
گزارش
 مجلس »تعزیه« در باغ هنر

 خانه هنرمندان ایران برپا می شود
گــروه تعزیه خوانی »کانون کهربــای تعزیه« دهه 
اول مــاه محرم در باغ هنر خانه هنرمندان ایران به 

اجرای تعزیه می پردازند.
با فرارســیدن ماه محرم، بــاغ هنر خانه هنرمندان 
ایــران میزبان هنرمنــدان تعزیه خوان می شــود. 
مجلــس تعزیه دهه اول محرم از ۸ تا ۱۷ مرداد در 
باغ هنر خانه هنرمندان ایران، هر شــب از ساعت 
۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ میزبان عالقمندان و ســوگواران 
حضرت سیدالشــهدا )ع( خواهد بود. گروه »کانون 
کهربای تعزیه« به سرپرســتی مجید خسروآبادی 
اجرای ایــن برنامه را برعهده خواهد داشــت. این 
مجالس تعزیه خوانی همزمان با دهه نخســت ماه 
محرم و با تعزیه »شــهادت حضرت شاه چراغ« در 
روز اول آغــاز و با تعزیه »شــهادت حضرت هانی 
بــن عــروه« در روز دوم دنبال می شــود. مجالس 
تعزیه »شــهادت حضرت مسلم«، »شهادت طفالن 
مسلم«، »شــهادت حر ریاحی«، »شهادت طفالن 
زینب )س(« و »شــهادت حضــرت علی اکبر )ع(« 
نیز در روزهای ۳ تا ۷ محرم اجرا خواهد شــد. بنا 
بر سنت مجالس تعزیه خوانی اجرای روز هشتم به 
تعزیه »شــهادت حضرت عباس )ع(« و اجرای روز 
نهم به تعزیه »شهادت امام حسین )ع(« اختصاص 
خواهد داشت. این مجالس تعزیه خوانی در روز دهم 
و با اجرای تعزیه »بازار شام« به پایان خواهد رسید.

حضــور در این مجالــس تعزیه خوانی برای تمامی 
عالقه مندان و دلدادگان آیین های هنری عاشورایی 

آزاد خواهد بود.

جزئیاتی از مجوزهای جدید ساترا
»بهشــت تبهــکاران« مســعود جعفری جوزانی و 
»چیدمانه« سیدجواد هاشــمی از شورای تولید و 

انتشار ساترا مجوز گرفتند.
جلســه شــورای انتشــار ســاترا با حضور اعضای 
حقیقــی و حقوقی روز چهارشــنبه پنج مردادماه 
ســاعت ۱۳.۳۰ در ســاترا تشکیل شــد و شورا با 
انتشار برنامه »چیدمانه«به تهیه کنندگی سیدجواد 
هاشــمی در رسانه »فیلم ناب« موافقت کلی انجام 
داد. در این جلســه برنامه »اول شــو« دیگر برنامه 
رســانه »فیلم نــاب« نیز مورد بررســی اعضا قرار 
گرفت. همچنین بعد از ظهر روز چهارشنبه گذشته 
شورای صدور مجوز تولید سریال، با حضور اعضای 
حقیقی و حقوقی در ســاترا تشکیل شد و اعضای 
شــورا به بررســی طرح ها و فیلمنامه های وصول 
شــده به دبیرخانه شــورا پرداختند. در این جلسه 
با طرح فیلمنامه ســریال »بهشــت تبهکاران« به 
نویسندگی مســعود جعفری جوزانی موافقت شد و 
»قمارباز«  و  فیملنامه »طاغی«، »سانفرانسیسکو« 
مورد بررســی اعضا قرار گرفت و مقرر شد جلسات 
کارشناســی با نویســندگان برگزار شــود. یکی از 
وظایف اصلی ســاترا حمایت و تســهیل گری برای 
تولید و انتشــار محتوای بومی ســالم و متناسب با 
نیاز فرهنگی خانواده ایرانی و اســالمی است و در 
همین راســتا جلسات شورای انتشــار و تولید به 
صورت منظم و هفتگی در ســاترا برگزار می شــود 
و طرح هــای تولیــد برنامه و همچنیــن طرح ها و 
فیلمنامه ســریال های وصول شــده بــه دبیرخانه 
 معاونــت پایــش و نظــارت، مورد بررســی اعضا 

قرار می گیرد.

