سال بیستو یکم
شماره 5948
سهشنبه
 19خرداد 1394
 21شعبان 1436

نــگاره

اردشیر رستمی

editorial@iran-newspaper.com

مدیرمسئول :محمدتقی روغنیها
چاپ :افست ،بانک ملی
سردبیر :محمد نوری
چاپ همزمان اصفهان (رسانه برتر)
نمابر88761254 :
سازمان آگهیهاي روزنامه ايران:
تلفن88761720 :
دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT
روابط عمومی88769074-5 :
تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره 16
نشانی :تهران ـ خیابان خرمشهر -شماره 208
تلفن88500601-4 :
صندوق پستی15875-5388 :
پذيرش سازمان آگهيها1877 :
امور مشترکین (آبونمان) 22222435-6 :و 22222438-9
مؤسسه شهرستانها و توزیع22222298-22222248 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی روزنامه ایران

نكوداشت «پوري سلطاني»؛ مادر كتابداري نوين ايران برگزار شد

عشق به مردم سرزمينم ،به من ِ
قوت ايستادگي داد

امام کاظم (ع) :در دین خدا آگاه و فهمیده شوید زیرا این فهم از دین ،کلید هر بینایی
است و موجب کامل شدن عبادت خدا و تعالی انسان در دنیا و آخرت میشود.
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مکاشفه
آب خوردن گواراي وجود!

تازهترين ش��ماره ماهنام��ه «مديريت
ارتباط��ات» به مديرمس��ئولي اميرعباس
تقيپور و سردبيري امير لعلي منتشر شد.
اين شماره كه همزمان با برگزاري سومين
هفته روابطعمومي انتشار يافت ،پرونده
يادبودي به مناسبت درگذشت حسين
قندي ،پيشكس��وت روزنامهنگاري دارد.
«قندي نماد روزنامهنگاري حرفهاي» نوشته مجيد رضاييان،
«قندي روزنامهنگار بود ،نه روزنامهنويس» نوشته مهدي محسنيانراد ،گفتوگوي
محمد دش��تي با محمدمهدي فرقاني با عنوان «قندي نخواست كه بداخالقي و
بياخالقي در حوزه روزنامهنگاري تيتر ش��ود»« ،حسين قندي؛ نمادي از وسعت
نگاه و عمل در روزنامهنگاري حرفهاي» نوش��ته گيتا عليآبادي و «تورقي دوباره
بر كتابهاي زندهياد حس��ين قندي» نوشته ساره گودرزي از جمله مطالب اين
پرونده هس��تند .گفتوگوي منوچهر دينپرس��ت با سيدسلمان صفوي ،رئيس
آكادمي مطالعات ايراني لندن با تيتر «نشريات اسالمي در بريتانيا خواهان زندگي
مس��المتآميز هس��تند» و گزارش مريم صفايي با عنوان «مسلمانان بريتانيا در
كش��اكش اسالمهراسي و رس��انهها» از مطالب پرونده «رس��انههاي اسالمي در
بريتانيا» هستند« .فلسفه براي كودكان» و «سينما و مديريت ارتباطات هنري»
به بهانه بخش بينالملل جشنواره فيلم فجر كه ارديبهشت ماه برگزار شد ،ديگر
پروندههاي اين شماره هستند .شماره  61مجله مديريت ارتباطات ،در  84صفحه
و به قيمت  6هزار تومان ،در كيوسكهاي مطبوعاتي قابل تهيه است.

