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با خوبان معاشرت كن تا از آنان باشى و از
بدان دورى كن تا از آنان نباشى.

نهجالبالغه (صبحی صالح) نامه  ،31ص 402

بوکر  ۲۰۱۸به «مرد شیری» رسید

نــــگاره

هانی انصاری

«آنا برنز» بهعنوان اولین نویســنده اهل کشــور
ایرلند شــمالی موفق شد با رمان «مرد شیری»
اهل کلمه
جایــزه معتبر من بوکر ســال  ۲۰۱۸را از آن خود
کنــد .به گــزارش گاردین ،هیــأت داوران جایزه ادبی بوکر که امســال
بــا توجه به برگزار نشــدن جایزه نوبل ادبیــات از اهمیت باالتری نیز
برخــوردار بود ،به اتفــاق آرا این رمان را شایســته دریافت جایزه ۵۰
هزار پوندی بهترین اثر داستانی معرفی کردند« .مرد شیری» درباره
زنی جوان اســت که از ســوی مــردی قدرتمند آزار و اذیت میشــود.
داســتان رمــان «مــرد شــیری» که ســومین کتــاب «برنز» محســوب
میشــود ،از زاویه دید دختری  ۱۸ســاله و بدون نام روایت میشود؛
بهنام مستعار «خواهر وسطی» که خود توسط یک فرد شبه نظامی
کــه بســیار از او بزرگتــر اســت و «مــرد شــیری» نــام دارد ،تعقیب
میشــود« .کوام آنتونی آپیا» رئیس هیأت داوران جایزه بوکر ،۲۰۱۸
رمــان «مرد شــیری» را بــه طــرزی باورنکردنی ،اوریجینــال و اصیل

کیانوش عیاری باید برای همیشــه فکر اکران "کاناپه" را
از سرش بیرون کند!

معرفی کرد و گفت :هیچ یک از ما تاکنون چنین داســتانی نخوانده
بودیــم و صــدای متمایــز «آنا برنــز» در ایــن رمان افــکار و فرمهای
متداول را در نثری شگفتآور و عمیق به چالش میکشد .این رمان
داســتانی از وحشــیگری ،تجــاوز جنســی و مقاومت ،با هــر از گاهی
رگههایــی از طنز اســت« .برنز» در حالی بهعنــوان اولین چهره اهل
ایرلند شــمالی جایزه بوکر ســال  ۲۰۱۸را از آن خود کرد که برندگان
ایرلندی پیشــین چون «جان بنویل»« ،آن انرایت» و «رادی دویل»
همگی از ایرلند جنوبی بودند .ضمن اینکه امســال برای اولینبار از
ســال  ۲۰۱۲که «هیالری منتل» این جایزه را کســب کرد ،بوکر به یک
نویسنده زن میرسد« .دیزی جانسون» نویسند ه  ۲۷ساله بریتانیایی
با رمان «همه چیز آن زیر»« ،واشنگتن سیاه» نوشته «اسی ادوگیان»
از کانادا« ،اتاق مارس» یا «اتاق مریخی» نوشــته «ریچل کوشــنر» از
امریــکا« ،فراداســتان» نوشــته ریچــارد پــاورز از امریکا و «برداشــت
طوالنی» نوشته «رابین رابرتسون» از بریتانیا دیگر نامزدهای نهایی

جایزه من بوکر امســال بودند .پیشتر نیز در بخش بوکر بینالملل،
ویژه برترین آثار ترجمهشده از سراسر جهان به زبان انگلیسی« ،اُلگا
توکارزوک» بهعنوان اولین نویســنده لهســتانی بــرای نگارش رمان
«پروازهــا» موفــق به کســب این جایزه شــد و جایزه نقــدی  ۵۰هزار
پوندی بوکر به طور مساوی میان ««اُلگا توکارزوک» نویسنده کتاب و
مترجم انگلیسی آن «جنیفر کرافت» تقسیم شد.

