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فرهنگی

نویسنده «مرد مورچهای  »۳انتخاب شد
«جف الون ِس» نویسنده و تهیه کننده تحسین شده «ریک و
مارتی» در شبکه کارتون ،برای نوشتن فیلمنامه قسمت سوم
«مرد مورچهای» کمپانی مارول انتخاب شد .در عین حال
تایید شد قسمت سوم از مجموعه «مرد مورچهای» بار دیگر
به کارگردانی پیتون رید ساخته میشود .وی کارگردانی فیلم
اول یعنی «مرد موچهای» را در س��ال  ۲۰۱۵و کارگردانی
«مرد مورچهای و زنبور» را در س��ال  ۲۰۱۸انجام داده بود.

پ��ل راد نی��ز انتظار میرود همچن��ان در نقش
ابرقهرمان این فیلم ب��ازی کند .اوانجلین لیلی
بازیگر سریال «الست» نیز در نقش قبلی خود
یعنی زنبور ظاهر خواهد شد .قرارداد این کار در
آخرین روزهای پیش از بسته شدن فعالیتهای
هالیوود ،منعقد شده است .هنوز روشن نیست چه زمانی برای
شروع فیلمبرداری تعیین شده است .به گزارش مهر به نقل

از هالیوود ریپورتر ،جزییات فیلمنامه این قسمت
کام ً
ال مخفی نگه داشته شده است .الونس برای
کارهای کمدی اش شناخته میشود و کارش را
با نوشتن قطعات طنز برای «جیمی کیمل الیو!»
ش��روع کرد .وی همچنین با اسکار ،امی و شام
مطبوعاتیهای کاخ سفید همکاری کرده و نویسنده سریال
«کارگران معجزه» بوده است.

تحلیلی درباره رفتار سلبریتیهای ایرانی و خارجی در مواجهه با ویروس کرونا

وقتی تفاوتها آشکار میشوند

آفت�اب ی�زد – گ�روه فرهنگ�ی :وقوع
اتفاقات غی��ر مترقبه مانند س��یل ،زلزله و
س��ایر بالیای طبیعی از دیرباز همراه انسان
ب��وده و زندگی او را در دوران های مختلف
تحت الش��عاع قرار داده است .به نحوی که
ع��ده ای از انس��انها در طول تاری��خ بر اثر
همین ح��وادث غیر مترقبه جان و یا اموال
خ��ود را از دس��ت داده اند و ب��ه نوعی بی
خانمان شده اند .در هیچ کجای جهان هم
این موضوع ش��وخی بردار نبوده است مگر
آنکه تمهیداتی در مواجهه با چنین اتفاقاتی
از پیش اندیشیده ش��ده باشد تا در صورت
وقوع چنین حوادثی ،کمترین خس��ارت ها
گریب��ان مردم را بگیرد .وظیفه ای که البته
پر واضح است بر عهده دولتمردان می باشد.
کشور ما ایران نیز با توجه به شرایط اقلیمی
خاصی که دارد؛ همواره در مسیر اتفاقات و
حوادث غیرمترقب��ه بوده و مردمانش هر از
چند گاهی شاهد چنین اتفاقاتی بودهاند .از
نمونه های بارز این اتفاقات می توان به زلزله
بوئی��ن زهرا ،زلزله رودب��ار و منجیل ،زلزله
ورزقان ،زلزله بم و همچنین س��یل ش��یراز
و ش��مال و مناطق دیگر اشاره کرد .چنین
اتفاقاتی همیش��ه و همواره آنقدر سریع رخ
داده اند که فرصت فرار را از دس��ت کسانی
که گرفتار چنین مصیبت هایی ش��ده اند،
گرفت��ه اند .به ه��ر روی هنگامی که چنین
اتفاقاتی می افتد موج عظیمی از مشکالت
و مسائل گوناگون به سمت و سوی مردمانی
که در آن منطقه زندگی میکنند س��رازیر
میش��ود و آنها را نه تنها ب��رای هفته ها و
ماه ها که برای س��الها گرفتار بی خانمانی و
مشکالت عدیده اقتصادی می نماید.
طرح چند پرسش

