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به هر كس ،راستگويى در گفتار ،انصاف در
سخن روز
رفتار ،نيكى بــه والدين و صله رحم الهام
شــود ،اجلش به تأخير مــى افتد ،روزيش
زيــاد مىگــردد ،از عقلــش بهرهمنــد مىشــود و هنــگام ســؤال
[مأموران الهى] پاسخ الزم به او تلقين مىگردد.
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حرف مفتی به اسم دعوای اصولگرا و اصالحطلب

نــــگاره

محمد بسته نگار
آغاز  - 1321 :انجام 18 :تیر 1397

هانی انصاری

اذان صبح فردا 4/14

اخیــراً جنــاب آقــای مجتبــی ذوالنــوری
فـوبیـای
نماینــده محتــرم مجلــس یــک مصاحبــه
اجتماعی
انجام دادنــد .ما چند نکته گهربــار پیرامون
حرفهای ایشــان پیدا کردیم که بهتر است
طنــــــز
نه فقط دولتیها بلکــه تکتک مردم آویزه
ششان کنند.
گو 
الــف) آقــای ذوالنــوری یکــی از افــرادی
هســتند کــه شــدید پیگیــر ســؤال از رئیــس
جمهورنــد .یعنــی بــا توجــه بــه اخبــاری که
شهاب پاکنگر
پیرامــون ایشــان منتشــر میشــود مــا حس
میکنیــم ،آقــای ذوالنــوری صبــح از خواب
بیــدار میشــوند میگویند «پس این ســؤال از رئیس جمهوری چی
شــد؟!» بعــد ظهر یکی دوبــار این جملــه را تکرار میکننــد .قبل از
شــام هــم همین دغدغه را بــا جدیت طرح میکننــد .حتی حدس

میزنیــم شــبها هــم یکــی دوبــار از خــواب میپرنــد و میگوینــد
«مــا بایــد از رئیــس جمهوری ســؤال کنیــم!» و بعد یــک لیوان آب
میخورند و میخوابند.
ب) ایشــان در مصاحبــه اخیرشــان اشــاره کردنــد کــه «دعــوای
اصولگــرا و اصالحطلــب حــرف مفــت اســت» .بعــد کلــی بــه
اصالحطلبــان و دولــت باهــم توپیدنــد .بــا ایــن تفاســیر مــا حــس
میکنیــم کــه دعــوای اصلــی بیــن اصولگرایــان و اصالحطلبهــا
نیســت .االن دعوا ســر این اســت کــه کدام طیــف اصولگرا بیشــتر
میتواند اصالحطلبان را هدف قرار دهد و با این تفاســیر فکر کنیم
در ادامــه رقابتهــا آقــای ذوالنــوری با رکورد ســی مصاحبــه علیه
دولت در روز ،گردنآویز طالی این رشته را از آن خودشان کنند.
ج) در یکــی از بخشهــای مصاحبهای که آقــای ذوالنوری عزیز
داشــتند اشاره کردند «روحانی پنج ســال پیش همه هنرشان گفتار
درمانی بوده» و بعد از این موضوع گالیه داشــتند .ما گالیه ایشــان

را بر حق میدانیم اما فکر میکنیم که رئیس جمهوری فعالً دارند
در حــوزه گفتار کار میکنند تا کم کم وارد حوزه رفتار درمانی و بقیه
چیزها شــوند .باالخره مراحل هر نوع درمانی باید طی شــود .شــما
حســاب کنید دولت پنج سال قبل توانســت کاری کند که اگر با یک
کشوری مشکل داریم از دیوار سفارتش باال نرویم .قاعدتاً این دوره
درمان باید کامل شود تا بقیه مراحل درمانی هم جواب دهد.
د) این نماینده محترم مجلس در جایی گالیه داشتند که هرجا
از دولــت انتقــادی میشــود ،دولت ســریعاً آن را سیاســی میکند.
مــا هم ایــن نقد را قبول داریــم .واقعاً دولت چــرا آنقدر کم طاقت
شــده؟! حــاال گیریــم که چهــار تا انــگ سیاســی و برچســب امنیتی
هــم بــه کل کابینه بچســبانند ،دولت چرا باید همه چیز را سیاســی
برداشت کند .واقعاً این دولت میخواهد کجای کار را بگیرد؟ اصالً
این دولت چرا در انتخابات شرکت کرد که االن طیف رقیب مجبور
شود آنقدر به آنها آسیب بزند؟

