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راه  سعادت

اعتراضكارگردانبهتئاترشهر
نعيميتروررامتوقفكردوجنجالبهپاشد

   محمدصادقعابديني
نمايش»ترور«درحاليك�هتنهاچن�دروزازآغازاجراي
آنگذش�تهبودتوس�طكارگ�رداننمايشمتوقفش�د.
»ترور« نمايش��ي اس��ت كه از ابتداي مطرح ش��دن اجراي آن تا 
ديروز كه در اعتراض به مديريت تئاترشهر اجراي آن متوقف شد، 
داستان پرفراز و نشیبي را پشت سر گذاشته است، از تغییر بازيگر 
گرفته تا تعويق در اجرا و سقوط دكور كه به جراحت يك نفر منجر 
ش��د. حمیدرضا نعیمي »ترور« را براساس داس��تان شهادت امام 
علي)ع( نگاش��ته و خودش نیز كارگرداني آن را برعهده داش��ت. 
نمايش تنها يك هفته بع��د از اجرا و در حالي كه ق��رار بود حدود 
يك ماه در تئاترشهر روي صحنه باشد، در اقدامي اعتراضي توسط 
نعیمي متوقف شد. تسنیم طي گزارشي درباره اقدام نعیمي نوشت: 
حمیدرضا نعیمي در اعتراض به مديريت ضعیف تئاترشهر از عدم 
ادامه اجراي نمايش »ترور« تا دو روز ديگر خبر داد. اتفاقي كه تا به 
حال در تئاتر ايران كمتر يا اصال رخ نداده بود. هرچند برخي معتقدند 
اين اتفاق يك شیوه تبلیغاتي از س��وي نعیمي براي فروش بیشتر 
است، اما نبايد از اين مسئله غافل شد كه آيا تنها حمیدرضا نعیمي 
نسبت به مديريت مقتدي معترض است يا هنرمندان ديگري نیز 
بر اين مسئله تأكید دارند؟ حسین پاكدل بازيگر و كارگردان تئاتر 
در واكنش به اقدام نعیمي نامه اي به اين كارگردان نوشت و متذكر 
شد: »جواب همكارانت، هنرمندانى كه با امید و اعتماد به تو پاى در 
اين مهم گذارده و وقت و عمرشان را صرف كار كرده اند، جواب خیل 
مشتاقان تماشا و جواب خودت را چه مى دهى؟ از همه مهم تر جواب 
صاحب اثر را كه به نامش خلق درام كردى- موال على)ع( - را چه 

مى دهى؟ چرا از خود بیخود شده به روى اثرى با اين درجه از زيبايى 
تیغ مى كش��ى؟« اما مديريت تئاترش��هر در برابر اعتراض نعیمي 
ساكت ننشست و اطالعیه صادر كرد. در اين اطالعیه آمده است: 
حاشیه سازي هاي مكرر كارگردان نمايش براي كاركنان زحمتكش 
اين مجموعه بر مبناي استش��هادها و گزارش هاي موجود و ايجاد 
فضايي منفي بر مبناي توهم توطئه، فضا را روز به روز براي همكاري 
مناسب، تنگ تر و تنگ تر ساخت. در اين اطالعیه با اشاره به خسارت 
سقوط دكور و مقصر دانستن نعیمي در اين اتفاق آمده است: ضمن 
ابراز تأسف از رفتار غیرحرفه  اي كارگردان اين نمايش، اعالم مي دارد 
تئاترشهر فقط میزبان تماشاگراني است كه براي روزهاي چهارشنبه 
و پنجشنبه بلیت تهیه نموده اند و صمیمانه از تماشاگران فهیم تئاتر 
كه سرمايه هاي اصلي اين هنر هستند، پوزش مي  طلبد و با توجه 
به استشهادات موجود، گزارش هاي متعدد حراست محترم مركز 
هنرهاي نمايشي، اين مجموعه حق شكايت در خصوص اين موارد 

را براي خود محفوظ مي دارد.

