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به انگیزه پانزدهمین سال درگذشت «هوشنگ گلشیری»

گلشيري آموزگار ،گلشيري نويسنده

آدم هايي هستند يک سر و هزار سودا.
يک تنه ميخواهند زمين را به آس��مان
بدوزن��د و در فرصتي کوتاه همه کارهاي
بيانجام مورد نظرش��ان را سامان بدهند
و تازه انجام ه��ر کار طلوع افق دهها کار
ابوتراب خسروي بيانجام ديگر خواه��د بود .اصوالً چنين
آدم هايي هستند که کار دنيا را بسامان
ميکنن��د که اگر نبودند چنين آدمه��ا تا عرصههاي مختلف
حيات آدمي را فراخ تر کنند ،شکل جهان همان طور ميماند
که به دور اول بوده است .دنيا و مافيها مديون چنين آدمهايي
است که يک سر هستند و سوداهايي که آرزوي انجام به عرصه
نشستنش��ان را دارند و اص ً
ال هم مهم نيست که سوداهاشان
به عرصه بنش��يند يا نه ،مهم آنست که به سمتش نشانه شود
و مهم تر از هر چيز ش��ايد اين باشد که سمت و سوي حرکت
شان را فراگير کنند که يک چنين سودا پروري ،همان خصلت
نقش معلمي است ،.هوشنگ گلشيري يک چنين آدمي بود،
بخصوص که در زندگي اش نقش معلمي را ايفا کرد ،هر چند
در همان سالهاي ميانسالي نتوانست در کليشه شغل معلمي
باق��ي بماند ،ولي ت��ا آخر عمر به نقش معلمي الزام داش��ت و
آموزگار بزرگ نويسندگان نسل بعد از خود ماند.
نقش معلمي داس��تان آنقدر برايش ج��ذاب بود که هر بار
س��اعتها همه وج��ودش دقتي وافر ميگرديد تا به داس��تان
نويس��ندهاي جوان گوش دهد تا پ��س از آن کلمه به کلمه و
جمله به جمله تحليل کند و به نقد بنش��يند و حاصل چنين
نقشي بود که بعد از چند دهه کمتر نويسندهاي از جمع نسل
بعد از او بايد باش��د که از حض��ور او در حيطه نقد ياد نگرفته
باشد.
گويا سنت جلسات خانگي و داستانخواني از دوره هدايت
در ايران رايج بوده است ،بدين شکل که چند نويسنده جوان به
تناوب هر هفته يا هر دو هفته يک باردر خانهاي مينشستهاند و
به داستانهاي يکديگر گوش ميدادهاند تا نويسنده از نقد و نظر

پیامبر اسالم(ص) :هر کس همواره بیشترین اهتمامش آخرتش باشد ،خداوند
قناعت و بینیازی را در دلش قرار دهد و کارهایش را هموار سازد و در زندگی
به آنچه روزیاش بوده ،دست یابد.
(تحفالعقول صفحه )48

مکاشفه
حرف حساب جواب دارد آقاي جهانگيري؟!

توافق احتمالي هستهاي
در «ديپلمات»

یادبود
به بهانه سالگرد سومين سال درگذشت «شاپور قريب»

مرد دوست داشتني سينما

در فيلم س��ينمايي «س��وگند» با زنده ياد «شاپور
قري��ب» همكاري كردم .لحظات فضاي كار با ايش��ان،
پ��ر از انرژي و پر از خواس��تن براي خلق يك اثر خوب
بود .خاطرم هس��ت برخي از ديالوگها را س��ر صحنه
مينوش��ت و دس��ت بازيگران ميداد .انرژي و حس و
حالاش ،دوس��ت داشتني بود و باوجود سن باال ،براي
يوسف مراديان
كار انگيزه زيادي داشت.
بازيگر
اينكه همه ش��رايط و فضاي كار برايش فراهم نشد
بحث ديگري دارد .معتقد هستم هنرمندان بزرگ در فراغ بال و آزادي فكر
و بودن در يك بس��تر مناس��ب آثار بزرگ خلق ميكنند .بايد به بزرگان به
معناي واقعي كلمه احترام بگذاريم چرا كه آنها گنجهاي با ارزش��ي هستند.
ش��اپور قريب مس��تحق بيش��تر از اينها بود .اي كاش بيش از اينها ديده
ميشد و بستر و شرايط كاري بهتري نيز برايش فراهم ميشد .من عشق و
ارادت خاص��ي به بزرگان اين عرصه دارم چرا كه جواني ش��ان را در اين راه
س��پري كردند .به همين دليل همه ما بايد بيش از اينها مراقبشان باشيم
خصوصاً تا زماني كه زنده هستند بايد بيشتر به آنها توجه شود.

