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حكمت 244 

خدا را در هر نعمتی حقی است، هر 

كس آن را بپ�ردازد، فزونی يابد و 

آن كس كه نپردازد و كوتاهی كند 

در خطر نابودى قرار گيرد.

كت�اب »ب�راي ِزي�ن أب« رواي�ت زندگ�ي ش�هيد 
مداف�ع ح�رم محم�د بلباس�ي، از كودك�ي تا ش�هادت 
از س�وى انتش�ارات ش�هيد كاظم�ي منتش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« محمد بلباس��ي يكي از ش��هداي مدافع 
حرم اس��ت كه در منطقه »خان طومان« سوريه حین مبارزه 
با تروريست هاي تكفیري به همراه ديگر همرزمانش به درجه 
رفیع ش��هادت نائل ش��د و پیكر مطهرش نیز هن��وز به وطن 
بازنگشته است . وي متولد 135۷ است و والدت و بزرگ شدن 
س��ه فرزند خود را ديد اما زينب او بعد از شهادتش در دفاع از 
حريم اهل بیت )علیهم الس��الم( ديده به جهان گشود؛ زماني 
كه پدر، چش��م از اين جهان فروبست ولي ديدگان او نظاره گر 

اين طفل از آسمان هاست. 
شخصیت چندبعدي محمد بلباسي، كتاب را خواندني و قابل توجه 
كرده است. خواننده پس از خواندن اين اثر، با مفهوم صحیح آتش 
به اختیار بودن و البته روحیه جهادي شهید در مقاطع مختلف از 
عمر كوتاه اما پربركتش آشنا مي شود و مي فهمد كه اگر انسان از 
زمان خود به درستي استفاده كند و به هر اتفاقي در وقت و جايگاه 
خودش رسیدگي نمايد، ديگر هیچ چیز در زندگي، قضا نمي شود. 
قطعاً مخاطب��ان اين كتاب پس از مطالعه آن با محمد بلباس��ي در 
زندگي ش��خصي اش، اردوهاي جه��ادي، خادمي ش��هدا، جهاد با 
نفس، سرزندگي و نش��اط در امور مختلف، س��فرهاي راهیان نور، 
مديريت جهادي در ابعاد مختلف سیاسي، فرهنگي، سفر به سوريه 
و مواردي ديگر همراه خواهند ش��د. اگر كسي قصد پا گذاشتن در 
مسیر تدريجي تكامل انساني، همراه با سیره عملي را دارد، خوانِش 

كتاب »براي ِزين أب« را به او توصیه مي كنی��م. در فرازي از كتاب 
آمده است: »بعضي شب ها در حیاِط روبه روي حرم مي نشستیم و 
باهم درس هاي كالس اخالق را مباحثه مي كرديم. به من مي گفت: 
»از امام چیزهاي دنیايي نخواه! كم هم نخواه! بگو آقاجان، معرفت 

خوِدت رو به من بده!«
آن قدر دوس��تش داش��تم كه هر چه مي گفت، برايم حجت بود. 
چشمانم را بس��تم و همین ها را تكرار كردم. يك دفعه ياد چیزي 
افتادم و گفتم: »راستي محمد! همه از اين جا براي خودشون كفن 
خريدن. ما هم بگیري��م و بیاريم حرم براي ط��واف!« طفره رفت 
و گفت: »اي بابا! باالخره وقتي ُمرديم، يه كفن پیدا میش��ه ما رو 
بذارن توش.« اصرار كردم كه اين كار را بكنیم. غمي روي صورتش 
نشست. چشمانش را از من گرفت و به حرم دوخت. گفت: »دو تا 
كفن ببريم، پیش يه بي كفن؟!« »براي ِزين أب« با حمايت لشكر 
25 كربال و به قلم سمیه اسالمي و فاطمه قنبري، در قطع رقعي و 

در 392 صفحه توسط انتشارات شهید كاظمي منتشر شد.

