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    خبر

    محمدصادق عابديني
28 مرداد س�ال 57، يك�ي از هولناك ترين 
فجاي�ع انس�اني پي�ش از پي�روزي انقالب 
اس�المي در آبادان رخ داد. مردمي كه براي 
تماش�اي فيلم »گوزن ها« در س�ينما ركس 
آبادان حضور داش�تند در يك آتش سوزي 
عامدانه، زنده زن�ده س�وختند. اين فاجعه 
انساني در ش�رايطي رخ داد كه رژيم پهلوي 
تالش مي كرد انقالبيون مذهب�ي را مخالف 
مراكز فرهنگي جلوه دهد. در س�الگرد اين 
فاجعه، »جوان« گفت وگوي�ي با رضا خدري 
خبرنگار س�ابق روزنامه كيهان كه به عنوان 
شاهد عيني در محل حضور داشته و عكس 
و گ�زارش تهيه ك�رده انج�ام داده اس�ت. 

آقاي خدري، شب حادثه  كجا بوديد؟
ش��هر آبادان از قديم به دو بخش تقسیم مي شد، 
بخش اول خانه هاي مس��كوني بودند كه عمدتا 
خانه هاي سازماني پااليشگاه آبادان بود و بخش 
دوم كه مراكز تفريحي و بازار ها در آنجا قرار داشت 
كه شامل خیابان هاي امیري، شهرداري و خیابان 
پهلوي س��ابق بود. من آن شب حدود ساعت 9 يا 
9:15 بود كه در خیابان ش��هرداري در حال قدم 
زدن بودم كه صداي داد و فريادي را شنیدم، مردم 
داد مي زدند س��ینما ركس آتش گرفته! چند نفر 
مي گفتند س��ه نفر در آتش سوخته اند.  به سمت 
سینما دويدم . آن شب هم دوربین لوبیتل 12تايي 

همراهم بود. دو حلقه فیلم عكاسي هم داشتم. 
موقعيت سينما ركس چطور بود؟

سینما ركس، سینمايی قديمي بود، فكر مي كنم 
آن زمان س��اختمانش نزديك به 60 س��ال سن 
داشت. اين سینما در طبقه دوم يك پاساژ بود. از 
نظر موقعیت جغرافیايي نزديك به مركز شهرباني 

و آتش نشاني پااليشگاه آبادان بود. 
يكي از داليلي كه براي مشكوك بودن 
حادث�ه آتش س�وزي بيان مي ش�ود، 
عملكرد آتش نش�اني است، به عنوان 

شاهد ماجرا چه ديديد؟
من وقتي رس��یدم م��ردم جمع ش��ده بودند و 
نیروهاي شهرباني هم حضور داشتند و مردم را 
متفرق مي كردند، مردم هم به خاطر نارضايتي از 
عملكرد شهرباني، شروع به شعار دادن كردند. در 
اين حین ماشین آتش نشاني رسید. جالب اين بود 
كه به خاطر اهمیت پااليشگاه آبادان، مجهزترين 
و حرفه اي ترين ماش��ین هاي آتش نش��اني را از 
انگلیس وارد كرده بودند. فاصله مركز آتش نشاني 
تا س��ینما ركس در حالت عادي پنج دقیقه هم 
نیست اما ماشین ها خیلي با تأخیر آمدند و وقتي 

رسیدند مخزن هايشان خالي بود. همین موضوع 
خشم مردم را بیش��تر كرد. بعد سراغ شیرهاي 
آتش نشاني كه در سطح شهر بود رفتند و ديدند 
كه روي شیرهاي آتش نشاني را با سیمان پوشانده 
و به قول معروف »كور« كرده اند كه نشود از آنها 