كارگردانكليپتبليغاتيروحاني
پسازانتقادازدولتبركنارشد
حسيندهباشي:مچكرم!

حسيندهباشي،كارگردانفيلمانتخاباتيحسنروحانيدرصفحهشخصي
اينس�تاگرامشنام�هبركن�ارياشازادارهتاري�خش�فاهيرامنتش�ركرد.
دهباشي كه سابقه مستندسازي و همكاري با صداوسیما را در كارنامه كاري داشت 
با استفاده از تكنیك كپي برداري از روي كلیپ يا همان موزيك ويدئوي انتخاباتي 
باراك اوباما با عن��وان »بله م��ا مي توانی��م« )Yes We Can(، موزيك ويدئوي 
»نوس��فر« را درباره مراسم تنفیذ رياست جمهوري حس��ن روحاني تولید كرد كه 
به دلیل همین كپي برداري آن ه��م از رئیس جمهور امريكا اقدامش تا مدت ها نقل 

محافل خبري بود. 
 حسین دهباشي كه حاال ديگر نامش به خاطر كارگرداني و ساختن فیلم تبلیغاتي 
حس��ن روحاني بر س��ر زبان ها افتاده بود، بحث و گمانه زني درباره پست و جايگاه 
احتمالي وي در دولت يازدهم به بخشي از سرگرمي رسانه ها تبديل شده بود. هماي 
اقبال و سعادت كه بر شانه دهباشي نشس��ته بود، شروع به پرواز كرد و در ۱9 آبان 
۱39۲ از سوي هیئت وزيران به عنوان عضو غیرموظف هیئت مديره سازمان منطقه 
آزاد كیش تعیین شد. مدتي بعد دهباشي با عناوين »مشاور رياست سازمان اسناد 
و كتابخانه ملي« و »رئیس اداره تاريخ ش��فاهي« منصوب گرديد. وي در ماه هاي 
اخیر برخي مواضع دولت يازدهم را در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي مورد 
انتقاد قرار داد ك��ه مهم ترين انتقاد وي به موضوع برجام اختصاص داش��ت و با آن 

مخالفت كرده بود. 
پس از اين اعتراضات متعدد زمزمه هاي بركناري دهباشي قوت گرفت و وي در اواخر 
آبان ماه سال جاري از كار بركنار شد. دهباشي با انتشار عكس نامه بركناري اش در 

صفحه اينستاگرامش و در واكنش به آن نوشت: »مچكرم«.

