
يك نفر در توييتر نوشته بود: »اي واي از اسيري 
كه س��الي يك بار يادش كنيم؛ آن هم پيروزي 
عمليات آزادسازي خرمشهر«. اشاره اش به احمد متوسليان 
بود؛ فرمانده اي كه همين صبح روز گذشته در خبري فوري، 
وزير دفاع اعالم كرد كه نشانه هايي از زنده  بودنش وجود دارد. 
اما پيش از اين خبر، اهالي دنياي مجازي كه جماعت حداكثري 

از جوان هاي اين سرزمين را تشكيل مي دهند، حواس شان به متوسليان بود. دليل اين اتفاق، 
دليل اين يادآوري مهم و تفاوت امس��ال با سال هاي گذش��ته در خبر فوري وزير دفاع نبود. 
دليلش ساده و سرراست به فيلمي مي رسد به نام »ايستاده در غبار« و به كارگرداني محمد 
حسين مهدويان كه اين روزها قراردادي براي اكران عمومي دارد و در جشنواره فيلم فجر با 
داستان سرراست زندگي اين فرمانده و سرنوشت گمشده در غبارش، مخاطبان اين جشنواره 
را غافلگير كرد. به سادگي هرچه تمام تر، تنها يك فيلم خوب نام و ياد مردي را زنده كرد كه 
سال ها از گم شدنش در مرزهاي لبنان مي گذرد و در اين سال هاي سكوت و گم شدگي نامي 
از او در ميان جمعيت جوان ايراني نبود تا اينكه يك نفر از همان جماعت به سراغش رفت تا 
33 سال بعد از فتح خرمشهر، نام متوسليان دوباره سرخط خبرهاي مجازي شد؛ چهره اي 

كه همچنان ايستادگي اش را حفظ كرده و البته ديگر در غبار نيست.

سال 81 شمسي و فيلم »واكنش پنجم« خانم 
ميالني و س��ينما صحرا و اكران در نخستين 
سانس با بازي شهاب حسيني كه به باور اين قلم در آن سال 
براساس دانسته هاي سينمايي اش، زياد دلچسب بازي نكرد 
و كمي بر اس��اس فيلمنامه نه چندان قوي، كه دليل اين به 
دل ننشستن، ش��ايد از اين ناحيه مي بود... باري بعد از اتمام 
فيلم و در جلوي سينما كه دوستداران شهاب، در حال گپ 
و گفت و امضا گرفتن و شايد عكس انداختن، بودند؛ صاحب 
اين قلم بعد از ع��رض ادبي به ايش��ان و در حضور جمعيت 
طرفدارش گفتم ك��ه خيلي »عصا قورت« داده بازي كرديد 
جناب حسيني و شهاب داراي »كن« اين روزها، با ادبي وافر 
و افتادگي محض، گفت: سپاسگزارم و سعي و تالش مي كنم 
كه بهتر بشوم و نظر شما دوست خوب را نيز جلب كنم... آناني 
كه در آن مكان بودند؛ شايد از اين اظهارنظر من، برآشفتند 
و راضي نبودند ك��ه چنين رك و بي مقدمه، به چنين نظري 
بپردازم. ولي همان دوستان نيز، اذعان داشتند كه خضوع و 
احترام گذاش��تن به نقد ديگران، حتي اگر از زاويه حرفه اي 
آن سال ها، بيان نشده بود؛ از س��وي ايشان، نشان از بازيگر 
بزرگي مي داد ك��ه در آن دهه و دهه بعد از آن، نقش هاي به 
ي��اد ماندني را از خود به يادگار گذاش��ت ك��ه حاليه با تمام 
»وجود« اين جايزه كن را به مردم كش��ورش اعطا مي كند... 