همان طور که گفتیم اتفاقات غیر مترقبه با
هیچکس شوخی ندارد و هنگامی که بیاید
همه را یکس��ان تحت تأثیر خ��ود قرار می
دهد ،برای مثال زلزله ای که در بم آمد ،آن
شهر را به ویرانه ای تبدیل کرد و مردمانش
را گرفت��ار مصیبتی عجی��ب و غریب نمود،
ای��ن اتفاق ب��رای ورزق��ان ،بویی��ن زهرا و
منجیل هم رخ داد .درباره سیل هم همین
گونه بود و سیل نابودگر شمال که فروردین
س��ال گذش��ته به وقوع پیوست همینطور
سیلی که امس��ال آمد مسائل بسیار زیادی
را ب��رای مردم آن نقاط به هم��راه آورد .اما
بیایید با طرح چند پرس��ش تکلیفمان را با
خودمان روش��ن کنیم ،وظیفه ما در مقابل
مردمی که گرفتار چنین مصیبت هایی می
شوند ،چیس��ت؟ دولت چه وظیفه ای دارد
؟ افراد مش��هور و به قول معروف سلبریتی
ها چه کارهایی بای��د بکنند؟ آنچه تاکنون
ش��اهد بوده ایم این ب��وده که دولت ،هالل
احمر ،نهادها ،ارگانها و س��ازمانهای مرتبط
تا جایی که می توانس��ته اند خدمت رسانی
کرده اند .برخی از این تالش ها رس��انهای
شده و برخی دیگر نیز هرگز به گوش هیچ
کسی نرسیده است .وظیفه مردم هم همین
بوده که با توجه به فراخوان هایی که توسط
تلویزی��ون و افراد مش��هور مانن��د بازیگران
و ورزش��کاران منتش��ر ش��ده کم��ک های
نقدی و غیر نقدی خود را به حس��اب های
خاصی که توسط همین افراد مشهور اعالم
میش��ود واریز کرده تا آنها آن کمک ها را
به دست کس��انی که گرفتار مصیبت شده
اند ،برس��انند .اما پرس��ش اساسی و مهمی
که امروز در شرایطی که ویروس کرونا تمام
م��ردم جهان را تحت تاثیر قرار داده و برای
اولین بار همه دنیا به یک شکل مورد هجوم
و حمله قرار گرفته این است که وظیفه افراد
مشهور و به اصطالح سلبریتی چیست؟ در
این شرایط دولت ها مانند زمانی که زلزله و
سیل آمده ،اقدامات خود را انجام می دهند.
م��ردم هم که به صورت جس��ته گریخته یا
خودش��ان گرفتار چنین ویروسی شده اند

و یا هرچه از دستش��ان می رس��د برای از
بی��ن بردن ای��ن ویروس انج��ام می دهند.
اما در این رهگذر همیش��ه ش��اهد بوده ایم
که در زم��ان رخ دادن حوادث غیرمترقبه،
سلبریتی های ایرانی اعالم آمادگی کردهاند
تا با کمک مردم همچون گذشته مشکالت
پیش آمده را حل کنند.
نکت��ه حائز اهمیتی که در م��ورد پاراگراف
قب��ل باید ب��ه آن توجه کنیم عب��ارت «با
کمک مردم» است .سلبریتی ها تاکنون به
عن��وان بازویی برای کمک به افراد مصیبت
زده عمل کردند ،اما همیشه از مردم کمک
گرفته اند تا مشکالت مردم را حل کنند .در
کمتر موردی شاهد این بودیم که خودشان
آس��تین هایش��ان را باال بزنند و ب��ه میانه
می��دان بیایند و از جیب خودش��ان هزینه
ک��رده و کاری را انجام دهن��د .البته این به
آن معنا و مفهوم نیس��ت که همه سلبریتی
ها چنی��ن رویه ای را ئذ پی��ش گرفته اند.
بس��یار دیده و ش��نیده ایم که هنرمندان و
ورزش��کارانی با هزینه کردن از جیب خود
و حتی وقت گذاش��تن به ص��ورت روزانه و
هفتگی و ماهانه و ساالنه به مناطق محروم
و س��یل زده و زلزله زده رفته و کمک های
خ��ود را به همراه کمک های��ی که از مردم
جم��ع آوری کرده بودن��د تحویل مصیبت
زدگان میکردند .در م��ورد همین ویروس
کرونا هم در روزهای اخیر اش��کان خطیبی
اعالم آمادگی کرد و از هنرمندان دیگر هم
خواس��ت که پ��ای کار بیایند و بخش��ی از
درآمد خود را برای کمک به مناطقی که از
ش��رایط خوبی برخوردار نیستند ،اختصاص
دهن��د .اما بیایید بپذیریم که برخی از این
هنرمن��دان تنه��ا و تنها ب��ه دادن فراخوان
اکتفا کرده و از این رهگذر با کمک مردم به
امدادرس��انی به مردمی که گرفتار مصیبت
شده اند همت گماش��تند .اگر نگاهی گذرا
به خبرهایی که در طول چند روز گذش��ته
در ح��وزه فرهنگ و هنر و همینطور ورزش
در عرصه جهانی منتش��ر ش��ده بیندازیم با
حقیقتی مواجه خواهیم شد که ما را به فکر
فرو می برد .برای روش��ن تر ش��دن مسئله
ب��ه مثال هایی که در ادامه بیان می ش��ود
توجه کنید:
هنرمندان خارجی

