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88498436سرويس فرهنگي

رمان »آن مرد با باران مي آيد« اثر وجيهه ساماني در سال ۱۳۹۱ در جشنواره داستان 
انقالب حوزه هنري برگزيده و توس��ط انتش��ارات سوره مهر منتش��ر شد. چاپ هاي 
بعدي اين كتاب توسط انتشارات كتابستان معرفت صورت گرفته  است. اين كتاب در 
سال ۱۳۹۷ در جشنواره ش��هيد اندرزگو )روايت انقالب( نيز مورد تقدير قرار گرفت. 
موضوع كتاب به داس��تان زندگي پُرماجراي خانواده اي از طبقه متوس��ط در كوران 
نهضت اسالمي مردم ايران در مقطع هفدهم شهريور تا بيست و ششم دي ماه ۱۳۵۷ 
اختصاص دارد. ش��خصيت پردازي قوي، قلم روان، توجه ب��ه روحيات و خصوصيات 
رفتاري شخصيت هاي رمان، و مستند بودن حوادث، توجه به موضوع انقالب اسالمي 

خصوصاً براي گروه سني نوجوان، از جمله عوامل جذابيت اين كتاب است. 
 رمان »آن مرد با باران مي آي��د « مورد مطالعه و عنايت حض��رت آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر انقالب اسالمي - كه همواره بر خلق و انتشار آثار ارزشمند در حوزه هاي گوناگون 

معارف ديني، انقالب اسالمي، و دفاع مقدس و... تأكيد داشته اند-  قرار گرفت. 
  چكيده داستان

محور اصلي رمان، تظاه��رات و وقايع ماه ه��اي منتهي به پيروزي انقالب اس��المي 
است. راوي و شخصيت اصلي اين داس��تان بهزاد نوجواني ۱۳  ساله است. پدر بهزاد 
ميوه فروشي محافظه كار اس��ت كه صيانت از خانواده اش را در دور نگه  داشتن آنها از 
وقايع اجتماعي و انقالبي 
مي دان��د. به��زاد نيز به 
دليل ترسي كه از پدرش 
در دل دارد، از اوض��اع و 
احوال تحوالت اجتماعي 
و انقالب��ي پيرامون خود 
بيگانه مان��ده و تقريباً از 

همه چيز بي خبر است. 
به��روز ب��رادر به��زاد، 
دانش��جويي مب��ارز و 
انقالب��ي اس��ت. به��روز 
اخت��الف  به دلي��ل 
عقيده اي كه با پدر خود 
بر سر فعاليت هاي انقالبي 
دارد، مرتباً در حال بحث 
و كشمكش است. بحث ها 
و صحبت ه��اي بهروز با 
پدرش، به��زاد را به فكر 
فرو مي برد. او تحت تأثير 
مبارزات و حضور فعال برادرش بهروز و دوس��تانش س��عيد و يون��س در آن ايام قرار 
مي گيرد و بر اثر اتفاق هايي كه برايش مي افتد، وارد عرصه مبارزات و تظاهرات عليه 
شاه مي شود و براي به پيروزي رساندن انقالب اقداماتي انجام مي دهد و حتي در بين 

اين اتفاق ها جان دوست خود را نجات مي دهد. 
  نقد داستان

نويسنده در رمان »آن مرد با باران مي آيد« به خوبي از پس شخصيت پردازي ها برآمده 
است. شخصيت بهزاد پسري ساده با بياني شيرين و صميمي است كه به دل مي نشيند 
و مخاطب مي تواند به راحتي با او همزادپنداري كند. مخاطب در بخش هاي مختلف 
داستان هيجان زده مي شود و به دليل كشش زياد داستان و قلم روان نويسنده، خواندن 
داستان را پيوسته ادامه مي دهد. ساماني توانسته مخاطب را تحت تأثير دغدغه ها و 

