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راه  سعادت

حکمت 107

چه بسا دانشمندى كه جهلش 

او را از پاى درآورد و دانش او 

همراهش باشد اما سودى به 

حال او نداشته باشد.

نما | حسین   کشتکار

كارگردان »قالده هاي طال« پيشنهاد جنجالی براى ساخت يک فيلم داد

دورخيز براي ساخت فيلم »خيانت به امام و امت«
   محمد صادقي

ابوالقاس�م طالب�ي، نويس�نده و كارگ�ردان س�ينما 
با انتش�ار توئيت�ي از ل�زوم س�اخت فيلم س�ينمايي 
به ن�ام »خيانت به ام�ام و ام�ت« خب�ر داد؛ فيلمي كه 
ام�کان دارد حتي به جش�نواره فيلم فجر هم برس�د! 
طالبي در توئیتي كه در پي خبر محكومیت قضايي حسن 
عباسي به اتهام توهین به وزير مسكن و شهرسازي و معاونت 
حقوقي رياست جمهوري منتشر كرده، نوشته است: »بستن 
دهان حسن عباسى يعنى اينكه دولت با شعر، سخنرانى و 
مقاله سر عقل نمى آيد، بايد خیلي سريع قصه مالقات سال 
65 روحانى را به صورت يك فیلم سینمايي به نام خیانت به 
امام وامت به جشنواره برسانیم و در روز آزادى و استقبال از 

آقاى عباسى، به ديدن اكران خصوصى فیلم برويم.«
در روزهاي اخیر، انتش��ار خبر محكومیت حس��ن عباسى 
منتقد دولت كه به خاطر ش��كايت به وزير راه، مس��كن و 
شهرس��ازي و معاونت حقوقي رياست جمهوري به تحمل 
هفت ماه زندان محكوم شد، واكنش هاي برخي از چهره هاي 
فرهنگي را در پي داشته است، از سخنان علیرضا طالب زاده 

گرفته تا موضع صريح ابوالقاسم طالبي. 
عباسي يكي از جدي ترين منتقدان داخلي دولت است كه 
پیش از اين محكومیت نیز نقدهايي بر عملكرد و س��وابق 
دولت و برخي از چهره ه��اي دولتي از جمله رئیس جمهور 
داشته و چند باري هم به همین دلیل به دادگاه احضار شده 
است. يكي از مواردي كه حسن عباسي به دلیل آن به دادگاه 
احضار و تبرئه شده، موضوع ديداري است كه در سال 65 
در پاريس رخ داده است و عباسي توانسته در دادگاه با ارائه 
مستندات از اين موضوع تبرئه ش��ود. ابوالقاسم طالبي نیز 
در توئیتي كه منتشر كرده خواهان ساخته شدن فیلمي بر 

اساس همان ديدار مخفیانه شده است. 
   احياي ژانر سياسي

كارگردان قالده هاي طال يكي از معدود فیلمسازان سینماي 
ايران است كه به ژانر سیاسي عالقه دارد. اين كارگردان با 
س��اخت آثاري مانند »آقاي رئیس جمهور« و »قالده هاي 
طال« نش��ان داده كه در اين ژانر تبحر دارد. جس��ارت وي 
در نقد دول��ت اصالحات با فیلم »آق��اي رئیس جمهور« و 
پرداختن به حوادث سال 88 با فیلم »قالده هاي طال« وي را 

از بسیاري از هم صنفان خود مستثني كرده است. 
زماني كه قالده هاي طال ساخته شد هنوز كشور از التهابات 
88 دور نشده بود و طالبي نشان داد موقع شناسي سینماي 

سیاسي را بلد است و در فیلم عالوه بر نقد عملكرد نیروهاي 
انتظامي و اطالعاتي كشور، به ريش��ه هاي اتفاقات و نقش 

