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با حضور جمعي از مسئوالن و پژوهشگران انجام شد

رونمايي از مستند »نايب االمام«، روايتي متفاوت از عالم شيرازي

آيين رونماي�ي از مس�تند »نايب االمام« ب�ا محوريت زندگي 
س�يدنورالدين حسيني الهاش�مي از علم�اي صاحبن�ام 
و مب�ارز ش�يراز ب�ه كارگردان�ي محمدعل�ي يزدان�ي در 
مجتمع ش�هداي انقاب اس�امي )سرچش�مه( برگزار ش�د. 
غالمعلي حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسي در آيین 
رونمايي از مستند »نايب االمام« با محوريت زندگي سید نورالدين 
حسیني از علماي صاحبنام و مبارز شیراز گفت: من توفیق داشته ام 
از شهريور سال 1345 تا بهمن 134۷ ساكن شیراز باشم و در اين 
30ماهي كه در دانشگاه شیراز درس مي خواندم و درس مي دادم، 
به  طور طبیعي با محافل ديني و سیاسي شهر و استان آشنا شدم و از 
برخي حوادث و سوابقي كه خودم شاهد آن نبودم، اطالعاتي كسب 
كردم. حداد عادل افزود: اقوامي كه در اين مدت با آنها در معاشرت 
بودم از سیدنورالدين با عظمت ياد مي كردند. وي براي متدينین 
شیرازي يك اسطوره  با نفوذ كالم بود كه نقشش در ايجاد وحدت 
بین نیروهاي متدين و سیاسي و قدرت سازماندهي نقل محافل بود. 

بعدها شايد تصوير وي را در چشم مردم شیراز قابل مقايسه با شهید 
بهشتي در انقالب ديدم. 

حداد عادل با تأكید بر اينكه سیدنورالدين حسیني الهاشمي رابطه 
دين و سیاس��ت را با زندگي و مرگ خود گرده زده بود، گفت: در 
سال هاي 1345 فقط يك هیئت ديني از مجموعه فعالیت هاي اين 
عالم مبارز باقي مانده بود كه خاكستري از آتش سال هاي قبل بود و 

من همواره مايل بودم درباره آنها اطالعاتي كسب كرده باشم. 
موسي حقاني پژوهشگر تاريخ معاصر هم  در ادامه اين مراسم با تأكید 
بر اينكه الزمه شناخت سیدنورالدين حسیني الهاشمي شناخت زمانه 
و مكان زيست و مبارزاتي وي است، گفت: مرحوم سیدنورالدين در 
فارس مستقر بودند. فارس و جنوب ايران يكي از مناطق مهم در سیر 
مبارزات ضداستعماري مردم ايران بوده و از طرفي اصفهان، شیراز و 
جنوب ايران از جمله مراكزي است كه مورد توجه استعماري انگلیس 
بوده است و حريم آنها محسوب مي شده و اجازه اينكه كسي تحرك 
ضدانگلیسي داشته باشد، داده نمي شد. وی، سیدنورالدين را پاسدار 
ديانت و سیاس��ت در ايران دانس��ت و افزود: ما مديون چهره هايي 
هستیم كه َعلِم مبارزه را با استبداد، استعمار و حفظ ديانت و سیاست 

به  دوش كشیدند و مقدمات بسیاري از تحوالت را رقم زدند. 
س��یدمعزالدين حس��یني، پژوهش��گر و فرزن��د س��یدنورالدين 
حسیني الهاش��مي نیز به نامگذاري اين مستند اشاره كرد و گفت: 
»نايب االمام« به معناي اين است كه او معتقد به واليت فقیه است. 
مرحوم آيت اهلل ش��یرازي در امور فرهنگي، اجتماعي و سیاسي به 
 عنوان نايب االمام شركت مي كرد. كمترين جست وجو در آثار وي 

مي رساند كه اين لغت مورد حساسیت او بوده است.

