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در حوالي ادبيات در همين حوالي  شليك از فاصله نزديك
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كرگدن نامه

گفتنش كه فايده اي ن��دارد اما چه مي توان كرد؟ 
جام م��ي  و خ��ون دل هر ي��ك به كس��ي دادند. 
فعال ك��ه در دايره قس��مت ب��راي م��ا كاري جز 
خ��ون دل خوردن تعري��ف نكرده ان��د. روزي كه 
نوشتيم معماي ش��اه حيف و مال بيت المال بود 
و قتلگاه ذوق و فرهنگ و هنر، نخستين واكنش 
سياست زدگان مدافع اين سريال شليك دشنام ها 
و تهمت هايي بود كه در اين س��ال ها س��كه رايج 
بازار دين فروشي اس��ت. منتقدان را به حمايت از 
سلطنت طلبي متهم كردند و مدافعان آن سريال 
كذايي را در ش��مار مدافعان از ارزش هاي انقالب 
نش��اندند. همان روزهايي كه خواج��گان در بند 
نقش ايوان به شاهكار خود فخر مي فروختند در 
آن سوي آب كساني بودند كه حقيقتا دل در مهر 
خاندان سلطنت داش��تند. اگرچه بودجه اي كه 
در اختيار آنان بود در مقاب��ل ريخت و پاش هاي 
دوستان انقالبي ما هيچ و كم از هيچ بود اما ذره اي 
در وظايف ضدانقالبي خود كوتاهي نكردند. آنها 
نمي توانستند سريال هاي پر زرق و برق بسازند اما 
به قدر وسع خود كوشيدند و مستندهايي اگرچه 
كامال يكس��ويه و جهت دار اما جذاب س��اختند. 
روزگار گذشت و گذشت تا اينكه حوادث چند روز 
گذشته پيش آمد. ناگهان در هياهوي اعتراضات 
شعارهايي در ستايش خاندان پهلوي شنيده شد. 
باور كردني نبود. طبق معمول عده اي اين شعارها 
را به ش��رق و غرب عالم نس��بت دادن��د و خيال 
خودشان را راحت كردند. اما آنان كه عالم را صرفا 
از پشت شيش��ه كبود سياس��ت نمي نگريستند 
حدس و گمان هاي ديگري داشتند. ميوه معماي 
ش��اه و آن مستندها حاال رس��يده بود. بچه هاي 
دهه هفتاد و ش��صت هيچ خاطره اي از معماي 
ش��اه نداش��تند و جز آن تصنيف تيت��راژ هيچ 
چيزي از آن س��ريال در خاطر نداشتند. اما همه 
آن مس��تندها را باور كرده بودند. شما مي توانيد 
بگوييد اين ع��ده كه تو از آنها س��خن مي گويي 
مشتي فريب خورده و مزدورند. من اما مي گويم 
اگر سريال معماي شاه كارش را به درستي انجام 

داده بود اوضاع از اساس طور ديگري بود. 