استفاده كرد! 
بعد از آن چه شد؟

مردم ريختند در سینما را شكستند و نیروهاي 
ش��هرباني از پله ه��ا رفتند باال ك��ه بروند داخل 
سینما، من هم دوربینم را دستم گرفتم و با آنها 
داخل سینما شدم. بوي گوشت سوخته و تعفن 
پیچیده بود. مأموران شهرباني با چراغ قوه هاي 
بزرگ داخل سینما نور مي انداختند. من سريع 
شروع به عكاس��ي كردم. نكته اي كه توجهم را 
جلب كرد اين بود كه بس��یاري از كشته شده ها 
روي صندلي نشس��ته و پاهايش��ان را روي هم 
انداخته بودند، انگار قبل از آتش س��وزي كشته 
ش��ده بودند. يك حلقه عكس گرفتم و از سینما 
بیرون آمدم، س��رهنگ امیني و سرهنگ بیات، 
از شهرباني آنجا بودند، وقتي من را ديدند صدايم 
كردند، امیني گفت عكاس��ي كردي؟ گفتم بله، 
گفت عكس ها را بده، من هم آن حلقه فیلم خالي 
را دادم و فرار كردم. فیل��م را با هواپیما به تهران 

رساندم و  در روزنامه منتشر شد.
چند نفر در فاجعه كشته شدند؟

اول اعالم شد 360 نفر كشته شدند اما من فرداي 
آن روز از م��ردم كه س��ؤال مي ك��ردم خیلي ها 
مي گفتند كه مي خواس��تند آن ش��ب به سینما 
بروند اما سالن پر بوده و بلیت گیرشان نیامده، با 
توجه به ظرفیت 700 نفره صندلي سینما، قاعدتاً 

بايد حداقل 700 نفر از بین رفته باشند. 
انتشار عكس ها دردسر درست نكرد؟

ف��رداي آن روز رفته بودم قبرس��تان و عكاس��ي 
مي كردم كه از ش��هرباني آمدند و  پرس��یدند كه 
رضا خدري كیست؟ فهمیده بودند كه فیلم خام 
بهش��ان داده بودم، از خودم پرس��یدند كه رضا 
خدري كجاس��ت؟ من هم دوستم جلیل صفري 
كه خبرنگار عكاس بود را نشان دادم و از محل فرار 

كردم. صفري را گرفتند و 10 روز شكنجه كردند. 
شما كجا رفتيد؟

اول رفتم ماهشهر و از آنجا مخفیانه آمدم تهران، 
خانه ش��وهر خواهرم، محم��ود مختاريان كه 

صفحه بند كیهان بود و آنجا مخفي شدم. 
اتفاق آتش سوزي س�ينما ركس براي 

پهلوي ها گران تمام شد!
اين اتفاق 20 روز قبل از تظاهرات 17 شهريور رخ 
داد. در 17 شهريور مردم شعار مي دادند: »مسجد 
كرمان را، كتاب قرآن را، ركس آبادان را، ش��اه به 
آتش كشید«! ناراحتي مردم از اين فاجعه بود كه 

آتش انقالب را شعله ور تر كرد. 
س�ؤالي كه هميش�ه مطرح است، اين 

است كه چه كسي سينما را آتش زد؟
در روزهاي بعد از آتش س��وزي، رژيم شاه اعالم 
كرد كه ماركسیس��ت هاي مس��لمان اين كار را 
كرده اند و تقصی��ر را انداخت گ��ردن انقالبي ها، 
مردم، روحانیت و چهره هاي شناخته شده آبادان 
اما معتقد بودند كه كار خود عوامل حكومت بوده 
است، از آن طرف ش��هرباني آبادان اعالم كرد كه 
عوامل خرابكار از بیرون آمده تا شهر آبادان را به 
آشوب بكشند. ساواك هم پشت هم بیانیه مي داد 
و از اينكه خرابكاران به زودي دستگیر مي شوند، 
خبر مي داد. دس��ت آخر گفتند يك معتاد به نام 

