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ویژه فرهنگ - هنر
 رسانه - جامعه

وقتی سازندگان »برادران لیال« ادای برادران مارکس را در می آورند!

داستان یک زندگی

نگاه

گر در گذشته دامادها روز عروسی شان فقط به   ا
یک حمام و اصــاح و در نهایت یک سشوار مو 
شاهد  زندگی  سبک  تغییر  با  می کردند،  بسنده 
ظهور و بروز آرایش و لوازم آرایش مردانه هستیم ! 

حاال برخی آقا دامادها هم درست شبیه...

جشنواره فیلم کن این روزها به مهم ترین بحث و 
خبر سینمایی و هنری روز ایران و جهان تبدیل 
شده است. در ایــران توجهات به این جشنواره 

به دلیل حضور همزمان یک فیلم تولیدشده ...

پیش از تــمــاشــای ســریــال هــای »خـــوش رکـــاب« و 
»خوش غیرت« اصا به ذهنتان هم خطور نمی کرد 
که همسر دارد و پدر چند فرزند است،  مرد بالغی 
دلبسته یک کامیون نارنجی باشد اما این داستان 

واقعی است. یکی از اهالی جنوب تهران...
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 گپی صمیمانه با 
کارن همایونفر؛ موسیقیدان:

گزارشی از سرنوشت کامیون 
خوش رکاب و صاحب واقعی اش

نکاتی درباره ادعاهای عوامل 
فیلم »برادران لیال«

 گفت و گو با مهدی طالعی نیا

طرفدار پروپاقرص 
»عصرجدید« نبودم

 دیدار دوباره با 
دلبر آهنی

دن کیشوت های 
ایرانی

پشت پرده مردان 
گر بیوتی بال

نقاشی قهوه خانه ای  
هنر مردمی در برابر 

نگارگری درباری
نقاشی قهوه خانه ای، نوعی نگارگری ایرانی است 
که فرهنگ و زندگی عاّمه مردم را به تصویر می کشد 
و به وضوح گویای آمال، عائق و اعتقادات مذهبی 

و ملی طبقات پایین و متوسط جامعه است...
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ــزو مــوزیــســیــن هــای  ــ ، ج ــفــر ــارن هــمــایــون ــ  کـ
که تا  موسیقی بسیاری  مطرح  ایــران است 
که  را ساخته  تلویزیونی  و  آثــار سینمایی  از 
هــرکــدام رنــگ ولــعــاب خـــودش را دارد. او تا 
غ  بــه امـــروز ســه بــار موفق بــه دریــافــت سیمر
جشنواره  متن  موسیقی  بهترین   بــلــوریــن 

فیلم فجر و ...