كه »فراس��ت« و »بهروزي« زيادي شايد در »هفت« اقليم 
تلويزيون و سينما، بر نيانگيزد! چه باك اما كه اين هنرپيشه 
دوست داشتني و مردمي هماره بر پاشنه اي چرخيده كه نگاه 
عموم بر آن، مي چربد و هراس��ي از كم انديشان سطحي نگر 
نيست... جايزه بهترين بازيگر كن، براي شهاب حسيني كه 
»شكر گوي« اين هديه است و روح پدر بزرگوارش را، نظاره گر 
آن مي داند؛ نش��ان از ادب و تواضع ايراني اي دارد كه هماره 
به نظر و ديدگاه ديگران نيز وقعي مي نهد و مخاطب راستين 
خويش را نه در جش��نواره هاي آن ور آبي مي داند كه لزوما 
ايرادي بدان ها از لحاظ »فرم« نيست كه آيينه اصلي اش در 
داخل و همان مردمي است كه براي فيلم هايش به سينماها 

مي روند و نظرگاه هاي متفاوتي دارند... 
اين نوش��ته افتخار دارد با تمام وجود به فردي تقديم ش��ود 
ك��ه »عصاي« افتادگ��ي و متانت را به معن��اي واقعي كلمه 
طي اين همه س��ال براي مخاطبانش، تفسير و تحليل كرد. 
»ش��هاب ايران زمين« عصايت را حاليه با تمام وجود زمين 
نگذار كه اليق و س��زاوار آن هستي... اميد كه در آتيه جوايز 
بزرگ ديگري را نيز براي مردم س��رزمينت به ارمغان آوري 
كه به قول سعدي: خاك مشرق شنيده ام كه كنند/ به چهل 
سال كاسه اي چيني/صد به روزي كنند در مردشت/ الجرم 

قيمتش همي بيني

يكي از برنامه هايي ك��ه در زمان مديريت من 
بر راديو ايران آغاز ش��د، سالم صبح بخير بود. 
تا آن موقع رس��م بود كه راديو تلويزيون خيلي بهداشتي جز 
خوب��ي در جامعه نبين��د. حتي در مس��ائل اجتماعي هم جز 
خوبي نمي ش��د چيزي ديد. در مش��هد كه مدير برنامه هاي 
راديو تلويزيون بودم، جوان ش��ادابي به نام جواد آتش افروز در 
آنجا بود كه با كمك نويسندگان توانايي از جمله مرحوم احمد 
خرسند و حسن معين برنامه اي داشتند بنام سالم صبح بخير. 
كار اصلي و متفاوت شان پخش تلفن هاي مردم بود كه مشكالت 
شهري را مي گفتند. ساعت هفت تا هفت و نيم صبح زنده اجرا 
مي ش��د ولي تلفن هايش از قبل كنترل مي شد. در اواخر سال 
۶۲ كه تازه به تغييرات در راديو مش��غول شده بودم، يك روز 
در قم اصغر پورمحمدي را دي��دم كه از قبل انقالب خودش و 
خانواده هامان با هم آشنا بودند. از او دعوت كردم به راديو بيايد. 
پذيرفت و آمد. حكم مديريت گ��روه اجتماعي را برايش زدم. 
چون براساس سيس��تم و ضوابط راديو هر برنامه اي بايد ذيل 
يك گروهي تعريف مي شد. از اولين روزها بحث انتقال برنامه 
س��الم صبح بخير به شبكه سراس��ري را مطرح كردم. چند تا 
مشكل وجود داشت. در س��طح ملي و در ايام جنگ و راديوي 
پرشنونده، طرح مشكالت فردي بس��يار غيرقابل پذيرش به 
نظر مي رسيد. نكته ديگر وجود گويندگان سابقه دار در راديو 
بودند كه با آوردن يك فرد از شهرستان و سپردن برنامه به وي 
مخالف بودند. دل به دريا زدم. از آتش افروز و تيمش خواستم 
به تهران بيايد. كارمند آموزش و پرورش بود. با نامه نگاري در 
عالي ترين سطح بين آقاي محمد هاشمي و آقاي اكرمي، وزير 
وقت آموزش و پرورش به تلويزيون انتقال يافت و در ارديبهشت 
سال 13۶3 برنامه سالم صبح بخير در شبكه سراسري ساعت 
۵/۷ تا 8 شروع به پخش كرد. روزهاي اوليه خيلي سخت بود. 
استقبال مردمي وسيع ولي مسووالن كشوري با نگراني به آن 
برخورد مي كردند. در شهر س��الم صبح بخير يك اتفاق بود و 