جان همه روز از لگد کوب خیال  /و ز زیان و سود و از خوف زوال  /نی صفا میماندش نی
لطف و فر  /نی به سوی اسمان راه گذر
موالنا

نـــوا

چهره خبر

 8شب ميهمان
«بُمراني» در «آزادي»

نقاش ايراني تابلوهايش را به نگارخانه «شهريور» ميبرد

ديدار با ابوالقاسم سعيدي پس از  60سال

نخس��تين نمايشگاه انفرادي ابوالقاسم س��عيدي در ايران 22 ،خرداد در نگارخانه شهريور برپا ميشود.
سعيدي در حالي پس از شش دهه ،آثارش را براي نخستين بار در ايران روي ديوار ميبرد كه ميزبان اين
نمايشگاه نيز افتتاحش را با نمايشگاه اين هنرمند جشن ميگيرد .در نمايشگاه سعيدي آثاري مربوط به
سالهاي مختلف فعاليت هنري اين نقاش روي ديوار خواهد رفت؛آثاري كه در اغلب آنها ،شاهد درآميختن
درونمايههاي ايراني با سبكها و تكنيكهاي مدرن هستيم .قرار است در اين نمايشگاه  30تابلو در ابعاد
مختلف به نمايش گذاشتهشود .اين آثار مربوط به بعد از انقالب هستند و به گفته نقاش ،نه اسم دارند و نه
تاريخ .يكي از ويژگيهاي كار سعيدي آن است كه او اعتقادي به دورهبندي كارهايش ندارد و از اين جهت
روي تابلوهايش تاريخ نميگذارد .در اين باره ميگويد« :مساله اين است كه من
از كجا آمدهام .مسأله وجود است ،مساله زمان نيست .از اين رو تابلوهايم بدون
تاريخ هستند و در عوض من آنها را به دورههاي مختلف مثل شصت سالگي،
هفتاد سالگي يا نود سالگيام تقسيمبندي كردهام».
ابوالقاسم سعيدي هم دوره ماركو گريگوريان ،محسن وزيري مقدم ،پرويز
تناولي ،حسين زنده رودي و دوست نزديك سهراب سپهري بوده است.
همچنين از نخستين شركتكنندگان ايراني جشنواره ونيز به شمار
ميرود .كارهاي او نقطه تالقي توان فردي و خالقانه امروزي با تقطير
معناي هنرهاي س��نتي ايراني است .داريوش شايگان ،نويسنده و
متفكر ايراني معتقد است در ميان ملغمه گيجكننده نقاشيهاي
متنوع و جورواجور معاصر ،نقاشي سعيدي از نوعي ثبات حيرت
انگيز و صفا و تأني حكايت دارد كه بيننده را به شگفتي مياندازد.
او كه ايرانيترين نقاش مهاجر در فرانس��ه است ،سال  1304در
اراك به دنيا آمده .س��عيدي در س��ال  1334از مدرسه هنرهاي
زيباي پاريس (بوزار) فارغالتحصيل ش��ده و بيش از سه دهه است
كه در فرانسه كار و زندگي ميكند؛هر چند معتقد است كارگاهش
را از ته��ران به پاريس منتقل كرده و پاريس ،تنها براي او حكم
آتليهاش را دارد .عالقه مندان براي بازديد از اين آثار ميتوانند
از  22خرداد به مدت يك ماه به گالري شهريور به نشاني تهران،
الهيه ،خيابان خزر شمالي ،بنبست هرمز پالك  9مراجعه كنند.

