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خویشانداز شینزو آبه روی پل طبیعت

نــــگاره

سالخوردگی و آلزایمر

سهیل محمدی

امــروز را میخواهیــم بــا یــک خبر خــوش آغاز
فوبیای
کنیــم .اگــر در کشــور مــا هیــچ کســی کار نکنــد،
اجتماعی
مجلســیها مثــل پرایــد کار میکننــد (البته اول
میخواســتیم بگوییــم مثــل بنــز ،ولــی چــرا از
طنــــــز
نمونــه موفــق داخلی اســتفاده نکنیــم؟!) مثالً
همیــن هفته قبــل بود کــه بطحایــی ،طی یک
حرکت به یاد ماندنی ،به خاطر کاندیداتوری در
مجلس اســتعفا داد .اما مجلســیها هفته خود
را با هفت ،هشــت ســؤال ملی از وزیر آموزش و
شهاب پاکنگر
پرورش شــروع کردند .البته قاعدتاً یک منطقی
ســال آخــری ،برای
پشــت ایــن قضیه هســت ،وگرنه نماینــدگان ما این ِ
مطرح کردن نام خودشــان دســت به هرکاری نمیزنند .اصالً شاید این
عزیزان برایشــان ســؤال شــده «اســتعفا چیه دیگه؟!» و وقتی یک نفر
توضیح داده که اســتعفا چیست ،با خودشــان گفتهاند «تا حاال ندیدیم

هیچ مدیری اســتعفا بده» و بعد حدس زدهاند که خبر جعلی اســت و
گفتند ما نباید اسیر شیطنتهای رسانهای شویم .البته شاید نمایندگان
وقتــی دیدند مرحوم مرتضی پاشــایی ،از وقتی فوت کــرده تا االن ماهی
یک آلبوم منتشــر میکند ،با خودشــان گفتند که «دیگه اســتعفا از فوت
که بدتر نیســت!» یک احتمال دیگر نیز این وســط وجود دارد ،شاید این
عزیــزان خواســتهاند مثل بچههای خوب کــه مشقهایشــان را زودتر از
موقع مینویسند ،پیش پیش وزیر جدید را استیضاح کنند تا کار مملکت
عقبنیفتد.
ناگفتــه نمانــد ما فقط بهخاطر ســؤال از وزیــر خیالی آمــوزش و پرورش،
ســال انتخاباتی ،خدمتگزاریشان گل
نمیگوییم که نمایندگانمان این ِ
کرده .احتماالً در جریان هســتید که نخســتوزیر ژاپن بعد از چهل سال،
چهارشنبه به ایران سفر کرد .در همین گیر و دار ،نمایندگان مجلس اصرار
داشــتند کــه وزیر امور خارجــه باید در مجلس حاضر شــود و به ســؤاالت
نماینــدگان پاســخ دهد .هرچقــدر دولتیها گفتنــد «بابا مهمــون داریم

علی اشرف صادقی در همایش سراسری برنامهریزی زبان در ایران:

عشق و پساعشق
سینمـــــا

ابراهیم عمران

درباره فیلم «نبات» ســاخته پگاه ارضــی (که فرجام قصه از
همان بیســت دقیقه ابتدای فیلم مشخص بود) شاید بتوان
گفــت ،ایــن اثــر ازکارگردانی و موســیقی و پــردازش نماها به
درستی بهره گرفته است .آلزایمری که «سایه» (با بازی قابل
قبول نازنین فراهانی) ب ه آن دچار شده و به همین دلیل برای
دیدن دخترش نبات به ایران آمده موضوع اصلی این فیلم
کم
اســت؛ هرچند فیلم بواســطه ریتم کند و شخصیتهای ِ
داستانش نمیتواند مخاطب را راضی از سالن سینما خارج
کند .از آن گذشته ،شهاب حسینی هم آنچنان که باید و شاید
در کاراکتــرش فــرو نرفتــه؛ شــخصیتی که به نبــات دخترش
گفته مادرش در یک ســالگی او از دنیا رفته و هر هفته بر ســر
خاکش میروند .داســتان فیلم موضوع تازهای در ســینمای
این روزهای ایران نیست اما نمیتوان منکر شد که مخاطب
مشتاق تماشــای آن میشود؛
با دیدن نام شــهاب حســینی،
ِ
غافل از آنکه حفرههای فیلم تا پایان دســت از ســر مخاطب
پرسشگر بر نمیدارد .سؤالهایی از این قبیل که چگونه سایه
از ایران به ایتالیا رفت و به چه شکل شهاب حسینی نوزاد یک
ساله را بزرگ کرد و چرا در اطراف سعید و نبات فردی نیست
که گره داســتان را -شاید -کمی بازتر کند؟ یا اینکه اصوالً چرا
به عمد اینگونه پرســشها با حــذف کاراکترهایی که در ذهن
تماشاگر میتواند وجود داشته باشند پاسخ داده نمیشوند.
بیشتر داستان در خانه با میزانسن و دکوپاژی شلوغ میگذرد
و مشــخص نیســت این طرز چیدمان برای پدر و دختری که
تنها زندگی میکنند؛ چه ســودی در نماهای فیلم دارد و چه
میــزان در فهــم چرایی داســتان بــه کمک میآیــد؟ هر چند
همانطــور کــه در ابتدا آمد نماهــای درســت و فیلمبرداری
اصولی و موســیقی زندهیاد «ناصر چشــم آذر» از نکات قوت
فیلم اســت ولی از ایــن پارامترهای خوب در کلیت داســتان
اســتفاده چندانی بــرده نمیشــود و فیلم در ســکانسهایی
حتــی به مســتند پهلو میزنــد و ریتــم کنــد آن و تعلیقی که
وجود ندارد؛ مخاطب گریزپای را به سختی تا انتها میکشاند.
از طرف دیگر فیلم آن قدر در تصویر و نما غرق میشــود که
فراموش میکند شــخصیتهایش را بدرســتی معرفی کند.
حتی شهاب حسینی که شرکتی مهندسی دارد؛ هم نمیتواند

نمایی از فیلم «نبات» با بازی شهاب حسینی

بیــرون از خانــه ،این وجــه کاریاش را نشــان دهــد .نماهای
تکراری و اســتفاده گل درشــت از حمام و سرویس بهداشتی
نیز چراییاش مشخص نمیشود .نگاه شود به خلوت پدر و
دختر در دو سکانس داخل حمام .فیلم هر چند با همه این
ضعف فیلمنامه ،از تسلط کارگردان بر صحنه بهره میبرد و
سکانسهایی میآفریند که از کاربلدی مؤلفش خبر میدهد.
هر چند بواسطه سوراخهای زیاد فیلمنامه این عنصر مؤثر نیز
به گوشــهای پرت میشود .مشکل دیگر فیلم نیز پایانبندی
آن اســت که به دو شــخصیت ســعید و نبات نمیخــورد که
چنیــن فضایــی را بیافرینند .عجیب اینکه دخترک  12ســاله
ماننــد فــردی  20ســاله رفتــار میکنــد و بعــد از دیــدن پرتره
مادرش ،در مییابد رؤیا «ســایه» مادرش اســت و ســعیدی
هم که دل در گرو همســر ســابقش دارد (سکانســی که حلقه
ازدواج را میبینــد و ناگهــان بغضــش میترکــد) نمیتوانــد
برای مخاطب باورپذیر باشــد .داستان تالش میکند روایتی
ســر راســت از زندگی ســه نفر را بازگو کند؛ تالشــی که فرجام
هدفمنــدی در پــس آن مشــاهده نمیشــود و دل دادگــی
نبات هم به رؤیایی که مشــخص نیســت چگونه سر از کارگاه
ســفالگری درمی آورد ،ســاخته و پرداخته نمیشــود و مانند
بیشــتر نماهایی که مؤلفههای علت و معلولی آن درست از
آب در نیامده ،این بده و بستان عاطفی هم ناتمام میماند.
خالصــه اینکه شــیرینی زیــاد نباتــی کــه کارگــردان در اولین
فیلمش به ســینمای ایران پیشــکش میکند ،دل را میزند!
هــر چند میتــوان بــه کارگردانش امید داشــت که فیلمهای
بعــدیاش مخاطــب را راضیتــر روانــه خانــه کنــد؛ چــرا که
پگاه ارضی نشــان داده اســت که با عشق و پساعشق بخوبی
آشناست.