به بهانه برپایی نمایشگاه آثار پرویز تناولی و شاگردانش

سومین دوره جام باشگاههای
کتابخوانی آغاز شد

توجوگر
آموزگار ،سختکوش و جس 

عمری در هوای مردم و آزادی

مــن ســال  1340از شــیراز
بــه تهــران آمــدم و در قالــب
یــــاد
عضویــت در انجمنهــای
اســامی دانشــجویی بــا
چهرههــای بســیاری آشــنا
شــدم از جملــه مرحــوم
محمد بســتهنگار که آن زمان
دانشــجوی حقــوق بودنــد و
محمدمهدی
جعفری
از همــان ســالها ارتبــاط ما با
نویسنده
هــم آغــاز شــد .پــس از آن نیز
و فعال سیاسی
عضویــت در نهضــت آزادی
ایران و انجمن اســامی باعث آشنایی و ارتباط بیشتر
مــا طــی دیدارهایــی کــه در جلســات بــا هم داشــتیم
شــد .اگــر چه ایشــان دانشــجوی حقــوق بودنــد و من
در دانشســرای عالــی تحصیــل میکردم اما مــا مدام
یکدیگر را در کمیســیونهای دانشــجویی و شــبهای
جمعــه در «مســجد هدایــت» میدیدیم و دوســتی و
آشــنایی ما با یکدیگر  57سال تمام به طول انجامید.
من از طبقه و خانوادهای متوسط به تهران آمده بودم
و پــس از درک و شــناختی ابتدایی از جناب بســتهنگار
متوجه شــدم که او هــم به همین طبقه تعلــق دارد و
ایــن موضوع تجانســی ایجــاد کرد که رابطه مــا دو نفر
را بــه رابطــهای عمیق بــدل نمود .از نظــر اخالقی نیز
ما شــباهتهای بسیاری به هم داشتیم .محمد بسته
نگار که در وســط شــهر تهــران یعنی خیابــان فرهنگ
زندگــی میکرد مردی بود بســیار ســاده و بیآالیش و
البته از تهرانیهای اصیل و با اخالق .او بسیار به اصول
اخالقی که مبتنی بر اصول اسالمی بود پایبند بود و این
شیوه و منش را تا پایان عمر حفظ کرد و هرگز ذرهای از
آن عدول نکرد .محمد بستهنگار دغدغههایی داشت
که شــاید دغدغه تمامــی نزدیکان آیــتاهلل طالقانی
بهعنوان شاگرد بود .دغدغ ه مردم و آزادی اصلیترین