 نگاهی آماری 
به نمایش های تماشاخانه  ایران شهر

آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش هایی که تیر 
ماه ۱4۰۱ در ســالن های مجموعه ی تماشاخانه ی 

ایران شهر به روی صحنه رفت اعالم شد.
به گــزارش روابــط عمومــی و امور بیــن  الملل 
تماشاخانه ایران شهر، آمار فروش و تعداد تماشاگران 
نمایش های عنوان موقــت: براش، پالس پالس به 
تــوان ۲، تلفات و پناه کاه که تیر ماه ســال جاری 
در سالن های استاد سمندریان و استاد ناظرزاده ی 
کرمانــی به روی صحنه رفتند بــه تفکیک اجراها 
مشــخص شــد.  نمایش »عنوان موقت: براش« به 
کارگردانی نرگس هاشــم پور که از روز سوم تیرماه 
در سالن اســتاد حمید سمندریان با ظرفیت ۱5۰ 
تماشــاگر و قیمت بلیت ۱۰۰ هــزار تومان به روی 
صحنه رفت؛ با ۲5 اجرا تا تاریخ ســوم مرداد ماه و 
با میزبانی از ۱659 تماشاگر، فروشی معادل ۱۰5 
میلیون و ۷4۰ هزار تومان داشــته اســت. نمایش 
»پالس پالس به توان ۲« به کارگردانی مشــترک 
نیما شعبان نژاد و سعید دشتی که از روز دوازدهم 
تیر ماه در ســالن استاد حمید سمندریان با قیمت 
بلیت ۱۰۰ و ۱۳۰ هزار تومان به روی صحنه رفت؛ 
با ۳5 اجرا تا تاریخ هفتم مرداد توانست با میزبانی 
از 5۳۳۰ تماشــاگر به فروش 5۸5 میلیون و 95۰ 
هزار تومان دســت پیدا کند. نمایش »پناه کاه« به 
کارگردانــی فرید قادرپناه کــه از روز دوم تیر ماه 
در سالن استاد ناظرزاده ی کرمانی با ظرفیت ۲۱۲ 
تماشــاگر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان به روی 
صحنــه رفت؛ بــا ۲6 اجرا تا تاریخ ســوم مرداد با 
میزبانی از ۱99۲ تماشــاگر، فروشی معادل ۱۸۲ 
میلیون و 544 هزار تومان داشــته است. اجراهای 
نمایش »پنــاه کاه« تا تاریخ چهاردهــم مرداد ماه 
تمدید شده اســت. نمایش »تلفات« به کارگردانی 
علی رضــا معروفی که از روز دوم تیرماه در ســالن 
استاد ناظرزاده ی کرمانی با قیمت بلیت ۱۰۰ هزار 
تومان بــه روی صحنه رفت؛ بــا ۲5 اجرا تا تاریخ 
سوم مرداد توانســت با میزبانی از ۱۱۷۱ تماشاگر 
به فروشــی معادل ۸۳ میلیون و ۷6۰ هزار تومان 

دست پیدا کند.

اخبــــار

بـه  اشـاره  ضمـن  سـینما  کارگـردان  مجیـدی  مجیـد 
دشـواری سـاخت فیلم های مذهبـی، از برخورد سـلیقه ای 

متولیـان حـوزه فرهنـگ و هنـر به شـدت انتقـاد کـرد.
بـه گـزارش مهـر، مجیـد مجیـدی کارگـردان سـینما در 
»تصویـر  سـوگواره  پوسـتر  از  رونمایـی  مراسـم  حاشـیه 
دهـم« در جمـع خبرنـگاران حاضـر شـد و گفـت: همـه 
آثـار سـینمای مـا چـون بـه انسـان می پـردازد بـه نوعـی 
اخالقـی  و  انسـانی  اسـت. هـر چیـزی در حـوزه  دینـی 
تعریـف می شـود بـه نظـرم در حـوزه دیـن اسـت. پـس 
مـا  پرداخـت.  نبایـد  دینـی  مسـایل  بـه  فقـط مسـتقیم 
می بینیـم کـه معصومیـن )ع( بـرای هدایـت بشـری آمده 
بودنـد، پیامبـر )ص( آمدنـد کـه اخالق و فطرت بشـری را 
زنـده کننـد، بنابرایـن پرداختـن بـه موضوعـات اخالقی و 
حتـی مسـایل اجتماعـی کـه منتهـی بـه مسـایل اخالقی 
بـه  اسـت.  دینـی  نـگاه  از  امیـد می شـود، جلوه هایـی  و 
لحاظ شـکلی سـاخت فیلم دینی و مذهبـی و تاریخی کار 