همسرم كالفه اس��ت. روزي پنج شش بار يخچال را 
تميز مي كند. س��راغ پرده ها مي رود و مدام در خانه 
دنبال چيزي مي گردد. اينس��تاگرام و تلگرام بسته 
ش��ده و براي او كه مس��لط به زبان انگليسي است و 
خانه نشين، اين اپليكيش��ن ها دريچه اي به جهاني 
ديگر بودند و با آنها س��رگرم بود. اما حاال نيس��تند و 
همسرم هم كالفه. راس��تش مرا ياد زماني مي اندازد 
كه سيگار را ترك كردم. شش سال پيش بود. بعد از 
آن جهان هيچ وقت مثل قبل نشد. مي دانستم سيگار 
مضر اس��ت و بايد تركش كن��م. اما از آن ت��رك آزار 
ديدم. اعتراف كنم هنوز هم دل تنگ سيگار هستم. 
هنوز هم فكر مي كنم هيچ چي��ز نمي تواند جايش 
را پر كند و به وقت ش��ادي يا غم، ناخودآگاه دس��تم 
به سمت س��يگاري مي رود كه نيست. من مخاطب 
مستقيم تلگرام و اينستاگرام نبودم. با همان اكانتي 
كه خانمم داشت، كار مي كردم. صبح ها با عكس ها و 
تصاوير زيبا روزم را شروع مي كرد. با عكس هايي كه 
دخترم از نوه ام در اينس��تاگرام مي گذاش��ت و صبح 
را ب��راي من دوست داش��تني مي كرد. ش��ب ها هم 
برمي گش��تم به تلگرام تا ببينم در جهان چه خبري 
اس��ت و دختر ديگرم ك��ه در ق��اره اي ديگر زندگي 
مي كند چه حرفي براي م��ن دارد. فكر كنم من هم 
كالفه ش��ده ام. من كه هنوز عادت كت��اب و روزنامه  
خواندن را از دس��ت نداده ام و همچنان معتقدم كه 
بايد با خودكار بيك روي كاغذ نوشت. اما كالفگي من 
هم هست. همانطور كه ميليون ها كاربر ايراني تلگرام 
و اينستاگرام اين روزها كالفه هستند. راه ارتباطي با 
جهاني از اطالعات براي ميليون ها نفر قطع ش��ده و 
جاي خالي باقي مانده كه معلوم نيس��ت چطور بايد 
پر ش��ود. فضاي مجازي مضرات خودش را دارد. اما 
در كنار اين مضرات ، اين جاي خالي هم آسيب هاي 
پيراموني پيچيده و بزرگ خودش را دارد و بايد عميقا 
نگران اين آسيب ها باشيم. اين قطع و اتصال ها فقط 
مربوط به يك نس��ل و يك جمعيت و قش��ر خاص 
نيست، همه نسل ها را دربرمي گيرد و خسران روحي 
و رواني، هشداري است كه بايد آن را جدي گرفت و 

اجازه نداد كه به بار مشكالت، بار ديگر اضافه شود. 