مصطفي محمدي چرادربرخيرسانههاازنويسندهدلباختهضدانقالبتمجيدميشود؟!   بازتاب

»نويسندهمبارز«كليدواژهتطهيرساعدی

شمارگان»ناميرا«از93هزارنسخهعبوركرد

   مصطفيشاهكرمي
برخيرس�انههاونش�رياتداخليبابهرهگيريازغفلت
ب�زرگمس�ئوالن،ه�رس�الهباف�رارس�يدنس�المرگ
غالمحس�ينس�اعدي،نويس�ندهمحب�وبمنافقي�نو
ضدانقالبكهس�ابقههتاكيهايمتعدديب�هرهبركبير
انقالبرادارد،بهتعريفوتمجيدازاينعنصرميپردازند.
غالمحسین ساعدي و سابقه فعالیت هاي ضدانقالبي اش در كنار آثار 
و تألیفاتش كه آنها را به رج��وي ملعون، رهبر گروهك ضدانقالب و 
تروريستي منافقین اهدا كرده، براي همه فعاالن حوزه تئاتر، سینما و 
البته اهالي ادب و رسانه شناخته شده و روشن است.  هر ساله و در ايام 
فرا رسیدن سالمرگ اين عنصر ضدانقالبي برخي از رسانه ها و نشريات 
داخلي با انتش��ار عكس و تصوير وي با هدف تطهی��ر چهره كريه و 
سیاهش براي محو كردن توهین ها و لجن پراكني هاي ساعدي به امام 
و انقالب تالش مي كنند. واقعیت و روشني نگرش سیاه ساعدي، آثار 
و تفكراتش در تضاد و عناد با بنیانگذار انقالب اسالمي و فحاشي هاي 
مكرر وي، آنقدر بديهي و غیرقابل كتمان است كه اين اقدام رسانه ها 
و نشريات به غیر از غرض ورزي با نظام و انقالب و نیز تخريب چهره 
امام خمیني)ره( نمي تواند علت ديگري داش��ته باشد. ساعدي در 
بخش هاي مختلفي از آثارش »جنگیدن و نبرد« با نظام را »مقدس 
و مهم« مي شمارد )با عرض پوزش از مخاطبان به دلیل نوشتن اين 
عبارات(، مثاًل در جايي مي گويد: »من مخلص كس��ي هس��تم كه 
با ]امام[ خمیني)ره( مي جنگد!« در جاي��ي ديگر مي گويد: »براي 
مبارزه با رژيم )جمهوري اسالمي( ساكت ننشسته ام و عضو هیئت 
دبیران كانون نويسندگان هستم و در هر امكاني كه براي مبارزه هست 

شركت مي كنم.« ساعدي بارها در آثار و گفتارش با حمله به روحانیت 
و توهین هاي مكرر به شخصیت امام راحل)ره(، نظام اسالمي را رژيم 
»جالدان دستار به سر« خوانده كه در حوزه هاي علمیه اش »آموزش 
رسوم كشتار و سنگسار كردن مي دهند!«  وى در جايي آورده: »براي 
برانداختن جمهوري اسالمي، سالح فرهنگي كاربرد فراواني دارد. از 

اين اسلحه نبايد صرف نظر كرد.« )كتاب الفبا جلد سوم(
به جهت وجود چنین عقايد و نگرش هاي ضدامامي و ضدانقالبي 
است كه ساعدي محبوب منافقین است و رجوي در پیامش براي 
مردن اين عنصر خائن به وطن وي را »يك نويسنده مبارز« مي نامد! 
حال با وجود اين آن دسته از نشريات و رسانه هاي داخلي كه اقدام 
به تطهیر چهره يا گرفتن بزرگداشت براي وي مي نمايند و آن دسته 
از افراد و رسانه هايي كه روزنامه خود به اين فرد تقديم مي كنند را 
بايد با چه عنواني خطاب كرد؟! چه نسبتي بین چنین رسانه هايي 
با نظام مقدس جمهوري اسالمي و امام خمیني)ره( مي تواند وجود 

داشته باشد؟! قضاوت با مردم و مخاطبان محترم است.

تعدادنسخههايمنتش�رش�ده»ناميرا«درقالبپويشكتابخواني
روشنااز93هزارنسخهگذشت.

به گزارش خبرگزاري مهر، پويش مطالعاتي روشنا كه از ابتداي ماه محرم 
س��ال جاري با محوريت كتاب نامیرا كار خود را آغاز كرده است، چهارمین 
چاپ از اين رمان براي حضور در اين پويش را با ش��مارگان ۲۰ هزار نسخه 
روانه بازار كتاب كرد. پويش كتابخواني روشنا پیش از اين 73 هزار نسخه 
از نامیرا را منتش��ر كرده بود كه همزمان با چاپ چهارم، تعداد نسخه هاي 

منتشر شده از اين رمان به بیش از 93 هزار نسخه خواهد رسید. 
همچنین همزمان با انتشار چاپ هجدهم از اين رمان تازه ترين تیزر ساخته 
شده بر مبناي اين رمان نیز منتشر شد. نامیرا داستاني است تاريخي كه در 
سال 6۱ هجري و همزمان با واقعه عاشورا رخ مي دهد و داستاني پركشش 
درباره پیوستن به قافله حسیني و ترديد اهل كوفه در آن را روايت مي كند. 
صادق كرمیار براي اين رمان در سال ۱389 در جايزه ادبي جالل آل احمد 

عنوان شايسته تقدير را به دست آورد.

