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سالواتوره پسر بچه  سبزه الغراندام و بازيگوش، از پله هاي 
راهروي تنگ و ترش آپاراتخانه تنها س��ينماي شهر باال 
مي رود. ورود س��الواتوره ب��ه آپاراتخانه و آش��نايي اش با 
آلفردوي پير، جهاني ش��بيه به آنچه از ماجراي »آليس 
در س��رزمين عجايب« به ياد داريم پيش روي او و همه ما 
مي گشايد. كنار رفتن اين پرده سرآغاز ماجرايي جذاب و 
ديدني است كه براي بسياري از سينمادوستان فقط با يك 

نام پيوند خورده است؛ »سينما پاراديزو«. 
جوزپه تورناتوره، كارگردان فيلم »سينما پاراديزو« زماني 
گفته بود اين فيلم مرثيه اي است براي سالن هاي سينما، 
اما اشاره به سالن س��ينما در ابتداي گزارش پيِش رو تنها 
بهانه اي است از سر ناچاري، چراكه حداقل اگر يك فيلم 
سينمايي )ايراني( چنين اش��اره اي به سالن تئاتر داشت 
قطعا در مقدمه به همان ارجاع مي شد. همان سالن هاي 
تئاتري كه برپايي شان در نمونه اي مانند »تكيه دولت« به 
عهد ناصري بازمي گردد و برخالف تاريخ ورود س��ينما به 

ايران حتي قدمتي بيش از عهد قاجار دارند. 
به همين بهانه اشاره اي گذرا خواهيم داشت به سرانجام 
مجهول و نگران كننده س��اختمان »تئاتر نصر« يكي از 
قديمي ترين س��الن هاي تئاتري پايتخت كه از سال هاي 
پاياني قاجار تا پيش از انقالب اس��المي ج��ز چند مورد 
آتش سوزي منجر به تعطيلي، فعال بود اما بعد از انقالب 
به كل تعطيل و به مخروبه اي بدل ش��د. حدود 12 س��ال 
قبل به پيشنهاد چهره هاي شناخته  شده  از جمله عزت اهلل 

انتظامي بحث تبديل اين بنا به »موزه تئاتر« مطرح شد. 
س��الن تئاتري كه نشس��تن روي صندلي هاي��ش براي 
بسياري حكم همنش��يني با همان تاللو نوري را داشت 
كه در »سينما پاراديزو«  از دستگاه آپارات و سپس دهان 
مجسمه ش��ير! بيرون مي زد و روي پرده نقره اي مي افتاد 
تا براي تماشاگران رويا بسازد.  »تئاتر نصر« اواخر قاجار به 
كوشش سيدعلي نصر، معاون وقت »وزارت پيشه و هنر« 
در بخشي از ساختمان گراندهتل واقع در خيابان الله زار 
ساخته شد. مجموعه اي كه بعدها نام تئاتر دايمي تهران 
را به خود ديد و پس از وقوع انقالب اسالمي مانند بعضي 
س��ينماها و تئاترهاي قديمي طعم تعطيلي را چش��يد. 
چندي بعد مالكيت بنا به »كميته امداد امام خميني« و 
سرقفلي به جهاد دانشگاهي رسيد تا 7 مهر سال 1381 كه 

نام »تئاتر نصر« در فهرست آثار ملي ثبت شد.
صحنه يك؛ سارقان در عمارت 

س��ال 86 در تمام ادوار حيات »تئاتر نصر« سال ديگري 
است. سالي كه بي توجهي  مسووالن به اوج رسيد تا آنجا 
كه انتش��ار خبر سرقت س��ه رديف از صندلي هاي سالن 
)حدود 180 صندلي( همراه با بخش��ي از س��قف كاذب 
)حدود 100 متر از س��قف( در رس��انه ها فرياد اعتراض 
هنرمندان تئاتر را به آسمان برد. از اين مقطع به بعد تالش 
براي تبديل اين بناي ماندگار و مهم به عنوان »موزه ملي 
تئاتر« به همت احمد مس��جد جامع��ي از اعضاي فعلي 
شوراي شهر تهران در كنار هنرمندان آغاز شد. انتظامي 
همان س��ال ها درباره تبديل »تئاتر نصر« به موزه گفت: 
»اين تئاتر شاهد فعاليت هنرمندان بسياري بوده و جاي 
تاسف دارد كه به يك ويرانه تبديل شود  چراكه مي تواند به 
عنوان موزه تئاتر، يادگارهاي گذشته هنرمندان اين رشته 
را در خود جاي دهد. « بازيگر پيشكسوت تئاتر و سينما 
ابراز اميدواري كرد ب��ا راه اندازي م��وزه، »خيابان الله زار 
بخشي از گذش��ته فرهنگي خود را به دس��ت آورد.« در 
نتيجه گروهي متشكل از كيومرث مرادي، محمود عزيزي، 
حس��ين رحماني و مجيد جعفري مس��ووليت پيگيري 

