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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از ادب وهنر

نوشآبادی از ارشاد
خداحافظی کرد

برکناری حســـین نوشآبادی از ســـمت ســـخنگوی
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمی از نخستین تغییرات
ســـیدرضا صالحی امیـــری در این وزارتخانه بـــود .او دیروز
با معارفه ســـیدهادی حســـینی بهعنوان معـــاون حقوقی،
امـــور مجلس و اســـتانهای ایـــن وزارتخانه از ســـوی وزیر
ارشـــاد از این ســـمت نیز کنار گذاشـــته شد.

یادداشت
علی صارمیدرگذشت

موسسه خانه کتاب به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
زند هیاد ابوالحسن نجفی ،مترجم و منتقد ادبی و
زبانشناس و مولف کتاب مهم «غلط ننویسیم» و «فرهنگ
فارسی عامیانه» امروز یکشنبه (سوم بهمن) نشستی را به یاد او
برگزارمیکند.درایننشست،عبدالعلیعظیمی،محمدمهدی
مرزی ،امید طبیبزاده و مهدی صالحی حضور دارند.

گروه ادب و هنر بنیامین بهادری ،خواننده موسیقی پاپ صبح دیروز
قطعهایرابرایهمدردیباقهرمانانوآتشنشانانپالسکومنتشرکرد.
او که قبلتر هم با انتشار آثار مناسبتی مورد توجه قرار گرفته بود این بار
همهنگامبرگشتازرشتکهبهدلیلپروژهکاریدرآنجاحضورداشت
قطعه «اذان صبح» را در صفحات شخصی خود برای همدری با مردان
آب و آتش منتشر میکند .بهادری این قطعه را پیشتر ضبط کرده بود،
اما طراحی کاور و ریز جزئیات تولیدی این اثر در راه برگشت از شمال
به ذهن این خواننده رسیده است .او درباره این اثر میگوید« :یک آن
نزدیک اذان به این فکر کردم در این لحظه خانواده آتشنشانان زیر آوار
مانده چه حال و روزی دارند .ایده انتشار این اثر خیلی سریع به ذهنم
آمدوقطعاتامدتهااینقطعهبرایمیادآوراینروزهایپردردخواهدبود.
بهترین کسى که مىشود پیش او گالیه کرد ،خداست .انتشار «اذان
صبح»شایدبتواندنقشیکوچکدرهمدردیباخانوادههایقهرمانان
پالسکوداشتهباشد.همهطراحیکاوروریزجزئیاتتولیدیایناثردر
ماشین انجام شد و دقیقا هنگام برگشت از رشت وقتی به رودبار رسیده
بودیم به ذهنم رسید و همزمان با اذان صبح آن را منتشر کردیم .لحظه
عجیبی بود ،چون به هر حال بزرگترین زلزله ایران در رودبار رخ داده
بود و همزمانی رسیدن ما به این شهر و انتشار این اثر در اذان صبح به
وقت رودبار اتفاقی بود که شاید هیچوقت نمیتوانم حتی به آن فکر
کنم و همه چیز به صورت ناخواسته و اتفاقی رخ داد .استقبال از این
اثر هم در صفحات شخصی من جوری بود که خودمان هم هنوز تحت
تاثیرآنهستیم».

داستانهایی ازجان چیور
منتشر شد

«دوران طالیی» عنوان مجموعهای از داستانهای جان
چیور،نویسندهآمریکاییاستکهبهتازگیباترجمهفرزانه
دوستیدربنگاهنشرپارسهواردکتابفروشیهاشدهاست.ازجان
چیور بهعنوان یکی از مهمترین نویسندههای داستان کوتاه قرن
بیستم یاد میشود .در سال  ۱۹۷۹مجموعه داستانهای کوتاه او
جایزه پولیتزر وجایزه مجمع ملی منتقدان کتاب آمریکا را برد.