نیروهاي بیگانه در تفرقه افكني در ايران پرداخت. 
اين كارگردان حتي در فیلم »يتیم خانه اي��ران« كه در ژانر 
تاريخي ساخته ش��ده بود نیز نگاه سیاس��ي خود را به نفوذ 
انگلیس در ايران حفظ كرد. پیشنهاد اخیر ابوالقاسم طالبي 
اگر در مس��یر تولید قرار گیرد، مي تواند نويد دوباره اي براي 
زنده ش��دن ژانر س��ینمايي سیاسي در ايران باش��د؛  ژانري 
كه اغلب س��ینماگران ايراني تمايلي به ورود به آن ندارند يا 
اصوالً تخصصي در بیان مسائل سیاسي ندارند؛ رويكردي كه 
برعكس در سینماي هالیوود جزو ژانر هاي جذاب سینما به 
شمار مي رود. مستندات مربوط به ديدار سال 65 در فضاي 
مجازي موجود اس��ت و اگر طالبي بر مس��ئله اي كه مطرح 
كرده پافش��اري كند و از سوي دولت نیز س��نگ اندازي در 
مسیر تولید چنین فیلمي صورت نگیرد، به طور حتم شاهد 
يكي از جنجالي ترين فیلم هاي سینماي ايران خواهیم بود؛ 
فیلمي كه مي تواند سینماي سیاسي ايران را به دو مقطع قبل 
و بعد خود تقسیم كند. توئیت منتشر شده از سوي طالبي با 
استقبال خوبي در توئیتر مواجه شده و افكار عمومي نسبت 
به روشنگري درباره يكي از نقاط ابهام حوادث سال 65، ابراز 
تمايل كرده اند. سینماي سیاسي به دلیل روشنگري درباره 
مسائل پشت پرده سیاست و بیان ناگفته هايي كه اغلب مردم 
درباره آن بي اطالع يا كم اطالع هستند، همیشه جزو گونه هاي 
پرطرفدار سینما بوده است. پا گرفتن اين سینما در ايران اغلب 
با مخالفت دولت ها روبه رو ش��ده و به رغم شعار آزادي بیان، 
اغلب آثاري كه در اين ژانر س��اخته شده اند، با مخالفت هاي 
علني و پنهاني روبه رو شده اند. نمونه اين برخوردها را مي توان 
با فیلم »آقاي رئیس جمهور« ساخته ابوالقاسم طالبي مشاهده 
كرد كه حتي پیدا كردن سكانس هايي از اين فیلم در فضاي 

مجازي بسیار سخت است.

» مار و پله « در راديو نمايش
نماي�ش راديوي�ي »م�ار و پله« ب�ه كارگردان�ي ايوب 
آقاخان�ي ام�روز روي آنت�ن رادي�و نمايش م�ي رود. 
اين نمايش راديويي را س��یمین بنايي نوش��ته و در خالصه 
داس��تان آن آمده: پدري فوت مي كن��د، فرزندانش تصمیم 

مي گیرند ديني بر گردن پدر نماند و... 
در »مار و پله« هنرمنداني چون: ناهید مسلمي، رويا فالحي، 

شیما جان قربان، محمد رضا قلمبر، محسن بهرامي، عبدالعلي 
كمالي، محمد ش��ريفي مقدم، مهدي گیاهي، سلمان خطي 
و تعداد ديگري از بازيگران اداره كل هنرهاي نمايش��ي راديو 
به ايف��اي نقش مي پردازن��د. اين نمايش به تهی��ه كنندگي: 
ژاله محمدعلي، صدابرداري: پیروز صدرايي، گويندگي: امیر 

فرحان نیا امروز ساعت 12 از راديو نمايش پخش مي شود.

موافقت شوراي ساخت با 4 فيلمنامه
شوراي صدور پروانه ساخت در جلسه اخير با چهار فيلمنامه 

موافقت كرد. 
فیلمنامه هاي »ماساچوست« به تهیه كنندگي حمید اعتباريان، 
كارگرداني محمد حس��ین لطیفي و نويسندگي پیمان عباسي، 
»س��لفي با دموكراس��ي« ب��ه تهیه كنندگ��ي و كارگرداني علي 
عطشاني و نويس��ندگي مش��ترك امیر علي احمديان و مسعود 
احمديان، »آبي بیكران« به تهیه كنندگي سید جالل چاوشیان، 
كارگرداني و نويسندگي بابك نبي زاده يوسفي و »مستقیم جهنم« 
به تهیه كنندگي، كارگرداني و نويس��ندگي كاظم راس��ت گفتار 

موافقت شوراي ساخت سازمان سینمايي را اخذ كردند.