درديداريباحضوراعضايدبيرخانهجشنوارهمردمي
عمارومحمدسروررجاييوحجتاالسالمعسگرآقايي
درمنزلپدرشهيدمصطفياحمديروشن،حاجرحيم
احمديروشن،بهعنواندبيراكرانهايمردميششمين

جشنوارهعمارمعرفيشد.
به گزارش »جوان« در اين ديدار، پدر شهید احمدي روشن، 
ضمن قدرداني از تالش هاي اعضاي دبیرخانه جشنواره عمار 
َِّذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي الَأْْرِض  با اشاره به آيه »َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى ال
ًة َو نَْجَعلَُهُم الَْواِرثِیَن« )قصص/5( گفت: خداوند  َونَْجَعلَُهْم أَئِمَّ
به خاطر واليتمداري، استقامت و استكبارستیزي مردم ايران، 

اين ملت را مورد عنايت خود قرار داده است. 
وي ادامه داد: بنده دوران انقالب و جنگ تحمیلي را تجربه 
كردم و بر همین اس��اس معتقدم ملت ايران شايس��ته اين 
انتخاب بوده است و امروز، مي بینیم كه بعد از گذشت نزديك 
به چهار دهه از انقالب با اهداي هزاران شهید، همچنان در اين 
راه محكم و استوار است. پدر شهید احمدي روشن افزود: علت 
اين استقامت، بصیرت ملت ايران و اعتقاد مردم به راهي است 
كه در آن قدم گذاش��ته اند اما در اين راه عمارهايي هم بايد 
باشند تا اين حركت به نتیجه برسد. حاج رحیم احمدي روشن 
با اشاره به خدمات ش��هید اندرزگو قبل از پیروزي انقالب و 
لزوم تقدير از فیلمسازاني كه به اين عمارها توجه مي كنند، 

بیان كرد: انقالب اسالمي ملت ايران براي مردم دنیا به عنوان 
يك الگو مطرح است؛ چراكه مي بینیم بعد از پیروزي انقالب، 
با الگوگی��ري از آن، بیداري اس��المي در ديگر كش��ورهاي 
اس��المي ش��كل مي گیرد، به عنوان مثال، مردم افغانستان 
در مقابل ارتش سرخ شوروي مي ايس��تند و آنها را از خاك 
كشورشان بیرون مي كنند. حاج رحیم احمدي روشن، خطاب 
به دست اندركاران عمار، اظهار داشت: شما بايد اين جشنواره 
را براساس شناساندن عمارهايي مثل شهید همت ها، شهید 
باقري ها و ش��هید باكري ها پیش ببري��د. وي در همین باره 
ادامه داد: به طور مثال، درباره سرداران و قهرمانان مشروطه 
مي بینیم كه به دلیل اينكه اهمیتي قائل نشدند، بسیاري از 

رشادت هاي آنان امروز به فراموشي سپرده شده است.

پدرشهيداحمديروشندبيراكرانهايمردمي»عمار«شد

دشت كربال در اين روز مملو از عاشقان حسین است و وظیفه 
همه ما اين است كه حسین را ياري كنیم تا ديگر در هیچ جاي 

زمان غربت ارباب عشق را نبینیم. 
پیاده روي اربعین امروز خود به مثابه يك رسانه يك فرهنگ 
است. يك پیاده روي با شكوه كه خود حامل پیام هايي عظیم و 
ناقل فرهنگ است. اين پیاده روي تجلي گر فرهنگي از جنس 
انديشه است. زيارت حسین، زيارت عشق است و اين عاشقان 
واقعي ابا عبداهلل هستند كه مس��افتي طوالني را با پاي پیاده 
جهت تطهیر قلب و روح و پااليش دل مي پیمايند و قطعاً آنها 

