوده ،از
حــذف انتگــرال دفــاع میکنــم .کــم اطالعــات اضافــه و بــه درد نخــور بریزیــد تــو مــخ
بچههــای مــردم .یــه ذره زندگــی یــاد بدیــد ،یــه ذره هــم چیزهــای بــه درد بخــور .هــر
کــی انتگــرال الزم داشــت میــاد دانشــگاه میخونــه دیگــه»
«بنــده هرچــه تجدیــد داشــتم از حســاب دیفرانســیل و انتگــرال بــود ،االن
میخــوان ایــن مباحــث را حــذف کنــن! چــی کشــیدیم مــا ازایــن نظــام آموزشــی و چی
میکشــند بچههــای امــروزی!»
«انتگــرال رو حــذف کنــن دیگــه از ریاضــی چــی میمونه؟طــرف بیاد مهندســی
بخونــه بــا کــدوم پایــه ریاضی؟نتیجـهاش میشــه ایــن بــازار مــکاره مدرکفروشــی کــه
بــه اســم دانشــگاه ســاختید و اینهمــه فارغالتحصیــل کارشناســی و ارشــد بیــکار و
بــدون مهــارت».
«ســادهترین بخــش ریاضیــات بــرای مــن حســاب دیفرانســیل و انتگــرال بــود
کــه اونــم دارنــد از کتــاب درســی حــذف میکننــد».
«یــک موضعگیــری بدهــکار بــودم .اون رو هــم انجــام بــدم و بــرم :از حــذف
انتگــرال از درسهــای دبیرســتان ،بــا آهــی از تــه دل ،حمایــت میکنــم».
«بنــده هــم از حــذف مبحــث انتگــرال از کتــاب درســی ریاضــی دفــاع میکنــم؛
چــون واقعــاً االن هیچــی ازش یــادم نمیــاد».
«گفتــه انتگــرال رو از کتــاب ریاضــی مــدارس حــذف میکنــن .االن دیگــه
بچههــا چــی یــاد بگیــرن؟»
«یکــی دو تــا کابــوس هســت کــه هــر چنــد مــاه یــک بــار بــه شــکلهای مختلــف
میبینیمشــون .یکیشــون اینــه کــه تــوی دبیرســتان بعــد از انتگــرال یــه مبحــث خفــن
و ســخت ریاضــی هســت کــه مــن ســر هیــچ کــدوم از کالسهــاش حاضــر نبــودم و
هیچــی حالیــم نیســت .نزدیــک امتحانــه و مطمئنــم کــه قبــول نمیشــم ولــی
هراســان دارم دســت و پــای بیفایــده میزنــم»
«ولــی بهنظــرم انتگــرال درس مهمــی بــرای رشــتههای ریاضــی هســت.
دبیرســتان بهتریــن زمــان بــرا یادگیریــش هســت کــه ایــن آقایــون حذفــش کــردن.
آخــه چــرا دارن ســطح علمــی رو انقــدر پاییــن میــارن .اول نمــره هــارو برداشــتن بعد
هــر روز مدارســو تعطیــل کــردن االنــم ایــن»...
«میگــن مــواردی ماننــد انتگــرال و ...حــذف شــده و مهــم نیســت ،یــک نفــر بــه
مــن بگویــد ،فــردا ایــن دانشآمــوز وارد دانشــگاه میشــود مثــاً بهعنــوان مهنــدس
چــه جــوری قــراره محاســبات کنــه؟ چــه جــوری قــراره راه حــل پیــدا کنــه؟ هــدف از
محاســبات ریاضــی در دبیرســتان کمــک به شــکوفایی و خالقیــت و نحوه پیــدا کردن
راه حــل اســت.».