 ارنست همينگوي، نويس��نده امريكايي نامي اس��ت كه بر ادبيات و 
داستان نويسي در سراس��ر جهان تاثير بس��زايي داشته و ميليون ها 
نسخه از آثارش منتشر شده اس��ت. طبيعي است كه پايش به كشور 
 ما نيز باز شده ياشد. حتي پيش از آنكه جايزه پوليتزر يا نوبل را ببرد از 
60-50 س��ال پيش آثارش به فارس��ي ترجمه ش��ده. با ش��دت و 
ضعف هاي رايج. به هر حال از همينگوي هنوز مي توان نكته ها آموخت. 
كتاب »ارنس��ت همينگوي؛ آخرين مصاحبه و ساير گفت وگو ها« با 
ترجمه حسين كرباليي طاهر )شاهين( در نش��ر آفتابكاران منتشر 
شده است. اين كتاب در سه بخش با عناوين »ارنست همينگوي، هنر 
داستان سرايي«، »همينگوي در كوبا«، »ديداري سرزده با همينگوي« 
و »زندگي در بعدازظهر: آخرين مصاحبه« گفت وگوهايي با همينگوي 
كه در س��ال هاي ۱۹5۴ تا ۱۹5۸ در مج��الت و روزنامه هاي پاريس 
ريو يو، آتالنتيك، هفته نامه استار و اسكواير منتشر شده است. »در اين 
مجموعه گفت وگوهاي متنوع، يكي از تاثيرگذار ترين چهره هاي ادبي 
قرن بيستم به طرز بي سابقه اي خود را از ابتدا تا آخرين مراحل زندگي 
حرفه اي اش آش��كار مي س��ازد. در اين كتاب، ارنست همينگوي به 
عشق، جنگ، شهرت، ماهيگيري و انضباط شورانگيزي اشاره مي كند 
كه قلمش را به حركت درآورد و بينش هاي سحرآميزي را در ارتباط با 
زندگي و حرفه نويسندگي ارايه مي دهد كه تاثير بي مانندي بر تخيل 
امريكايي از خود به جاي گذاشته است.« سرانجام پس از سال ها انتظار 
ترجمه طوالني ترين رمان ارنس��ت همينگوي »اي��ن ناقوس مرگ 
كيست؟« با ترجمه خوب و خواندني مهدي غبرايي در انتشارات افق 
منتشر شد و ميراث همينگوي اين نشر كامل تر شد. اين رمان پيش تر 
با عنوان »زنگ ها براي كه ب��ه صدا درمي آيد؟« دوبار ترجمه ش��ده 
بود. رابرت جردن، روزنامه ن��گار جوان امريكايي در گروه بريگاردهاي 
بين المللي ضدفاشيس��ت ثبت نام مي كند. آنها دس��تور دارند پلي 
را منهدم كنند كه محل عبور نيروهاي وفادار به فرانكوس��ت. اين اثر 
در جنگ جهاني دوم به عنوان كتاب درس��ي جنگ هاي پارتيزاني، 
هم در ارتش امريكا و هم در ارتش ش��وروي، تدريس مي شد. »رابرت 
جردن فكر كرد شايد خودش دارد موقعيت را فراهم مي كند. شايد هم 
اگوستين مي خواهد اين كار را بكند. بي ترديد از او نفرت دارد. من از او 
نفرت ندارم. نه، ندارم. نفرت انگيز است. اما من از او نفرت ندارم. هرچند 
پيشنهاد كور كردن او را در رديف آدم هاي عوضي قرار مي دهد. با اين 
حال اين جنگ آنهاست. اما نمي توانيم در اين دو روز بگذاريم اين دور 
و برها باش��د. من پايم را از اين ماجرا بيرون مي كشم. امشب يك بار 
ديگر خودم را مسخره ديگران كردم و بدم نمي آيد كلكش را بكنم. اما 

