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امام حسن عسکری(ع):

ما اقبح بالمؤمن أن تکون له رغبة تذلّه.

چقــدر زشــت اســت بــرای مؤمــن کــه
دلبســتگی بــه چیــزی داشــته باشــد کــه
موجب خواری و ذلّت او شود.
(تحف العقول ،حّرانی ،ص )364

روایتهای یداهلل مفتون امینی در روز تولدش

نــــگاره

مهناز یزدانی

از دستهای گرم تو /کودکان توامان آغوش خویش  /سخنها
میتوانم گفت /غم نان اگر بگذارد.
احمد شاملو

خاطراتی از اخوان تا رهی معیری
یــداهلل مفتون امینی ،شــاعر و منتقــد معاصر که
چهــــره  67ســال از عمــر  94ســالهاش را شــاعری کرده،
دیــروز در ســالروز تولدش زانو بــه زانوی خبرنگار
ایسنا نشست و از هر دری سخن گفت .از مرور خاطرات و خاطره گویی
از شهریار و اخوان و عمران و رهی گرفته تا وضعیت دیروز و امروز شعر
و ....جامعه امروز و البته آرزوهایش در این سن و سال.
امینی که اولین دفتر شــعرش (دریاچه) را  67ســال پیش سروده
اســت ،در بخشــی از این گفتوگو با مرور خاطرات خود از شــاعرانی
کــه سالهاســت از دنیا رفتهانــد ،گفت«:رهی معیــری برخالف گفته
برخــی ،آدم ســادهای بود .مهدی ســهیلی همیشــه در التزام ایشــان
بود و دوست نزدیکشان بود .آن زمان آنها دو گروه بودند و هرکدام
دورهای داشــتند .سردســته تیــپ رهــی ،علــی دشــتی بــود ....اغلــب
هنرپیشهها و خوانندهها مثالً احمد عبادی به دیدن رهی میآمدند.
آدم خیلــی ســاده و بیریایــی بــود .با شــهریار هم مقــداری اختالف
داشــتند .برخــی هــم کــهمیدیدند آنهــا اختــاف دارند ،دســتکاری
میکردنــد و به اختالف آنها دامن میزدند ....شــهریار هم به نحوی
ســنتی بود اما شــباهتی به خیلی از سنتیها نداشــت .نماز و دعایش

ســرجایش بود ...به قیافه خیلی اهمیت میداد و میگفت اگر کســی
تارزن خوبی باشد محال است که بدقیافه باشد ،اگر وجاهت نداشته
باشد حداقل مالحت دارد».
توگو با قیاس وضعیت امروز و
امینــی در بخش دیگــری از این گف 
دیروز شعر در ایران گفت« :مسأله اصلی این است که خود شعر اقبال
قبل را ندارد .طوری شــده که شــعر باید با یکی از هنرهــا ازدواج کند تا
دیده شود ،دیگر به شعر خالی محل نمیدهند .آن موقع کسی از شعر
انتظار نداشت که همراه هنر دیگری باشد اما انتظار داشتند شاعر کاری
کند که دیگران نکردهاند .شــاعر خودش زیبــا و خوشلباس بود کافی
بود .آن موقع انتظار داشــتند نظر شــاعر را نســبت به هستی و نیستی،
ادامه زندگی ،آزادی و جبر و اختیار بدانند ،در واقع میخواستند بدانند
پشت شعرهایی که میگوید چیزی هست یا نه».
بهگفتــه او «در ایران به شــاعران حرمــت میگذارند .اما چند وقتی
اســت ریتم ضربان قلبم به هم خورد ه اســت .جایی را به من معرفی
کردند تا بروم .به من گفتند یکی از دکترها اهل ذوق است و عالقهمند
به شــعر و شــاعری .دیدم بــه من ایمیــل زدهاند که روز دوشــنبه فالن
دکتــر خــارج از نوبت منتظر شماســت و فهمیــدم صحبتهایی با آن