توفیق وصال خواهند يافت. 
اربعین يك فرهنگ است. فرهنگي به وسعت و بزرگي تمامي 
باور ها، ارزش ها و اعتقادات. رس��انه اي تمام  نما كه اين مردم 
پابرهنه فلس��فه وجوديش��ان را در آن مي جويند و به دنبال 
هويت انساني خود در آن هستند. پابرهنگان اربعین معتقدند 
كه اين گونه مي توان جسم، روح و جان را پاك كرد و به زندگي 

معنا بخشیده و به آن رنگ و بوي حسیني داد. 
آيا ش��كوه و حد اعتبار و اهمیت زيارت قبر مطهر حسین بن 
علي)ع( جاي انديشه و تدبیر ندارد؟ امروزه جهان تشیع با نام 
حسین)ع( و يارانش در جهان مي درخشد. چه بسا در كشور 
خودمان از اديان ديگر هم هستند كه همه ساله براي حضرت 
ابوالفضل)ع( نذر مي دهند و در صف هاي نذري هايي كه براي 

ابا عبداهلل الحسین مي دهند مي ايستند. اينها نشانه چیست؟
انساني كه مس��لمان نیس��ت و دينش دين ديگري است چه 
چیزي در قیام حسین)ع( و يارانش ديده كه تا اين حد شیفته 

و دلباخته عاشورا و عاشورايیان شده؟
اربعین حسین بن علي)ع( در راه است. وظیفه ما به عنوان يك 
عاشق حسین چیس��ت؟ چه جمله اي مي تواند زيباتر از اين 
جمله وظیفه مان را به ما گوش��زد كند؟ آنان كه رفتند كاري 
حس��یني كردند و اما آنان كه ماندند بايد كاري زينبي كنند. 
زينب)س( بعد از واقعه عاشورا چه كرد؟ بزرگ ترين كاري كه 
زينب)س( انجام داد، اين بود كه اجازه نداد فرهنگ عاش��ورا 

فراموش شود. امروز نیز وظیفه ما همین است. 
چه زيباست كه در اين زمان همچون ديگر عاشقان حسین، به 
پا خیزيم و با پاي پیاده، پرشورتر از هر سال ديگر پرچم عشق 
حسین را برداريم و در اربعین حسیني به همه جهانیان اعالم 
كنیم كه اسالم ناب محمدي چیس��ت و يزيديان و داعشیان 
دست نشانده اس��تكبار و غرب نخواهند توانس��ت با جنايات 
ظالمانه شان وجهه اسالم را خراب كنند. پس بايد اين فرصت 
را مغتنم شمرد. شك نكنید اگر دلمان را صاف كنیم، در پیروي 
از راه حس��ین)ع( همواره موفق خواهیم بود و همان طور كه 
تاكنون خداوند توفیق عنايت كرده و همه ما پشتیبان واليت 
فقیه بوده ايم، از اين پس هم زير سايه واليت فقیه به سر منزل 

سعادت خواهیم رسید.

اربعينبهمثابهيكرسانه
بهنام  صدقي     یادداشت 

امامعلیعليهالسالمفرمودند:
إذاعاتبتالحدثفاتركلهموضعا
منذنبهلئاليحمل�هاإلخراجعلی

المكابره
هرگاه ج��وان را توبیخ ك��ردى، برخى 
خطاهاى او را ناديده بگیر تا توبیخ تو، او 