نمي خواهم پيشاپيش انگولكش كنم.«

چند سال پيش، به لطف و وساطت دكتر زارع، 
رفتيم منزل مرحوم معين ف��ر. علي رنجي پور، 
س��ردبير نمايه تهران مي خواس��ت با مهندس 
معين فر درباره زلزله و ته��ران گفت وگو كند، 
مرا هم طفيل��ي، هم��راه برد. طفيل هس��تي 
عش��قند آدمي و پري/ ارادتي بنما تا سعادتي 
ببري. طب��ق معمول خورديم ب��ه ترافيك و به 
موقع نرس��يديم. يك مسير نيم س��اعته بيش 
از يك س��اعت ط��ول كش��يد. اما پيرم��رد، با 
روي باز -با اينكه ت��ا دم درآمدن و ايس��تادن 
سختش بود- عصازنان به اس��تقبال مان آمد و 
عذرخواهي هاي مكررمان را مانع شد. گفت از 
وضع ش��هر خبر دارد و مي داند كه »آن تايم« 
بودن س��خت و پيچيده شده اس��ت. بنا نبود با 
او ح��رف سياس��ي بزني��م. موض��وع مصاحبه 
فني ب��ود اما م��ن همين كه آق��اي معين فر را 
ديدم، ياد س��ال هايي افتادم كه در مدرسه، با 
همكالس��ي هاي تازه پش��ت لب س��بز كرده، 
ش��عار مي داديم و به ايش��ان و همفكران شان 
بد مي گفتيم. درواقع صميمي��ت و بزرگواري 
ايش��ان در برخ��ورد اول م��را گس��تاخ كرد تا 
بگويم »آقا م��ا را حالل كنيد اگ��ر در جواني و 
جاهل��ي، م��رگ و لعن��ي نثارت��ان كرده ايم.« 
ظاه��را ديگران��ي ه��م از او حاللي��ت طلبيده 
بودن��د و مرح��وم معين ف��ر گوش��ش از اي��ن 
»حالل كنيد«ها پر بود. معل��وم بود كه به اين 
برخوردها عادت دارد. مشتاقانه نگاهم كرد و با 
لحني توام با مزاح گف��ت »حاال چه نثارم كرده 
بوديد؟« كساني كه هم سن و سال من هستند 
يا بزرگ تر خوب بايد خاطرش��ان باشد كه در 
سال هاي ابتدايي دهه ش��صت، هرروز ليست 
انتهايي صلوات ها و تكبيرها بلند باالتر مي شد 
و اس��م ها و ش��خصيت هايي به امريكا و صدام 
ضميمه مي شدند. خاطرم هست بعضي روزها 
تكبير چنان طوالني مي شد كه سخنران از اين 
فرصت اس��تفاده مي كرد تا خستگي دركند يا 
آبي بنوش��د يا به محتواي فرمايش��ش فكري 
بكند. چيزي كه در ذهن من مانده و به مرحوم 
معين فر گفتم اين بود: »مرگ بر امريكا، مرگ 
بر شوروي، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسراييل، 
مرگ بر منافقين و صدام، بني صدر و بازرگان، 
معين فر و س��حابي، اعظم طالقاني...« مرحوم 
معين فر خنديدند و گفتند اعظم طالقاني اينجا 
چه مي كرد؟ »گفتم »براي خود من هم سوال 
اس��ت. ضمن اينكه ش��باهتي هم به س��حابي 
ندارد كه بگوييم ب��ه ضرورت قافي��ه آمده. اما 
فكر كنم به آن نطق انتقادي ش��ان در مجلس 
اول مربوط باش��د.« در ميان خن��ده و خاطره، 
ايشان آن روز پرحادثه مجلس اول را بازگويي 
كردند و در مورد قافيه نكت��ه اي را بيان كردند 
كه به نظ��رم جالب آم��د. گفتند »م��ا خيلي 
س��ماجت به خرج مي داديم ك��ه در آن اوضاع 
و اح��وال و در ميان آن برخوردها به جلس��ات 
مجلس مي رفتي��م. از دم در، چيزهايي بارمان 
مي كردند تا خود صحن. ش��عاري كه عمدتا به 
شخص من مي دادند اين بود: مرگ بر معين فر، 
گردن كلفت كافر.« گفتن��د »من رفتم از آقاي 
هاش��مي وقت گرفتم تا نكته اي را خدمت شان 
عرض كنم. ايشان سرش��ان شلوغ بود بنابراين 
اينج��ا هم س��ماجت ك��ردم تا وق��ت مالقات 
بگيرم.« ايشان اين خاطره را با خنده و بي كينه 
مي گفت. انگار كه داش��ت مثال خاط��ره اي از 
زمان دانش��كده ي��ا از دوره س��ربازي تعريف 
مي كرد. گفت »آقاي هاش��مي تصورشان اين 
بود كه به قصد گله و شكايت مصدع اوقات شان 
شده ام. اما عرض كردم خدمت ش��ان كه كافر 
بر وزن فاعل اس��ت، با معين فر قافيه نمي شود. 
اگر به دوس��تان تذكر دهيد ممنون مي شوم.« 
كنجكاوانه پرسيدم »آقاي هاشمي چه جوابي 
دادند؟« گفتند »فقط نگاهم كردند«... قبل از 
اينكه علي  رنجي پور ضبطش را روش��ن كند و 
سواالت زلزله اي اش را بپرسد، صحبت مرحوم 
ب��ازرگان پيش آم��د. در كمال تعج��ب ديدم 