عکس :علی زنجانی

نخستين شماره ماهنامه سياست
خارجي و بينالمللي «ديپلمات» به
مديرمسئولي س��يد صاحب صادقي
و س��ردبيري کيهان برزگر منتش��ر
ش��د .در ش��ماره اول اين مجموعه
ب��ه پرون��ده هاي��ي در خص��وص
تأثي��رات منطق��هاي و بينالمللي
توافق احتمالي هس��ته اي ،تأثي��ر توافق احتمالي
ب��ر حوزههاي اقتصاد و انرژي در س��طوح داخل��ي و بينالمللي و همچنين
تحوالت يمن و داعش پرداخته ش��ده و يوس��ف موالي��ي ،عليرضا بيگدلي،
نرس��ي قربان ،حميدرضا آصفي ،حميد بعيدي نژاد ،عليرضا ش��يخ عطار و...
مطالبي نوشتهاند .شماره اول مجله ديپلمات ،در  100صفحه و به قيمت 5
هزار تومان ،منتشر شده است.
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صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

در س��خنراني رئيسجمه��وري و فرزند يادگار
امام  -در اين ايام ويژه و خاص -اخاللهاي آش��نا
و تکراري پيش آمد .از اين منظر تکراري که بارها
و بارها اين قبيل حرکات تقبيح و نکوهش ش��ده
اما هميش��ه يک نسخه بدل مشابهش روي صحنه
ميآيد .واقعاً حل معماي اين دوس��تان خودس��ر
که به هيچ صراطي مس��تقيم نيستند و نصيحت و
سفارش و حکم و دستور هيچ مقام عاليرتبهاي را هم به گوش نميسپارند،
از پيچيده ترين جداول سودوکو هم دشوارتر است.
ش��ايد اگر يک روزي مشخص شد که  700ميليارد دالر درآمد نفتي در
دوره دولت قبل کجا هزينه ش��د که هيچ خير و برکتي براي اقتصاد کشور
و حتي براي س��فرههاي م��ردم به ارمغان نياورد ،يک روزي هم مش��خص
ميش��ود که اين اولترا دلواپس��ان چه رادياتوري ک��ول گرفتهاند که آنقدر
پشت شان گرم است!
عموجان دلواپس ما معتقدند که ايراد از دوس��تان خودس��ر نيست بلکه
ايراد از نازک نارنجي بودن همفکران ماس��ت که تاب تحمل چند ش��عار و
فري��اد را ندارند« :وقتي هس��تهاي را کل يوم به فن��ا بدهند و يارانه را قطع
کنن��د و بنزين را گران کنن��د ،اينجور واکنشه��اي خودجوش! طبيعي و
اجتناب ناپذير است ».گيريم که استدالل شما درست باشد اما تجربه ثابت
کرده اين داستانها از داد و هوار و شعارهاي هماهنگ شروع ميشود و بعد
به مواجهه فيزيکي و شکس��ته شدن شيشه خودرو و پرتاب سنگ و چوب
و امثالهم ختم ميشود.
عموج��ان پوزخندي زده و فرمودند« :باز خوب اس��ت ک��ه اين يکي را
نميتوانيد گردن حلقه ولنجک بيندازيد ،چون جناب ش��ان هم اين صابون
به تن شان خورده و تنها وجه مشترک شان با رفقاي شما در همين زاويه
است .از همين جا ميتوانيد بفهميد که ملت با کسي شوخي ندارد و خيلي
زود سره را از ناسره تشخيص ميدهد .فقط تفاوت اينجاست که دولت قبل
بعد از  7س��ال عملکرد درخش��ان دچار آفت شد اما دولت اعتدال از همان
اول کارنامه اش مردود بود!»
خب بر اس��اس ترازوي دلواپس��ان اگر تمام انگشتان دست و پاي دولت
ش��هد ش��يرين ش��ود و به کام ملت بنش��ينـــــــد باز هم کارنامه دولت
غيرهمس��و مردود اس��ــــــت و دل ش��ان غنج ميرود براي روزگاري که
کس��ي هاله نور ببيند و قطعنامه دان اجانب را به انهدام حواله دهد؛ اينکه
ناگفته هويداس��ت .مطلب ما اما درباره دوستان خودسر هميشه در صحنه
ب��ود ...در همين حين رفتگر مهربان محله ما از راه رس��يد و خاطر نش��ان
کرد« :عزيزم .ول کن .بيخيال شو .چه کار به کار بيسر و با سر و خودسر
داري ش��ما .از علي مطهري آقازادهتر که نيستي .هستي؟» نه واهلل اما خب
دولت به فرموده معاون اول رئيس جمهوري تنهاس��ت .نميش��ود که فقط
يک رأي داد و رفت در خانه نشس��ت «...باش��د .خودس��رها را بگذار همان
جناب جهانگيري اگر توانس��ت چارهاش ميکند .ش��ما همون درباره يارانه
و بنزين و پول نفت صحبت کن قش��نگم!» حرف حساب جواب دارد آقاي
جهانگيري؟
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خنده سر بريده ميشود