»براي ِزين أب«

 

روايت زندگي شهيد بلباسي منتشر شد

آغاز »شب روايت« با اجراي جديد 
اولين قسمت از »شب روايت« از مجموعه »شب هاي هنر« 

روي آنتن شبكه4 سيما رفت.
پخش سري دوم »شب روايت« از مجموعه »شب هاي هنر« 
با اجراي مهدي صالحي و س��ردبیري مصطف��ي وثوق از اول 
مرداد ماه آغاز ش��د. رمان اجتماعي موضوعي است كه براي 
اولین قسمت از سري دوم اين برنامه انتخاب شده است و در 
اين بخش مهدي صالحي مجري برنامه با حمیدرضا منايي 
نويسنده »برج سكوت« درخصوص موضوع برنامه به گفت وگو 
پرداخت. در»می��ز لذت نقد« برنامه ش��ب روايت، مصطفي 
وثوق سردبیر برنامه به نقد كتاب »نخل و نارنج« نوشته وحید 
يامین پور پرداخت. »شب روايت« به تهیه كنندگي حسین 
شاه مرادي كاري از گروه ادب و هنر شبكه4 سیماست. اين 
برنامه ادبي در قالب گفت وگو با اهالي قلم، نقد كتاب، روايت 
كتب داس��تاني و نیز ديگر آيتم هاي مرتبط با حوزه ادبیات 
و تاريخ ادب كشورمان هر هفته سه شنبه ها ساعت 23 روي 

آنتن شبكه4 سیما مي رود.

    تلویزیون

مستند اولين قاتل زنجيره اى زن روى پرده سينما رفت

آغاز اكران مستند سينمايي »مهين«
مستند س�ينمايي »مهين« به كارگرداني محمدحس�ين حيدري در 

سينماهاي هنر و تجربه به نمايش درخواهد آمد. 
مستند س��ینمايي »مهین« به كارگرداني محمدحسین حیدري و تهیه 
كنندگي مهدي مطهر كه تازه ترين اثر خانه مستند انقالب اسالمي است 
به شخصیت پیچیده  مهین قديري، اولین قاتل سريالي زن ايران پرداخته 
است.  اين مستند سینمايي در جشنواره سال گذشته »سینما حقیقت« 

رتبه دوم برترين فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود كرد. 
همچنین »مهین« در بین پنج مستند ايراني حاضر در جشنواره جهاني 
فجر بود كه به رقاب��ت با آثار بین المللي پرداخت. اين مس��تند كه فضاي 
ملتهبي را تجربه مي كند دوشنبه شب گذشته موفق به دريافت سه جايزه 
بهترين فیلم، بهترين كارگرداني و بهترين دستاوردهاي هنري از جشنواره 

بین المللي فیلم شهر شد.

شجاعي طباطبايي از برگزار نشدن مسابقه دوساالنه كاريكاتور تهران خبر داد

نداشتن بودجه بهانه است!

    افشين عليار
به نظر مي رسد معاونت س�ينمايي و وزارت 
ارشاد نس�بت به فيلم هايي كه اين روزها در 
حال اكران اس�ت بي تفاوت هس�تند، اينكه 
اي�ن گون�ه فيلم ها چگون�ه پروانه س�اخِت 
س�ينمايي مي گيرند تعجب برانگيز اس�ت. 
اساس�ًا هيچ متر و معياري ب�راي فيلم هاي 
س�ينمايي در نظ�ر گرفت�ه نمي ش�ود و 
ش�اهد فيلم هايي بر پرده س�ينما هس�تيم 
كه حت�ي ويژگي ي�ك تله فيلم ه�م ندارند. 
س��ینماي ايران دچ��ار مبتذل گرايي عجیبي 
ش��ده و مقصِر اصلي اين فاجعه وزارت ارش��اد 
است كه به س��ادگي به هر فیلمنامه اي اجازه 
س��اخت مي دهد و اين مي ش��ود كه سینماي 
ايران روز به روز دچار افت ساختاري و محتوايي 
مي شود. واقعاً كدام يك از فیلم هاي كمدي كه 
از اول امسال اكران ش��ده اند از نظر مضموني و 
ساختاري استانداردهاي الزم را داشته اند؟ آيا 
اصاًل فیلمس��ازاِن كمدي به س��اختار و محتوا 
توجه دارند؟ و چرا سازمان سینمايي كه متولي 
سینما در كشور است نس��بت به اين وضعیت 
بي اعتناس��ت. آيا سیاس��تگذاري براي بهبود 
كیفیت آثار س��ینمايي جزو وظايف س��ازمان 