رویای قدسی خانم
گزیده ای از کتاب الف الم خمینی 

نوشته هدایت ا... بهبودی
بخش دوم

ــاروح ا...  ــ ــال از آقـ خــدیــجــه/ قــدســی دوازده س
کوچک تر بود. با این که پدرش خانه ای بزرگ، با 
کوچه آقاسیداسماعیل،  اندرونی و بیرونی، در 
ــرده، اســـبـــاب آســایــش  ــ ــاره کـ ــ ــازار قـــم، اجـ ــ در بـ
خانواده را فراهم نموده بود، قدسی نزد خانم 
مــخــصــوص/ خــانــم مــامــانــی، مــادربــزرگــش در 
تــهــران  مــانــده، بــه قــم نیامده بـــود. او از شش 
مــاهــگــی هــمــدم  مــهــربــانــی خــانــم مخصوص 
شــده بــود. »مــن از طفولیت پیش مادربزرگم، 
که  دختر میرزا هدایت ا... و زن خازن الممالک 
نــامــش خــانــم مخصوص بـــود، بـــزرگ شـــدم. او 
ک فراوان و  ثروتی سرشار ]داشت[ و دارای اما
زندگانی قابل توجهی بود. زندگانی پرزرق و برق 
و بریز و بپاش و ولخرجی های عجیب و غریب... 
کلفت های متعدد، نوکرهای فــراوان و  داشــت. 
که دست بسته در خدمت  رعایای بی شماری 
خانم مخصوص بودند.« قدسی در تهران ماند 
و در مدارس جدید درس خواند. غیر از آموزش 
ــازه، معلم سرخانه هم داشــت و زبان  دروس ت
فرانسه می خواند. معلمه او یک زن زبــان دان 
کلیمی بود که ماهی دو تومان حقوق می گرفت. 
آمــوزگــار ســرخــانــه، خیاطی مشهور بود  دیــگــر 
او موجب شد قدسی در دوازده  تعلیمات  که 
سالگی دوزنـــده ای قابل شــود. قدسی در این 
اوان سه چهار بــار بــرای دیــدن خــانــواده به قم 
رفت. شهر در چشمان جوان و نوپسند او، بی رخ 
و نما بود؛ پر از کوچه های باریک، پر از قبرستان، 
تصدیق کاس ششم را تازه گرفته بود که همراه 
خانم مخصوص به قم رفــت. پــدرش اصــرار کرد 
چند ماهی بماند؛ هر چند ناراحت، اما ماند. پدر 
تمایلی به تحصیل دختر در دبیرستان نداشت؛ 
که آموزگارش مرد باشد. قدسی به  دبیرستانی 
کاس  تهران بازگشت و در دبیرستان بدریه تا 
هشتم درس خــوانــد.  وقتی خبر خواستگاری 
نه.  گفت:  را شنید،  اهالی خمین  از   طلبه ای 
»من در کتاب جغرافیا هم نام خمین را ندیده 
که نبینم، بــرای این که  بــودم، حق هم داشتم 
نام قصبچه خمین را آن زمان در کتاب جغرافیا 
، آقــاروح ا...، پا پس  نمی آوردند.« اما خواستگار
کنش قلبش تا ده ماه  نکشید و در پاسخ به وا
بعد با وساطت سیداحمد لواسانی، برادر بزرگ 
کرد.  سیدمحمدصادق،  خواست خود را تکرار 
لواسانی مثل پاندول میان تهران و قم می رفت 
و می آمد. پدر به پیوند دختر با آقاروح ا... راضی 
بود، اما رضایت دخترش را هم الزم می دانست. 
کــه بــه سیداحمد  بــار پنجم خواستگاری بــود 
لواسانی گفت: »من نمی توانم دخترم را بدهم. 
اختیارش دســت خــودش و مادربزرگش است 
و ما بــرای مادربزرگش احترام زیــادی قائلیم.« 
ــت تــا آن  ــ ــه« هــمــچــنــان ادامــــه داش ــ ــواب »ن ــ ج
غ قدسی آمد. خواب هایی دید  خواب ها به سر
که مقاومت او را سست کرد؛ تا این  که آن رویای 
، در شبی که شاید شب تولد حضرت مهدی  آخر
علیه السام/ 15 شعبان بود، دست آویزی برای 
تکرار پاسخ های منفی به جا نگذاشت.  خانه ای 
دید با حیاط کوچک و اتاق هایی چند، چیده 
شده دور آن و سه مرد نشسته در یکی از اتاق ها. 
ایــن ســوی حیاط، خــودش و پیرزنی ریزنقش 
در اتــاقــی دیگر بــودنــد. از در شــیــشــه دار اتــاق، 
کــرد. از پیرزن پرسید: »اینها  آن طــرف را نگاه 
چه کسانی هستند؟ ... گفت: آن روبه رویی که 
عمامه مشکی دارد پیامبر است. آن مرد هم که 
مولوی سبز دارد و یک کاه قرمز که شال بند به 
آن بسته... امیرالمومنین است. این طرف هم 
که عمامه مشکی داشــت و پیرزن  جوانی بــود 
گفت که این امام حسن است... گفتم: ای وای! 
این پیامبر است؟ این امیرالمومنین است؟... 
شروع کردم به خوشحالی... پیرزن گفت: تو که از 
اینها بدت می آید! گفتم: نه... من بدم نمی آید... 
[ گفت:  من اینها را دوست دارم... پیرزن ]بار دیگر
کــه از اینها بــدت مــی آیــد! از خـــواب پریدم.  تــو 

ناراحت شدم که چرا زود از خواب بیدار شدم.

مضحکه شبه سلبریتی های وطنی 

فیلم  از  صــحــنــه ای  در   

مستندساز و 
کارشناس سینما

سعید مستغاثی

»شــبــی در اپـــرا« بـــرادران 
مــارکــس، خــود را به جای 
ــقــدر  ــی ــه مـــهـــمـــان عــال ــ س
مراسمی جا زده و با گریم و 
می خواهند  آنــهــا،  لــبــاس 
سخنرانی کنند. گروچو که 
پرحرف ترین این برادران 
ــق مــعــمــول  ــبـ اســـــــت، طـ
که اصا  یک سری حرف های بی ربط  می زند، چیکو 
حرف زدن بلد نیست، برخی جمات گروچو را تکرار 
می کند و هارپو که اساسا الل است، فقط آب می خورد 
که گویا می خواهد صدای خود را صاف کند و آن قدر 
آب می خورد که گریمش به هم خورده و مراسم را به 
افتضاح می کشاند. این قضیه بی شباهت به ماجرای 
سازندگان و دست اندرکاران فیلم »بــرادران لیا« در 
جشنواره کن امسال نبود که گویا تاش داشتند مثل 
برادران مارکس، خود را به جای دیگرانی که واقعا به 
لحاظ فرهنگی و سبک زندگی با آنها متفاوت هستند، 
جا بزنند که البته به هیچ ضرب و زوری هم باورپذیر 

نبودند.