آنها بود و او همیشــه نسبت به گرفتاریهای مردم در
دوران مختلف واکنش نشان میداد و چاره را در رجوع
به قــرآن و نهــج البالغه میدانســت و ذهنی داشــت
برآمده و تربیت شــده اســام که آبشخور آن همگی از
مسجد هدایت میآمد .ایشان زمانی که دانشجو بودند
چندین بار به زندان افتادند و لیسانس گرفتنشان هم
بــه همین دلیل ســالها طول کشــید و طبیعی اســت
که دغدغهشــان در همین مســأله حقوق هــم بود .ما
همیشه به ایشان انتقاد میکردیم که با وجود حافظه
بســیار قــوی و ســطح مطالعات وســیع در ایــن حوزه،
هرگــز خروجی مبتنی بــر تألیف و ...نداشــتند تا اینکه
از حدود  20ســال پیش خوشــبختانه دســت به تألیف
و ترجمــه زدند و نتیجه آثــاری مهم همچون «حقوق
بشــر از منظر اندیشــمندان» بود که کتابی است بسیار
بینظیــر .همانطــور که همــه میدانند ایشــان داماد
آیتاهلل طالقانی بودند و بســیار تحــت تأثیر تفکرات
ایشــان و جزو دومین گــروه از اعضای نهضــت آزادی
بودنــد کــه به همــراه عبــاس رادنیــا و ســیدمصطفی
مفیــدی به زنــدان افتادند .او در زندان هم به بســط و
گسترش آثار آیتاهلل طالقانی مشغول بود و تا آنجا که
میدانم علم اصول را هم نزد ایشــان فرا گرفت .پس
از زندان هم (فکر میکنم سال  47-46بود)که از دختر
آیتاهلل طالقانی خواســتگاری کرد و طبعاً با موافقت
ایشــان داماد این خانواده شــدند و عمری گذاشتند تا
مجموعه مقاالت ایشان را با عنوان «منارهای در کویر»
منتشرکنند.
نکتــه پایانــی درباره مرحوم بســتهنگار این اســت
که این یار عزیز آیتاهلل طالقانی فردی بســیار مقاوم
بــود و چــه در زندان و چه بیــرون از زندان لحظه ای از
آنچه اعتقادش بود ،عدول نکرد و با سعادت و عزت
زندگــی کــرد  .از درگاه پــروردگار خواهانــم کــه زندگی
اخروی ایشان نیز همین باشد.

گفتوگو با پدر پس از فقدانش

روایت دوم شخص مداخله گر

رمان «پــدر حضانتــی» نوشــته دیدیه
ون کــوالرت اســت کــه بنفشــه فریــس
پیشنهاد
آبــادی آن را ترجمه و نشــر چشــمه در
زمستان  96به چاپ سپرده است« .پدر
حضانتی» داستان پسری است که پس
از مرگ پدرش روابط بین شان و زندگی
خــود و پــدر را روایــت میکنــد .روایتی
مهدی جمشیدیان واقــع گرایانــه از پدری فقید و نقشــش
منتقد ادبی در ســاختن شخصیت
فرزنــدی کــه بــ ا وجــود
تمام کاستیها و اتفاقات خوب و بد ،به داشتن
چنیــن پــدری افتخار میکنــد .نکتــه خاص و
بــارز داســتان اســتفاده از راوی دوم شــخص
بــرای روایت تمام قصه اســت .زاویه دید دوم
شخص ب ه نظر برخی تئوریسینهای ادبیات،
تکنیکی برای روایت اول شــخص است با این
تفاوت که در آن ضمیر «تو» جایگزین «من»
میشود .در این شیوه روایت ،خواننده به یکی

از شــخصیتهای داستان بدل شده و فاصله میان خواننده و
داســتان از بین میرود .به عقیده ریچاردسون ،زاویه دید دوم
شخص پیشرفتی نو و هیجان انگیز در دنیای ادبیات داستانی
است و شاید پس از جریان سیال ذهن ،مهمترین شیوه نوین
روایی در داستان محسوب شود.
در رمــان «پــدر حضانتــی» ،نویســنده از نــام خــود در
داســتان اســتفاده میکند و راوی دوم شخص مداخله گر
را برای روایت داســتان برگزیده اســت که بــه نوعی رمان
را بــه اتوبیوگرافــی تبدیــل مینمایــد .بــا
ایــن انتخــاب هوشــمندانه ودرعین حال
مشــکل ،راوی ســعی در تلطیــف فضــای
میــان متــن و خواننــده و برقــراری ارتباط
بیشــتر با مخاطــب دارد .مخاطب ضمیر
«تو» ،پدر فقیدش اســت .بیان قصههای
مختلف کمی از انسجام کلی رمان کاسته
امــا در مــواردی موجب همــذات پنداری
خواننده با روابط پدری و پســری حاکم بر
فضای داستان میشود.