سـختی اسـت. االن هـم اصـاًل شـرایط مهیـا نیسـت.
وی دربـاره حواشـی فیلـم »رسـتاخیز« سـاخته احمدرضا 
درویـش هـم گفت: به هـر حال اساسـاً پرداخت مسـتقیم 
بـه مسـایل دینـی و مذهبـی کار سـختی اسـت، دسـت و 
بـال هم بسـته اسـت. به جهـت متن و تصویـر و اجرا ورود 
بـه ایـن حوزه ها سـخت اسـت از همه جهت سـاخت فیلم 
تاریخـی سـخت اسـت. برای فیلـم محمـد )ص( هم هفت 
سـال از عمرمـان را گذاشـتیم کـه البتـه بـرای مـا مایـه 
افتخـار بـود ولی واقعیت این اسـت که کار سـختی اسـت.
مجیـدی گفـت: در ایـن میـان تنهـا بحـث مالـی مطـرح 

نیسـت بلکـه تفسـیرها و قرائت هـا هـم موثـر اسـت.
ایـن کارگـردان مطـرح کـرد: اصـل کار در دسـت متولیان 
اسـت، وقتـی متولیـان فرهنگـی مـا اساسـاً بـا ایـن مقوله 
بـه شـکل شـعاری برخـورد می کننـد و بنـا ندارنـد یـک 
ابالغیـه  و  دسـتور  فقـط  باشـند،  داشـته  جـدی  برنامـه 

می دهنـد. مثـاًل وزیـر می گویـد امسـال چنـد فیلـم فاخـر 
خواهیـم سـاخت. آن را در حد سـفارش کاال می دانند و به 
درسـتی تبییـن نمی کننـد. جایـگاه متولیـان فرهنگـی ما 
اشـتباه اسـت کسـانی که در راس امور هسـتند اشـتباهی 
آمده انـد و اشـتباهی گماشـته شـده اند. گرچـه آدم هـای 
خوبـی هسـتند اما ایـن کاره نیسـتند. ما هیچوقـت متولی 
فرهنگـی خوبی نداشـته ایم، البتـه به غیـر از دوره هایی که 
آنهـا هـم امکانش را نداشـتند. پس در ایـن زمینه ها متولی 
باید برنامه داشـته باشـد و هدفمند باشـند اما آن ها شـروع 
بـه بیانیـه دادن می کننـد و فکـر می کننـد پادگان اسـت و 

می تواننـد همـه را عیـن سـرباز بـه خـط  کنند.
بـه  واکنـش  ایـن سـوال کـه در  بـه  پاسـخ  مجیـدی در 
کاریکاتـور دانمارکـی فیلـم محمـد )ص( را سـاخت و آیـا 
قرار اسـت دربـاره »عنکبوت مقدس« هـم کاری کند یا نه، 

اظهـار کـرد: جریان را اینچنین کوچک نکنیـد. ما تحت آن 
عنـوان فیلـم پیامبر را نسـاختیم، ما نمی خواسـتیم جوابیه 
از ایـن صحبت هاسـت. مـا  بدهیـم. شـأن موضـوع اجـل 
گفتیـم قرائتـی که از اسـالم وجود دارد قرائت غلطی اسـت 
و بخش عمده آن سیاسـی اسـت که یک اسـالم هراسی در 
سـال های سـال در دنیـا کلیـد زده شـده و همچنـان ادامه 
دارد. قرائت هـای دیگـر هـم داشـتند کـه منجـر بـه داعش 
شـد. مـن بـه عنـوان یـک هنرمنـدی کـه بـاور و اعتقـاد 
داشـتم احسـاس کردم باید کاری کنیم، باید اثری بسـازیم 
کـه بتوانیـم در مقابـل آن جریـان فکـری نـگاه دیگـری را 
بدهیـم اینکـه راه بیفتیـم شـعار بدهیـم و داد بزنیـم کار 
بایـد  نیسـت. دربـاره »عنکبـوت مقـدس« هـم  درسـتی 
بگویـم مـا خیلـی بی سـلیقگی کردیـم. مـن فیلـم را ندارم 
و بـه جهـت هنـری نمی توان قضـاوت کرد امـا مطمئنم اثر 