یب ادعاهای عجیب  و غر

ــه حتی  ــق )ک ــق وج چــه زمــانــی کــه بــا لــبــاس هــای اج
صــدای طــرفــداران شــان را هم درآورد( بر روی فرش 
قــرمــز دلــقــک بــازی درآورده و سعی داشــتــنــد ادای 
سلبریتی های اروپایی و آمریکایی را درآورنــد و وقتی 
کنفرانس  کــســی آنــهــا را چــنــدان جـــدی نــگــرفــت در 
مطبوعاتی فیلم تاش کردند همه کمبودها و نقایص 
بــا بیان حرف های  را  آمــاتــوربــازی هــای فیلم شان  و 
فرامتنی و مــورد عاقه دســت انــدرکــاران جشنواره و 

اربابان آنها، به نحوی جبران کنند.
که با بی اعتنایی منتقدان فرانسوی  کارگردان فیلم 
نسبت به فیلمش و دریافت کمترین ستاره از آنها و 
گرفتن درجــه متوسط از منتقدان مجله  همچنین 
اسکرین مواجه شده بود، از »شرایط سخت و طاقت 
گفت ولــی حاضران  فــرســای« فیلمسازی در ایـــران 
در جلسه، در شگفت از 32 ساله بودن روستایی و 
به دست آوردن موقعیت ساخت سه فیلم پرهزینه، 
از کسالت بار و بی خاصیت بودن 40 دقیقه اول فیلم 
برادران لیا گفتند که فیلم را بی جهت طوالنی کرده و 

آن را به 3 ساعت نزدیک ساخته بود.
که در فیلم قبلی روستایی  همان 40 دقیقه اضافی 
یعنی »متری شیش و نیم« و فیلم قبل ترش، »ابد و 
« هم وجــود داشــت و نشان از خام دستی و  یک روز

آماتوری این فیلمساز در کارگردانی آثارش دارد.
اما چگونه می شود در شرایط سخت و طاقت فرسای 
مورد نظر سعید روستایی، او به راحتی موفق شود در 

عرض چند سال این فیلم ها را ساخته و جشنواره 
فیلم فجر نیز با پایمال کردن حق بسیاری از آثار دیگر 
بخش مسابقه، سخاوتمندانه در یک رکورد بی سابقه 
11 جایزه به فیلم اولش بدهد )به رغم اشکاالت بسیار 
آن که برخی آن را نوعی رانت دولتی برایش دانستند( 
که نیروی انتظامی در  و بــرای فیلم بــعــدی اش هم 
تولیدش شریک بود، نامزد دریافت 11 جایزه دیگر از 

همین جشنواره دولتی شود.
همان  در  علیدوستی  تــرانــه  یعنی  فیلم  زن  بازیگر 
کنفرانس مطبوعاتی گفت همه چیز در ایران ممنوع 
است و از صبح که بیدار می شود تا شب که به خانه 

برمی گردد، کارش در این مملکت جنگیدن است.
این درحالی است که این بازیگر به رغم انتقاداتی که 
به نوع بازی تخت و کلیشه ای ایشان شده اما در طی 
همین سال های اندک و در همین به قول خودش 
شرایط جنگی ایران، بیش از 20 فیلم و سریال و تئاتر 
بازی کرده )یعنی به طور متوسط هر سال یک فیلم( 
کرده  و ده ها جایزه جشنواره های دولتی را دریافت 
که  بازیگرانی  از  بــوده و جــای بسیاری  آنها  یا نامزد 
می توانستند بهتر و قوی تر از وی ایفای نقش کنند را 
گرفته، بازیگران شایسته ای که سال ها از عرصه سینما 
دور مانده و حق و حقوق شان توسط چنین افــراد 

پرمدعا و پر سر و صدایی پایمال شده است.

