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هــر گاه كســى را دوســت داشــتى ،بــا او نه
شوخى كن نه مجادله.
كافى(ط-االسالمیه) ج ،2ص ،664ح9

سلیم نیساری استاد ادبیات و حافظ پژوه در  98سالگی در گذشت

ژرف نگریستن و حوصله کردن

نــــگاره

کفه ترازو برای کدام یک سنگین تر است؟

حمید صوفی

دیروز مردی درگذشــت که میتوان بیمبالغه
او را از عاشــقان زبــان و ادب فارســی شــمرد و
فقــدان
درگذشــتش را بــه همــه کســانی کــه باوردارند
زبــان و ادب فارســی بنیــاد هویــت هــر ایرانــی
اســت تســلیت گفت .اســتاد ســلیم نیســاری،
عضو پیوسته فرهنگســتان زبان و ادب فارسی
بزرگمردی بود که سراســر عمــر خود را صرف
آمــوزش و پرورش جوانان ایــن مرز و بوم کرد.
اصغر دادبه
استاد دانشگاه
او هرچنــد بیشــتر در پســتهای اداری انجــام
وظیفــه کــرد امــا هیچــگاه از پژوهش کــه بنیاد
آموزش و پرورش اســت غفلت نورزید و کوشــشهای خود را در حوزه
تحقیق و پژوهش بیشــتر متوجه مسائلی ساخت که در زمینه فرهنگ
ایرانــی اهمیتی خاص دارد ،حــوزه حافظ پژوهی .بزرگان ادب ،جمله

سخنگویان فرهنگ ایرانند ،اما در این میان حافظ حکایتی دیگر دارد
از آن رو کــه ایــن شــاعر بیمثال عصاره فرهنگ گرانســنگ ایــران را با
هنریترین و مؤثرترین بیان بازگفته اســت و خود به درســتی ســروده
اســت «صاحبدالن حکایت دل خوش ادا کنند» .اســتاد نیســاری این
معنا را نیک دریافته بود .به همین سبب بخش عمدهای از عمر خود
را صــرف حافــظ پژوهی کــرد .او نیک میدانســت که شــرط اول قدم،
فراهم ســاختن نســخه منقحی از دیــوان حافظ اســت و چنین بود که
زمانــی به درازای یک عمر درکار جمعآوری نســخههای معتبر دیوان
توجو گری جمعآوری  50نسخه معتبر از
حافظ بود .حاصل این جس 
دیوان خواجه شیراز بود که جملگی در سده نهم کتابت شدهاند .استاد
 50نســخه را درکار تصحیح دیوان حافظ مورد استفاده قرارداد و با به
کارگیری روشی علمی که پیشتر در یک تحقیق علمی از آن سخن گفته
بود ،اثری ارجمند پدید آورد که عنوان «دفتر دگرســانیها»» از ســوی

بیانه اعتراضی اهالی تئاتر به دخالتهای غیرقانونی:

حیات عزتمند حق تئاتریهاست

کنار کشیدن به نفع نویسنده

«ایران» :امروز سالروز تولد محمود
اعتما د زاده متخلص به «ب ه آذین»
اهل کلمه
( )1385-1293است .این مترجم
و نویســنده و فعــال سیاســی صاحبنام کــه در دهــه پایانی
ســده  13شمســی در رشــت متولــد شــد ،بخــش مهمی از
فعالیتهای نوشــتاری خود را مصــروف ترجمه آثار مهم
ادبیات داســتانی جهــان و معرفی آن آثار بــه خوانندگان
ایرانــی کــرد .او تألیفهایــی هم در حــوزه ادبیــات و ...هم
داشــت اما بیشــتر ترجمههایش بویژه از آثار نویسندگانی
چون شکسپیر ،شــولوخف ،رومن روالن ،برشت و بالزاک
معروف اســت .به مناســبت ســالروز تولد به آذین از دیگر
مترجم گیالنی ،مهدی غبرایی خواستیم یادداشتی درباره
او بنویسد که در ادامه میخوانید:

از محمــود اعتمــاد زاده (به آذین)
بــه مناســبتهای مختلــف گفته و
نوشــتهام و در واقــع کمتــر حــرف
تــازهای دربــارهاش دارم .از یــک
نکتــه جالــب شــروع کنــم کــه بــه
مهدی غبرایی
نویسنده و مترجم
مناســبت یادی از ایشــان به همت
علــی دهباشــی و بخــارا در دی ماه
 93من هم مطلبی تهیه و قرائت کردم .خبرگزاری ایسنا
از کل آن دو سطر را غلط و نامفهوم و حتی مضحک نقل
کرد و دیگران هم از آن برداشتند ،از این قرار ... :نثری که
ب ه آذین برگزید ،نثر معیار و بیممیز است!
به نوشــته خودم دسترســی نداشــتم ،اما البــد متمایز
یــا به احتمال قویتر ممتــاز بوده و نه خبرنگار مربوطه از
خود پرسید و نه دبیر سرویس که «بیممیز یعنی چه!»
بگذریــم ،بهآذیــن جــزو اولین نســل مترجمانــی بود
کــه بــر بســتر تنشهــای اجتماعــی و سیاســی ســالهای
 1320- 30بالیــد و بــه عرصــه رســید .ایشــان گذشــته از
فعالیــت سیاســی و خدمــت افســری نیــروی دریایی ،در
عرصه قلم هم چندوجهی بود .نگاهی به کارنامه ایشان
نشــان میدهــد تألیفاتشــان از لحاظ کمــی از ترجمهها
چندان عقب نیســت و شامل داســتان و رمان و خاطرات
و مقاالت تحلیلی میشــود .اما البد از لحاظ کیفی به پای
ترجمهها نمیرسند ،چون غالباً مغفول میمانند.

اما از میان ترجمهها ،جز سه ترجمه از نمایشنامههای
شکســپیر و چهــار ترجمــه از بالــزاک ،چهار عنــوان دیگر
هســت کــه مهمترنــد« :دن آرام» و «زمیــن نوآبــاد» از
شــولوخف ،نویســنده پــرآوازه پــس از انقــاب شــوروی و
«ژان کریستف» و «جان شیفته» از رومن روالن ،نویسنده
فرانسوی .خوشبختانه بخت یارم بود و همه را خواندهام.
هــر یک از این رمانها (جز «زمیــن نوآباد» که دو جلدی
اســت) چهار جلد نسبتاً قطور است که جمعاً میشود 14
جلــد .همینها برای عمر مترجمی کفایت میکند ،باقی
آثار سر جای خود.
در مقالــهای کــه چنــد ســال پیــش در حیــات مترجم
نوشــتم ،قطعــهای از «هملــت» (آغــاز شــوریدگی) او را
بــا چنــد ترجمه دیگر قیاس کــردم و به نتیجه رســیدم با
اینکــه ترجمــه اســتاد خالی از ایراد نیســت ،اما به ســبب
کارکشــتگی در ترجمــه و نثــر قــوام آمده بــر ترجمههای
دیگر ارجح است.
راجــع بــه ترجمه چهار عنــوان نامبرده هــم گفتم نثر
بهآذیــن پخته و فخیم اســت و جــذاب و در مورد ترجمه
«دن آرام» با ترجمه شــاملو قیاس کوچکی کرده و اشاره
کردم هرچند در عظمت شاملو در شعر و در زبان پارسی
تردید نیست ،اما چون خود را به ترجمه تحمیل میکند،
حاصــل کار چیــزی اســت که بــا نوشــته نویســنده فاصله
بســیار دارد .همینجاســت که بحث زبان معیار و ســبک
ممتاز ب هآذین به میان میآید .البته پای ســلیقه در میان
اســت و من شخصاً در ترجمه بیشــتر راه محمد قاضی و
بهآذین را دنبال میکنم و میکوشم هر چه بیشتر خود را
کنار بکشم تا صدای نویسنده به گوش برسد.