اندوه هاي پدرانه، مادرانه، خواهرانه و برادرانه قرار دهد. 
در اين داستان نويسنده به خوبي توانسته درهم آميختگي ترس و دلهره با كنجكاوي 
و شجاعت را نشان دهد. اين درهم آميختگي بهزاد را دچار چالش مي كند و اين همان 
مسئله اي است كه در روزمره نوجوانان بسيار اتفاق مي افتد كه در نهايت بايد بر اين 
چالش ها پيروز شوند. روشي كه ساماني براي پيروزي بر اين چالش هاي دروني ارائه 
داده اين است كه نوجوان بايد ضعف هاي خود را بپذيرد و تالش نمايد تا با اعتماد به 

نفس و همراهي با انسان هاي شجاع و عاقل بر ترس خود غلبه كند. 
استفاده و ترويج مقاومت و ايستادگي در قلم ساماني مشهود است. نويسنده در اين 
داس��تان با آوردن جمالتي نظير »حتماً كار اين رژيم تمام اس��ت«، »حتماً داداش 
بهروز آزاد مي ش��ود«، »حتماً بهناز به مدرس��ه بر مي گردد« و... مي كوشد تا تالش، 
استقامت، تحمل سختي ها و همچنين اميد داش��تن را به عنوان راهي براي رسيدن 
به عزت و پيروزي معرفي كند. اين داس��تان روايتگر چندين م��اه مبارزه پي در پي، 
بيداد س��تمگري هاي رژيم شاه، اعتقاد و اس��تقامت مردم و پيروزي نهايي حق عليه 

باطل است. 
»آن مرد با باران مي آيد« داس��تاني شورانگيز و نشاط آور اس��ت. اين رمان نوجوانانه 
مخاطب را تحت تأثير قرار مي دهد؛ به گونه اي كه ممكن اس��ت آن را در صحنه هاي 
مختلف داستان از مرز گريه تا اوج نشاط پيش ببرد. داستان از اين نظر كه نويسنده، 
روش تحمل و صبر در عين شور و نفي كناره گيري و انزوا را براي موفقيت و پيروزي و 

غلبه بر چالش هاي دروني آموزش مي دهد، بسيار مفيد است. 
اين رمان كه برگزيده سومين جشنواره داستان انقالب حوزۀ هنري در حوزه نوجوانان 
است، موفق شد در دومين همايش »مقابله با تحريف تاريخ معاصر« كه بهمن ماه سال 

گذشته نيز برگزار شد، برگزيده شود. 
خواندن اين رمان را به همه نوجوانان عالقه مند پيشنهاد مي كنيم.

  معصومه طاهري
كوئنتين تارانتينو، كارگردان سرش��ناس 
هاليوودي تصميم گرفته است كه به همراه 
همسرش دانيال پيك خواننده در اسرائيل 
مستقر شود. وي در مصاحبه اخير خود با 
روزنامه اسرائيلي يديوت آهارونوت كه در 
۱4 ژانويه سال 2020 منتشر شد، گفته بود 
من كشور شما را دوست دارم و خوشحالم 
اينجا هستم. پس از آن زوج تارانتينو در يك 
خانه مجلل در ش��مال تل آويو با مساحت 
۵00 متر مربع مستقر ش��دند؛ خبري كه 
خشم هواداران او را برانگيخت و باعث نفرت 
و انزج��ار از وي ش��د، به طوري كه كاربران 
زيادي عليه وي دست به قلم شدند. افرادي 
كه معترض اين عملك��رد و ديدگاه بودند، 
معتقدند چگونه ممكن اس��ت كارگردان 
فيلم سينمايي ديدني »جنگوي آزاد شده« 
كه نسبت به وضعيت سياهپوستان امريكا 
موضع گيري كرده اس��ت، ح��اال در برابر 
جنايات جنگي كه مرتباً توس��ط اسرائيل 
عليه مردم فلس��طين ص��ورت مي گيرد، 
ساكت باش��د و حتي برعكس به ستايش 
اس��رائيل بپردازد؟! فيلم »جنگ��وي آزاده 
ش��ده« كه بيش از 420 ميلي��ون دالر در 
گيش��ه براي تارانتينو س��ود آورده فيلمي 
است كه ترس و وحشت برده داري را دنبال 

