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ایرج راد ۱۱ :سال پاي ساخت خانه تئاتر جدید ایستادیم

ﺧﺮاﺑﺎت

جای خالی ولگرد قلندر

رﺿﺎ آﺷﻔﺘﻪ

ﺟﻮاد ﻃﻮﺳﻰ
 دیروز داشــتم به مناســبت ســالگرد تولد چارلی
چاپلین ،بــه این فکر میکردم که چــرا دیگر او تکرار
نشــد؟ باوجود مطرحشــدن کمدینهای دیگر چون
باستر کیتون ،ماکس لندر ،هارولد لوید ،هری لنگدون،
برادران مارکــس ،داگالس فرنبکس و لورل و هاردی
در دوران صامت و پس از آن ،هیچکدام از نظر نمایش
موقعیتهای انســانی در دل این ژانر و سبک و شیوه
بازیگری و همهفن حریفبودن ،قابلمقایسه با چاپلین
نبودنــد .وجود نــگاه آزادمنشــانه و عدالتخواهانه
در اغلب آثــار او مانند »ولگــرد« » ،جویندگان طال«،
»روشــناییهای شــهر«» ،عصر جدیــد« و »دیکتاتور
بزرگ« ،نشــان میدهد کــه چقدر گذشــته پررنج و
مرارت یک هنرمند و پایگاه اجتماعیاش میتواند در
مضامین انتخابی و نتیجه کارش تأثیرگذار باشــد .آن
خلقوخو و شــمایل قلندرانه چاپلین که نشــانههای
عینــیاش را در »ولگرد« و »روشــناییهای شــهر« و
»الیــم الیت« میبینیــم ،در چه شــخص دیگری در
ســینمای کمدی سراغ دارید؟او در جهت تعمیم پیام
انسانیاش و عصیان در برابر سلطهگران و متجاوزان،
مرز میان کمدی و تراژدی را میشکند .در آن تكگویی
درخشــان پایانی چاپلین در »دیکتاتور بزرگ« خطاب
به محبوبش هانا ،آمیزهای از حس انســان دوســتانه
و امیــد به فردایی بهتر جاری اســت» :دوســت دارم
در حــد امکان همگــی به هم کمك کنیــم ،ما همه
ایــن آرزو را داریم ...میخواهم در ســعادت متقابل
هم زندگی کنیم ،نه در نکبــت مقابل یکدیگر .در این
جهان بــرای همه جای زندگی وجــود دارد ...اما این
راه را گــم کردهایــم .هانا بنگر! ببیــن چگونه به روح
انسان بال و پر بخشیدهاند .انسان به سوی پیروزی در
صعود اســت :نگاهت را باال ببر ،به سوی آسمان«...
امــا در ورای این نگاه خوشــبینانه تاریخــی ،تصویر
واقعی چاپلیــن در ترکیبی از کمدی و تــراژدی را در
»الیم الیت« )روشناییهای صحنه( میبینیم .آنجا که
او در نقش یك مجری صحنه سالخورده در دو گودال
ارکســتر به میان طبل بزرگ میافتد و میمیرد و ما را
در روی صحنه زندگــی و نمایش ،به خنده میاندازد
و میگریاند .در ســیر قهقرایی این روزگار همین بس
که از آن »ترامپ« ساده با ذهنی کودکانه و خصایص
واالی انسانی در آثار چاپلین و شخصیت مرکزیاش،
به سیاســتمداری چون ترامپ بــا دیوانهبازیهای
عجیبوغریــب و غیرقابل پیشبینیاش رســیدهایم.
سالها بعد در ســینمای فرانسه ژاک تاتی در کارنامه
محدود فیلمســازی و بازیگریاش ،به چارلی چاپلین
و ســینمای صامت ادای دین کرد و با محوریتدادن
شــخصیت »آقــای اولــو« در مجموعــه آثــارش،
نشــانههایی از باســتر کیتون و هارولد لویــد را نیز به
این شمایل تابلوشــده در دنیای مدرن اضافه کرد .اما
رفتهرفته گویی معصومیت و دغدغهمندی از این نوع
سینما رخت بربست و عافیتطلبی و لودگی محض
و اروتیسم یا بازیهای روشنفکرانه با  absurdجایش
را گرفت .از آن ســینمای کمدی اصیل و ســبکپذیر
و مؤلــف ،به لویی دوفونــس و نورمن ویزدم و چیچو
فرانکو و ترینیتــی ،الندا بوزانکا و ...رســیدیم .در این
میان ،بیلی وایلدر بــا آن نبوغ و ظرافتهای کالمی و
بصریاش و شماری از فیلمسازان خوشفکر و با ذوق
ایتالیایی مانند ماریو مونیچلی و دینوریزی استثنا بودند
و به ایــن مجموعه باید برخــی از فیلمهای رنه کلر،
هــوارد هاکز ،جری لوئیس ،بلیک ادواردز و اســتنو را
هم اضافه کرد .در سینمای خودمان ،وضعیت بغرنج
»ژانر کمدی« بحث مستقلی را میطلبد .شاید وجود
سینمای مستقل بخش خصوصی و تعدیلیافتن یک
جامعه عبــوس و دلمرده ،جزء اقتضائات ســینمای
کمدی برای رشد و شکوفاییاش است که ما به دالیل
گوناگون فاقد آن هســتیم .نگاه کنیــد به نمونههای
شــاخص و متفاوت آثار کمدی و طنز ســینمای ایران
ماننــد »ســه دیوانه« جــالل مقدم» ،درشــکهچی«
نصرت کریمی» ،مظفر« فرامرز ظلی» ،اجارهنشینها«
داریوش مهرجویی و با کمی اغماض »اتوبوس« یداﷲ
صمدی» ،آدمبرفی« داوود میرباقری» ،مرد عوضی« و
»مومیایی «۳محمدرضا هنرمند» ،مارمولک« و »لیلی
با من است« کمال تبریزی» ،نان و عشق و موتور«۲۰۰۰
ابوالحســن داوودی و »خوابم مییاد« و »ردکارپت«
رضا عطاران که به ســختی از تعداد انگشتان دست
تجاوز میکنند.