 آنجلینا جولی بازیگر  ۴۴ساله آمریکایی،مبل��غ  ۱میلی��ون دالر به س��ازمان خیریه
 No Kid Hungryب��رای کمک غذایی
ب��ه نیازمندان در طی ش��یوع و همهگیری
جهانی ویروس کرونا اهدا کرد .این سازمان
از منابعش برای تامی��ن و اطمینان حاصل
ک��ردن از تغذیه صحیح کودکان اس��تفاده
م��ی کند .آنجلین��ا جول��ی در بیانیهای که
در همین رابطه منتش��ر کرده ،نوش��ت« :تا
به ام��روز ،بیش از یک میلی��ارد کودک در
سراس��ر جه��ان به دلی��ل ش��یوع ویروس
کرونا و تعطیلی م��دارس ،خارج از مدارس
هستند .بسیاری از این کودکان به مراقبت
و تغذیهای که طی س��اعات مدرسه دریافت
میکنند وابسته هستند .از جمله حدود ۲۲
میلیون کودک که در آمریکا به این حمایت
غذایی تکیه میکنند .این سازمان میکوشد
تا بیشترین تالش خود را برای رسیدگی به
تعداد بیشتری از این کودکان انجام دهد».
 خاوی��ر ب��اردم و پن��ه لوپه ک��روز زوجسرشناس س��ینمای اسپانیا و هالیوود برای
غلبه ب��ر ویروس کرونا در این کش��ور وارد
عمل ش��دند« .پنه لوپه ک��روز» در صفحه
اینس��تاگرام خود نوش��ت« :پس از چندین
روز جس��تجو برای دسترس��ی به تجهیرات
پزش��کی در این روزهای دش��وار درنهایت
توانس��تند به یک منبع دست یابند و ۱۰۰
ه��زار جفت دس��تکش و  ۲۰هزار ماس��ک
جراح��ی را ب��رای اهدا به بیمارس��تانهای
اسپانیا خریداری کردهاند» .

 ش��کیرا کارخان��ه تولی��د عط��رش را بهتولید محلول ضدعفونی دس��ت تغییر و آن
را وقف مردم اس��پانیا کرد .شکیرا خواننده
مشهور  ۴۳س��اله اعالم کرد کارخانه تولید
عطرس��ازی برن��د او (با هم��کاری کمپانی
پوی��گ) برای کمک به مقابل��ه با کرونا ،در
حال تولید مواد بهداشتی و ضدعفونی برای
اهدا به دولت اس��پانیا هستند تا به صورت
رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد.
 ریحانا خواننده آمریکایی  ۵میلیون دالربرای مبارزه با کرونا به بیمارس��تانها کمک
کرد.
 «ل��ی یانگ آئه» یا همان یانگوم مبلغ 50میلیون وون برای افزایش تجهیزات پزشکی
کمک کرد.
 «پارک س��و جون» دیگر بازیگر مش��هورک��رهای نیز  100میلیون وون به دولت کره
جنوبی پرداخت کرده است تا برای افزایش
تجهیزات هزینه شود.
 «س��ونگ گاین» خواننده ک��رهای درآمدیکی از کنس��رت های خ��ود را به کمک به
بیماران کرونا اختصاص داد.
 «گیم گوی��ون» دیگر هنرمند کرهای 40هزار ماسک را خریداری و بین مردم توزیع
کرده است
«-.یونگ جون هو» کارگردان فیلم اسکاری
«ان��گل»  100میلی��ون وون ب��رای درمان
بیماری کرونا کمک کرد.
هنرمندان ایرانی

