 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rکیومرث پوراحمد
«بیبی چلچله» سومین ساخته پوراحمد است .او این فیلم را در سال  1363نوشت و کاگردانی کرد .پوراحمد در این فیلم با بازی داوود رشیدی داستان پسربچهای به نام مجید را
روایت میکند که با مادرش در خانه ناپدری ،که دائم او را آزار میدهد ،زندگی میکند .مجید مخفیانه سوار کامیون آقاجواد میشود ،اما آقاجواد او را سرزنش میکند و گوشمالی
میدهد .مجید که کینه آقاجواد را در دل دارد با خودش عهد میکند که او را بکشد....

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

همهدلواپساند:معتمدآریابرایفضایروشنفکری،امیرتتلوبرایخودش

علیرضا داوودنژاد :آقای جنتی ما از شما توقع داریم

علیرضا داوودنژاد در پی اظهارهای اخیر «علی جنتی» وزیر
ارشاد درباره ماهواره و اینترنت ،متن نامهای را منتشر کرد .این
کارگردان سینما در متن این نامه که اختصاصاًدر اختیار بخش
سینمایی خبرگزاری ایســنا قرار داده ،آورده است« :آقای
وزیر؛ حق باشماست .جدا کردن بشــر این روزگار از ماهواره
و اینترنت خیال خام است .گویی فناوری چیزی شبیه مرگ
است و با بستن در و پنجره ،نمیتوان جلوی ورود آن را گرفت.
آن روز که موشکی فضا را شکافت و توانست آدمیزاد را بر سطح
کره ماه فرود آورد و تلویزیونها این صحنه را به طور همزمان
برای ساکنان زمین به نمایش گذاشتند ،تقدیر امروز وضع بشر رقم خورد .پیامد سر
ن فناوری موشک و مخابرات چیزی نبود ،جز آنکه جسم آدمی با دهها
به فلک کشید 
هزار موشک قارهپیمای هستهای که گرداگرد زمین کمربند انتحاری بستهاند تهدید
شود و جان او به تسخیر ماهواره و اینترنت در آید تا مصرف بیشتر و تولید افزونتر به
اصلیترین قانون زندگی بدل شــود .بله ...جدا کردن بشر امروز از ماهواره و اینترنت
خیال خام است ،اما ال اقل میتوان فقط مصرفکننده نبود و صرفاً تن به انفعال و تقلید و
تسلیم نداد .آیا نیروهای ذوقی و تخصصی و خالق ایرانی قادر نیستند ،جلوی تاراج دهها
میلیون مخاطب ایرانی و فارسیزبان توسط فیلمها و سریالهای دوبلهشده ترکیهای را

تتلو:راهداشتمیگفتم 200میلیون!

سال دوم

دکه
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امیرحسین مقصودلو ملقب به
امیر تتلو یکــی از خوانندگان رپ
زیرزمینی است که برای مصاحبه
با یکی از مجالت ،مبلغ 20میلیون
تومان درخواســت کرده بود .در
خواست این خواننده زیر زمینی
توسط یکی از نشــریات منتشر و
خبرساز شد .حاال تتلو دلیل این
درخواسترادرصفحهشخصیاش
منتشر کرده و خبرگزاری ایسنا آن را روی خروجیاش قرار داده است .این خواننده جوان
که چندی است نامش بر سر زبانها افتاده ،دلیل دریافت چنین مبلغی را بیتوجهی
نشریات در زمانی که این سبک موسیقی در شرایط سختی به سر میبرد ،دانسته است.
او پس از فاش شدن این موضوع ،در صفحه شخصی خود در همینباره نوشته است« :اگه
راه داشت ،میگفتم ٢٠٠میلیون باید بدین!!!! دیدم مجله تازه داره پا میگیره گفتم٢٠
مجانی اما فقط واسه
سال که همه کارها و آهنگامون رو
میلیون!!! یادتون باشه ما ِ ١٢
ِ
هوادارامونو مردمیکه سالها مارو حمایتکردن ،منتشر میکردیم!!! رسانهها اینهمه
سال کجا بودن؟! ١٢سال چرا به ما کمک نکردن؟؟؟ چرا اون موقع که مشکل داشتیم،
هیشکیحمایتنکردبراد ِرمنشمادارینمجل هخودتونرومعروفمیکنیدکهکردین
!!!! من از هیچکسی کمک نخواستم و نمیخوام و همیشه فقط توکلم خدا بوده!»