پس از  ۱۱ســال پیگیري ،مراسم گشــایش ساختمان
تازه خانه تئاتر ،شــنبه ۲۵ ،فروردین ،با حضور سیدعباس
صالحــی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ،جمعی از
هنرمندان و مدیران تئاتر و هنری برگزار شد.
ایــرج راد ،عضو هیئتمدیره خانــه تئاتر و مدیرعامل
ســابق این خانه ،در گفتوگو با »شرق« درباره ساختمان
جدید گفت :ما خانه تئاتر را با هدف ارائه برنامههاي جدید
بازگشــایي ميکنیم که بهزودي در هیئتمدیره دراینباره
بحث و گفتوگو ميشــود و خوشــبختانه این بازگشایي
همراه شده است با مجمع عمومي خانه تئاتر و انتخابات
هیئتمدیره بعدي که فکر ميکنم بهزودي شاهد اجراي
ایــن برنامهها خواهیــم بود .او افزود :ســاخت این خانه
 ۱۱ســال به درازا کشــیده که باالخره روز شنبه افتتاح شد
و مــا هم به دنبال این موضوع بودیــم که باید خانه تئاتر
صاحب مکان مستقلي باشد و به جایي وابسته نباشد و به
همیندلیل همه سختيها را پشتسر گذاشتهایم و پاي آن
ایســتادهایم .روز شنبه خبرنگاران از این مکان تازهتأسیس
دیدار کردند و از نزدیك در جریان چگونگي ساختوســاز
این ســاختمان قرار گرفتنــد .بههرحال ایــن فضاي تازه
بهلحاظ داشتن ســالن اجرا و کافيشاپ و دیگر امکانات،
بیشتر از مکان قبلي ميتواند در اختیار اعضاي خانه تئاتر
قرار گیرد و ســالن آنجا هم بهزودي براي اجراي نمایش
افتتاح خواهد شد.
ساختمانتازه
مدیرعامل سابق خانه تئاتر در مراسم افتتاحیه خانه
تئاتر جدید ،با بیان اینکه ســاختمان جدید را که پیشتر
خانــهای متروکه بود به قیمــت  ۲۰۰میلیون تومان در
ســال  ۸۴خریداری کردیــم ،اظهار کــرد ۱۷ :ماه طول
کشید تا شهرداری مجوز تخریب و ساختوساز را به ما