کتاب
سيماي يک فرهنگ مدار

کتاب تازهای درباره «محمدعلي اسالمي نَدوشن» انتشار يافت

کت��اب «س��يماي يک فرهنگ م��دار» که
مجموع��ه گف��ت و گوهاي محم��د صادقي با
«محمدعلي اسالمي نَدوش��ن» است ،منتشر
ش��د .اين کتاب گزي��ده از هفت گفت و گويي
نخس��تين آنها در  15بهمن 1387
اس��ت که
ِ
و آخرينش��ان در  20خ��رداد  1391در
روزنامههاي شرق و اعتماد و مجالت مهرنامه،
آيين و شهروند امروز منتشر شده بود.
عناوي��ن اين گفت و گوها ه��م ،زمانه داور
بيگذش��تي اس��ت ،ارمغان فرهنگ ،عشق در
ش��اهنامه پرورده وصال است ،اهميت گفت و
گوي فرهنگها و تمدنها ،جهان ناگزير از يک
تدبي��ر همگاني ،دنيا را در آميختگي ش��رق و
غرب ديدم و روزهاي اختناق است .کتاب مذکور در  96صفحه و به قيمت  6هزار
تومان ،توسط انتشارات اتاق آبي ،به طبع رسيده است.

دریچه
رونمايي از «نگرشهاي ايراني»
در بنیاد جمشید

«نگرشهاي ايراني» نوش��ته محم��د بقاييماكان كه
ن بار چندي پيش و در بيستوهش��تمين
براي نخس��تي 
نمايشگاه کتاب عرضه شد 19 ،خرداد رونمايي ميشود.
اين كتاب كه در  500صفحه و به قطع رقعي از س��وي انتش��ارات رس��انش
منتش��ر شده؛ حاوي موضوعاتي درباره فرهنگ ،تاريخ و ادبيات ايران است كه از
نگاهي متفاوت مورد واكاوي و بررسي قرار گرفتهاند .اين نشست روز سهشنبه 19
خرداد ،س��اعت  17در بنياد جمشيد واقع در خيابان كريمخان ،خيابان خردمند
شمالي ،خيابان اعرابي ،3شماره  ،4طبقه دوم برگزار ميشود.