نوربخش :کل بودجه جشنواره موسیقی فجر اندازه مراسم اختتامیه
جشنواره فیلم فجر نیست

برندگانغایب

سیامک سپهری ،سرپرست گروه رستاک در حال دریافت جایزه باربد

علــیــرضــــا مشــایـــخی،
همایـون شـجریان ،علیرضـا
قربانـی ،محسـن چاوشـی و
مهیـار علیـزاده چهرههایـی
بودنـد کـه در دومیـن دوره
مهربانو ابدیدوست
جایـزه «باربـد» در جشـنواره
خبرنگارادبوهنر
موسـیقی فجـر بهعنـوان
برنـده معرفـی شـدند .با معرفـی برندگان
ایـن جایـزه ،سـیودومین جشـنواره
موسیقی فجر در تاالر وحدت تحت تاثیر
واقعـه آتشسـوزی سـاختمان پالسـکو
بـه پایـان رسـید .در ایـن شـب حمیدرضا
نوربخـش بهعنـوان دبیـر دوره بعـدی
از سـوی علـی مرادخانـی ،معـاون امـور
هنـری منصـوب شـد تـا سـی و سـومین
جشـنواره موسـیقی فجـر کلیـد بخـورد.
سـی و دومین جشـنواره موسیقی فجر به
یکـی از پرحادثهتریـن دورههـای خودش
تبدیل شـد .درگذشـت آیتالله هاشمیرفسـنجانی،
شـروع این جشـنواره را با دو روز تاخیر و به هم ریختن
برنامههـای گنجانـده شـده در جـدول مواجـه کـرد.
دو روز مانـده بـه پایـان ایـن جشـنواره نیز آتشسـوزی
سـاختمان پالسـکو و آوارشدن آن بر سر آتشنشانان،
آن را تحت تاثیر قرار داد .جشنواره سی و دوم پیش از
شـروع نیـز بـا چالـش کمپین نه به جشـنواره از سـوی
اهالـی منتقـدان روبهرو شـد که درنهایـت نیز منجر به
نامهنـگاری  700نفـر از اهالـی موسـیقی خطـاب بـه
سیدرضا صالحیامیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
شـد کـه خواسـتار اصلاح روند ایـن جشـنواره بودند.
بخـش عمـدهای از انتقادهـای امضاکننـدگان نامه به
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی مربوط به سیاستهای
جشـنواره موسـیقی فجـر و چگونگـی برگـزاری جایـزه
باربـد بـوده اسـت .نوربخـش اما با اتکا بـه حمایتش از
سوی معاون امور هنری ،در مراسم اختتامیه جشنواره
با کنایه به کسـانی که بهطور دسـتهجمعی به حضور

گزارش روز

بنیامین بهادری «اذان صبح» را
به قهرمانان پالسکو تقدیم کرد

 ۲۳ربیعالثانی  ۲۲ ۱۴۳۸ژانویه ۲۰۱۷

در جشـنواره موسـیقی نه گفته بودند ،از عزمش برای
برگـزاری جشـنواره دوره سـی و سـوم بـا قـوت و قـدرت
بیشـتر سـخن گفـت .این اسـتاد آواز گفـت« :کمتر از
یـک سـال پیـش در همیـن مـکان و همیـن نقطـه از
ریلگـذاری جدیـد جشـنوارهای بـا  30سـال سـابقه
بـه اجمـال سـخن گفتـه و بـه نکاتـی اشـاره کـردم کـه
اهمیـت آنهـا ارتقـای کیفـی و استاندارسـازی یـک
جشـنواره در قالب و شـکل و شمایلی بینالمللی بود؛
جشـنوارهای کـه نفـس حضـور در آن افتخـار و اعتبـار
باشـد نـه تبری جسـتن از آن».
در حالـی کـه منتقـدان بـر ایـن باورنـد کـه جشـنواره
موسـیقی فجـر بـه سـمت تجـاری شـدن پیـش رفتـه
اسـت و سـالنها و اجراهـای مناسـبتر در اختیـار
گروههـای پـاپ قرار گرفته اسـت ،نوربخـش گفت« :با
نگاهـی گـذرا بـه دوره قبلی محسـوس و قابـل احصا و
نتیجهگیـری کارشناسـانه اسـت کـه توجـه بیشـتر به
موسـیقیهای جـدی هنـری و بهطـور کلی موسـیقی
ملـی کشـورمان بود.
جالبتـر آنکـه بـه لحـاظ مالـی نیز فاصله فـروش این
نـوع موسـیقیها بـا انواع موسـیقیهای پـاپ کاهش
معنـاداری پیـدا کـرد و ایـن بـاور را کـه تیـراژ مخاطبان
موسـیقی ملـی و جـدی کشـور بهویژه در جشـنواره رو
بـه افـول اسـت ،بر هـم ریخت».
نوربخـش مهمتریـن مشـکل در برگـزاری جشـنواره
موسـیقی را مشـکل مالـی دانسـت و گفـت« :یکـی از
موانـع عمـده در شـتابگیری جشـنواره بـه سـمت
اعتلا و رشـد و پیشـرفت ،نبـود بودجـه مناسـب و
مکفـی از سـوی وزارت ارشـاد اسـت و نبایـد کتمـان
کـرد کـه هرسـاله جشـنواره برای جبـران بخش مهمی
از کسـری بودجـه خـود ناگزیـر به فروگـذاری از برخی
اصـول هنـری اسـت .کل بودجه جشـنواره موسـیقی
فجـر انـدازه مراسـم اختتامیـه جشـنواره فیلـم فجـر
نیسـت و بین بودجهای که به جشـنواره موسیقی فجر
اختصـاص مییابـد بـا آنچـه در اختیار جشـنواره فیلم
فجـر قـرار میگیـرد تفـاوت وجـود دارد».