پيرمرد بغض كرد و گوشه چشمش  تر شد…
حاال كه اينه��ا را گفت��م حيفم مي آي��د تلقي  
ش��خصي ام را از او نگوي��م. در آن مالق��ات 
دو سه س��اعته چيزي كه عيان بود انصاف يك 
پيرم��رد مومن آرمانگ��را بود كه كش��ورش را 
دوس��ت دارد و براي��ش دل مي س��وزاند و قدر 
مس��ووالن خيرخواه و كارآمدش را مي داند. نه 
ش��عار داد، نه مخالف خواني ك��رد و نه خودش 
يا همفكرانش را باالتر از بقيه نش��اند و نه دلش 
خواست از بقيه گاف بگيرد. چيزي كه خاطرم 
هس��ت به ش��دت تحت تاثيرش ق��رار گرفتم 
واقع بيني او ب��ود در اين ايامي ك��ه اكثرا از آن 
مي گريزند. ضمن اينكه فهمي��دم آرمانگرايي 
منافاتي ب��ا واقع بيني ندارد. آدم��ي مي تواند تا 
آخر عمر به آرمان هايش وف��ادار بماند در عين 
حال واقعيت هاي جامع��ه اش را كماهي ببيند. 
او دلش با همه صاف بود. منظورم اين نيس��ت 
كه حرفش حق بود. قضاوتش با كرام الكاتبين. 
عرضم اين اس��ت ك��ه م��ن در آن مالقات نه 

كينه اي ديدم و نه كدورت تلنبارشده اي. 

كافر بر وزن فاعلاين ناقوس مرگ كيست؟داستاني براي همه نسل ها اگر سريال معماي شاه خوب بود

بهروزغريبپورازحواشيتغييرنام»شهركغزالي«به»شهركايران«ميگويد

رنجكاشتنچنيننهالي...

تلنگرتاكسي نوشت

با دوستم سوار تاكسي شديم. دوستم ناراحت است و ناراحتي اش آنقدر زياد است كه انگار ارتباطش با بيرون از خودش قطع شده 
است. نگران زلزله نيست، آلودگي هوا اذيتش نمي كند، ترافيك برايش مهم نيست و انگار اخبار را اصال گوش نكرده و نشنيده 
است. از دوستم پرسيدم: »آخرين بار كي باهاش حرف زدي؟« دوستم گفت: »يكشنبه... يكشنبه گفت ديگه به من زنگ نزن.« 
پرسيدم: »تا كي قراره بهش زنگ نزني؟« دوستم گفت: »نمي دونم، مي ترسم ديگه جواب تلفنم رو نده، مي ترسم بره، مي ترسم 
گمش كنم.« به دوستم گفتم: »اينقدر غصه نخور، همين فردا ممكنه ديگه نباشيم، يه زلزله بياد، معلوم نيست بعدش كي باشه، 
كي نباشه.« دوستم گفت: »همين ديگه، همين وقتي اينقدر عمرها كوتاهه، وقتي از فردامون خبر نداريم چرا كسي را كه اينقدر 
دوستش داره، ول مي كنه؟« به دوستم نگاه كردم و فهميدم كه وسط آلودگي هوا و ترافيك و نگراني زلزله و خبرهايي كه ناگوار 

است هم عشق زنده مي ماند. دوستم را بغل كردم. بيرون ترافيك بود و هوا كثيف بود و ممكن بود زلزله بيايد و اخبار ناگوار بود.

لكه نور
»همه م��ردم مي دانند كه زندگي به زحمت زيس��تن نم��ي ارزد. در 
سي س��الگي مردن يا در هفتاد س��الگي چندان اهميت ندارد. چون 
طبيعتا در هر دو صورت، مردان و زنان ديگر زندگي شان را خواهند كرد و اين در طول 
هزاران سال ادامه خواهد داشت. هيچ چيز روشن تر از اين نبود. هميشه اين من بودم 
كه مي ُمردم، حاال چه بيست ساله، چه شصت س��اله.« اين تكه اي از كتاب »بيگانه« 
معروف ترين اثر آلبر كاموست كه در سالگرد مرگش يادي دوباره از آن كرديم. حقيقت 
اين اس��ت كه باالخره روزي جايي بايد »خواندن« را ش��روع كرد چرا كه با خواندن 

تكه اي از هر نويسنده با دنياي ديگري آشنا مي شويم كه هيچگاه نمي شناختيم. 