خنده س��ر بريده ميش��ود .اين را ميش��ود از واکنشهاي مجازي در ش��بکههاي
اجتماعي نسبت به برنامههاي اخير «خندوانه» به واسطه حضور ميهمانانش فهميد.
مدتهاس��ت اين گزاره رن��گ واقعيت به
خود گرفته است که شمار زیادی از مخاطبان
ايران��ي با رس��انه مليش��ان قهر هس��تند و
اعتمادي به اين رس��انه ندارن��د .اما حاال که
حميد جعفري
يک برنامه ميتوانست ميزان اين بياعتمادي
روزنامهنگار
را به عنوان پرمخاطبترين برنامه تلويزيوني
کاه��ش دهد – هرچند تصادفي ،که معتقدم با هيچ برنامهريزي از
قبل تعيين شدهاي اين برنامه روي آنتن نرفته است -در سراشيبي
سقوط قرار گرفته است .دليلش روشن است ،مخاطب باهوش است
و با توجه به کارنامه صدا و سيما متوجه ميشود ،چه برنامهاي براي
او بر اساس ذائقه و نيازسنجي از مخاطب تدارک ديده شده يا چه
برنامهاي با کارکرد تبليغاتي  -رپرتاژ -يا انتخاباتي ساخته ميشود.
«خندوانه» نمونه موفق و بارز سياستهاي کالن صدا و سيما تا به
امروز بوده است.
برنامهاي که در فصل اول خود مخاطباناش را جذب کرد و در
فصل دوم – اگر نگوييم سوءاس��تفاده -به اس��تفاده ابزاري از مخاطبان خود پرداخت ،هرچند که باز هم بايد
گفت شنونده بايد خودش عاقل باشد! وگرنه که خيلي راحت ميشود کانال را عوض کرد و پاي صحبتهاي
ميهمان سفارشي – تبليغاتي  -انتخاباتي ننشست! -که البته واکنشهاي رسمي و غيررسمي مؤيد اين نکته
اس��ت -برخی ميهمانان «خندوانه» درس��ت همان کساني هس��تند که صداي همه را درآوردهاند .آنقدر که
«خندوانه» تحتالشعاع حضور ميهمانانش قرار گرفته و ايده اوليه آن ،به عبارتي نياز جامعه در اين شرايط به
خنده و شادي را خدشه دار کرده است .کمتر کسي است که امروز با خط قرمزهاي صدا و سيمايي آشنا نباشد
و نداند چه کساني در اين رسانه ممنوع التصوير هستند.
اين مسأله هم خواه ناخواه متوجه «خندوانه» بود و شد و طبق معمول راهکار خلق عروسکي به سرشان
زد که همه کارهايي که توسط يک مجري آقا ممنوع بود را مجاز کند و انجام دهد! حاال ديگر هيچ کاري از
دست «رامبد جوان» برنميآيد« .جوان» مث ً
ال در عمل انجام شده قرار گرفته است! خنده قرباني ميشود و
پيشبيني آينده اين برنامه چندان سخت نيست .جدا از اينکه انتخاب ميهمانان برنامه به چه صورت و از چه
کانالي انجام ميشود حضور برخی چهره ها و سوگیری ها کار را براي بازگشت برنامه خراب کرده است و اما
تأس��فبار آزمون و خطايي بود که مديران رسانه ملي با مخاطبانشان انجام دادند .مخاطب امروزي ترجيح
ميدهد پنج کانال داشته باشد ،اما پنج کانالي که پنج برنامه قوي دارند نه اينکه رسانهاي داشته باشد و با
چند ده کانال اما يک برنامه مناسب نداشته باشد .يا اگر هم داشت چنين باشد! کوچ مخاطب امروزي از يک
رسانه به رسانه ديگر ساده است ،خيلي بيشتر از آنچه مديران صدا و سيما ميانديشند ساده است .در اينکه
نياز جامعه امروز خنده است شکي نيست اما «خندوانه» با ادامه این مسیر ،راه برگشتي ندارد.