ساماندهي تئاتر شهر معطل هم افزايي و تعامل مديران  
 هادي مرزبان: مجموعه تئاتر شهر در برنامه ريزي هاي شهري به حساب نمي آيد

وقتي به اين مجموعه نزديك مي شويم، با هر چيزي برخورد مي كنيم به جز فضاي فرهنگي

حسرت منوچهر والي زاده از فقدان چنگيز جليلوند 
آخرين فيلمي كه باهم كار كرديم »كتاب سبز« بود

پيشكسوت عرصه صدا از حسرت فقدان مرحوم چنگيز جليلوند 
كه چندی پيش به دليل ابتا به كرونا از دست رفت، ياد مي كند. 
منوچهر والي زاده كه هنوز از رفتن جلیلوند حس��رت مي خورد و 
داغي بر دل دارد، پس از گذشت سه ماه از اين فقدان اين هنرمند 
عرصه دوبله مي گويد: »در سالي كه گذشت يك پشتوانه ارزنده را 

در دوبله از دست داديم.« 
اين دوبلور قديمي درباره فعالیت هاي اين روزهايش به ايسنا 
گفت: اين روزها مشغول كار هستیم و كار دوبله مي كنیم، البته 
االن به صورتي اس��ت كه تك تك مي نشینیم و ُرل مي گويیم. 
فیلمي را كه ي��ك روزه تمام مي كرديم االن پنج،  ش��ش روزه 
تمام مي كنی��م. كار ما چندس��اعته تمام مي ش��ود، اما ديگر 
مثل قديم نیس��ت كه همه در يك اتاق و دسته جمعي باشیم 
و بده بس��تان هاي دوبله و حس ها درس��ت دربیايد. هر كسي 
مي رود، نقش خود را مي گويد و تمام مي شود و مي رود. عین 
كار موزيك شده است كه يكي تار آن را مي زند، ديگري سنتور 

آن را مي زند و بعد آن را میكس مي كنند. 
والي زاده سپس از چنگیز جلیلوند ياد كرد كه با رفتنش اهالي دوبله 
داغدار ش��دند و در اين زمینه گفت: به جرئت مي توانم بگويم كه 
ما يك پشتوانه ارزنده را در دوبله از دست داديم. ديگر نظیر آقاي 
جلیلوند نخواهد آمد. فكر نمي كنم به اين سادگي ها جلیلوندي 
پیدا ش��ود. روحش ش��اد. آخرين فیلمي كه باهم نشستیم و كار 
كرديم، »كتاب سبز« نام داشت كه فیلم معروفي هم بود و بازيگر 
آن جايزه اسكار گرفته بود. دوبله اين فیلم با چنگیز جلیلوند براي 
من خاطره شد. فیلم هاي ديگر هم بود ولي اين، آخرين كاري بود 

كه باهم دوبله كرديم و در نقش ها بده بستان داشتیم. 
وي گفت: جلیلوند اگر كرونا نگرفته بود، حداقل 15-10سال ديگر 
آمادگي كار داش��ت. آنقدر با انرژي كار مي كرد. هنوز هم انگیزه 
دوران جواني را داشت و با عشق و عالقه پاي نقش مي نشست و در 
يد خود كار را اجرا مي كرد. خاطراتش از يادم نمي رود و باور ندارم 

از دنیا رفته است. 
اين دوبلور پیشكسوت در پايان گفت و گوي خود با آرزوي موفقیت 
براي جوانان در عرصه دوبله، گفت: ان شاءاهلل كه كرونا برود. جواناني 
كه وارد حرفه دوبله شدند بد موقع كارشان را شروع كردند. همه 
آنها عالقه مند هستند و صداي خوبي هم دارند. ان شاءاهلل بتوانند 

دوبله را حفظ كنند. 
منوچهر وال��ي زاده تاكنون به جاي بازيگ��ران مطرحي همچون 
رابرت دنیرو، كیانو ريوز، تام هنكس، نیكالس كیج، جیم كري، ويل 
اسمیت و جورج كلوني صداپیشگي كرده است و اغلب صداي او را با 

نقش »لوك« در »لوك خوش شانس« مي شناسند.