مراسم یادبود استاد فقید سیدمحمد دبیر سیاقی امروز برگزار می شود

به بهانه تجلیل از
غالمحسین ابراهیمی دینانی

آبروی مکتب دهخدا

از تک صدایی تا چندصدایی فرهنگی
گـــپ

محسن بوالحسنی
خبرنگار

عکس :هنرآنالین

محمــود معتقــدی  26مهرمــاه  1325به دنیا آمــد و از اوایل
دهه  60به شــکل جدی شروع به شــعر گفتن کرد و در ادامه
و به تدریج با مطبوعات نیز به واسطه انتشار شعر و داستان
همــکاری خــود را آغاز کــرد .خــود او یکــی از انگیزههایش را
برای عالقه بیشتر به ادبیات آشنایی و رفت و آمد چهرههای
شــاخص ادبیــات معاصــر در قالــب شــب شــعرهایی کــه
معتقدی و دوستانش در دانشگاه برگزار میکردند ،میداند
و میگوید :از همان وقتها متوجه شدم که عالقه من بودن
در این نوع زندگی اســت .او بررسی و نقد داستاننویسی را از
ســال  ۱۳۷۰آغاز کــرد که برآمد این نقدهــا ،مجموعه نقدی
اســت که از ســوی انتشــارات آوای کالر منتشــر شــده اســت.
معتقــدی همچنیــن کتابهایــی در نقد ادبــی و پژوهش در
شــاهنامه فردوســی را نیز به چاپ رســاند .از آثار این شاعر و
منتقد میتوان به «از نگاهی دیگر»« ،پارههای ممنوع»« ،به
گوزنهای تشــنه چیزی نگــو»« ،گزینه اشــعار»« ،از پارههای
دوســت داشتن»« ،ابرها خاموشــند» و «به رؤیای ما شلیک
میشود» اشاره کرد .محمود معتقدی در گپ و گفت کوتاهی
با «ایران» از دغدغههای ادبی و فرهنگی خود میگوید:
ëëادبیات از کجا برای شما شکل جدیتری به خود گرفت؟
مــن  33ســال در پژوهشــگاه ایــرانداک ،کارشــناس
کتابــداری بودم و از همان ســن کم همیشــه با کتــاب انس و
الفت داشتم و این سی و سه سال هم به عمق آن اضافه کرد.
اما فعالیتم در حوزه ادبیات را به صورت جدیتر شاید بتوان
گفت از سال  56و نقدی که درباره کتاب محمود دولتآبادی
نوشتم شروع کردم و در همان دوران دانشجویی نیز مجلهای
دانشــجویی داشــتم کــه بــا چهرههــای مطرحــی نشســت و
توگو میکردم .مرحله جدیتــر از این دوره
برخاســت و گف 
اما از دهه شــصت شــروع شــد که شعرها و داســتانهایم در
مطبوعــات ایــران منتشــر میشــد و دهــه هفتاد برایــم از هر
دورهای جدیتر بود و فعالیت خود من هم در حوزه ادبیات
بیشتر و بیشتر شده بود .اولین مجموعهام را سال  75منتشر
کردم و تا امروز این کتابها به  25عنوان میرســد که شــامل
شعر و نقد ادبی در حوزه شعر و داستان است.
ëëدهه هفتاد را در شــعر و داســتان مــا چطور دهــهای ارزیابی
میکنید؟
به هــر صورت دهــه هفتــاد دورهای بود کــه نمیتوان به
ســادگی گذشت .این دهه یکســری مؤلفهها و ویژگیهایی
در ادبیــات مــا داشــت.پس از دهــه پنجــاه ،دهه شــصت ما