    سینما

ورود بينوايان ممنوع!
اعتراض ساليق مختلف هنري و فرهنگي به نمايش الكچري براي بانوايان از اثر جاودانه »بينوايان«

   جواد محرمي
شايد در تاريخ تئاتر ايران هيچ فردي به اندازه حسين 
پارسايي خود را در وضعيتي قرار نداده باشد كه مانند 
آنچه اين روزها مشاهده مي كنيم بخش عمده اي از 
طيف هاي مختلف و بعضاً غيرهمسوي فکري از اهالي 
رسانه و تئاتر را در يک صف متحد مقابل خود ببيند. 
بزرگي حجم اعتراضات كه طی��ف قابل مالحظه اي از 
ساليق مختلف را دربرگرفته نشان مي دهد جنجال بر 
سر اجراي تئاتر بینوايان را صرفاً نمي توان يك خصومت 
شخصي قلمداد كرد بلكه سخن از يك جريان با پشتوانه 
فكري و اقتصادي است كه درحال تحمیل خود بر عرصه 
هنر است. اين تحمیل گري در سويي ديگر با انفعال و 
غفلت بخش عمده اي از سینماگران موجي را كه مجید 
مجیدي سال ها پیش از آن تعبیر به صداي پاي ابتذال 
در س��ینما كرده بود عريان تر از هر زم��ان ديگري در 

عرصه هنر هفتم عرضه كرده است. 
   نقد جريان يا شخص؟

اما شايد هیچ كس فكر نمي كرد همین معادله در تئاتر 
نیز با سرعت و ش��دتي عجیب در حال تئوريزه كردن و 
غلبه باشد. اهمیت خطرناك بودن آنچه به عنوان تئاتر 
الكچري مسئله اين روزهاي هنر كشور شده از اين بعد 
قابل بررسي است كه روابط پشت پرده قدرت و ثروت و 
پول هايي كه درباره منابع آن ش��ك و ترديد هاي جدي 
وجود دارد مي تواند تاثیراتي بلند مدت در مناسبات هنر 
و فرهنگ كش��ور برجاي گذارد. جالب است كه در اين 
كارزار كارگردان بینوايان حتي يك دوس��ت براي خود 
باقي نگذاشته است. اگر روزنامه حزب دولتي كارگزاران 
سازندگي را كه براي وي سنگ تمام گذاشت و با پرونده اي 
پرزرق و برق به استقبال او رفت، ناديده بگیريم تقريباً هیچ 
رسانه يا فعال رسانه اي قابل مالحظه اي را نمي توان يافت 
كه جذابیت هاي الكچري گونه تیم بینوايان توانسته باشد 

در قالب جذب حداقلي آن موفق عمل كند. 
برخالف آنچه برخي مي انگارند تئاتر بینوايان و جنس 
و شكل باشكوه و حتي قیمت بلیت آن موضوع اصلي 
اعتراضات و نگراني هاي پردامنه و پرحجم آن نیست، 
چه اينكه اساساً مردمي كردن تئاتر و جذب تماشاگر 
انبوه براي اين هنر رويكردي است كه مي تواند محل 
تشويق هم باش��د. در اينباره مصاديق موجهي وجود 
دارد. طي سال هاي اخیر مجموعه اي كه با عنوان مهنا 
در سرتاسر كشور نمايش هايي باشكوه با نام شب هاي 
شیدايي را با استفاده از موسیقي و نور و طراحي صحنه 
و قابلیت تماشاگر زياد روي صحنه مي برد هیچ گاه از 

سوي هیچ جريان يا رسانه اي مورد اعتراض قرار نگرفته 
است اما اينكه تئاتر باش��كوه بینوايان مورد اعتراض 