در رونمايي از كتاب »لذت سادگي« با ياد شهداي اكران كننده عمار مطرح شد

 »لذت سادگي« 
مي تواند الهام بخش ايده هاي جديد باشد

مستغاثي: اكران هاي عمار، بازي 120ساله سينماي ايران را به هم زد

     دوبله

   نمایش

آنهايي كه سينما را وارد ايران كردند، اينگونه 
طراحي كرده بودند كه هويت ديني و ملي اين 
مملكت را دچار استحاله كنند و رويداد سينمايي 
عمار جهت عك�س اين جريان عم�ل مي كند.

سعید مستغاثي، نويسنده منتقد سینما با بیان اين 
مطلب در آيین رونمايي كتاب »لذت س��ادگي«، 
خاطرات اكران كنندگان جش��نواره مردمي فیلم 
عمار كه طي مراسمي در مسجد المهدي بهارستان، 
طي مراسمي برگزار شد، گفت: اكران هاي مردمي 
جشنواره عمار، يك بازي طراحي شده 120ساله 
براي س��ینماي ايران را به هم زد. سینما طراحي 
ش��ده بود كه هويت ديني و ملي اين مملكت را به 
هم بزند. هدف س��ینما از ورودش به كشور توسط 
فراماس��ونرها و درباري ها ك��ه در كتاب »حكايت 
س��ینماتوگراف« مفصاًل به آن پرداختم، اين بود 
كه هويت مردم را تغییر دهند. همان چیزي امام 
خمیني)ره( هم بعد از ورودش��ان در بهشت زهرا 

گفتند كه سینماي ما، مركز فحشا شده است. 
اين نويسنده و منتقد س��ینما كه از طريق ارتباط 
اس��كايپي در مراسم حضور داش��ت، عنوان كرد: 
اكران مردم��ي جش��نواره عم��ار از دو لحاظ اين 
بازي را به هم زد. يكي اينكه آن حالت الكچري و 
طراحي اي كه سینما را محدود به يك طبقه خاص و 
شبه روشنفكرها عنوان مي كرد، به هم زد و سینما را 
به روستاها، مساجد، مدارس و... برد. دومین مسئله 
هم اينكه برخالف آن س��ینمايي كه مي خواست 
مردم را از دغدغه ها و باورهايشان غافل و مشغول 
كند به يكس��ري زرق وبرق ها و روابط غیرديني و 
غیراخالقي، اين سینماي عماري آمد دغدغه مردم 
را گفت و سینمايي بود كه براي مردم بود؛ چیزي 
كه شعار آرزوي تمام سینماهاي دنیاست. هالیوود 
و بالیوود ادعا دارن��د كه ما مردمي ترين س��ینما 
هستیم، ولي هیچ كدام نمي توانند ادعا كنند كه در 
آن زواياي پنهان  روستاها و نقاط دورافتاده رفتند، 
ضمن اينكه همه با بلیت ه��ا و اكران هاي گران و 
البي هاي س��رمايه داري هس��تند، از اين جهات، 
جشنواره عمار به  خصوص اكرا ن هاي مردمي آن، 
اين بازي را به هم زد و اين خیلي نكته مثبتي است 

و ا  ن شاءاهلل كه بتواند ادامه پیدا كند. 
     سينماگر هنوز نمي داند چطور با مسجد 

ارتباط بگيرد
در بخ��ش بعدي اي��ن برنام��ه، امیر داس��ارگر، 
كارگردان فیلم سینمايي »منطقه پرواز ممنوع« 

در س��خناني گفت: زماني كه دوستان براي اين 
برنامه تماس گرفتند، به دو دلیل تصمیم گرفتم 
خدمت شما باشم؛ يكي اسم همین مسجد بود، 
چون مي خواستم ببینم مسجدي را كه هر روز از 
جلويش رد مي شوم بیايم و ببینم داخل آن چه 
خبر اس��ت كه الحمدهلل متوجه ش��دم تصادفي  
نیس��ت و اوضاع خوبي دارد. دوم اينكه باالخره 
اينجا مسجد اس��ت و بنده حدود پنج الي شش 
سال است كه به  وسیله آثاري كه در اين سال ها 
داشتم با مسئله اكران هاي مردمي جشنواره عمار 
آش��نا ش��دم و در اين زمینه جزو خوش اقبال ها 
بودم. با يكي دو تا از كارها توانس��تم با شهرها و 
محله هاي مختلفي برخورد داشته باشم و با آنها 
همكالم شوم و دوستان خوبي پیدا كنم. واقعاً از 
بُعد شكرگزاري قبول كردم، تشكر از همه  كساني 