سینمايي نیست؟ 
چند روزي مي ش��ود فیلم نیوكاسل به نمايش 
درآمده است كه اساساً يك تله فیلم نخ نما شده 
اس��ت، اينكه چرا بايد چنی��ن فیلمي به عنوان 
يك اثر كمدي در سینما اكران شود قطعاً يك 

موضوع چالش برانگیز محسوب مي شود. 
نیوكاسل يك اثر شلخته و بي محتواست كه هدف 
و رويكردش مشخص نیست البته مشخص است 
كه اين اثر فیلمنامه كاملي نداشته و فیلمسازش 
بر اساس موقعیت سازي و ديالوگ آن را ساخته 
است چراكه اين فیلم به هیچ وجه چارچوب هاي 
الزم براي ساخت يك كمدي را رعايت نكرده و 

فقط ديالوگ و موقعیت س��ازي هاي بي منطق 
باعث ش��ده اس��ت اين فیلم جلو برود. محسن 
قصابی��ان در كارنامه هن��ري اش چند تله فیلم 
 س��اخته و همین باع��ث ش��ده او ب��ا رويكرد 

تله فیلم سازي نیوكاسل را بسازد. 
فیلمس��از با يك طرح چند خطي منسوخ شده 
يك خانه با چند همسايه را جلوي دوربین برده 
است و قصد داش��ته از طريق كمدي به مقوله 
بحران هاي اجتماعي نزديك شود اما نتیجه آن 
يك فیلم شلوغ و بي اس��اس شده است؛ فیلمي 
هجو كه اساساً هیچ پیامي در آن نیست و حتي 
نمي تواند يك طنز تلويزيوني باش��د. استفاده 
كردن از تی��پ و موقعیت هم باعث نش��ده كه 
نیوكاس��ل بتواند مخاط��ب را بخنداند يا اينكه 
بخش درام فیلم به دلیل شرايط ساكنان خانه 

مخاطب را احساسي كند. 
قطعاً حضور بهرام افشاري كمك بزرگي به فیلم 
بوده كه در چند مقطع باعث خنده اي آرام شود 
كه آن هم به دلیل فیزيك و نوع ديالوگ گويي 
افشاري است وگرنه هیچ كدام از بازيگران فیلم 
نمي توانند تاثیري روي مخاطب بگذارند، البته 
انتخاب بازيگران هم يكي از مهم ترين ضعف هاي 

نیوكاسل است. 
بازيگران فیلم تلويزيوني ان��د و اضافه كنید 
كه چند نابازيگر هم در اين فیلم هستند كه 
باعث ش��ده اند فیلم به مراتب از يك تله فیلم 

هم ضعیف تر شود. اينكه چرا فیلمساز براي 
نقش دكتر از يك بازيگر ناشناخته استفاده 
كرده ك��ه نمي توان��د ديال��وگ بگويد باعث 
تعجب اس��ت! گاهي خوِد فیلمسازان باعث 
مي شوند تا فیلم شان هیچ نكته استانداردي 