سـخیفی اسـت مـا در مواجهـه بـا این فیلـم خیلی اشـتباه 
کردیـم و بیشـتر مبلـغ آن شـدیم. یعنـی اینقدر سـطحش 
نـازل بـود کـه نبایـد بـه آن می پرداختیـم. در اینکـه بایـد 
به فکر باشـیم شـکی نیسـت، ولـی ما فقط منتظـر محکوم 
کـردن هسـتیم بـه نظـرم بایـد یـک وزارتخانـه تشـکیل 
بدهیـم بـه منظـور محکـوم کـردن دیگـران! وزارت ارشـاد 
بیشـتر در بخـش محکـوم کـردن فعـال اسـت تـا بخواهـد 

اثـری یـا نگاهـی را بـرای جامـع تبییـن کند.
مجیـدی دربـاره سـختی سـاخت فیلـم دینـی عنـوان کرد: 
ایـن سـختی تنهـا به جهـت ممیزی نیسـت بلکـه به جهت 
نـوع پرداخت اثر هم هسـت. همـت، امکانات و شـرایطش را 
می خواهـد به نظرم شـرایط ما و سـینمای ما ایـن ظرفیت را 
در حـال حاضـر نـدارد، فیلم پیامبـر هم ابتدا با لطـف خدا و 
سـپس با تالش فردی دوسـتان سـاخته شـد اگر سفت پای 
کار نمی ایسـتادیم شـاید آن اثـر هـم در متـن باقـی می ماند 
چـون در ایـن میـان تنهـا بحـث بودجـه مطرح نیسـت. وی 
دربـاره اینکـه به دلیل اعتماد نهادها به او می تواند از سـختی 
مسـایل مذهبی در امان باشـد، گفت: در این باره هیچ کسـی 
در امـان نیسـت حتـی خود علما هـم در امان نیسـتند مثاًل 
می بینیـم کـه در یـک بحـث مذهبـی برخـی علمـا نظـران 
متفاوتـی دارنـد ایـن حـوزه و این سـاحت، سـاحتی نیسـت 
کـه چـون شـما را می شناسـند بخواهنـد از همـان ابتـدا به 
شـما کارت سـبز نشـان بدهند مسـایل مختلفی وجود دارد 
کـه یکـی از آن ها محتواسـت، بخش های دیگـر همان بخش 
هنـری اسـت کـه چگونـه فیلم هنـری بسـازیم وگرنـه فیلم 

شـعاری بـه دردی نمی خورد.
مجیـدی در پایـان گفـت: تـا وقتـی نقشـه کالن فرهنگـی 
مشـخص نیسـت و برخورد سـلیقه ای باشـد همیـن اوضاع 
وجـود دارد مثـاًل یـک وزیر تـا می خواهد خـودش را جمع 
کنـد وزیـر دیگـری می آیـد و این چنیـن روزمرگی بیشـتر 

از هرچیـزی آسـیب می زند.
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ســازمان ســینمایی با پیش بینی نمایــش بیش از ۳۰ 
عنوان فیلم سینمایی، کوتاه و مستند در کنار برنامه های 
تحلیلی و گفتمانی و مناســبتی به استقبال دهه محرم 
می رود. اجــرای این برنامه ها از ۸ مــرداد ماه مقارن با 

اولین روز دهه محرم آغاز شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان ســینمایی، 
بر این اســاس، مرکز گسترش ســینمای مستند، تجربی 
و پویانمایی نیز به مناســبت فرا رســیدن ایام سوگواری 
شهادت امام حســین )ع( ۱۰ محصول مســتند خود با 
موضوع عاشورا را از روز شنبه ۸ مردادماه در پلتفرم هاشور 
به صورت رایگان به نمایش گذاشت. این مستندها عبارتند 
از »عاشورا در ماســوله« )پیمان زندی، حسین مکرمی(، 
»اربعیــن« )محمدتقی یازرلو(، »دهوم« )نیما مشــهدی 
مهدی(، »مخالف خوان« )ماکان عاشــوری(، »نقل نخل« 
)علی محمد ناصر بافقی(، »تکیه کن« )محسن خانجهانی(، 
»اینجا خورشــید می درخشــد« )اهلل کرم رضایــی زاده(، 
»نامیرا« )پناه بر خدا رضایی(، »شیرپوشان« )نرگس آبیار( 

و »تکیه دولت« )علیرضا قاسم خان(.
همچنین، انجمن ســینمای جوانان ایــران با اکران ۱۰ 
فیلم کوتــاه قدیمی با موضوع محرم از ۱۰  فیلمســاز 
کشــور، برگزاری هیات ســوم محرم، برپایی نمایشگاه 
عکس در تعدادی از دفاتر به اجرای مراســم دهه محرم 
پرداخته اســت و با تفاهمات انجام شــده در نظر دارد 
نسبت به برگزاری مشترک آفرین واره عاشورا در زنجان 