كه در اين سال ها زحمت كشیدند. 
وي تصريح كرد: در اين چند سال و در اكران هاي 
مردمي جشنواره عمار فرصتي ايجاد شد و همیشه 
نظرم اين بود كه ما زماني كه فیلم مي سازيم، هم 
خودمان از خودمان و هم ديگران سؤال مي كنند كه 
اين فیلم قرار است از كجا پخش بشود؟ در 10سال 
گذشته در جشنواره عمار، يك مسیري براي عرضه  
و اكران فیلم هاي كوتاه طي ش��ده اس��ت. ش��ايد 
كارهاي خیلي كوتاه در بس��تر صدا و سیما پخش 
مي شد اما االن الحمدهلل يك خیال راحتي وجود 
دارد، يك پش��توانه وجود دارد و امكانش هس��ت 
كه با امنیت سراغ تولید رفت كه اسمش را امنیت 
مخاطبان مي گذارم، يعني ش��ما خیالتان راحت 
اس��ت كه باالخره يك جامعه و مخاطب پیگیري 
داريد كه كارها به دستشان مي رسد، حال بسته به 
كیفیت كار و شناختي كه از ذائقه مخاطب داريم، 
رقابت وجود دارد كه حتماً شما هم مي دانید بعضي  
فیلم ها توانس��ته اند خیلي بیشتر مخاطب جذب 
كنند و بعضي فیلم ها خیلي كمتر. بستگي به خود 

اثر دارد كه چقدر بتواند نظرات را جلب كند. 
 »لذت سادگي« مي تواند الهام بخش باشد

در بخ��ش بعدي اين مراس��م، رس��ول احمدي از 
نويس��ندگان كتاب »لذت س��ادگي« در ارتباطي 
اس��كايپي گفت: من االن از مس��جدي كه اولین 
بار خودم س��ال 89 ش��روع ب��ه اك��ران فیلم هاي 
جشنواره عمار كردم، صحبت مي كنم. اين اكران ها 
و فعالیت هاي  فرهنگ��ي، دغدغه اي ش��د كه اين 
تجربه ها يك جايي ثبت بشود، به همین خاطر ايده 

كتاب مطرح شد. احمدي عنوان كرد: كتاب »لذت 
سادگي« در واقع يك جور توصیف است؛ توصیفي 
درباره اينكه چطور اكران هاي مردمي جشنواره عمار 
اتفاق مي افتد، يعني مجموعه خاطرات و تجربیات 
ثبت شده اس��ت. خود همین كتاب مي تواند يك 
منبع باش��د براي كس��اني مثل اكران كنندگان و 

الهام بخش ايده هاي جديدي باشد. 
     شباهت اكران هاي عمار با دفاع مقدس

در بخش ديگ��ري از اين برنامه، حجت االس��الم 
ناسخیان، امام جماعت مسجد المهدي در سخناني 
با اشاره به شهیدان مدافع حرم حامد كوچك زاده، 
امیررضا قاس��م پور، عباس دانشگر و شهید رحیم 
كابلي از اكران كنندگان جشنواره عمار گفت: بنده 
به عنوان طلبه  ناچیزي كه در مس��جد خدمتگزار 
هستم، اين حركت مبارك و پیوند میان مسجد و 
هنر را به فال نیك مي گیرم و امیدوارم اين حركت، 
ادامه دار باش��د. در كلمات مق��ام معظم رهبري، 
من عبارتي را ديدم كه ايش��ان به همین دوستان 
جش��نواره عمار فرموده بودند كه توجه سینما به 
مقوله دين و آمدن اين معارف داخل سینما حركت 