نداشته باشد. 
اينكه چند بازيگر تلويزيوني و چند نابازيگر را با 
يك طرح چند خطي ضعیف در يك خانه رها و 
فكر كنیم داريم فیلم سینمايي مي سازيم تفكر 
اشتباهي است كه مسئول اصلي آن وزارت ارشاد 
و سازمان سینمايي است. س��ینما با تلويزيون 
تفاوت دارد و پرده سینما نابلد بودِن فیلمساز در 
كارگرداني را لو مي دهد. در نیوكاسل هیچ چیز 
مشخص نمي شود. اينكه ارتباط فريد با نازنین 
چیست؟ گروه موسیقي چه نقشي در فیلم دارد؟ 
كتايون چرا با كسي در ارتباط نیست و خودش را 
در آن اتاق حبس كرده؟ آن افغانستاني و به دنیا 
آمدن بچه اش چه كاركردي در فیلم دارد؟ اگر 
دكتر و برادرش) و آن سكانس دعواي باسمه اي 
را( از فیلم حذف كنیم چه اتفاقي رخ مي دهد؟ 
هیچ. اساساً فیلم نیوكاسل بر اساس هیچ ساخته 
ش��ده كه اگر هر كدام از آن س��اكنان را حذف 
كنیم يا چند سكانس را از فیلم دربیاوريم هیچ 
اتفاقي براي فیلم نمي افتد. زماني كه يك فیلم 
از نظر داستان و شخصیت هويت نداشته باشد 
ديگر نمي ش��ود آن فیلم را مورد ارزيابي يا نقد 

جدي قرار داد. 
نیوكاسل حتي از نظر اجرا هم ضعف هاي بزرگي 
دارد و انتخ��اب نماهاي آن براي قاب س��ینما 
نیس��ت، حتي تدوين هم نتوانس��ته شلختگي 
س��كانس ها را نظم دهد و اين نش��اني از ضعف 
فیلمس��از اس��ت. بازيگران فقط در قاب رفت و 
آمد دارند و كارگردان نس��بت به بازي گرفتن 

بي تفاوت بوده است.
 تمامي بازيگ��ران اين فیلم هم��ان نقش هاي 
گذشته خود را تكرار مي كنند، البته به مراتب 
ضعیف تر! فیلمي مثل نیوكاسل كه با خام دستي 
كامل ساخته شده اساساً نبايد در سینما اكران 
ش��ود چراكه در حد و اندازه قاب سینما نیست 
و اين تش��خیصي اس��ت كه باز بايد س��ازمان 
س��ینمايي بدهد. وزارت ارش��اد موظف است 
جلوي ساخت چنین آثار مبتديانه اي را بگیرد 
تا از اين طريق فیلمس��ازان كیفیت كار خود را 

ارتقا دهند. 
فیلمس��ازي نبايد تا اين اندازه كاري س��اده و 
دم دس��تي فرض شود و الزم اس��ت شأنیت آن 
به عنوان يك هنر صنعت در كشور حفظ شود. 
نیوكاسل و فیلم هايي ش��بیه آن جايگاهي در 
سینماي ايران ندارند، اين فیلم ها بعد از پايان به 

سرعت از ذهن مخاطب پاك مي شوند.

كمدي ها در سينماي ايران در انفعال وزارت ارشاد روز به روز كم مايه تر مي شوند 

»نيوكاسل« مبتديانه و شلخته

اي��ن  فيلمس��ازي نباي��د ت��ا 
اندازه كاري س��اده و دم دس��تي 
اس��ت  الزم  و  ش��ود  ف��رض 
 ش��أنيت آن ب��ه عن��وان ي��ك 
صنعت  در كشور حفظ شود      مصطفي شاه كرميهنر 

دبير يازدهمين دوس�االنه كاريكاتور از تصميم مسئوالن 
وزارت ارشاد و مشخصًا مدير كل هنر هاي تجسمي، جهت 
برگزار نشدن اين رويداد بين المللي به بهانه نداشتن بودجه 
خبر داد. طباطبايي در عين حال معتقد است كه ريشه اين 
اظهارات بيش�تر از آنكه واقعي باش�د بهانه جويي اس�ت. 
پس از انتش��ار اخباري مبني ب��ر احتمال ع��دم برگزاري 
مسابقه »دوساالنه كاريكاتور تهران« به دلیل مسائل مالي 
و عدم تأمین بودجه از س��وي وزارت ارش��اد، سیدمسعود 
ش��جاعي طباطبايي دبیر دوره قبل اين دوساالنه در رابطه 
با علت اصلي و واقعي چنین موضوعي به خبرنگار »جوان« 
گفت: آقاي محمد مكارچیان از طرف ما پیگیر برگزاري يا عدم 
برگزاري دوساالنه كاركاتور تهران از مسئوالن ذيربط وزارت 
ارشاد شد كه آقاي مظفري گفته امس��ال به دلیل نداشتن 
بودجه نمي توانیم اين مس��ابقه را برگزار كنیم. واقعیت اين 
است كه برگزار نشدن يك چنین مسابقه اي مصداق ضرر و 
خسران است و اگر دوستان وزارت ارشاد واقعاً به دلیل مسائل 
مالي و نداشتن بودجه تصمیم به چنین كاري گرفته اند بايد 
خدمتشان عرض كنم كه با توجه به اعالم اشتیاق و آمادگي از 
سوي برخي اسپانسرهاي عالقه مند به سرمايه گذاري در اين 
حوزه به نظر نمي رسد اين مسئله، آنقدر مشكل بزرگي باشد 