را به مقابله وادار نسازد.
)نهجالبالغهابنابیالحديدج20
ص333(
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سهاثرازمياننمايشهاي
بخشخيابانيپانزدهمين
سراس�ري جش�نواره
تئاترمقاومتدربهش�ت
زهرا)س(اجراميش�ود.
س��ه اثر از میان نمايش هاي 
بخش خیاباني پانزدهمین 
جش��نواره سراس��ري تئاتر 
مقاومت كه عبارتند از: »فصل 
صب��وري« ب��ه كارگرداني 
مهدي حبیبي، »خط قرمز« ب��ه كارگرداني فرامرز قلیچ خاني، 
»گره هشتم« به كارگرداني حیدر رضايي پنج شنبه پنجم آذرماه 
در بهشت زهرا)س( تهران اجرا مي شود. عالقه مندان جهت اطالع 
از برگزاري بخش هاي مختلف اين جشنواره مي توانند به آدرس 

www. Resistancetheater. ir  مراجعه كنند. 
پانزدهمین جشنواره سراسري تئاتر مقاومت به همت انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس و بنی��اد فرهنگي روايت با دبیري 
حسین پارس��ايي در قالب اجراي عمومي آثار منتخب تهران 
و ساير شهرهاي ايران از 3۱ ش��هريور تا هفتم آذر ۱394 در 

حال برگزاري است.

بهشتزهرا
ميزباننمايشهايخياباني

    نمایش

محمدصادقعابديني
دراقداميتعج�بآور»قيص�ر«ازنمادهاي
توس�ط فيلمفارس�ي مبت�ذل س�ينماي
س�ينماتكخان�ههنرمن�داناكرانش�د.
رجبي معم��ار، رئیس ت��ازه از راه رس��یده خانه 
هنرمن��دان در همی��ن ابت��داي كار ب��ا اكران 
فیلمفارسي توسط سینما تك خانه هنرمندان، 

صاحب يك گاف اساسي شد!
جابهجاييهاازكاستيهانكاست

مجید سرس��نگي، مديرعامل خان��ه هنرمندان و 
مجموعه تئاتر ايرانش��هر، در زمان تصدي پست 
مديريت اين مجموعه بار ها به دلیل كاس��تي ها و 
اش��تباهاتي كه در زيرمجموعه اش پیش مي آمد 
از سوي رس��انه ها نقد مي ش��د. بعضي اوقات نیز 
برپايي نمايش��گاه ها در خانه هنرمندان يا اجراي 
برخي از نمايش ها در تئاتر ايرانشهر باعث مي شد 
تا سرسنگي به صورت مس��تقیم وارد عمل شود و 
براي كاهش انتقادها اقدام به ممیزي يك نمايش يا 
حتي توقیف آن كند، اما مجموعه خانه هنرمندان 
به دلیل گستردگي فعالیت ها و اينكه پاتوق مهم 
فرهنگي به ش��مار مي رفت همیش��ه زير ذره بین 
بود تا اينكه دست آخر با اس��تعفاي سرسنگي از 
مديرعاملي پس از چهار س��ال فعالی��ت در خانه 
هنرمن��دان، هیئت مديره مجی��د رجبي معمار را 
براي يك دوره دو ساله به عنوان مديرعامل برگزيد. 
رجبي معمار مديرعامل جدي��د خانه هنرمندان 
فعالیت هاي فرهنگي را از دهه 6۰ و استان سیستان 
و بلوچس��تان آغاز كرد و مدت ها در سپاه و بسیج 
مديريت مجموعه هاي فرهنگي را برعهده داشته 
است و مديريت ش��بكه هاي تلويزيوني و مشاوره 
فرهنگي از جمله سمت هاي پیش��ین وي قبل از 
تصدي مديرعاملي خانه هنرمندان بوده است. در 
اولین روزهاي مديريت رجبي معمار »هفته فیلم 
كیمیايي« از سوي خانه هنرمندان برگزار شد و در 

اولین روز فیلم »قیصر« انتخاب و اكران شد! 

س�ينمات�كخان�ههنرمن�دانپاتوق
مسئلهدارها!