 ش��یال خداداد :از کادر پزشکی تشکر میکنم.
 لیال اوتادی :االن باید چه کار کنیم؟ ج��واد رضوی��ان :خدای��ا کی��ا رفتن کیاموندن!
 متین س��توده :همه چیز ش��بیه کابوساست.
 پوریا پورسرخ :شما که جزیره ندارین فاربشردوستانتون چیه؟
 تهمینه میالنی :تشکر از کادر پزشکی.آنچه بیان ش��د مش��تی نمونه خروار بود از
تف��اوت هایی ک��ه میان س��لبریتی های ما
و س��لبریتی هایی که در کش��ورهای دیگر
زندگی میکنند .البته همان طور که پیش
از این اش��اره کردیم نمیتوان ادعا کرد که
همه سلبریتی های سرزمین ما رفتار هایی
شبیه رفتارهای سلبریتی هایی که نامشان
در این گ��زارش آمده انجام می دهند .نمی
توان کم��ک هایی که علی دای��ی ،کتایون
ریاح��ی ،نوی��د محم��دزاده و هنرمن��دان
دیگ��ری ک��ه در موقعی��ت های حس��اس
آس��تین هایش��ان را باال زدند و با پولی که
از درآمد خودش��ان به هم��راه کمک های
نقدی و غیر نقدی مردم جمع آوری کردند
ب��ه فریاد مصیبت زدگان س��یل ها و زلزله
های مختلف رس��یدند .اما پرسش اساسی
اینجاس��ت که مگر ن��ه اینک��ه هنرمندان
همیشه داد سخن در داده اند که ما مردمی
هستیم و به مردم تعلق داریم؟ پس چرا در
اکثر موارد ،زمانی که مردم نیازمند آنها می
ش��وند به دادن فراخوان اکتفا کرده و هیچ
قدم اقتصادی از سوی خود برای حل چنین
مصیبت هایی بر نمی دارند؟ آنها فقط پیام
می دهند که «از پرس��نل پزش��کی تشکر
می کنم»« ،امیدوارم مش��کل حل ش��ود»،
«حاال باید چه کار کنیم» و سخنانی از این
دس��ت .اظهاراتی که در حد حرف اس��ت و
هی��چ قدمی فراتر از آن نیس��ت .اینها همه
درحالیس��ت که اکثریت قریب به اتفاق این
هنرمندان و س��لبریتی ها و ورزش��کاران از
درآمدهای باال و نجوم��ی برخوردارند .آنها
برای ایفای نقش در یک فیلم یا بازی کردن
در یک تیم برای یک فصل ،مبالغ هنگفتی
را از کارگردان��ان ،تهیهکنندگان و تیمهای
مختلف دریافت می کنند .اما زمانی که پای
کار به میان میآید،می گویند من در طول