كه اجازه برگزاري دوساالنه تهران را ندهد. 
بنیانگذار خانه كاريكاتور ايران در ادامه خاطر نشان مي كند: 
هر چند ما تفاوت و افتراقي بی��ن اهداف و افكار خودمان و 
دوستان بزرگوار وزارت ارشاد نمي بینیم اما حاضريم براي 
مساعدت به برپايي اين رخداد هنري بسیار مهم كه اتفاقاً 
جزو س��ه مس��ابقه مهم و اثرگذار دنیا در حوزه كارتون و 
كاريكاتور محس��وب مي ش��ود، هر كاري كه از دس��تمان 
برمي آيد از پیدا كردن و معرفي اسپانس��ر گرفته تا به كار 
گرفتن و به میدان آوردن توان ارتباطي، رس��انه اي و حتي 

شخصي را انجام بدهیم. 
دبیر دوره هاي پیشین اين دوس��االنه مي افزايد: آثار از طريق 
ايمیل ارسال مي شود و هزينه پست و... ندارد، حتي ما طرحي 
داريم كه مطابق ديگر جشنواره هاي بین المللي داوري آثار را از 
طريق اينترنتي انجام بدهیم. در اين چند سال اخیر جايزه هاي 
مهم و سرشناس رشته كارتون و كاريكاتور را هنرمندان ما درو 
كرده اند، حال چرا بايد در كشور خودمان اين موقعیت از آنها 
سلب شود؟ ش��جاعي ادامه مي دهد: ش��وراي سیاستگذاري 
دوساالنه كاريكاتور 24نفر هس��تند كه نظرات مختلفي را با 

ديدگاه هاي مختلف بیان و در نتیجه محور هاي جش��نواره را 
مشخص مي كنند، از اين رو درست نیست كه صرفاً با يك دلیل 

كم اهمیت اين جشنواره كنسل شود. 
شجاعي با اش��اره به اينكه واقعیت اين اس��ت كه در بین تمام 
مسابقات مهم و بهترين هاي دنیا سه تا مسابقه داراي باالترين 
تراز بین المللي در حوزه كاريكاتور و كارتون هستند، مي افزايد: 
اولین آنها مسابقه »آيدين دوغان« در كشور تركیه است كه فقط 
در حوزه كارتون برگزار مي شود كه به دلیل سرمايه گذاري بسیار 
باالي همین آقاي دوغان در صدر لیست مسابقات بین المللي 
قرار دارد. دومین مورد مس��ابقه »پورتو كارتوناله« در كش��ور 
پرتغال اس��ت كه با تمركز بر كارتون و كاريكاتور چهره برگزار 
مي شود. سومین رتبه متعلق به »مسابقه دوساالنه كاريكاتور 
تهران« است كه با محوريت كارتون موضوعي و آزاد، كاريكاتور 