مي كند. جنگو برده آزاد ش��ده، شخصيت 
اصلي فيلم مرد جوان سياهپوستي است كه 
براي آزادي همسر خود دست به هر كاري 
مي زند. فيلمي كه هدفش توانمندس��ازي 
و قدرت دادن به بردگاني است كه سال ها 
زير ظلم و ستم سفيدپوستان مهاجر بوده اند 
و همين باعث ش��د با اقبال عمومي مواجه 

شو د و بسياري براي ديدن فيلم بروند. 
تقريباً همه با ديدن فيل��م »جنگوي آزاد 
شده« مي دانستيم كه كارگردان آن به يك 
درس اخالقي و عبرت انگيز ضدنژادپرستانه 
اعتقاد داشته كه چنين موضوعي را ساخته 
و روي پرده س��ينما برده اس��ت، اما حاال 
همين كارگردان در مصاحبه ديگري كه با 
روزنامه اسرائيلي يديوت آهارونوت داشت 

اعتقاد ديگري دارد. به عنوان مثال در جايي 
خبرنگار از او درباره آتش موشكي و جنگ 
در نواره غزه سؤال مي كند و نگراني كه براي 
مردم اسرائيل ايجاد شده است و تارانتينو در 
جواب مي گويد: من نمي ترسم مثل همه 
آدم هايي كه اينجا هس��تند، واقعا چيزي 

نمي شنوم.... 
 اين موضع گيري متف��اوت تارانتينو باعث 
نفرت بس��ياري از كاربران مجازي نسبت 

به او شد. 
- يكي از اين كاربران نوشت: عوضي ارزش 
عدالت و همبس��تگي بين المللي را ناديده 
گرفته و ترجي��ح مي دهد كه خ��ود را در 
معرض خودخواهي آسيب شناس��انه قرار 
دهد و محدود كند چه ش��رم آور است اين 

حماقت!!! خيلي احمق هستي!!!
- او كمي ش��بيه تهيه كننده فيلم هايش 
وينتسين شده اس��ت. براي تعادل خوكي 
شما الزم اس��ت، اما آيا او ايده اي احمقانه 
براي فرار از كانون توجه خود و بي اعتباري 

عمومي دارد؟!
- فيلم بعدي تارانتينو چيست؟! حتماً شور 
و ش��وق زندگي! در واقع نكته آن اس��ت تا 
زماني كه او از آپارتايد اس��رائيلي ش��وكه 
نشود و فضاي ايجاد شده در فلسطين باعث 
ناراحتي اش نگردد، هرگز تصميم به كاري 
درباره غزه نخواهد گرف��ت. مصداق فيلم 
»ام را به نشانه مرگ بگير« آلفرد هيچكاك 

شده است. 
- حيف اس��ت كه اين مرد آنجا رفته است، 
خيلي خودش را پايين آورده كسي كه براي 
تبعيض بين سياهان و سفيدها فيلم ساخته، 

حاال به آپارتايد اسرائيلي روي آورده است.
- من از اين به بعد تمام فيلم هاي تارانتينو 
را تحريم مي كن��م و ديگر فيلم ه��اي او را 

نمي بينم. 
- تارانتينو يك منحرف جنسي است. حاال 
فردي منحرف در يك كشور منحرف است، 

چه چيزي مي تواند عادي تر از اين باشد؟

  رامين جهان پور
 مجموعه داس��تان » پلنگان هم مي ميرند« از سه داستان 
به نام هاي »اينجا كجاس��ت؟«، »پلنگان هم مي ميرند« و 
»كوچ در باد« تش��كيل شده است. داس��تان اول كتاب از 
زبان دختر نوجواني روايت مي شود كه در كودكي به خاطر 
بيماري از دوپا فلج مي شود. بعد مادرش در خواب مي بيند 
كه او در امامزاده داوود تهران ش��فا يافته است. فرداي آن 
شب پدر و مادر، دختر بچه ش��ان را روي قاطر مي گذارند و 
به طرف امامزاده داوود مي روند. تاريخ داستان به زمان هاي 
دوربرمي گردد؛ احتم��االً به دوران كودكي نويس��نده اش 
يعني قبل از انقالب، زماني كه امامزاده داوود هنوز ماشين 
رو نبود و كوره راه هايش پر از قاطرهاي��ي بود كه زائران را 
جابه جا مي كردند. راوي اين داس��تان دختركي است كه 
سرگذش��ت غم انگيز و دردناكش را براي مخاطب تعريف 
مي كند. داس��تان دوم كتاب ام��ا يك تمثي��ل از زندگي 
انسان هاي تنهاس��ت. يك پلنگ زخمي در بيشه اي بزرگ 
و دور در حالي كه ديگر توان ش��كار و س��ير كردن ش��كم 
بچه هايش را ندارد، براي پيدا كردن ش��كار از پناهگاهش 
بيرون مي رود، اما براي بار دوم با شليك تفنگ شكاري يك 
مرد روستايي زخمي مي شود و در جدالي نابرابر سگ هاي 
آبادي او را دوره مي كنند. هر چند او در حال مرگ است، اما 