اقدام کند.
»سینما تکیه«، محفل عاشــورایی سینمای ایران، پرده 
خوانی عاشــورایی، تحلیــل فیلمنامه و نشانه شناســی 
عاشــورا در ســینمای ایران، تحلیل و بررسی فیلم های 
منتخب عاشورایی، تجلیل از خالقان آثار و انتقال تجربه 
سازندگان فیلم ها و نمایش فیلم های سینمایی از جمله 

این برنامه ها است.
همچنیــن مجموعــا  ۱6 فیلم ســینمایی بــا محوریت 
محرم و عاشــورا در روزهای آتــی در دو مجموعه  موزه 
سینما و بنیاد ســینمایی فارابی به  نمایش در می آیند. 
فیلم هــای »روز واقعه« به کارگردانی شــهرام اســدی، 
»شــب دهم« به کارگردانی جمال شــورجه، »به خاطر 
هانیــه« به کارگردانی کیومرث پوراحمد، »دســت های 
خالی« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی، »عصر روز دهم« 
به کارگردانی مجتبی راعی، مســتندهای »اربعین« به 
کارگردانی ناصر تقوایی، »کربال جغرافیای یک تاریخ« به 
کارگردانی داریوش یاری، »هیهات« به کارگردانی هادی 
نائیجی- دانــش اقباشــاوی- روح اهلل حجازی و هادی 
مقدم دوســت، »پرواز در شــب« و »افق« به کارگردانی 
زنــده یاد رســول مالقلی پور،، ناســور بــه کارگردانی 
کیانوش دالوند، من و زیبا به کارگردانی فریدون حســن 
پور، »ســینه ســرخ« به  کارگردانی پرویز شیخ طادی، 
»بال های ســپید« به کارگردانی مهدی و ناصر هاشمی 
از جمله فیلم های پیش بینی شــده برای نمایش در این 

ایام خواهند بود.
در این میان ۱۰ عنــوان از این آثار در محوطه باز موزه 
سینمای ایران هر شــب از ساعت ۲۰ به صورت رایگان 

برای عموم به نمایش گذاشته می شود.
برنامــه »ســینما تکیه« بــا نمایش 6 فیلم بــه همراه 
برنامه هایی چون پرده خوانی عاشورایی، تحلیل فیلمنامه، 
نشســت نشانه شناسی عاشورا در سینمای ایران، تحلیل 
و بررســی فیلم های منتخب عاشورایی، برنامه تجلیل از 
خالقان آثار و انتقال تجربه سازندگان فیلم ها هم، از روز 
 شــنبه ۸ تا پنجشنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ 
در مکان ساختمان شــماره یک بنیاد سینمایی فارابی، 

سالن زنده یاد عباس کیارستمی برپا خواهد شد.

تشریح برنامه های سازمان سینمایی در دهه محرم
انتشـارات کتاب نیسـتان چاپ جدیدی از کتاب »آفتاب 
در حجـاب«، نوشـته سـید مهدی شـجاعی و »مـاه بـه 
روایـت آه«، نوشـته مرحـوم زروئـی نصرآبـاد را منتشـر 

. کرد
انتشـارات کتـاب نیسـتان چـاپ سـی و ششـم رمـان 
»آفتـاب در حجـاب« اثـر سـید مهـدی شـجاعی و چاپ 
یازدهـم »مـاه به روایـت آه« اثـر مرحوم زرویـی نصرآباد 
را همزمـان بـا فرا رسـیدن ایام عزاداری سـاالر شـهیدان 

وارد بـازار نشـر کرد.
زندگـی حضـرت  از  اسـت  روایتـی  آفتـاب در حجـاب 
زینـب)س(؛ از کودکـی تـا عاشـورا تا اسـارت و تـا وفات. 
رمانـی که به پشـتوانه تحقیقات دقیـق و عالمانه تاریخی 
و روایـی،  بـه همه زوایـای پنهان و آشـکار زندگی و رفتار 
و درونیـات حضـرت زینب)س( پرداخته اسـت. شـجاعی 
زبـان روایتـش را تـوی مخاطـب انتخـاب کـرده، راوی 
دانـای کلـی اسـت نامحدود کـه در تمـام روایت حضرت 
زینـب)س( را مخاطـب قـرار داده و روایتـش را پیـش 
می بـرد. فرمـی کـه در ادبیات داسـتانی ایـران نمونه اش 