ترانه مسكوب
ëëخرمش�اهي :بيش از  40سال
سختكوشي و آهسته و پيوسته
غ��روب يكش��نبه  17خ��رداد
كاري
كان��ون زبان فارس��ي ميزب��ان يكي
پس از آن نوبت ب��ه «بهاءالدين
ديگر از ش��بهاي بخارا بود كه اين
خرمش��اهي» رس��يد که ب��ا عنوان
بار به نكوداش��ت «پوري سلطاني»
«پوراندختنام��ه» ب��ه س��خنراني
اختصاص داشت .در اين مراسم كه
پرداخت؛ نزديك به نيم قرن از آغاز
چهرههايي چون احمد پوري ،صفدر
خدمات علمي آموزشي  -پژوهشي
تقيزاده ،محمدعلي عمويي ،شكوفه
اين مهربانوي بزرگ ميگذرد .بيش
شهيدي ،فريده رهنما ،فريبرز رئيس
از  40س��ال سختكوشي و آهسته و
دانا ،ناهيد حبيبي آزاد ،ربكا جليلي
پيوس��ته كاري اين اس��تاد بزرگ و
(همس��ر محمدرضا لطفی) ،محبوبه
گروهي اندك شمار اما كاري و كارا
مهاج��ر ،ماندانا صديق بهزادي ،نگار
از همكاران ايش��ان ،ابت��دا در مركز
اس��كندرفر و ...حاضر بودن��د ،ابتدا
خدمات كتابداري و سپس كتابخانه
«عل��ي دهباش��ي» س��خن گفت و
مل��ي ،كتاب��داري اي��ران را به طرز
س��پس گزي��دهاي از فيلم مس��تند
علمي به تراز جهاني رس��انده است.
«ب��راي كتابهايم» ب��ه كارگرداني
ناگفته نماند كه تأس��يس انجمن كتابداران ايران و نشريهاش
رضا حائري به نمايش درآمد.
و گس��ترش آموزش عالي كتابداري در كش��ورمان از س��طح
ëëانوار :كتابدار كاردان فن كتابداري
نخستين سخنران اين مجلس« ،سيدعبداهلل انوار» بود كه كارداني ،كارشناس��ي ،كارشناسي ارش��د تا دكترا نيز حاصل
درب��اره پوري س��لطاني و كتابداري ايران گف��ت :به واقع اين همت عالي و حمايت متعالي ايش��ان بوده اس��ت و حتماً در
بانوي واالمرتبه ملكي است در بين آدميان و همين تلبس به ديجيتالسازي كتابخانه و مركز اسناد ملي ايران هم مشورت
و همكاري داشتهاند.
لباس آدمي است كه فلك سنگ جفا را با بيرحمي
ëëفاني :گسترش دهنده و شكوفايي بخش
هر چه تمامتر تا آنجا كه توان داشته بر سر او كوبيده
علم كتابداري
است و فقط همين خصلت َملَكي اوست كه توانسته
س��خنران بعدي اين ش��ب بخ��ارا« ،كامران
او را در براب��ر اين جفاي فلك بايس��تاند و او بدون
فاني» بود كه از «بانوي بهش��تي» حكايت كرد:
شكوهاي اين رنجها را صبورانه تحمل كند و گذشت
خانم س��لطاني بيگمان در حوزه علم كتابداري
عمر را با بهترين انيس يعني كتاب و كارهاي راجع
سيدعبداهللانوار و اطالعرس��اني شخصيتي يگانه و منحصربه فرد
ب��ه كتاب همراه كند .وي ادامه داد :او از س��ويي به
اس��ت .چ��ه در اي��ران و چه در جهان ش��ناخته
تربيت كتابدار پرداخت و از س��وي ديگر دس��ت به
شدهترين كتابدار ايراني است .با  50سال حضور
انتشار نش��رياتي در اين فن يازيد كه كارستاني در
مداوم و مس��تمر توانست بيش از همه كتابداري
ف��ن كتاب��داري آن ه��م در درجه باال ب��ود .بايد به
نوين را در ايران بنيانگذاري كند ،گسترش دهد
نشريات او در فن كتابداري رجوع كرد تا متوجه شد
و شكوفايي بخشد.
اين نوشتهها چه معضالتي را از پيش پاي كتابداران
برداش��ته است .زيرا كتابخانههاي ايران قبل از ورود
ëëقدردانی سايه از پوری سلطانی و همسرش
نوش آفرين انصاري
اين كتابداران نوآموخته و متخصص جز مخزن توده
سپس گروه موسيقي «س��رو آزاد» قطعاتي
كتاب چيز ديگري نبود و خبر از وصف كتاب و نظم
را اج��را ك��رد و بعد اميرهوش��نگ ابته��اج (ه.
آن به بهترين نظم براي دس��ترس قرار دادن طالب
الف .سايه) س��خنانی را درباره پوري سلطاني و
كتاب نداشت.
همسرش مرتضي كيوان بیان کرد و با اشاره به
ëëانص�اري :كتابخانه ملي ك�ه بهخاطر ايران
محدود نبودن س��لطانی در عرصه کتابداری ،از
برايش عزيز است
نقش بیبدیل او و همسرش در عرصه فرهنگ و
س��خنران بعدي «نوش آفرين انص��اري» بود تا بهاءالدينخرمشاهي ادب ایران قدردانی کرد.
از «پ��وري عزيزش» س��خن بگوي��د ،وی گفت :در
ëëس�لطاني :هنوز هم دلم ب�راي كتابخانه
س��ال  ،1342با توران ميرهادي و در سال ،1345
ملي ميتپد و شور ميزند
با پوري س��لطاني آشنا ش��دم و با هر دوي آنها كه
س��رانجام نوبت به «پوري سلطاني» رسيد تا
يك��ي در حوزه تعليم و تربي��ت و ديگري در حوزه
با دوس��تداران خود سخن بگويد :تنها چيزي كه
كتاب��داري و اطالعرس��اني برگردن اي��ران و ايراني
در تمام اين س��الهاي س��خت و پرتالطم به من
ح��ق دارند ،ارتباط نزديك داش��ته و دارم .در طول
كامران فاني قوت ايستادگي داد ،عشق به مردم سرزمينم بود.
دهههاي گذش��ته ،ساعتهاي بس��ياري را در باب
حاال هم كه ناتوان و رنجور در حضور مهربان شما
مس��ائل گوناگون عمومي و خصوصي باهم س��خن
ايستادهام ،بس��يار خوشحالم كه نقشي ،هر چند
گفته و تبادل تجربه كردهايم و بسيار پيش آمد كه
كوچك ،در پيش��رفت كتابداري ايران داش��تهام.
من در حضور يك��ي از اين دو به ديگري فكر كردم
كتابخان ه ملي را مثل بچهام دوست داشتم و هنوز
و پيامآور حس قرابت و دوس��تي اين دو نس��بت به
هم دلم برايش ميتپد و ش��ور ميزند .س��لطاني
هم بودم .انصاري خاطرنشان ساخت :پوري عزيزم،
اميرهوشنگابتهاج افزود :اما من هنوز نااميد نش��دهام و انتظار دارم
خوش��حالم كه حالت كمي بهتر اس��ت و چه خوب
جواناني كه رش��ته كتاب��داري را به عنوان حرفه
كه من نيز امروز در جمع بزرگي از دوستدارانت در
خود انتخاب كردهاند ،بدانند در چه راه مقدس��ي
كنارت هس��تم ،در كتابخانه ملي كه براي تو ،بهخاطر ايران ،قدم گذاشتهاند و آرزو دارم با عشق و آگاهي و بردباري ،موانع
آنقدر عزيز اس��ت و براي همه كتابداران و فرهنگدوستان نيز را از س��ر راه بردارند و مدي��ران موفقي براي مبارزه با جهل و
جز اين نيست.
بيعدالتي باشند.