بدهد .قرار شد شهرداری سالی صد میلیون تومان برای
ساختوساز ساختمان جدید به ما بدهد و ما این پول را
به صورت ســپرده در بانک گذاشــتیم که از سود سپرده
و همچنین کمکهایی که دوســتان داشــتند ،کار را به
سرانجام برســانیم .راد یادآور شد :ما برای ساختوساز
ساختمان جدید حدود دو میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان
پول گرفتیم و یک میلیارد تومان هم ســود سپرده ما در
این ســالها بود و درکل این ســاختمان را با هزینه سه
میلیارد و  ۸۰۰میلیونتومانی ســاختیم .برای تجهیز نور
و صوت ســالن نمایش این ساختمان که امکانات آن در
ایران بینظیر اســت ،از آقای صالحیامیری ،وزیر وقت
ارشــاد ،درخواســت حمایت کردیم و حمایت ایشان از

طریق مؤسســه توســعه هنرهای معاصر انجام شــد.
در ادامــه ،ســیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،به ایراد ســخنانی پرداخت و گفت :اینکه تئاتر
امروز صاحب خانه شــده ،خبر خوبی است .تئاتر هنری
اســت که گفتوگو با آن آغاز میشــود و انسان زمانی
که یاد گرفت با دیگری هنرمندانه ســخن بگوید ،از هنر
تئاتر اســتفاده کرد .تئاتر هنر نقد اســت و انسان وقتی
هنرمندانه نقد میکند ،از زبان تئاتر بهره میبرد.
درگوشسالممزمزمهکن
»در گوش ســالمم زمزمه کن« عنوان نمایشــي است
که قرار بود به کارگرداني شــادروان جعفر والي اجرا شود
و ایــرج راد و هرمز هدایت بازیگــران این نمایش دونفره

بودند که براي چندمینبار توســط ایــن کارگردان قدیمي
ميخواست اجرا شود که به دلیل فوت این بزرگوار اجراي
آن منتفي شــد ،اما از آنجا که ایرج راد نسبت به این اجرا
احســاس تعهد ميکرد ،سعي کرد در زمستان  ۹۶با بازي
خودش و داریوش مؤدبیان آن را در سالن تازهتأسیس این
خانه اجرا کنند که به دلیل فراهمنشــدن امکاناتي مانند
صندليهــا این اجرا نیز ممکن نشــد ،اما دربــاره اجراي
قطعي آن ایرج راد اظهار امیدواري ميکند؛ اگر کافيشاپ
و سالن انتظار این سالن بهزودي راهاندازي شوند و حواشي
آن نیز برطرف شود ،ما هم سعي ميکنیم این نمایش را در
همان حدود میزانسنهاي مدنظر مرحوم والي کار کنیم.
حضورهنرمنداننامي
در این مراســم هنرمنداني مانند علي نصیریان ،هرمز
هدایت ،بهزاد فراهانی ،ژاله علو ،شمســی فضلاللهی،
محمدرضا خاکی ،هرمز ســیرتی ،سهراب سلیمی ،منیژه
محامدی ،هادی مرزبان ،محمد اسکندری ،علی عابدی،
قطبالدین صادقی ،محســن حســینی ،مریــم کاظمی،
مجید جوزانی ،هادی ایازی ،حســین پارســایی ،شــهرام
کرمی ،حسین مسافرآستانه ،اسماعیل خلج و محمد سریر
حضور یافتند .بخشی از این مراسم به اجرای چند قطعه
نمایشــی که یکی از آنها روایتی از شاهنامه و دیگری هم
نقشی از اتللو بود اختصاص داشت .همچنین مدیرعامل
خانــه تئاتر اعالم کرد که اعضای خانه تئاتر و اهالی تئاتر
میتواننــد  ۲۶و  ۲۷فروردیــن از ســاختمان جدید خانه
تئاتــر دیدن کنند .اصغر همــت ،مدیرعامل خانه تئاتر ،از
بازگشایی این مجموعه برای بازدید عمومی اعضای خانه
تئاتر در روزهای  ۲۶و  ۲۷فروردین خبر داد و افزود :انتقال
خانه تئاتر بــه خانه جدید نیز ،بــهزودی صورت خواهد
گرفت.