گروه موسيقي «بمراني» طي 8شب
در سالن برج آزادي با مخاطبانش ديدار
خواهد كرد .اين گروه كه به تازگي آلبوم
«مخرج مشترك» را روانه بازار موسيقي
كرده است 24 ،تا  31خردادماه ،هرشب
در س��اعت  21كنسرت ميدهد .گروه
موسيقي «بمراني» از جمله گروههايي
است كه به تازگي وارد عرصه موسيقي
رس��مي ش��ده اس��ت و آلبوم «مخرج
مش��ترك» كه چند روزي از انتشار آن
ميگذرد ،پس از آلبوم «اتوبوس قرمز»
دومين آلبوم رس��مي آنها است« .كي
چراغارو خاموش ميكنه؟»« ،خورشيد
دزد»« ،ژلوف��ن و چاي»« ،س��يرك»،
«جبر و احتمال»« ،پت��روس فداكار»
و ...از جمل��ه قطعات آلبوم جديد گروه
اس��ت كه در نخس��تين كنسرت آنها
شنيده خواهد شد .از گروه «بمراني»
به عنوان يكي از گروههاي فعال در
زمينه موسيقي تئاتر طي چند سال
اخير نيز ياد ميشود.

کتاب
«ميراث فرهنگي
ايران» در يک نگاه

کتاب«خالصهايبرميراثفرهنگي
ايران» منتشرشد .در مقدمه اين اثر که
به کوشش سعيده جوشقاني حاصل
شده ،آمده است« :با تمام نابسامانيها،
ايرانيان از گذشته تا به امروز در حفظ
و نگه��داري يادگاريهاي با ارزش ،تا
پاي جان ت�لاش کردهاند .اکنون اين
وظيفه ماس��ت که مانند نياکان خود
از اين ميراثهاي هميش��ه جاويدان
کش��ورمان محافظت کني��م ».اين
کتاب که مشتمل بر  16فصل است،
درباره ميراث فرهنگي و آثار باستاني
پيش و پس از اسالم و البته در مناطق
مختلف ايران ،مطالب قابل تأملي دارد
که نشان از گذشته درخشان فرهنگ
اي��ران زمين دارد و ت��ا دوران معاصر
آمده است .همچنين با اهميتترين
نمونهه��اي معم��اري ايران��ي چون
مسجد ،بازار ،خانه ،کاروانسرا ،آب انبار،
پل ،مصلي ،تکيه و حسينيه ،آرامگاه،
ميدان ،کبوترخانه و از همه مهمتر؛ باغ
ايراني ،مورد بررسي قرار گرفته است.
اين اثر پژوهشي که در  388صفحه و
به قيمت  16هزار تومان انتشار يافته
اس��ت ،در کتابفروش��ي فرهنگسراي
سبز به آدرس خيابان انقالب ،مقابل
دبيرخانه دانشگاه تهران ،شماره 1350
عرضه ميشود.