مرمت و بازسازي بنا را  برعهده گرفتند. 
محمود عزيزي: اعتماد ندارم

محمود عزيزي، هنرمند شناخته شده تئاتر و تلويزيون در 
پاسخ به پرسش »اعتماد« درباره سرانجام و اوضاع امروز 
»تئاتر نصر« كه همچنان از شرايط نامناسب در رنج است، 
مي گويد: »در سال هاي اخير  اطالع چنداني نداشتم ولي 
گويا ش��هرداري بنا را خريداري كرده و گروهي مس��وول 
مرمت و بازسازي آن ش��ده اند. ولي مساله اينجا است كه 
هميش��ه وقتي بحث انتخاب افراد براي بازسازي بناهاي 
تاريخي تئاتري مطرح مي شود شك مي كنم، چون تجربه 
نشان داده افرادي ناآش��نا به معماري و هويت سالن هاي 
تئاتر و فاقد صالحيت دس��ت به كار مي شوند. متاسفانه 

تجربه ما در نمونه هاي متعدد منفي بوده است.«
در مقطعي كه هنرمنداني مثل محمود عزيزي مسووليت 
پيگيري بازسازي ساختمان »تئاتر نصر« را برعهده داشتند 
همواره يك درخواس��ت به صورت جدي مطرح مي شد. 
اينكه بايد ساختمان قديمي »گراندهتل« نيز به ظرفيت  
موجود افزوده شود تا از گزند حوادث طبيعي و غيرطبيعي 
مصون بماند. عزي��زي در اين باره مي گوي��د: »آرزوي ما 
هميشه اين بود كه آنچه از ساختمان قديمي گراند هتل 
باقي  مانده نيز به تئاتر نصر اضافه شود تا فضاي بيشتري در 
اختيار موزه تئاتر باشد. اگر شهرداري قصد بازسازي دارد 
بايد اين دو مجموعه شناسنامه دار و قديمي را كنار يكديگر 

قرار دهد. « 
هنرمندان تئاتر همان سال ها به شهرداري تهران پيشنهاد 
دادند ش��رايطي فراهم كند ك��ه الل��ه زار حداقل بخش 
كوچكي از هويت گذشته اش را بازيابد. بر اين اساس بود 
كه طراحي »راسته يا گذر فرهنگ« در اين خيابان كه حاال 
بيشتر به انبار سيم و كابل و لوستر شباهت دارد، پيشنهاد 
ش��د. عزيزي با اش��اره به طرح مورد نظ��ر ادامه مي دهد: 
»پيشنهاد اين بود كه ابتداي كوچه ها را مسدود كنند تا به 
گذر فرهنگ تبديل شود. آن زمان هنوز »تئاتر دهقان« را 
داشتيم يا نشانه هايي از »جامعه باربد« وجود داشت. هنوز 
»افق طاليي« و بخشي از »تئاتر سعدي« فعاليت مي كرد. 
به اين ترتيب با شناسنامه فرهنگي ايران مواجه بوديم ولي 

از آنجا كه حافظه تاريخي ضعيفي داريم اميدي نيس��ت 
افراد تازه از راه رسيده كار مثبتي انجام دهند.«

او مي افزايد: »الله زار از دهه 30 مهم ترين راسته فرهنگي 
كش��ور بود اما بعد از كودتاي 28 م��رداد هنرمندان تئاتر 
و س��الن دارها از س��ر ناچاري به اجراي آتراكسيون روي 
آوردند و سپس به مشاغل ديگر كوچ كردند. گرچه در اين 
سال ها ماهيت فرهنگي مجموعه تغيير كرد اما همچنان 
امكان نجات بخش��ي از هويت وجود دارد ولي در صورت 
بي توجهي، مثل نمونه هاي ساخته شده توسط شهرداري 
تهران يعن��ي  مجموعه هاي »صبا« و »تئات��ر تهران« در 
خاوران سالن هايي س��اخته مي شود كه به درد هيچ كس 

