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چرا «آزاده نامداری»
به ایران برنگشته است؟

...

جهان متحرک
عملکرد داخلی (انیمیشن کوتاه)

دربــــــــــــاره فـــیـــلـــم:
پویانمایی های کوتاه و
در کل فیلم های کوتاه،
در عین مینیمالیستی
بــــــودن ،آثـــــار هــنــری
ســرراســتــی هستند.
نــــمــــونــــه اش هــمــیــن
عــمــلــکــرد داخ ــل ــی که
پویانمایی خوشساخت
و جمع وجوری اســت و
حــــرفــــش را خــیــلــی
کارگردان :
راحــــت و بــی حــاشــیــه
لئوناردوماتسودا
مطرح می کند :کمی
صداپیشگان:
خــوش بــگــذران .فیلم
ریموندپرسی
داســتــان پــائــول اســت،
شرکتسازنده:
در واق ــع اعــضــای بدن
پائول داستان را پیش
والتدیزنی
مــی بــرنــد .مــغــز ،قلب،
جوایز:
شـــــش هـــــا ،مــــعــــده و
بهترینفیلمکوتاه
کلیه های پائول هر روز
جشنوارهامپایرانگلستان
از خواب بیدار می شوند
سالساخت:
و عملکرد های روزانــه
2017
و تکراری خود را انجام
مـــی دهـــنـــد .در ایــن
سیستم عملکردی اعضا ،مغز و قلب همیشه با یکدیگر
در تضاد هستند .مث ً
ال قلب بــرای صبحانه به یک وعده
غذایی کامل و حسابی فکر می کند ،ایده ای که قاعدت ًا با
استقبال کم نظیر معده روبــه رو می شود ،مغز اما در همه
کار ها عاقبت اندیش است و برای او یک وعده غذای چرب
مساوی است با چاقی و مرگ پائول به خاطر آن! یا قلب
دوست دارد داخل دریا موج سواری کند و لذت ببرد ،مغز
اما نگران کوسه های درنده است و احتمال مرگ پائول را
در صورت ورود به دریا باال ارزیابی می کند .در طول مسیر
هر روزه پائول به سمت محل کارش ،قلب به دنبال بازی و
تفریح است ،مغز اما نگران دیر رسیدن سر کار و اخراج شدن
و در نتیجه از گرسنگی در کنار خیابان مردن .در محل کار
اوضاع وحشتناکی حاکم است .تعداد زیادی کارمند پشت
میز های خود نشسته و کاری تکراری و کسالت آور انجام
می دهند .اص ً
ال شرکت که شبیه یک بایگانی بزرگ است
«کسالت آور» نام دارد .یک روز مغز هنگام ناهار تصمیم
می گیرد کمی کنترل پائول را به قلب بسپارد .نتیجه اش
هم بد نیست ،کمی آب بــازی در دریا به اضافه یک ظرف
خوشمزه از غذا های مختلف و چند تفریح کوتاه و کوچک
دیگر .بعد از ناهار زمان بازگشت به کار است .میان پائول
تحت کنترل مغز و پائول پیرو قلب تفاوت زیادی به وجود
آمــده ،او حاال همان کار های سابق را با روحیه و شیوه
متفاوتی انجام می دهد .کم کم سایر کارمند ها و مدیران
هم در این تغییر فضا او را همراهی میکنند.
عملکرد درونــی به همین سادگی اســت ،پویانمایی 6
دقیقه ای که با ظرافت ها و طنز های لحظه ای اهمیت
لحظات و دقایق را یادآوری می کند .این که اگر همه چیز
به منطق و عقل باشد یا به دل و هیجان ،سرنوشت هر دوی
آن ها یکسان است .پس چرا از لحظات به شادی استفاده
نکنیم؟
اگر از تماشای این فیلم لذت برده اید ،این انیمیشن های
کوتاه هم احتما ًال برای شما جذاب باشد :پایپر (،)2016
الوا ( ،)2014روز و شب ( ،)2010چتر آبی ()2013
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 6روایت حاشیه ای ازحضورمهران مدیری درمشهد
برای اکران مردمی «ساعت  5عصر»

روزپرحاشیه
مدیریدرمشهد

سینماپرس-آزادهنامداریاحتما ًالقبلازاینکهبههمراهخانوادهازکشورخارجشود،تصورنمیکردکهدرآنسویمرزهاهمزیرذرهبینقراربگیردوتصاویرشچنان
باسرعتبهایرانمخابرهشودکهمجبورشودمقابلدوربین،دربارهشانتوضیحدهد.حاالاوهنوزبهایرانبازنگشتهوبسیاریازاطرافیانشمعتقدهستندکهبازگشتاو
بهکشوردرشرایطکنونی،حواشیجدیدیرابرایشرقمخواهدزد.ازاینروبهنظرمیرسدنامداریمنتظراستتابافروکشکردنانتقاداتبهایرانبازگردد.