ﺣﻮاﺷﻰ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎﻫﻰ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻦ
کانــون کارگردانــان ســینماى ایــران در نامهاى به حســن روحانی
)رئیسجمهور( ،خواستار دســتور وى براى حل مشکل جعفر پناهی و
شرکت وى در فستیوال کن شد.
متن نامه کانون کارگردانان به شرح زیر است:
»ریاست محترم جمهورى اسالمی ایران
جناب آقاى دکتر حسن روحانی
با سالم و احترام
با توجه به انتخاب فیلم سینمائی «سهرخ« ساخته آقای جعفر پناهی
)عضو کانون کارگردانان ســینماى ایران( در بخش اصلی هفتادویکمین
دوره از فســتیوال فیلم کن ،خواهشــمند است دســتور فرمائید با اتخاذ
ترتیبات الزم موانع خروج آقای پناهی از کشــور برطرف شــود تا ایشان
بتوانند در این رویداد مهم جهانی شرکت کنند«.
همچنیــن جعفــر پناهی بعــد از انتخاب فیلم »ســهرخ« در بخش
مسابقه فســتیوال کن نســبت به پذیرفتهشــدن فیلمش در این رویداد
هنری واکنش نشــان داد و گفت» :بیش از یك دهه اســت که زمزمهی
مرگِســینماى هنرى ایران شنیده میشود .حتی وقتی سینماى ایران به

عنوان مضحكِ»البيگرى« در القاى
اسکار هم دست یافت ،کســانی با
ِ
آن کوشیدند.
امســال براى اولینبار در تاریخ سینماى ایران دو فیلم از دو فیلمساز
ایرانی در بخش مسابقهى اصلی کن حضور خواهد داشت .این حضور،
خودبهخود بیانگر آن است که ســینماى ایران زنده و پویا است .مسلما

مستقل ایران
این امر به مذاق کســانی که ميخواســتند مرگ ســینماى
ِ
را جشــن بگیرند و یا سینماى مستقل را ریشــهکن کنند ،خوش نخواهد
آمد .آشــکار اســت که دنبال بهانهاى دیگر خواهند گشــت .بسیارى از
کشــورها آرزو داشــتهاند و دارند که فیلمی در یکی از ســه جشنوارهى
الف  -کن ،ونیز و برلین  -داشــته باشــند .امســال با حضور فیلمسازان
ِ
استارت تداوم پویایی ســینماى ایران زده شد
ایرانی در فســتیوال برلین
ِ
اما با جایزهنگرفتن فیلمها خواســتند این حضور را کمرنگ یا بیاهمیت
جلوه دهند.
آنچه مســلم اســت این اســت که بهانهها همچنــان ادامه خواهد
داشــت .ولی سینماى مستقل با راههاى تازهتر و فیلمهاى خالقانهتر در
جهت استقالل خود خواهد کوشید ،امیدوارم در ونیز هم این روند ادامه
یابد .ما هم همانند تمام کشورهاى مهم صاحب سینما ،از طریق همین
فستیوالها به بازار سینماى جهان دست یابیم .و اما یك آرزوى شخصی:
بزرگترین آرزویم بهعنوان یك فیلمساز این است که فیلمهایم در ایران
به نمایش درآید .حتی اگر در یك ســینما ،حتی اگر در دورافتادهترین جا
باشد«.