شاعران امریکایی در برابر تحریمهای دولت امریکا علیه مردم ایران

شــاعران برجســته امریکایــی از
جملــه چارلــز برنشــتاین و پییــر
خبر آخر
ژوریــس همزمان با ســخنرانی دونالد
ترامــپ در کنگره ،در شــب شــعری که با هــدف اعتراض
به تحریمهــای امریکا علیه ایران برگزار میشــود ،شــعر
میخوانند.
بــه گزارش مهر ،این شــب شــعر کــه با عنوان «کســی
نمیخواهــد باور کند که باغچــه دارد میمیرد»  -عنوانی
برگرفتــه از یکی از اشــعار فروغ فرخزاد  -با هدف نشــان
دادن رنج مردم ایران برگزار میشود.
بخشی از متن اطالعرسانی این رویداد فرهنگی هنری
نشــان میدهــد که این نشســت به نوعــی عکسالعملی
است به اظهارات دونالد ترامپ که تحریمهای اقتصادی
تحمیلــی جدیــد علیه ایــران را «ســختترین تحریمها»
خوانده بود .از ســوی دیگر ،این رویداد ،عکسالعملی به
اظهــارات «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه ایالت متحده
هم اســت که گفته بود در این جدال ،یا ایران منافعش را

با گوش دادن به واشنگتن و تبعیت از ما به دست خواهد
آورد ،یــا اینکــه مردم ایــران هزینههای ایــن تحریمها را
خواهند پرداخت.
این نشســت در تاریخ  22ژانویه ( 2بهمن) از ســاعت
 18تــا  20به وقت محلی در «واشــنگتن دی ســی» برگزار
میشــود و در انتخاب این روز ،عمدی در کار بوده اســت؛
 22ژانویــه روز ســخنرانی دونالد ترامــپ در کنگره امریکا
اســت و پیشبینــی میشــود کــه او در ایــن ســخنرانی
تبلیغاتــی از سیاســتهایش در خصــوص تحریــم ایران
دفاع خواهد کرد.
در ایــن نشســت کــه در مرکــز فرهنگــی «باســبویزاند
پوئتــز» ( )Busboys & poetsبرگــزار خواهــد شــد ،عالوه
بــر شــعرخوانی اعتراضــی شــاعران امریکایــی در برابــر
تحریمهــای امریکا علیــه ایران ،برنامههــای دیگری هم
چــون خوانــش برخــی اشــعار فارســی ،اجرای موســیقی
ســنتی ایرانــی ،نمایش اســایدهایی از ایــران و ...به اجرا
درمیآید.

آن را به جایی رساندند که حتی کار سوفکل
هــم اجرا میشــود بایــد کاری کنیــم که آن
مشتری بخندد .کجای دنیا تئاتر متفکر پول
درمی آورد؟»
محمود عزیزی هم با انتقاد از اینکه در
هیچ کــدام از حوزههای هنر مثل تئاتر پول
و بودجــهاش در اختیار صاحبان اصلی آن
نیســت ،گفت« :ما بعد از  ۴۰ســال هنوز در
قوانین به درستی جایی نداریم و مثل زگیل
در حال زندگی در این جامعه هستیم».
بهــزاد فراهانی هم مهمتریــن راه برای
بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی را وحدت
دانســت و گفــت« :وضعیتــی کــه بــر تئاتر
فروافتــاده اســت جز بــا وحــدت و کنار هم
بــودن از بیــن نمــیرود بویژه آنکــه میزان
سنجش تئاتر گیشه شده است .ما خاموش
نبودیــم ،کارمان را کردیــم ولی نیرویی هم
پشت ما باید باشد».