سه سال از مرگ اصغر بیچاره عکاس ،بازیگر و کارگردان ایرانی گذشت

مجسم سینمای ایران
حافظه
ّ

«از کرانههای ارس» روی دیوار دنا
«ایــران» :نمایشــگاه
عکسهــای «حبیب
تجسمی
فرشــباف» بــا عنوان
«از کرانههای ارس» از  24خردادماه در
«گالری دنا»ی تهران افتتاح میشود.
روشــن نوروزی ،عکاس و کیوریتور
نمایشــگاه «از کرانههای ارس» دراین
بــاره گفــت « :درایــن نمایشــگاه کــه
آژانــس عکــس ایرانایمیجــز آن را
برگزار میکنــد ،برای نخســتین بار 40
فریم منتخب از مجموعه عکسهای
حبیــب فرشــباف از روســتاهای
دورافتاده آذربایجان در اوایل دهه 40
شمسی به نمایش گذاشته میشود».
نــوروزی در معرفــی عــکاس این
مجموعــه گفــت« :حبیب فرشــباف
در تیرماه ســال  ۱۳۴۲پس از گرفتن
دیپلــم طبیعــی بهعنــوان معلــم
ســپاه دانش به روستاهای دورافتاده
منطقــه قرهداغ آذربایجان رفت و تا
ســال  1353در آنجا ماندگار شد .در
آن زمان بیش از نیمی از روستاهای
این منطقه معلم نداشتند ،جادهها
ماشــینرو نبودند و برای رســیدن به
این روستاهای دورافتاده باید دست

کــم مســیری  10-12ســاعته را پیاده
یــا بــا قاطــر طــی میکردنــد .حبیب
فرشــباف در مدت زمــان حضورش
در ایــن روســتاها بــا یــک دوربیــن
لوبیتــل از مناظر ،زندگی روســتاییان
و رویدادهای آن زمان عکاسی کرده
است».
کیوریتــور «از کرانههــای ارس»
اضافــه کــرد« :مجموعــه عکسهــای
حبیــب فرشــباف بیــش از  500فریــم
نگاتیــو قطــع متوســط ســیاه و ســفید
هســتند که در دو ســال گذشــته توسط
آژانس عکس ایرانایمیجز گردآوری،
اســکن و ترمیــم شــدهاند و حــاال 40
فریــم منتخــب از ایــن عکسهــا در
معرض دیــد عموم قــرار میگیرند».
روشــن نــوروزی گفــت« :بــرای
آمادهســازی ایــن نمایشــگاه پیمــان
هوشــمندزاده بهعنــوان مشــاور پروژه
و عاشــیق چنگیــز مهدیپــور بــرای
آمادهســازی موســیقیها همــکاری
کردهانــد .پریســا هاجــری و کســری
زاهــدی اســکن ،ترمیــم و بازســازی
نگاتیوها را برعهده داشتهاند ،مسعود
حاججعفـــــــــریزاده ُپسـتپراســس

عکسهــا را انجــام داده و مجیــد
پرســتتاش نیــز بــر چــاپ عکسهــا
نظــارت داشــته اســت ».نمایشــگاه
«از کرانههــای ارس» روز  24خــرداد
یشــود
 1398در گالــری دنــا افتتاح م 
و عالقهمنــدان میتواننــد تا ســوم تیر
 1398از ســاعت  16الــی  20بــرای
بازدیــد بــه نشــانی میــدان فردوســی،
خیابان ســپهبد قرنی ،بعد از چهارراه
طالقانــی ،کوچــه سوســن ،پــاک
4مراجعه کنند.

پیکر ناصر امامی شاعر ،نویسنده و روزنامهنگار به خاک سپرده شد

عاشق بی مثال شیراز

«ایــران» :مراســم
تشــییع و خاکســپاری
خبر آخر
ناصــر امامی ،شــاعر،
نویســنده و روزنامهنــگار بــا حضــور
اهالــی فرهنــگ و هنــر و جمعــی از
مســئوالن اســتانی در شــیراز برگــزار
شــد .بــه گــزارش ایســنا؛ در ابتــدای
ایــن مراســم پیام محســن جــوادی،
معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی خوانــده شــد و پــس
از آن داریــوش نویدگویــی ،ناشــر ،به
بیــان بخشهایــی از زندگــی و ابعاد
شــخصیتی ناصــر امامــی پرداخت و
تأکید کرد که بسیاری از فعالیتهای
فرهنگی و ادبــی و امور خیر با حضور
و مشــارکت او بــه ســامان رســید.
نویدگویــی با بیان اینکــه امامی یک
شخصیت فرهنگی به شمار میرفت
که انسانیت را به خوبی آموخته بود و
به ایــن آموزهها عمل میکرد ،افزود:
اگــر خودمان قــدر یکدیگــر را ندانیم
چــه کســی بایــد قــدر بدانــد؟! اینها