دوران آزمون و خطاها و درگیریهایی بر ســر شعر و داستان
و ماهیــت آن بــود که از جناحهای مختلف به شــعر متعهد
و غیرمتعهــد و ...منتســب میشــد و در دورانــی نــه چندان
پرمحصــول عمــر میگذرانــد .امــا دهه هفتــاد از ایــن دوره
گذشــت و صداهایی تازه به ادبیات آمدند که پیشنهادهایی
داشــتند و ایــن پیشــنهادها و مســائلی که در آن مطرح شــد
باعــث شــد تا فضای خوبــی بوجود بیاید تــا همه نحلههای
ادبی حق داشــته باشــند حرف خود را بزنند .در دهه هشتاد
ایــن رویــه بــا عقالنیتی بیشــتر دنبــال شــد و به هــر صورت
فضایــی در محافــل رســمی و غیررســمی به وجــود آمد که
روندهــای فرهنگــی از تک صدایی بیرون آمدنــد و اینها به
نظرم اتفاقات خوبی بودند.
ëëشــما پا به هفتاد و سه ســالگی میگذارید و امروز نامی آشنا
بــرای ادبیاتیها به شــمار میآییــد .دغدغههــای امروزتان در
حوزه فرهنگ و ادبیات چیست؟
امیــدوارم فضــای دانشــگاهی ما به ســمتی برونــد که ما
بتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه از ایــن فضاهــا منتقدی
حرفــهای بیرون بیاید و جامعه نســبت بــه چنین موضوعی
دســت خالــی نباشــد .مــا این فضــای نقــادی درســت را در
جامعه نداریم و طبیعتاً دالیلش هم مشــخص است .یکی
همیــن فضــای دانشــگاهی اســت و دیگــری نبود رســانهای
تخصصــی در بحــث رســانههای صوتــی تصویری یــا حتی
نشــریاتی اســت کــه در دورههای گذشــته نقش بســزایی در
ادبیات ما ایفا کردند .متأسفانه اینها در بستر کتابنخوانی
جامعه رو به افول گذاشت ه و همینهاست که باعث میشود
مــا منتقدی نداشــته باشــیم تا تحلیلی از شــعر و داســتان و
بسترهای آن داشته باشد .من امیدوارم که ما دوباره جامعه
کتابخوانی شویم و این میل در متن و رگ جامعه ورود کند.

حاج علی قلی؛ کویر ناشناخته دامغان
ایــران ما

رضا سلیمان نوری
خبرنگار

کویر حاج علی قلی از جاذبههای دیدنی کمتر شناخت ه شده
ایران است.شبکههای نمکی ،آرامش کویر ،چشماندازهای
زیبــا و روســتای دیدنی حســنآباد مجموعهای زیبــا در این
کویــر را ایجــاد کــرده و در پاییــز و زمســتان مقصــدی خوب
برای گردشگران بویژه طبیعتگردان است .این کویر 2391
کیلومتر مربعی در جنوب شــرقی شــهر دامغان قرار دارد و
از جنــوب به کوههای دولت دیــار ،کوه خرس و ترکمن گدر،

از جنــوب غربی به کوههای کوه پنج و کوه ســرخ ،از غرب به
دهســتان فرات ،از شــمال به کویر دامغان و از شــرق به کوه
آهوند محدود میشــود .شــیب عمومی این کویر به سمت
جنــوب غربی اســت و بیــن  1050تا  1094متر از ســطح دریا
ارتفاع دارد.دو رودخانه اصلی این کویر که هر دو از کوههای
البــرز سرچشــمه میگیرنــد رودخانه دامغان و حســن آباد
هســتند که اولی از شــمال غربی و دیگری از شــمال شــرقی
وارد کویر میشــوند .بهترین مســیر دسترســی بــه این کویر
مســیر دامغــان بــه معلمــان پــس از پلیــس راه ،روســتای
خورزان ،روستای مسیح آباد و جاده معدن نمک است.