واکنش سونیا پوریامین به عزتاﷲ ضرغامی

ﺑﻰﺷﮏ ﮐﻨﺶﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻗﻀﺎوتﻫﺎى اوﺳﺖ
آقای ضرغامی! آقای ضرغامی!
بــا یاد خدا و عــرض ســالم و ادب ،مایل نبودم
آنچــه را که خواهید خواند هرگــز مکتوب کنم یا بر
زبــان بیــاورم )چنانکه بعد از چهارســالوچندماه،
نخستینبار است که رسانهای میشود( ،اما چون در
یک سال گذشته دوبار در گفتههایتان به بنده )سونیا
پوریامیــن( اشــاره کردید و در هردو مــورد ،مطالبی
خالف شــئون بنده بر زبان آوردید ،ناگزیر از این چند
سطر نوشته برای تنویر حضرتعالی شدم.
 -۱اینجانب بخش اعظم زندگی خود را در سازمان
صداوســیما گذرانــدهام .از ســال  ۱۳۵۹و آغــاز جنگ
تحمیلی با برنامه زنده »همگام با جنگ«) .فکر میکنم
آن دوران را بــه خاطــر دارید( اعتقاداتم بــه انقالب و
ارزشهای آن ،مرا در این مسیر پرتالطم اما سازنده حفظ
کرد و امروز هر لحظه فعالیت و تالشــم در این رســانه
مایه افتخارم اســت .تحصیالتم را بــا کارم مرتبط کردم.
لیســانس کارگردانی تلویزیون و فوقلیسانس پژوهش
هنر گرفتم .و دورههای مختلف تخصصی برنامهســازی
را در مســیر کاری خــود طی کــردم .تهیهکننده ارشــد
ســازمان شــدم .برنامههای پربیننده ســاختم .از جمله
نخستین زنانی بودم که در سال  ۱۳۶۱از طرف سازمان به
جبهههای جنگ تحمیلی رفتم .از جمله نخستین زنانی
بودم که در سال  ۱۳۷۱از طرف سازمان برای تهیه برنامه