نمي خورد.«
عزيزي با گاليه از فقدان كارشناسي دقيق در امور مربوط به 
بازسازي و مرمت سالن هاي تاريخي تئاتر مي گويد: »وقتي 
چنين افرادي وارد مي ش��وند اولي��ن كاري كه مي كنند 
هزينه تراشي است. به همين دليل افراد حرفه اي معموال 
به اينگونه پروژه ها راه پيدا نمي كنن��د و همه چيز در حد 
تبليغات باقي مي ماند. اما با اي��ن حال همچنان اميدوارم 
كاري صورت بگيرد و طوري نباش��د كه يك دهه  منتظر 

بمانيم تا مرمت به نتيجه برسد. « 
صحنه دوم؛ جدال با فراموشي

تمام سروصداها براي جلوگيري از تبديل تئاتر نصر به پاساژ 
ظرف مدت كوتاهي فروكش كرد و رسم مالوف فراموشي 
تاريخي به سراغ مسووالن ش��هري آمد. به همين دليل 
مديركل هنرهاي نمايشي و معاون هنري آستين باال زدند 
تا براي حفظ و حراست از ميراث معاصر تئاتر ايران موزه اي 
تاسيس كنند. مهدي شفيعي 19 آبان 95 در گفت وگو با 
وب سايت خبري »ايران تئاتر« به اين موضوع اشاره كرد: 
»موزه تئاتر مطالبه قديمي هنرمندان از مس��ووالن اين 
حوزه اس��ت. تمام تالش مان بر اين است كه از مسيرهاي 
مختلفي به اين اتفاق، شكل اجرايي بدهيم. فضاي مناسبي 
براي راه اندازي موزه پيدا كرده ايم و ساختمان آن روزهاي 
آتي تامي��ن اعتبار و خريداري مي ش��ود. اساس��نامه آن 
هم نهايي ش��ده و مراحل ثبت را طي مي كند. ان شاء اهلل 
به زودي شاهد تاس��يس موزه تئاتر خواهيم بود. « به اين 
ترتيب، س��اختماني 7 طبقه به منظور راه اندازي »موزه 
تئاتر اي��ران« در حد فاص��ل مجموعه تئاترش��هر و تاالر 
وحدت توسط معاونت امور هنري خريداري شد و بهروز 

غريب پور طراحي آن را برعهده گرف��ت.  در همين حال 
شفيعي چندي بعد در گفت وگو با خبرگزاري مهر درباره 
استفاده از س��اختمان هاي قديمي تئاتر براي راه اندازي 
موزه يادآور شد: »براي راه اندازي موزه تئاتر در مكان هاي 
قديمي تئاتر يا مكان هاي قديمي در اختيار ش��هرداري 
تهران پيگيري هاي��ي را انجام داده ايم. اي��ن مكان ها نياز 
به تعمير و بازس��ازي دارن��د و تا آن زمان س��اختماني را 
خريداري مي كنيم تا موزه تئاتر در آن راه اندازي ش��ود. « 
گرچه او حدود 7 ماه بعد بار ديگر نسبت به استفاده از آنچه 
»ظرفيت هاي موجود در اختيار شهرداري تهران« خواند،   

ابراز اميدواري كرد. 
مديركل سابق هنرهاي نمايشي 9 آبان 96 و همزمان با 
تكرار تقاضايش خبر ناخوشايندي هم داشت: »متاسفانه 
امس��ال با كمبود تخصيص اعتبار مواجه بوده ايم. امسال 
از آن س��ال هايي بود كه به واسطه اتفاقات مختلف شامل 
تغيير دولت و مباحثي كه در حوزه اعتباري دولت وجود 
داشت، تخصيص بودجه بسيار اندكي داشتيم اما به اميد 
خدا اگر گشايشي در حوزه اعتباري صورت گيرد، بالفاصله 
اين طرح را اجرايي خواهيم كرد و افتتاح موزه را در دستور 

كار قرار مي دهيم.«
صحنه سوم؛ حفظ ميراث ريچارد سوم!