همایون شجریان ،محسن چاوشی و علیرضا قربانی برندگان «باربد»

پهلوان رسول بخش زنگشاهی ،پیشکسوت موسیقی

برندگان دومینجایزه باربد در حالی عصرجمعه در تاالر وحدت
معرفی شدند که همایون شجریان ،محسن چاوشی و علیرضا
قربانی در این مراسم حضور نداشتند .اختتامیه این مراسم
تحت تاثیر شهادت آتشنشانها قرار گرفته بود و مراسم خالی از
شوروهیجانمرسومجشنوارهموسیقیبود.تقدیرازپیشکسوتان
یکیازبخشهایمهمجشنوارهموسیقیفجربودکهپهلوانرسول
بخش زنگشاهی از هنرمندان سیستان و بلوچستان با یک پا روی
صحنه آمد .قرار بود او با پای مصنوعی اهدایی از پلههای تاالر
وحدت باال برود که این اتفاق نیفتاد و این هنرمند با تکیه بر پای
چوبی لوح تقدیرش را دریافت کرد .همچنین کارگروه مد و لباس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهخاطر استفاده از طراحی لباس
ایرانی از سیامک سپهری سرپرست گروه رستاک تقدیر کرد که
این تقدیر با استقبال زیادی روبهرو شد.
هیات داوران جایزه باربد که تولیدات موسیقایی در طول بازه
زمانی یک سال ه از مهر ۹۴تا مهر ۹۵را مورد بررسی و ارزیابی قرار

شماره ۲۱۴۴

دادهاند ،برندگان را به شرح زیرمعرفی کردند:
موسیقیکالسیک:دربخشآهنگسازیعلیرضامشایخیبرایآلبوم
«گرندکنسرتینو»وپیمانسلطانیبرایآهنگسازیآلبوم«گفت
وشنید»جایزهگرفتند،دربخشنوازندگی«علیجعفریپویان»
به خاطر نوازندگی ویولن در آلبوم «سفر به خویشتن» لوح تقدیر
گرفت و «یاسمن مشکوری» نیز لوح تقدیر گرفت.
موسیقی دستگاهی بیکالم :در بخش آهنگسازیجایزه باربد به
«بهزاد رواقی» برای آلبوم «درنگ» اهدا و لوح تقدیر به «بهاره
فیاضی» برای آلبوم روشنا اعطا شد.
موسیقی دستگاهی با کالم :نوید دهقان برای آهنگسازی آلبوم
«از جان و از دل» و مهدی شهسوار برای خوانندگی آلبوم بیات
ترکجایزه گرفتند و لوح تقدیر به سیدرضا طباطبایی برای آلبوم
«اوجی در آواز مکتب اصفهان» اهدا شد.
موسیقیتلفیقی :حمزهیگانهبرایآهنگسازیآلبومکاهگلبرنده
جایزه باربد شد و لوح تقدیر به شایان شکرابی سرپرست گروه
«دال» برای آلبوم «گذر اردیبهشت» داده شد.
موسیقیپاپباکالم:اشکانماهریبرایآهنگسازیآلبوم«پرگار»
و محسن چاوشی برای آهنگسازی آلبوم «امیر بیگزند» جایزه
گرفتند و لوح تقدیر به «کاوه یغمایی» برای آهنگسازی آلبوم
«منشور» داده شد.
دربخشپاپبیکالمنیزمهبدشفیعینژادبرایآهنگسازیآلبوم
«سکوت آبی» جایزه گرفت و لوح تقدیر به آزاده مهدوی آزادی
برای آلبوم «شانزلیزه» داده شد.
جایزهآهنگسازیموسیقیایرانیبیکالمنیزبهشروینمهاجربرای
آهنگسازی آلبوم «کهن کمان» اهدا شد .در آهنگسازی موسیقی
ایرانیباکالممهیارعلیزادهبرایآهنگسازیآلبوم«دختپریوار»
جایزه گرفت .خوانندگی آلبوم موسیقی ایرانی با کالم :همایون
شجریانبرایخوانندگیآلبوم«خداونداناسرار»وعلیرضاقربانی
برای خوانندگی آلبوم «من عاشق چشمت شدم»جایزه گرفتند.

