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نیمه شب شرعی 00/18

امــروز تصمیــم دارم دو مکالمــه و پیغــام و
حضـرات
پسغامو بدون نوشتن اسم افراد براتون اینجا
و نظـرات
بــذارم ببینــم میتونیــن حــدس بزنیــن این
صحبتهــا مال کدوم قشــر از افــراد جامعه
طنــــــز
هســت بعد متن کامــل خبرو براتــون بذارم.
 -1نفــر اول« :آقــای فالنــی بــا آقــای بهمانی
پشــت پرده دارن کلی پول میخورن و با هم
زد و بند دارن!» نفر دوم« :هرکی از این حرفا
میزنه ســند رو کنه و اگه ســند نداره دهنشــو
همایون حسینیان
ببنــده» .نفر دوم« :فالنی مــن اگه دهنمو باز
کنــم تو باید دهنتو گل بگیریا!» .خب تونســتین حــدس بزنین؟ این
صحبتها مربوط به حسین فرحبخش و رامبد جوان است که اتفاقاً
افرادی هستن که در فضای رسانهای و تصویری کشور دارن فعالیت

میکنن و تولیداتشون کلی مخاطب هم داره.
جریــان اینــه کــه بــه گــزارش تابناک«:بعــد از عــدم اکــران فیلم
تازه محمدحســین فرحبخش در ســالنهای ســینمای شــهر تهران،
احمدی مدیر سینماشــهر که از قضا تهیــه کننده برنامه خندوانه نیز
هســت و ســوله مدیریت بحران شــهر تهران در دوره تهیه کنندگی او
به «خندوانه» اختصاص پیدا کرد ،مانع این اکران شده بود و همین
مســأله واکنش فرحبخش را به دنبال داشت و او را رانتخوار خواند
و پای رامبد جوان را به میان کشید».
حــاال مکالمــه دوم فکــر میکنیــن مــال کیــه؟  -2نفــر اول« :مــی
دونــی چیه عزیــزم اطرافیانــت نمیذارن مــا باهات تمــاس بگیریم
هــی مخالفت میکنن!» نفر دوم « :ولشــون کن! بهشــون محل نذار!
اونا همه شــون احمــق و نادونن! به حرفاشــون گوش نکــن .تو زنگتو
بــزن!» خب اینو تونســتین حــدس بزنین؟ نه این مکالمه دو عاشــق