تكبعلي زاده، سینما را آتش زده است!
شما كدام روايت را قبول داريد؟

بايد شواهد را كنار هم گذاشت. ساواك آبادان به 
خاطر اهمیت اين شهر يكي از قوي ترين مراكز 
ساواك بود كه تمامی فعالیت ها را زير نظر داشت. 
از آن طرف شهرباني آبادان با آمدن تیمسار رزمي 
كه چند ماه قبل اعتراض طالب قم به ش��هادت 
مصطفي خمیني را سركوب كرده بود بسیار قوي 
بود. شرايط جغرافیايي آبادان هم به نحوي است 
كه با دو پل بهمنش��یر و پل 12، با بیرون ارتباط 
دارد و شهرباني و ساواك به راحتي مي توانستند 
حتي پريدن پرنده در آبادان را زير نظر بگیرند. از 
آن طرف چرا بايد مخزن آب ماش��ین هاي آتش 
نشاني خالي باشد و روي شیرهاي آتش نشاني 
را با سیمان بپوش��انند؟ تكبعلي زاده در دادگاه 
گفت كه گالن 20 لیتري بنزين را برده بوده كه 
اول سینما سهیال را آتش بزند بعد ديده آنجا دو 
پاسبان هستند، ترس��یده، آمده سینما ركس، 
بلیت خريده و گالن بنزين را در سالن خالي كرده 
و آت��ش زده! اوالً يك معتاد چطور مي توانس��ته 
گالن 20 لیتري با خودش بكشد؟ دوم اينكه وقتي 
مردم نتوانستند بلیت بخرند، چطور يك معتاد 
وسط فیلم بلیت گیرش مي آيد؟  در آهني سینما 
را چه كسي از بیرون با زنجیر بست؟ من در جاي 
ديگري هم گفتم كه فاجعه سینما ركس حاصل 
يك كار تیمي و سازماندهي ش��ده بوده است و 
قطعاً قبل از آتش سوزي با انتشار گاز سمي مردم 

كشته يا حداقل ناتوان از حركت شده بودند. 
چرا هيچ اثری از سينما ركس نيست؟

من اين سؤال را از مس��ئوالن بازسازي آبادان 
پرسیدم كه چرا بقاياي س��وخته سینما ركس 
را از صحنه روزگار حذف كرديم تا اثر جرم شاه 
را پاك كنیم؟ در حالي كه بايد آن س��اختمان 
سوخته به عنوان موزه جنايت شاه حفظ مي شد 
تا مردم شاهد يكي از هولناك ترين فجايع قرن 
باشند. از آن طرف بايد پرسید چرا سالروز سینما 
ركس را ك��ه در اوايل انق��الب در تقويم ها بود، 

امروز حذف كرده اند؟

من اين س��ؤال را از مس��ئوالن بازس��ازي 
آبادان پرسيدم چرا بقاياي سوخته سينما 
ركس را از صحنه روزگار حذف كرديم تا 
اثر جرم ش��اه را پاك كني��م؟ در حالي كه 
بايد آن ساختمان سوخته به عنوان موزه 
جنايت شاه حفظ مي شد تا مردم شاهد 
يكي از هولناك ترين فجايع قرن باش��ند

گفت وگوي »جوان« با خبرنگاري كه شاهد فاجعه آتش سوزي سينما ركس آبادان بوده 

سینماركسبایدموزهجنایاتشاهميشد

      فرزين ماندگار
 همكار س�ابق بي بي س�ي با مخاط�ب ق�رار دادن ارژنگ 
اميرفضلي نوش�ت: كاش حاال ك�ه مغز خ�ود را در اختيار 
دشمن قرار داده ايد، حرف دشمنان را به زبان اصلي بخوانيد. 
علي علیزاده، فعال و نويسنده سیاس��ي كه خارج از كشور به سر 
مي برد در واكنش به ويدئوي تحقیرآمیزي كه ارژنگ امیرفضلي، 
بازيگر س��ینما و تلويزيون درباره ايران و درياي خزر منتشر كرده 
اس��ت، مي نويس��د: آقاي ارژنگ امیرفضلي. ديدم كوچك شدن 
مرزهاي ايران را مسخره  كرده  و به صورت ضمني گفته ايد جمهوري 
اسالمي درياي خزر را هم واگذار كرده، نمي دانم نیت تان چه بوده 
اما مطمئنم منبع اطالعات و تحلیل هايتان يا مستقیماً آمدنیوز و 
بي بي سي و من وتو بوده يا كساني كه متاثر از گفتمان اينها هستند. 
كاش حاال كه مغز خود را در اختیار دش��من ق��رار داده ايد، حرف 
دش��منان را به زبان اصلي بخوانید. تمام اتاق فكرهاي س��عودي، 
اس��رائیلي، امريكايي و بريتانیايي مي گويند ايران هرگز در تاريخ 
250 س��اله تا اين حد از نظر دفاعي قوي نب��وده و نفوذ منطقه اي 
نداشته. يك مقاله به انگلیسي، عربي، عبري يا فرانسوي بخوانید كه 
اغلب تحلیلگران جهاني مي گويند ايران عمال مرزهاي امپراطوري 
صفوي را احیا كرده است. جناب امیرافضلي. با شما هیچ خصومت 
شخصي ندارم اما صريح بگويم شرم بر رفتار شما باد كه اين رفتار 
يك رانتخوار بي مسئولیت است نه يك شهروند مسئول. شهروند 
مسئول مي پرسد من براي ايران چه كار كرده ام يا در اين روزهاي 
س��خت جنگ رواني و اقتصادي چه مي توانم بكن��م. نه اينكه به 
جمعیت اذهان تحريك شده   توسط دش��من بپیوندد و سنگي به 