تكه اي از آلبر كامو

سروش صحت
داستانك

سيدعلي ميرفتاح اسداهلل امرايي

صدف فاطمي 
تير ماه س�ال 94 حسن فتحي با اش�اره به بازسازي 
ش�هرك غزالي براي پروژه ش�هرزاد به خبرگزاري 
مهر توضيح داد: »م�ا كارگردان هاي تاريخي س�از 
روي ش�هرك غزالي تعصب داريم. چرا كه هر زمان 
به اين شهرك فكر مي كنيم يا در آن قدم مي گذاريم 
ياد بزرگ مرد س�ينماي ايران مرحوم علي حاتمي 
مي افتيم. اميدوارم روزي برسد كه اسم اين شهرك 
ديگر غزالي نباشد و شهرك سينمايي علي حاتمي 
ش�ود چرا كه اگر پايمردي، پافش�اري و تالش هاي 
شبانه روزي علي حاتمي نبود، ش�ايد ما اكنون اين 
شهرك را نداشتيم.« دو سال و اندي بعد از آن يعني 
دي ماه س�ال 96 مهر اعالم كرد: »با دس�تور رييس  
صدا و سيما نام شهرك غزالي به شهرك ايران تغيير 
كرد.« انتشار اين خبر واكنش هاي زيادي را از سوي 
سينماگران به همراه داشت و يك بار ديگر اين سوال 
مطرح ش�د كه مس�ووالن براي انتخاب اسم جديد 
دقيقا چه معياري را در نظر گرفته اند و آيا بهتر نبود با 
انتخاب نام »شهرك سينمايي علي حاتمي« قدردان 
هنرمندي بودند كه با سختي هر چه تمام آجرهاي 
اوليه اين شهرك را روي هم بنا كرده بود؟ به اين بهانه 
س�راغ بهروز غريب پور رفتيم تا درباره چند و چون 

انتخاب اين نام از او سوال كنيم: 

  تغيير نام ش�هرك غزالي به ش�هرك ايران براي 
بسياري از سينماگران نه فقط يك تغيير بلكه يك 
بي حرمتي بزرگ به حساب آمد. به نظر شما تغيير 

نام به اين شكل اصال قابل دفاع است؟
مساله مهم اين است كه اساسا خيلي ها سابقه موضوعي را 
نمي دانند و فكر مي كنند نام شهرك غزالي از روي نام يكي 
از شعراي ايران انتخاب شده است. در حالي كه اين زمين 
متعلق به آقاي غزالي نامي بوده و در واقع صرفا نام فروشنده 
زمين را به يدك مي كشيده كه هيچ ارتباطي به سينما هم 
نداشته است. در مورد نامگذاري جديد طبيعتا بايد شهرك 
سينمايي حاتمي مي شد چرا كه علي حاتمي كسي است 
كه براي »هزاردستان« بخش كوچكي از اين شهرك امروز 
را ساخت كه هنوز آن بخش ُپر از نوستالژي است. در واقع 
عين بي سليقگي است كه نام چنين شهركي را به »ايران« 
تغيير دهند چرا كه اين شهرك اگر شهرك ايران بود بايد 
از تمام معماري هاي ايران در آنجا وجود داشت كه بگوييم 
اين ش��هرك نماد كوچكي از ايران است و اگر كارگردان ها 
توقع شان كم اس��ت مثال مي توانند بخش��ي از لوكيشن 
مربوط به اصفهان را هم در همين ش��هرك فيلمبرداري 
كنند. اما اگر بگوييم شهرك سينمايي حاتمي در واقع هم 
ياد و خاطره علي حاتمي را به عنوان موسس اين شهرك 
در ذهن ها تداعي كرده ايم و هم به فضاي حداقلي اش��اره 