عکس :ایبنا

گفتوگو با محمود معتقدی در آستانه هفتاد و سه سالگی

در آغازیــن روزهای
خزان  1397اســتاد
نکوداشت
دکتــر ســیدمحمد
دبیرســیاقی چشــم
از جهان فرو بســت
و بــرای همیشــه
خاکــدان گیتــی را
حسین میرزانیا
ترک گفــت .ادیب،
پژوهشگر
لغــــتشـــــــــناس،
تاریخ و فرهنگ
مصحــــح ،شـــاعر،
محقــق ،قزویــن پــژوه و نویســنده شــهیر
ایرانزمیــن ،از جملــه عناویــن و القــاب
آن بــزرگ بودنــد کــه ایراندوســتان و
فرهیختگان ایرانی به او اعطا کردند.
اســتاد عالمه ســید محمد دبیرسیاقی
واپســین شــاگرد اســتاد عالمــه علیاکبــر
دهخدا ،به مدت  ۹ســال در خدمت نابغه
بــزرگ ایــران و اســتاد و همشــهری خــود
در مؤسســه لغتنامــه دهخــدا شــاگردی
کــرد و درس آموخــت و در کار ســترگ
لغتنامــه یار و همراهش مانــد و آنگاه به
وصیت استادش در جوار شادروانان استاد
دکترمعین و دکترشهیدی ،در کار تکمیل و
اتمام لغتنامه کوشید و کارنامه پر از فخر
و درخشــان خــود را پرمایهتــر و پر پیمانتر
کرد.
دبیرسیاقی را میتوان با عالمه دهخدا
شــناخت .او وفادارترین شــاگرد اســتادش
دهخــدا بــود ،چرا کــه هم شــاگرد و همکار
و وصــی او بــود و هــم غیــرت و وفــای بــه
همشــهری دردانــهاش در او چنــان ریشــه
دوانیده بود که تا پایان عمر خود را متعهد
و ملتزم به پیمودن راه اســتاد میدانست.
او شیفته و شــیدای بیبدیل مکتب عالمه
دهخدا بــود .مکتبی که تحقیــق ،ریاضت،
راســتی و درستی ،شیدایی و عشق به ایران
و فرهنگ دیریــن آن ،تصحیح متون کهن
پارســی ،لغتســازی و لغتشناســی را
درهــم آمیخته بود و جز کار بیمزد و منت
و رنج بیپایان برای فرهنگ هیچ نمیدید
و هیچ نبود.

یک روز با آقای فیلسوف

اســتاد دبیرســیاقی ،بــه نیکویــی بــه
سراینده شــاهنامه ایرانیان ادای دین کرد،
بــه همان اندازه که بــه آفریننده لغتنامه
و فرهنــگ جاویدان او خادمــی کرد .پاکی،
پاکدســتی ،پــاک سرشــتی ،عــزت نفــس،
تعالــی روح ،افتادگی و عشــق بــه وطن در
گمنامی در سیره و سرشت مکتب دهخدا و
شاگردان واالمقامش بود .دهخدای بزرگ
کــه دل در عدالتخواهــی و کرامت دوســتی
مشــروطهجویی ایرانیــان و میهندوســتی
و وفــای بــه وطــن نهضــت ملــی محمــد
مصدق داشــت ،نســلی را با دم مسیحایی
خود پرورد که عالمه دبیرسیاقی یکی از آن
یادگاران و آخرین آنان بود.
نگارنــده نخســتین بــار عالمــه
دبیرســیاقی را بــا کتــاب وزیــن و شــیرین
و پرنغــز «مقــاالت دهخــدا» کــه حــاوی
زیبانوشــتههای طنازانه و پرمغز «چرند و
پرند» عالمه دهخداســت ،به مقدار فهم
ناچیز و ناقص خویش شــناختم و با کتاب
تصحیــح شــده «ســفرنامه ناصرخســرو»
بــا خامــه رســا ،توانمنــد و شــیوای اســتاد
دبیرسیاقی سفری پر از لطافت و شیرینی
همــراه با ناصرخســرو قبادیانــی را تجربه
کــردم .ســفری کــه تصحیــح و توضیــح و
حاشــیه نگاشــتههای اســتاد دبیرســیاقی،
گویــی آن ســفرنامه را از نــو بازآفریــده،