از آنجا كه نامش پلنگ است از پس سگ ها برمي آيد و آنها را 
فراري مي دهد. از اينكه مجبور است دوباره دست خالي به 
خانه اش برگردد حس خوبي ندارد. در راه خونريزي شكاف 
سينه تيرخورده ش��ديدتر و جراحتش بيشتر مي شود و او 
تصميم مي گي��رد اگر هم مي خواهد بمي��رد روبه روي ماه 
باالي يك صخره بلن��د از نفس بيفت��د و مرگش پر غرور و 
با صالبت باش��د. يكي از زيباترين صحنه هاي اين داستان 
برخورد پلنگ در ميان جنگل با گوزن اس��ت كه با مهارت 
توسط نويسنده توصيف ش��ده: »... چيزي در البه الي تنه 
درختان حركت مي كرد. ايس��تاد، گوش و چشم تيز كرد. 
گوزني بود. از خش��م به خود لرزيد. گوزن حتماً او را ديده ، 
اما اهميتي نداده بود. از طرز راه رفتن��ش فهميده بود كه 
س��خت زخمي و بي آزار اس��ت. پلنگ ديوانه وار زبانش را 
از بين دندان ه��اي بلند و براق نيش��ش بي��رون آورد و با 
صداي سنگين و از ته گلو شروع به غرش كرد...« )صفحه 
2۹- پلنگان هم مي ميرند( داس��تان سوم كتاب كه »كوچ 
در باد« نام دارد، اما قصه كليش��ه اي مهاجرت روستاييان 
به ش��هر و مورد سوء اس��تفاده قرار گرفتن آنها توسط آدم 
شهري هاست و به محكمي و ماندگاري داستان هاي اول و 
دوم نيست. خسرو باباخاني سال هاست كه براي بزرگساالن 
و نوجوانان داستان مي نويس��د و قلم پخته و رواني دارد. او 
يك نويسنده كالسيك است. عالقه مندان به داستان هاي 
سنتي و كالسيك حتماً از خواندن اين كتاب لذت خواهند 
برد و نثر و توصيفات جاندار باباخاني را خواهند ستود. ناشر 

اين كتاب سوره مهر است. 

كسي كه براي تبعيض بين سياهان و سفيدها فيلم ساخته حاال به 
آپارتايد اسرائيلي روي آورده است

نگاهي به مجموعه داستان » پلنگان هم مي ميرند« تارانتينو، از جنگو تا آپارتايد اسرائيلي!
3  داستان كالسيك   

 نوجوانانه 
و انقالبی

حسن روانشيد*
اگر كسي پيدا ش��ود كه بتواند به راحتي يكي از 
اهالي بومي و اصيل شهر اصفهان را كه پايتخت 
بذله گويي ايران است بخنداند قطعاً مي توان او 
را س��رآمد طنازان جهان به حساب آورد كه اين 
اتفاق براي اين ديار تنها توس��ط يك صاحب به 