26 تير 1396 علي مرادخاني، معاون س��ابق امور هنري 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از »انتقال اقالم نمايشگاه 

داود رش��يدي به موزه تئاتر« س��خن گف��ت. دو ماه بعد 
يعني در تاريخ 4 ش��هريور 96 اولين دوره اهداي نش��ان 
»داود رش��يدي« كارگردان نمايش هاي��ي همچون »در 
انتظار گودو«، »ريچارد سوم« و »ديكته و زاويه« شامگاه 
4 شهريورماه در س��الن اصلي مجموعه تئاتر شهر برگزار 
شد. در همين مراسم بود كه احمد مسجدجامعي اين بار 
در جمع هنرمندان درباره »تئاتر نصر« صحبت كرد. او كه 
براي اهداي نشان زنده ياد رشيدي به محسن ميرزايي روي 
صحنه رفته بود در اين باره گفت: »توفيق اين را داشتم كه 
با خانواده رشيدي از نزديك رفت و آمد داشته باشم. يكي از 
ويژگي هاي اين خانواده اين است كه همه آنها اهل فرهنگ 
و هنر هستند. زماني كه آقاي رشيدي در قيد حيات بود 
به ايش��ان قول داده بودم كه موزه تئات��ر در »تئاتر نصر« 
راه اندازي و افتتاح ش��ود. با خريداري محل اين موزه، قرار 

است موزه تئاتر در »تئاتر نصر« افتتاح شود.« 
صحنه چهارم؛ همُسرايان! )شهرداري و ميراث( 

اظهارات س��ه هفته قبل برزين ضرغامي نش��ان داد كه 
انتقاد و بي اعتمادي محمود عزيزي نس��بت به بازسازي 
مجموعه هاي تئاتري توسط سازمان زيباسازي شهرداري 
ته��ران چندان ه��م بيراه نيس��ت. مديرعامل س��ازمان 
زيباسازي در گفت وگويي با هنرآنالين به طور ناگهاني و 
برخالف مشاهدات سابق و انتظار هنرمندان از »تخريب 
60 درصدي ساختمان تئاتر نصر« خبر داد؛ اظهارنظري 
كه بعدا از سوي سپيده سيروس نيا، معاون ميراث فرهنگي 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
استان تهران رد شد. س��يروس نيا تلويحا اين اظهارات را 
ناشي از عدم آگاهي نسبت به گذشته و حال بناي قديمي 
»تئاتر نصر« دانس��ت: »آخرين باري كه يكي از همكاران 
ميراث فرهنگي بازديدي از بنا داش��ت، ش��رايط آن با دو 
س��ال قبل تفاوتي نكرده بود. تئاتر نص��ر در هر صورت از 
همان زمان ثبت تا امروز يك بناي متروكه است؛ سالني 
كامال تاريك و بدون برق كه بيشتر صندلي هايش شكسته 
و به حال خود رها ش��ده  اس��ت. احتماال رييس سازمان 
زيباسازي چون آن شرايط را ديده، فكر كرده كه 60 درصد 
بنا قابل بازگرداندن نيست. مطمئنا امكان بازسازي درصد 

بااليي از اين مجموعه تاريخي وجود دارد.« 
صحنه پنجم؛    موزه هاي معلق پايتخت

موتيِف نگران كننده گزارش از مقطعي به بعد جاي خود را 

با اندوه عوض مي كند. آنجا كه نه تنها از بازسازي و مرمت 
اصولي »تئاتر نصر« خبري نيست، بلكه بهروز غريب پور در 
گفت وگو با »اعتماد« براي اولين بار از بالتكليفي طراحي 
ساختمان جديد خبر مي دهد. اين هنرمند درباره آخرين 
وضعيت طراحي اين س��اختمان مي گويد: »بخش��ي از 
كارهاي طراحي انجام شد و دفترچه هايي شامل تمامي 
آنچه تا امروز صورت گرفته ب��ه مديركل جديد هنرهاي 
نمايشي ارايه شده است، ولي وقتي فهميدم به دليل كمبود 
بودجه و امكانات اين ساختمان به دبيرخانه جشنواره تئاتر 
فجر اختصاص داده شده است به نظرم رسيد درباره اينكه 
»سالن نصر« موزه تئاتر باشد يا ساختمان جديد اختالف 