عکس :جواد آتشباری

يادبود حسين قندي
در «مديريت ارتباطات»
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صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

دلواپس��ان دوباره گيردادهاند به س��خنان جن��اب روحاني و
اس��تنتاج کردهاند که حاال بايد به خاط��ر آب خوردن مان هم
از جان کري و دار و دس��ته اش مجوز بگيريد .خدا وکيلي شما
خواننده محترم يک ب��ار ديگر صحبتهاي رئيس جمهوري را
بخوانيد« :تحريمهاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و
مشکل محيط زيست ،اشتغال ،صنعت و آب خوردن مردم حل
ش��ود ».خب اگر دو روز ديگر کارشناس��ان اعالم کردند که آب خوردن مردم آلوده به
نيترات و فالن و بهمان بود ،همين دوستان دلواپس گير نميدهند که دولت تدبير و
اميد حتي عرضه ندارد سالمت آب خوردن مردم را تضمين کند .واقعاً رئيس جمهوري
حرف عجيبي زندهاند که ما سر در نميآوريم؟
عموجان دلواپس ما پوزخندي زدند «:همين ديگر؛ هستهاي را داديد رفت که حاال
آب خوردن مان را جايزه بگيريد .باز صد رحمت به دوره قبل که در غلتان را با آب نبات
معاوضه کرده بوديد.عيدي امين ،زمامدار اوگاندا هم آب خوردن مردمش را منوط به لغو
تحريمها نميکرد ».جناب عيدي امين با تعجب و حيرت فرمودند« :يعني شما سر آب
خوردن تان هم بايد اسم ما را وسط بکشيد؟ اين جوري نميشود .به هر حال زندگي
خرج دارد و ما نميتوانيم هر روز عالف شما باشيم و معطل بمانيم که به خاطر کدام
سوژه قرار است وسط دعوا حلوا خيرات کنيم .لطفاً وضعيت قرارداد و بيمه و پرداختي
ما را معلوم کنيد ».شرمنده روي ماه تان هستيم جناب عيدي امين .اوضاع پولي بسيار
خراب است .اص ً
ال صحبتش را نکنيد .آنقدر در دوره قبل گلکاري شده و تعهدات مالي
ايجاد شده که اص ً
ال و ابداً جا براي مخارج عطينا نيست.
عموجان قهقههاي زدند که« :پس درآمد اين همه يارانه نقدي را که قطع کردهايد و
بنزين را که گران کرديد چهکار ميکنيد .يعني دولت تدبير و اميد آنقدر بيپول است
کهاندازه حقوق ايشان هم آه در بساط ندارد؟» واهلل باهلل و تاهلل که آهي در بساط نيست.
به فرموده جناب جهانگيري در دوران وفور نعمت نفت بدترين نوع سياس��تگذاريها
انجام گرفت و آثار سوء آن بر زندگي مردم ماندگار شد؛ يعني همان روزهايي که رئيس
دول��ت قبل قطعنامه دان ديگران را منهدم ميکرد و در رس��انه ملي آمارهاي عجیب
و غری��ب به خورد جماعت ميداد و به ح��رف رئيس بانک مرکزي خودش هم گوش
نميداد و کابينه خط قرمزش بود .بله همان روزها منابع مالي کشور تباه شد...
عموجان فرياد زدند« :نخواستيم بابا ،نخواستيم! اگر گذاشتيد يک ليوان آب خوش
از گلوي ملت پايين برود؟» واال مردم که با ثبات اقتصادي و کمرنگ شدن رکود بازار
حال بدي ندارند .ظاهراً يکي از چهرههاي شاخص اصحاب ولنجک و دوستان خط قرمز
کابينه دولت قبل به وصال آب خنک رسيدهاند.
عموجان خشمگين و دژم روي برگردانده و به افق ولنجک رهسپار شدند چرا که
خبر آمد خبري در راه است...
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معنویت در آدمی ،همپای دانش او پیش نرفته است