س��ینما تك خانه هنرمن��دان كه هفت��ه فیلم 
كیمیايي را برگزار مي كند، پیش از اين نیز سابقه 
اكران فیلم هاي توقیفي را داش��ت و اين بار نیز 
فیلمي را انتخاب كرد ك��ه اكران آن تعجب آور و 
دور از ذهن بود. فیلم هاي توقیف شده اي مانند 
»گس«، »پرويز«، »خرس« و » بلوك 9 خروجي 
۲« از جمله اين فیلم ها بوده اند. آيا قرار است در 
زمان مديريت رجبي معمار نیز اي��ن روند ادامه 
يابد؟ اكران فیلم قیصر نشان داد كه گردانندگان 
س��ینما تك از اينكه مؤاخذه نمي شوند، خیالي 

راحت دارند. 
اكران فیلم س��ینمايي »قیصر« آن ه��م در خانه 
هنرمندان باعث شد مسعود كیمیايي هم اعتراف 
كند از اين اتفاق شگفت زده شده است، چه برسد 
به كساني كه فكر مي كنند سینماي بعد از انقالب 
آنقدر بزرگ و قوي هس��ت كه براي بزرگداش��ت 
كارگردانانش لزومي نباش��د كه به گذشته چوب 
بزنند و از فیلمفارس��ي نمونه بیاورند. گويا سینما 
تك خانه هنرمن��دان مجموعه اي ج��دا از كلیت 
فرهنگي كشور است كه آزادانه هر فیلمي را اكران 
مي كند حتي اگر آن فیلم از نظر فرهنگي سنخیتي 
با انقالب اسالمي نداش��ته باشد. سینما تك خانه 
هنرمندان در سايه بي توجهي مديريت فرهنگي 
به گعده اي تبديل شده كه برخي افراد با پول مردم 

براي خود دس��ت و پا كرده اند و از دل اين محفل 
اكران »قیصر« بیرون مي آيد. 

فیل��م س��ینمايي »قیصر«يك��ي از چن��د فیل��م 
جريان س��از فیلمفارسي اس��ت. فیلمي كه باعث 
ش��د تا جريان »كاله مخمل��ي« و بزن بهادرها ي 
غیرت��ي در فیلمفارس��ي ج��ان بگیرن��د. نمايش 
جنايت هاي ناموسي و مردهاي خشني كه شخصاً 
به فكر انتقام مي افتند بعد از اي��ن فیلم كیمیايي 
س��ینماي پیش از انق��الب را يك تكان اساس��ي 
داد. ام��ا دوران »قیصر« و فیلم هاي كپي س��ازي 
ش��ده بعد از آن خیلي وقت اس��ت كه به سر آمده 
به طوري كه تالش هاي س��ال هاي اخیر كیمیايي 
براي بازس��ازي قهرمان هاي فیلم هايش براساس 
نقش »قیصر« به شكست هاي تجاري منجر شده 
اس��ت. »قیصر« نمادي از فیلمفارسي است همان 
سینمايي كه با فساد اخالقي رابطه تنگاتنگي دارد 
و سینماي بعد از انقالب با دوري جستن از فضاي 
آن به وجود آمد. حال چرا بايد نمادي از سینماي 
فساد براي بزرگداشت كارگردان قديمي سینماي 
ايران اس��تفاده ش��ود؟! آن هم در خانه هنرمندان 
و درس��ت چند وقت بعد از جابه جايي در س��طح 
مديري��ت خانه هنرمن��دان! مجی��د رجبي معمار 
مدير فرهنگي ريشه داري است كه سابقه مديريت 
طوالني در سطوح مختلف داش��ته، آيا وي آنقدر 
از فضاي فرهنگي كش��ور دور اس��ت كه نمي داند 
براي بزرگداشت كیمیايي فیلم هاي مناسب تري 
از قیصر نیز وج��ود دارد! گاف دادن در حد پخش 
فیلمفارس��ي با كمترين میزان ممیزي از شخصي 
مانند رجبي معمار جاي تعج��ب دارد و مدير خانه 
هنرمندان باي��د درباره اتفاقي كه افت��اده به افكار 
عمومي پاسخگو باشد. حتي اگر قبول كنیم كه در 
شرايطي كه رجبي معمار هنوز بر شرايط كار در خانه 
هنرمندان مسلط نشده عده اي فرصت طلب اين كار 
را به وي تحمیل كرده و از فرصت مغتنم پیش آمده 
كمال استفاده را كرده باش��ند، در نهايت شخص 
رجبي معمار است كه مسئولیت كار را برعهده دارد.  
كیمیايي بعد از انقالب فیلم هاي ماندگاري ساخته 
اگرچه در سال هاي اخیر سینماي وي با افول روبه رو 
ش��ده، اما »دندان مار« ، »اعتراض« و »سلطان« 
بخش مهمي از آثار كیمیايي را تش��كیل مي دهد 
كه مي ش��د به جاي »قیصر« در شب بزرگداشت 
كارگردان اكران شوند. حتي اگر قرار بود از سینماي 
پیش از انق��الب كیمیايي مثال آورده ش��ود فیلم 