«کتابخانه بابل» خورخه لوئیس
بورخس بررسی میشود

«کتابخانهبابل»خورخهلوئیسبورخسدردهمیننشست
اندیشهنگاری ادبی این ماه به رمان «کتابخانه بابل» اثر
خورخه لوئیس بورخس با حضور امیرعلی نجومیان از منتقدان و
پژوهشگران و استاد دانشگاه نقد و بررسی میشود .عالقهمندان
به حضور در اینجلسه میتوانند یکشنبه  3بهمن ساعت  ۱7در
سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه مراجعه کنند.

درباره نمایشگاه عمامهداران ،زندگی طلبههای جوان
کار بهزاد جایز در گالری AG

کنار زدن پرده از پردهپوشان

اجتماعی میان قشـــری از جامعه که شـــاید سبک
گاهـــی هنرمنـــد دنبـــال
زیســـتی آنان یکی از ناشـــناختهترین سبکها و
زیبایـــی اســـت و او را در
روشهای زندگی در میان اقشـــار جامعه باشـــد.
زندگـــی روزمـــره و محیط
او توانســـته با عکسهـــای قدرتمنـــد ،متعهد به
پیرامون خـــود میجوید.
فرمهای ســـاده و منظـــم ،فضای واقعـــی و البته
گاهی فرم و تکنیک برایش
حسینگنجی
ملمـــوس و باورپذیر از دل این قشـــر بیرون بیاورد.
مهم است و سوژه بهانهای
منتقد هنری
قشـــری که تا بر ســـر منبـــر نـــرود نمیتوانیم و
اســـت برای دســـتیابی او
نتوانســـتهایم از زندگیاش باخبر شـــویم و همواره
بـــه فرمـــی تـــازه و تمرین
او را در حـــال ســـخنرانی و آداب دینـــی دیدهایم.
تکنیکی که تاکنـــون تجربهاش نکرده
در صورتـــی که جایـــز روایتی نزدیک به مـــا از آنها
اســـت .گاهی هم هیچکـــدام این دو
ارائه کرده اســـت و توانســـته جامعه را در شناخت
نیســـت و میخواهد حرفـــی بزند که
این جامعه کوچک و تاریـــخ را در عبور از دهلیزها
ســـعی میکند با رعایت فـــرم و دخیل
و حجرههای مدرســـههای علمیـــه راهنمایی کند.
دانســـتن جذابیتهای بصری معنای
مســـالهای که شـــاید امر دشـــواری به نظر نرسد
مدنظرش را منتقـــل کند .الزامی برای
ولی در پیشـــگاه تاریخ و در عبور از شـــکافهای
بیرون کشـــیدن زیبایی از دل محیط
میان جامعه ،انسانشناســـان و جامعهشناسان به
یا رعایت فرمهای شـــناخته شـــده یا
خوبی درک بزرگی آن را فهم میکنند و هنرمندان
انتقـــال معنایی در لفافـــه هنر ندارد و
جذابیت و زیبایی این ســـوژه را از ســـوی دیگر به
میخواهـــد بـــه نوعی روایتگر باشـــد
خوبـــی میبیننـــد .روایتـــی غریب و جـــذاب که
و مســـاله و ســـوژه و روایتش را ثبت در
با حضـــور المانهایی از گذشـــته کـــه همچنان
تاریخ کنـــد .این گزاره در عکاســـی بیـــش از هر
حضـــور زنده و پر هیجانـــی در عکسها دارند مثل
هنری شـــدت و قوت دارد .زیرا بشـــر قرن بیستم با
چراغ نفتی ،تشـــت و برخی المانهایی که شـــاید
اختراع دوربین و گســـتردن فضای عکاسی هنری
دیگر در کمتر زیستی بتوان
توانســـت به ثبت زوایایی از
شـــاهد و ناظرش بود ،مساله
زیســـت خود بپـــردازد که تا
پنهان پرداختن به ســـوژه را
پیش از آن یـــا مجالش نبود
به خوبی نشـــان میدهد.
یـــا امکانـــش کـــه بتوانـــد