بگیرند؟! آیا ما چارهای نداریم جز آنکه فضای دیداری شنیداری
کشور خود را به محصوالت فرهنگی وارداتی واگذار کنیم؟ آیا
ما نمیتوانیم برای ورود سرمایه به سینمای ملی امنیت فراهم
کنیم؟ آیا ما نمیتوانیم تولید داخلــی محصوالت هنری در
رسانههای خود را تقویت کنیم؟ آیا نمیتوانیم جلوی نمایش
و تکثیر غیر قانونی فیلمهای ایرانی حتی در کشــور خودمان
را بگیریم؟ آقای جنتی ما از شما توقع داریم ،پاسخی منطقی
و قانعکننده بشــنویم .اگر نمیتوان جلوی مردم را گرفت که
از خردسال تا کهنسال ساعتها از شبانهروز را جلوی ماهواره
بنشینند اما به فرزندان آنها میتوان یاری رساند که دست به کار تولید محصوالت
فرهنگی بشوند و ابتکار عمل را در فضای دیداری شنیداری کشور خود بهدست بگیرند.
کرات توانایی خود را در برقراری ارتباط
آیا اهالی هنر و رسانه در ایران پیش از این و به ّ
با هموطن و بیگانه و جذب آنها به محصوالت ایرانی ثابت نکردهاند .اشکال کار در
کجاست؟ در شرایطی که بازارهای سیاه محصوالت فرهنگی هر روز رونق بیشتری
میگیرند و ماهوارهها میتازند و پیش میآیند چــرا آفت بیکاری و کمکاری دامان
نیروهای مولد داخلی را گرفته و فقر و یأس سایه انداخته است؟ ما برای حل مشکالت
آمادهایم .با ما حرف بزنید .اشکال کار در کجاست؟»

شوخیهایکیانوشعیاریراجدینگیرید

کارگــردان فیلــم «خانــه
پدری» در گفتگویی با ایسنا،
دربــاره ســاخت جدیدترین
فیلم خــود گفت« :مشــغول
نــگارش فیلمنامــه «کاناپه»
هســتم که به طــور کامل در
تهران ســاخته خواهد شد».
او با اشــاره به اینکه «کاناپه»
فیلمی اجتماعی خواهد بود،
ادامه داد« :البته متأســفانه درباره این فیلم سوء تفاهمی ایجاد شده است و
خبرهایی از مصاحبه من با یک برنامه تلویزیونی بازنشر شده است که درست
نیست ».عیاری گفت« :آنچه به نقل از من به عنوان ساخت یک فیلم «تلختر
از خانه پدری» در صورت عدم صدور مجوز نمایش این فیلم مطرح شــده،
یک شوخی بود که من آن را مطرح کردم اما برخی از رسانهها به عنوان یک
صحبت کام ً
ال جدی آن را دوباره منتشر کردند ،در حالی که تصور میکردم
لحن شوخی من ،گویا و واضح اســت .مخصوصاً در جایی اشاره کردم فیلم
جدیدم به طور کامل در تهران و  90درصد در اهواز ســاخته خواهد شد».
این کارگردان همچنین از آخرین وضعیت اکران عمومی «خانه پدری» ابراز
بیاطالعی کرد.

ملیکاشریفینیا:بهفیلمنامهمهرجوییاقتداکردم

روزنامه فرهیختــگان به بهانه
اکران فیلم ســینمایی «اشباح»
ســاخته داریــوش مهرجویــی
گفتگویی با ملیکا شریفینیا بازیگر
نقش «تاجی» انجام داده اســت.
در این گفتگو ،شــریفینیا اشاره
کرده که من فقط بــه فیلمنامه
آقای مهرجویی اقتدا کردم .ملیکا
شریفینیا در این گفتگو مادرش را
استاد بازیگریاش معرفی کرده است .بخشهایی از این گفتگو را میخوانید ...« :همیشه
سر نقشهایم با مادرم صحبت میکنم ،ولی متأسفانه سر «اشباح» مادرم ،آبادان سر کار
بود و چون تمرینات خودمان هم فشرده بود و لوکیشن هم کرج بود ،به این دلیل دو الی
سه ماه هیچکس را نمیتوانستم ببینم ،تنها روزی که مادرم را دیدم یک روز قبل از شروع
فیلمبرداری بود و خیلی خوشحال شدم و در حد یک ساعت دیدمش و فقط توانستم به
او توضیح بدهم که نقشم چه هست و چه کارهایی تا االن برایش کردهام و چه فکرهایی
برایش دارم ،خدا را شــکر همه مورد تأییدش قرار گرفت و یک راهنمایی هم که فکر
ی خیلی هم از آن استفاده کردم ،چون مادرم از
میکردند برایم الزم است ارائه دادند و خیل 
بچگیتاحاالدربازیگریاستادمبوده،دراینموقعیتبهخصوصاینفرصتراپیداکردم
تا با مادرم در مورد نقشم گپ بزنم ،حد اقل خیالم راحت شد که آن تصور و برداشتی که
درباره نقشم در ذهنم دارم درست است و این باعث شد اعتماد ب ه نفسم روی کارم بیشتر
شود چون قبلتر هیچ مهر تأییدی روی چیزی که میخواستم اجرا کنم نگرفته بودم».