مي كنيم كه سنخيتي با ابعاد گسترده ايران ندارد. 
  خيلي ه�ا معتقدند با وج�ود اينك�ه هنرمنداني 
امثال علي حاتمي نيازي به اي�ن القاب و الفاظ براي 
مان�دگاري ندارند، ام�ا همين نش�انه هاي كوچك 

مي تواند حرمت خدمتي ك�ه كرده اند را حفظ كند؛ 
نظر شما چيست؟

اين كامال يك رفتار فرهنگي است. زماني مرحوم حاتمي به 
فرهنگسراي بهمن آمدند و در حالي كه من، علي حاتمي و 
داوود رشيدي مشغول بازديد از فرهنگسرا بوديم، متوجه 
سكوت عميق علي حاتمي شدم. ايش��ان گفتند: »وقتي 
تغيير كش��تارگاه را به فرهنگس��راي بهمن مي بينم، ياد 
خودم مي افتم كه ش��هرك غزالي را به شهرك سينمايي 
تبديل مي كردم و مي دانم ش��ما چه رنج هايي كشيديد.« 
بنابراين وجود چنين مكاني را مديون فكر و خالقيت علي 
حاتمي هس��تيم و نه تنها به خاطر بزرگداشت او به عنوان 
يك سينماگر مولف، بلكه به خاطر كسي كه رنج كاشتن 
چنين نهالي را كشيد بايد اين شهرك را به نام او ثبت كرد. 
در حقيقت او خودش را فدا كرد تا جايي به وجود بيايد كه 

همه ما بعد از او بتوانيم از آن استفاده كنيم. 
  روال چنين اقدام هاي فرهنگي در دنيا چطور است؟

ويتوريو گاس��من، بازيگر معروف تئاتر و س��ينماي ايتاليا 
بيشتر آثارش در تئاتر كوئيرينو در ش��هر رم روي صحنه 
مي رفت. وقتي كه براي اجراي اُپراي عاش��ورا به رم دعوت 
ش��دم، رفتم تئاتر كوئيرينو را ديدم كه در پرانتز اسم آن را 
»تئاتر ويتوريو گاسمن« گذاشته بودند چرا كه او سال هاي 
سال در صحنه همين تماش��اخانه كار كرده بود و در واقع 
آنها تا اين اندازه براي اشخاص و افراد حرمت قائل مي شوند. 

  س�رنخ انتخاب نام »ش�هرك ايران« به پيشنهاد 
معاون س�يما و تاييد رييس صدا و سيما مي رسد؛ 
دو چه�ره اي كه اساس�ا هي�چ ارتباطي ب�ا دنياي 
سينماگران ندارند. آيا بهتر نيس�ت كار به كاردان 
سپرده مي شد يا دس�ت كم با چند نفر از چهره هاي 

پيشكسوت سينما هم مشورت مي گرفتند؟
من با قاطعيت مي توانم بگويم كه اين دو نفر حتي نمي دانند 
چرا اس��م اين ش��هرك غزالي اس��ت و حتي به درس��تي 
نمي دانند علي حاتمي با چه قصدي آن شهرك را ساخته 
است! ممكن است آنها اطالعات حداقلي داشته باشند اما 
تا جايي كه من مي دانم آنها نه پيشينه فرهنگي دارند و نه 
سينمايي. بنابراين اين تصميم ناشي از كم اطالعي آقايان 
است و آنها اصال بررسي نكرده اند كه چقدر مهم است كه 
نام هايي كه براي ايران  زمين زحمت كشيده اند، باقي بمانند. 
به هر حال كه اسم شهرك سينمايي بايد به نام علي حاتمي 
باشد و اگر هم راي آقايان پا بر جا بماند، اين اسم جديد فقط 
در حد مكاتبات داخلي صدا و سيما مي ماند و براي همه ما 
همان »ش��هرك غزالي« يا به انتخاب خودمان »شهرك 

سينمايي علي حاتمي« خواهد بود. 

نگاه آخر

فريدون صديقي  سيدعبدالجواد موسوي