تظلم خواهي. برنامه ريتم مشخصي داشت. هر روز موضوعي 
انتخاب مي شد و محور برنامه بود. تلفن ها هم در البه الي برنامه 
پخش مي شد. عالوه بر تلفن، در س��طح شهر گزارشگر هايي 
بودند كه از مردم گزارش مي گرفتند و آنها را آماده مي كردند و 
روزهاي بعد پخش مي شد يا با بي سيم به راديو مي فرستادند. در 
ابتدا آقايان غفاري و سنجري بيشتر گزارش مي گرفتند تا آقاي 
شهرياري هم به اين جمع پيوست. فرهاد خسروي، عبداللهي 
و س��عيد نعمتي از جمله نويسندگان سالم صبح بخير بودند. 
چند ماهي از ش��روع برنامه كه گذشت، وزرا حساسيت نشان 
دادند. مرتب به نخست وزير و رييس جمهور چغلي مي كردند. 
آن ايام هم زير سايه امام خميني همه مسووالن در يك جبهه 
محس��وب مي ش��دند و به دليل گرايش هاي سياسي - مثل 
آنچه اين روزها عادت ش��ده است، حرمت مسووالن زيرسوال 
نمي رفت و سيستم تبليغي كه مورد قبول بيشتر مردم بود، به 
خود اجازه نمي داد كه حرمت شكني كند. اما ما خيلي زودباور 
پيدا كرده بوديم كه انتقاد غير تخريب است. سالم صبح بخير 
تبديل به يك نياز روزانه ش��ده بود. مسووالن آن را پذيرفتند. 
روزهاي پنجش��نبه به طور ثابت شهردار تهران مهمان برنامه 
بود. از آن مهم تر اينكه كم كم روز سياستمداران با سالم صبح 
بخير آغاز مي ش��د. در اين اواخر آقاي دكتر حبيبي به عنوان 
معاون اول دولت كارگزاران به اعضاي دولت رسما بخشنامه و 
خبر آن را هم منتش��ر كرد كه مسووالن همه بايد در اول صبح 
برنامه سالم صبح بخير را گوش كنند و روابط عمومي ها موظف 
باشند كه پاسخگوي سالم صبح بخير باشند. حتي يك روزي 
را سالم صبح بخير به عنوان روز محيط زيست اعالم كرده بود 
كه شرحش را بعدا خواهم گفت، از دفتر رياست جمهوري وقت، 
آيت  اهلل خامنه اي تماس گرفتند ك��ه به دليل اهميت اين روز 
ايشان مي خواهند در برنامه س��الم صبح بخير پيام بدهند كه 
ضبط و پخش ش��د. خيلي از اتفاقات عادي اين سال ها مسير 

سختي را طي كرده تا به اينجا رسيده است.
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قدم اول را محكم برنداشتيم
ادامه از صفحه اول

خاطرات مديريت راديو در دهه 60 
سالم صبح بخير

تاريخ شفاهي تيتر مصور|نگاه آخر

آيا جوايز س��ينمايي اصغ��ر فرهادي 
طي ساليان گذش��ته حاصل كاركرد 
مطلوب دس��تگاه فرهنگي و هنري كش��ور است يا 
حاصل ش��رايط آن بخش از فعاليت سينماي ايران 
كه به دولت وابسته نيس��ت يا اينكه اين موفقيت ها 
حاصل ت��الش تك نفره و نبوغ اصغر فرهادي اس��ت 
كه توانسته است تا بدين جا پيش آيد و جوايز معتبر 