بزرگ و مباركي است. 
اي��ن فعال فرهنگ��ي با اش��اره ب��ه فعالیت هاي 
جش��نواره عمار عنوان كرد: آن اخالصي كه من 
به عنوان طلبه كوچك در اين عزيزان ديدم، شايد 
بش��ود به حركات خالص اواي��ل انقالب و جنگ 
تشبیه كرد. به تعبیر بعضي از بزرگان در اتاق هاي 
غیررسمي، اين عزيزان جهادگر آتش به اختیار، 
كاره��اي بزرگي را رقم مي زنن��د. وي در ادامه با 
اش��اره به تجربه  نمايش فیلم در مسجد توضیح 
داد: از زماني كه ما ويدئو پروژكتور و اين پرده را 
براي اكران فیلم به مسجد آورديم، مي توانم بگويم 
اهالي مسجد در زمینه مسائل روز و سیاسي بسیار 
بیشتر از قبل در جريان قرار گرفتند. واقعاً با اين 
اكران ها پنجره اي به روي مردم باز شد و اين تجربه 
اولین تجربه شخصي بنده در مسجد بود، در كنار 
اين اكران ها بسیاري از مطالب مي تواند به مردم 
منتقل شود و افرادي كه ديد و نگاه شان به مسجد 
ممكن است ديد كاملي نباشد را جذب مسجد و 

با دين آشنا بكنیم. 
ناس��خیان اضافه كرد: يك فرقي كه مس��جد با 
جاهاي ديگر دارد حتي حسینیه، اين است كه 
مسجد تعطیلي ندارد. شما حتي ظهر جمعه هم 
اينجا تشريف بیاوريد نماز جماعت برگزار و هر 
روز حديث خوانده مي شود. مردم را بايد جذب 
مسجد كرد تا بدانند كه مسجد فقط جاي عبادت 
نیست، البته از مهم ترين كارها عبادت در مسجد 
اس��ت ولي پیامبر)ص( وقتي وارد مسجد شدند 
در آن روايت و ديدند عده اي مش��غول عبادتند 
و عده اي مش��غول تعلیم و تعلم هستند، رفتند 
سراغ گروه دوم. شیوه به روز تعلیم و تعلم در عصر 

كنوني تصديق مي كند. 
كت��اب »ل��ذت س��ادگي« در 232صفح��ه، 
شمارگان هزار نس��خه و قیمت 2۷هزار تومان 
توسط انتش��ارات »راه يار« منتش��ر شده است 
و عالقه مندان برای تهیه اي��ن كتاب ها عالوه بر 
كتابفروش��ي ها مي توانند به صفح��ات مجازي 
اين ناشر به نشاني @raheyarpub يا سايت

vaketab. ir مراجعه كنند. 
   مستند

   خبر

نگاهي به كتاب »آن مرد با باران مي  آيد« 

لحظه به لحظه   راوي 
مخاطب هدف كتاب »آن مرد 
با ب��اران مي  آيد«، نوش��ته 
وجیهه ساماني قشر نوجوان 
است؛ مخاطبی كه هم پر از 
س��ؤال اس��ت و هم داستان  
نوشتن مناسب ذائقه او كار 

تقريباً سختي است. 
روايت كتاب »آن مرد با باران 
مي  آيد« از دل ماجرا، آن هم از زبان يك نوجوان كه در بطن 
ماجرا بوده همراه ب��ا هیجانات دوران نوجوان��ي، قطعاً تأثیر 
بیشتري خواهد داشت و باعث همذات پنداري مضاعف خواهد 
شد. راوي كتاب »آن مرد با باران مي آيد« نوجواني 12 ساله 
به نام بهزاد است. بهروز برادر بزرگ بهزاد، يك مبارز انقالبي 
است كه با وجود مخالفت هاي پدر، دست از مبارزه برنمي دارد. 
بهزاد به دلیل سختگیري هاي پدر، خیلي با جريانات سیاسي 
آشنا نیس��ت و تا حدود زيادي در بي خبري به سر مي برد اما 
كم كم به  كمك برادرش و دو نفر از دوستان با جريان انقالب 
همراه مي ش��ود. بي خبري راوي يكي از تمهیدات نويسنده 
است كه با س��ؤال و جواب ها و كنجكاوي هايش، به سؤاالت 