مصطفی قاسمیان  -احتما ً
ال کسی فکرش را هم نمیکرد که حضور یکشنبه و دوشنبه مهران مدیری در مشهد ،برای شرکت در اکران
مردمی «ساعت  5عصر» ،تا این اندازه عجیب و غیرمنتظره باشــد .بازتاب های این اتفاق در رسانه های استان و کشور ،بسیار زیاد بود.
در این سالها ،حضور هیچ شخصیت فرهنگی دیگری نتوانسته بود تا این حد ،فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی را تحت تأثیر قرار
دهد .رخداد های عجیبی در این حضور به وجود آمد و کمتر کســی بود که از این حضور ،باخبر نشده باشد .امروز به حاشیه های حضور
کارگردان «ساعت  5عصر» در دو سینمای مشهد ،در روز یکشنبه میپردازیم:

1

خروجازهتلوشروعماجرایبادیگاردها

همه ماجراها از زمانی شــروع شــد که مهران مدیری از
محــل اقامت خــود در یکــی از هتلهای مجلل مشــهد
خارج شد تا به ســینما برود .روایت «آریا» شاهد عینی را
بخوانید« :حوالی ســاعت 5و هنگام خــروج از هتل ،در
حالی که احتما ًال میتوانست خیلی عادی کار را انجام دهد ،تیم امنیتی
با اجرای حرکات نمایشی (پارک خودروهایگرانقیمت در مقابل درب
ورودی هتل و حضور چندین بادیگارد در مقابل درب) از  30دقیقه قبل،
توجهعابرانراجلبکردند.خیلیهاهمتوقفکردهبودندتابدانندکدام
شخصیتمهمداخلهتلاست.درحالیکهحدود 200نفرمقابلهتل
جمعشدهبودند،مهرانمدیریازهتلبیرونآمدوباسیلعظیمجمعیت
مواجه شــد که با کف و جیغ او را تشــویق میکردند .مهران مدیری سوار
ماشینگرانقیمتی شــد که یکی از تاکسیهای آنالین مشــهد ،برای او
فرستادهبود؛شرکتیکهگفتهمیشودبامبلغکالنی،توانستهاسپانسراو
باشد.بالفاصلهموتورهاوخودروهایاسکورتبهراهافتادندواوراتاپردیس
سینماییهویزهرساندند».

2

مدیرسینماهستم،بذارینبرمداخل!

ورود مهــران مدیــری بــه پردیس ســینمایی هویــزه ،از
خاصترین حضورهای یک ســلبریتی در مشــهد بوده.
اینروایتیاستکهصادقذباحعکاسروزنامهخراسان
از این ماجــرا دارد« :حضــور ما در ســینما ،همزمان بود
با رســیدن مهران مدیری .اتفاقی که افتاد ،از نظر تشــریفات ،بیســابقه
بود .من بارها در زمان حضور شــخصیتهای فرهنگی هنری در مشهد،
حاضربودهاموعکاسیکردهامامادرزمانحضورمهرانمدیری،انگاردر
لحظاتی ،همه چهارراه گلستان ،قفل شده بود ،همه مردم از چهار گوشه
چهارراه،متوقفشدهبودندوجلویسینمارانگاهمیکردند».حدود7-6
بادیگاردباایجادیکتونل،سعیدرعبوردادنآقایکارگردانازمیانمردم
به سمت سینما داشتند که به خاطر فشار عالقهمندان ،تونل را تبدیل به
حلقهحفاظتیکردند.دراینمیانعکاسهاوخبرنگارانیهمبودندکهبا
وجودارائهکارتخبرنگاری،نتوانستهبودنددرسینماحاضرشوند.روایت
جالب«علیرضا»راازاتفاقاتساعتهایبعدیبخوانید«:مهندسکریمی
(مدیرسینماهویزه)جلویدردادمیزد«بابامنخودممدیرسینمامبایدبرم
داخل!»امابادیگاردهابهاووسیدجوادرفاهیرئیسحوزههنریخراسان
رضویاجازهورودنمیدادند!بادیگاردهاحتیبهخودکارکنانسینماهم
دربعضیمواقعاجازهرفتوآمدبهطبقهباالرانمیدادند!»

3

گریهمیکنمتامدیریراببینم!

داخل البی هر دو ســینما ،بازار گریه و زاری برای دیدن
مهران مدیری خیلی داغ بــود .در غالب روایتهایی که
از حضور آقای فیلمســاز در مشــهد وجود دارد ،به خیل
دوستداراناواشارهشدهکهتلفنهمراهبهدست،منتظر
بودندتابتوانندبااوسلفیبگیرند.دراینمیانتعدادیموفقشدندکهدر
ساعاتانتهایییکشنبهشب،باعکسهایشاناینستاگرامرابترکانندو

آنهاییکهموفقنشدندیاناامیدشدهبودند،گوشهایراپیداکردهبودند
واشکمیریختند.برخیکهحالشانبدتربود،بهکمکاطرافیانمدیری
توانستندبهمکاناستقراراوبروندوعکسیاامضابگیرند.ویدئویکودکی
که برای عکس گرفتن بــا مهران مدیری گریه میکرد هم در شــبکههای
اجتماعی خیلی دستبهدســت شــد ،اما میان این همه عالقهمند ،یکی
بیشترجلبتوجهمیکرد.درالبیسینماهویزه،دخترجوانیازهواداران
مدیری،بهشدتگریهمیکردوحالخوبینداشت.بامساعدتاطرافیان
مدیری ،او در کافیشاپ ســینما ،با آقای کارگردان دیدار کرد؛ در حالی
که مهران مدیری ســعی میکرد آرامش کند .او حتی تلفن همراه هوادار
جوانشراگرفتوعالوهبرسلفی،ویدئوییکوتاهضبطکردوروبهدوربین
گفت«:منازهوادارانزهراخانمهستم!»جملهایکهدخترجوانرادوباره
منقلبکرد؛اینبارازفرطخوشحالی!