جانهای شعلهور در سنندج
غمنامه

خبرنگار

پاسی از شب گذشته بود که خبری تلخ بسرعت تمام
خروجیهای خبرگزاریهــا را درنوردید و مردم ایران
و خطــ ه کردســتان را در شــوک و غمی نابهنــگام فرو
برد .یک تانکر حمل ســوخت با اتوبوس مســافربری
در ترمینــال ســنندج برخــورد کرد که ایــن تصادف به
ن عزیزمــان منجر
جــان باختــن تعــدادی از هموطنا 
شــد .چهرههــای فرهنگی هنــری بســیاری در واکنش
بــه ایــن خبر تلــخ ،متنهــا و دلنوشــتههایی منتشــر
کردنــد و بــه اهــل ســنندج و کردزبانان غیور تســلیت
گفتند و برخیشــان نیز یکبار دیگر به امنیت شهری
شهروندان تأکید و تأیید کردند که جان آدمی باارزش
اســت و بایــد اقداماتی عملی را طراحــی کرد تا به هر
چه کمتر شــدن سوانحی اینچنین کمک کند .برخی
چهرههای هنری که از همین خطه آمدهاند و شناس
توگو با «ایران» همدردی
خاص و عام شدهاند در گف 
خود را این گونه با هموطنانشان اعالم کردهاند:
ëëآزردهخاطر و غمگینام
از صبــح دیــروز کــه خبــر ســانحه
تلــخ تصــادف را شــنیدم عمیقــاً
غمگینم .ایــن اتفاق تلــخ نه تنها
مــن بلکــه همه مــردم کردســتان
هوشنگ
کامکار را غمگیــن کــرد .من ایــن ضایعه
موسیقیدان
تلــخ را از طــرف خــودم و گــروه
کامکارهــا به همشــهریهای عزیزم و تمامــی کردها
تسلیت میگویم .برای بازماندگان این جانباختگان
از خداونــد طلب صبــر و بردبــاری دارم .امیدوارم که
دیگر شــاهد چنین فجایــع تلخ و جانکاهی نباشــیم.
مــن در جریــان جزئیات تصادف نیســتم ،امــا انتظار
داریم مسئوالن دولتی با چارهاندیشی برای وضعیت
جادههــا و ماشــینها و مســائل دیگــر راه را بــر وقــوع
فاجعهای دیگر ببندند .آمین.
ëëغممباد به آن سوگواران خستهجگر
رخدادهایــی از ایــن گونــه بــه
هیــچ گمــان رخدادهایــی اســت
لگــزای ،اندو هبار.
نخــراش ،د 
جا 
رخدادهایــی کــه در آنهــا کســانی
میرجاللالدین
کزاری جــان گرامیشــان را از دســت
ادیب و میدهنــد امــا هنگامــی ایــن
استاد دانشگاه رخدادهای دلشکن بیش از پیش
مای ه رنج و آزار و دریغ است که انگیزه و سببساز آن
رخدادهایی نیســت که نتوان از رویدادنشــان پیش
گرفت .مانند رخدادهای طبیعــی از گونه زمینلرزه
یا رانش کوه یا ســیالبهای ســترگ؛ رخــدادی که به
آســانی میتوانســت روی ندهد هنگامی که با چنین
زیــان و تاوانــی هنگفــت روی میدهــد بســیار مایــه
پژمانــی و پشــیمانی میتوانــد باشــد .رخدادهایی از
گونــه برخــورد دو خــودرو اگــر رانندگان درســت و به
آیین ،هوشیار و بیدار خودرو را میراندند آن برخورد
رخ نمیداد یا اگر جــاده به گونهای نبود که رانندگان
را به لغزش و خطا دچار بیاورد .آنچه در سنندج رخ

داده از گونه این رخدادهاست که برافزون دریغ انگیز
و اندوهخیز هستند .چندین تن در برخورد دو خودرو
جانشان را از دست دادهاند اما هماکنون میتوانستند
زنده باشند و در آغوش خانواده خرم و خندان .چند
تن درگذشــتهاند اما دهها تن در سوگ نشستهاند به
رنج و شــکنج ،ب ه آزار و اندوه دچار آمدهاند؛ اندوهی
کــه دیــری بــه درازا میتوانــد .مــن برخــود شایســته
میدانــم کــه ایــن رخــداد روانــکاه و توانفرســا را به
بازمانــدگان ،به آن ســوگواران خســتهجگر ،غممباد
بگویم و از درگاه دارای دادگر شــکیبایی و تاب و توان
برتافتن این آزمون بزرگ را برایشان آرزو ببرم.
ëëفکری به حال جادهها کنید
مــن بــا تمامــی روح و جانــم بــه
همشهریهایم تسلیت میگویم.
از دیشــب که خبر سانحه تصادف
را شــنیدم زندگــی بــر مــن حــرام
قطب
الدین شــده اســت .از همــدردی همــه
صادقی
هنرمند تئاتر مــردم ایران و وجدانهــای بیدار و
و سینما جانهای آزاده ممنونم؛ اما صرف
ابراز همدردی و همدلی مشکلی را حل نمیکند .باید
برای توسعه راهها فکری اساســی کرد .راههای استان
کردستان ایمن نیست .با توجه به حجم رفت و آمدها
ایــن راهها تکافوی نیاز کنونی آن منطقه نیســت .باید
متناسب با رفت و آمدها و افزایش شمار ماشینهای
مختلــف مســافربری و باربری امکانات جــادهای هم
گســترش پیدا کنــد .یکــی از مهمترین شــاخصههای
توسعه هر کشوری ،برخورداری آن از شبکهها راههای
ایمن و گســترده اســت .راهها و جادههای کنونی برای
پنجاه  ،شــصت ســال پیش اســت .من نمیدانم چرا
دولتهــای مختلــف راههــای آن منطقه را گســترش
نمیدهند؟! باید بهجــای دامن زدن به اندوه و مدام
ی روبهرو شدن ،عقل و تدبیر به خرج داد .این
با تراژد 
اتفاقها تقدیر الهی نیســت و ناشــی از بیمســئولیتی
اســت .تاوان عدم مســئولیتپذیری آقایــان را مردم
بیگناه میدهند .دولت بیش از آنکه فاجعهای دیگر
رقم بخورد ،فکری اساسی بکند.
ëëدل دردمندمان خون شد
من از وقتی خبر ســانحه را شنیدم،
بســیار متأثــر و غمگین شــدم .این
اندوه را نمیتوان با کالم بیان کرد.
همدرد غم همشهریهایم هستم
صدیق
تعریف و بــه بازمانــدگان حادثــه تســلیت
خواننده
موسیقی ایرانی میگویــم و برایشــان طلــب صبر
و برای درگذشــتگان طلب آرامش
دارم .دل همه ما دائماً دردمند است ،این رویدادهای
تلــخ هــم مزید بر علتشــده و بــار غم ما ســنگینتر
میشود .انتظار این است مقامات فکری اساسی بکنند
و نه تنهاها راههای تردد ماشینها و وسایل نقلیه امن
نیســت ،بلکه مســیرهای دیگــر در فرهنــگ و اقتصاد
و اجتمــاع هــم حــال و روز خوشــی نــدارد .باید فکری
اساسی به حال این بدحالیها کرد .مسیرهای جادهای
ناامــن جانهــا را تبــاه میکند و مســیرهای فرهنگی و
اجتماعی غیر ایمن هم روحها را به تباهی میکشاند.