آلبرت انیشتین

چهره خبر
براي «علي دهباشي» که خود را «وقف» فرهنگ کرده است

یکی مرد کاری به از صد هزار

بايد دس��تت توي کار باش��د تا بداني گردهم
آوردن اهال��ي فرهن��گ با خاس��تگاهها و تفکرات
مختلف و گاه متفاوت چه سختي هايي دارد؛ بايد
دستت توي کار باش��د تا بداني برگزاري هفتهاي
يک يا دو برنامه مه��م فرهنگي و با حضور همان
چهرههاي متفاوت چه مضايقي دارد؛ بايد دس��تت توي کار باشد تا بداني جريانسازي در
پژمان موسوي
حوزه فرهنگ و ادب و هنر تا چه ميزان سخت است و چه آسان تصور ميشود.همه اينها را
بايد بداني تا اهميت کار «علي دهباشي» را درک کني .روزنامه نگار و نويسندهاي فروتن که عمر خود را صرف
فرهنگ و فرهنگي کاران آن کرده اس��ت و هرگز هم منتي بر کس��ي نداش��ته است .اهميت کار دهباشي وقتي
مش��خص ميشود که بداني بسياري از س��ازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي ،بعضاً از برگزاري يک مراسم
ساده در مدت زماني زياد هم عاجزند و او يک تنه بار برگزاري همه اين مراس م را در مدت زماني کوتاه با فواصل
زماني کوتاه به دوش ميکشد .علي دهباشي و «بخارا»يش  -که این روزها (با احتساب دوران کلک) به شماره
 200رس��یده اس��ت  ،-اين روزها هر دو خبر س��ازند .اولي براي برگزاري شبهاي پاسداشت بزرگان و نامداران
فرهنگ و ادب ايران و دومي براي جريانسازي فرهنگي -ژورناليستي در سپهر رسانهاي ايران.هفتهاي نيست که
اهالي فرهنگ و هنر اطالعيه برگزاري و گزارش کامل پاسداشت بزرگان را در مطبوعات نخواند و تمناي حضور
در خيابان عارف نسب و بنياد زنده ياد دکتر محمود افشار يزدي را نداشته باشد.همان جايي که چندي است به
ياران دور و نزديک تبديل شده است .کارنامه علي دهباشي
پاتوق اهل فرهنگ و محلي براي ديدار و گف 
توگوهاي ِ
بيشک در تراز کارنامه يک نهاد است ،اين را من نميگويم ،عملکرد او در اين سالها ميگويد ،عملکردي که جز
ستايش چيزي نميتوان درباره اش گفت و جز سپاس کلمهاي را نميتوان در واکنش به آن بر زبان جاري ساخت.
اين را بخصوص آنهايي ميدانند که از نزديک با او و زندگي اي شخصي و حرفهاي اش آشنايند .کسي که با وجود
بيماري طوالني اي که دارد ،هر روز و شب خودش را در ميان کاغذ و کلمه احاطه کرده است و از دفترش که به
دليل انبوهي کاغذ و کتاب جايي براي نشستن در آن نيست تا گز کردن خيابانها و چاپخانهها در گذر است و
در اين ميان هم سري به اين «بزرگ» ميزند و از آن «فرهنگي کار» عيادت ميکند تا نکند آنها حس «تنهايي»
و «غربت» کنند و در «خلوت» خود بمانند .اين کار هر کسي نيست؛ کار عدهاي قليل در کشوري عظيم است و
جمع محدود و معدود ،علي دهباشي از سرآمدان آنهاست .عمرش دراز باد...
بيشک در ميان اين ِ