وطن بیندازد و هنرش را در خدمت تحريك بیشتر افكار عمومي 
براي سنگ اندازي نامنصفانه قرار دهد. آقاي امیرفضلي! مرزهاي 
واقعي ايران در 250 سال گذشته هرگز اينگونه وسیع نبوده و ما 
در چند صدسال اخیر هرگز به مديترانه متصل نبوده ايم كه امروز 
به واسطه عراق و سوريه و لبنان هس��تیم و به واسطه متحدانمان 
هرگز دروازه ورودي درياي سرخ را كنترل نكرده بوديم. يك سفر 
به لبنان و عراق و س��وريه برويد تا مرزهاي واقعي ايران را ببینید. 
آقاي امیرفضلي! مرزهاي ايران اما اگر وسیع است، به واسطه 220 
هزار شهیدي است كه دست خالي جنگیدند تا صدام يك متر خاك 
نگیرد و مدافعان حرمي كه هیچ جايي در سخن شما ندارند. اگر به 
احترام قهرمانان وطن نمي ايستید، استقالل و اقتداري كه محصول 
خونشان است را تمسخر نكنید. مي دانید كه امروز دشمن دورتادور 
اذهان ايرانیان را محاصره كرده. مي دانید كه ترامپ و بن س��لمان 
و نتانیاهو رسماً از تحمیل جنگ رواني و رسانه اي به ايران سخن 

مي گويند و شما دقیقا در زمین دشمن بازي مي كنید.

همكار سابق شبكه بي بي سي به ارژنگ اميرفضلي:

حرف دشمنان را به زبان اصلي بخوانيد

چرا روحاني و برخي رسانه هاي اصالح طلب نخواستند فوت ضياءالدين دّري را ببينند

 بايكوت كارگردان »كيف انگليسي«
پس از مرگش هم ادامه دارد

      مصطفي شاه كرمي
رئيس جمه�ور در حالي روز گذش�ته براي درگذش�ت 
ع�زت اهلل انتظام�ي پي�ام تس�ليت ص�ادر كرد ك�ه از 
صدور پيام مش�ابه ب�راي كارگ�ردان كيف انگليس�ي 
كاماًل پرهي�ز كرده اس�ت. اين رويكردي ب�ود كه اغلب 
روزنامه ه�اي اصالح طل�ب ه�م از خ�ود نش�ان دادند. 
واقع�ًا چ�را بايد ي�ك كارگ�ردان آث�ار ملي ك�ه از قضا 
توانس�ته مخاطبان زي�ادي را ني�ز با خود هم�راه كند و 
چهره اي نام آش�نا و ش�ناخته ش�ده تلقي مي ش�ود در 
نگاه برخي سياس�تمداران مورد بي اعتنايي قرار بگيرد.  
رئیس جمهور با پرهیز از صدور پیام تس��لیت براي درگذشت 
كارگردان فقید، مرحوم سیدضیاءالدين دّري تراز جديدي از 
كیفیت برخورد سیاسي با درگذشتگان را به نام خود ثبت كرد. 
صدور پیام هاي عرض تسلیت براي درگذشت مرحوم عزت اهلل 
انتظامي و سیدضیاءالدين دّري از جمله آداب ايراني- اسالمي 
اس��ت كه در بازه زماني قبل از اسالم تا همین امروز بین مردم 
رايج بوده است. افراد غیر مسلم زيادي هستند كه با فوت رقبا يا 
حتي دشمنان شان، نگاه رقابتي و خصمانه را در احترام گذاشتن 
به بازماندگان و حتي ش��خص متوفی دخالت نمي دهند و به 
حداقل هاي اخالقي و انساني در اين گزاره عمل مي كنند، مگر 