یک س��ال فقط یک فیلم ب��ازی می کنم و
در بقیه سال بیکارم .آیا درآمدی که از این
راه کس��ب کرده ام زیاد اس��ت که باید نیم
یا بخش��ی از آن را هم برای کمک به مردم
مصیبت زده اختصاص دهم؟
شاید باید تنها به هنرمندان عرصه موسیقی
دس��ت مریزاد گفت ک��ه حداق��ل آنچه از
دستش��ان بر م��ی آید که هم��ان برگزاری
کنسرت رایگان و یا اختصاص درآمد حاصل
از برگ��زاری کنس��رت ش��ان ب��رای کمک
به موضوع��ات مختلف مصیبت��ی به مردم
اختصاص می دهند را انجام می دهند .اگر
به نام هایی که در میانه این گزارش به آنها
اشاره ش��د نگاهی بیفکنیم با نام کارگردان
فیلم اس��کاری «انگل» مواجه می شویم که
مبلغ قابل توجه��ی از درآمد خود را صرف
رفع مشکالت حاصل از ویروس کرونا کرد.
این در حالی اس��ت که این کارگردان برای
اولین بار اس��ت ک��ه در عرص��ه جهانی به
چنین شهرتی رس��یده ،اما در همین زمان
کوتاه توانس��ته چنین اقدام بزرگی را انجام
دهد .آیا هنرمندان ایران که س��ال هاس��ت
فعالیت فرهنگی هنری می کنند و نامشان
در بزرگتری��ن فس��تیوال ه��ای هنری دنیا
بارها ش��نیده میش��ود و بارها برای گرفتن
جایزه روی سن می روند چنین اقداماتی را
انجام می دهند؟ ناگفته نماند که هنرمندی
که ب��رای رف��ع برخی از مش��کالت مردم
س��رزمینش پیش قدم می ش��ود ً هنگامی
که مش��کلی برای مردم سرزمینهای دیگر
ایجاد میشود هم خیلی زود آستین هایش
را باال می زند و به کمک می ش��تابد .نمونه
بارز چنین موردی را می توان در اقدامی که
بازیگر سرشناس چینی در قبال مردم ایران
انجام داد مطرح کرد.
 25اسفند س��ال گذش��ته بود که «چانگ
هوا» س��فیر جمهوری خلق چین در تهران
در حساب توئیتری خود از کمک  ۲میلیون
دالری کارگ��ردان چین��ی به ای��ران برای
مبارزه با ویروس کرونا خبر داد« .زو ژنگ»
کارگردان و بازیگر مشهور چین۱۵ ،میلیون
یوان (مع��ادل  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار دالر)
برای کمک به مردم ایران در مقابله باکرونا
اهدا کرد که  ۵۰۰دس��تگاه اکسیژنس��نج
خون ۲۵ ،دس��تگا ه اکس��یژن س��از و یک
دستگاه  CPRرا هم شامل میشد.
به نظر می رسد برخی از هنرمندان سرزمین
ما باید در تفکر و رفتارهای اجتماعی ش��ان
تجدید نظری داش��ته باش��ند و با توجه به
رفتارهای��ی ک��ه همکاران آنه��ا در ایران و
سایر کشورهای دنیا انجام می دهند چشم
هایشان را شس��ته و طور دیگری در قبال
مردمی ک��ه در کنار آنه��ا زندگی میکنند
و همیش��ه خود را جزئ��ی از آنان میدانند
رفت��ار نماین��د .پرواضح اس��ت عملکردی
که س��لبریتی های نظیر عل��ی دایی ،نوید
محمدزاده و کتایون ریاحی در قبال فعالیت
های اجتماعی انج��ام می دهند رفتارهایی
است کهمی تواند الگوی بسیار خوبی برای
هنرمن��دان دیگری باش��د که س��عی دارند
در کن��ار مردم بودن را ب��ه افراد جامعه القا
کنند .باید پذیرفت ک��ه همانگونه که ما از
مردم کشورمان انتظار داریم که در موقعیت
های مختلف به ما اطمینان کنند و مث ً
ال به
واس��طه ما ،کمک های نقدی و غیر نقدی
شان را به دس��ت نیازمندان برسانند؛ مردم
نیز انتظار دارند که حتی شده به اندازه سر
س��وزنی از خودمان هم مایه بگذاریم تا آنها
هم دریابند که در کنار آنها هس��تیم و فقط
ش��عار نمی دهی��م .آنچه مهم اس��ت اینکه
فراموش نکنیم جامع��ه جهانی که خود ما
هم جزئی از آن هس��تیم امروز بیش از هر
چیز دیگری به نوع دوستی و حفظ کرامت
انسانی نیازمند اس��ت ،موضوعی که اگر ما
هم آس��تین هایمان را باال بزنیم خیلی زود
شاهد تبلور آن در تمام دنیا خواهیم بود.
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«زیرخاکی» سریال رمضانی شد

تازهترین س��اخته جلیل س��امان به تهیهکنندگی رضا نصیرینیا در ماه مبارک رمضان از
تلویزیون پخش میش��ود .به گزارش ایس��نا ،این سریال که از  ۳۰مرداد  ۹۸کلید خورد،
دومین همکاری سامان و نصیرینیا پس از سریال «نفس» است که رمضان  ۹۶از شبکه
سه پخش شده بود.
یادداشت