صداقتت را ثابت کن

از همین روی او حتی بــه هــمــکــاران خــود نیز رحم 
نکرد و در یک اقــدام مشکوک و با تقلیدی ارتجاعی 
و عقب افتاده از جنبش  Me too  اروپــا و آمریکا )که 
البته سال هاست پایان یافته و حــاال بــادش پس از 
این سال ها به این حضرات رسیده!( برخی بازیگران 
خــودش  پارتنر  از جمله  سینما  ــاران  ــدرک ــت ان دس و 
در همین فیلم بــرادران لیا را با بی اخاقی و بدون 
سند و مدرک، متهم کرد. این درحالی است که خود 
علیدوستی بــا حضور در پـــروژه »شــهــرزاد« و برخی 
کثیف امــثــال محمد  ، از پــول هــای  فیلم های دیــگــر
امامی و بابک زنجانی ارتزاق کرده و در فساد مالی آنها 

به نوعی شریک بود. 
که واقعا  حــاال ســؤال از ترانه علیدوستی ایــن اســت 
چــه چــیــزی بـــرای ایــشــان ممنوع بـــوده کــه عـــاوه بر 
انــحــصــار بــســیــاری پـــروژه هـــای سینمایی، حتی در 
و  داشته  همکاری  نیز  هنری  فساد آلود  پــروژه هــای 
کــرده انــد؟ وی به اصطاح  کثیف دریافت   پول های 
کمپین های خــود را نیز به راه انداخته و هر سازی 
که خواسته در ایــن مملکت زده. آیــا او بــرای اثبات 
صــداقــت خـــود حــاضــر اســـت فــقــط یــک فــقــره از آن 
پول های کثیف را که از کیسه فرهنگیان مظلوم این 
سرزمین و سرمایه های کوچک آنها دریافت کرده را به 

صندوق فرهنگیان بازگرداند؟!

با عرض پوزش از برادران مارکس

ــرادران مــارکــس )بــا عرض  ــ پیمان مــعــادی از دیگر ب
سینما(  تــاریــخ  برجسته  کمدین های  آن  از  پــوزش 
بــرادران  فیلم  مطبوعاتی  کنفرانس  نمایش  صحنه 
لیا، فضای آن جلسه را با افاضات دیگری آلود و وضع 

امروز ایران را از جنگ بدتر دانست.
ــمــنــامــه هــای ســوپــر  ــل مـــعـــادی کـــه بـــا نــوشــتــن فــی
و...  آواز قو، عطش، شام عروسی  کما،  فیلمفارسی 
، وارد این سینما  با وساطت فیلمفارسی سازان قهار
شد، فراموش کرده که در همین شرایط بدتر از جنگ، 
به رغم قدرت نوشتاری ضعیف در فیلمنامه نویسی و 
بازی های ضعیف تر اما در طی 20 سال، 25 فیلم از 
همین دست را نوشته یا بازی کرده و دو سه تا را هم 

کارگردانی کرده است.
کــه اغــلــب تــوســط نــهــادهــا و ارگــان هــای  فیلم هایی 
بارها  رو  از همین  و  یا حمایت شدند  تولید  دولتی 
جشنواره  در  ازجمله  دولتی  جوایز  دریــافــت  نامزد 
فیلم فجر شد و در سی و هشتمین دوره آن، با وجود 
ادعای تحریم جشنواره و به رغم بازی بسیار سطحی 
غ بلورین  و بی رمق در فیلم »درخت گردو« اما سیمر

آن را دریافت کرد.

ه 
کت

ن

 ! مخلص کام این که به نظر می آید تنها مقصر ماجرا، این حضرات شبه سلبریتی نباشند که به قول معروف هم از توبره می خورند و هم از آخور
هم فضای فرهنگی و هنری کشور را اشغال کرده و آلوده می سازند، هم پول های مردم را از صندوق هایشان بیرون می کشند و هم آبروی ملت را 
نزد بیگانگان به حراج گذاشته و از کوچک ترین خوش رقصی هم شرم ندارند. آری فقط اینها مقصر نیستند بلکه مقصر اصلی، برخی مسؤوالن 
کمیتی هستند که بدون توجه به ارزش های انقاب و مردم و حتی معیارهای هنری و فرهنگی،  نهادها، سازمان ها و ارگان های دولتی و حا
تمام قد از چنین شبه سلبریتی هایی حمایت کرده یا برایشان دل می سوزانند و ترحم به حال شان روا می دارند.  متاسفانه این ولنگاری فرهنگی 

از همین دسته مسؤوالن منشأ می گیرد نه فقط روی فرش قرمز کن و پشت تریبون های آن. 

 تلنگر