به بهانه برگزاری هشتمین دوره از جایزه استاد فتحاهلل مجتبایی

پنجره ای به وسعت دیدن

امروز که همه دســتها بر سینۀ جوانان
میخورد و نســل نو همیشــه پشــت در
یادداشت
می مانند و افق آینده را کمتر می بینند،
بــاز کردن یک پنجره به وســعت دیدن
مــی توانــد لبخنــدی باشــد بــه اهمیت
یــک کامیابی .آدمــی بــرای اقناع حس
خودخواهــی -در معنــای مثبــت و
ســازندۀ آن -نیاز به تأییــد دارد .تا آنجا
محمدجعفر یاحقی
کــه اگــر انســان را  -پشــت بــه ارســطو-
استاد دانشگاه و
عضو فرهنگستان
«حیــوان نیازمن ِد تأییــد» تعریف کنیم،
زبان و ادب فارسی
نبایــد بــه خطــا متهــم شــویم .از این رو
است که به ازای هر موفقیتی  -حتی کوچک -به مخاطب خود
آفرین می گوییم .هرآفرین و تبریکی تأییدی اســت بر درســتی
کاری کــه صورت گرفته اســت .از رهگذر ایــن تأیید مخاطب ما
تشــویق می شــود به انجــام کاری که کرده
و بــر آن مــی شــود که بــاز هم انجــام دهد
و خودخواهــی خــود را وســعت ببخشــد.
خودخواهی همیشه بد نیست بخصوص
وقتــی کــه مقدمــۀ خودآگاهــی باشــد و
سرآغازی برای خودباوری .وقتی خودمان
را باور کردیم محکمتر گام برمی داریم.
در طــول نزدیک به پنج دهه معلمی
خود بســیار دیده ام یک تأیید  -که در کار
معلمــی عموماً در قالب تشــویق نمودار
می شــود -بسیاری از همین جوانان را که
حتمــاً داننــده و دانــش پذیر هم بوده انــد ،از ایــن رو به آن رو
کــرده و راهی دیگر پیش پای آنها گذاشــته یا آنان در راهی که
مصمم تر کرده است؛ چه بسا
در پیش داشته اند ،محکم تر و ّ
از رهگــذر همین تأیید توانســته اند در راهی کــه گام نهاده اند
سری میان سرها درآورند.
گامــی که اســتاد دکتر فتــح اهلل مجتبایــی از چند ســال پیش
برداشته ،از سنخ همین تأییدات تعیین کننده است؛ اینکه سالی
ب جاهی
یک بار مراســمی برگزار شود و شخص محترم و صاح 
چون استاد مجتبایی بیاید بنشیند و به حرفی که در مورد کار یک
جوان زده می شود گوش فرادهد و بعد هم آن کار را با اقدام خود

ما دروازهتو باز میکنیم
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عصر دیــروز خبری
منتشــر شــد کــه از
رویـــداد
تجمــع تعــدادی از
اعضای خانه تئاتر در ســاختمان این خانه
و امضای بیانیهای خطاب به رؤسای قوای
ســه گانه به خاطر تهمتها و دخالتهای
غیرقانونی در این حوزه اعتراض کردند.
بنا به آنچــه در خبرها آمده ،این تجمع
پیرو آنچه قبالً اعالم شــده بود ،بنا بود یک
گردهمایــی بــزرگ باشــد امــا بــه تجمعی
برای بررسی مشکالت صنفی تبدیل شد  .با
ایــن حال در بیانیهای که تنظیم شــده بود،
نســبت به وضعیت فعلــی و دخالتها در
تئاتر اعتراض شــد و عــدهای هم معترض
بودنــد ایــن بیانیه بــا لحنی مالیــم تنظیم
شــده امــا اصغر همت عضو هیــأت مدیره
خانــه تئاتــر تأکیــد کرد کــه «ما نخواســتیم
ســخت برخــورد کنیــم بلکه قصــد تعامل
داریم .ما تا رســیدن به حقمان این مسأله
را دنبال میکنیم».
در بخشــی از بیانیه اعضــای خانه تئاتر
به قوای ســه گانه مقننــه ،مجریه و قضائیه
آمــده اســت« :بــا ابــراز تأســف از وضعیت
موجود ،مســئوالن محترم ســه قوه مقننه،
مجریــه و قضائیــه را بــه همنشــینی و
گفتوگــو دعوت میکنیم ،زیــرا معتقدیم
نخســتین و بدیهیتریــن حقــوق جدایــی
ناپذیــر هنرمندان تئاتر ایران که حق حیات
عزتمنــد ،حفظ شــأنیت و کرامــت ،آزادی
بیان ،امنیت شــغلی و روانی است مغفول
واقــع شــده اســت .بایســته اســت در ایــن
برهه حســاس از زمان به جای ایجاد حس
یأس ،ناامیدی و ســرخوردگی به گشــایش،
نشــاط و امیــد همــت گماشــته و نیروهــای
دلسوز فرهنگ و هنر را به فعالیت و تالش
بیشــتر دعوت کنیم .این پرسشها برای ما