پاتوق
پرسش از سنت فلسفي در ايران

مراسم اهداي جايزه «رضا داوري اردكاني» به پايان نامه برتر فلسفه برگزار ميشود

بيش��ك ،اقبال به فلسفه در سه
دهه گذشته در ايران بسيار قابل توجه
است .انتشار آثار متعدد فلسفي ،در
حوزه فلسفه غرب و اسالمي ،انتشار
مقاالت و مباحث مختلف فلس��في
در رس��انهها ،برگزاري همايشها و
نشس��تها و گفتوگوهاي مختلف
فلسفي و فكري ،تأسيس و گسترش
گروههاي فلس��في در دانشگاههاي
مختلف ،عالقه و حضور دانشجويان
در دورهه��اي تحصي�لات تكميلي
فلسفه و ...گواه اين اقبال است.
هنوز هم اين پرسش مطرح است كه كاركرد فلسفه
در تاريخ معرفت بش��ري چيست؟ فلس��فه به چه كار
ميآي��د و تا چه حد با واقعيته��اي زندگي روزمره ما
در ارتباط اس��ت و براستي مقام فلسفه و كار فيلسوف
چيست و بسياري پرسشهاي ديگر در نيم قرن گذشته
دكتر رضا داوري اردكاني ،هم در مقام اس��تادي رشته
فلس��فه و هم به عنوان متفك��ري در عرصه اجتماع ،با
انتشار كتابها و مقاالت فراوان ،با راهنمايي رسالههاي
بس��يار در حوزه فلس��فه و با سخنراني و طرح مباحث
گوناگون ،تالش كرده اس��ت به وضعيت فلسفه و تفكر
در ايران معاصر بپردازد و به بخش��ي از اين پرسشها
پاس��خ دهد .تأثير دكتر داوري در تربيت دانش��جويان

مستعد در دورههاي دكتري فلسفه
نيز روش��ن و هويداس��ت .به منظور
تش��ويق دانش��جويان دكتري دوره
فلس��فه در ن��گارش پاياننامههاي
ارزش��مند ،نخس��تين دوره اهداي
جايزه دكت��ر رض��ا داوري اردكاني
به برترين پايان نامه دكتري رش��ته
فلسفه كه در سال  1393دفاع شده
است ،روز يكشنبه  24خرداد ساعت
 16:30در مركز فرهنگي شهر كتاب
برگزار ميشود.
در اين مراسم كه با حضور اصحاب
فرهنگ و انديش��ه برگزار ميش��ود ،دكتر رضا داوري
اردكاني ،دكتر پرويز ضياء ش��هابي ،دكتر س��يدحميد
طالبزاده ،دكتر شهرام پازوكي ،دكتر سيدمحمدرضا
بهش��تي و دكتر علياصغر مصلح از س��نت فلسفي در
ايران و وضعيت پژوهش در حوزه فلس��فه و ارتباط آن
با نيازهاي فكري جامعه سخن ميگويند و گزارشي از
وضعيت پاياننامههاي فلس��في و آثار فلسفي در سال
 1393و ويژگي پايان نامه برگزيده ارائه ميشود.
عالقهمندان به تفكر و آثار فلس��في ميتوانند براي
حضور در اين برنامه به مركز فرهنگي شهر كتاب واقع
در خيابان ش��هيد بهشتي ،خيابان شهيد احمد قصير
(بخارست) ،نبش كوچه سوم مراجعه كنند.