داخلي و خارجي را از آن خود كند؟ 
پاس��خ به اين سواالت مس��تلزم بررس��ي و تحليل 
زندگ��ي و نوع فيلمس��ازي فرهادي اس��ت و نگاهي 
بدون تعصب ب��ه توليدات او و طي ك��ردن پله هاي 
ترقي در سينماي ايران كه بدون شك تنفس در اين 
سينما توانسته اس��ت از فرهادي نمادي از سينماي 
ايران در محافل سينمايي خارج از كشور تبديل كند. 
دهه ۶۰ اصغر فرهادي، دانشجوي انجمن سينماي 
جوانان ايران بوده اس��ت كه اين انجمن زيرمجموعه 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي تاسيس شده است 
و تا امروز توانسته اس��ت هزاران دانشجوي سينما را 
آموزش دهد و ده ها س��ينماگر فعال را به س��ينماي 
ايران وارد كند و در ش��كل گيري سينماي فرهادي 
نمي توان ش��رايط آن زم��ان ناديده گرف��ت ولي اما 
مهم ترين جرقه هاي ن��گاه متفاوت فرهادي را بايد با 
سريال »داستان يك شهر« تلويزيون دنبال كرد كه 
چنانچه اين سريال نمي توانست به توليد برسد شايد 
فرهادي نمي توانست چنين استوار داستان هاي خود 
را روايت كند. پس تصميم تلويزيون هم كارساز بوده 

در سرنوشت فعلي اصغر فرهادي.
 اما توليدات اوليه س��ينمايي اصغر فرهادي را نبايد 
نادي��ده گرفت ك��ه در غناي س��ينماي او تاثيرگذار 
بوده است و بدون شك همراهان او در اين فيلم ها در 

موفقيت فيلم ها سهم داشته اند.
 اين رون��د رو به رش��د فرهادي حاص��ل نبوغ ذاتي 
او، همراهي مس��ووالنه دولت ه��اي وقت و همراهي 
دلسوزانه فعاالن سينمايي درحين ساخت فيلم هاي 
فره��ادي بوده اس��ت و ب��دون ش��ك موفقيت هاي 
چندس��اله اخي��ر او حاص��ل فض��اي فعالي��ت در 
سينماي ايران بوده اس��ت كه نام هايي چون عباس 
كيارس��تمي، داريوش مهرجوي��ي، مجيد مجيدي، 
فاطمه معتمدآريا و طيف زيادي از فعاالن سينماي 
ايران كه جوايز ريز و درشت جشنواره هاي جهاني را از 
آن خود كرده اند و بدون شك اين جوايز  مهم سينمايي 
بستري ش��ده اند براي بلوغ و ظهور نبوغ فيلمسازي 
به نام اصغر فرهادي كه توانسته است تكميل كننده 
شايسته اي از بلوغ سينماي ايران در محافل سينمايي 

خارج از كشور باشد.
 دس��ت مريزاد به اين فرزند خلف سينماي ايران كه 
با پش��توانه هاي قوي س��ينماي ايران توانسته است 
پرچمدار س��ينماي ايران در دهه ۹۰ شمسي و دهه 

۲۰1۰ ميالدي باشد. 
در پايان بايد دوباره اذعان كنم كه موفقيت هاي اين 
فرزند خلف سينماي ايران حاصل پشتكار و ممارست 
و نبوغ او در درجه اول و تنفس او در ميان سينماگران 
ايراني و پشتوانه او با كسب جوايز بيشمار سينماگراني 
اس��ت كه اين فرزند خلف با تكيه بر اين داشته هاي 
غرورانگيز توانسته اس��ت همچنان نام و ياد ايراني را 

در سينماي جهان زنده نگه دارد. 
تز فرهادي يك اس��تثنا اس��ت و اين موفقيت فقط 
حاصل تالش اوس��ت، نگاه راديكالي به فعاليت هاي 
او اس��ت. خود فره��ادي بارها ذكر كرده اس��ت كه 
اين موفقيت ها حاصل تالش هاي تمام سينماگران 
ايراني است و نبايد فرهادي را از بدنه سينماي ايران 
جدا دانست و اين مانيفست جدايي او از سينماگران 
ايران��ي به دلي��ل موفقيت هايش نه ب��راي فرهادي 
نتيجه اي خواهد داش��ت و نه براي س��ينماي ايران 
و باي��د بپذيريم كه فرهادي و س��ينماي ايران هردو 

به هم محتاج هستند. 