جدي است داليل محكمه پسندي دارد. 
   ويکتور و چارلز در محکمه تاريخ

بینوايان به لحاظ مضمون يكي از مهم ترين میراث هاى 
ادبیات جهان به ش��مار مي رود و بزرگان كش��ور نیز 
همواره به اهمیت آن اش��اره كرده اند. ش��ايد فلسفه 
انتخاب اين اثر از س��وي كارگرداني ك��ه همواره در 
معرض اتهام هاي گوناگون مالي به واس��طه مديريت 
بر شبكه نمايش خانگي وزارت ارشاد بوده است، نیز 
همین اهمیت اين اثر هنرى باشد. او براي نمايش به 
اصطالح باشكوه پیشین نیز داستان الیور توئیست را 
انتخاب كرده بود. هم الیور توئیس��ت و هم بینوايان 
آثاري ضدس��رمايه داري در تاريخ ادبیات ش��ناخته 
مي شوند اما در ايران به شكلي اشراف گونه و اين دومي 
در محلي كاماًل الكچري براي طبق��ه اي كاماًل مرفه 

روي صحنه مي روند. 
ويكتور هوگو در زمان حیاتش همواره به دلیل داشتن 
عقايد آزاديخواهانه و سوسیالیستي و حمايت قلمي و 
لفظي از طبقات محروم جامعه، مورد خشم سران دولتي 
و حكومتي بود و به  رغم فشارهايي چون سانسور، تهديد 
و تبعید هرگز از آرمان هاي بلند خود دست نكشید. او 
ابتدا به بروكسل و سپس به جزيره جرزي و در نهايت به 
جزيره گريزين كه از جزاير دريايي مانش است، تبعید 
شد. درباره چارلز ديكنز هم تقريباً همین رويكردهاي 

عدالتخواهانه و ضدس��رمايه داري در آثار او غیرقابل 
كتمان اس��ت. خلق كاراكتر فاگین پی��ر كه در كتاب 
اصلي از او به عنوان يهودي ياد مي ش��ود به طور واضح 
از روحیاتي حكايت دارد ك��ه در قرن نوزدهم میالدي 
زير شالق حرص و طمع ايدئولوژيكي كه پشتوانه هاي 

عقیدتي خاصي داشت به مبارزه مي پردازد. 
ك��وزت و الی��ور كودكاني هس��تند ك��ه در عصري كه 
سرمايه داري ارابه هاي مرگ خود را بر شانه هاي طبقات 
محروم انداخته و به آنها نگاهي بیش از احشام نداشت از 
الي نوشته هاي ادبي مرداني دردمند و رنجور سربرآوردند 
و نماد آزاديخواهي و عدالت براي نسل هاي بعدي شدند. 
بماند كه روحیات سوسیالیس��تي مردمان ستم كشیده 
اروپا الي چرخ دنده هاي جنگ هاي جهاني شكس��ت و 
در هم پیچید اما اين دو كودك نحیف و دوست داشتني 
كه هر انساني با ش��نیدن سرگذش��ت غمبار آنها متاثر 
مي ش��ود، همچنان چون الهه هايي از طبقات محروم و 

ستم كش در دل دوران ظهور و بروز داشته اند و تا جايي 
خود را رسانده اند كه مي شود در اين جهان متناقض آنها 
را رنگ كرد و لباسي جديد بر تنشان پوشاند و در قالبي 

نوين عرضه كرد. 
مردماني هم كه در اين عصر پرتضاد به تماشاي داستان 
آنها مي روند ديگر قرار نیست بیننده و شنونده مفاهیمي 
باش��ند كه ويكتور هوگ��و و چارلز ديكن��ز دغدغه آن 
را داش��ته اند بلكه اين دو صرفاً قرار اس��ت عروس��ك 
خیمه شب بازي باشند براي خنداندن و تفريح طبقه اي 
كه قرار نیس��ت درد آنها را از دل تاريخ بشنوند بلكه به 