نسل نوجوان امروز پاسخ بگويد. 
»كاپیتوالس��یون يه قانونیه ك��ه امريكايیا س��ال 34 براي 
خودشون وضع كردن؛ اينكه اگه يكي از اتباعشون، حاال فرق 
نمي كنه زن، مرد، بچه، حتي سگشون، از روي فهم و عمد يا 
غیرعمد و حتي تو حالت مس��تي، مرتكب هر خطا و جرمي 
بشن، مثاًل بزنن چش��م وچال يكي رو كور كنن يا حتي بزنن 
آدم بكشن، دادگاه هاي ايران حق رسیدگي به جرم و جنايت 
اونا رو ندارن و بايد تو مملكت خراب شده خودشون محاكمه 
بشن اما اگه يه ايراني تو امريكا مرتكب كوچك ترين خطايي 

شد، همون جا بايد مجازات بشه.«
نويسنده ضمن ارائه اطالعات سیاس��ي و تاريخي، همراه با 
شخصیت اصلي و راوي داس��تان روند اتفاقات را نیز روايت 
مي كند؛ اتفاقاتي كه راوي و ديگران در آن سهم دارند. »آره. 
بابام واس��ه م خوند. آيت اهلل خمیني بیست وسوم مهر رو كه 
چهلم شهداي میدون ژاله است، عزاي عمومي اعالم كرده. 
بايد همه خبردار بشن.« »ش��اه كیلو چنده پدر من؟! از يه 
جنازه كه نبايد ترسید. اين ديگه آخر بازيه. وقتي با نیروي 
نظامي می��ان رودرروي مردم، مي ريزن می��دون ژاله رو به 
خاك و خون مي كشن، مردمو توي سینما زنده زنده جزغاله 
مي كنن، تو كرمان مي ريزن مسجد و قرآن آتیش مي زنن، 

اين يعني كه رژيم داره نفساي آخرش رو مي كشه.« 
همچنین نويسنده براي روايت داستان زمان مضارع را انتخاب 
كرده،  طوري كه مخاطب لحظه به لحظه همراه راوي است و 
حتي ممكن است نگران راوي هم بش��ود. انتخاب اين زمان 
براي روايت، بیش��تر در مواقعي به كار مي آيد كه سرنوشت 
راوي مشخص نباشد. اگر داس��تان به  صورت ماضي روايت 
ش��ود، به مخاطب حس آسودگي دس��ت مي دهد كه راوي 
سالمت است و با آسودگي خیال در حال داستا نگويي است 
اما با اين شیوه هم همراهي مخاطب را به دست مي آورد، هم 
به حس تعلیق و دلشوره دامن مي زند، چون ممكن است راوي 
دچار يك حادثه بشود، البته از آنجا كه دنیاي نوجواني دنیاي 
احساسات است و دنیاي پايان هاي خوش، نويسنده هم راوي 
را تا پايان داستان حفظ كرده، هم عزيزان راوي را. اما چون 
شهادت و اسارت از مفاهیم اصلي هر مبارزه   اي است، نويسنده 
هم شهادت را به تصوير كشیده و هم اسارت را. شهادت براي 
شخصي كه وابستگي عاطفي كمتري با راوي دارد و اسارت يا 
همان دستگیري توسط ساواك، نصیب برادر راوي مي شود؛ 

اسارتي كه نويد آزادي را به  همراه دارد. 
وارد ش��دن نوجوانان به دنیاي مبارزه، البت��ه مبارزه محدود 
به سنش��ان همچون شعارنويس��ي، پخش اعالمیه و شركت 
در تظاهرات، حس ماجراجويي داس��تان را باال برده است اما 
مهم ترين هدف اين كتاب شايد استحاله باشد؛ استحاله راوي 
و پدر محافظه كار او. بهزاد به  مرور زمان هم از نظر عقلي رشد 
مي كند و هم جرئت و جسارت بیشتري پیدا مي كند. پدر نیز به 
 مرور زمان، خصوصاً بعد از دستگیري پسرش، با جريان مبارزه  
همراه مي شود. شايد به نظر برسد كه كتاب با پیروزي انقالب 
به پايان مي رسد اما اين طور نیست. فرار شاه نقطه پايان كتاب 
است. كتاب با پیروزي به پايان نمي رسد بلكه با امید پیروزي به 

