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اشــرفی  قاصد  محمد 
انجمــن  رئیــس 
سینماداران ضمن اعالم 
70 درصدی  کاهــش 
فروش فیلم ها گفت؛ با 
این که آلودگی هوا باعث 
خلوتی ســینماها شده 
بود؛ اما اتفاقات اخیر روند کاهش فروش سینماها را 
بیش ازپیش کــرد. رئیس انجمن ســینماداران 
تعطیلــی ســینماها در مراکز شــهر را به دلیل 
اغتشاشات نیز رد کرد و گفت: هیچ سینمایی در 
این مدت تعطیل نشده و حتی سینماهایی که در 
مراکز شهر فعال بودند، هم به کار خود ادامه دادند و 

تعطیل نکردند. 

محسن تنابنده با انتشار 
متنی از رئیس جمهوری 
کشور  بودجه  خواست 
صــرف مردم شــود نه 
نهادهایی کــه مالیات 
نمی دهنــد و بی بازده و 
هســتند؛  غیرمولــد 
متاسفانه تخصیص منابع کالن مالی به نهادهای به  
ظاهر فرهنگی نشــان داد کــه حاکمیت درک 
چندانی از فشــار وارده بر شانه های نحیف طبقه 
متوســط و فقیر ندارد. این بازیگر از برخی نهادها 
انتقاد کرده؛ این درحالی ا ســت که نهادها مدعی 
مذهبی بودن می بایســت مســتقل از دولت و با 
کمک هــای مردمــی اداره شــوند و تخصیص 
بودجه های کالن دولتی با فلســفه وجودی آنها 

متناقض است.

درحالــی  که بــه نظر 
انتخاب  عدم  می رسید 
فیلــم جــن زیبــا به 
کارگردانی بایرام فضلی 
برای حضور در جشنواره 
به دلیل حواشی حضور 
ستاره ترک فیلم باشد  
جمال ساداتیان با اعالم این که جن زیبا اصال برای 
اعضای هیأت انتخاب به نمایــش درنیامده، این 
شایعه را تکذیب کرد. حاال مهرداد فرید تهیه کننده 
جن زیبا هم این امر را تأیید کرده و گفته که چون 
مراحل فنی فیلم تمام نشده بود، خودشان این فیلم 
را به جشنواره فجر نداده اند و قصد دارند فیلم را به 
صورت مســتقیم در اکران عمومی برای مردم به 

نمایش درآورند.
در پاســخ به ســخنان و انتقادات ســیدجمال 
ســاداتیان عضو هیأت انتخاب جشــنواره درباره 
فیلم های راه یافته به جشــنواره و فیلم شعله ور؛ 
حمید نعمت اهلل می گوید: جدا آقای ســاداتیان 
را دســت باالتر از این حرف ها فرض می کردم؛ نه 
با این اشتیاق ســطح پایین ژورنالیستی؛ نه با این 
دل کوچک و بی طاقت و راســتش نه با این سطح 
ناآگاهی نسبت به رعایت آداب انتخاب فیلم در یک 
جشنواره رقابتی. آقای ساداتیان متاسفانه کم ذوق 
هم اســت )هنوز نگفته ام بی سواد!( جدا که تا مرد 

سخن نگفته باشد...

دارن آرنوفســکی کــه 
امسال با ســاخت فیلم 
مادر حسابی جنجال ساز 
شــد، در مصاحبــه با 
ایندی وایــر گفته؛ دلش 
نمی خواهد سراغ ساخت 
هیچ فیلمی برود و چون 
در این مدت روزی 20ســاعت کار کــرده، نیاز به 
استراحت دارد. فیلمساز 48ساله آمریکایی درباره 
دالیل خستگی مفرطش گفته؛ روند فشرده ساخت 
مادر چنان فشاری به روح و روانش آورده که فعال جز 
تماشای سریال های تلویزیونی محبوبش ازجمله 
ریک و مارتی و بازی تاج و تخت قصد انجام هیچ کار 

جدیدی را ندارد.