کتابهایی درباره تربیت جنسی کودکان

کتابهــای «بــدن تــو مــال خودتــه!»،
خبـــــر
«لمــس خوب لمس بد»« ،بدن من مال
آخـــــر
منــه!» و «رازهایی که نبایــد مخفی کرد»
با موضوع تربیت جنســی کودکان به تازگی راهی بازار شــدهاند.
به گزارش ایســنا ،کتاب «بــدن تو مال خودته!» نوشــته کورنیلیا
اسپلمن با ترجمه جواد کریمی و تصویرگری تری وایدنر در ۲۴
صفحه مصور با شمارگان  ۱۰۰۰نسخه و قیمت ۱۴هزار تومان در
انتشارت نردبان(شرکت انتشارات فنی ایران) منتشر شده است.
مقدمهایکهنویسندهبرایوالدیننوشتهاست،راهنمایمفیدی
برای توضیح لمس درست و نادرست است و در عین حال ،متن
روان و تصاویــر ســاده کتاب هم بــه کودکان یــادآوری میکند که
احساسات آنها مهم است .همچنین کتاب «لمس خوب لمس

کلون با تصویرگری جودی برگمسا و با ترجمه
بد» نوشته سندی ِ
جواد کریمی در ۳۲صفحه مصور با شمارگان ۱۰۰۰نسخه و بهای
 ۱۲هزار تومان در نشر یادشده عرضه شده است.
دیگــر کتــاب چاپشــده در انتشــارات نردبــان بــا موضــوع
تربیت جنسی« ،بدن من مال منه!» از مؤسسه پروفامیلیا با
ترجمه جواد کریمی و تصویرگری داگمار گایسلر است که در
 ۳۲صفحه با شــمارگان  ۱۰۰۰نسخه و قیمت  ۱۲هزار تومان
در دســترس مخاطبان قرار گرفته اســت« .رازهایی که نباید
مخفی کــرد» نوشــته جینین ســاندرزو با تصویرگــری کرگ
اسمیت و ترجمه جواد کریمی دیگر کتاب نشر نردبان است
کــه در  ۳۲صفحه مصور با شــمارگان  ۱۰۰۰نســخه و قیمت
 ۱۲هزار تومان منتشر شده است.