اينكه فرد متوفي شخصي در حد صدام و هیتلر باشد!
چند روز از درگذش��ت دو چهره برجسته س��ینما و تلويزيون 
كش��ورمان مي گذرد اما برخي مدعیان زنده ب��اد مخالف من 
و رسانه هايش��ان حتي حاضر به گفتن يك تس��لیت خشك و 
خالي براي درگذش��ت كارگردان كیف انگلیسي نشده اند. اگر 
قرار باشد لیستي از افرادي كه براي صدور پیام تسلیت توجه 
ويژه اي به پیشینه و عملكرد سیاسي اموات دارند، قطعا برخي 
از تئوريسین ها، چهره هاي شاخص و نخبگان داراي رسانه در 
میان طیف به اصطالح »میانه رو« ي��ا اصالح طلب را مي توان 
مشاهده كرد. واقعیت تلخ اين اس��ت كه بي اعتنايي نسبت به 
فوت ضیاءالدين دّري يك عقبه دارد كه مي توان ريش��ه آن را 
در دوران پخش سريال كیف انگلیسي از تلويزيون همزمان با 
روي كار آمدن دولت موسوم به اصالحات و مجلس ششمي ها 
جست وجو كرد. دّري در گفت و گويي كه سال پیش با »جوان« 
انجام داد به برخي از اين موارد اش��اره كرده ب��ود: »من فیلم 
ضدجنگ نمي سازم، من در فیلمم سیاست هاي استعماري را 
مي زنم، سیاست هايي كه ايران را وابسته مي كند مورد حمله قرار 
مي دهم. عده اي اين را دوست ندارند، علني هم عنوان نمي كنند. 

روششان اين است كه آدم را بايكوت مي كنند... آن زمان فكر 
مي كردند كیف انگلیسي براي اين ساخته شده تا روشنفكران 
و تحصیلكرد گان خارج از كش��ور را زير سؤال ببرد. در صورتي 
كه نگاه من اي��ن نبود، حرف من چیز ديگ��ري بود. من خودم 
تحصیلكرده خارج از كشور بودم. اينها سوء برداشت نیست، اينها 
مواضع تنگ نظرانه است، چون آن زمان دولت دوم خرداد روي 
كار بود و خیلي از آنها در حد فاص��ل پايان جنگ تا دولت دوم 
مرحوم آقاي هاشمي مزايايي كسب كردند و براي تحصیل به 
خارج از كشور رفتند و آن زمان مدعي اصالحات بودند، بیشتر به 
اينها برخورده بود... اين در طول تاريخ پارلمان كشور بي سابقه 
اس��ت كه نمايندگان مجلس )شش��م( در بیش از 130 نطق 
پیش از دستور به كیف انگلیسي حمله كردند... اگر اين سريال 
در دوره پیش از دوم خرداد پخش مي ش��د، احتماالً همه آنها 
]اصالح طلبان[ دفاع مي كردند... ]در ابتداي دولت تدبیر و امید[ 
با آقاي ايوبي رابطه بدي نداشتم. سه سال عضو شوراي پروانه 
نمايش بودم... همزمان فیلمنام��ه اي ارائه دادم كه موضوعش 
همان دوره ]تاريخي رخدادهاي سريال[كیف انگلیسي بود. در 
شوراي فارابي تصويب هم شد ولي به ما مساعدت ندادند، حتي 
نزد آقاي علي جنتي هم رفتم، آقاي جنتي گوشي را برداشت 
براي حرف زدن با آقاي ايوبي همین كه گوش��ي را برداش��ت 
گفت باشه... باش��ه... و گوشي را گذاش��ت و گفت: شما عضو 
شوراي راهبردي سینما ]در دولت قبل[ بوديد؟ از شما انتظار 
نداشتیم و از اين حرف ها]!؟[... ولي متأسفانه نگاه آقاي ايوبي به 
اين مسئله جناحي بود. من فیلمنامه هاي زيادي دارم، دوست 
ندارند من كار كنم. ظاهراً دست روي نقاط حساسي گذاشته ام. 
عده اي ترجیح مي دهند درباره مسائل استراتژيك يا كار نشود 
يا كار اصیل ساخته نشود و خیانت به فرهنگ كشور از همین جا 

نطفه اش منعقد مي شود.«

حكمت52

س�زاوار ترين مردم به عفو 

كردن، تواناترين ش�ان به 

هنگام كيفر دادن است.