آزاد و ويژه چهره و همچنین يك جايزه ويژه برگزار مي شود. 
طباطبايي در پاسخ به اين سؤال مبني بر اينكه علت اصلي و 
واقعي عدم برگزاري اين مسابقه را حضور خودتان در رأس 
آن مي دانید يا اينك��ه واقعاً از نظر مالي وزارت ارش��اد توان 
برگزاري آن را ندارد؟ مي گويد: همانطور كه در ابتدا گفتم من 
در رابطه با بحث اجرايي اين مسابقه هیچ اصراري بر حضور 
خودم ندارم. اگر كسي يا افرادي با حضور بنده به عنوان دبیر 
موافق نیستند، هر شخصي را كه صالح مي دانند معرفي كنند 
ما هم با تمام قدرت در كنارش خواهیم بود و براي هرچه بهتر 
برگزار شدن آن تمام توان خود و ديگر دوستانمان را پاي كار 
مي آوريم. بايد اين نكته را در پايان عرض كنم كه براي كسب 
اعتبار و جايگاه پنج ستاره اي بین المللي »دوساالنه كاريكاتور 
تهران« تالش زيادي از سوي هنرمندان نجیب و بي ادعاي 
عرصه تجسمي كشیده شده اس��ت. قطعاً برگزار نكردن آن 
در تاريخ مقرر )كه تا االن دير هم شده( به اعتبار و آبروي آن 
خدشه وارد شده و باعث كمرنگ ش��دن نام و جايگاه آن در 

میان فعاالن و هنرمندان سراسر جهان خواهد شد.

 مزدك از تجربه »جم«رفته ها 
عبرت نگرفت

رسانه ها خبر مهاجرت يك مجري و گوينده ورزشي به شبكه 
ايران اينترنشنال را در سطح وسیعي پوشش دادند، البته براي 
اين دسته از روزنامه ها كه معموالً اخبار مرتبط با فوتبال را با آب 
و تاب بس��یار زياد و خارق العاده منتشر مي كنند، اينكه مزدك 
میرزايي ترجیح داده به همكاري با صداوسیما پايان دهد و به 
ايران اينترنشنال برود كه مي تواند موج خوبي را به راه بیندازد، 
اما در واقعیت اين خبر آن طور كه ورزشي ها داغش كردند هم 
داغ و هیجان انگیز نیست. با فرض اينكه همه خبرهاي مربوط به 
مهاجرت مزدك میرزايي به شبكه ماهواره اي ايران اينترنشنال 
صحیح باش��د، بايد ديد كه جايگاه اين مجري در صداوس��یما 
و جايگاهي كه قرار است به دس��ت آورد چقدر اهمیت داشته 
اس��ت. خبر رفتن میرزايي در حالي منتشر ش��د كه چند روز 
قبل از آن شايعه رفتن عادل فردوس��ي پور از ايران و حضورش 
در ايران اينترنشنال تكذيب ش��ده بود. ماجراي فردوسي پور و 
تعطیلي برنامه تلويزيوني 90، باعث ش��د كه در ماه هاي اخیر 
مجري برنامه 90 به چهره اول حواشي برنامه هاي ورزشي سیما 
تبديل شود ولي در اين میان مزدك میرزايي آنقدر بي حاشیه 
و در سايه مجرياني چون خیاباني و فردوسي پور بوده است كه 
رفتنش جز براي ورزشي نويس ها، حساسیتي ايجاد نكند. وي 
به رغم اينكه از دانش فوتبالي خوبي برخوردار بود ولي هیچ گاه 
در رأس قله گويندگان ورزشي حضور نداشته است. از آن مهم تر 
اين است كه مجري ورزش��ي تلويزيون قصد كرده به شبكه اي 
برود كه از همان ابت��داي راه اندازي دچار بدنامي بوده اس��ت. 
ايران اينترنشنال با سرمايه گذاري س��عودي ها راه اندازي شده 
اس��ت. اين ش��بكه رويكرد ضدايراني خود را با پوشش مراسم 
همايش ساالنه گروهك تروريس��تي منافقین و البته مصاحبه 
با عوامل تروريس��تي حمله به رژه نیروهاي مسلح در اهواز، به 
نمايش گذاشت. ش��بكه متمول »ايران اينترنشنال« از ابتداي 
راه اندازي با جذب فعاالن رس��انه از تلويزيون هاي فارسي زبان 
ماهواره اي و به خصوص از ش��بكه بي بي سي فارسي، چهره اي 
حرفه اي به خود گرفت اما عملكرد آن در ماه هاي اخیر نش��ان 
داده كه جايگاه س��نتي ش��بكه اي مانند بي بي س��ي فارسي، 
در نظر بینندگان ايراني كه ش��بكه هاي ماه��واره اي را دنبال 
مي كنند بسیار باالتر از ايران اينترنشنالي است كه صرفاً با پول 
عربستان سعودي مانند قارچ رش��د كرده و بزرگ شده است. 
رفتن مزدك میرزايي به اين ش��بكه تلويزيوني تش��ابه زيادي 
به رفتن چند بازيگر و كارگردان دس��ت دوم س��ینما به شبكه 
»جم« دارد؛ س��وداي درآمد عالي و گرفتن پول هاي هنگفت 
آنها را به آن سوي مرزها كش��اند و در نهايت دست از پا دراز تر 
به ايران برمی گردند. حداق��ل توجیهي كه مي توان براي رفتن 
مزدك میرزايي به ايران اينترنشنال تراشید اين است كه او هم 
از اينكه فضاي كار نداش��ته و احتماالً با مشكالت مالي روبه رو 
بوده، پیشنهاد ايران اينترنشنال را قبول كرده است؛ فرضیه اي 
كه نمي تواند قرين به صحت باشد. قطعاً مزدك میرزايي بهتر از 
همه مي داند كه اگر به عنوان يك مجري باسواد ورزشي شناخته 
مي شود، دلیلش فرصت و فضايي بوده كه در سال هاي متمادي 
در تلويزيون به وي داده شده است. نكته بسیار مهم نیز كه بايد 
مزدك میرزايي به آن توجه داشته باشد اين است كه رفتن به 
»ايران اينترنشنال« مانند مهاجرت به »جم« نیست كه مهاجران 
به آن شبكه با ابراز ندامت از حضور در جم و بازي در سريال هاي 
آبكي، دوباره برگردند و بعد از مدتي بتوانند دوباره فعالیت هنري 
خود را از س��ر بگیرند. رفتن به ايران اينترنشنال پا گذاشتن به 
مسیري اس��ت كه تقريباً بي بازگشت است. توئیت يك مجري 
شبكه هاي ماهواره اي درباره میرزايي نیز مؤيد همین موضوع 
است كه اين آمدن ديگر برگشتني در پي نخواهد داشت و حتي 