همان گونه که شــاهنامه فردوسی بزرگ و
دیگر متون کهن ادب و فرهنگ پارســی را
تجدید جان کرد و با هنرمندی و شــیرینی
تمــام در کام ایرانیــان ریخــت و در جــان
ایرانیان استوار ساخت.
اندوختــه او از ایــن دنیــا ،جــز رنــج و
عشــق بــه میهــن و فرهنــگ مانــای آن
نبــود ،چرا کــه او مناعــت طبــع و آزادی و
آزادگــی از هــر تعلــق دنیــوی را در مکتب
عالمــه دهخــدا بــه نیکــی آموختــه بــود و
همــه عمر بــدان وفادار ماند .از دســترنج
خویش و فــروش اموال لبریــز از حاللیت
و پاکــی ،بــرای جوانــان و مــردم میهنــش
کتابخانههــای مانــدگار بنا کــرد و نام بلند
خویــش را بر ســردر فرهنگ ایــران زمین
حک کرد .ایران ،فرهنــگ ایران ،زادگاه او
شــهر پرافتخــار قزوین ،نام و یــاد آن عزیز
ســفرکرده را به فخــر تمام خواهنــد برد و
قصههــا و حکایتهــا از او بــرای فرزندان
خویش خواهند سرود و خواهند نگاشت.
٭ مراســم یادبود استاد سید محمد دبیر
سیاقی ،امروز پنجشنبه همزمان با هفتمین
روز درگذشت ایشــان با حضور و سخنرانی
اســتاد دکتر مهــدی محقق در قزویــن ،تاالر
فرهنگسرای بانو(بوســتان هشت بهشت،
روبــهروی اســتانداری) ســاعت 15/30الی
 17/30برگزار میشود.

درباره فیلم «گربهای خیابانی بهنام باب»

فیلمی که قهرمانش یک گربه است!

فیلمــی کــه امــروز معرفــی میکنم با
فیلمهــای قبلی کمی متفاوت اســت.
پیشنهــاد
شاید بتوانم بگویم از آن فیلم هاست
که بــه قول بچههای امروز حس خوب
دارد و وقتــی تمام میشــود احســاس
میکنیــد همــه چیــز چقــدر زیباســت،
همه چیز مطابق رؤیاهای شــما پیش
مــیرود و باالخره همــان چیزی اتفاق
یگانه خدامی
خبرنگار
میافتد که میخواهید!
همــه اینها بــا دیدن فیلمــی بهنام
«گربــه خیابانی بهنام بــاب»! اول از همه بگویم که این فیلم
براســاس یک داستان واقعی ساخته شــده است .گربهای که
اگر اهل شبکههای اجتماعی باشید ممکن است فیلمهایش
را دیده باشید و حتی شاید صفحهاش را دنبال کنید.
داســتان هــم این اســت ،چــه در واقعیت و چــه در فیلم؛
جیمــز بوئــن پســر معتادی اســت کــه از خانواده رانده شــده
و تنهــا کاری که بلد اســت گیتــار زدن و خواندن کنــار خیابان
است .آن هم با هزار چالش در روز .اما یک روز سر و کله یک
گربه چاق و حنایی در خانهاش پیدا میشــود
و حــاال اوســت و ماجراهایــی که هــم خودش
را معــروف میکند و هم گربــهاش را که دیگر
اسمش را گذاشته «باب»!
«گربــه خیابانــی بهنــام بــاب» یــک قصه
سرراســت دارد .از آن قصههایــی که اولش با
خودتان میگویید همهاش را بلدم .اما آنچه
این قصه سرراســت را جــذاب میکند روایتی
کامــاً انســانی و باورپذیــر اســت از ناکامــی،
شکســت و حــس کشــنده آن و امیــد و آنچــه
میتواند ما را به زندگی بازگرداند.