محمد گلريز مطرح كرد

موسيقي انقالبي تقريباً به كمترين آمار توليد رسيده است

   علي موحد
خواننده پيشكس�وت موس�يقي انقالب ضمن تبيين جايگاه 
موس�يقي در فعاليت هاي فرهنگ�ي- هنري كش�ورمان طي 
40 سال گذشته گفت: توجه به موس�يقي انقالبي پس از پايان 
جنگ كمرنگ شد و تقريبًا به كمترين آمار توليد رسيده است. 
محمد گلري��ز در اين باره به مه��ر توضیح داد: پی��روزي انقالب 
اس��المي موجب تحوالت زيادي در عرصه موس��یقي شد و آثار 
ماندگاري تولید ش��د كه هركدام مي تواند به عنوان بهترين آثار 
تاريخ موسیقي كشور لقب بگیرد. اين جريان به درون دوران جنگ 
تحمیلي رفت و در همان جا نیز توانست به رشد خود ادامه دهد و 
آنچنان در بطن جامعه رسوخ پیدا كرد كه خیلي ها موسیقي بعد 
از پیروزي انقالب را با آثار ماندگار اين دوره مي شناس��ند. دوران 
هشت سال دفاع مقدس كه پايان گرفت روند موسیقي نیز شكل 
ديگري پیدا كرد و هرچه گذشت آثار ماندگار دغدغه مند انقالبي 
كمتر شد. اين خواننده پیشكسوت موسیقي انقالب گفت: جنگ 

كه تمام شد گويي مسئوالن هم خیلي مسائل را فراموش كردند 
و حاال كار به جايي رسیده كه موسیقي انقالبي تقريبا به كمترين 
آمار تولید رسیده است و موس��یقي هاي مبتذل از داخل و خارج 
كش��ور به ذهن جوانان ما تحمیل مي ش��ود. موسیقي غالب اين 
روزها نه تنها رگه هايي از جريان دغدغه مند انقالب اسالمي را دارا 
نیست بلكه موسیقي هايي را مي شنويم كه اصاًل زيبنده نام ايران 
و ايراني هم نیست. گلريز با بیان اينكه ديگر واكنش هاي رسانه اي 
دغدغه مندان موسیقي انقالب هم تاثیر چنداني براي توجه دادن 
به مسائلي از اين دست ندارد، اظهار كرد: فرمايشات مقام معظم 
رهبري در حوزه هنر انقالب طي سال هاي اخیر بهترين چراغ براي 
رس��یدن به مقصد مطلوب در حوزه موسیقي انقالب است و من 
فكر مي كنم در 40 سالگي انقالب تنها وظیفه اي كه به عهده اهالي 

موسیقي است توجه به همین بیانات است. 
اي��ن خواننده پیشكس��وت اضافه ك��رد: در كنار اينه��ا توجه به 
دستاوردهاي انقالب اسالمي يكي ديگر از مأموريت هايي است كه 
هنرمندان دغدغه مند بايد به آن توجه كنند، اما مي دانم گفتن اين 
نكات چندان ثمري ندارد زيرا تا زماني كه در حوزه مديريتي كشور 
دغدغه اي براي بهبود اوضاع وجود نداشته باشد همچنان موسیقي 
مبتذل در رأس سبد ش��نیداري مخاطبان خواهد بود. ما گويي 
نمي دانیم كه وارد يك جنگ تمام عیار با دشمن شده ايم؛ دشمني 
كه در جنگ فرهنگي موفق عمل كرده است. وي در پايان صحبت 
هايش گفت: دشمن مي خواست و مي خواهد كه ارزش هاي انقالب 
اس��المي و دفاع مقدس هر روز كمرنگ تر شود. بیايیم باور كنیم 

»فرهنگ فراموشي« انقالب را تهديد مي كند.