ســرمایههای کشــور هســتند امــا یک
قطعه برای دفن این بزرگان نداریم.
مدیر انتشــارات نوید شــیراز بــا گله از
نبود مکانــی برای دفــن هنرمندان و
اهالی ادب در قطعهای مختص آنان
بیان کــرد :تصــور میکردم اســتاندار
فارس در این مراســم حضور داشــته
باشد.
در ادامــه ســیروس رومی ،شــاعر
و روزنامهنگار هم با ســخت و دشــوار
دانســتن فقدان ناصــر امامی ،گفت:
من مدیون ناصر امامی بوده و هستم
و هریــک وامــدار ایــن چهــره ادبیات
شــهرمان هســتیم .او بــا بیــان اینکه
ناصــر امامی در  ۱۵ســالگی به دنیای
فرهنــگ وارد شــد ،بیــان کــرد :او در
ایــن زمان به واژه و قلم روی میآورد
و دســتمایه اولیــه او شــعرهای طنــز
اســت .رومی بــا بیان اینکــه زندهیاد
ناصر امامی به شــعر طنز روی آورد،
ادامــه داد :از همــان زمــان فعــال
اجتماعی ،ادیب ،شــاعر و راهنما شد

و شــیراز را عاشــقانه دوســت داشــت
و شــعر محــور زندگــیاش بــود .پیکر
مرحوم ناصــر امامی دیــروز و بعد از
وداع هنرمندان و فرهیختگان و اقامه
نمــاز ،بــه ســمت دارالرحمــه شــیراز
تشییع و در آن مکان به خاک سپرده
ی زاده ســال ۱۳۱۷
شــد .ناصــر امامــ 
بــود و شــامگاه هجدهــم خردادماه،
بعد از عمل جراحی دیســک کمر در
بیمارستان ،از دنیا رفت.

تیم ملی بدون کیروش

ایسنا

تصاویر دیده نشده آذربایجان پس از نیم قرن

 ۱۳ســاله بــود کــه
عشــق عکاســی او را
یــــاد
راهی اللهزار کرد و در
همان سنین بهعنوان
کارگــر ســاده در یــک
عکاســی مشــغول
بــه کار شــد .ژولــه که
تقریباً همه او را بهنام
پرویز جاهد
منتقد سینما
«اصغــر بیچــاره»
بهیــاد میآورنــد ۲۲
خــرداد  ۱۳۰۶در تهــران بــه دنیــا آمد و ســه
ســال پیش دقیقاً در همین روز و در سن 89
ســالگی در آپارتمانــش در کالیفرنیــا از دنیــا
رفــت .بیچــاره در همــان عنفــوان جوانی در
اللــهزار تهــران مغــازهای باز کــرد و نامش را
عکاسخانه شهرزاد گذاشــت؛ عکاسخانهای
که خیلی زود پاتوق هنرمندان و نویسندگان
معــروف آن زمانــی شــد .بیچــاره اول
بهعنــوان عــکاس وارد تئاتــر شــد و میرفت
از اجراهای مختلف تئاتر عکاســی میکرد و
همانوقتها هم یکــی دو نقش کوچک در
توگوهایش
تئاتر بازی کــرد .او در یکی از گف 
دربــاره چگونگــی ورودش بــه ایــن عرصــه
میگوید« :شاگردی کردم ،جاروکشی کردم،
کتک خوردم .عکاســی را بعد از دو ســه سال
کارگــری در عکاســی «هالیــوود» یــاد گرفتم
و بعــد آمــدم باالتــر از همان عکاســخانه که
روبهروی سینما رکس ،بغل سینما ایران بود
یــک اتاقــی را اجاره کــردم .تابلویــش را زدم
کارگاه عکاســی شــهرزاد ».اصغــر بیچاره در
همین عکاســخان ه با عبدالحســین سپنتا ،از
پیشگامان سینمای ایران و کارگردان «دختر
لــر» ،نخســتین فیلم ناطــق ســینمای ایران
آشــنایی بــه هــم رســاند و بعدها نحــوه این
ن روزگار من
دیدار را اینطــور روایت کرد« :آ 
عکسهای فیلمهای خارجی را کپی و تکثیر
میکردم و تنها کســی بــودم که زیر عکسها