اميرحسين علم الهدي 
 در حاشيه سقوط هواپيمای مسافربری مصری

عليرضا پاكدل

3- اين قانون مصوب، در بعد سلبي نسبتا 
دقيق و وسيع وارد تعريف جرم سياسي 
ش��ده و مصاديقي را كه جرم سياسي نيستند، به خوبي 
ترسيم كرده است اما در بعد ايجابي، بسيار محدود عمل 
كرده و بسياري از فعاليت هايي را كه در كشورهاي ديگر 
به عنوان جرم سياسي محسوب مي شود، از دايره جرايم 
سياسي خارج دانسته است. جالب اينكه حتي جرايمي 
را به عنوان جرم برشمرده كه در قوانين عادي جرم تلقي 

نمي شود چه رسد به اينكه جرم سياسي تفسير شود. 
4- گنجانيدن برخي تعابير در تعريف جرم سياس��ي، از 
ابداعات اين قانون است. به كار بردن عبارت »بدون آنكه 
مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد«، يك 
مفهوم غيرحقوقي است كه از آن برداشت واحدي وجود 
ندارد و معلوم نيست كه تشخيص آن با چه كسي است. 
در تعاريف رايج، »جرم سياسي فعل يا ترك فعلي است كه 
مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگيزه 
سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا 
مديريت سياسي كشور يا... ارتكاب يابد«. همچنين براي 
اينكه مسووالن نتوانند هر نقد و انتقاد و اعتراضي را جرم 
ولو سياسي معرفي كنند، تاكيد مي شود كه »صرف بيان 
عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسووالن امر و 
نهادهاي قانوني مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين 
حيث قابل تعقيب و مجازات نيس��ت«. معلوم نيست با 
اين گونه تعريف خاص از جرم سياسي، آيا محاكم ما قادرند 

هيچ جرمي را سياسي تلقي كنند؟
۵- در هنگام تهيه اليحه جرم سياسي، برخي كارشناسان 
بر اين عقيده بودند كه اگر قرار است قانون جرم سياسي 
با ضعف هاي بارز به تصويب برسد، بهتر است هيچ قانوني 
تصويب نش��ود همان گون��ه كه تاكنون چني��ن قانوني 
نداش��تيم. در مقابل برخي معتقد بودند كه بهتر اس��ت 
يك گام براي تصويب اين قانون برداري��م و اصل آن را از 
تاييد شوراي نگهبان بگذرانيم و اگر الزم بود مي توان در 
مجالس ديگر و در شرايطي متفاوت، به اصالح اين قانون 
مبادرت كرد. به گمان ما اكنون كار از كار گذش��ته و گام 
اول هرچند ضعيف برداش��ته شده است. اكنون بهترين 
اقدام اين است كه ما مدتي را صبوري كنيم تا اين قانون 
اجرايي شود و مثال دوسال از اجراي آن بگذرد. در مرحله 
بعد مي توان با كار تخصصي و كارشناسي، اين قانون را با 
توجه به نقايصي كه در عمل مش��اهده خواهد شد، مورد 
ارزيابي دوباره قرار داد و به اصالح آن همت گماشت. شايد 
اين كار يكي از مسووليت هايي باشد كه بر دوش مجلس 

دهم قرار مي گيرد.