عکس :علی محمدی  /ایران

اندوه دیگری ایران را سوگوار کرد

خبرنگار

مالکــم بــرای گزینــش تأثیرگــذار بــودن
نوشــتههایم بود.یادداشــتها و مصاحبهها
شــاید ده برابرچیــزی اســت کــه در کتــاب
میبینید.ناشر به من گفت که عالقهمندیم
گزیدهای ازیادداشــتها و مصاحبههایتان
را چاپ کنیم و پرســید آیا آنها را جمعآوری
کردهایــد و دارید؟ من هم گفتم ،یک کیســه
زبالــه برداشــتم و هــر آنچــه نوشــته بــودم
در مطبوعــات و هــر آنچه که دربــاره من و
کتابهایم در مطبوعات نوشــته شده بود را
در ایــن کیســه میانداختــم .در نهایت پنج
کیســه پر از بریده روزنامه و مجله شــد .ناشر
گفــت از میــان آنهــا گزینش کن کــه کردم و
گزینشهای من را ناشر انتخاب مجدد کرد
و شد این کتاب که میبینید.
ëëشــماری از یادداشــتهای این کتاب برای
شما عزیزترند ،آن یادداشتها کدام است و
چرا اینها را بیشتر دوست دارید؟
در چنــد شــماره مجلــه هفــت سلســله
یادداشــتهایی نوشتم با عنوان «الو الو این
جــا تهران» که خیلــی کارش گرفت و از آنها
اســتقبال شــد .در مــورد اتفاقــات روزمــره و
حیرت انگیز شهر تهران بود!یا یادداشتم در
ســوگ بهمن جاللی دوســت نازنینم که هر
وقت باز خوانیاش میکنم گریهام میگیرد.
یــا مطلبی در مورد احمد محمــود با عنوان

«ســیگار کشــیده اید؟» احمد محمودی که
چندیــن هفته پیاپی به خانهاش میرفتم تا
با او مصاحبه کنم و کلی با او دوســت شــده
بــودم؛ نویســنده محبوب من .نوشــتهای در
مــورد پدرم در مجله نگاه نو ،که خیلیها به
من خرده گرفتند امــا خودش گفت از همه
راســتتر مال تــو بود .یادداشــت در ســوگ
عباس کیارســتمی یا علی حاتمی ،دوستان
ســالیان ســالام کــه از دســت دادنشــان
آواری برســرم بــود .همچنین نوشــتهای در
مــورد زندگــی با نعمــت حقیقــی در مجله
فیلــم با عنوان «یک اپیــزود از صدها اپیزود
یــک زندگی» کــه خیلی زیاد مورد اســتقبال
خوانندهها قرار گرفت .دیگر اینکه نوشته ای
بــرای بهاریه آخر ســال  1388بهنــام «آخر
بهــار» کــه در روزنامه بهار منتشــر شــد .این
یادداشــتها را خیلی دوســت داشتم .حاال
که این کاغذهای بریده تبدیل به کتاب شده
و در کنــار هــم قــرار گرفتهاند برایــم معنای
دیگــری پیدا کرده اســت .تاریخچهای شــده
از این چهل ســال بیشــتر در بــاب فرهنگ و
هنر و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم با
تمام خوبیها و بدیها و کاســتیها .با تمام
آدمهای بزرگی که دارد و داشته است .وقتی
اینها را پشت سر هم میخوانیم انگار رمان
چهل سال زندگیمان را میخوانیم .همین.