»سفر سنگ« مناسبت تر به نظر نمي رسید؟ 
هفته فیلم كیمیايي در خانه هنرمندان ادامه دارد و 
روز گذشته فیلم سینمايي »سرب« در سینما تك 
خانه هنرمندان اكران شد. در ادامه اين برنامه قرار 
است فیلم توقیف شده »خط قرمز« نیز اكران شود، 
موضوعي كه دهن كجي به قانون، وزارت ارش��اد و 

سازمان سینمايي به شمار مي رود.

سينما تك خانه هنرمندان كه هفته 
فيلم كيمياي��ي را برگ��زار مي كند، 
پي��ش از اي��ن ني��ز س��ابقه اكران 
فيلم هاي توقيفي را داشت و اين بار 
نيز فيلمي را انتخاب كرد كه اكران 
آن تعج��ب آور و دور از ذه��ن بود

فيلمفارسيازخيابانايرانشهرميآيد
سينماتكخانههنرمندانبرايمديرجديدفيلمچاقوكشيگذاشت

نما | موسی  رنجبر

كتابخانهعموميآيتاهللطالقانيافتتاحشد
    کتاب

كتابخانهعموميآي�تاهللطالقاني
روزگذشتهپسازطيدورهنوسازي
درش�رقته�رانبازگش�اييش�د.
كتابخان��ه عمومي آي��ت اهلل طالقاني 
در خیاب��ان دماوند - خیابان ش��هید 
منتظري، دومی��ن كتابخانه  قديمي و 
پررفت و آمد ش��هر تهران اس��ت. اين 
كتابخانه نزديك به 5۰ س��ال قدمت 
دارد و در ح��ال حاض��ر ه��زار و 969 
نفر عض��و از اهالي منطق��ه از خدمات 
كتابخان��ه اي آن اس��تفاده مي كنند. 

تعمیرات كتابخانه عمومي آيت اهلل طالقاني بنا بر سفارش 
و توجه ويژه مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان تهران، 
مبني بر شاداب سازي و ايجاد فضاي مناسب براي كتابداران 

و كتابخوان ها صورت گرفت. اين چند 
ماه زمان مناسبي بود تا فضاي كتابخانه 
عمومي طالقاني رنگ و بويي ديگر پیدا 
كن��د و از كاغذ دي��واري و كفپوش ها 
گرفته تا تعويض قفسه هاي كتابخانه و 

حال و هواي بخش مخزن، نو شود. 
پس از پايان اين بازس��ازي، محمد 
الهیاري فومن��ي مع��اون توس��عه 
كتابخانه ه��ا و كتابخوان��ي، عل��ي  
نیكن��ام مدي��ر كل كتابخانه ه��اي 
عمومي اس��تان تهران، اكرم نادري 
معاون اداره كل كتابخانه ها، كاركنان ستادي اداره كل 
و كتابداران از چهره جديد كتابخان��ه عمومي آيت اهلل 

طالقاني بازديد كردند.