خبرنگار

ایران

چند نکته درباره فیلم سینمایی «نبات» بهکارگردانی پگاه ارضی

مهسا رمضانی

همایش سراســری برنامهریزی زبــان در ایــران 22 ،خردادماه با حضور
اهالــی زبانشناســی و ادبیــات فارســی در پژوهشــگاه علومانســانی و
مطالعات فرهنگی برگزار شــد .هدف از برگزاری این نشست یکروزه،
رونمایی از وبگاه دادگان زبان فارســی و گشایش آزمایشگاه زبانشناسی
به آدرس  pldb.ihcs.ac.irبود .در این جلســه مســعود برومند ،معاون
پژوهــش و فنــاوری وزارت علوم نیز در میان اهالی زبانشناســی حضور
داشت .او در بحث خود عنوان کرد که باید زبان را همچون موجود زنده
دید که طفولیت دارد ،رشد میکند ،بخشهایی از آن زوال مییابد ،نیاز
بــه احیاء دارد ،زاد و ولد میکند و ...به باور او واژهها تاریخ دارند و نشــان
میدهد که ما چه دورههایی را طی کردهایم .از این رو ،میتواند بسیار بر
تعامالت اجتماعی ما اثرگذار باشد.
وی در ادامه صحبتهای خود از مصطفی عاصی ،عضو هیأت علمی
پژوهشــگاه علومانســانی و مطالعات فرهنگی که مدیریــت راهاندازی
وبــگاه را بــر عهــده دارد ،در خصــوص کارآیــی ایــن وبــگاه و کاربســت
ت که هدف آزمایشگاه
اجتماعی آن پرســید وعاصی در مقام پاسخ گف 
زبانشناسی ،تنها ضبط گفتار نیست بلکه پردازش رایانهای تمام سطوح
زبــان از واژه گرفتــه تــا جملــه و ...اســت .به زعــم او ،پیکره زبــان یکی از
مهمترین ابزارهای تحلیل زبان اســت و دسترسی به دادههای زبانی از
طریق این پیکرهها صورت میگیرد.
او عنوان کرد که در وبگاه دادگان زبان ،تعداد واژهها ،به  319میلیون واژه
رسانده شده است و در کنار آنها انواع متنهای گفتاری ،نوشتاری از دوره
معاصر گنجانده شــده و همچنین جمعآوری انواع گونههای گفتاری از
قــرن چهــارم تا به امروز نیز در دســتور کار قرار گرفته اســت که میتواند
ابزار ارزشمندی برای پژوهشگران باشد .به باور او ،در حوزه برنامهریزی
زبان نیازمند یک برنامه منســجم هســتیم؛ دانشــگاه بایــد بتواند برای
طرحهای پژوهشــیاش مســتقالً برنامهریزی کــرده و اهدافش را پیش
ببرد .وابستگی دانشگاه و گروههای علمی به نهادهای رسمی و سیاسی
مانع از پیش رفتن این برنامهها میشود.
محمد دبیر مقدم ،نیز که در جلسه رونمایی از این وبگاه حضور داشت
در تکمیل صحبتهای عاصی گفت ما در حوزه زبانشناســی همچون
جزایری هســتیم کــه جداگانه پژوهشهایــی را صــورت میدهیم ولی
هیچگاه از تشــکیالتی برخوردار نبودیم که بــه دوباره کاری نیفتیم .این
بــاور غلطی اســت که مــا تنهــا در دانشهایی همچون نانو ،ســامت و
فناوری میتوانیم در مرزهای دانش حرکت کنیم ،چرا که در زبانشناسی

بهعنوان یکی از پیشــرفتهترین رشتههای علمی ،ظرفیتهای بسیاری
وجود دارد.
علیاشــرف صادقی ،از دیگر ســخنرانان این همایش معتقد است که
وضعیت امروز زبان فارســی خوب نیســت ،خصوصاً در بخش ادبیاتی
که در فضای مجازی باب شــده اســت .به باور او ،زبان و خط فارســی در
خطر اســت و دلیل آن این اســت کــه جوانان به گسستهنویســی عادت
کردهاند .وی ریشه این بیماری زبانی را در بخش آموزش زبان دانست و
تأکید کرد آموزش و پرورش باید در آموزش درست زبان فارسی تالش
بیشــتری صورت دهد .او همچنین بر نقش صدا و ســیما بهعنوان یک
رســانه ملی در حفظ و آموزش زبان تأکید کرد و معتقد اســت که صدا
و ســیما میتواند ضربههای جبرانناپذیری را بــه زبان در جامعه بزند
کما اینکه تا حدی زده است.
محمد دبیر مقدم در بحث خود کوشــید تا از مسأله زبانهای در خطر
بهعنوان مســألهای جهانی یاد کند که خاص جامعه ما نیســت .وی در
این راســتا عنوان کرد که با شروع قرن بیستم بتدریج از تعداد زبانها و
گویشها کاسته شد تا آنجا که در آغاز قرن بیستم قاره امریکا از  700زبان
بومی برخوردار بود اما امروز این زبانها به  200زبان بومی کاهش یافته
اســت .از ایــن رو ،او تأکید کرد کــه زوال زبانها پدیدهای جهانی و فراگیر
اســت .به همین خاطر جوامع مختلف برنامههایی را برای حفظ زبان
بومی در دستور کار خود قرار دادهاند.
او در ادامه به وضعیت زبانهای بومی در ایران پرداخت و گفت زبانها
و گویشهــای محلی رایج در ایــران در مراتب مختلفی از تماس زبانی
قرار دارند که این تماس زبانی زمینههای تحوالت زبانی را تشدید کرده
است تا آنجا که ما در برخی گویشها جایگزینی زبانی را شاهد هستیم.
از این رو ،او بر برنامهریزی برای حفظ این میراث انسانی تأکید و آنها را
آینه تحوالت تاریخی زبان قلمداد کرد.