شعر
معرفي نامزدهاي نهايي جايزه شعر «فوروارد»

نامزدهاي نهايي جايزه شعر «فوروارد» در سه بخش بهترين مجموعه شعر ،بهترين مجموعه شعر اول و بهترين
ش��عر معرفي ش��دند .به گزارش ايسنا ،جايزه ش��عر «فوروارد» به بهترين مجموعه شعر  10هزار پوند ،به بهترين
مجموعه شعر اول يك شاعر تازهكار پنجهزار پوند و به بهترين شعر ،جايزه هزار پوندي اعطا ميكند.
در بخش اصلي اين جايزه كه به نويسنده بهترين مجموعه شعر متعلق است« ،كياران كارسون» براي مجموعه
شعر «از جايي ديگر» به همراه «الين ني كوئيلنان» (پسران بلوهيل)« ،پل مالدون» (هزار چيزي كه ارزش دانستن
دارند)« ،كلوديا رانكين» (شهروند) و «پيتر رايلي» (شمال) نامزد كسب جايزه هستند.
در بخش بهترين مجموعه شعر اول از يك شاعر نيز «مونا آرشي» (دستان كوچك)« ،سارا هاو» (حلقه اسب پير)،
«آندرو مكميالن» (فيزيكي)« ،متئو س��يگل» (كار خون) و «كارن مككارتي» (گرگ) براي كسب جايزه پنجهزار
پوندي با هم رقابت ميكنند .همچنين در بخش بهترين ش��عر س��ال «پاك كردن قلب جيم داين» (مائورا دولِي)،
«آندرو اليوت» (همزاد)« ،مرغ آبي من» (آن گري)« ،هاس��ون قدرتمند» (كلر هارمان) و «در آن س��ال» (كيم مور)
نامزد كسب جايزه شعر «فوروارد» شناخته شدهاند .جايزه ادبي «فوروارد» نخستينبار سال  1991با دو هدف اصلي
افزايش تعداد مخاطبان شعر و همچنين معرفي و تشويق شاعران نوقلم در سطح انگلستان و ايرلند اعطا شد و امسال
بيست و چهارمين دوره برگزاري آن است .برندگان جايزه شعر «فوروارد» هرساله در اول ماه اكتبر معرفي ميشوند.

روزنه
مهتاب كرامتي
راوي مستند
«نلسون ماندال ،براي هميشه»

مهتاب كرامتي بازيگر س��ينماي
ايران و سفير صلح يونيسف بهعنوان
راوي ،طرح مس��تند «نلسون ماندال،
براي هميش��ه» ب��ه كارگرداني ميثم
ش��اهبابايي را همراه��ي خواهد كرد.
ب��ه گفته ميثم ش��اهبابايي كارگردان
طرح مس��تند «نلس��ون ماندال ،براي
هميش��ه» ،ف��از دوم تصويرب��رداري
اين فيلم از اواس��ط تابستان  ۹۴آغاز
خواهد شد و گروه توليد سراغ خانواده
ماندال ،اعضاي حزب ض��د آپارتايد و
دوستاني كه با اين مبارز فقيد قرابت
داشتند ،رفته و تصاويري هم از زندان
مان��دال و آزادي وي ،دوران رياس��ت
جمهورياش و ...را ثبت خواهند كرد.
اين مستندس��از ادامه ميدهد« :طي
ماههاي اخير با پاپ فرانسيس ،فيدل
كاس��ترو (رهبر سابق كوبا) و مورگان
فريمن (بازيگر سياهپوست سينماي
هاليوود) مكاتبه و هماهنگي شده تا
جلوي دوربين طرح مستند «نلسون
ماندال ،براي هميش��ه» بروند؛ ضمن
اينكه با يكي از دختران نلسون ماندال
كه هماينك س��فير آفريقاي جنوبي
در آرژانتين است هم هماهنگيهايي
شده تا به س��اخت اين طرح مستند
كمك ويژه كند».