توضیح و اسم هنرپیشهها را میآوردم .یک
روز داشــتم کار میکــردم کــه عبدالحســین
ســپنتا داخل شــد و گفت با آقای بیچاره کار
دارم .صاحب سینما ایران او را فرستاده بود
پیش من تا عکسهای فیلمش را کپی کنم.
کمــی بعدتر از او خواســتم کــه از (مهرانگیز
ســامینژاد) بازیگــر فیلم عکس بگیــرم و او
هم قبول کرد و اینطور وارد ســینما شــدم».
ی اصغــر بیچاره دوبله فیلم،
در کارنامه کار 
تهیهکنندگــی ،بازیگــری ،مدیریــت تولیــد و
فیلمســازی مســتند هــم دیده میشــود .در
حوزه دوبله؛ او با مرتضی حنانه دوست بود
و وقتــی حنانه ،دوبله چند فیلــم ایرانی را با
همکاری حســین سرشــار ،فهیمه راســتکار،
بهجت صدر و فروغ فرخزاد در ایتالیا شروع
کرد ،بیچاره هم به این تیم پیوست و از جمله
آن فیلمهــا دوبلــه فیلــم «ژنــرال دالروره»
ســاخته ویتوریو دســیکا اســت .بیچاره ســال
 ۱۳۵۹فیلم مســتندی بــ ه نام َ
«س َــند زنده»
ساخت که روایتی تصویری از تاریخ سیاسی
معاصر ایران از کودتای ســوم اسفند  ۱۲۹۹تا
انقالب اسالمی است .خودش درباره انگیزه
ســاخت این فیلم میگوید« :پــدر من میرزا

دکتر شده است .دکترها بین بیماران و شاعران تفاوت قائل میشوند؛
مثالً دکتری با قیمت ارزان به احمدرضا (احمدی) باتری برای قلبش
میدهد یا در بیمارســتان از شــاملو چیزی نمیگرفتند .در ایران شاعر
نوعی خجستگی دارد؛ حتی اگر شاعر متوسطی هم باشد .اما در بیرون
از ایران اینطور نیست ،شاید برای خواننده یا بازیگر اینطور باشد .به
فیلسوف احترام میگذارند اما به او اشتیاقی ندارند».

باقر بیچاره گنابادی از رضاشــاه زخم خورده
بود و جزء آن  53نفری بود که میخواســتند
او را بکشــند .همین انگیزه من برای ساخت
فیلم بود ».اصغر بیچاره ،همچنین صاحب
یکــی از بزرگتریــن آرشــیوهای شــخصی
عکــس تاریــخ ســینمای ایــران بــود و البتــه
مجموعهای از دوربینها و تجهیزات قدیمی
و تاریخی سینما و عکاسی ایران را هم جمع
کرده بــود که بنا به ادعای خــودش از جمله
ایــن دوربینهــا ،دوربینهــای روســیخان،
میرزا ابراهیم عکاسباشــی ،میــرزا ابراهیم
صحاف باشــی و ماشــاءاهلل خان ،از عکاسان
دوره قاجــار اســت .بیچــاره در پاســخ به این
پرســش کــه چرا ایــن گنجینه را بــه موزهها و
آرشــیوهای دولتی واگــذار نکــرده میگفت:
«رئیــس موزههــا مرتــب عوض میشــوند و
یکــی میآیــد میگویــد ایــن دوربین روســی
خان است که جاســوس بود .فالن عکسها
هم عکــس بازیگــران و خوانندههــای پیش
از انقالب اســت و »...بدون شــک نام اصغر
بیچــاره بــا تاریخ عکاســی و ســینما در ایران
گــره خورده و او بخشــی از حافظــه تصویری
سینمای ایران بود .یادش گرامی باد.