آسوشــیتدپرس نوشته 
که پگی کامینز ســتاره 
ســینمای کالسیک در 
92ســالگی  ســن 
درگذشــت. دلیل مرگ 
این ستاره سینما حمله 
قلبی عنوان شده است. 
کامینز که فعالیت حرفه ای اش را در 13سالگی در 
صحنه تئاتر لندن آغاز کرد؛ با بازی در فیلم نوآر دیوانه 
تفنگ به اوج شهرت رسید. این همان فیلمی است که 
بعدتر گفته شد که الهام بخش فیلمی مانند بانی و 
کالید و کل موج نو فرانسه شده است. فرار و سگدانی 
دیگر فیلم های معروف کارنامه پگی کامینز هستند. 

آیشــواریا رای بــه درام 
دلهــره آور شــب و روز 
ورایتــی  پیوســت. 
می نویســد؛ درحالی  که 
بازسازی فیلم کالت شده 
شــب و روز، روز بــه روز 
بیشتر به گوش می رسد، 
صحبت از حضور آیشــواریا رای نیز در این فیلم به 
همین نسبت زیاد می شــود. این فیلم که براساس 
نسخه  سال 1967 شــب و روز که باعث رونق ژانر 
ترس و دلهره در بالیوود شد، جلوی دوربین می رود، 
قرار است تمام صحنه هایش در یک کشور اروپایی 

فیلمبرداری  شود.

گاردیــن نوشــت: برندگان 
بخش هــای رمــان، رمان 
نخســت، زندگینامه، شعر و 
ادبیات کودک کاســتا معرفی 
شــدند و به  زودی برنده نهایی 

ه  یز 30 هزار پوندی کتاب  سال کاستا جا
از میان این 5نفــر انتخاب می شــود. هلن 
دانمور شاعر فقید در بخش شعر برنده کاستا 
شــد و جان مک گرگور نیز بــا کتاب مخزن 
شــماره 13 برنده جایزه بهترین رمان شد. 
جایزه کاستای ادبیات کودک نیز به کاترین 
راندل نویسنده  جســت وجوگر تعلق گرفت. 
در بخش زندگینامه کتاب در روزهای بارانی 
نوشته ربکا استات به عنوان برنده اعالم شد و 
گیل هانی من نویسنده اسکاتلندی نیز برنده 

بخش رمان نخست کاستا شد.

نامزدهای هفتمیــن دوره جایزه 
ادبی هفت اقلیــم معرفی 
شــدند. رمان های آناتومی 
محمد  نوشــته  افســردگی 
طلوعی، بهشت و دوزخ جعفر 
مدرس صادقی، تپــه خرگوش 
علی اکبــر حیــدری، چین خوردگی  هادی 
معصوم دوســت، ســالتو مهدی افروزمنش، 
کوچه ابرهای گمشــده کوروش اســدی و 
ناتمامی زهرا عبدی؛ و مجموعه داستان های 
باران بمبئی پیام یزدانجــو، بی باد بی پارو از 
فریبا وفی، بی وزنی محســن عباسی، خانه 
کوچک ما از داریوش احمدی، ســایه تاریک 
کاج هــا از غالمرضا رضایی، ســنگ یحیا از 
خسرو عباســی و همین امشــب برگردیم 
پیمان اسماعیلی برای دریافت این جایزه در 

اسفندماه رقابت خواهند کرد.

کتــاب ارنســت همینگــوی؛ 
آخریــن مصاحبه و ســایر 
گفت وگو هــا بــا ترجمــه 
کربالیی طاهــر  حســین 
توسط نشــر آفتابکاران منتشر 
شــده اســت. این کتاب در سه 
بخش با عناویــن ارنســت همینگوی، هنر 
داستان سرایی، همینگوی در کوبا، دیداری 
ســرزده با همینگوی و زندگی در بعدازظهر 
گفت وگوهایی انجام شــده با همینگوی که 
در ســال های 1954 تــا 1958 در مجالت 
و روزنامه هــای پاریس ریوی یــو، ماهنامه 
آتالنتیک، هفته نامه استار و اسکوائر منتشر 
شده اســت را در اختیار خواننده می گذارد. 
این کتــاب نخســتین مجلــد از مجموعه 
گفت وگو با مشــاهیر جهان اســت که نشر 

آفتابکاران منتشر خواهد کرد.