4

هدیههایمردمی

یکی از اتفاقات مرســوم در زمان حضور سلبریتیها در
اکرانهــای مردمی ،هدایایی اســت کــه عالقهمندان
برای شــخصیت ،میآورند .روایتی را در همیــن باره از
یکیازحاضراندرسینمابخوانید«:بینهدیههاییکه
دوستدارانمدیریبرایاوآوردهبودندکهبیشتردستهگلبود،یکبسته
بزرگ زعفران هم جلب نظر میکرد! هدیهای که با اســتقبال مدیری هم
مواجهشدواوبستهزعفرانراباخوشحالیبههمراهانشنشانداد!»

5

مردیکهتاآفریقادوید!

دیگرحکایتجالب،دربارهزمانخروجآقایکارگردان
از سینما هویزه است که برای ســئانس بعدی اکران ،به
سینماآفریقادرخیابانمجاوررفت.درتصویرهلیشاتی
که منتشر شده ،حجم ازدحام جمعیت مشخص است،
تصویریکهدرشبکههایاجتماعیهمخیلیپربازدیدشد.دراینمیان،
افرادی هم پشــت خودروی مهران مدیری میدویدند که خیلی هم دیده
شدند،حتیمردیفاصلهسینماهویزهتاسینماآفریقارابهطورکاملپشت
سرخودرویآقایفیلمسازدوید!

6

پلیس:اسکورت،شخصیبود

حاشــیه های حضــور تشــریفاتی مهــران مدیــری
به خصوص اســکورت خــودروی او ،آن قــدر پردامنه
بود که نیــروی انتظامی هم به آن واکنش نشــان داد
و درباره ایــن موضــوع ،اطالعیــه ای صادر کــرد .به
گزارش فارس ،پلیس خراســان رضوی در اطالعیــه خود اعالم کرده
کــه پلیــس هیچ گونه اســکورتی بــرای آقای مدیری نداشــته اســت و
خودروی موجود که پالک شخصی دارد ،متعلق به یکی از شرکت های
نگهبان محله اســت .ناجــا در خصوص خودروی پلیســی کــه در فیلم
اسکورت مهران مدیری مشــاهده می شــود اعالم کرده است که این
خودرو متعلق به پلیس فــرودگاه بوده و در جهت تســهیل تردد و رفع
ترافیک ایجاد شده در حال عبور و آژیرزنی است.

...

حاشیه روز
امین حیایی و چهره متفاوت
ایــن روز هــا تصویــری
بــدون گریــم از امیــن
حیایی در مراســم ختم
حبیــب ا ...کاسه ســاز،
در شبکههای اجتماعی
منتشر شــده که بیش از
همه نزدیک شــدن او را
بــه دهــه ششــم زندگی
یادآور می شود .حیایی
 47ساله است و به نظر
می رســد کم کم گرد پیری ،روی چهره اش نشسته
اســت .او به تازگی ســه فیلــم از حمید نعمــت ا،...
بهروز شعیبی و عبدالرضا کاهانی بازی کرده و اگر
این سومی موفق به اکران شود ،ســال  96برای او
پربار خواهد بود.

...

چهره روز
کنایه های سنگین مجید افشاری
هرچه استندآپ کمدی
مریم کشــفی در مرحله
نیمه نهایــی «خنداننده
شو» ،خالی از کنایههای
تنــد و تیــز بــود ،مجیــد
جبــران
افشــاری
مافــات کــرد و بار هــا با
کنایه هــای ســنگین،
بــه اتفاقــات اخیــر
فرهنگــی و اجتماعــی
پرداخــت و شــخصیت های سیاســی را نواخــت.
هرچند استندآپ های قبلی او تا این حد کنایه آمیز
نبود و این بار سنت شــکنی کرده بود .این کنایه ها
بازتاب هــای زیــادی هــم در فضــای شــبکه های
اجتماعی داشــت .کاربــری در این بــاره در توئیتر
نوشت« :اســتندآپ کمدی امشــب مجید افشاری
تو خنداننده شــو چکیده ای بود از وقایع سیاســی
اجتماعی هنری یک سال اخیر ».کاربر دیگری هم
نوشــت« :چه اســتندآپی کرد این مجید افشــاری،
به همــه تیکــه انداخــت .آزاده نامــداری ،هاللی،
احمدی نژاد و روحانی!»
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