بدیهیتریــن معضل
هنر تجســمی به قول
تندیس
نوربــرت لینتــن ایــن
اســت کــه میتوانــد
بــا یــک نــگاه دیــده
شــود .یک کتــاب یک
نمایش یک شعر یک
حسین گنجی موســیقی همــه پیش
از اینکــه بخواهیــم
دربارهشــان داوری
کنیم مــدت زمانی توجه ما را به خود جلب
میکننــد .امــا یک مجســمه یا یک نقاشــی
یــا عکــس را بیدرنــگ مــورد قضــاوت قرار
میدهیــم .حتــی بــه خاطر ایــن موضوع به
خــود میبالیم که میتوانیم تأثیر آنی کاری
را که دوســت داریم بستاییم و کارهای دیگر
را بــه خاطر آنکه بــا من حرف نمیزند طرد
کنیم .از همین رو هنر تجسمی همواره برای
تثبیــت و توجــه نیازمند پــرورش دو مفهوم
است که یکی توسط هنرمند و دیگری توسط
مخاطب باید جان بگیرد .از طرف مخاطب
نیازمنــد ایمــان یــا بــه یــک نوعــی صبوری
اســت تــا چشــمها را بــه نگاههــای بعــدی
دعــوت کند ،تــا در نهایت حرفــش را بزند و
از جانب هنرمند و خالق اثر ،نیازمند محتوا
یا معناست تا در درون خود چیزی نیز برای
عرضه و کشش و تأمل داشته باشد .مفهوم
یــا حرفــی کــه در تأمــل به دســت آیــد و در
صبوری کشــف شــود و در ایمان و اعتمادی
کــه جلب میکند بارور شــده و خــود را از زیر
یــوغ ســنگین تک بعــدی گرایی و ســطحی
نگــری بیــرون بکشــد .پرویــز تناولــی نمونه
بارز هنرمندی اســت که توانسته این دو نگاه
را بــا وجود کانســپتهای دشــواری که برای
نمایش برمی گزیند کنار هم جمع کند و هم
مؤمنانــی را به خود جلب کنــد و هم نگره و
«آن» خود را در اثر جانمایی کند .او بدرستی
مسیر ســخت اعتمادســازی نســبت به هنر
مــدرن را در ایــران طــی کرده اســت و اکنون

جامی برای کتاب
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با تعداد بیشــماری از شاگردانی که تربیت
کــرده اســت ،از یک طرف مفاهیم دشــوار و
فراموش شــده را سادهسازی و تصویرسازی
کــرده و از فراســوی کلمــات و اشــکال،
مشتاقانی را به هنر مدرن ،آموزگارانه و طی
ســالیان پــرورش داده اســت .پرویــز تناولی
چند ویژگی بارز دارد که در صدر آن میتوان
توجوگری ایشــان
بــه روحیه بیوقفه جســ 
توجوی
اشــاره کــرد .او طی ســالها و جســ 
همزمــان در میــان ادبیــات و داســتانهای
پراســطوره کهن ،بهصــورت فیزیکی نیز کل
توجو کــرده اســت و تمامــی
ایــران را جســ 
دست سازههای ایرانی را که گاهی بهصورت
اشــیای زینتــی و گاهــی بهصــورت ابزارهای
کاربــردی بودهانــد ،گــردآورده و پیرامــون
شــکل و فرم و جنس هــر کدام تحقیق کرده
اســت .از همین روســت که با اشــیای فلزی
گاهــی بــیارزش شــخصیتهای اســطوره
همچون شیرین و فرهاد را باورپذیر و زمینی
و اکنونی خلق میکند یا از دل مفاهیم کهن
ایرانــی هیــچ را تجســمی میبخشــد کــه در
تواتر شــکل و فرمی و متریالی حتی ،معانی
مســتترش بیــرون میزنــد .ویژگــی دیگــر
تناولــی آموختــن از و آموختــن بــه دیگــران
اســت .او در عیــن حــال که همــواره در حال