احسان خواجه امیری که 
قرار بود امروز کنسرتی را 
در سالن سینما سپهر 
ســاری برگزار کند، به 
دلیل شرایط نامناسب 
این روزها این کنسرت را 
لغو کرد. این خواننده در 
یادداشتی نوشــته: با توجه به شرایط پیش آمده از 
اونجایی که خیلی از هموطنانم این روزها حالشون 
خوب نیست، صالح دونستیم کنسرت ساری رو به 
تاریخ دیگری موکول کنیم. در بخش دیگری از نامه 
آمده: از اســترس زلزله و آلودگی هوا و گرونی های 
لحظه به لحظه و مسائل دیگه پیر شدیم. امیدوارم 

هرچه زودتر حال مردم کشورم را خوب ببینم.

 مراسم تشــییع پیکر 
لشــگری  منوچهــر 
از  درحالی  آهنگســاز 
مقابل خانه هنرمندان 
انجام شد که هیچ یک از 
و  مســئوالن 
دســت اندرکاران خانه 
موسیقی حضور نداشتند. به این دلیل در این مراسم 
چنین عنوان شد: برای مراسم عروسی کارت دعوت 
ارســال می شــود ولی برای بدرقه کسی را دعوت 
نمی کنند و جای تأسف دارد که یکی از هنرمندان را 
بدون جایگزین مان این گونه بدرقه می کنیم. گمان 
نمی کنم دیگر از این گونه کارها خلق شود؛ چراکه 
دیگر امثال بیــژن ترقی، معینی کرمانشــاهی، 
رهی معیری، یگانه، نواب صفــا، تجویدی، خرم، 

یاحقی و این چنین بزرگانی را نداریم. 

 ساالر عقیلی در جشن 
کانون ادبی زمســتان 
مورد تجلیل قرار گرفت. 
فرهنگــی  خبرنــگار 
باشگاه خبرنگاران پویا 
که  می دهد  گــزارش 
جشــن دوازدهمیــن 
سالگرد تأســیس کانون ادبی زمستان با تجلیل از 
ساالر عقیلی خواننده موسیقی ایرانی همراه شده 
اســت. در این مراســم ســاالر عقیلی به خاطر 
فعالیت هایش در عرصه موسیقی و آواز ایرانی مورد 
تقدیر قرار گرفت. در این مراســم عقیلی به همراه 
همسرش حریر شریعت زاده روی صحنه حاضر شد 
و با پیانونوازی همســرش، قطعه هایی را اجرا کرد. 
همچنین کاوه آفاق و شــهرام شکوهی هم در این 

مراسم به اجرای برنامه پرداختند.

 ادبیات

موسیقی
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پوالد امین - شهروند| همه داستان از 10 ســال پیش آغاز شد. از 
مراسمی که در ساختمانی رو به ویرانی به نام تئاتر نصر در واکنش به انتشار 
اخبار مربوط به ســرقت از نخستین سالن تئاتر کشور و اوضاع نابسامان 
و رو به ویرانی آن برگزار شده بود. مراسمی که تئاتری ها حضور پررنگی 
در آن داشتند و در این بین عزت اهلل انتظامی به سیاق همیشه که سنگ 
هنر و هنرمند را به سینه زده، بلند شد و از وزارت ارشاد و شهرداری تهران 
خواست تئاتر نصر را به عنوان موزه ملی تئاتر حفظ کنند. این آغازین سطر 
حیات دوباره ساختمانی بود که نام بردن از آن به عنوان تاریِخ هنوز سر پای 