نقش رييس مجلس در توسعه 
مناسبات غلط سياسي اجتماعي

پاسخ به نيازهاي چهارگانه در ابتدا بايد از سوي نمايندگان 
مجلس دهم در تغيير مناسبات درون مجلس و نه صرفا 
افراد و آن هم از طريق البيگري داده شده و سپس دو قوه 
ديگر به كمك مجلس بيايند تا شايد اين اعتماد مردم به 
صندوق هاي راي تبديل به عزمي ملي براي تحقق خواست 
مردم براي تغيير مناسبات غلط سياسي اجتماعي رايج در 
جامعه شود؛ مناسباتي كه متاسفانه نهادهاي حكومتي و 
از جمله مجلس و مخصوصا نمايندگان و گروه مديريتي دو 
مجلس هشتم و نهم در به وجود آمدن آنها نقشي اساسي 
داشتند. اما با اراده مردم بيش از دو سوم نمايندگان آن كه 
از جناح محافظه كار بودند و اكثريت دو مجلس گذشته را 
تشكيل مي دادند در اين انتخابات تغيير كردند. مجالسي 
كه مسبب اصلي شكل گيري ناهنجاري هاي كنوني در 
ساخت قدرت، سياست و حكومت و روش اداره جامعه و 
تعامل با مردم بوده و شهروندان ايراني هم اكنون با استفاده 
از حقوق قانوني خود و با هجوم به صندوق هاي راي صرفا 
خواهان تغيير افراد نيس��تند بلكه منتظر تغيير در نحوه 

سازماندهي، روند مديريتي و كاركرد مجلس هستند. 
اين خواسته فقط با حضور نيروهاي تازه نفس در مديريت 
كميسيون ها و مجلس، ش��كل گيري فراكسيوني قوي، 
منسجم و جامع و همه جانبه با سازماندهي ويژه و در پرتو 
كار گروهي توسط نمايندگاني كه با ارايه برنامه تغيير از 
مردم راي گرفته اند ميسر است نه نمايندگاني كه هر يك 
به س��هم و نوبه خود در پديد آمدن چنين ش��رايطي در 
كشور سهيم بوده اند. اميد بستن به چنين نمايندگاني با 
انديشه محافظه كاري در هر سطح، مخالفت صريح با راي 
و انتخاب و خواسته مردم است. آنها با راي خود به خوبي 
نشان دادند كه به اختالفات دروني اردوگاه محافظه كاري 
و مسائل شخصيتي آنها واقف بوده و در اين دام نيفتادند و 
با گوش دادن به نداي رهبران اصالح طلب به ليست اميد 
ب��راي تغيير راي دادند. آنها نه به تغيير ش��خص بلكه به 
تغيير انديشه راي دادند و نمايندگان هم بايد با پيروي از 
اين خواست عمومي به تغيير انديشه براي تغيير مناسبات 

راي دهند. ان شاءاهلل!

 فرهادي و سينماي ايران 
هر دو به هم محتاجند 

گردون

عصايت را زمين نگذار

فالش بك

پرسه در مه- بهرام توكلي 

اونايي كه يه كاري رو بلدن انجامش ميدن، اونايي كه بلد نيستن تدريسش ميكنن... 