نظر وجود دارد.« 
سرپرس��ت گروه نمايش��ي »آران« در اين باره مي افزايد: 
»ما بايد س��اختمان جديد را براي موزه تئاتر آماده كنيم 
چون در بهترين نقطه قرار دارد. در حالي كه تئاتر نصر به 
عنوان فضاي قديمي تئاتر بايد حفظ شود. اگر قرار باشد 
نصر موزه شود از حالت تماشاخانه اي خارج شده و قابليت 

گذشته اش را از دست مي دهد.«
غريب پور در ادامه از نگارش نام��ه اي خطاب به مديركل 
هنرهاي نمايشي براي روشن شدن تكليف تزريق بودجه و 
ادامه طراحي موزه جديد خبر مي دهد: »با وضعيت موجود 
امكان ادامه كار وجود ندارد چون هزينه ها باال است و ظاهرا 
اداره كل، بودجه اي ب��راي پرداخت هزينه هاي طراحي و 
ساخت در اختيار ندارد. بنابراين الزم است با نيروي انساني 
كه تا امروز فعاليت كرده تسويه حساب كنيم تا ببينيم كار 

چه سرانجامي پيدا مي كند.«
او در پاسخ به اين پرس��ش كه اگر سالن تئاتر نصر مطابق 
آنچه ش��هرداري تهران مد نظ��ر دارد براي اج��راي آثار 
نمايش��ي آماده ش��ود، آيا امكان جذب مخاطب خواهد 
داش��ت يا خير، بي��ان كرد: »اگ��ر برنامه ري��زي جدي و 
دقيق وجود داش��ته باش��د قطعا امكان پذير است. براي 
نمونه مي ت��وان اين س��الن را به محل تخصص��ي مرور 
نمايش��نامه هاي دوران قاجار اختص��اص داد. اين روش 
به شأن و منزلت س��الن هم كمك زيادي مي كند. در هر 
صورت اگر اصول رعايت شود و سالن تابع استراتژي روشن 

باشد حتما به نتيجه مي رسد.« 
پرده آخر

سالن هاي قديمي سينما و تئاتر سرمايه هاي ملي، فرهنگي 
و اجتماعي هر كشوري هستند؛ سرمايه هايي كه فقط از 
خاطره جمعي جامعه حراست نمي كنند، بلكه شناخت 
بهتر از نسل هاي پيشين و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي 
نسل آينده را در خود مستتر دارند. داشتن »موزه تئاتر« 
حق مسلم هنرمندان نمايش و مرمت و بازسازي »تئاتر 
نصر« ديني اس��ت كه چندين دهه است بر شانه  مديران 
پايتخت سنگيني مي كند. متاسفانه روند امور حداقل در 
16 سال اخير نشان مي دهد سخت  مي توان به پروژه هاي 
س��اخت، مرمت و بازس��ازي اماكن هنري اعتماد كرد و 
همان گونه كه بهروز غريب پور گفت، اميد مي رود در بحث 
بازس��ازي »تئاتر نصر« و »راه اندازي م��وزه جديد تئاتر« 
همه چيز با رعايت اصول پيش برود. بلكه نسل هاي آينده 
مانند سالواتوره زيرنقش داستان »سينما پاراديزو« محلي 
براي س��اختن جهان رويايي خود داشته باشند كه ملت 

بي رويا مرده است. 

صف سلبريتي ها در مقابل ترامپ  »تئاتر نصر« سرمايه فرهنگي 

انتظار  جامعه مقصد از بعضي 
نويسندگان  مهاجر

  چند نفر از نويس�ندگاني كه به هر شكل از ايران 
رفته اند معموال تالش مي كنند به هر شكل ممكن، 
زمينه ترجمه كارهاي ش�ان به زبان ه�اي ديگر را 
فراه�م كنند چون ظرفي�ت زبان فارس�ي را براي 
رس�يدن به افق هاي جهاني كاف�ي نمي دانند. تو 