تئاتر ایران، چندان هم بیراه به نظر نمی رسد.
در آن مراســم، عزت اهلل انتظامی از دولت و شهرداری خواست بودجه 
الزم را بــرای راه اندازی موزه تئاتر در محل تئاتــر نصر فراهم کنند. این 
هنرمند همیشــه متعهد و همیشه مسئول باور داشــت که تئاتر نصر 
به عنوان نخستین تئاتر ایران بهترین مکان برای راه اندازی موزه تئاتر است 
و به همین دلیل هم تجلیلی تمام عیار از این تئاتر به عمل آورد و گفت: 
تئاتر نصر شاهد فعالیت هنرمندان بسیاری بوده است و جای تاسف دارد 
که تبدیل به مکان ویرانه ای شــود، چرا که می تواند به عنوان موزه تئاتر، 

یادگارهای گذشته هنرمندان این رشته را در خود جای دهد.
اشارات دلبسته وار انتظامی تنها به ســاختمان خشک و خالی تئاتر 
نصر نبود. به باور او، راه اندازی موزه تئاتر می توانســت خیابان رو به مرگ 
الله زار را نیز دوباره به یاد بخشی از گذشته فرهنگی خود اندازد. این همان 
نکته ای بود که رئیس وقت مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، حسین 
پارسایی نیز آن را دنبال می کرد. در حقیقت این تیری با چند هدف بود و 
دم دست ترین هدفش نیز جلوگیری از بالی ویرانی و فراموشی تئاتر نصر 
بود؛ بالیی که پیش از این تئاتر خاطره ساز سالن هایی چون تئاتر جامعه 

باربد را در کام کشیده بود.
رویاهای امیدوارانه

روز گذشته وقتی اعالم شــد که با امضای تفاهمنامه ای بین کمیته 
امداد امام)ره( به عنوان مالک، جهاد دانشگاهی به عنوان صاحب سرقفلی 
این بنای تاریخی و سازمان زیباسازی شهر تهران تملک این بنا در اختیار 

سازمان زیباسازی درآمد تا بعد از مرمت به موزه تئاتر تبدیل شود؛ خیلی ها 
نفس راحتی کشیدند و دلبستگان تاریخ پرفراز و نشیب تئاتر ایران که زیر 
سقف بلند تاالر نصر نفس در هوای تئاتر کشیده و مو در پس دیوارهای 
این تئاتر سفید کرده بودند، خیالشان راحت شد که ساختمان رویاهای 
نمایشی آنها حداقل به این زودی ها به حضور مرگ نخواهد رفت. شاید 
بشود گفت کیومرث مرادی، محمود عزیزی، حسین رحمانی و مجید 
جعفری شادمان ترین ها بودند. اعضای شورایی که اول گروهی بودند که 
پیگیری ساخت وساز تئاتر نصر به عنوان موزه تئاتر را به انجام رساندند. 
گروهی که حتی بازسازی این تئاتر را هم کلید زده و به همین مناسبت 
جشنی نیز در این تماشاخانه قدیمی برگزار کردند و پای وعده های معاون 
هنری وقت وزارت ارشاد که قول داد تا بهمن ماه  سال بعد فاز نخست تئاتر 

نصر را به بهر ه برداری برساند، امید را به رویاهاشان گره زدند، اما...
برگزاری نمادین مراسم افتتاحیه جشنواره آیینی و سنتی در تئاتر نصر 
انگار تشنگی مدیران و مسئوالن را به تمامی رفع کرد و بعد از آن همه چیز 

دچار مشکل شد و به ُکندی پیش رفت.
هراس ناامیدی

حاال 10 ســال از آن روزها گذشته. تئاتر نصر وضع و حالش بدتر شده. 
سقفی در آستانه آوار شدن، دیوارهایی ترک خورده از گذر زمان، سردری 
که هیچ نشانی از شکوه فرهنگ و هنر که زمانی به آن شهره بود، ندارد، 
اما جالب این که خبر خوب در همین وضع و حال است که می رسد. خبر 
خوبی که البته همچنان همراه با هراس تکراری به فراموشــی سپردن 

وعده هاست که مدیران این سرزمین ید طوالیی در آن دارند. 
به همین دلیل هم هست که وقتی در ماه های آغازین امسال محمدباقر 
قالیباف در آخرین برنامه رسمی خود در سمت شهردار تهران همزمان با 
بازگشایی موزه مشاهیر در خانه اتحادیه با اشاره به این که مسائل مربوط به 
تملک تئاتر نصر حل شده است، گفت: تفاهمنامه این ملک امضا و به موزه 
تئاتر تبدیل می شود؛ باز هم خیلی ها یاد وعده های 10 ساله موزه شدن 