یادی از مرحوم اسداهلل اسماعیلی گوینده پیشکسوت خبر

برای یک دهه تصویر و صدا
قــــاب
قدیمی

سعید فانیان

فعال رسانهای

چنــد ماه پیش بــود که از بیماری ســخت
آقــای اســماعیلی گوینــده ســالهای دهه
شــصت سیما و بســتری شــدنش در یکی
از بیمارســتانهای امریکا از طریق برنامه
صبحگاهی ســیما مطلع شدیم و با کمال
تأســف در فاصله کوتاهی خبر رسید که او
نتوانستازچنگبیماریناگهانیوسخت
خود جان سالم به در ببرد و درنهایت سوم
تیرماه ســالجاری پیکر او (که خانوادهاش
بــا پیگیریهای فــراوان از امریکا به کشــور
انتقــال داده بودنــد) در زادگاهــش «راور»
کرمان بهخاک سپرده شد.
اسداهلل اسماعیلی را فعاالن رسانهای
دهه شصت و همه کسانی که اخبار سیما
را طــی ســالهای جنــگ ایــران و عــراق
دنبــال میکردنــد بخوبی بــه یــاد دارند.
حتی اگر نامش را مدتها نشنیده باشند
بــا دیــدن عکس او یــا تصویــر تلویزیونی
اجــرای خبر ســیما در ســالهای ،۶۱ ،۶۰
 ۶۳ ،۶۲و  ۶۴و ...بخوبی اجرای دلنشین،
چهــره متین و صــدای رســای او را به یاد
خواهنــد آورد .اســماعیلی متولــد ســال
 ۱۳۳۶در شــهر «راور» کرمــان و دانــش
آموختــه برتــر کارشناســی ارشــد راه و
ساختمان دانشگاه تهران بود .او در سال
 ۱۳۶۰و در زمانــی کــه صداوســیما دچــار
تغییرات زیادی شده و با کمبود مجری و
گوینده مواجه بود همکاری خود را با خبر
ســیمای جمهوری اســامی ایران شروع
کرد .در اوایل کار ،اســماعیلی جوان و کم

تجربه اما مسلط و با سواد ،همکار خانم
مریم ریاضی مجری نام آشنا و با تجربه
اخبار تلویزیــون شــد و در ادامه بهعنوان
گوینــده اول خبر ســیما نظــر مخاطبان و
مدیــران وقــت را بــه خود جلب کــرد ،در
آن ســالها گوینــدگان و مجریــان جــوان
و جدیــدی ماننــد قاســم افشــار ،فــؤاد
بابــان ،حســن ســلطانی ،ناصــر مســتور
کاشــانی ،محمــد رضا حیاتى ،هوشــنگ
بختیــاری ،مهناز شــیرازی در کنــار مریم
ریاضــی ،مســعود معینــی (بــرای مدتی
کوتاه) ،ناصر احمــدی (گوینده و دوبلور)
رضــا هاللی ،ایران شــاقول (کــه با تجربه
چهارپنج ســاله از ارومیه بــه تهران آمده
بــود) و در خبــر رادیو گوینــدگان جدیدی
چــون آقایان هدایتــی ،صالحی ،خانمها
ســهیال درودی ،هدایتپــور در کنــار
گویندگان با تجربه و مسلطی مانند ناهید
تاجنیــا ،صفیــه مظلومــی ،منیــره مراد،
حســین نــادری ،جــواد ســاری اصالنــی،
اســماعیل کرمــى و ...امــر گویندگــی و
اجــرای خبــر صداوســیما را برعهــده
داشــتند و هــر روز چهرههــای جدیدتری
به این مجموعه میپیوســتند .در همان
ماههای شروع همکاری آقای اسماعیلی
بســرعت تســلط خــود را در اجــرای خبر
نشــان داد و با تســلط باال و کمترین خطا
در اجــرا ،از گوینــدگان و مجریــان ســطح
یک خبر شد .او طی چهار پنج سالی که با
رادیو و تلویزیون همکاری داشت ،بیشتر
فعالیتــش در ســیما بود و تعــداد اندکی
نوبــت کاری در خبــر رادیو داشــت .آقای
اســماعیلی طــی چند ســال همــکاری با