تاكنون تالشي دراين باره نكرده اي؟
ترجمه شدن داستان ها حتما به نويسنده كمك مي كند. 
پيدا ك��ردن مخاط��ب جديد. البت��ه گاه��ي در اين كار 
زياده روي هم مي كنيم. مثال ممكن اس��ت قبل از اينكه 
يك داستان يا رمان ظرفيتش را بين مخاطب فارسي زبان 
نش��ان داده باش��د به دنبال پي��دا كردن مترج��م براي 
ترجمه اش باشيم. قبل از اينكه داستان خوبي نوشته باشيم 
به دنبال جهاني ش��دنيم. از من هم چند داس��تان كوتاه 
ترجمه شده به زبان انگليسي. آخرين ترجمه هم مربوط 
به داستان دنياي آب از مجموعه »همين امشب برگرديم« 
است كه به زودي در يك مجله ادبي انگليسي زبان منتشر 
مي شود. مشكل اينجاست كه ترجمه و چاپ داستان به 
زباني ديگر در نهايت زماني موثر است كه درست و حرفه اي 
ترجمه شده باش��د، درست بازاريابي ش��ده باشد تا ناشر 
مناسبي براي كتاب پيدا شود و مخاطب در نهايت امكان 
خواندن داستان ها را پيدا كند. اين چرخه در حال حاضر در 
ترجمه داستان هاي ايراني معيوب است يا ترجمه، ترجمه 
خوبي نيست كه كل امكان موفقيت كار را از بين مي برد يا 
بازاري در جامعه مقصد ندارد و هيچ ناشر معتبري چاپ آن 
را قبول نمي كند. نويسنده هم در نهايت به چاپ كار در يك 
نشر كوچك و محلي رضايت مي دهد و نتيجه هم در حد 

يك دورهمي چندنفره براي داستان خواني باقي مي ماند. 
   شايد اين سوال كمي تكراري باشد و ما ايراني ها 
مجبوري�م از خودم�ان بپرس�يم چرا ب�ا اين همه 
صداي نو، هنوز سقف ادبيات داستاني ما در جهان، 
نويس�نده اي به نام صادق هدايت است. به نظرت 
اين نبود مراوده با جه�ان را چگونه بايد مهار كرد و 
چگونه بايد اعالم كرد كه ما به غير از اين نويسنده 
و چند نويسنده ديگر كه بد يا خوب، كارهاي شان 

ترجمه شده. داراي صداهاي ديگري هم هستيم؟
صادق هدايت هنوز شناخته ش��ده ترين نويسنده ايراني 
اس��ت. نه فقط در خارج از ايران كه در داخ��ل ايران هم. 
داليل اي��ن قضيه خيلي زياد اس��ت كه البت��ه به بزرگ 
بودن هدايت به عنوان يك نويس��نده ه��م برمي گردد و 
همچنين به روزگار و زمانه اي كه در آن مي زيسته. نبود 
مراوده با جهان متاس��فانه مس��اله اي بزرگ تر از ادبيات 
است. مساله اي تاريخي و ملي است. در حوزه ادبيات ولي 
هميشه يك مشكل جدي وجود داشته. آن هم زاويه دار 
بودن سياستگذاران با نويسندگان اس��ت. اين مساله از 
ابتداي كار وجود داشته. نگاهي به تاريخچه شكل گيري 
نهادهايي مانند كانون نويسندگان تاييده كننده همين 
مساله است. يعني هميش��ه جريان ادبيات پويا در ايران 
به عنوان ي��ك آلترناتيو گفتمان هاي غالب سياس��ي و 
حكومتي عمل كرده و با كم دردس��رترين حالت به يك 
همزيستي از سر ناچاري با اين نهادها رسيده است. اين به 
معني نداشتن پشتيباني نهادهاي قدرت است. نويسنده 
در ايران هميشه تك و تنها بوده اس��ت. وابسته به خود. 
بي هيچ پشتيباني. بار اين مراوده با جهان فقط و فقط بر 
دوش خود نويس��نده است. بر دوش نويس��نده اي كه به 
زباني كم مخاطب در مقياس جهاني مي نويسد. ولي چاره 
چيست؟ االن نويسنده اي مانند زويا پيرزاد نويسنده اي 
شناخته شده در فرانسه است كه به زبان فارسي داستان 
مي نويسد و داس��تان هايش ترجمه مي ش��ود. پيرزاد از 
معدود نويسندگاني اس��ت كه در ارتباط با مخاطب غير 
فارسي زبان موفق عمل كرده است. ادبيات ما هميشه به 
همين تك س��تاره ها دلخوش بوده. راه ديگري هم براي 

ارتباط پويا با ادبيات جهان فعال متصور نيست.