سال كه نو ش��د او هم آمد، درست در نخستين 
روز س��ال، عادتش بود كه به موقع بيايد، براي 
همين هم تاريخ تولد رندي داش��ت 131۰/1/1، آمد اما نه در 
طالقان آن چنان كه غالبا گفته اند درب��اره اش، بلكه در زنجان 
جايي كه پدرش به ماموريت رفته بود. هميشه به موقع مي آمد، 
زود و سروقت، در تمام آن مدت نزديك به دوسال هم كه هر دو 
هفته يك بار جمع مي شديم اگر در تهران بود به موقع مي آمد؛ با 
لبخندي و هميشه طنزي براي گفتن. آراسته و مرتب. رانندگي 
نمي كرد، نمي دانم بل��د بود يا نه؟ محتاط ب��ود و راحت طلب، 
نمي دانم پس اين همه كار را كي انجام داده بود، همان يك ماه 
كافي بود تا تكليف خودش را با سياست روشن كند؛ »در دوره 
دبيرستان طرفدار نهضت ملي شدن نفت بودم و به خاطر پخش 
اعالميه دستگير شدم و زنداني و يك ماهي به يك كمپ نظامي 
در حدفاصل خرمشهر و آبادان تبعيد شدم و همان جا بود كه از 
سياست متنفر شدم و فهميدم كه بايد فقط نقاشي كنم و زندان 
باعث شد كه از سياست خداحافظي كنم. « البته دروغ مي گفت 
چون فقط نقاش��ي نكرد، روزنامه نگاري هم كرد، داس��تان هم 
نوشت و بايد براي گذران زندگي با موسسات تبليغاتي همكاري 
هم مي كرد. همان جا نخس��تين درس زندگ��ي اش را گرفت؛ 
»گاهي براي گرفتن كار بايد باره��ا و بارها مراجعه مي كردم و 
آخر سر با اينكه طرح خوب از كار درمي آمد به من پولي پرداخت 
نمي كردند و همان جا بود كه نخستين درس زندگي ام را گرفتم 
كه پول يك هنرمن��د را به راحتي مي خورند.« آش��نايي اش با 
محمدحسين گنجه اي پور، پدر جغرافياي ايران را در انتشارات 
فرانكلين، از اتفاقات مهم زندگي اش مي دانس��ت. تجربه اي كه 
چراغ راه آينده پرويز در تصويرگري ها و بعدتر در نقاشي هايش 
ش��د. با سماجت نسل ما را از كودكي دنبال مي كرد. كودك كه 
بوديم كتاب قصه هاي مان را براي مان نقاش��ي مي كرد و بعدها 
خودش دس��ت به كار ش��د و براي مان داستان نوشت و نقاشي 
كرد. در دبستان هم دست از سرمان برنداشت، كتاب هاي تاريخ 
و جغرافي هاي مان را تصويري كرد و انصافا چه خوش  آب ورنگ 

هم بودند و با چه وسواس��ي. خودش مي گفت كه مي خواستم 
زنگ ه��اي خش��ك كالس درس را براي تان كم��ي تروتازه تر 
كنم! وقتي هم كه در كانون پرورش رييس شده بود به ديگران 
مي گفت تازه باش��يد و متنوع كار كنيد، بگذاريد بچه ها تجربه 
كنند، با هرچه دم دست شان است، و انصافا چه تازگي و طراوتي 
داشت كتاب هاي كانون. اگر صندلي اش خالي بود هميشه همان 
جا مي نشست، كنار س��تون آجري داخل گالري، كنار مهدي 
سحابي، بي تكبر و بي تظاهر، با همه مي جوشيد. دائره المعارفي 
بود از فرهنگ دوران خودش و خودش��ان، صحبت شان كه گل 
مي كرد آوردگاهي بود از خاطره و تجربه، فقط صحنه را مجسم 
كنيد! جواد مجابي، علي قره باقي، منوچهر معتبر، گاهي آيدين 
آغداشلو، كوروش شيش��ه گران، بهزاد شيشه گران، نيماپتگر، 
محمد بلوري و... بيخود نبود كه كالنتري مي گفت تو كلكسيوني 
براي خودت جمع كرده اي. بعدها هميشه سراغ آن جلسات را 
مي گرفت و براي دوباره جمع شدن مان تشويقم مي كرد. روزي 
كه آمده بود تا براي نمايش��گاهم كارها را انتخاب كنيم آنقدر 
راهنمايي هاي مفيد و خوب كرد كه بعضي از آن نكته ها را هنوز 
هم استفاده مي كنم، نكته هايي كه بسيار كمكم كرده اند. روزي 
كه زنگ زد و گفت يك چيزي براي نمايشگاهت نوشته ام باورم 
نمي شد كه تا اين حد لطف داش��ته باشد. دراز به دراز خوابيده 
بود، بيدار كه ش��د با دست چپش اشاره كرد كه عكسي نگيرم. 
من اما مات و متحير مانده بودم و با اين حس��اب عكس گرفتن 
آخري��ن كاري بود كه ممكن بود بكنم آن هم با آن مراقبتي كه 
دختر خانمش مي كرد، اين پرويز كالنتري است!؟ اين طور تنها 
در سي س��ي يو، با آن نگاه هاي مس��تاصل، اين همان چشمان 
شوخ بود كه شوخ چشمي را فراموش كرده و پر از سوال نگاهت 
مي كرد. بيهوده برايش نوشتم تو بايد برخيزي پرويز، كويرهاي 
خاك آلوده مان انتظارت را مي كش��ند تا چون نگيني آنها را بر 
انگشتري موزه ها و كاخ س��ازمان ملل بنشاني شان، نه او ديگر 
برنخاس��ت اگرچه براي هميش��ه دوام خود را ب��ر جريده عالم 