قصه امید و مرگ!
بهناز شریفی
روزنامه نگار

همه چیز از یک گذشت به ظاهر ساده اما
پیچیده ش��روع می شود؛ گذشت از یک
مأموریت فوق س��ری که ماهها برای آن
برنامه ریزی شده تا گذشت از خود .وقتی
مرگ ،زندگی را به نظاره نشس��ته است.
«فابیو گوگلیون» و «فابیو رسینارو» گام
به گام در  100دقیقه به قدری حساس
و ریزبینان��ه تقابل م��رگ و زندگی را به
نمای��ش گذاش��ته اند که ه��ر لحظه آن
را م��ی توان ی��ک درس از زندگی تلقی
نمود.
«  »mineک��ه در ثانیه ب��ه ثانیه فیلم
تصمی��م دارد نش��ان ده��د زندگی یک
بازی نیست و یک مأموریت دقیق و مهم
به شمار می رود ،با نمایش رزم نفسگیر
و البته ناموفق دو سرباز در یک صحرای
بی آب و علف ،ذه��ن بیننده را به بازی
می گیرد تا به او خاطرنشان کند با کمی
درایت و هوشمندی و استقامت می توان
از مرگ خالصی یافت و مس��یر را ادامه
داد .نویسندگان فیلم قصد دارند با پیوند
گذش��ته و حال زندگی س��رباز جسور و
جنگجوی قصه ،به بیننده متذکر ش��وند
که در نهایت ،گذش��ت و بخش��ش است
که انس��ان را از بند اس��ارت رهایی می
دهد؛ حتی اگر معنی آن ،گذشت از جان
یک آدمکش در جش��ن عروسی پسرش
در وس��ط یک بیابان باشد یا گذشتن از
خطای یک آش��نای نزدیک در سالهای
دور کودکی.
هرچند تعهد و تعلق ،بیش��ترین نقش را
از ابتدا تا انته��ا در فیلم بازی می کنند
ام��ا در نهایت جای خود را به رهایی می
دهند؛ رهایی از بند هر آنچه آدمی را به
دنیا دلبسته کرده است .فیلم سینمایی«
 »mineرا م��ی توان ی��ک ژانر هیجانی
به حس��اب آورد وقتی نقش اول داستان
ب��رای حفاظ��ت از ج��ان ،بینن��ده را با
تعلی��ق و کش��ش همراه م��ی کند؛ این
اث��ر بیادماندنی هم چنین می تواند یک
ژانر عاشقانه به حس��اب آید وقتی مرور
خاطرات نقش اول فیلم با کسی که به او
عش��ق می ورزیده در صحنه های میانی
او را به وجد می آورد.
داس��تان در پ�لان های مختلف نش��انه
هایی از الهام ،ایمان و اعتقاد را بروز می
دهد که در نق��ش یک راهبر و راهنما و
در چهره یک مرد صحرانشین به نمایش
گذاشته شده اس��ت؛ مرد خوشرویی که
امید به زندگی را به سرباز قهرمان یادآور
می شود.
اثر سینمایی «  »mineدر نوع خود بی
نظیر است؛ زیرا تمام تالشش را کرده تا
به بش��ر ثابت کند زندگ��ی جریان دارد؛
حت��ی اگر آدمی یک لنگ��ه پا روی مین
باش��د و ت��وان حرک��ت را از او بگیرند و
ری��ز و درش��ت از درن��ده و خزن��ده و
آدمک��ش در روش��نایی و تاریک��ی امان
ندهند.
داس��تان زیب��ا و ج��ذاب س��رباز مایکل
ب��ه مخاطب می آم��وزد زمانی که مرگ
کمر همت بس��ته باش��د تا زندگی را به
زان��و درآورد ،م��ی توان با امی��دواری و
بخش��ش ورق را برگردان��د و در لب��اس
یک قهرمان ظاهر ش��د .این اثر که جزو
آثار ماندگار «فابیو» و «فابیو» به ش��مار
می رود ب��ه همه عالقمن��دان و افرادی
که ب��رای زندگی می جنگند پیش��نهاد
می ش��ود تا به آن ها یادآور ش��ود برای
رهایی از اسارت کافیست فقط یک قدم
بردارند.