ديگران اس��تفاده کنند و در بازنويس��يها ن��کات دريافتي را
بهکار بگيرد .هوش��نگ گلش��يري اگر چه شروع کننده سنت
جلس��ات خانگي نبود ،ولي بيش��ک در تاريخ داستاننويسي
ايران تأثيرگذارترين جلسات داستان نويسي را داشت .چنانکه
داستاننويس��ي غالب امروز ايران،بسط يافنه همان نگاه مدرن
گلشيري به ادبيات داستاني است.
گلش��يري از آن آدمهاي��ي ب��ود که روح��ش در قالباش
نميگنجيد ،انگار ميخواس��ت در مجال کوتاهي که دارد همه
داس��تانهاي نانوشته دوران خود را س��امان دهد و اص ً
ال هم
برايش مهم نبود که راوي داس��تان چه کس��ي باشد ،مهم آن
بود که داس��تاني نوشته شود و مهمتر آن مفاهمهاي بود که
آن داس��تان در ذهن و زبان مخاطبان ايجاد ميکرد .نوش��تن
هر داس��تان خوب برايش القاي فهم رفتار و موسيقي رازآميز
واژگاني بود که از منظر آن باطل الس��حري هجا ميش��د که
رازهاي سر به مهر سد سديد عقبماندگي را افشا ميکرد.به
هر روي بعداز بيش از يک دهه پس از مرگ او داستان هايش
به مثابه مفاهمهاي بزرگ خوانده ميش��ود و اين نش��انههاي
مانايي ادبيات او در اين مرز و بوم است.

دیالوگ
زندگي اصيل

مصطف��ي ملكيان در تازهتري��ن كتاب خود با ن��ام «در رهگذار باد و
نگهبان الله» ميگويد« :زندگي اصيل ،زندگياي است كه در آن ،انسان
فقط به خود وفادار اس��ت ...ه��ر وقت وفاداري به خ��ود ،فداي وفاداري
به ديگران ش��ود ،زندگي م��ا عاريتي خواهد بود ،ن��ه اصيل ».همچنين
ميافزايد« :وفاداري به خود ،به معناي واضحتر ،فقط بر اساس فهم خود
عملكردن و فهم خود را مبناي تصميمگيريهاي عملي قراردادن است.
محمد صادقي
ه��ر ك��س در زندگي خود ،فقط بر اس��اس فهمش و بر اس��اس آنچه در
روزنامهنگار
فاهمهاش واقع شده است ،تصميمگيري كند و فهم خود را تعطيل نكند،
زندگ��ي اصي��ل دارد .وقتي فهم خود را تعطيل ميكنيم كه زندگي را بر اس��اس س��نتهاي
نيازموده ،افكار عمومي ،همرنگي با جماعت ،محبوبيت را به هر قيمتي حفظكردن و كس��ب
رضاي مردم ادامه ميدهيم».
او با طرح اين موضوع كه هنوز «جهل ،خطا و س��وءنيت» از تاريخ بش��ر ريش��هكن نشده و
آنچه در ذهن و ضمير ش��هروندان ميگذرد ،بويژه عقايد و باورهاي به ارث رسيده ،بيش از هر
چيز دس��تپرورده اين سه عامل هستند ،با اش��اره به سخن مشهور سقراط (زندگي نيازموده،
ارزش زيس��تن ندارد) ميگويد كه ما از ابتداي زندگي ،آهس��ته آهس��ته باورها و عقايدي را از
پدر و مادر ،بزرگترها ،معلمها و ...دريافت كرده و بتدريج ،همه عقايد و باورهاي خود را در اثر
القائات ،تلقينها و انتقالها از ديگران گرفته و بر اس��اس آن زندگي خود را س��امان ميدهيم.
ام��ا اي��ن باورها و عقايد را محك نزده و براي اينكه به درس��تبودن و حقبودن آنها پي ببريم،
كوششي نميكنيم! در حالي كه براي نمونه وقتي قصد خريد كفشي را داريم ،اگر كسي بگويد
كه اين كفش از آن كفش بادوامتر اس��ت ،ممكن اس��ت آن را بيازماييم و بيش��تر دقت كرده و
دچار وسواس شويم اما نسبت به باورها و عقايدمان چنين حساسيتي را نشان نميدهيم! زيرا
در زندگي خويش كمتر به استداللورزي گرايش داشته و در مواجهه با سخنان و ادعاهايي كه
مطرح ميشود ،كمتر در پي دليل هستيم .از اين رو ،به بها و بهانه اينكه ،سخن يا ادعايي مورد
پذيرش افكار عمومي است يا بزرگي آن را مطرح كرده ،يا پدر و مادرمان بر آن تأكيد داشتهاند
يا به قصد همرنگي با جماعت يا به خاطر از دست ندادن محبوبيت خود ،از زندگي اصيل فاصله
گرفته و فهم خود را تعطيل ميكنيم .مصطفي ملكيان در كتاب «در رهگذار باد و نگهبان الله»
و در دو بخش به موضوع «زندگي اصيل» پرداخته كه جاي انديشيدن دارد.