اهالــی تئاتر بســیار با اهمیت اســت که چرا
جامعه ایــران به روزگاری چنین سرشــار از
عصبیــت و اضطــراب پانهــاده اســت .چرا
رفــع معضــات بــزرگ و عدیده سیاســی،
اقتصــادی و اجتماعی را وانهــاده و به چند
موضــوع یــا ایراد ســطحی و پیــش پاافتاده
نظارتی در تئاتر پرداختهایم.
چنانچــه شــاهد هســتیم خانــواده تئاتر
هنــوز بــه رفــع کاســتیهای بیمــه تأمیــن
اجتماعــی نایــل نشــده کــه بــا کســری ۲۰
درصدی بــر الیحه بودجه مواجه میشــود
و یــا هنــوز مــورد حمایــت جــدی متولیــان
خــود قــرار نگرفتــه که از ســوی رســانههای
کوچــک و بــزرگ همچــون صــدا و ســیما
روزنامههــا و خبرگزاریها یا نهادهای دیگر
با ســختگیرانهترین برخوردها روبهرو شده
که باید بر آن بدعت نام نهاد.
مــا امضــا کننــدگان ایــن بیانیــه ،بــه
تهمتهــای ســطحی و ناروایی کــه در این
روزهــا بــه تئاتــر و هنرمنــدان شــریف آن
رواداشته معترضیم.
دخالتهایغیرقانونیوغیرتخصصی،
بازداشــت و فراخوانــدن کارگردانــان تئاتــر
جهــت تفهیــم اتهــام را محکــوم کــرده و
بیحرمتــی به این خانــواده بــزرگ و زیر پا
گذاشــتن جایــگاه معتــرض و منتقــد آن را
برنمیتابیم»...
پس از قرائت این بیانیه توسط ایرجراد
رئیس هیأت مدیــره؛ اکبــر زنجانپور گفت:
چندســال قبــل میشــنیدیم کــه از تئاتــر
خصوصــی حــرف میزدنــد و مــن خیلــی
مخالــف بــودم و اآلن هــم هســتم ،چــون
تئاتــر خصوصی را باید پر کنی و این از تئاتر
گرفته شــد که خودش خوب باشــد .مسأله
دیگــر این بــود که مخاطــب تئاتــر را گفتند
مشــتری ،در حالی که تئاتر پــول ندارد ولی