تئاتر نص��ر حتي بع��د از انقالب 
هم م��دت بس��يار كوتاهي فعال 
بود ولي به هر حال تعطيل ش��د. 
از آن دوران ب��ه بع��د چندين بار 
دورخيزه��اي مختلف��ي صورت 
گرفت ك��ه س��اختمان حداقل 
به عن��وان »موزه تئات��ر« در نظر 
گرفته شود و البته در مقاطعي موافقت هايي هم صورت 
گرفت. آن زمان مس��اله مالكيت وجود داشت چون يك 
بخش دست بنياد مس��تضعفان بود و بخشي هم جهاد 
دانش��گاهي. آن طور كه ش��نيدم در دوره كوتاه حضور 
آقاي نجفي در ش��هرداري تهران اين مل��ك خريداري 
شد و ايشان زماني به من گفتند به زودي كارهاي موزه 
تئاتر آغاز مي شود كه متاسفانه حضور آقاي نجفي دوام 

چنداني نداشت. 
اين را هم مي دان��م كه وقتي آقاي دكت��ر ايماني معاون 
هنري وزارت ارشاد بود وضعيت »تئاتر نصر« پيگيري و 
امور به مهندس شافعي سپرده شد كه طراحي و معماري 
»خانه تئاتر«جديد را هم برعهده داشت. وضعيت »تئاتر 
نصر« حتي در دولت هاي آقايان هاشمي رفس��نجاني و 
خاتمي مورد توجه بود چون به ياد دارم با آقاي منتظري، 
معاون هنري وقت مدتي به دنبال خريد بنا براي طراحي 
موزه تئاتر بوديم اما نمي دانم هر بار چه اتفاقي رخ مي داد 
كه همه چيز مس��كوت مي ماند. تاريخي بودن اين بنا به 
تنهايي ارزش ميراث، حفظ و حراست دارد و عالوه بر اين 
سابقه تئاتر ي اش بسيار مهم است. »تئاتر نصر« متاسفانه 
در اين س��ال ها بس��يار فرسوده ش��ده اس��ت و اوضاع 
مس��اعدي ندارد ولي اگر قرار باشد به سالن تئاتر تبديل 

شود حتما بايد كار اساسي روي آن صورت بگيرد. 
تبديل تئاتر نصر ب��ه يك محل فرهنگي يك مش��كل 
اساس��ي دارد و آن وضعيت خيابان الله زار اس��ت. طرح 
»گذر فرهنگ« هم به دليل تجاري شدن خيابان اجرايي 
نشد. بيشتر اين تجار دنبال تبديل هر ساختماني به انبار 
هستند، »تئاتر نصر« خوشبختانه تا به امروز جان سالم 
به در برده اس��ت ولي همچنان نمي دانم قرار اس��ت چه 
اتفاقي رخ دهد، اميدوارم همه از اين س��رمايه فرهنگي 

محافظت كنند. 
ادامه از صفحه 7

مگي جيلنهال، رايان رينولدز و بس��ياري از س��تاره هاي 
دنياي هنر ب��ا خواندن نامه يك مادر مهاج��ر در اعتراض 
به جدا كردنش از پسر 2 ساله اش، برابر ترامپ ايستادند. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، س��تارگان هاليوود با انتشار 
يك ويديوي متحد كه روخواني نامه يك مادر مهاجر در 
اعتراض به سياست مهاجرتي »شكيبايي-صفر« ترامپ 
اس��ت و موجب جدا ش��دن نزديك به 2 ه��زار كودك از 
خانواده هاي شان شده اس��ت، بار ديگر برابر ترامپ صف 
كش��يدند. يك ويديوي 4 دقيقه اي با عنوان »اس��م من 
ميريان اس��ت« با حضور س��تارگاني چون ايمي شومر، 
جيمز فرانكو، چادويك بوزمن، جيمي لي كورتيس، جيك 
جيلنهال و بسياري از ستارگان برجسته ديگر، اين نامه را 
ارايه مي كند. در اين ويديو چهره هاي مشهور به روخواني 
نامه ميريان پرداختند؛ مادري از هندوراس كه ماه آوريل از 
پسر 18 ماهه اش جدايش كردند. گلن كلوز، لينا ويت، ريز 
احمد، اوبري پالزا، كيسي افلك، جف بريجز، اما تامپسون، 
متود من، آنتوني راموس، آليا شوكت و تيم رابينز از ديگر 

چهره هايي بودند كه اين نامه را روخواني كردند.