بــرای همین هم گفتــم فیلم حس خــوب دارد .وقتی آن
را تــا آخر نگاه میکنید حس میکنید انگار رؤیاهایتان خیلی
هــم دور از دســترس نیســت بعد هــم با خودتــان میگویید:
وضعم از جیمز که بدتر نیست!
ایــن معجزه روایت انســانی و قصه باورپذیر فیلم اســت.
ضمــن اینکه واقعی بودن داســتان هم آن را تقویت میکند.
البته قصه گاهی احساســات بخصوص حس دلســوزیتان را
خیلی درگیر میکند.
بازیهــای فیلــم میشــود گفــت خیلی خوب اســت .هم
لــوک تردئــوی در نقش جیمــز و هم باب در نقــش باب! بله
گربــهای که در فیلــم میبینید همان باب واقعی اســت که با
کارهــای عجیبش یکــی از نقاط قوت فیلم اســت و به همین
دلیل اگر گربه دوســت باشــید حتماً تا انتهــا فیلم را با عالقه
زیــاد دنبــال میکنید .البته اگر گربه دوســت نداشــته باشــید
شــاید قصــه گاهــی بــه نظرتان لــوس بیایــد امــا میتوانید از
وجهه انسانی آن فیلم را دنبال کنید و از آن بدتان هم نیاید.
«گربه خیابانی بهنام باب» را راجر اســپاتیسوود در سال
 2016کارگردانــی کــرده و فیلمنامــهاش کار تیم جــان و ماریا
نیشــن براســاس کتابــی بــه همیــن نــام
نوشــته جیمز بوئــن واقعی اســت .فیلم
در انگلســتان و در پایتختــش میگــذرد
و کنــار جاذبههــای توریســتی شــهر مثــل
اتوبوسهــای دوطبقــه قرمــز ،چهــرهای
از آســیبهای اجتماعــی و بخصــوص
اعتیاد را در لندن میبینید .کنار همه این
توصیفهــا و تعریفها شــاید یــک نکته
برای اینکــه فیلم پیش از تماشــا برایتان
جذاب شود و بخواهید آن را ببینید کافی
است؛ قهرمان فیلم یک گربه است!