تأیید کند ،مصداق همان پنجرۀ گشوده ای است که راه می برد به
وســعت یک دیدن .این اقدام یعنی وقت گذاشتن برای جوانان
و خوانــدن رســاله هــا و پژوهــش هــای صمیمانۀ آنها کــه دراین
واویالی بیحقیقتی  -اما برخوردار از ضوابط ناسنجیدۀ وزارتی-
صادقانه به کاری دل داده اند ،و بعد هم تشــویق خودمانی آنان
بــه آفرینــی یا اعطــای لوحی و جایــزه ای و از همــه مهمتر چاپ
دســتاورد پژوهشی آنان با تأیید ناشــر پاکیزه کاری مثل هرمس،
گشــایش راهی اســت که نتایج آن تا همین االن آشــکار شده و به
یقین آشکارتر هم خواهد شد .اهتمام زیبندۀ شهر کتاب درجهت
همسوکردن ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای تدارک برگزاری
ســاالنه و جلب کمک هــای علمی و مالی دیگــران مصداق بارز
ال ّدال علی الخیر است که شهرکتاب را بحق سهامدار اصلی این
مساهمت فرهنگی قلمداد کرده است.
گام به ظاهر کوچک اما درواقع استوار و معنا دار ،با همین
این ِ
آرامی و سربه زیری و کم هزینگی ،جز اینکه
میان جوانان دانشجو در رشته های ادبیات
و عرفــان به حرکتی انگیزنــده و پیش برنده
تبدیــل شــده و مــیرود کــه همپــای جوایــز
باالبلنــد و پرهزینــه و دهــن پرکــن دولتــی،
اســم و رسمی و اعتباری پیدا کند ،با سادگی
اقــدام خودانگیختــه و
و صمیمیــت یــک
ِ
مردمی راه را بر کارهای مشابه در حوزه های
دیگر هموار کــرده و نمونه های خودجوش
دیگــری را ماننــد جایــزۀ ابوالحســن نجفی
برای تشویق مترجمان و جایزه استاد داوری
اردکانــی برای اهدا به رســاله هــای برتر حوزۀ فلســفه ،به دنبال
داشــته اســت و «این هنوز از نتایج ســحر اســت ».اگر این اقدام
بتواند ســبب شود که بعد از این دانشــجویان رشته های مربوط
خود را باورکنند و بدانند که کار خوبشــان درجایی دیده می شود
و به این انگیزه در ســامت کار خود بکوشند و استادان راهنمای
آنان بروند به ســویی که جدی تر به کار دانشــجویان فرو بنگرند
و از صــرف وقــت و مراقبت و نکته بینی و رهشناســی و رهنمایی
برای کار بهتر دانشجویان دریغ نورزند ،به گمانم استاد مجتبایی
و همه روندگان این راه به پاداش سرشــار و رضایت بخش خود
دست یافتهاند .که ایدون باد!

فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد .شیوه استادانه و دقت کم
مانند اســتاد نیســاری در این کار ستودنی است .اســتاد در پدیدآوردن
ایــن اثــر از یــک ســو بــه حافــظ شناســی
خدمتــی ارجمنــد و ســودمند
کــرده اســت و از ســوی دیگــر
بــه خوانندگان درس عشــق
ورزیــدن ،ژرف نگریســتن و
صبر و حوصلــه کردن -
کــه الزمــه تحقیــق
علمــی اســت
 داده اســت.راهــش پررهــرو
باد

بازی تیم ملی فوتبال ایران و ویتنام هیجان
شهروند فضای مجازی را چندیــن درجه باالتر برد.
مجــازی در زمان بازی غیر از توئیتها و پســتهای
یگانهخدامی مربوط به آن تقریباً چیز دیگری را نمیشد
دید و خواند .اگر هم درباره موضوع دیگری
مینوشتی اصالً خوانده نمیشد!
هیجان روز
چهرههــا و افــراد مشــهوری کــه در
اینستاگرام پیج دارند و البته دیگر کاربران
این شــبکه اجتماعی از دیروز صبح با پست کردن عکسهای
تیــم ملــی برایشــان آرزوی موفقیــت میکردند .کســانی مثل
برزو ارجمند بازیگر ســینما و تلویزیون با گل ســردار آزمون به
ویتنــام عکس پســرش را در لبــاس تیم ملی و هنگام شــادی
پس از گل منتشــر کــرد .در توئیتــر هم کاربرها حســابی فعال
بودنــد .هم بــازی را پیگیــری میکردند و هم همزمــان انتقاد
میکردند و از طنز هم نمیگذشتند« :ویتنام اآلن داره قشنگ
میفهمونه که تیمها تو جام جهانی از دست ایران چی کشیدن
با این بازی دفاعیشــون»« ،گلر خوبی هســتی ولی ما دروازهتو
باز میکنیم« ،».با توجه به اینکه ویتنام هم کشور جنگزدهای
بوده آیا آقای ده نمکی و دوســتان نظــری درباره تعداد گلها
ندارند تا قبل پایان بازی اعمال بشه؟»« ،کیروش که اتوبوس
پارک میکردی همه عمر ،دیدی که چگونه اتوبوس کیروش
گرفت؟»« ،این ســردار اصالً تکنیک نــداره ولی حداقل گل رو
میزنه»« ،احمدی واسه گنده کردن برد قبلی تیم ملی میگه
ویتنــام بــازی بعدیش با یمن خیلی ســخته حاجی حاال همه
تیمــا رو برزیــل نکنــی هم مــا قبــول میکنیم وطن پرســتی»،
«من اســطوره امید تو زندگیم طارمیه .شــاید بپرســین چرا که
بایــد بهتــون بگم طارمی رو زمین بــه زور گل میزنه این بازی
میخواست قیچی برگردون بزنه.».