اگر پشیماني به وجود آورد، امكانش تقريباً محال است.

كارگردان »فيلشاه« با اينستاگرام خداحافظي كرد

اينستاگرام نصب كردم دنيايم بزرگ تر بشه ولي كوچك تر شد!

كارگ�ردان انيميش�ن ش�اهزاده روم و فيلش�اه در صفح�ه 
خ�ود نوش�ت ك�ه ب�ا اينس�تاگرام خداحافظي كرده اس�ت. 
به گزارش »جوان« هادي محمديان كارگردان انیمیشن سینمايي 
فیلشاه و ش��اهزاده روم در صفحه خود با ذكر خاطره اي نوشت كه 

ديگر در اينستاگرام فعالیت نخواهد داشت. 
اين كارگردان پويانمايي در آخرين پست خود نوشت: »يادمه در 
دوره نوجواني به سرم زده بود كه سیگار رو امتحان كنم. از يه كسي 
پرسیدم كه كار درستیه يا نه. بهم گفت يه متر و معیاري بهت مي دم 

كه جواب سؤالت رو خودت پیدا كني. 
اون معلم عزيزم بهم گفت هر وقت كاري رو خواستي انجام بدي كه 
نمي دوني درسته يا غلط، قبلش يه سالم بده به امام عصر وقتي داره 

اون كار رو انجام میده.
ببین ايش��ون رو مي توني در اون حالت تصور كني يا نه. اون وقت 
ش��أنیت اون كار رو مي فهمي. مثاًل اينطوري س��الم به امام عصر 
وقتي داره به يتیمي لبخند مي زنه يا سالم به امام عصر وقتي داره 

از چراغ قرمز عبور مي كنه. سالم به امام عصر وقتي داره سیگار و 
قلیون مي كشه. 