زشته!» آنها قبول نکردند و احتماالً گفتند «عیب نداره ،یکی از بچهها رو
باهاش میفرســتیم بره رو پل طبیعت چهار تا خویشانداز بگیره ،بعد
هم گزارشــگر صدا و ســیما میره بهش میگه سال نو رو با لهجه شیرین
ژاپنی به هموطنهات تبریک بگو ».البته آنها باالخره قبول کردند ،چون
نمیخواســتند جایی مطرح شــود ایرانیها مهماننواز نیستند ،ولی این
حجم از پیگیری کار برای خود ژاپنیها هم باورنکردنی است.
در پایان ،ضمن تشــکر از نمایندگان عزیز کشورمان ،یک توصیه کوچک
داریم .ما که میدانیم شما جز خدمتگزاری ،هیچ هدف دیگری ندارید،
ولی متأسفانه یکسری آدم ساده دل هستند که عقلشان به چشمشان
است و فکر میکنند چون داریم به انتخابات مجلس نزدیک میشویم،
همــه ایــن کارهــا جنبــه تبلیغاتــی دارد .بــرای همیــن از شــما خواهش
میکنیم وســط سؤاالت و استیضاحهایتان یکی دوتا الیحه کم اهمیت
مثل حمایت از زنان یا مدیریت پسماند را هم تصویب کنید تا کسی بد
به دلش راه ندهد.

کار در رؤیا نه در واقعیت

زبان و خط فارسی در خطر است
اندیشه

اذان صبح فردا 4/01

طلوع آفتاب فردا 5/48

دیــروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان
شهروند
بــود و به این مناســبت در شــبکههای
مجــازی
اجتماعی متنها و توئیتهایی درباره
کــودکان کار میخواندیــم .بخصــوص
یگانهخدامی
از ســوی کاربرانــی که معمــوالً دغدغه
ایــن کــودکان و مشکالتشــان را دارند
دغدغه
روز
و برایشــان تــاش میکننــد .اعضــای
گروههای حامــی و کمککننده به این
کــودکان مثــل جمعیت امام علــی(ع) هم دیروز حســابی
فعال بودند.
بــرای ایــن روز جهانــی کســانی از مشــکالت کــودکان کار
مینوشــتند و آمارهــای رســمی و غیررســمی را ارائــه
میدادنــد ،بعضیها عکسهای تلخی از آنها به اشــتراک
میگذاشــتند و تعدادی هم با نوشــتن شــعر و متن با آنها
همراهــی میکردنــد :مینا کامــران 12« :ژوئــن ،روز جهانی
مبارزه بــا کار اجباری کــودکان کاش متخصصان این حوزه
نحــوه صحیــح رفتــار بــا کــودکان کار در خیابــان رو بهمون
یــادآوری کننــد .یکــی میگه به بچههــای کار پــول ندهید و
برایشان خوراکی تهیه کنید .یکی دیگه میگه که این بچهها
خرج خانواده را میدن و به پول بیشتر از غذا نیاز دارن،».
محسن نظری« :کودکان کار در کف خیابانهای سیستان و
بلوچســتان قاچاق ســوخت را گام به گام مشــق میکنند تا
فردا برای محمولههای عظیم کارآزموده شوند! صد حیف
که شیشه دودی ماشین مسئوالن اجازه رؤیت نمیدهد،».
لوســیفر« :امروز  12ژوئن ( ۲۲خــرداد) روز جهانی مبارزه با
کار کودکان اســت .کودکان باید فقط در رؤیاهاشان کار کنند
نه در دنیای واقعی» .در این روز نادیده نگیریمشــان ،حتی
شــده با یک لبخند .دســتهای کــودکان برای بــازی کردن
است نه کار کردن ...به امید اینکه روزی بیاید که هیچ کودکی
مجبــور بــه کار نباشــد» ،نســیم صادقــی« :امــروز  ۱۲ژوئن،
روز جهانــی مبارزه با کار کودک اســت .کودکان کار عالوه بر
مشــکالت اقتصادی ،قربانی آزارهای جنســی نیز هســتند.
آنها به ترحم نیاز ندارند بلکه جامعهای میخواهند که به
کار آنها نیاز نباشد .بر اساس آمار رسمی در ایران بین  ۳تا
 ۷میلیــون کــودک کار وجود دارد ،».رونالــدو« :امروز اگه یه
کوچولو تو مترو یا سر چهارراه چیزی آورد براتون که بخرید،
برای خوشحال کردنش ،حداقل یه لبخند بهش بزنید.».