عازم حج شدم .تهیهکننده و مجری برتر شبکه جامجم
شدم )زمانی که این شــبکه در بین ایرانیان مقیم خارج
از کشــور ارج و منزلت فراوانی داشت( .در پربینندهترین
برنامههــای گفتوگومحور دهههــای  ۷۰و  ،۸۰یعنی
پخش  ۵و تهران  ۲۰حضور جدی و اثرگذار داشتم .با دو
رئیسجمهور این دیار گرانقدر قبل از آقای دکتر روحانی
مصاحبه کردم و. ...
بنابرایــن ،بنــده بــا آن مجــری کــه جنابعالــی در
گفتوگوهایتــان توصیف کردید )دیــگ و قابلمه تبلیغ
میکــرد و فاقــد دانش و ســواد بود( بســیار متفاوتم.
تعجب کردم چگونه رئیسی داشــتم که کارمند خود را
ناشناخته قضاوت میکند .یادآور میشوم که در سازمان
صداوسیما ،نمونههایی مثل و بهتر از بنده فراوانند که با
همین شیوه قضاوتهای بیاساس از سوی مدیرانشان
کارایی خود را از دست داده و با تجاربی ارزشمند نادیده
گرفته شدهاند.
 -۲بنــده در زندگی بــه اصولی معتقــدم .معتقدم
به فردی که با جمهور مردم مســئولیت اداره کشــور را
بهعهده میگیرد باید احترام گذاشــت .در ضمن همواره
به رسانهای که خانه من بوده و شخصیت اجتماعی مرا
ساخته است احترام گذاشتهام و در جلو و پشت دوربین
همیشــه یکسان ظاهر شدهام .آن روز بهخصوص ،یعنی
 ۱۶بهمن  ،۹۲پنج ســال از بازنشستگیام در صداوسیما
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میگذشت .وقتی از طریق دفتر ریاستجمهوری مطلع
شــدم که باید در مقابل رئیسجمهور کشــورم بنشینم
هم خوشــحال شــدم و هم نگران .میدانســتم وقتی
صداوســیما این هماهنگی را انجام نداده باشد احتماال
مشــکالتی پیش خواهد آمد .بهتر است نگویم که پیش
آمد .در مــورد آن روز و جهت یادآوری و کمک به ذهن
پرمشغله جنابعالی به چند نکته فقط اشاره میکنم:
برخالف نظر شما هیچچیز در دقیقه آخر اتفاق نیفتاد
و من در آخرین لحظه دعوت نشدم .ماجرا از صبح روز ۱۶
بهمن در جریان بود  -جنابعالی انتظار نداشتید که دفتر
ریاستجمهوری یک زن را معرفی کند – و وقتی متوجه
شــدید بهطرق مختلف و از طریق افراد گوناگون تالش
کردید بنده را منصرف کنید .حتما فراموش نکردهاید که
از دفترتان و مدیریت وقت شبکه اول تمام بعدازظهر ۱۶
بهمــن  ۹۲با بنده تماس میگرفتنــد )کاری که معموال
عــادت به انجامش ندارند( که منصرف شــوید و اگر در
مصاحبه بنشــینید چه و چه ....فرامــوش نکردهاید که
باالخره پس از ساعتی تأخیرانداختن در پخش مصاحبه
و بهقول خودتان کوتاهآمدن!! )چه عبارت تأملبرانگیزی
در گفتوگوهایتان اســتفاده کردهاید!( همان مســئوالن
شبکه به کارگردان مصاحبه گوشــزد کرده بودند که در
تصاویری که میگیرند )بهخصوص در نماهای دور( بنده
دیده نشوم .یعنی اگر من پرسشی از رئیسجمهور مطرح
نمیکردم حتی در آن مصاحبه دیده هم نمیشدم!!!
بعــدا که این نکتــه را به من گفتند بیشــتر تعجب
کردم چگونه رئیســی داشتم که سیواندیسال خدمت
صادقانه و کار حرفهای یک کارمند ارشد خود را با چنین
شــیوههایی قدردانی میکند .بیشک کنشهای انسان
حاصل قضاوتهای اوست.
 -۳در گفتوگــوی تصویــری بــا تاریخآنالیــن )که
نمیدانم چه تاریخی انجام شده( در جمالتی تحقیرآمیز
بنده را بهعنوان مجری توصیف کردید که دیگ و قابلمه
تبلیغ میکند .و در گفتوگوی اخیرتان با روزنامه شــرق
در بازخوانــی آن ماجرا )که نمیدانــم چرا نمونههای
مختلفــی از آن را بهیاد میآورید( مجــددا بنده را فاقد
دانش و سواد دانستید و با برنامه آشپزی در شبکه نسیم
مرتبط کردید )من هرگز در شبکه نسیم برنامه نداشتهام(
و قضاوت کردید که در شــأن و جایگاه نشســتن جلوی
رئیسجمهــور نبودم .اجازه دهید بــاز هم به چند نکته
اشاره کنم:
ظاهرا فراموش کردهاید که همین دیگ و قابلمهها و