هنرمند در این نوع کارکرد باید به
هما نطـــور کـــه هنرمنـــد
بـــرای تاریخ آن قشـــر یا آن
محیط و انسان نزدیک شود ،به نوعی
خـــود در متـــن ابتـــدای
فـــرم زیســـت یا آن شـــرایط
بیش از هر چیز هنر او یک بهانه ارتباط
نمایشـــگاه و بعـــد از آن در
بصری را تثبیـــت و مانا کند.
و شناخت است .بعد از شناخت است
عکسهایـــش بر ایـــن نکته
ناصـــر فکوهـــی در کتـــاب
که او میتواند تصویر یا اثری نزدیک
تکیـــه دارد کـــه چطـــور از
انسانشناســـی هنر به ســـه
به آنچه را در روزگارش میگذشته
یکجایـــی این عمامـــهداران
کارکـــرد هنـــر اشـــاره دارد؛
است ،به آیندگان و اکنونیان ارائه دهد.
از دل مدرســـههای معمولی
کارکرد اقتصادی ،اجتماعی
گزارشی که میتواند دیگری را به من
جدا شده و زیست و مسیری
و سیاســـی .در این سه وجه
نزدیک سازد .منی که نه فرصت دارم
دیگر و رخت و لباســـی دیگر
از کارکـــرد هنـــر ،کارکـــرد
و نه شرایطش را تا او را بشناسم و از
را برگزیـــده و بعدها صاحب
اجتماعـــی آن محـــل تامل
زیست او آگاهی به دست بیاورم
ادبیـــات و دغدغههـــای
جدی است .هنرمند در این
د یگـــر ی می شـــو ند .
نـــوع کارکرد بایـــد به محیط
دغدغههایـــی که آنهـــا را در شـــکل زندگی و نوع
و انســـان نزدیک شـــود ،بـــه نوعی بیـــش از هر
بهره بـــردن آنهـــا از شـــرایط زمانه خود بـــا دیگر
چیـــز هنر او یک بهانه ارتباط و شـــناخت اســـت.
اقشـــار جامعه متفـــاوت میکند .جایز توانســـته
بعد از شـــناخت اســـت که او میتوانـــد تصویر یا
در نمایشـــگاه خـــود در گالری  AGمـــا را در برابر
اثری نزدیک بـــه آنچه را در روزگارش میگذشـــته
ســـوژهای قرار دهد که هم بکر اســـت و هم سخت
اســـت ،به آیندگان و اکنونیان ارائه دهد .گزارشی
و دیریاب اســـت و هـــم میتواند ایـــن فاصلهها را
کـــه میتواند دیگـــری را بـــه من نزدیک ســـازد.
در جامعـــه از میان بردارد اگـــر و تنها اگر به خوبی
منـــی که نه فرصـــت دارم و نه شـــرایطش را تا او را
به معنـــای عکسهـــا توجه شـــود.
بشناسم و از زیســـت او آگاهی به دســـت بیاورم.
کاش ایـــن نمایشـــگاه بـــه نوعـــی فراگیرتـــر
کارکردی که بـــه قول فکوهی جامعـــه را میتواند
میتوانســـت به جامعـــه عرضه شـــود و چه خوب
از غیرشـــفاف بودن ،پنهان و غریـــب بودن با خود
که کتاب این مجموعه به لطف نشـــر نظر منتشـــر
و دیگـــری بیرون کشـــیده و تفکـــر را از تکبعدی
شده است .قشـــر پردهپوشـــی که در قرن بیستم
بودن نجات دهد .نمایشـــگاه عمامهداران ،زندگی
همچنان عارفانه و زاهدانه زیســـت میکند و جایز
طلبههای جـــوان کاری از بهزاد جایـــز در گالری
به نوعـــی پردههـــا و دیوارهای ســـترگ حجرهها
 AGبـــه نوعـــی دســـت روی چنین کارکـــردی از
را بـــرای به تصویر کشیدنشـــان کنار زده اســـت.
هنر خاصه عکاســـی گـــذارده اســـت .کارکردی
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چه تلخ شروع شد این بهمن