مراسم نکوداشت حمید سهیلی مستندساز برگزار شد

ثبت سالم و خالق واقعیت

«ایــران» :حمید ســهیلی یکی از شــناخته
شدهترین مستندسازان ســینمای ایران در
نکوداشت حوزه مســتند معماری اســت که فعالیت
خــود را از ســال  ۵۳و بــا دســتیاری کارگــردان در مجموعههــای
تلویزیونــی «آتــش بــدون دود» و «ســفرهای دور و دراز هامــی و
کامی» آغاز کرد .او سپس به مدت  ۴دهه در حوزه مستند مشغول
فعالیت شد و مجموعههای بسیاری در زمینههای فرهنگ و هنر
ایرانــی به تصویر کشــید .از آثار وی میتوان «به ســوی ســیمرغ»،
«معماری ایرانی»« ،رابطههای پنهان» و «بافت قدیم شهرهای
ایران» را نام برد .او «در سینمایش استناد را زنده میکند»« ،حمید
ســهیلی جنتلمــن اســت»« ،او بــا وقار و ســختکوش اســت»« ،او
سازش کوک است»« ،سانتی مانتال نیست»« ،در کارهایش ثبت
راباسندبرابرمیکند»اینویژگیهاییازحمیدسهیلیمستندساز
حوزه معماری و میراث فرهنگی اســت که دوستان و همکارانش
در مراســم نکوداشــتش مطــرح کردنــد .در این مراســم کــه بانی
آن انجمن صنفی کارگردانان ســینمای مســتند بود و با مشارکت
گروه سینمایی هنر و تجربه در سالن «سیفاهلل داد خانه سینما»
برگزار شــد چهرههایی همچون آیدین آغداشــلو ،پیروز کالنتری،
ارد عطارپــور ،شــادمهر راســتین ،علــی دهکــردی ،الدن طاهری،
منوچهر شاهســواری ،جعفر صانعیمقدم ،ســید محمد مهدی
طباطبایینــژاد ،فریبا فــرزام ،محمد صادق دهقانی ،اســماعیل
میرفخرایــی ،مهــرداد اســکویی ،حمیــد جعفــری ،ســید محمد
بهشتی ،پژمان مظاهریپور و مریم حقپناه نیز حضور داشتند که
طی سخنانی کوتاه به بیان ویژگیهای سهیلی و آثارش پرداختند.
پیروز کالنتری مستندساز در این مراسم طی سخنانی درباره نوع
مواجهــه با فیلمهای ســهیلی گفت :ســینمای ما اساســاً در دهه
چهل شکل پیدا میکند ،بهطوری که سینمای مستند فاخر به دو
ی و سینمای هنری که استناد در آن گم
نوع سینمای مستند تجرب 
میشــود ،تقسیم میشــود .اما حمید سهیلی در سینمای مستند
خــود ،اســتناد را زنده میکند .به نوعی ســینما برای ســهیلی ابزار
اســت ،برای او موضوع فیلمهایش و جهان تاریخی اهمیت دارد
و ســینما ابزاری برای ثبت این موضوعات اســت .در عین حال او
کارش را به درستی ثبت میکند و وقایع را گزارش نمیدهد .آیدین