قصد تمسخر آنها پاي به سالن تئاتر گذاشته اند. 
  تئاتر بورژوايی و تسخير سالن ها

اشاره به بخش��ي از يادداش��ت پوريا ذوالفقاري يكي از 
نويسندگان و منتقدان جدي س��ینما و هنر مي تواند 
حسن ختام خوبي براي اين مطلب باش��د. »وقتي نام 
به اصطالح كارگردان پر س��ر و صداتري��ن نمايش در 
حال آماده س��ازي اين روزها را س��رچ كنی��د، در رده 
پیشنهادهاي گوگل ابتدا نامش كنار اختالس مي آيد 
و بعد تئاتر! س��راغ لینك هاي پیش��نهادي كه برويد، 
تقريباً هیچ مصاحبه هن��ري اي نخواهید يافت. هرچه 
هست شرح اتهامات متوجه اوست و گفت وگوهايي كه 
موضوع شان دفاع آقاي س��ابقاً ارزشي از خود در مقابل 
اين اتهامات است. ال به الي اينها هم گاه اخبار پیوستن 
ستاره اي به آتراكسیون در دست تولید ايشان به چشم 
مي خورد؛ كس��ي كه پیش از وصل شدن به »سرمايه« 
بزرگ ترين توفیقش در كارگرداني اجراي صحنه هايي 
از آثار سینماي جنگ مثل آژانس شیشه اي بود كه 10 
سال پیش انتهاي صحنه تاالر وحدت، به عنوان افزوده 
بي معناي اركستر موس��یقي هاي فیلم مجید انتظامي 
روي صحنه مي رفت و درخشان ترين ستاره اش سعید 
داخ بود! حاال او اصرار دارد بپذيريم ستاره هاي سینما و 
تئاتر نه به دلیل قابلیت هاي جذب سرمايه و داللي اش 
كه با اعتماد به توان كارگرداني او )كه معلوم نیست كي 
و كجا اثبات شده( به كارش پیوسته اند؛ اينكه يك طرف 
داللي به نام كارگردان ايستاده باشد، كنارش بازيگري 
كه از صفره��اي چكش انگی��زه گرفته و مقابل ش��ان 
ذوق زده هايي كه منتظرند اجرا زودتر تمام ش��ود تا در 
صفحات ش��ان با اعالم سركشیدن اس��تفراغ اين شام 
بورژوايي احساس تشخص كنند. سارتر مي گويد، تئاتر 
بورژوايي كارش را با تسخیر سالن ها آغاز مي كند. شايد 
يادش رفته بگويد:... و با به لجن كشیدن همه ارزش هاي 

هنري و فرهنگي و اخالقي تمام مي كند.«

»بينوايان« و ش��كل باشكوه و قيمت 
بليت آن موض��وع اصلي اعتراضات 
و نگراني هاي پردامنه و پرحجم آن 
نيست، چه اينكه اساساً مردمي كردن 
تئاتر و جذب تماشاگر انبوه براي اين 
هنر مي تواند محل تشويق هم باشد

محمدحسين لطيفي:
 جشنواره هاي كن و برلين زير نظر صهيونيست هاست

محمدحسين لطيفي كارگردان سينما و تلويزيون 
با اش�اره به نف�وذ صهيونيس�ت ها در مديريت 
جشنواره هاي س�ينمايي جهان، از لزوم حمايت 
از فيلم هاي دفاع مقدسي در محافل جهاني گفت. 
لطیفي با اش��اره به تأكیدات مق��ام معظم رهبري 
مبني بر حضور فیلم هاي مقاومت در جشنواره هاي 
فیلم ساير كشورها، علت موفق نبودن اكران فیلم هاي 
مقاومت ايران در جشنواره هاي بین المللي خارجي 
را نبود حماي��ت مالي از تولی��د و اكران آث��ار دفاع 
مقدس در خارج از مرزها دانست و خاطرنشان كرد: 
جشنواره هاي بین المللي فیلم نظیر كن و برلین توسط 
صهیونیست ها مديريت مي شوند، بنابراين مسیر براي 
حضور آثار ايراني در اين جشنواره ها تقريباً غیرممكن 
است. با اين وجود حضور فیلم هاي مقاومتي در سطح 

سینماي كشورهاي ديگر دور از ذهن نیست و همت 
مسئوالن سینماي ايران براي سرمايه گذاري در ساير 
كشورها را مي طلبد. لطیفي ادامه داد: سینماي ايران 
به سرمايه گذاري در زمینه ايجاد جشنواره فیلم در 
كش��ورهاي ديگر نیاز دارد تا آثار ارزشي تولید شده 
و در قبال آن فرهنگ مقاومت با قدرت بیش��تري به 
جهان معرفي ش��ود. وي علت گرايش و تمايل نسل 
جديد كشور به فیلم هاي هالیوودي و غربي را توجه به 
روحیه تنوع طلبي جوانان دانست و اذعان كرد: تكرار 
درام و محدوديت در س��وژه فیلم هاي دفاع مقدس 
جذابیت فیلم را كاهش مي دهد در حالي كه آثار غربي 
با توجه به روحیه تنوع طلبي مخاطب و استفاده از 
سوژه هاي متفاوت جهان، سهم بااليي از نیاز مخاطب 

را به خود اختصاص داده است.