ممنون سردار

یــک کلیــپ بامــزه از شــادی
ســربازان بــا نواختــن یکــی از
واکنش روز
ترانههای گروه آریان یکی دو روز
شبکههای اجتماعی را قرق کرد .ابتدا کاربرها با بازنشر
فیلــم ایموجیهــای خنــده میگذاشــتند و با نوشــتن
«دمشون گرم»« ،خیلی باحالن» و...
اما دیروز استوری سردار کمالی رئیس اداره سرمایه
انســانی ستاد کل در اینستاگرامش این شادی را بیشتر
کرد .ســردار کمالی نوشت« :یک کلیپ ساده شادی از
سربازان(منتشــر شــده) که حتماً در هــر جایی صورت
میگیرد....فکر کنید جوان خودتان اســت! حق شادی
ندارد؟امیدوارم سربازان وطن همیشه شاد و دلخوش
باشند».
کاربــران از ایــن واکنــش و برخــورد ســردار کمالــی
استقبال کرده و از او تشکر کردند .یکی دو ساعت بعد
هم تصویری از دایرکت ســردار منتشــر شــد که یکی از
ســربازان حاضر در کلیپ برایش نوشته بود«:خدمت
من که تموم شــده .من نگران اون پاســدارام ».ســردار
کمالی هم به او پاسخ داده بود«:چه اشکالی دارد مگر
سرباز دل ندارد و انسان نیست؟ بنده مخالف هرگونه
تنبیه و سختگیری به سربازان هستم».
واکنش کاربران به این کلیپ که گویا مربوط به یک
ســال پیش بوده و اســتوری و دایرکت ســردار کمالی را
بخوانید«:ســردار موســى کمالــى عکسالعمل شــما
در مــورد ویدیــو پخــش شــده از ســربازان شــاد باعث
خوشــحالى ما شد .ممنون« ،».هنوز باورم نمیشه که
ســردار کمالی با مهربانی پاســخ کلیپ شــاد سربازا رو
داده باشــن دمتون گرم ســردار .ممنون که مثل مردم
تصمیــم گرفتیــد»« ،می گــم دفترچمو پســت کنم!؟
فقط اونکه رژه میره»« ،سالمتی پسرا سربازی سخته
ولی ما شــیرینش میکنیــم»« ،تندیــس هفته تقدیم
میشــود به ســردار کمالی ،مســئول امور نظام وظیفه
ســتاد کل ،کــه در واکنــش به کلیــپ ســربازان ،عوض
توبیــخ و برخــورد گفتنــد« :انشــاءاهلل ســربازان وطن
همیشــه شــاد و دلخــوش و ســرزنده باشــند ».عدهای
گالیهمند هســتند و خودشان دســت در دست دشمن
باعث نفاق بین یگانها هستند .خدا قوت سردار».