دمنوشهای الغری و کرمها و ...در دوره جنابعالی نه در
حاشیه برنامهها بلکه به متن برنامههای تلویزیونی وارد
شــدند .در دوره جنابعالی باب شــد که مجریان توانمند
مجبور شوند این کاالها را در متن برنامهای که اهدافش
چیز دیگری بود نام ببرنــد و تبلیغ کنند .فراموش کردید
که ورود این اقالم گاها مضر و بعضا بیخاصیت ،چقدر
اعتماد مخاطب رســانه ملی را سست میکند که کرد و
چقدر میتواند در ریزش مخاطب مؤثر باشــد که شــد.
فراموش کردید که تبلیغات در رسانه گرچه ضرورت دارد
اما قواعدی هم دارد .و باالخره فراموش کردید که اتفاقا
بنده چون حاضر نشــدم با این شیوه ابداعی برنامه اجرا
کنم از کار اجرا هم کنار گذاشــته شدم .و باز هم تعجب
کردم چگونه رئیســی داشــتم که در دانشــگاه عمومی
کشور ،بدون تحقیق حکم میدهد.
 -۴آقای ضرغامی! در سازمان بیمثال صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران ،نیروهای متعهد ،زبده ،تأثیرگذار
و فکور فراواننــد .مدیریت ماندگار آن اســت که آنها را
بیابد و به اتاقهای فکر دعوت کند ،در جلســات طرح و
برنامه شرکت دهد و تشویق کند .نهآنکه آنها را کنار دیگ
و قابلمه تصور کند و برای تشــریح اقتدارش که باالخره
به کوتاهآمــدن میانجامد! آنها را کمســواد ،بیدانش،
معمولی و فاقد شــأن و شــئون بداند .امروز  ۳۶سال از
ارتباط رســمی و غیررسمی بنده با سازمانی میگذرد که
به تأثیرگذاری فرهنگی و جایگاه ارزشمند سیاسی آن در
جامعه ایمان دارم .بنابراین میتوانم ادعا کنم شناختم از
رسانه کمتر از شما نیست .اگر و فقط اگر ،آن روز  ۱۶بهمن
 ،۹۲از اینکه کارمند دونپایه کمدانش بازنشستهتان این
موقعیــت را یافته که در جلــوی رئیسجمهور منتخب
مردم بنشیند ،خوشحال میشدید و بهجای اینکه تصور
کنید پایههای اقتدارتان لرزیده ،لحظهای به این موضوع
میاندیشیدید که چقدر سرمایه انسانی ارزشمند دیگر در
سازمانتان دارید که بنده کمترین آنها هستم ،آنگاه قدرت
واقعی خودتان را پیدا کرده بودید.
آقــای ضرغامــی! آقــای ضرغامی! پــاداش همه
زمانهایــی که در صداوســیما به ایــن مرزوبوم و مردم
بزرگوارم خدمت کردم وجدان آرام و سکینه قلبم است.
خواهرانه به شما نصیحت میکنم در قضاوتهای خود
با تأمل و تفکر رفتار کنید .و برای سیاستورزی ،حرمت،
انسانیت و شخصیت را فراموش نفرمایید.
توفیق حضرتعالی را در صراط مســتقیم از خداوند
سبحان مسئلت دارم.

ﻧﻤﺎى ﻧﺰدﯾﮏ
درباره فیلم »پاپ« به کارگردانی
احسان عبدیپور

انزجار از عشقهای کاذب

ﻋﻤﺎد اﻓﺮوغ
 امروز سهشــنبه  ۹۷/۱/۲۱اســت ...ســاعت
هفت شــب نیز به منظور تماشای فیلم هنری-
تجربی »پــاپ« و با دعوت شــخصی عازم موزه
ســینما شدم .ســاعت هشت شــب این فیلم به
نمایــش درآمد؛ فیلمی با ســه اپیزود پیوســته
و بــا مضمون مهاجــرت و توهمهــای مرتبط و
انزجار از جایگاه خود بهعنوان یک سیاهپوســت
و البته آرزوهای خیالــی و ناموجه گرهخورده با
آن .اینکــه سیاهپوســتبودن در ایــران همراه با
نوعی احســاس طردشدگی باشــد را نمیپذیرم،
واقعیات و نگاههای مــردم این را تأیید نمیکند،
اما متأســفانه فضاهای خیالی نسبت به آنطرف
آب واقعیتی اســت انکارناپذیر کــه باید برای آن
چارهاندیشی کرد.
ایــن فیلــم پایــان بســیار امیدبخــش و
واقعگرایانهای در قالب فراموشکردن مهاجرت،
انزجار از عشقهای کاذب و صرف وقت و انرژی
و اهتمام نســبت به عشــقهای واقعــی دارد.
فیلم ،پایانی متعصبانه و غیرتمندانه نســبت به
جایــگاه فرهنگ و حتی رنگ پوســت خود دارد.
این فیلم بهگونهای ســاخته شــده اســت که از
شــروعش نمیتوان پایانش را تشــخیص داد و
ایــن یکی از نقــاط قوت آن اســت .ظرافتها و
پیچیدگیهای این فیلم تا حدودی تســلیبخش
بیننده در مقایســه با فیلمهای ســطحی و لوده
است؛ فیلمی که در عین توجه به این ظرافتها
و الیهالیهبودنها ،مضمون و خاســتگاه واقعی
اجتماعی خود را فراموش نکرده اســت .در این
فیلم نســبت دیالکتیک بین ســینما و جامعه با
رویکردی ترمیمی نسبت به آسیبهای اجتماعی
کامال مشهود اســت .تماشاگر این فیلم با اتصال
و علقه نســبت به داشتههای فرهنگی و تاریخی
خود سینما را ترک میکند.

زﯾﺮآﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزه اى

رئیس جدید اداره روابطعمومی
سازمان اسناد و کتابخانه
ملیایران منصوب شد
 مظفر پاسدارشیرازی در حکمی ،رئیس جدید
اداره روابطعمومی ســازمان اســناد و کتابخانه
ملی ایران را منصوب کرد.
به گزارش روابطعمومی ســازمان اســناد و
کتابخانه ملــی ایران صبح امروز در مراســمی
با حضــور مظفر پاسدارشــیرازی ،مدیرکل حوزه
ریاست ،روابطعمومی و امور بینالملل سازمان،
هانیه گراییلی ،مشــاور اجرائی سازمان و احترام
کیانمهــر ،معــاون اداره کل حــوزه ریاســت،
روابطعمومــی و امــور بینالملــل و جمعی از
همکاران این اداره از زحمات رئیس پیشین اداره
روابطعمومــی تقدیر و رئیس جدیــد این اداره
منصوب شد.
در ایــن مراســم مدیــرکل حــوزه ریاســت،
روابطعمومی و امور بینالملل ســازمان اســناد
و کتابخانه ملی ایران ،ضمن تشــکر از اقدامات
و زحمات محسن حبیبیقمصری ،رئیس پیشین
اداره روابطعمومی ،در حکمی ،حسین گنجی را
به ریاست این اداره منصوب کرد.
پاسدارشــیرازی در این جلســه در سخنانی
گفــت :امیدوارم با حضور آقای گنجی و با توجه
به سوابق کاری و رســانهای ایشان ،کاستیهای
اداره روابطعمومی تقویت شــود و با یاری سایر
همکاران بتوانیم ویترین بیرونی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران را بیش از گذشته بیاراییم.
هانیه گراییلی ،مشــاور اجرائی سازمان ،نیز با
تبریک عید مبعث و ســال نــو از زحمات رئیس
پیشــین اداره روابطعمومی ســازمان تشــکر و
اظهار کرد :شروع کار آقای گنجی را به فال نیک
میگیریم و امیدوارم ایشــان منشأ خیر و برکات
در مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
باشند.
در حکم مدیرکل حوزه ریاست ،روابطعمومی
و امور بینالملل ســازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران برای رئیس جدید اداره روابطعمومی آمده
است:
جناب آقای حسین گنجی
نظر به تجــارب ،تعهد و تخصص جنابعالی،
مسئولیت سرپرســتی »اداره روابطعمومی« به
شــما واگذار میشــود .مطمئنا بــا همت واالی
خویش که در راه اعتالی سازمان به کار خواهید
گرفت شــاهد پویایی و تحــول در امور مربوطه
خواهیــم بود .امید اســت با توکل بــه خداوند
متعــال و بهرهگیــری از همــکاران متعهــد و
متخصص این حوزه در انجام امور محوله موفق
و پیروز باشید.
توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی
از خداوند منان مسألت دارم.