بــازی دوســتانه تیمهــای ملــی
شهروند
ایــران و کــره جنوبــی بخشــی از به
اصطــاح تایــم الیــن شــبکههای
مجـــازی
اجتماعــی را درگیــر کــرده بــود.
یگانه خدامی
فوتبالیهــا از نحوه بــازی دو تیم،
بازیهــای قدیمــی آنها و شــرایط
سوژه روز پخــش آن مینوشــتند و بخــش
زیادی از این نوشتهها هم مقایسه
عملکرد کارلوس کــیروش و ویلموتس مربی جدید
تیــم ملی ایران بــود .بازیکنان فوتبالی کــه عضو تیم
ملی نیستند هم در اینستاگرام شان با گذاشتن پست
و اســتوری از دیــروز صبــح بــرای تیــم و بازیکنانــش
آرزوی موفقیــت میکردند .اینها نوشــتههای بعضی
از کاربــران دربــاره بــازی تیمهای ایــران و کره جنوبی
است :فرزاد« :تلویزیون شما هم فقط زمین و دروازه
ایران رو نشــون میده یــا فقط تلویزیون مــا خرابه؟»،
سید« :یکی از خوبیهای سرمربیگری ویلموتس اینه
که اســم دروازهبان کره جنوبی رو هــم میفهمیم،».
مازیــار مجــد« :اینقــدر که کــره جنوبــی این بــازی رو
جــدی گرفتــه فقــط نشــونه اینــه کــه با کــیروش چه
بالیی سرشون آورده بودیم» ،ماریا« :دیروز فهمیدم
کره ایهــا کلی به ایرانیا تو شــبکههای مجازی توهین
کــردن .حالم از نژادپرســتی بهم میخــوره ،».جناب
مدیرعامــل« :حاضرم تــو تمام بازیهای دوســتانه،
تیــم ملــی فوتبــال ببــازه جــز جلــوی کرهجنوبــی»،
محمــد« :احتماالً تیم پرســپولیس کره هــم امروز یه
اســتادیوم دیگه بازی داشــته ،که دوربینای اچ دی رو
بــردن اونجــا» ،زند« :یــادی کنیم از کیروش ســوبله
چوبلــه .کــره چنــد ســاله که حرفــی مقابل تیــم ملی
نداشــته ،».نیمــا پاچینــو« :من حاضرم ایــن بازی رو
ببازه تیــم ملی ولی همین جوری حمله کنه ســالها
بود تیمملی انقدر هجومــی بازی نکرده بود» ،نگان:
«چه خبــره؟ چرا ایران انقدر قشــنگ بــازی میکنه؟
پس چرا از دقیقه یک دفاع نمیکنه؟ اصالً چرا بازی
دوستانه با تیم کره جنوبی بازی میکنه؟ پس تیمای
درجــه دو و ســه آفریقایــی کوشــن؟ عاهــا! یــه لحظه
یــادم رفته بود دیگه کیروشــی وجود نــداره» ،گیوی:
«فوتبــال خوبی رو کــه از تیم ایــران میبینیم مدیون
کیروش هستیم».

آیا در ادبیات فارسی معاصر ایران چیزی به نام رمان نداریم؟

محکوم به سکوت و مونتاژیم

ی اســت برآمده از زبان فرانســه و
رمان واژها 
به معنای داستانی است که به نثر و تفصیل
اهل کلمه
نگاشــته شــود .آنچــه نویســندگان معاصــر
مینویســند ،شــاید بیشــتر ازآنکه با تعریف
رمان در زبان فرانسه مطابقت داشته باشد،
بیشــترهمگون بــا نــوول در زبــان انگلیســی
است .یعنی قصهگویی با رویکردی نو و بدیع
الهام فالح که نگاهی به فلســفه ،روانشناسی و اجتماع
نویسنده نیز داشــته باشــد .اما ورود اولیــن رمانها به
زبان فارســی مقارن اســت با اوایل استیالی
غرب بر کشــور و تغییــر نگاه فرهنگی در بین روشــنفکران و اهل
ســواد آن دوره .حــاال اگــر از «هما» و «تهران مخــوف» بگذریم و
به نســل تازهتر رمان فارســی بپردازیم ،باید از رمان کالسیک به
رمان مدرن تغییر منظر دهیم .پیشگامان رمان مدرن ،گلشیری
و هدایت و گلســتان و ...هســتند که در دوره خاص زیســت امثال
این نویســندگان ،تاحدودی فضای نگارش رمــان انتقادی مهیا
بود .اما بهتازگی مطلبی خواندم به نقل از عبدالعلی دستغیب
ل بــ ه مضمون آن این طور اســت که صراحتــاً اعالم کرده
کــه نق 
بودنــد مــا رمان فارســی نداریم .چون رمان آن اســت کــه دارای
درام باشــد و جز شاهنامه ،که آن هم معجز ه وار توانسته درامی
باشد درحد درامهای اساطیری یونان ،حتی کلیدر دولتآبادی،
چشــمهایش بزرگ علــوی یا نوشــتههای احمد محمــود رمان
نیســتند و تنهــا داســتانهایی هســتند کــه بســط یافتهانــد .ایــن
نویســندگان درفضایــی زندگــی نمیکنند کــه بتــوان درام خلق
کــرد .میخواهــم در کمال احتــرام با این بخــش ازصحبتهای
ایشــان مخالفــت کنم؛ چــرا که یقیــن دارم جایی بیشــتر از ایران
قــرن اخیر آبســتن خلــق درام نبوده و نیســت .ایران پــر التهابی
ی برای ذهن خالق درامنویس داشــته و
که هرروز خــوراک تازها 
دارد .اما اینکه تا چهاندازه میتوان درام را نوشــت و در داســتان
اجــرا کرد ،بیشــک برمیگردد بــه آزادی نویســنده .مقصودم از