پايان مي رسد. لحظه امید، لحظه شكفتن است. 
سومین دوره پويش كتابخواني كتاب شارژ با محوريت كتاب 
»آن مرد با باران مي  آيد« كه از 12بهمن1399 آغاز شده تا 
ارديبهشت ماه 1400 در سراسر كشور ادامه دارد و مخاطبان 
براي تهیه اي��ن كتاب مي توانند به كتابفروش��ي هاي معتبر 
مراجعه يا عدد 3 را به 50005460 ارسال نمايند. اين دوره از 
پويش با همكاري انتشارات كتابستان معرفت، مركز رسانه اي 
شیرازه و مؤسسه خانه كتاب و ادبیات ايران برگزار مي شود و 

بیش از 200میلیون ريال به برگزيدگان اهدا خواهد شد. 

نوید پارسا      نقد كتاب 

امام حسين)ع(:

رستگ�ار نمي شوند م�ردم�ی كه 

خشن�ودی مخل�وق را در مق�ابل 

غضب خ�الق خريدن�د. 
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  مصطفي شاه كرمي
طرح حصاركشي و ساماندهي محيط پيراموني تئاتر شهر 
از دهه۸0 مطرح شده و هر دوره با فراز و فرودهايي همراه 
بوده است. عوامل متعددي در به س�رانجام نرسيدن اين 
طرح دخيل هس�تند كه از جمله آنها تعامل نداشتن بين 
دستگاهي است كه بين مسئوالن شهري و وزارت ميراث 
فرهنگي و گردش�گري وجود دارد؛ مس�ئله اي كه باعث 
بروز نارضايتي هاي�ي در بين اهالي تئات�ر و عاقه مندان 
به اي�ن هنر نمايش�ي قديمي كش�ورمان ش�ده اس�ت. 
مسئله ساماندهي محیط پیراموني مجموعه فرهنگي- هنري 
تئاتر شهر و مساعد كردن فضاي آن براي رفت و آمد خانواده ها 
و دوستداران تئاتر به غیر از مديران شهري و مسئوالن میراث 
فرهنگي باعث نگراني اهالي تئاتر و هنرمندان هم شده است. 
قادر آشنا، مدير اداره كل هنر هاي نمايشي درباره وضعیت حريم 
تئاتر شهر مي گويد: ساختمان تئاتر شهر میراث گران قیمتي 
براي تئاتر ايران اس��ت. اكنون اطراف تئاتر شهر زيبنده  اهالي 
تئاتر و هنرمندان نیس��ت. متأسفانه برخي س��نگ هاي اين 
ساختمان كنده شده و روي قسمت هايي از ديوارها، يادگاري 
نوشته اند. جلسات مفصلي با مديران داشتیم كه در تمام اين 
جلسات به اين نتیجه رسیديم كه بايد به حفظ بناي تاريخي 
تئاتر شهر كمك كنیم. سازمان میراث فرهنگي مشخص كردن 
حريم تئاتر شهر را بر عهده گرفته و ش��هرداري نیز مشخص 
شدن وضعیت تئاتر شهر را تا پايان سال جاري نويد داده است. 
تالشمان بر اين است كه تا پايان اسفند ماه حريم مشخص و با 

شروع سال جديد طرح اجرايي و عملیاتي شود. 
وي درباره ش��كل ظاهري حريم تئاتر ش��هر اظهار مي دارد: 
ديواري با نماي هنري، تئاتر ش��هر را محصور خواهد كرد كه 
هم ديد ساختمان تئاتر شهر را نگیرد و هم از آسیب ديدن اين 
ساختمان جلوگیري كند. همچنین برخي از سنگ هاي ديوار 
تئاتر شهر كنده شده كه مرمت كردن آنها كار دشواري است. با 
ساخت كافه و رستوران در اطراف تئاتر شهر موافق نیستم، زيرا 

ديد بنا را از دست مي دهیم و ساختمان پوشیده مي شود. 
هادي مرزبان كارگردان باسابقه تئاتر كشورمان نیز با تأكید 
بر اينكه فضاي پیرامون تئاتر ش��هر بايد سر و ساماني پیدا 
كند، به ايسنا مي گويد: دست كم حرمت خانواده هايي را كه 
به اين مجموعه رفت و آمد دارند، نگه داريم. تئاتر شهر نماد 