حکمــت

صدرا صدوقی

 -1هم در انجمن حکمت و فلســفه سابق میشد او را ببینی وهم
میتوانســتی در دانشــگاه تهران در کالسهای درس فلســفهاش
حاضر شــوی؛ اگر در این دو جا هم نمیتوانستی او را ببینی ،حتماً
در پیــادهروی جنوبــی خیابــان انقــاب و در کنار کتابفروشــیهای
«طهــوری»« ،خوارزمــی»« ،مــوال» و«حکمــت» او را میدیدی که
خیلی عمیق و دقیق به جایگاه کتابهای تازه منتشر شده مینگرد
یــا با دانشــجویی بحث و جــدل میکند یا اینکه آقــا و خانمی از او
میخواهنــد که بــا آنها عکس یــادگاری بگیرد .بــاری! همه اینها
درباره غالمحسین ابراهیمی دینانی است؛ آقای فیلسوف!
« -2آقــای فیلســوف» صــدای دلنشــینی دارد .ســاده لبــاس
میپوشــد و با همه صمیمی و خوش برخورد است؛ اما وای از آن
روزی که حواست نباشد و سخنی بگویی که با عقل و خردفلسفی
ناســازگار باشــد! بهتر اســت کیفــت را روی کولت بگــذاری و آرام
آرام راهت را بگیری و بروی به یک ســوی دیگر؛ با اســتاد و شاگرد
دراین باره شوخی ندارد! همیشه لبخند برچهره دارد ،اما صدای
او موقع کالس درس در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
فعلی باال و پایین میرود .گاهی خودش نکتهای میگوید وهمراه
با شــاگردان میخندد؛ گاهی هم وقتی چیزی را از کسی میپرسد
آنقــدر صدایــش را باال میبــرد که چونان تلنگری ســنگین آدم را
میلرزانــد! بعد از کالس درس رســمی مؤسســه حکمــت ،انگار
دوبــاره کالس دیگــری شــروع میشــود و جمله شــاگردان به گرد
چراغ استاد میگردند و او را تا اتاق سرکار خانم دکتر شهین اعوانی
مشــایعت میکنند .کالس عمومی طبقه اول مؤسســه تبدیل به
کالس خصوصی برای پرســیدن ســؤاالت تکمیلی در اتاق خانم
دکتر اعوانی میشــود .یکــی از همراهان آقای فیلســوف – نامش
آقــای دیبــاج اســت -به ترتیــب فیلســوفان جــوان وعالقهمندان
به فلســفه را به اتــاق هدایت میکند تا ســؤاالت خود را بپرســند.
هر کســی یک ســؤال میپرســد و منتظر شــنیدن یک جواب کوتاه
است؛آخرین نفر که از اتاق خارج شد ،آقای فیلسوف چای خود را
مینوشد و همه را به خدا میسپارد و به منزل میرود.
 -3یــک بــار در حضــور ســرکارعلیه شــهین اعوانی و همســر
هنرمندشــان جناب شــکرریز ،بــه اســتاد گفتم:کالسهای درس
خود را که پر اســت از مشــتاقان فلســفه اعم از پیــر ،جوان ،خانم
خانهدار ،دانشــجوی فلســفه و مهندســی و...؛ چطــور میبینید؟
درپاسخ گفت«:من سعی میکنم به این فکر نکنم که چه کسانی
درکالسها و ســخنرانیهای من حضور دارند ،من درس خود را
میگویم واحســاس میکنم آنچه دارم را بایــد دراختیار دیگران
قرار دهم؛ عدهای میآیند و متوجه میشوند و شاید عدهای هم
نتوانند مباحث را به درستی فهم کنند! حتی اگر یک یا دونفر هم
در کالس حضور داشته باشند باز هم من درس خود را میگویم،
آن کسانی که باید بهره ببرند ،استفاده خواهند کرد».
 -4فیلم نمیبیند ،آن چنان به دیدن تلویزیون هم عالقهمند
توگو با منصوری الریجانی را یــک نفس تا امروز
نیســت؛ امــا گف 
در شــبکه چهار ســیما ادامــه داده و به گفته خــودش تا زمانی که
مخالفین این برنامه را به تعطیلی نکشــانند؛ آن را ادامه خواهد
داد .یک بار هم شنیدم که به یک خبرنگار میگفت«:زندگی من
معمولی اســت؛یک بار از هایدگر پرسیدند زندگی ارسطو چگونه
بود؟ گفت «متولد شــد ،زندگی کرد و از دنیا رفت ،من هم متولد
شــدم ،تــا کنون زندگی کــردهام و فردا یا یک ســاعت دیگر را خدا
میداند».باری! این بود شرحی از یک روز با آقای فیلسوف.
٭ جمعــه بیســت و هفتم مهرماه ســاعت  17در فرهنگســرای
ارسباران سردیس این استاد فلسفه رونمایی میشود ،همچنین در
نشستی با عنوان «مفاخر ماندگار» از او به همراه شکوه نوابینژاد و
نصراهلل افجهای تجلیل خواهد شد.

انتشار فراخوان جشنواره
تئاتر دانشگاهی

دبیرخانــه بیســت و دومیــن جشــنواره
بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران
خبـر آخــر فراخــوان حضورهنرمنــدان متقاضــی
شــرکت در این دوره از جشــنواره را منتشــر کرد .عالقه مندان
برای دریافت متن فراخوان و ثبتنام در جشــنواره میتوانند
به سامانه اینترنتی  www.iiutf.irمراجعه کنند.این جشنواره
 5تا  14اردیبهشتماه سال آینده برگزار میشود.