سازمان صدا و سیما به استخدام رسمی
درنیامــد ،در ادامه در اســتان زادگاه خود
کرمــان مســئولیتی را پذیرفــت و البته در
مســیر فعالیتهــای دولتــی و آزاد خــود
دچار مشــکالت و ســختیهایی نیز شــد.
اســماعیلی بــا اخــذ پذیــرش دوره دکترا
در رشــته ســازه در ســال ۱۳۷۳ ،۱۳۷۲
عازم امریکا شد و با تالش زیاد و هوش و
ذکاوت ذاتى خود توانست با درجه ممتاز
در دکترای سازه فارغالتحصیل شود.
مرحــوم اســماعیلی طــی ســالهای
گذشتهبهعنواناستاددانشگاهwyoming
فعالیــت داشــت و سرپرســتی و نظــارت
طرحهای مهم و کالنى را عهدهدار شــده
بود .از یکی از دوســتانی که طی سالهای
اخیــر بــا دکتر اســماعیلی ارتباط داشــت
شــنیدم که او مســئولیت نظارت بر پروژه
بازسازی و ترمیم پل معروف گلدن گیت
 Golden Gate Bridgeسانفرانسیســکو را
برعهده داشته است.

و معشــوق نیســت ،بلکه مکالمه پوتین و ترامپ بود .تسنیم گزارش
توگویــی که
داده« :دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا در گف 
اوایل امســال با والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشته است،
مشــاوران و دســتیارانش را که مانع برقراری تماس تلفنی رهبران دو
کشور شدهاند ،افرادی نادان و احمق ارزیابی نموده است ».همچنین
در ادامه اومده« :پوتین برخی مشــاوران دولت ترامپ را متهم کرده
اســت کــه مانــع برقــراری تمــاس تلفنی با رئیــس جمهــوری امریکا
شدهاند » عجب دنیا وارونه شده .االن دیگه معلوم نیست کی به کی
میخــواد چی بگه .همه چی با هم قاطی شــده .البد فردا باید انتظار
داشــت مکالمه دو تا عاشــق و معشــوق اینجوری باشــه« :عاشق :کی
توگوی مســتقیم کنیم؟ معشوق:
میتوانید قرار بگذارید تا با هم گف 
ابتدا شما تهدیدهاتان را قطع کنید تا بستر برای مذاکرات فراهم شود
توگوی مستقیم کنید!»
بعد صحبت از گف 