آزادی دقیقــاً معطــوف به بخش دیگــری ازصحبتهای جناب
دســتغیب اســت که نمیشــود با آن مخالفت کــرد .اینکه برای
رسیدن به غایت استاندارد رماننویسی ،نویسنده باید در کشوری
زندگــی کند که از لحــاظ مؤلفههای اولیه معاش تأمین باشــد و
بین مردم جامعه تعاون وجود داشــته باشد .باید جامعهای که
محل زیست رماننویساست ازحیات زیستی به حیات تمدنی
برســد و تازه بعد ازحیات تمدنی است که میتوان برای رسیدن
بــه حیات فرهنگی جهد کرد .نویســنده ایران امــروز را نمیتوان
با نویســنده غربی مقایســه کرد .همانطور که نمیتــوان پراید را
بــا بنز و پژو قیاس کــرد .باید همهچیزمان به هم بیاید؛ اما اینکه
درهمین اوضاع که نویســنده برای انتقاد به نبود حیات زیســتی
شــرافتمندانه بــرای خــود و تمامــی اقشــار جامعه ،باید دســت
بــه عصا و محتاط قلم بزند ،اینکه شــاعرامروز نمیتواند شــبیه
غزلهــای ســعدی و حافظ را بنویســد ،اینکــه رماننویس امروز
نمیتوانــد هاینریش بل باشــد یــا کامو یا فاکنــر ،دقیقاً به همین
دلیل اســت کــه درجامعه ایــران امــروز ،حیات زیســتی دغدغه
مــردم اســت ،کــه هنــوز راه درازی تــا رســیدن بــه فهــم جمعی
فرهنگی در پیش داریم .فردوسی هم حتی درحیات زیستی خود
درمانده بود ،اما کیست که نداند شاهنامه برای چه نیتی نگاشته
شد و نوشدارویی شد که بعد از مرگ مؤلف ،کارساز نشد .اگر کار
رسیده به جایی که شازده احتجاب و کلیدر و اسرار گنج دره جنی
و جــای خالی ســلوچ زیر ســؤال میروند و در بــاب هویت رمانی
خــود مورد تردیــد و تکذیــب قرارمیگیرنــد ،تکلیف مــن جوان
تازهکار هم روشن است .اما ما همانقدر بیگناهیم که فرهنگیانی
کــه از ســر وظیفه و اجبــار و بیمیل و رغبت ســر کالس میروند.
همانقدر که کارگران کارخانهها دل به کارنمیدهند .همانقدر که
معماران ســوراخ موشهای غیراستاندارد میسازند .همانقدر
که مردم ایستاده در صف ثبت نام خودروهای بیکیفیت ایرانی
که جان میستانند .رماننویس ایرانی محکوم است به سکوت و
مونتاژ آن هم برای اینکه در مقابله با نفرین نوشتن نمیرد.

مدرسه ساز محبوب

درگذشــت دکتــر محمدرضــا
یادبود روز حافظـــــی رئیــــــس مجمــــع
خیریــــن مدرســــه ساز کشــور
باعــث شــد کاربرانــی کــه بــا او آشــنا بودنــد و از
کارهایــش خبر داشــتند دربارهاش بنویســند .به
خصوص معلمان.
تالشهــای دکتــر حافظــی بــرای همــراه
کــردن دیگــران در مدرسهســازی و توجهــش به
دانشآمــوزان نکاتــی بــود کــه در ایــن نوشــتهها
بیشــتر بــه آن اشــاره میشــد :آمــوزگار« :مــردی
بــزرگ که با تمام عالقه وعشــقی کــه به میهن و
آینده ســازان این ســرزمین داشــت تمام دارایی
خــود را خــرج ســاختن مــدارس و کالسهــای
درس بیشــماری در سراســر کشــور کرد» ،معلم
دهــه هفتــادی« :نــام نیکــو گــر بمانــد ز آدمی...
به کــز او ماند ســرای زرنــگار» ،آتوســا دولتیاری:
«موســپید مدرسهساز کشور ،محمدرضا حافظی
درگذشــت» ،ســعید معتمــدی« :زحماتــش
فراموش شدنی نیست .حافظی در قلوب مردم
محروم همیشه زنده است».