احمدجو از اشتياق ميرباقري براي آغاز توليد سريال معظم »سلمان فارسي« خبر داد

ميرباقري دنبال »سلمان فارسي«، حسودان مشغول كينه ورزي
   سيدمرتضي ذاكر

معتقدم كس�اني جريان ه�اي غرض ورزانه 
مي خواهن�د  و  مي كنن�د  هداي�ت  را 
ب�ا ايج�اد حواش�ي اج�ازه كار جدي�د 
»سلمان فارس�ي« را به ميرباق�ري ندهند. 
ام��راهلل احمدج��و نويس��نده و كارگ��ردان 
مجموعه هاي ماندگار تلويزيوني مانند س��ريال 
»روزي روزگاري« اس��ت كه جم��الت باال را بر 
زبان آورده اس��ت. وي با اعالم اينكه بازنويسي 
فیلمنامه سريال »سلمان فارسي« از سوي داوود 
میرباقري به او سپرده شده درباره علت انتساب و 
انتشار برخي اظهارات مجعول به داوود میرباقري 
به تس��نیم مي گويد: اين ن��وع اتفاقات طبیعي 
اس��ت براي داوود میرباقري كارگردان پرتالش 
تلويزيون بیفتد. وقتي كس��ي اين ط��ور در اوج 
فعالیت مي كند بايد نسبت به او برخي حسادت 
داشته باشند كه شايد بتوانند از طريق حاشیه، 
مدتي او را از دور بیندازند. معتقدم كساني اين 
موج ها و جريان ه��اي غرض ورزان��ه را هدايت 
مي كنند كه يا از داوود میرباقري توقعاتى حتي 
در طول سريال »مختارنامه« داشته اند كه محقق 
نشده يا االن مي خواهند حواشي اجازه كار جديد 

به اين كارگردان تلويزيون را ندهند. 

وي در ادامه خاطر نشان مي كند: »مختارنامه« 
جزو آثار تلويزيوني بود كه تكرار نمي شود؛ يك 
كار كاماًل اكشن و بزرگ كه به تلويزيون عظمت 
بخشید. واقعاً وقتي روي آنتن رفت احساس غرور 
به من دست داد كه چنین اثر بزرگ و حرفه اي در 
كشور ما تولید شده است. چرا نبايد تكرار شود؟ 
»مختارنامه« شايسته است همه ساله به بهانه اي 
بارها پخش شود و نسل به نس��ل اين فرهنگ و 
مفاهیم تس��ّري پیدا كند. اتفاقاً بايد اين سريال 
را تكرار كنیم تا نوجوانان ي��ا جواناني كه دقیق 
نديده ان��د يك ب��ار ديگر مفاهیم ارزش��مند آن 
برايشان مرور شود. احمدجو مي افزايد: 30سال 
پیش بود كه میرباقري درباره س��اخت س��ريال 
»سلمان« با من صحبت كرد اما من به او خنديدم! 

گفتم: داوود! س��لمان يك ش��خصیت فرهنگي 
بوده چطوري مي خواهي ب��ا اين كلیات و وجود 
المان هاي محدود تاريخي، سريال بسازي! اما آرام 
آرام سال ها گذشت و دو سال پیش كه فیلمنامه را 

خواندم ديدم كاماًل اشتباه مي كردم. 
مسئول بازنويس��ي فیلمنامه »سلمان فارسي« 
درباره ش��روع اين كار بزرگ تلويزيوني، گفت: 
»سلمان« در شرايط پیش تدارك شروع تولید 
قرار دارد و يكي از عواملي كه جلوي اين شروع 
جدي را گرفت بیماري و جراحي داوود میرباقري 
بود كه مي دانید چند ماه پیش او در بیمارستان 
عمل قلب باز انج��ام داد و همین اتفاق خودش 
مقداري كار را عقب انداخت. داوود به من گفت 
امري! )امراهلل احمدج��و( اين آخرين كار بزرگ 
من است و سن و سال اجازه نمي دهد بتوانم كار 
به اين طول و تفصیلي بسازم. تا آنجايي كه توان 
دارم مي خواهم كم نگذارم و همه تجربه، شوق و 

پشتكار و خالقیت را به میدان مي آورم. 
میرباقري ش��وق ش��روع كار تولید را دارد اما 
آنقدر كار عظیم اس��ت كه نیاز به يك تدارك 
همه جانبه دارد. تصورم اين است كه سال آينده 
تولید آن شروع خواهد شد تا اين غرض ورزي ها 

به پايان برسد.