ثبت كرده بود.

چشمان شوخي كه شوخ چشمي را فراموش كرد

در همين حوالي
علي فرامرزي

محمدعلي ابطحي 

ابراهيم عمران 

  3 آذر94: شهردار منطقه 18 در جلسه امروز شوراي شهر تهران درباره تعطيلي معادني كه در آلودگي هواي تهران نقش 
مهمي دارند، گفت: »زورمان به معادن شن و ماسه نمي رسد.« 

    12 ارديبهشت: رييس كميسيون سالمت ، شوراي شهر تهران از دادگستري تهران درخواست كرد نسبت به جان و مال 
ساكنين حاشيه اين معادن حساسيت بيشتري داشته باشند.

 و امروز 
به گفته رييس كميس��يون سالمت شوراي شهر، فرمانداري تهران هرگونه فعاليت و بهره برداري از معادن شن و ماسه را ممنوع 

كرده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مكلف است از هرگونه برداشت غيرقانوني از معادن جلوگيري كند.

معادن شن و ماسه در تهران تعطيل شدند 
مرور

همچنان ايستاده؛ اين بار نه در غبار 
چهره روز

سرباز عراقي ايستاده 
روي ي��ك تان��ك، 
عكس يك »وال استريت ژورنال« 
اس��ت و خب��ر از ش��روع عمليات 
آزادس��ازي فلوجه توس��ط ارتش 
عراق مي دهد. گ��زارش دوم اين 
روزنامه هم درباره كمك هاي مالي 
و نظامي افغانس��تان به گروه هاي 
جدايي طلب براي مبارزه با طالبان 
است؛ افغانس��تان تالش مي كند 
تا با اين كمك ها، ميان گروه هاي 
مختلف طالبان اختالف ايجاد كند. 

عكس يك »فاينشنال 
تايم��ز«، عكس��ي از 
دكترهاي پوش��يده در لباس هاي 
محافظت كنن��ده از ويروس هاي 
واگي��ردار اس��ت. عكس��ي ك��ه 
بهانه اش، گزارشي درباره مبارزه با 
بيماري هاي واگيردار است و با اين 
تيتر: »بانك جهاني به دنبال مبارزه 
علي��ه بيماري ه��اي واگي��ردار«. 
هشدار وزير دارايي انگليس درباره 
شوك اقتصادي هم تيتر ديگر اين 

روزنامه است. 

»السفير«  روزنامه 
لبنان روز گذش��ته 
تيتر ي��ك خود را ب��ه انتخابات در 
جنوب اين كش��ور و حض��ور ۵۰ 
درصدي لبناني ه��ا اختصاص داد 
و تيت��ر زد: »انتخاب��ات در جنوب 
لبنان: نش��اط سياس��ي و انضباط 
امنيتي«. »واش��نگتن عازم الرقه 
مي شود، داعش تهديد كرد« و »شام 
سفير سعودي و س��خنراني سيد 
حسن نصراهلل، سوريه نقطه فصل« 

تيترهاي ديگر اين روزنامه بودند. 

جهان؛ خارج از مرزها 