آموختــن اســت ،هرگز بدون شــاگردانش او
را نمیبینیــد و چــه در کارگاهــش و چــه در
وقــت نمایش و گالــری در کنار شــاگردانش
اســت .اگر به نمایشــگاه اخیر « ۴۰ســال۴۰ ،
هنر آموخته» که در گالری آرت سنتر تهران
برقرار اســت ،بروید ،بخوبی این را مشاهده
خواهیــد کــرد .شــاگردانی کــه در میانشــان
هر چنــد انگشتشــمار ،تناولیهــای جوان
قابــل ردیابــی هســتند .ویژگی دیگــر تناولی
در اســتقامت و سختکوشــی اوســت .پرویــز
تناولــی همــواره پروندههای باز بیشــماری
دارد که هر بــار که او را مالقات کنید در حال
کار کردن روی یک کتاب تازه ،یک موضوع یا
مجموعه تازهای اســت .هنرمندی که اکنون
در ســن هشــتاد و یک ســالگی نیــز از تفریح
تــا اســتراحتش هدفمنــد و در چارچــوب
دغدغههایــش اســت و همزمــان چندیــن
پروژه از ســاخت تا نمایش تا تولید محتوا را
در دســت دارد و مرتبــاً در حــال تجربههای
تــازه ،چــه در متریــال و ســاخت و چــه در
موضوعات و شکل ارائه است.
نمایشــگاه آثار پرویز تناولی و چهل نفر از
شــاگردانش با عنوان «هیچ و همه» از جمعه
پانزدهم تیرماه ،در گالری باغ کتاب تهران برپا
شده و تا نیمه مرداد ادامه دارد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتوگو با «ایران»:

پیگیر حال نجیب مایل هروی هستم

«ایران» :نجیب مایل
هــروی پژوهشــگر
گزارش
کــه از چنــد مــدت
پیش در بیمارستان روانپزشکی ابنسینا
مشهد بستری شده در حال حاضر تحت
مراقبت و درمان اســت .محســن جوادی
معــاون فرهنگــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ب ه گزارشــگر روزنامه ایران گفت:
«مــن االن در مشــهد هســتم ،از بیمــاری
ایشــان اطالع یافتم و بــا فرزندش درباره
حــال او صحبــت کردیــم .مشــکلی برای
تأمین هزینههــای درمان این پژوهشــگر
نیســت .امیدواریــم درمــان و معالجــه
زود کارگــر شــود و بهبــودی کامل حاصل
شــود ».محمدابراهیــم شــریعتی ،ناشــر
افغانستانی مقیم ایران نیز در گفتوگو با
خبرگزاری مهر از قول مساعد سید عباس
صالحــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی
بــرای تأمیــن هزینههــای درمــان نجیب
مایل هروی افغانستانی مقیم ایران خبر
داده اســت .بر اســاس گزارش خبرگزاری

مهــر ،عارضــه نجیب مایل هــروی روانی
ت غدد
اســت و متأثر از اختــال در فعالی 
این پژوهشگر و نویسنده است.
نجیــب مایــل هــروی ســال 1329
در هــرات بــه دنیــا آمــد و دهــه پنجــاه از
افغانســتان بــه ایــران مهاجــرت کــرد.
عمــده پژوهشهــای او در زمینــه عرفان
و نســخ خطــی بــوده اســت و تاکنــون بــه
قلــم ایــن پژوهشــگر دهها کتــاب و مقاله
تدوین و منتشر شده است .زمستان سال
 1395از ایــن پژوهشــگر در پانزدهمیــن
آییــن بزرگداشــت حامیــان نســخ خطی
تقدیر شد .اشــرف غنی رئیس جمهوری
افغانســتان در پیامــی بــه مناســبت ایــن
برنامــه دربــاره نجیب مایل هــروی گفته
بود«:دانشمند نا م آشنای کشور ما جناب
اســتاد نجیب مایل هروی ،مــردی از تبار
فرزانــگان و فرهیختــگان کــه خدمــات
ســتودنی و ماندگار ایشان مرزهای زادگاه
ایشــان هرات و افغانســتان را درنوردیده
و سراســر ایــن حــوزه تمدنــی را مدیون و