تعادل در رفتار و گفتار

حسن همایون

لیلــی گلســتان ،چهل ســال یادداشــتهای
منتشــر شــدهاش در روزنامههــا ورســانهها
متعدد را گزینش کرده و در کتاب «آنچنان
که بودیــم» تدوین و در نشــر حرفه هنرمند
منتشر کرده است .او به پرسشهایم درباره
ایــن اثر توضیح داد .کتابــی که وقایع نگاری
چهل ســال گذشــته در حــوزه فرهنگ و هنر
اســت .این اثر امروز ســاعت شــش در شهر
کتــاب دانشــگاه رونمایــی میشــود .لیلــی
گلستان میزبان دوســتدارانش است و علی
شــروقی و فــؤاد نظیــری هــم از ایــن کتــاب
خواهند گفت.
ëëدر نخستین نوشته مطبوعاتیتان خطاب
به اوریانا فاالچی جوابیهای نوشتید ،در حالی
که فاالچی برای گفتوگو با محمدرضا شــاه
به ایران آمده بود ،آن جوابیه تبعاتی امنیتی
برای شما نداشت؟
اوریانــا فاالچی بــرای مصاحبه با شــاه به
ایــران آمــد .پیــش از مصاحبه یک نشســت
مطبوعاتــی تشــکیل داد ،در ابتــدای کار یک
لنگه کفشــش را در آورد و زد روی میز و گفت
این حواله سر مترجم و ناشری که بدون دادن
کپی رایت به ما ،کتابم را چاپ کردند .من هم
در کیهان آن روز در چند خط مختصر نوشتم
که شما به ویتنام رفتید برای اینکه مردم دنیا
را متوجه جنگ و زشــتیهایش کنید یا قصد
شــما از این کار مال اندوزی بوده اســت .فردا
که میرود پیش شاه به شاه میگوید ،این چه
مملکتی اســت که کتاب من را بیدادن حق
من چاپ میکنند .شاه هم با لبخند میگوید
شــما چه خبرنگاری هستید که نمیدانید ما
جزو کپی رایت نیستیم!
ëëکتــاب در برگیرنــده گزیده یادداشــتهای
شــما دربــاره رویدادهای مختلــف فرهنگی و
اجتماعــی و همچنیــن دربــاره فعالیتها و
ترجمههای شماســت ،مالکهایتــان برای
برگزیدن یادداشتها چه بود؟!

ُ
اَ
النصاف َ
راح ٌة؛

به یاد شادروان محمد بسته نگار

از احمد محمود تا عباس کیارستمی
گــــپ

امام على عليه السالم:

انصاف ،مايه آسايش است.
تصنیف غررالحکم
و دررالکلم ص  ،394ح 9113
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یکی از دوســتان که اوایــل انقالب منصب
قضایــی داشــت تعریــف میکــرد کــه در
یــــاد
روزهــای اولیــه پیــروزی انقــاب اســامی
خدمــت آیــتاهلل طالقانــی بــودم .خبــر
آوردنــد محاکمــهای انقالبی برگزار شــده
اســت .در زمانی کوتاه ،قاضــی رأی داده و
مجــری احکام نیز رأی را اجرا کرده اســت.
سعید درودی
ایشــان میگفــت بــه آیــتاهلل طالقانــی
روزنامهنگار
عرض کردم آقا هر چند که معتقد باشیم
که چنین محکومی مستحق مجازات بوده
اســت اما به هر حال باید کیفرخواستی تهیه شود و به متهم ابالغ
گردد .وی دفاعیاتش را تنظیم کند .حاکم رأی دهد .محکومعلیه
اگر اعتراضی دارد مطرح کند و مرجعی باالتر به اعتراض رسیدگی
کنــد و اگــر اعتراض پذیرفته نشــد رأی به مرحله اجــرا درآید و این
مراحــل نمیتوانســته اســت در ایــن مــدت کوتــاه طی شــود .وی
میگفت :آیتاهلل طالقانی تلفنی موضوع را از مسئول اجرای رأی
سؤال کردند و ایشان پاسخ داد :رأی توسط یک شخص عادل صادر
شــده اســت .آیتاهلل طالقانی بالفاصله گفتند :ما در این زمان به
انسانهای «متعادل» بیشتر نیاز داریم تا «عادل».
کسانی که با مرحوم بستهنگار آشنا بودند از جمله خود بنده که
البته از بعد از پیروزی انقالب با ایشان آشنا شدم گواهی میدهند
که وی یکی از مصادیق برجسته شخصیتهای متعادل در حیات
سیاسی و اجتماعی ایرانیان بود .شاید این روحیه و بهتر است گفته
شود خط مشی بود که رابطه ایشان را با آیتاهلل طالقانی بیشتر از
رابطه یک داماد با پدر همسر یا دو همفکر یا دو همرزم یا همراه
سیاسی به یک رابطه عمیق انسانی و عاطفی تبدیل کرده بود.
همه کسانی که با مرحوم بستهنگار آشنا بودند میدانستند که
آن مرحوم مبانی فکری بســیار مرزبندی شده و مواضع سیاسی و
اجتماعی بســیار دقیقی داشــت و در طول بیش از نیم قرن تالش
و تکاپوی سیاســی نیز هیچــگاه در مبانی فکری و مواضع اساســی
سیاسیاش خللی وارد نشد اما همه دوستان میدیدند که همیشه
توگوها و مذاکرات شرکت میکرد .به هر کس
با رویی گشاده در گف 
که نظر مخالفی داشــت توصیه میکرد نظرت را بنویس و منتشر
کن .بعد خودش با جدیت بســیار نظــرات مخالف را نقد میکرد.
همیشــه چندین مقالــه و مجله از نظــرات و مواضع کســانی که با
نظراتشــان مخالــف بود در کیفش داشــت و با هر یک از دوســتان
که مواجه میشــد ابتدا توضیح مبســوطی در مــورد مقاله میداد
که نشــان میداد مقاله را بدون پیشــداوری و تعصب خیلی دقیق
و خــوب خوانــده و بعد تقاضا میکــرد اگر نقدی یا پاســخی دارید
بنویسید و منتشر کنید .مرحوم بستهنگار با توجه به همین روحیه،
کامالً مطابق با اقتضائات توسعهیافتگی زندگی میکرد همانطور
کــه شــما وقتی از یــک خانهای بــا حیاط و ســرای مســتقل به یک
آپارتمانی در یک مجتمع مســکونی نقل مکان میکنید و متوجه
میشــوید که دیگر باید عــاوه بر عالیق خودتــان و خانوادهتان به
عالیق ســایر ســاکنان مجتمع مســکونی نیز احترام بگذاریــد و در
رفتن و آمدن و صحبت کردن و معاشــرت کردن ،محیط و فضای
مجتمع مسکونی را نیز در نطر بگیرید در سطح جامعه هم کسانی
ماننــد مرحوم بســتهنگار که متوجــه اقتضائات توســعه یافتگی و
زندگی مدرن شده بودند در عمل و نظر ضمن پایبندی به عقاید
توگو ،تســاهل ،رعایت حقوق
و باورهایشــان ،به اصولی چون گف 
دیگران و ضرورت رسیدن به توافق با دیگران رسیده بودند و برای
تحقق این موارد وقت میگذاشتند .بنده در مراوداتی که با مرحوم
بســتهنگار داشــتم هر چند با توجــه به گســتردگی زمینه فعالیت
ایشــان مــراودات بنده جزئی بســیار کوچک از حیــات اجتماعی و
سیاسی آن مرحوم را تشکیل میداد بخوبی احساس میکردم که
بستهنگار بهعنوان یک فعال سیاسی ملی و آزادیخواه ،فقط مدعی
آزادی نیســت و فقــط خــودش را در مقامی نمیبیند کــه آزادی را
از حکومتگــران مطالبه کند بلکه در زندگی شــخصیاش زیســتی
آزادمنشانه دارد ،به عقاید مختلف احترام میگذارد و این توانایی
را دارد که با افراد دیگری که سالیق مختلف دارند همنشینی کند و
پروژههای مختلف سیاسی و اجتماعی را با آنها پیش ببرد.
مراسمتشییعزندهیادمحمدبستهنگار،امروزساعت 9ازمقابل
حسینیه ارشاد و مراسم یادبود او روز یکشنبه 97/4/24از ساعت18
تا 19/30درمسجدجامعشهرکغرببرگزارمیشود.
ëëنیاز به خانه تکانی
یک فعال سیاسی در فضای مجازی نوشت:
مجازستان
اصــاح وضعیت محیط کســب و کار ،بهبود
سیاســتهای اقتصــادی و انتخاب مدیران توانا و پاکدســت ســه
عامــل مؤثر برای اصالح وضعیت فعلی کشــور اســت .این کاربر
افزود :خروج کامل از این شرایط بدون خانه تکانی اساسی میسر
نیست.
ëëغلط امالیی وزیر سابق
غلط امالیی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد در نوشتن
متنی در فضای مجازی که به غلط «خطشه» را به جای «خدشه»
نوشــته بود ،بازتاب گســتردهای در فضای مجازی داشــت .برخی
کاربران نوشــتند که بــا این غلط امالیی ردیف کــردن عنوانهایی
مانند عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی ،دانشیار دانشگاه تهران،
نماینده مجلس و ....را چگونه میتوان توجیه کرد.