محمدرضا فروتن به زودی در سینماها

فیلمسینمایی«تجریشناتمام»
به زودی رنگ پرده سینماها را به
خود میبیند .این خبر را ایلنا در
گفتگو با تهیهکننــده این فیلم
منتشــر کرد .مهــدی داوری در
اینباره گفت« :پروانه نمایش فیلم
دریافت شده و در حال برنامهریزی
هســتیم تا در هفتههــای آینده
بتوانیم فیلم را اکران کنیم .فیلم
«تجریشناتمام»بهکارگردانیپوریاآذربایجانیباعنوانقبلی«عاشقانههایتجریش»
درباره دو دانشجوست که بعد از ۲۰سال یکدیگر را پیدا میکنند و تصمیم میگیرند
دوســتان قدیمی خود را نیز بیابند ».در فیلم «تجریش ناتمام» بازیگرانی همچون
محمدرضافروتن،شقایقفراهانی،افشینهاشمی،سیامکصفریو...بازیمیکنند.

معتمد آریا« :مدرن» شدن و مدرن بودن
در سنت اتفاق ميافتد

فاطمه معتمد آریا ،بازیگر
ســینما یادداشــتی را در
روزنامه آرمان درباره فضای
روشــنفکری در جوامــع و
با طرح چند ســؤال در این
رابطه منتشر کرد .بخشی از
این یادداشت را میخوانید:
« ...در جوامــع جهانــی،
متفكــران و روشــنفكران
نخستين گروهی هستند كه بر تفكيك سنت و مدرنیته توجه دارند .به عبارتي،
روشنفكران جهان ســعي ميكنند با تمركز بر واقعيتهاي زندگي بومي خود،
پاسخهاي مناسب براي اين پرســشها را بيابند-1 :مهمترين نيازهاي جامعه
ما در روبهرو شــدن با واقعيتهاي زندگي امروزمان چيست؟ -2در رسيدن به
آينده روشن ما ،واقعيتهاي زندگي چه نقشي ايفا ميكنند؟ -3بخش عمدهاي
از سرمايههاي بيبازگشــت هر فرهنگ و ملت ،در گذشته آن ملت نهفته است.
اين سرمايههاي بيبازگشــت در فرهنگ جهاني ذيل عنوان «سنت تاريخي»
گنجانده ميشود و قابل خريد و فروش نيست-4.روشنفكران انديشمند ،در مقام
وجدان بيدار جامعه خود هستند .پس با تأمل بر مختصات سنن تاريخي خود ،به
كشف قابليتهاي گذشته خود براي حياتمن د ساختن آنها در «اكنون» خود
میپردازند .به عبارتي ،روشنفكران معماران حيات تمدني سرزمين مادري خود
هستند«-5 .سنت» زمينه اصلي ترسيم حياتمندي جوامع است .چيزي به نام
«مدرن» شدن و مدرن بودن در سنت اتفاق ميافتد نه در كنار گذاشتن آنها .چون
كسي سرمايههاي بيبازگشت خود را براي هيچ هدفي حتي بهترين هدفها هم
به نابودي نميزند«-6.سنت» زمين زير پاي جهاني است كه ميتواند مدرن شدن
را به تجربه بنشيند .با اين چند سطر ميخواستم بر اين نكته تأملي داشته باشم كه
ديرگاهي است به عنوان يك پرسش بيپاسخ و آزاردهنده مرا با خود درگير كرده
است.ماايرانياندرسابقهوسنتتاريخيخودچهرههايارزشمندیازروشنفكري
داشته و داريم .هدف این متفکران در مقام قلب تپنده وجدان انسان ايراني ،بيان
اندیشههای ارزشمند و دلسوزانه خود در قالب انتقاد از اوضاع بوده اما همواره در اين
مسير ناهموار ،به وقفهاي ناگزير دچار شده است به گونهاي كه از مقايسه «وضع
موجود» خود با مرور «گذشته» و «پیشبینی آینده» خود غفلت ورزيده است .از
خوششانسي يا بدشانسي متفكران امروز ايران است كه سهمشان از روشنفكري
انتقادي و روشنگر بودن در جهان معاصر ،انديشيدن بر سطح لغزنده وضع موجود
شده است .روشنفكري ايران نيازمند است در اين روزها پا به پاي زندگي ،اما دقيقتر
از گذشته ،سنت تاريخي خود ،نگاه تاريخي خود ،كاركرد اجتماعي و باالتر از همه،
دانش خود در شناخت سرمايههاي بيبديل سنت و معماري در قلمرو سنت بومي
را به تجربهاي نوانديشانه آغازگر باشد .آيا روشنفكري ما ميتواند در روشن ساختن
ذهننسلجوانمان،بهشفافيتهمتايانسلفخوددرفرهنگجهانعملكند؟»