بازتاب
خروش دختر

ن پناهي 99 :درصد جملههاي منتسب به پدرش در شبكههاي مجازي غلط است
دختر حسي 

 ۹۹درص��د جمالت و مطالب��ي كه با نام
حسين پناهي و به واسطه نشر در شبكههاي
اجتماعي و مجازي دست به دست ميشوند،
نوشته او نيست.
آنا پناهي گردآورن��ده كتاب «خداحافظ
روزه��اي اناري» ،مدير مس��ئول انتش��ارات
«آناپنا» و دختر حس��ين پناهي ،با اشاره به
انتش��ار جمالت نامرتبط با حس��ين پناهي
و ب��ا نام اين بازيگر و ش��اعر كش��ورمان در
شبكههاي اجتماعي و مجازي ،افزود ۹۹ :درصد اين جمالت نوشتههاي حسين پناهي نيستند.
ت و هشتمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
وي گفت :البته من در آس��تانه برگزاري بيس 
عزمم را براي انتش��ار كتابي با موضوع جمالتي كه از حسين پناهي نيستند جزم كرده بودم که
البته اين كتاب منتش��ر نشد اما عالقه زيادي به اين دارم كه باالخره بتوانم مخاطبان شبكههاي
مجازي را از نادرستي برخي از اين انتسابهاي ادبي مطلع كنم.
گردآورنده كتاب «خداحاف��ظ روزهاي اناري» ادامه داد :كتاب «خداحافظ روزهاي اناري» يا
ب��ه تعبيري حس��ين پناهي از نگاه ديگران كه من فقط عهدهدار جم��عآوري مطالب آن بودهام،
دلنوش��تهها و احساسات دوس��تان و دوستداران حسين پناهي اس��ت .پناهي اظهار داشت :اين
كتاب از آن جهت كه حسين پناهي براي خيليها داراي شخصيتي گنگ و خاص است ميتواند
جالب باشد و وجه شاعرانه شخصيت او را بيش از پيش معرفي ميكند .وي افزود :وجه شاعرانه
ش��خصيت پناهي در زمان زندگي وي كمرنگ بوده و بيش��تر او را بعد از مرگش به عنوان شاعر
شناختند.
مدير مس��ئول انتش��ارات «آناپنا» خاص بودن و گنگي پشتوانه فلسفي و شاعرانه پناهي را از
داليل احتمالي ناشناخته ماندن وجه شاعرانه شخصيت وي در طول زندگياش دانست و گفت:
پشتوانه فلسفي و شاعرانه حسين پناهي هميشه پشتوانه بازيها و شخصيت وي بوده است.

درنگ
نطق تاريخي دکتر مصدق در دادگاه الهه

رضا سليمان نوري

يکي از پرش��کوهترين روزهاي تاريخ معاصر ايران در مواجهه با بيگانگان روزي چون امروز از
سال  1331خورشيدي است .در اين روز بود که دکتر محمد مصدق رئيس دولت وقت در دادگاه
جهاني الهه نطق تاريخي خود را در دفاع ازايرانيان ايراد کرد و وجدان جهانيان را متوجه نقض
حقوق ملل ضعيف ساخت .مصدق در اين نطق که در جريان دادگاه تشکيل شده بر اثر شکايت
انگلستان از دولت ايران براي ملي اعالم کردن صنعت نفت بيان شد ،از جهانيان خواست اجازه
ندهن��د که حقوق ملل ضعيف پايمال ش��ود .وي گفت«:جهانيان باي��د از ملل کوچکتر که براي
احقاق حقوق خود و استفاده از حاکميت ملي و استقالل به پا ميخيزند در برابر دولتهاي داراي
قدرت نظامي ،تبليغاتي و نفوذ سياسي وسيع دفاع کنند .ايرانيان کاري جز گرفتن حق مسلم خود
نکردهاند ».اين س��خنان تأثير مهمي در رأي دادگاه الهه داشت و باعث شد تا قضات اين دادگاه
شکايت انگلستان را رد کنند.