این ساختمان خاطره انگیز افتادند.
اما ظاهرا ماجرا داشــت جدی تر دنبال می شد. این تنها قالیباف نبود 

که وعده عاقبت به خیری تئاتر نصر را می داد؛ احمد مسجد جامعی، عضو 
شورای شهر تهران نیز در نخستین مراسم اعطای نشان داوود رشیدی به 
چهره های فرهنگی و هنری که پنجم شــهریور ماه  سال جاری در تئاتر 
شهر برگزار شد، خبرهای خوشی درباره تئاتر نصر داد. این مدیر فرهنگی 
با بیان این که در آخرین تئاترگردی خود با حضور داوود رشیدی به او قول 
داده که موزه تئاتر راه اندازی شــود، گفت: خیلی عالقه مند بودم که این 
خبر را در چنین مناسبتی بدهم؛ باید بگویم ساختمان پیشین تئاتر نصر 
خریداری شده و امیدواریم به زودی موزه تئاتر در این ساختمان راه اندازی 
شود. بعد از آن سخنان انگار همه چیز سرعت بیشتری گرفت و نصر به 
موزه شدن نزدیک تر شد. جلسات پرشــمار برگزارشده با حضور اصغر 
کاراندیش مروستی معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد، علی 
مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای 
نمایشی، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران، محمود 
عزیزی رئیس موسسه هنرمندان پیشکسوت و عیسی علیزاده مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهر تهران در این مدت مبین جدیتی است که به نظر 

می رسد این بار در کار است.
می گویند تئاتر نصر بهترین جا برای احداث موزه تئاتر می تواند باشد. 
ســاختمانی قدیمی که زمانی تماشــاخانه تهران نام داشت و بعدتر در 
اول اردیبهشت ماه  ســال 1341 با اجرای نمایش قهوه خانه ماه اوت به 
کارگردانی امیر شروان با نام تئاتر نصر به  طور رسمی افتتاح شد. سالنی که 
آن را می توان چکیده یک عمر تالش سیدعلی خان نصر نامید که دلبسته 
تئاتر بود و به گفته داریوش اسدزاده در کتاب سیری در تاریخ تئاتر ایران، با 
تأسیس تماشاخانه تهران و بعدتر نصر، باعث شد تا کار تئاتر جدی گرفته 
شده و کارگردان موظف به کار منظم شود. تا پیش از آن نمایشگران پیش 
از اجرای هر نمایش صرفا چند ساعتی را با هم تمرین کرده و بعد به اجرای 
خود می پرداختند و طبیعی است که در این میان شغلی به نام کارگردان 
تئاتر معنای خاصی نداشت. اما سیدعلی خان نصر که از سرشناس ترین 
سیاســتمداران دوران خود نیز به شمار می رفت و کفالت وزارت پیشه و 
هنر را نیز در کارنامه داشت، با احداث این تئاتر و نیز با تأسیس هنرستان 
هنرپیشگی که به دلیل کمبود بازیگر تئاتر الزامی به نظر می آمد، علیه 
این کمبودها اقدام کرد. اســدزاده نکته مهم دیگری که درباره نصر بیان 
می کند این است که وی از امکانات و فرصتی که سیاست در اختیارش 
می گذاشت در راستای اعتالی تئاتر استفاده می کرد. به باور اسدزاده نصر 
با دعوت از چهره های سیاسی و افراد رده باالی اداری و دولتی برای دیدن 
تئاتر در تماشاخانه اش، وجهه خاصی به تئاتر و هنرمندان تئاتر بخشید و 
باعث تغییر دید عامه مردم شد که تا پیش از آن به این هنرمندان مطرب 