حقيقت پيوست و براي هميشه جاودان ماند.
 ارحام صدر را مي توان شادترين انسان در عالم 
س��ينما، تئاتر و هنرنمايشي كش��ور دانست و 
او كسي نيس��ت جز س��لبريتي برآمده از ميان 
مردم طن��از اصفهان كه ت��ا آخري��ن روزهاي 
پربركت عمر خود در مي��ان آنها ماند و در غم ها 
و شادي هايشان شريك بود. امروز آرامگاه رضا 
ارحام صدر در قطعه نام آوران باغ رضوان اصفهان 
در اولويت گ��ذار گاه و بيگاه همه ب��زرگان اين 
ديار قرار دارد و ميعادگاه كس��اني است كه غم 
وجودشان را درهم تنيده باش��د و براي رفع آن 
نيازمند يك كاتاليزور و القای ش��ادماني دروني 
هس��تند. از اين نظر مي روند تا فاتحه اي نثار او 
كنند و با ديدن تصوير ب��االي مزارش لبخند بر 
لبانشان جاري شود. بداهه گويي و بدعت گذاري 
مكتب اصفهان در تئاتر كمدي، رضا ارحام صدر 
محسوب مي شود كه با قاطعيت مي توان وي را 
بنيانگذار هنر كمدي انتق��ادي در صحنه هاي 

ايران دانست. 
او كه در دوازدهم ارديبهش��ت ماه سال ۱۳02 
خورش��يدي در محل��ه پاقلع��ه يعن��ي يكي از 
قديمي ترين اماكن متدين نشين اصفهان ديده 
به جهان گش��ود دانش آموخته رشته فلسفه از 
دانشگاه اصفهان يا بقول خودش اكابر شاهزاده 
ابراهيم و بنيانگذار تئاتر حرفه اي در اين ش��هر 

محسوب مي شود.
 اين هنرمند بي ادع��ا و كم نظير كمدي انتقادي 
براي اولين ب��ار در دوران تحصيل و در جش��ن 
س��االنه دبيرس��تان ادب روي صحن��ه رفت تا 
نمايش سراس��ر طنز و كمدي »رفيق ناجنس« 
را كه قرار بود فقط يك ش��ب اجرا شود به دليل 
استقبال غيرقابل وصف مشتاقان به مدت هفت 
ش��ب عرضه نمايد كه تمام��ي بليت  هاي همت 
عال��ي آن هم��ان روز اول به ف��روش رفته بود. 
دراين باره از او نقل اس��ت: هفته اول��ي بود كه 
به عنوان دانش آموز وارد دبيرستان ادب اصفهان 
مي شدم. يكي از اين روزها دبير وارد كالس شد 
و بالفاصله حضور و غياب دانش آموزان را از روي 
دفتر ش��روع كرد. فاميلی آخرين نفر »پنيري« 
بود كه آن روز غيبت داش��ت. معلم چند بار اين 
اس��م را تكرار كرد و من بي اختيار گفتم »رفته 
تو خيك«. آن زمان پنير را در پوس��ت گوسفند 

كه »خيك« ناميده مي ش��د درست مي كردند. 
معلم نگاهي به من ك��رد و اخم هايش را در هم 
كشيد و مش��غول پاك كردن نوشته هاي روي 
تابلو سياه ش��د، اما بي اختيار رويش را برگرداند 
و درحالي كه به ش��دت مي خنديد ب��ه من نگاه 
مي كرد. زنگ استراحت باباي مدرسه در حياط 
به سراغم آمد و گفت از دفتر شما را مي خواهند. 
ترسيده بودم، اما با كمال شجاعت دنبالش رفتم. 
معلمان درحالي كه با دي��دن من مي خنديدند، 
مشغول نوشيدن چاي بودند. آقاي عريضي مدير 
دبيرستان همچنان كه پشت ميزش نشسته بود 
و آقاي جهانشاه معاون مدرس��ه در حال پچ پچ 
كردن در گ��وش او بود گفت ارح��ام صدر بايد 
بچه شوخي باشي! مي تواني يك برنامه نمايشي 
كمدي و طنز به كمك بچه هاي كالس خودتان 

براي مراسم جشن ماه آينده كه سالگرد تأسيس 
مدرسه است، آماده كني؟ گفتن لغت »خيك« و 
قبول كردن درخواست مدير شروع جرقه كار من 
در عالم تئاتر بود. در سال ۱۳2۷ شادروان ناصر 
فرهمند كه بنيانگذار تئاتر حرفه اي و به گونه اي 
استاد ارحام صدر به حس��اب مي آمد با تأسيس 
اولين تماش��اخانه با نام اصفهان از شاگرد خود 