موسیقی مدرسه ممنوع

آغداشلو نیز در این مراسم سخنان خود را با یاد کیارستمی شروع
کــرد و گفــت :یک وقتی با عباس کیارســتمی دربــاره فیلمهایش
صحبــت میکردیم که چقدر به مســتند گونه بــودن فیلمهایش
عالقــه دارد و مــن بــه او میگفتــم کــه تــو دربــاره خــودت فیلــم
میسازی ،این سینمای مستند است اما چقدر به واقعیت محض
مراجعه شده ؟ بنابراین سینمای مستند به گونهای که گروهی فکر
میکنند واقعیت محض را ثبت میکند ،نیست .از طرفی سینمای
مســتند بهانهای بــرای کارگردانهای خوبی بوده تــا در این قالب
فیلم بسازند و حرفهای خودشان را بزنند .گاهی این نوع برخورد
تبدیل به شوخی و مضحکه میشود .او در پایان به این نکته اشاره
کرد که هرچه ســهیلی ساخته از ســامت محض برخوردار است
چون خودش سالم ،درستکار ،فروتن ،پرکار و شریف است ،چنین
هنرمندی در تاریخ معاصر هنر ما خیلی نیست .من همیشه به او
غبطه میخوردم ،به آدمی که کارش را دوســت دارد و همیشه در
کارهایش آنقدر ســماجت دارد .او بعد از انقالب اولین کســی بود
که از منی که به عمد قرار بود فراموش شــوم ،دعوت به همکاری
کرد .این نشانه روح پویا و جستوجوگر اوست .او آقا و متین است
و لبخندی دارد که نمیتوان به دعوت او« ،نه» گفت.
در بخش پایانی این مراســم نیز حمید ســهیلی و همســرش به
روی صحنه آمدند و مورد تشویق حاضران قرار گرفتند .سهیلی
علیرغــم بیماری و وضعیت نامســاعدی که این روزهــا دارد ،در
جمالتــی کوتاه گفت :از لطف و حضور شــما ممنونــم ،وقتی به
گذشــته کاری نگاه میکنــم ،تعدادی از مثالهایی که گفته شــد
برایم زنده شد و باز هم ممنونم از حضور همه شما.

روزنامــه همشــهری دیروز نوشــت:
واکنش «وزیــر ســابق آموزش و پــرورش در
روز آخریــن روزهایی که ســکان هدایت
ایــن وزارتخانــه را برعهــده داشــته،
بخشــنام ه محرنامــهای را بــه مدارس ارســال و پخش
هرگونه موســیقی را در مدارس ممنوع کرده اســت .در
این بخشنامه تأکید شده مدیری که از این دستور سرباز
زند ،متخلف خواهد بود».
ایــن خبــر بازتــاب زیــادی داشــت و واکنشهایــی از
کاربران نســبت به آن در شبکههای اجتماعی دیدیم.
واکنشهایــی که بیشــتر هــم منفی بــود :پیشــنهادات
علــی« :در زنگهــای تفریــح بــا دخترانــی خمــوده و
بیانگیــزه مواجهیــم که یک گوشــه حیاط مدرســه کز
میکننــد و حتــی راه نمیرونــد .آمار وزارت بهداشــت
از چاقــی مفــرط کــودکان را ببینید .ما دقیقــاً به همین
علــت موســیقی مجــاز در مــدارس پخــش میکنیــم
چــون تنها راهی اســت کــه دانشآمــوزان را به تحرک
وامیدارد ،».امید« :باید دید وزیر بعدی چه تصمیمی
میگیــرد» ،آقا امیرعلی« :بعد از ســناریوی مالهکشــی
روی ماجرای پخش آهنگهای نامناســب در مدارس
به بهانه شــادی؛ حــاال که مصوبهای بــرای ممنوعیت
پخش موسیقی در مدارس میآید ،شاهد تیتر عجیب
همشــهری هستیم! از کی تا حاال آهنگ ساسی مانکن
شــادی حساب شد خبر نداشــتیم؟» ،رضوان« :جناب
وزیر سابق ،در آخرین روزهای وزارت ،پخش موسیقی
را در مــدارس ممنــوع کردید .این گونه ادعای شــادی
در مدارس را داشــتید؟» ،مصطفی محمدی« :پخش
موســیقی تــو مــدارس هــم ممنوع شــد تــا مبــادا رتبه
افسردهترین کشور جهان رو از دست بدیم».