می گفتند.
تمام اینها تئاتر نصر را بدل به مکان مناســبی برای احداث موزه تئاتر 
می کنند. اما با این حســاب معاون زیباسازی شــهرداری تهران که تا 
چهار روز پیش ســر کار بود، این را گفته که باید برای کاربری جدید این 
مجموعه مطالعه کنیم اما کاربری حتما فرهنگی خواهد بود. این جمله به 
این معناست که هیچ بعید نیست موزه شدن این مجموعه تاریخی، کان 
لم یکن شود. دو تن از کارشناسان تئاتر و پیشکسوتان این حوزه نظرات 

خودشان را درباره این موضوع با »شهروند« در میان گذاشته اند: 

غفاری: به تئاتر جفا نشود

عباس غفــاری کارگردان تئاتر 
درباره اهمیت تئاتر نصر، گفت: 
اهمیــت تئاتــر نصر بــه دلیل 
تاثیرگذاری این مجموعه است 
کــه توســط ســیدعلی نصر 
پایه گذاری شده است. در اصل 
تئاتر جدی ایــران از تئاتر نصر 
شروع شده اســت، هرچند این تئاتر بعد از تئاتر گیالن و 
تبریز آغاز به کار کرده اســت، اما آنچــه باعث اهمیت و 
مرکزیت این تئاتر شــده، به دلیل کارهای جدی ای است 
کــه در آن انجام داده انــد و بزرگانی چون عبدالحســین 
نوشین در این تئاتر حضور داشــته اند. دوستانی که قرار 
است در این مجموعه دســتی برای مرمت داشته باشند، 
اگر مقداری در تاریخ این مجموعه و اثرگذاری اش مطالعه 
کنند، خواهند فهمید که مسیر شکل گیری این مجموعه 
چطور بوده و چه جایگاهی در تئاتر این ســرزمین داشته 
اســت. بعید اســت بتوان این مجموعه که بزرگانی چون 
عبدالحســین نوشین و علی اصغر گرمســیری و بسیاری 
دیگر از آدم های بــزرگ تئاتر مــا در آن دوره را میزبانی 

کرده، به راحتی به دست فراموشی بسپرد.
غفار افزود: به همین دلیل اســت که تئاتری ها اهمیت 
آن را همیشــه در ذهن داشــته اند و هروقت هم در طول 
این ســال ها خبر آمده که می خواهند تئاتر نصر را خراب 
کنند، اجتماع و اعتراض کرده و نگذاشته اند که این اتفاق 
رخ دهد. به گفته این کارگردان تئاتر زمانی آقای کیومرث 
احمــدی، مدیریت ایــن مجموعه را در دســت گرفت و 
شــروع به مرمت کرد و حتی آینه کاری هایش انجام شد 
و صندلی ها را هم تعویــض کردند اما اختالفات بر ســر 
مالکیت، این مجموعه باال گرفت و دعوا بر ســر این که چه 
کسی مالک است، به وجود آمد، متاســفانه در بعد از این 
وقایع بود که کار از دست آقای مرادی خارج و متوقف شد 
و حتی آینه ها را هم دزدیدند و کار به جایی رســید که از 

آن فقط یک مخروبه باقی ماند.
او در پاســخ به این ســوال کــه معاون زیباســازی 
شــهرداری تهران که تا دو روز پیــش در این منصب بر 
ســر کار بود، گفته است که باید برای اعالم کاربری این 
مجموعه مطالعه شــود و فعال چیزی نمی شــود گفت، 
پاسخ داد: اگر این حرف زده شــده و قرار باشد کاربری 
این مجموعه غیر از تئاتر باشــد، جفــای بزرگی هم در 
حق تئاتر اســت و هم در حق بچه هــای تئاتری. ضمن 
این که قبل از این قول داده شــده بود این مجموعه به 
موزه تئاتر تبدیل شــود. اگر قرار است کاربری فرهنگی 
باشــد اما تئاتر نباشــد، باید بگویند منظور از فرهنگی 
چیســت؟ آیا منظور سی دی فروشــی اســت یا خیر؟ 
مجموعه ای که هــم در آن تئاتر اجرا شــود و هم مثال 