شاهنامه خوانی

ستايشخرد

كن��ون اى خردمن��د وص��ف خ��رد
بدي��ن جايگ��ه گفت��ن ان��در خورد
كن��ون ت��ا چ��ه دارى بي��ار از خرد
ك��ه گ��وش نيوش��نده زو ب��ر خورد
خ��رد بهت��ر از ه��ر چ��ه اي��زد بداد
س��تايش خ��رد را ب��ه از راه داد
خ��رد رهنم��اى و خ��رد دلگش��اى
خ��رد دس��ت گيرد به��ر دو س��راى
ازو ش��ادمانى و زوي��ت غميس��ت
ت
و زوي��ت فزون��ى و زويت كميس�� 
خ��رد تي��ره و م��رد روش��نروان
ن
نباش��د هم��ى ش��ادمان ي��ك زما 
چ��ه گف��ت آن خردمند م��رد خرد
ك��ه دان��ا ز گفت��ار او ب��ر خ��ورد
كس��ى ك��و خ��رد را ن��دارد ز پيش
ش
دلش گ��ردد از ك��رده خويش ري 
هشيوار ديوانه خواند ورا
هم��ان خوي��ش بيگان��ه دان��د ورا
ازوئ��ى به��ر دو س��راى ارجمن��د
گسس��ته خ��رد پ��اى دارد ببن��د
خرد چش��م جانس��ت چ��ون بنگرى
تو بىچش��م ش��ادان جهان نس��پرى
نخس��ت آفرين��ش خ��رد را ش��ناس
س
نگهب��ان جانس��ت و آن س��ه پ��ا 
سه پاس تو چشم است و گوش و زبان
ن
كزين س��ه رس��د نيك و بد بىگما 
خ��رد را و ج��ان را ك��ه يارد س��تود
و گ��ر من س��تايم ك��ه يارد ش��نود
حكيما چو كس نيست گفتن چه سود
ازي��ن پس بگ��و كافرينش چ��ه بود
توئ��ى ك��رده ك��ردگار جه��ان
ن
ببين��ى هم��ى آش��كار و نه��ا 
ب��ه گفت��ار دانن��دگان راه ج��وى
ب��ه گيتى بپوى و به ه��ر كس بگوى
ز هر دانش��ى چون س��خن بش��نوى
از آموخت��ن ي��ك زم��ان نغن��وى
چ��و دي��دار ياب��ى به ش��اخ س��خن
ن
بدان��ى ك��ه دان��ش نياي��د ب��ه م 

«بوتاکس» می آید

کاوه مظاهری کارگردان سینما با اشاره به
جدیدترین پروژه خود گفت :به تازگی یک
فیلم بلند س��ینمایی را با نام «بوتاکس»
جلوی دوربی��ن بردهام که در مرحله پس
از تولید ق��رار دارد .وی بی��ان کرد :برای
دریافت پروان��ه نمایش ای��ن فیلم اقدام
کردهای��م و ب��ه زودی پروان��ه نمایش آن
صادر میشود .به گزارش مهر ،وی با اشاره
ب��ه اینکه «بوتاکس» یک فیلم مس��تقل
است ،تاکید کرد :این فیلم برخالف نامش
هیچ ربطی به تزریق بوتاکس ندارد و یک
ماجرای خانوادگی را روایت میکند.

موزه «اسکار» افتتاح میشود

موزه آکادمی اس��کار اعالم کرد درهایش
را  ۱۴دس��امبر ( ۲۴آذر) ب��ه روی مردم
ب��از میکند .ای��ن م��وزه همچنین اعالم
کرد اسپایک لی و پدرو آلمادوار از جمله
هنرمندانی هس��تند که بر نمایشگاههای
آن نظارت خواهند داشت .سخنگوی موزه
اسکار افزود :موزه آکادمی با برجسته کردن
جایگاه خاص آن به عنوان موزهای برتر از
س��ینما در پایتخت فیلمسازی جهان ،از
هنرمندان بینالمللی از جمله اس��پایک
ل��ی ،پدرو آلم��ادوار ،هیل��دور گونادوتیر
آهنگساز فیلم «جوکر» و بن برت مسئول
ص��دای فیلمه��ای «جنگ س��تارگان»
ب��رای همکاری دعوت کرده اس��ت و آنها
دیدگاههای خود را برای نمایش��گاههای
افتتاحیه اعم��ال خواهند کرد .به گزارش
مهر ب��ه نق��ل از هالیوود ریپورت��ر ،موزه
آکادمی ش��امل نمایشگاهی در سه طبقه
به عنوان مرکزی پویا برای سینما توصیف
شده که هشت سال پس از اعالم ساخته
شدنش ،در نیمه دسامبر امسال ،درهایش
را به روی مردم میگشاید.