علي نصيريان در مراسم تشييع آقاي بازيگر:
 عزت جان! من به عهدم وفا كردم 

ولي تو ما را تنها گذاشتي
علي نصيريان در مراس�م تش�ييع عزت اهلل انتظامي بازيگر فقيد سينماي 
ايران گفت: يك ش�بي دور ه�م بودي�م و انتظامي به من گف�ت مي خواهم 
وقتي ُمردم س�ر قبرم آواز بخواني. اين بازيگر س�پس تصنيفي را خواند و 
عنوان كرد: عزت جان! من ب�ه عهدم وفا كردم ولي تو ما را تنها گذاش�تي. 
 نصیريان در ادامه گفت: از ش��ما كه به اينجا آمده ايد تشكر و قدرداني مي كنم. 
عزت اهلل هنرمند ملي ايران بود. او متعلق به ملت اس��ت و با جان و روح خودش 
بر نقش هايش دمید و آنه��ا را تصوير و تجس��م كرد و اي��ن روح و جاني كه در 
نقش هايش دمیده بود بر دل مردم نشس��ت و ماندگار ش��د. او نمرده بلكه زنده 
است. اين بازيگر پیشكسوت خطاب به پیكر انتظامي گفت: من نمي خواستم براي 
تشییع تو بیايم بلكه مي خواستم دوباره با هم نقش آفريني كنیم. او متعلق به ملت 
اس��ت و با جان و روح خودش بر نقش هايش دمید و آنها را تصوير و تجسم كرد. 
اين بازيگر عنوان كرد: ما جمعي از بازيگران بوديم كه در سال هاي 39 و 40، جوان 
شوخ طبعي به جمع مان پیوست و همكارمان شد و پس از مدتي با من همگروه 
شد و نمايش هايي اجرا كرديم كه عزت ستاره آنها بود. درخشش استعدادش در 
نمايش هاي ايراني نشان داده و معرفي شد و وقتي در سال 44 تئاتر سنگلج آغاز 

به كار كرد ما با هم همكاري مي كرديم. 
بنابر اين گزارش حجت االس��الم دعايي بر پیكر عزت اهلل انتظامي نماز خواند و 
پیكر عزت اهلل انتظامي در كنار مزار حبیب اهلل كاسه ساز از تهیه كنندگان سینما 

در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( آرام گرفت.

آيين رونمايي از مستند و كتاب شهيد منا 
 آيين رونمايي از مستند و كتاب »شهيد مرجان نازقليچي« 
از ش�هداي فاجعه منا، در برنامه »سينما روايت« انجام شد. 
شهید مرجان نازقلیچي فرماندار بندر تركمن و سومین فرماندار 
زن جمهوري اسالمي ايران بود كه در جريان فاجعه منا به شهادت 
رسید. اين شهید واالمقام سال گذشته به عنوان يكي از شهداي 
شاخص كشور معرفي شد. آيین رونمايي از كتاب زندگینامه و 
خاطرات اين شهید گرانقدر با عنوان »كعبه بوي بهشت مي دهد« 
كه از تازه ترين آثار انتش��ارات روايت فتح است. مستند »رؤياي 
مرجان« ساخته محسن اسالم زاده كه با سرمايه گذاري سازمان 
بسیج مستضعفین تولید شده اس��ت. اين برنامه روز گذشته با 
حضور جمعي از مسئوالن و خانواده شهید نازقلیچي، نويسنده 
كتاب زندگینامه شهید و محس��ن اسالم زاده كارگردان مستند 

»رؤياي مرجان« برگزار شد. 
............................................................................................................

 افشاگري رزاموند پايك
درباره عريان شدن براي تست بازيگري!

رزاموند پايك ستاره فيلم »دختر گمش�ده« ديويد فينچر 
در جديدترين مصاحبه اش درباره درخواس�ت غيراخالقي 
تهيه كنندگان فيل�م »روزي ديگر بمي�ر« )محصول 2002( 
دست به افشاگري زده است. به گفته پايك، او در آن زمان 21 
ساله بوده كه حاضر نشده هنگام تست بازيگري برهنه شود. 
 بازيگر 39 س��اله انگلیس��ي در ي��ك مصاحبه صوت��ي تجربه 
شخصي اش در مواجهه با درخواست هاي غیر اخالقي در دنیاي 

سینما را به اشتراك گذاشته است.
به عقی��ده پاي��ك، خ��ودداري او از عم��ل كردن به خواس��ته 
تهیه كنندگان باعث شد احترام شان برانگیخته شود و نقش اول 