ëëتعقیب قضایی
یــک کاربر فضای مجازی تالش برخی فعاالن
مجازستان
معانــدان نظام در خارج از کشــور برای «دامن
زدن به نفرت دینی» در کشــور را محکوم کــرد .این کاربر افزود :بر
اســاس قوانین لیبــرال غربی چنین اقدامی جرمــی قابل تعقیب
است ،آیا عامل ارتکاب آن در امریکا به دادگاه فراخوانده میشود.
ëëتهدید درون حزبی
تهدیــد رقبای حزبی علیه یکدیگر برای افشــاگری درباره ســوابق
و پرونده فســاد مالی و اخالقی مــورد توجه برخی کاربران فضای
مجــازی قــرار گرفــت .برخــی این ســؤال را مطــرح کردنــد که اگر
همــکاران درون حزبی شــما فســاد مالی و اخالقی داشــتند ،چرا

یــک :دبیرخانــه ســومین دوره جــام
باشــگاههای کتابخوانی فعالیتش را آغاز
یادداشت
کــرد .ایــن ایــام با برگــزاری نشســتهای
آموزشــی بــرای اســتادان ،مربیهــا و
تســهیلگران فعــال در باشــگاههای
کتابخوانی آماده میشویم تا اول مهرماه
همزمان با شــروع ســال تحصیلی جدید
بــه اســتقبال فعالیــت چند هزار باشــگاه
ابراهیم حیدری
کتابخوانــی در بیــش از هفتصــد شــهر و
دبیر رویدادهای
ترویج کتابخوانی
روســتای ایــران برویــم .اولیــن دوره جام
باشــگاههای کتابخوانی با حضــور پانزده
شــهر نامزد کســب عنــوان «پایتخت کتــاب» راهانــدازی و در این
پانــزده شــهر ،دو هــزار باشــگاه کتابخوانــی با بیســت هــزار عضو
تشــکیل شد .در دومین دوره جام باشگاه کتابخوانی در صد شهر
و روســتا پنج هزار باشــگاه و با شــصت هزار عضو برگزار شــد .هر
سال نسبت به سال قبل استقبال از این رویداد بسیار بیشتر بوده
است و در سومین دوره هم تاکنون هفتصد شهر و روستای کشور
برای حضور در این جشــن ملــی کتابخوانی اعالم آمادگی کردند
و پیشبینی میکنیم این دوره شمار کتابخوانهای عضو باشگاه
کتابخوانی به یکصد هزار نفر برسد .در دورههای پیش افراد عضو
باشــگاه کتابخوانی تــا ســقف پنجاههزارتومان بــا تخفیف پنجاه
درصد میتوانســتند کتاب بخرند ،انتظار داریم این دوره ســقف
خریــد افزایــش پیدا کنــد .فعالیتهــای جام باشــگاه کتابخوانی
در چهــار بخش رقابتــی «بهترین نامــه به نویســنده»« ،بهترین
باشگاه کتابخوانی»« ،بهترین فیلم موبایلی» و «بهترین کتاب از
نگاه کودکان» برگزار میشــود .پس از بررســی آثار در شهرستان،
ایدههــای برگزیــده بــه اســتان راه پیدا میکننــد و در نهایــت آثار
برگزیده استانی در سطح کشوری رقابت میکنند و برگزیدههای
نهایی هر بخش در مراسم پایانی سومین دوره جام باشگاههای
کتابخوانی در اسفندماه معرفی خواهند شد.
دو :در آغــاز فعالیــت جــام باشــگاههای کتابخوانــی گمــان
نمیکردیــم ،این ایده نامتعارف در ترویــج کتابخوانی با چنین
استقبال گستردهای روبهرو شود .در فضایی که معموالً نهادهای
مختلــف دولتــی و شــهروندان بــه انجــام فعالیتهــای ترویج
کتابخوانی از ســوی دولت و نهادهای دولتی عادت کرده بودند،
مــا بــر آن شــدیم با جلــب مشــارکتهای مردمی ،تشــکلهای
مردمــی و نهادهــای خصوصــی و غیــر دولتی راهی دیگــر را در
ترویــج و رونــق و گســترش کتابخوانی پیش بگیریــم .مجموعه
رویدادهــای «پایتخــت کتــاب»« ،روســتاها و عشــایر دوســتدار
کتــاب»« ،تقدیــر از مروجــان کتابخوانی» شــکل گرفــت و از دل
آن رویدادهــا و برنامههــا ،بــه ایــده و اجرای «جام باشــگاههای
کتابخوانــی» رســیدیم .بــا توجــه بــه سیاســتها و وعدههــای
رئیس جمهوری حســن روحانی مبنی بر واگذاری فعالیتهای
فرهنگــی به مجامــع صنفی فرهنگ و جلب مشــارکت مردمی
در پیشــبرد فعالیتهای فرهنگی ،مــا از همان آغاز برنامههای
ترویــج کتابخوانی ،دنبال واگذاری کامل فعالیتها به نهادها و
تشکلهای مردمی و مجامع صنفی بودیم.