نظرات خود را 
برای ما پیامک 
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 Show Of Hands فستيوال 
در راه

ب��داه�ه ن����وازي    از ش����ب ه��اي  دور  دوم��ي��ن 
Show Of Hands Festival ب��ا موضوع تك نوازي 
س��ازهاي زهي و زخمه اي از 10 شهريور طي 6 شب 
در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود. اين پروژه كه 
توسط رامين صديقي در نشر هرمس راه اندازي شده 
كار خود را از سال گذش��ته با اجراي بداهه هايي براي 
پيانو آغاز كرد و قرار است در دور تازه خود با هنرمندي 
نوازندگاني همچون گلفام خيام، زوفيا بوروس، فرانك 
اسنت برگز، رنو گارسيا فوتس، ماتس آيلرتسن، بيورن 
مه ير، تون��ي اوورواتر، آنيا لخنر، حس��ام اينانلو و علي 

بوستان روي صحنه رود. 

فيلم امير نادري نامزد امي شد

پنجشنبه ش��ب نامزدهاي هفتادمين مراسم جايزه امي 
كه به تقدير از بهترين  برنامه ها و س��ريال هاي تلويزيوني 
مي پردازد، معرفي ش��دند. در اين ميان تازه ترين ساخته 
رامين بحراني »فارنهايت 451« ني��ز در ميان نامزدهاي 
تله فيلم ديده مي شود. امير نادري و بحراني اين فيلم را با 
اقتباس از رم��ان »فارنهايت 451« نوش��ته ري بردبري، 
نويسنده امريكايي فيلمنامه نويسي كرده اند. »فارنهايت 
451« با بازي مايكل بي. جردن و مايكل شانون اقتباس 
مدرن رمان كالسيك بردبري است. داستان از جامعه اي 
در آينده  حكاي��ت مي كند كه در آنجا كتاب ها س��وزانده 
مي شوند، تاريخ بازنويسي مي شود و شهروندانش را افرادي 
مجهول الهويه و نابالغ تشكيل مي دهند. ساخته بحراني 
با فصل چهارم سريال »آينه سياه«، فصل هشتم سريال 
»شهر فلينت« و فيلم هاي »Paterno« و »قصه« براي 
كسب جايزه اين بخش به رقابت مي پردازد.  ميني سريال 
»وست ورلد« و »سرگذشت نديمه« با نامزدي ستارگانش 
در رشته هاي بهترين بازيگري پيشتازان بخش بازيگري 
جوايز امي هس��تند. س��ريال »بازي تاج و تخ��ت« با 22 
نامزدي ركوردي تاريخي به نام خود ثبت كرده و مجموع 
نامزدي هاي خود را طي هفت فصل به رقم 129 رسانده 
اس��ت. پس از اين س��ريال، »برنامه زنده ش��نبه شب« و 
»وس��ت ورلد« هر كدام ب��ا 21 نام��زدي در جايگاه دوم 
ايستاده اند.  توجه به سريال ها و ساخته هاي علمي_تخيلي 
مانند »وس��ت ورلد« و »چيزهاي عجيب« و كم لطفي به 
سريال هاي محبوب شبكه هاي سراسري و كابلي مانند 
»توئين پيكس«، »برج رفيع« و »همتا« س��بب ش��ده 
جاي خالي نام هاي بزرگي همچ��ون ديويد لينچ، ديويد 
فينچر، اليس��ون بري، جي. كي. سيمونز و وايوال ديويس 
پررنگ به نظر برسد. هفدهم سپتامبر طي مراسمي جوايز 

برگزيدگان اين دوره اعطا مي شود. 

بالتكليفي مرمت »تئاتر نصر« در گفت وگو با بهروز غريب پور و محمود عزيزي

موزه هاي معلق پايتخت
بابك   احمدي

ايرج  راد

نيما  مختاري/ اعتماد