س��الم به امام عصر وقتي هر صبح قبل از اينكه براي كسب رزق 
و روزي بیرون بزنه اينس��تاگرامش رو چك مي كنه. سالم به امام 
عصر كه در ط��ول روز هر وقت از كار خس��ته میش��ه و مي خواد 
روحش تازه بشه صفحه اينستاي بي بي س��ي و يورونیوز و فارس 

و.. رو چك مي كنه. 
سالم به امام عصر وقتي كه داره صفحات مذكور رو چك مي كنه يه 

دوري هم توي سرچ اينستاگرام مي زنه.« 
اين انیمیشن ساز نامدار كشورمان در ادامه آورده است: »امیدوارم 
آنقدر دير نشده باشه. مي ترسم از روزي كه میگن ساعات زندگي 
آدما به ش��كل صندوقچه هايي درمیاد كه در دونه دونه اش رو باز 
مي كنن يا خالیه يا پر ش��ده از لجن يا كارهاي خوب توش��ه. بدتر 
از اون اينه كه هر وقت تصمی��م بگیري جبران كني، صندوق هاي 
جديد رو پر مي كني و صندوق هاي قبلي ديگه از كفت رفته. فداي 
امیرالمؤمنین كه آنقدر زيبا فرمود: مردمان در خوابند وقتي از دنیا 

مي روند، بیدار مي شوند. 
حیف از اون زماني كه براي تو گذاش��تم اينس��تاگرام،  اي موجود 

يك چشم. 
ببخشید طوالني شد. قصد موعظه نداشتم فقط يه تذكري بود به 
خودم. من اينستاگرام رو شش سال پیش نصب كردم به امید اينكه 

دنیام بزرگ تر بشه اما دنیام كوچیك و كوچیك تر شد.  
اينس��تاگرام باش��ه براي اهلش كه بهشون امر ش��ده باشن چون 

وظیفه شونه. ياحق«

    سينما

ركوردداري فيلم هومن سيدي و نرگس آبيار 
در جشن خانه سينما

ب�ا اع�ام اس�امي 
نامزده�اي جش�ن 
خانه سينما، دو فيلم 
»شبي كه ماه كامل 
ش�د« و »مغزه�اي 
كوچك زنگ زده« با 
نامزدي در 14بخش، 
رك�ورددار نامزدي 
اي�ن دوره ش�دند. 

به گزارش ايس��نا، فیلم ش��بي كه ماه كامل ش��د به كارگرداني نرگس آبیار در 
بخش هاي بهترين فیلم، كارگرداني، نقش اول زن، نقش اول مرد، مكمل زن )دو 
بازيگر(، مكمل م��رد، طراحي صحنه، طراحي لباس، صداب��رداري، صداگذاري، 
چهره پردازي، جلوه هاي بصري، میداني و مغزهاي كوچك زنگ زده به كارگرداني 
هومن سیدي نیز در بخش هايی چون بهترين فیلم، كارگرداني، فیلمنامه، نقش 
اول زن، نقش اول مرد، مكمل مرد )دو بار(، فیلمبرداري، تدوين، طراحي صحنه، 
طراحي لباس، صدابرداري، صداگذاري و جلوه هاي میداني نامزد شدند. همچنین 
»تنگه ابوقريب« در 10 بخش، »سرخپوست« و »متري شیش و نیم« در 9 بخش، 
»آشغال هاي دوست داشتني« در پنج بخش، »س��رو زير آب« و »عرق سرد« در 
چهار بخش نامزد دريافت جايزه جشن خانه سینما هس��تند. »تختي« و »بمب 
يك عاشقانه« در س��ه بخش، »داركوب«، »ماهورا«، »قانون مورفي«، »مارموز«، 
»آخرين بار كي سحر را ديدي؟« در دو بخش، »اتاق تاريك«، »من ديوانه نیستم«، 

»چراغ هاي ناتمام« و »به دنیا آمدن« در يك بخش نامزد دريافت جايزه شدند.

محمدصادق عابدیني     یادداشت

    مستند