 حجت االسالم خاموشي
رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه شد

حجت االسالم سيدمهدي خاموش�ي با حکم وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، رئيس س�ازمان اوقاف و امور خيريه شد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عموم��ي وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي، متن حكم س��یدعباس صالحي خطاب به 

سیدمهدي خاموشي به شرح زير است: 
»نظر به مراتب دانش، تعهد و تجارب مديريتي جنابعالي و تأيید 
و اجازه مبارك مقام معظم رهب��ري )مدظله العالي( به جنابعالي 
در تصدي اموري كه در س��ازمان موكول به اذن ولي فقیه است، 
به موجب اين حكم به عنوان رياست سازمان اوقاف و امور خیريه 
منصوب مي شويد. از خداوند متعال توفیق خدمتتان را در جهت 
توس��عه فرهنگ واالي وقف و گسترش خیرات عمومي در جهت 

احیاي سنت حسنه پیامبر اكرم)ص( و اهل بیت)ع( خواستارم.«
حجت االسالم سید مهدي خاموشي پیش از اين عهده دار رياست 
سازمان تبلیغات اسالمي بود. مراسم معارفه رئیس جديد سازمان 

اوقاف و امور خیريه اوايل هفته آينده برگزار خواهد شد.
.........................................................................................................
نويسنده »صبح جمعه با شما« درگذشت

صادق عبداللهي طنزپرداز و نويسنده پيشکسوت كه سابقه 
نويسندگي برنامه هاي طنز راديويي از جمله »صبح جمعه با 
شما« و »راديو جمعه« را در پرونده كاري خود داشت، درگذشت. 
مجموعه برنامه تلويزيوني »هوش��یار و بیدار« يكي از كارهاي 
ماندگار اوست كه به همراه محمد اوزي در دهه 60 مي نوشتند. 
مرحوم عبداللهي كه تا هفته گذش��ته به نويس��ندگي راديويي 
سرگرم بود شنبه به علت سكته مغزي در بیمارستان بستري شد 
و ديروز دعوت حق را لبیك گفت. صادق عبداللهي، طنزنويس 
برنامه هاي راديويي و تلويزيوني را نمي توان تنها با برنامه »جمعه 
ايراني« كه عمده ترين همكاري او ب��ا راديو بوده، معرفي كرد. او 
از 35 س��ال پیش در برنامه هاي ش��اد و متنوع »صبح جمعه« 
راديو، »هوشیار و بیدار«، »جنگ هفتم«، »بعد از خبر«، »جنگ 
شب« و »جدي نگیريد« تلويزيون به عنوان نويسنده، كارگردان 
و تهیه كننده حضور داش��ته است. س��بك صادق عبداللهي در 
نويسندگي، زنده نويسي بود، يعني نويسنده اي كه با حضور در 
اس��توديوي پخش، نیاز هاي محتوايي برنام��ه را فوري برآورده 
مي كرد. وي با همین ويژگي توانست انتشار مجله طنز و سرگرمي 
دنیاي جدول را به عهده بگیرد و خود به تنهايي آن را منتشر كند. 
كتاب »خاطرات يك طنزنويس« را مي توان از ديگر آثار مكتوب او 
دانست. عبداللهي همچنین طنزهايي در مجالت جوانان، سپید و 
سیاه، فیلم و هنر، ستاره سینما، تهران مصور، كاريكاتور، بهلول، 
فاراد و طلوع زندگي نوشته اس��ت. مراسم تشییع و خاكسپاري 
مرحوم صادق عبداللهي ساعت 9:30 امروز از مسجد بالل سازمان 

صدا و سیما به سمت بهشت زهرا برگزار مي شود.

هادی  عسگری     دیده بان
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