دعوت كرد تا با او همكاري نمايد.
اين مركز فرهنگي هنري با تابلوي تماشاخانه در 
قلب اصفهان يعني مي��دان دروازه دولت و كنار 
كاخ قديمي شهرداري ساخته شد كه متأسفانه 
نيمه اول دهه ۵0 تخريب و به موزه و پاركينگ 
تبديل گرديد، سال های دهه 40 را پايگاه نمايش 
بهترين آثار صحنه اي كرد كه توسط نويسندگان 
جهان به رش��ته تحرير درمي آم��د. ارحام صدر 
كه حاال اس��تاد بالفصل كمدي ايران شده بود 
و مدعيان��ي در غرب و ش��رق جه��ان همچون 
»نورمن ويزدوم« كمدين شهره انگليسي براي 
ديدن برنامه هاي او به ايران و اصفهان مي آمدند، 
نمي توانس��ت تنها يك آرتيس��ت باق��ي بماند، 
بنابراين با كمك و س��رمايه گذاري مرحوم علي 
صدري پس��رعموي خود گروه تئاتر سپاهان را 
تش��كيل دادند و با همراه��ي نصرت اهلل وحدت 
از ديگر طنازان عالم تئاتر و سينما به هنرنمايي 
في البداهه در تماشاخانه تازه تأسيس سپاهان 

پرداختند.
 او ك��ه اعجوب��ه اي تمام عي��ار در فرهن��گ و 
هنرنمايش��ي و مديري مدبر بود، پ��س از اخذ 
ديپلم در شركت سهامي بيمه ايران اصفهان به 
شغل اداري اشتغال يافت و ساعات فراغت خود 
را به تئاتر و ادامه تحصيل اختصاص داد و پس از 
اندك زماني به رياست اين شركت منصوب شد 
كه در زمان مديريت خود دست به انجام اقدامي 
بزرگ و جاودانه زد تا با استفاده از سرمايه هاي 
اين شركت كاروانسراي مادر شاهي به جا مانده 
از دوران صفويه را در خيابان چهارباغ و پش��ت 
مدرس��ه علميه اي به همين نام به مهمانسرايي 
نوستالژيك و بي نظير در سراس��ر جهان به نام 
هتل عباسي تبديل نمايد كه هنوز هم پذيراي 
كنفرانس هاي جهان��ي و توره��اي گرانقيمت 
بين المللي است و نقش اجالس سران را بر عهده 
دارد. آنچه هنرنمايش��ي ارحام صدر را مختص 
او مي كرد، قدرت في البداهه خدادادي وی بود 
كه توجهي به متن نمايش��نامه ها نداشت، بلكه 
كمدي طنز اجتماع��ي را كه تم تمام  كارهاي او 
بود بر اساس حال، تدوين  مي كرد تا با توجه به 
چهره هاي سياس��ي و اجتماعي حاضر در سالن 

كالم خود را مملو از طنز، منعقد نمايد.

 كساني كه بليت نمايش هاي ارحام را به سختي و 
معموالً از بازار سياه به دست مي آوردند، مطمئن 
بودند كه دو س��اعت از عمر خود را در آن دوران 
خفقان با خنده هايي از ته دل س��پري خواهند 
كرد. حاصل چند دهه تالش او در دامنه هنرهاي 
نمايشي كه بيش از ۱۵0نمايش صحنه اي و 20 
فيلم سينمايي است مي تواند گواه آن باشد كه 
دنيا چنين اعجوبه اي را در توليد شادماني براي 