تئاتر ايران است و نمي دانم چرا در برنامه ريزي شهري، تئاتر 
شهر را به حساب نمي آورند و فكري بابت وضعیت غم انگیز 
آن نمي كنند. با وجود اينكه در اين سال ها تئاترهاي زيادي 
راه اندازي شده اند، تئاتر ش��هر همچنان قبله آمال و مدينه 
فاضله بسیاري از فعاالن تئاتر در تهران و ديگر شهرهاست 
و بس��یاري از جوانان هن��وز آرزو دارند در اي��ن مجموعه 
روی صحنه بروند ولي متأس��فانه اين م��كان زيبا كه يكي 
از نمادهاي مهم شهر تهران اس��ت، همچنان با بي اعتنايي 

مسئوالن روبه رو است. 
اين كارگردان باسابقه تئاتر اضافه مي كند: مي گويند حرمت 
امامزاده را متولیان نگه مي دارند. بچه هاي تئاتري عاش��قانه 
تئاترشهر را دوست  دارند و عالقه خود را به اين بنا اثبات كرده اند 

و مردم هم از اقشار گوناگون مخاطب اين مجموعه هستند.
مرزبان با ابراز تأس��ف از محی��ط بیروني تئاتر ش��هر يادآوري 
مي كند: با وجود عالقه مندي مردم و بچه هاي تئاتري به تئاتر 
شهر متأسفانه اين مكان در برنامه ريزي هاي شهري به حساب 
نمي آيد. وقتي به اين مجموعه نزديك مي شويم، به جاي اينكه 
با فضايي فرهنگي- هنري رو به رو شويم، با هر چیزي برخورد 
مي كنیم به جز فضاي فرهنگي. در اين میان بي  در و پیكر بودن 
پارك دانشجو هم قوز باال قوز شده است. در اين پارك همه جور 
آدمي و همه نوع خالفي وجود دارد. يك خانواده با چه امنیتي 
مي تواند براي تماش��اي نمايش به تئاترشهر بیايد يا چگونه به 
فرزندان جوان خود اجازه ورود ب��ه اين مجموعه را بدهد. او در 
پايان مي گويد: امیدوارم مسئوالن فكري براي حريم تئاتر شهر 
بكنند و اين مجموعه با بهره مند شدن از حريم امني كه متناسب 
با اين بنا و معماري و جايگاه فرهنگي اش باش��د، قدري سر و 

سامان پیدا كند و از اين وضعیت تأسف برانگیز رها شود.

مدير شبكه نسيم مطرح كرد
 زمان پخش »خندوانه« 

در نوروز 1400 مشخص شد
مدير شبكه نسيم جزئيات 
ويژه برنامه ه�اي نوروزي 
شبكه نسيم را تشريح كرد. 
 به گ��زارش »جوان«، مدير 
ش��بكه نس��یم در حاشیه 
بازديد از سريال تلويزيوني 
»دس��ت انداز« در جم��ع 
خبرن��گاران گفت: ش��بكه 
نس��یم هفت عنوان برنامه 

در نوروز1400 براي مخاطبان در نظر گرفته اس��ت از جمله سري هفتم 
خندوانه، البته پیش بیني ما اين است كه برنامه خندوانه زودتر از ايام نوروز 
شروع شود و بعد از نوروز هم ادامه دارد. احساني درباره ضبط خندوانه گفت: 

ضبط اصلي خندوانه از فردا)امروز( آغاز مي شود. 
وي عنوان كرد: براي خندوانه دكور بزرگي طراحي شده است، تماشاگران 
كمتري نسبت به قبل حضور خواهند داش��ت. مي دانید كه خندوانه جزو 
برنامه هايي است كه مخاطبان منتظر آن هستند. وجود چنین برنامه هايي 
ضروري است، اما عوامل به دنبال لوكیشني بودند كه رعايت دستورالعمل ها 
به خوبي عملي شود. پخش خندوانه در نوروز سه شب در هفته است و بعد 

از آن روال عادي خواهد داشت.