کمتـر دیده شـده اسـت.
داسـتان از کابـوس حضـرت زینـب)س( در کودکی آغاز 
می شـود: چشـم های اشـک آلودت را بـه پیامبـر دوختی، 
لـب برچیـدی و گفتی:»خـواب دیـدم، خـواب پریشـان 
دیـدم. دیـدم کـه طوفـان بـه پا شـده اسـت، طوفانی که 
دنیـا را تیـره و تـار کـرده اسـت. طوفانـی که مـرا و همه 
چیـز را بـه ایـن سـو و آن سـو پـرت می کنـد، طوفانـی 
که چشـم بـه بنیـان هسـتی دارد. ناگهان در آن وانفسـا 
چشـم من بـه درختی کهنسـال افتـاد و دلم به سـویش 

پرکشید…«
داسـتان از ایـن کابـوس کـه گـواه رحلـت پیامبـر)ص( 
اسـت و شـهادت مـادر و پـدر و… آغـاز می شـود و در 

انتهـای کتـاب بـاز به همیـن خواب پریشـان می رسـیم: 
»تعبیـر شـد خـواب کودکی هـای مـن پیامبـر! و مـن 
اکنـون بـا یـک دنیـا مصیبـت و غربـت تنها مانـده ام…«
»مـاه بـه روایـت آه« روایـت  ابوالفضل زرویـی نصرآباد از 
زندگانی و شـخصیت حضرت ابوالفضل العباس)ع(  است. 
نویسـنده در این کتاب کوشـیده تا از زبـان دوازده راوی، 
ناگفته هایـی از قبـل و بعد از شـهادت پرچمـدار کربال را 
بـا امانتـداری ، پایبندی به مسـتندات تاریخـی و روایی و 
پرهیـز از اغـراق، روایت کنـد. بر خالف انتظـار، در کتاب 
به شـکل و شـیوه شـهادت حضرت ابوالفضل)ع( اشاره ای 
نشـده و نویسـنده عمـده  همت خـود را صـرف بازگویی 
و رازگشـایی از امـوری کـرده کـه بـا وجـود جذابیـت 
بـرای مخاطـب، متاسـفانه کمتـر به آنهـا پرداخته شـده 
اسـت؛ اموری همچون خانـواده مادری، کودکـی، ازدواج، 
فرزنـدان، بـرادران، حیطه دانـش و معرفـت و جایگاه آن 

حضـرت در میـان اهل بیـت و مسـلمانان آن روزگار.
از دیگـر جذابیت هـای ایـن کتـاب، ذکـر تاریخ شمسـی 
تمامـی رخدادهاسـت کـه خواننـده فارسـی زبـان را بـا 
زمـان وقوع حوادث در روز و ماه و سـال هجری شمسـی 
آن وقایـع آشـنا می کنـد. زرویـی در نـگارش ایـن ۱۲ 
روایـت، بـا تکیـه بـر منابع دسـت اول تاریخـی و مطالعه 
و فیش بـرداری از شـصت کتـاب، ضمـن رعایـت ایجـاز، 
پرهیـز از اطناب و نگاه احساسـی، متنـی خواندنی و قابل 
اعتمـاد و اسـتناد فراهـم آورده اسـت؛ متنی کـه در عین 
سـادگی سـاختار ادبی محکـم و قابل تاملـی دارد. به جز 
یـک راوی )زیـد بازرگان( تمـام راویان کتاب )مسـلم بن 
عقیـل ، فاطمـه کالبیـه، حضـرت زینـب، امـام حسـین 
علیـه السـالم، ام کلثـوم، لبابـه، عبداهلل بـن ابـی محـل، 
کزمـان، شـبث بن ربعی، سـرجون و عبیداهلل بـن عباس( 

واقعی انـد. شـخصیت های 

بازچاپ دو کتاب از سید مهدی شجاعی و زرویی نصرآباد

مجید مجیدی: 

متولیانفرهنگیبهجایساختاثرفاخرفقطدستوروبیانیهدادهاند

پیکـر حبیـب اهلل صادقـی، هنرمنـد نقـاش، دیـروز هشـتم مردادمـاه از مقابـل 
فرهنگسـتان هنـر بـه سـوی قطعـه هنرمنـدان بهشـت زهـرا )س( تشـییع و به 