توده هاي جامعه به ياد ندارد.
در اينج��ا بد نيس��ت نگاهي داش��ته باش��يم به 
برگزيده اي از آثار هنري و نمايش��ي او كه هنوز 
هم در دسترس اكثريت مردم اصفهان و سراسر 
ايران اس��ت كه هرگز كهنه نخواهند ش��د: كي 
دسته گل به آب داده؟، لج و لجبازي، جاده زرين 
س��مرقند، داماد فراري- زن و عروس��ك هايش، 
ستاره اي چش��مك زد، مردان خشن، جعفرخان 
از فرنگ برگشته، افسانه شهر الجوردي، مستند 
»ش��كرپاره«، نصف جه��ان، جوجه فكلي، اكبر 
ديلماج، پري��زاد، مس��تأجر، ي��ك اصفهاني در 
نيويورك، شب نشيني در جهنم و آثار تلويزيوني 
از جمله عالءالدين و چراغ جادو، هزار و يك  شب، 
خانواده حاج لطف اهلل و گوش��ه اي از نمايش هاي 
صحنه اي همچ��ون: خليف��ه ي��ك روزه، رفيق 
ناجنس، بوقلمون ها، كدام ي��ك از دو، دلقك ها، 
خروس بي محل، م��ن مي خوام، ديوان��ه و اداره 
كاريكاتور سازي كه اين همه تالش مضاعف طي 
سه دهه رضا ارحام صدر را به دليل كهولت سن 
و خستگي مفرط خانه نش��ين كرد و سعي نمود 
همسو با بازنشستگي از شركت بيمه ايران كارهاي 
هنري خود را نيز تقليل دهد، اما پس از پيروزي 
انقالب اسالمي گوشه نش��يني او نتوانست دوام 
داشته باشد، زيرا در سال ۱۳۶۶ به اصرار زنده ياد 
علي حاتم��ي در فيلم س��ينمايي »جعفرخان از 
فرنگ برگش��ته« و س��پس در س��ال ۱۳۷0 در 
فيلم »افس��انه ش��هر الجوردي« به كارگرداني 
محمدعل��ي نجف��ي و در س��ال ۱۳۷۱ در فيلم 
»نصف جهان« از مرتضي عاملي و در سال ۱۳8۳ 
در مستند »شكرپاره« و در سال ۱۳84 در فيلم 
ويدئويي »درسا« از محسن دامادي ايفاي نقش 

نمود كه آخرين اثر به ياد ماندني از اوست.
 اس��طوره هنر، فرهنگ و تالش��گر س��ازندگي 
باالخره در سال ۱۳8۷ و در سن 8۵ سالگي در 
منزل شخصي خود در محله عباس آباد اصفهان 
دار فاني را وداع گفت و تنها نام و آوازه اي خوش 
از خود به جا گذاشت. روحش شاد و مرام شادمان 
كردن دل هاي غمگين او هميشه جاودان و آويزه 

گوش رهروان مبحث نمايش و طنز باد. 
*  روزنامه نگار پيشكسوت

طنز انتقادی كه با يك »فيك« آغاز شد!
به بهانه سالگرد درگذشت كمدين فقيد اصفهانی

چگونه ممكن است كارگردان 
فيل�م س�ينمايي ديدن�ي 
»جنگ�وي آزاد ش�ده«حاال 
در برابر جناي�ات جنگي كه 
مرتبًا توسط اس�رائيل عليه 
م�ردم فلس�طين ص�ورت 
مي گي�رد، س�اكت باش�د

ي�ك پلنگ زخم�ي در بيش�ه اي ب�زرگ و 
دور در حالي ك�ه ديگر توان ش�كار و س�ير 
ك�ردن ش�كم بچه هاي�ش را ن�دارد، براي 
پيدا ك�ردن ش�كار از پناهگاه�ش بيرون 
مي رود، اما ب�راي بار دوم با ش�ليك تفنگ 
ش�كاري يك مرد روستايي زخمي مي شود

معرفي كتاب 

آنچه هنرنمايش�ي ارحام صدر را 
مختص او مي كرد، قدرت في البداهه 
خدادادي وی بود كه توجهي به متن 
نمايشنامه ها نداشت، بلكه كمدي 
طنز اجتماعي را كه تم تمام  كارهاي 
او بود بر اساس حال، تدوين مي كرد 
تا با توجه به چهره هاي سياس�ي 
و اجتماعي حاضر در س�الن كالم 
خود را مملو از طن�ز، منعقد نمايد