پاتــوق

«پالت» و دانشجويان ،به نفع شوراي كتاب كودك

گروه موسيقي «پالت»
تمام��ي عواي��د حاصل از
كنسرت دانشجويي خود
را ب��ه «ش��وراي كت��اب
كودك» تقديم كرد.
هفت��ه گذش��ته گروه
پال��ت ت��االر وح��دت با
اس��تقبال كمنظي��ري از
اهالي دانشگاه روبهرو شد.
خيابانه��اي كناري تاالر
وحدت ش��اهد صف طويلي از دانش��جويان بودند كه باز ش��دن گيش��ههاي فروش بليت را انتظار
ميكش��يدند .جمعيت چيزي س��ه برابر ظرفيت سالن تخمين زده ميش��د .بليتهاي اين اجراي
دانش��جويي برابر با هزينه بليت تئاتر و با قيمت  25هزار تومان براي همه صندليها از همكف تا
بالكن درنظر گرفته شدهبود .پيشتر گفته شد ه بود كه تمامي عوايد اين اجرا صرف امور فرهنگي
و خيريه خواهد ش��د .در پايان اجرا نيز اميد نعمتي اعالم كرد تمامي اين عوايد به ش��وراي كتاب
كودك تقديم ميش��ود .همچنين در انتهاي برنامه ،اجراي «هزار تا قصه» كه همراهي و تش��ويق
ممتد مخاطبان را به همراه داشت ،به توران ميرهادي ،بنيانگذار شوراي كتاب كودك كه اين روزها
در بستر بيماري است ،هديه شد .شوراي كتاب كودك سازمانی فرهنگي پژوهشي وغيردولتي است
كه پنجاه و س��ومين س��ال تأسيسش را پشت سر ميگذارد .اين مؤسسه در حوزه ادبيات كودك و
نوجوان فعاليت كرده و اعضاي آن نيروهايي داوطلب هستند .شورا در حال حاضر حدود  700عضو
رسمي و وابسته دارد و هزينههاي خود را از راه حق عضويت ،حمايتهاي مردمي ،اجراي طرحهاي
فرهنگي و حق التأليف فرهنگنامه به دست ميآورد.

درنگ
رضا سلیمان نوری

اجباري شدن نظام وظيفه در ايران

در روزي چون امروز از س��ال 1304خورش��يدي نمايندگان پنجمين مجلس شوراي ملي
قانوني را تصويب كردند كه به موجب آن خدمت وظيفه براي مردان ايران اجباري شد .اليحه
خدمت اجباري نظام وظيفه را ،نخس��توزير وقت ب��ه مجلس ارائه كرده بود كه پس از بحث
فراوان در اين روز به تصويب اكثريت نمايندگان رس��يد .اين قانون جديد داراي  36ماده بود
كه به موجب ماده اول آن ،كليه اتبا ِع ذكور ايران اعم از س��اكنان ش��هرها ،روس��تاها ،ايالت و
عش��اير و همچنين كس��اني كه در خارج از كش��ور اقامت دارند ،از آغاز سن 21سالگي مكلّف
به خدمت س��ربازي شدند .مدت خدمت سربازي در اين قانون دو سال تمام تعيين شده بود.
ناگفته نماند كه در نخس��تين س��ازمان ارتش ايران كه در سال1300خورش��يدي ايجاد شد،
شعبهاي به نام «جديدگيري» يا «سربازگيري» نيز وجود داشت كه ميتوان آن را پايه اصلي
تشكيالت اداره نظام وظيفه كنوني نيروي انتظامي تلقي كرد.