خاک سـپرده شـد.
بـه گزارش فـارس، پیکر حبیـب اهلل صادقی، هنرمند نقاش، امروز شـنبه هشـتم 
مردادمـاه از مقابـل فرهنگسـتان هنـر بـه سـمت قطعـه هنرمندان بهشـت زهرا 
)س( تشـییع شـد. مجتبـی رحماندوسـت، عضـو فرهنگسـتان هنـر متـن پیـام 
تسـلیت مقـام معظـم رهبـری و رییـس جمهـور بـرای درگذشـت حبیـب اهلل 

صادقـی را قرائـت کرد.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

صادقـی  حبیـب اهلل  آقـای  جنـاب  انقالبـی  و  برجسـته  هنرمنـد  درگذشـت 
رحمة اهلل علیـه را بـه هنرمنـدان و همـکاران و دوسـتان و بـه ویـژه بـه خانـواده 
مکـّرم ایشـان تسـلیت عـرض می کنـم و رحمـت و مغفـرت الهـی را بـرای وی 

می کنـم. مسـألت 
متن پیام رئیس جمهور به هم شرح زیر است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
محمدمهـدی اسـماعیلی، وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی ضمـن ابراز تاسـف و 
تاثـر از فقـدان ایـن هنرمنـد برجسـته انقالبی، گفت: ایـام سـوگواری آقا حضرت 
اباعبـداهلل امـام حسـین )ع( و فقـدان ایـن هنرمنـد برجسـته انقالبـی را خدمت 
جامعه هنری و جامعه دانشـگاهی کشـور، خانواده عزیزشـان و همه شـاگردان و 
عالقه منـدان ایشـان تسـلیت عـرض می کنـم. آقـای دکتـر صادقی یـک هنرمند 
برجسـته و باسـابقه ای بودنـد. در بهمـن ماه سـال گذشـته که نمایشـگاهی را در 
مـوزه هنرهـای معاصـر برگـزار کـرده بودیـم، در حضور آقـای رییـس جمهور به 
هنـگام بازدیـد، از آقـای دکتـر خواهـش کـردم کـه خودشـان آثـار متعـددی را 
کـه در بحـث هنرهـای تجسـمی زحمـت کشـیده بودنـد و به سـرانجام رسـانده 
بودنـد، خودشـان کنـار تابلوهـا توضیـح دهنـد. اولیـن تابلوهـای ایشـان مربوط 
بـه سـال های قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی بـود. سـال های ۱۳55 و ۱۳56، 

دورانـی کـه شـاید ایشـان در ابتـدای دوره جوانی شـان بودند و کارهـای فاخر در 
حـوزه ترویـج انگاره هـای انقالبـی را از همـان زمـان شـروع کـرده بودند.

اسـماعیلی افـزود: آخریـن کار اسـتاد یـک اثـر صـد متـری بـود کـه از تاریـخ 
پرشـکوه ایـران اسـالمی تـا نمـاز حضـرت آقا بـر پیکر شـهید سـلیمانی عزیز را 
شـامل می شـد. ایشـان ایـن اثـر را عاشـقانه و شـبانه روزی بـا یـک کار جهادی 
بـه انجـام رسـاند و منتظـر رونمایـی آن بودیـم و فرصت نشـد که بـا حضور این 
هنرمنـد کـم نظیر کشـورمان ایـن رونمایی انجام شـود. در آخریـن گفت وگویی 
کـه مـن بـا ایشـان داشـتم، بـا هـم تفاهـم کردیـم کـه از ظرفیت هـای ممتـاز 
ایشـان در خـارج از کشـور اسـتفاده کنیـم. خیلی ایـده خوبی داشـتند و فقدان 
ایشـان یـک ضربـه بـر هنـر انقالبـی ایجاد کـرد و من مجددا درگذشـت ایشـان 

را تسـلیت عـرض می کنـم. 
محمدعلـی رجبـی، دوسـت نزدیـک مرحوم صادقـی در ادامه این مراسـم گفت: 
مـا از خداییـم و بـه خـدا بـاز می گردیـم و ایـن عاقبت همه ماسـت، ولـی هرگز 
فکـر نمی کـردم بمانـم و حبیـب بـرود. حبیـب بلنـد شـو و لباس هـای رنگی ات 
را بپـوش. می گوینـد در عالـم هنـر اگـر هنرمنـد از اثـرش دل بکنـد، دیگـر 
نمی توانـد کار کنـد. حبیـب مـا، عزیـز ما همه وجـودش را گذاشـت و از کار دل 
نمی کنـد. کار تمـام شـد و او هـم بـا کار تمـام شـد. آنچه کـه باید در ایـن عالم 
انجـام مـی داد را انجـام داد. دکتـر حبیـب اهلل صادقـی، نـه دکتـر بـودن برایش 
افتخـاری بـود و نـه هیـچ نام دیگـری جز هنر، بـه همان معنایی کـه در فرهنگ 
مـا بـه معنـای انسـان نیـک اسـت. حبیـب اهلل صادقـی نیـک نفـس بـود و این 
اولیـن شـرط کار هنـری اسـت. اسـتادان نیـک نفـس ما گفتنـد که شـرط اول 