فیلم نمایش داده شود یا موضوعاتی از این قبیل.
غفاری تأکید داشــت: من قرار نیست به مجموعه های 
بازرگانی که در الله زار اســت، نقد کنم و آنها را به چیزی 
متهم کنم اما پیش از این، همین مجموعه ها تهدید کرده 
بودند کــه باید تئاتر نصر و پارس به انبار یا پاســاژ تبدیل 
شــوند. به نظر من حضور یک ســالن تئاتر یا مجموعه ای 
وابســته به این هنر می تواند فضای اللــه زار را کمی از آن 
چیزی که االن تبدیل شــده، تغییر دهــد و کمی فضا را 
فرهنگی کند و اساسا سوال این اســت چه چیزی غیر از 

تئاتر می تواند این نقش را در این خیابان ایفا کند؟
به گفته غفاری، اهالی تئاتر حاضر نمی شوند چیزی غیر 
از سالن یا موزه تئاتر که قولش هم داده شده بود، به جای 
این مکان که تاریخ تئاتر ما را در خود دارد، سر برآورد. در 
این ســالن بزرگانی چون عبدالحسین نوشین، خود آقای 
نصر، اصغر گرمســیری، رقیه چهره آزاد، ژاله علو و شهال 
ریاحی، اجرا داشــته اند یا افرادی چون مرتضی احمدی و 
عزت اهلل انتظامی پیش پرده خوانی کرده اند. باید تمام این 
مجموعه تاریخی حفظ شــود و اگر امکان داشــت، سالن 

تئاتری فعال در آن ایجاد شود.

 همت: 
بهتر است تئاتر نصر موزه شود

اصغر همت از پیشکسوتان 
تئاتر هم در پاســخ به این 
ســوال کــه مســئوالن 
گفته اند؛ باید برای کاربری 
مجموعه تئاتر نصر فکر و 
مطالعه کنیم، گفت: آقای 
شــهردار پیش از این قول 
داده اند که در این مجموعه، 
موزه تئاتر راه خواهد افتاد، اما این که گفته شده مجموعه 
فرهنگی خواهد بود اما کاربری اش باید مطالعه شود، 
نمی دانم   چه چیز می تواند جایگزین این مجموعه با این 

قدمت و اهمیت در تئاتر ایران شود.
همت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بتوان 
کاربری این مجموعه را به ســالن تئاتر برگرداند نیز، 
گفت: الله زار شرایطی بسیار متفاوت با آن چیزی پیدا 
کرده که در گذشته بوده است. اهمیت این مجموعه به 
اضافه تئاتر پارس بر هیچ کدام از اهالی تئاتر و فرهنگ 
پوشیده نیســت و اصال حرف زدن درباره اهمیتش به 
نظر کار اضافه ای است اما وضع فعلی این طور است که 
خیابان الله زار پر شده از مجموعه های مربوط به صنف 
التریکی و فروش المپ و لوستر و چیزهایی مربوط به 
این زمینه. همه خیابان در اصل تجاری است درحالی که 
زمانی تئاتر نصر، تئاتر پارس و تئاتر دهقان، اعتباری به 
الله زار داده بودند و اهالی فرهنگ در آن زمان به خاطر 
این مجموعه ها و مجموعه های دیگری که بعدها ایجاد 
شد، به این منطقه رفت وآمد داشتند. حاال اگر سوال این 
 است که دوباره سالن تئاتر آن جا ایجاد شود، نمی دانم

 در میان آن همه المپ، فعالیت هنری چه وضعی خواهد 
داشت و چه شــرایطی این مجموعه تنها پیدا خواهد 
کرد. اعتقاد شخصی من این است که با توجه به قدمت 
و اهمیت موضوع همان طور که شــهردار تهران آقای 
نجفی پیش از این قول داده، اگر این مجموعه به موزه 

تبدیل شود، مناسب تر باشد.

مسیر 10 ساله تئاتر نصر؛ از ویرانه تا موزه

 روزگار باشکوه 
خاطرات سپری شده!

  »شهروند« در گفت وگو با اصغر همت و عباس غفاری
 بایدها و نبایدهای تاسیس موزه تئاتر ایران را بررسی می کند
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