یک تماس کوتاه ،یک خبر « ...دکتر علی
صارمی درگذشت ».خبر تلختر از این هم
میشود؟ صبح شنبه دلگیرتر از این هم
داریم؟ از لحظهای که خبر را شنیدهام،
چشمهایم شده چشمه اشک .در ماتی
کاوه فوالدینسب
و محوی پشت پلکهایم صحنههایی رژه
میروندکهشخصیتمحوریشانعلیصارمیاست؛تویکالسهای
دانشکده ،توی دفتر کارش ،اینطرف و آنطرف در سخنرانیها و
جلسهها .در تمامشان ،دکتر صارمی لبخند میزند ،اصال یک آرامش
عجیبی دارد ،همیشه داشت؛ از آن آرامشهایی که در فضا پخش
میشوند،ازآنآرامشهاییکهدردلهاتکثیرمیشوند.دلممیخواهد
دستم را دراز کنم و دستش را به گرمی بفشارم.
معمارها ستاره نیستند .حاال حتما خیلیها صارمی را نمیشناسند و
نمیدانندایشانیکیازمعمارهایمهموتاثیرگذارزمان همابودهاند-هم
درحرفه،همدرنظریه،همدرآموزش-ازآنآدمهایچندظرفیتیایکه
معلومنیستحاالبایدچقدرزمانبگذردوابروبادومهوخورشیدوفلک
هم دست به دست یکدیگر بدهند ،تا باز یکیشان در سپهر معماری
ایرانظهورکند.منوهمنسلهایمچهآدمهایخوشاقبالیبودیمکه
توانستیمسرکالسدرسامثالدکترصارمیبنشینیم.چیزیحدود15
سال پیش ،یکی از کالسهایی که با ایشان داشتیم ،طراحی معماری
بود .برای ما ،جوانهای پرشر و شور عصر اصالحات ،حتی همنفسی
علی صارمی هم غنیمتی بود ،چه برسد به اینکه بنشینیم کنارش ،و او
روی طرحهایمان خط بکشد و نظر بدهد .تا مدتها برای اینکه آن ترم
در کالسش باالترین نمره
را گرفته بودم ،به خودم
میبالیدم( .و حاال که
اینجا نوشتمش ،فهمیدم
هنو ز هم میبا لم ! )
درستش این است که
یادی هم بکنم از نیلوفر
محوی ،که آن سا لها
دستیار صارمیبودوچند
سال پیش  -در جوانی -پر
کشید و رفت ،اما یادش
علی صارمی
هنوز و تا همیشه هم
گرامی است .یک روز در همان کالس ،مرحوم صارمی گفت« :بچهها
اینجانمونین.بریندنیاروببینین،بهعلمروزمجهزشین،بعدبرگردین
و به این کشور خدمت کنین ».وای ،که حرفهای آن روزش چه تاثیری
روی کاو ه بلندپرواز آن روزها گذاشت .چند سالی بعد ،روزی خدمتش
گفتم« :دکتر ،کاری کردین که ما بشیم ز گهواره تا گور دانش بجوی!»
لبخندی از سر رضایت روی لبهایش نشست ،زد روی شانهام و گفت:
«چی بهتر از این؟» واعظ غیرمتعظ نبود؛ این کاری بود که خودش هم
کرده بود؛ رفته بود و از محضر بزرگان معماری زمانه -کسانی مثل لویی
کان -بهره برده بود ،اما ماندگار فرنگ نشده و برگشته بود تا پیام را به ما
برساند و چوب دوی امدادی را بسپرد به دستمان.
دکترجانِ همیشهخندان ،با رفتنت جایی در معماری این سرزمین و
جای بزرگتری در دل ما -شاگردانت -خالی شد که هرگز پر نخواهد
شد .من بیقرارم ،اما تو آرامشت ابدی ...
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