صفاسـت و براسـاس صفـا هنـر شـما صاحب شـأن می شـود.
در بخـش بعدی مراسـم خاکسـپاری مرحـوم حبیب اهلل صادقی، حجت االسـالم 
والمسـلمین محمـد قمـی، رییـس سـازمان تبلیغـات اسـالمی اظهار داشـت: به 

عنـوان یـک طلبه و بـه عنوان یک خـادم سیدالشـهدا حاال که غصه دار هسـتیم 
و این هنرمند را از دسـت دادیم و روز تشـییع او روز نخسـت عزاداران حسـینی 
اسـت و عـزاداران جامه هـای مشکی شـان را از کمدهـا درآورده اند، امیـدوارم در 

ایـن روز ایشـان به مهمانی آسـمانیان و بـه کاروان عاشـوراییان بپیوندند.
پـس از سـخنان کوتـاه قمـی، بهمـن نامـور مطلـق، رییـس فرهنگسـتان هنـر 
گفـت: حبیـب اهلل صادقـی هنرمنـد مقاومت و مردم بـود. مضامین آثـار او حاوی 
پیام هـای مهمـی بـود. بـه دور از گره مندی هـا فعالیت هـای خـودش را ادامـه 
مـی داد. او هـم عضـو پیوسـته فرهنگسـتان هنـر بود و هـم همکار حـوزه هنری 
و هـم رییـس مـوزه هنرهـای معاصـر و همـه را بـه هم افزایی دعـوت می کرد. او 
آرمان هایـی داشـت کـه از یـک اصـول فکـری نشـأت گرفتـه بودنـد. حبیب اهلل 
صادقـی وارث هنـر پـر افتخـار ایـران اسـت. وارث رنگ هـای مانـی و مضامیـن 
بـود و مطمئنـا  نقاشـی مقاومـت بی سـابقه  او در  مردمـی رضـا عباسـی. کار 
یـک اسـوه مانـدگار خواهـد شـد. او همچنیـن خلـق، هنـر، دانـش، معنویـت و 
معرفـت، سـنت و مدرنیتـه را بـا هـم پیونـد مـی زد. او هـم اسـتادی بااخـالق 
بـود هـم هنرمنـدی خـالق. ایشـان قـدر زمـان را خـوب می دانسـت و سـرعت 

نقاشـی هایش بـا سـرعت پرسـتو در موسـیقی برابـری می کـرد. 
امیرحسـین صادقـی، فرزنـد مرحـوم حبیـب اهلل صادقـی بـا قرائـت اشـعاری از 
حافـظ اظهـار کـرد: فرصـت کمـی بـرای گپ و گفـت با پـدرم داشـتم. برنامه ها 
زیـاد، اهـداف بلنـد، وظایـف خطیـر و بار سـنگین. هنرمنـد آیینه اسـت. آیینه، 
کاری جـز روایـت نـدارد. روایتـی خنثـی و بی طـرف. روایتـی که جـز معنا هیچ 
ریشـه هرمنوتیـک دیگـری در آن پیدا نمی کنید. هنرمند روایتگر عشـق اسـت. 
جـز عشـق مـن از پـدرم هیچ به یـاد ندارم. شـما یکـی از کارهای صـد متری را 
مشـاهده کردیـد، امـا من هـزاران هزار کیلومتـر از آن را دیدم. امـروز اول محرم 
اسـت. پـدر مـن از خانـه پـدری هیـات داشـتند و مـن مفهـوم هنـر را از پـدرم 
فهمیـدم. چـه در نقاشـی، چه در سـینه زنی و چه در عشـقی که ایشـان به اهل 
بیـت )ع( داشـتند، مـن از ایشـان جـز اخالق هیـچ چیز دیگـری به یـاد ندارم.

»حبیب« هنر انقالب در خاک آرمید