زن بیستمین فیلم جیمز باند را به پايك بدهند. 
س��تاره »دختر گمش��ده« در يادآوري خاطره اش از آن دوران 
گفته: »اولین بار كه تست بازيگري دادم براي يكي از فیلم هاي 
جیمز باند بود و خاطرم هست كه بهم گفتند بايد لباس هايم را 
درآورم و برهنه نقشم را اجرا كنم. نمي دانم چطور اين مسئله را 
با خودم حل كردم و اين قدرت ذهني را از كجا  آوردم كه گفتم 
امكان ندارد دست به چنین كاري بزنم و اجازه بدهم فیلم ضبط 
شده ام در سراسر لس آنجلس پخش شود و بر مبناي آن درباره ام 

قضاوت كنند.« 
اس��توديوي متروگلدوين ماير )ام ج��ي ام( پخش كننده فیلم 
»روزي ديگر بمیر« هنوز به اظهارات پايك هیچ واكنشي نشان 

نداده است. 
............................................................................................................

 بازسازي سفارت امريكا 
در شهرك سينمايي غزالي 

 تهي�ه كنن�ده س�ريال »نف�وذ« گفت: س�اخت دك�ور در 
ش�هرك غزالي ادام�ه دارد و اين روزها مش�غول س�اخت 
ديوار سفارت امريكا در شهرك س�ينمايي غزالي هستيم. 
»محس��ن علي اكب��ري« تهی��ه كننده س��ريال »نف��وذ« به 
كارگرداني جواد شمقدري گفت: بیش از نیمي از تصويربرداري 
سريال »نفوذ« انجام شده است و اين روزها گروه تولید در ساوه 
مش��غول به كار هس��تند و تدوين و تري جي نی��ز به صورت 

همزمان انجام مي شود. 
وي ادامه داد: به تازگي حضور بازيگران اسكاتلندي- انگلیسي در 
سريال نفوذ قطعي شده است. اولین نفر از اين بازيگران خارجي 
تا دو هفته ديگر جلوي دوربین خواهد رفت. سه نفر ديگر كه از 
بازيگران مربوط به سايت جاسوسي كبكان هستند از دو ماه ديگر 

بازيشان آغاز مي شود. 
همچنین دو نفر باقي مانده در نقش س��فیر و معاون س��فیر در 
سفارت امريكا مقابل دوربین خواهند رفت. آخرين بازيگري كه 
به گروه نفوذ اضافه شد، امیرمحمد زند بود و در فازهاي بعدي كه 

وارد سفارت مي شويم بازيگران جديدي هم خواهیم داشت. 
............................................................................................................

 »قزوه« كتابي درباره شاعر هندي 
عاشق اهل بيت)ع( مي نويسد

عليرض�ا ق�زوه مدي�ر مرك�ز آفرينش ه�اي ادب�ي ح�وزه 
هن�ري كتاب�ي ب�ا محوري�ت دكت�ر دهرميندرن�ات، 
مي نويس�د.  هندوس�تان  نام�ي  و  ب�زرگ  ش�اعر 
قزوه به واسطه حضور چند ساله اش در كشور هند و رفت وآمدهاي 
بسیار و معاشرت با اين شاعر عالقه مند به اهل بیت)ع(، خاطرات 
بسیاري از اين شاعر نامي دارد، از اين رو اثري درباره وی تألیف 
خواهد كرد. دهرمیندرنات چند سال پیش در نیمه ماه مبارك 
رمضان و همزمان با ديدار ش��عرا با مقام معظ��م رهبري قطعه 

شعري تقديم به امام حسین )ع( كرد. 
  دهرمیندرنات با وجود آنكه استاد دانشگاه بود و قريب 80سال 
عمر داشت بسیار س��اده زيس��ت بود و در مدت اقامت در هند 
چهار كتاب ارزشمند ش��عر و تحقیق در موضوع حضرت رسول 
اكرم)ص(، موال علي)ع( و امام حسین)ع( و ديگر ائمه بزرگوار)ع( 
نوشت. اين شاعر هندي در آخرين مراسم انجمن ادبي بیدل در 

دهلي نیز شعري براي امام خمیني)ره( خوانده بود.

    دیده بان رضا   پارسا