خبر آخر
مرهــون زحمات خویش ســاخته اســت.
میــراث گرانســنگی که از نیــاکان و بزرگان
ما چــون موالنــا بلخــی ،ســنایی غزنوی،
ناصرخســرو قبادیانــی ،خواجــه عبداهلل
انصــاری هروی ،جامی هروی ،فردوســی
طوسی ،ســعدی و حافظ شیرازی و دیگر
نامآوران میهن این پهنه بزرگ فرهنگی
به ما رســیده است ،این تداومی که یافته،
نبوده جز با کوشش و همت مردانی چون
اســتاد مایل هــروی و همگنان ایشــان که
زندگــی پر بار خود را وقف خدمت به این
میراث ارجمند کردهاند».

تاکنون ســکوت کرده بودید و اکنون که منافع شخص تهدید شده
قصد افشــاگری دارید .از دیدگاه این کاربر ،جریانهای سیاسی با
پاکســازی و ســامت فعاالن خود میتوانند به موفقیت در آینده
امیدوار باشند.
ëëپاسخگویی تناقضها
یکــی از کاربران فضــای مجازی نوشــت :دادگاه شیرخشــکهای
فاســد ،تجــاوز در ایرانشــهر و تعــرض در مدرســهای در تهــران
غیرعلنــی برگــزار میشــود ،اما در ارتبــاط با دختری  ۱۷ســاله که
برنامههایــش را در اینســتاگرام با دنبالکننــده محدود ارائه کرده
بــود ،برنامــه تلویزیونــی پخش میشــود .چــه فردی پاســخگوی
تناقض هاست؟

علی نصیریان به عیادت
جمشید مشایخی رفت

جمشــید مشــایخی چنــد روز پــس از ترخیــص از بیمارســتان
بهدلیــل ایجاد ضعف و مشــکالت گوارشــی دوبــاره در بخش
آیســییو ایزوله بســتری شــد .دیــروز علــی نصیریــان بازیگر
قدیمی و رئیس جشــن خانه ســینما با حضور در بیمارســتان
از این هنرمند عیادت کرد .جمشــید مشایخی از سال گذشته،
چندین بار بهدلیل عمل جراحی در بیمارســتان بستری شده
و دوران نقاهــت طوالنــی را پشــت ســر گذاشــته اســت .ســام
مشــایخی درباره شرایط جسمانی پدرش میگوید :مشکالتی
هــم در روده ایشــان دیــده شــده اســت کــه احتمــال جراحی
بــرای آن وجــود دارد .پــدر حــدود چهــار روز بود که نتوانســته
بودنــد چیــزی بخورند امــا االن حالشــان بهتر اســت و امکان
خــوردن غذاهای ســبک برایشــان به وجــود آمده اســت .او از
ماندگارتریــن چهرههای عرصه بازیگری و متولد  ۶آذر ۱۳۱۳
در تهران اســت .از ســال  ۱۳۳۶بــا نمایش «وظیفه پزشــک»
فعالیــت بازیگــریاش را آغاز کرد و با فیلــم کوتاه «جلد مار»
در سال  ۴۲مقابل دوربین رفت ،دو سال بعد با فیلم «خشت
و آینه» وارد سینما شد.

