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سهیل محمدی

هنگام خروج از خانه ،استفاده از ماسک را فراموش نکنیم.

بلقیس سلیمانی :وظیفه ادبیات
افشای مناسبات پوسیده پذیرفتهشده برای مخاطب است

رمان «پیاده» روایتی ازداستان ناموسکشی است ،برادری که خواهر خود را میکشد .این مسأله همهجا
هست ،تنها کاری که نویسنده میتواند انجام دهد این است که این موضوعات و مسائل را مطرح کند و
جلو چشم بیاورد و در ویترین بگذارد و البته آقایان اجازه بدهند که اینها دیده شود ،یعنی انکار نکنند .باید
نگرشمان را نسبت به زنان و دختران عوض کنیم و آنها را بهعنوان جنس برابر با مرد به
رسمیت بشناسیم و حقوق برابر برای آنها قائل باشیم ،فکر میکنم در این صورت کلی از
مشکالتمان حل شود .ادبیات کارش این است که این مناسبات را به مثابه ناهنجاری
و ارزشهای پوسیده پذیرفتهشده در مقابل دیدگان مخاطب قرار دهد.
بخشی از گفتوگوی این نویسنده با ایسنا

ترجمه دو منظومه بلند
شکسپیر در راه کتابفروشیها

 #من -ماسک -می زنم

یکــی از پرکاربردتریــن
هشــتگهای ایــن روزهــای
هشتـگ کاربــران ایرانــی «ماســک» و
«من ماســک میزنم» اســت .با توجه به باال رفتن
آمــار کرونــا و قربانیانــش در کشــور و توصیههــای
جــدی وزارت بهداشــت بــه اســتفاده از ماســک
بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری ،کاربــران زیــادی
دیگران را به زدن ماســک تشــویق میکنند ،عکس
پروفایلشــان را بــا عکسهــای ماســک دار عوض
کردهاند و البته از رفتار کســانی که ماسک نمیزنند
انتقــاد میکننــد« :میدونم شــاید دیر باشــه برای
ایــن اقــدام ،ولی از امــروز به طرز جدی به کســانی
که در مترو از ماسک استفاده
نمیکنــن تذکــر خواهــم داد.
حــدود  20تــا ماســک هــم در
کیفم گذاشــتم که بهانه برای
طــرف باقــی نگــذارم .فکــر
میکنــم همــه ما باید دســت
بــه کار بشــیم .ایــن کرونــا از
اون مواردی نیســت که بشینیم و فقط غر بزنیم»،
«ببخشــید ولــی دلــم میخــواد اینایی که ماســک
نمیزنــن میگن گرم مون میشــه رو بزنم له کنم
انگار مثالً ما گرم مون نمیشــه و هوای زیر ماسک
ما کامالً مطبوعه« ،».کســانی که در اماکن عمومی
ماســک نمیزنند مانند همانهایی هســتند که در
محیط بسته سیگار میکشند و در صورت شما دود
میکنند .آنها به ســامت شــما بیش از خودشــان
آســیب میزنند .با این افراد مماشات نکنید و آنها
را تحمل نکنید! نگذارید مرگ و بیماری را دیگران
برای شــما انتخاب کنند!»: ،چرا ماســک نمیزنید
وفاصلــه رو رعایــت نمیکنیــد؟ چــرا هــی میگید
وای نمیتونم گوشم درد میگیره ،نفسم میگیره.
ما که ماســک میزنیــم همه این اتفاقــات برامون
میفتــه ولــی رعایــت خودمــون و شــما رو میکنیم

بورس بازها

تحــوالت بــازار بــورس و
خبرهایــش همچنــان جذاب
ماجرا اســت و بازتــاب زیــادی در
شــبکههای اجتماعــی دارد چــون کاربــران زیــادی
اهل بورس و ســرمایهگذاری در آن شــدهاند .دیروز
شــاخص بورس کمی افت کرد ،خبــر ورود نیروگاه
اتمی بوشــهر به بورس و کاهش کارمزد معامالت
منتشــر شد و سیســتم تعدادی از کارگزاریها قطع
بود .همه اینها باعث شــد خیلیها درباره تحوالت
ایــن بــازار در صفحاتشــان بنویســند« :دیدیــد
اینترنــت ســرعتش کمه قطــع و وصلــش میکنی
خوب میشه!؟ ناظربورس هم همین کارو کرد .یه
قطــع و وصل کردخودرو یــک میلیارد صف خرید
شــد .شســتا هم»« ،اگر در جایــی کلماتی عجیب و
تازه شنیدید یا حرفهایی که از آن سر درنمیآورید
بدانید موضوع صحبتبورس است!»« ،یه جوری
همه کارشناسبورس شدن و تحلیل داده میکنن
و ســیگنال ســیگنال میکنــن که منتظرم یــه روزی
همه رو در وال اســتریت ببینــم»« ،بازار امروز موج
اول تقاضــا بخوبــی عرضهها را خنثی کــرد ولی در
همیــن لحظــه فشــار فــروش در بــازار ازســرگرفته
شــد« ،».خــب بــازاربــورس جوری شــده کــه حتی
نیســان آبی هــم ،االن قرمــزه»« ،بهخاطر مشــکل
آنالینها و کارگزاریها خیلیا نتونستن امروز شبندر
روی قیمت مناســب بخرن .کســی هم پاســخگوی

پــس هی نیایــد بگیــد :وای چهجوری تمــام مدت
با ماســک و دســتکش کار میکنی؟ «االن وقت ادا
درآوردن نیست»« ،کال آدمهای ماسک بزن وقتی
دارند میرند ســرکار تو خیابون و کوی برزن ماســک
میزنند بعد که میرســند به یه محیط بســته (سر
کار ،خونــه دوستهاشــون ،قــرار جلســه ،فامیــل)
ماســک رو درمیارنــد میزارند تو جیبشــون دوباره
وقتــی دارند میرند بیرون میزنند رو صورتشــون.
در صورتی که قاعدتاً باید برعکس میبود»« ،هنوز
۱۵تیرمــاه که اســتفاده از ماســک قرار اجباری بشــه
نشــده قیمت ماســک از ۹۰۰تومن شــده  ۱۸۰۰تازه
اکثر داروخونهها هــم میگن نداریم»« ،دختر فالن
آشــنا خــودش تو بیمارســتان
پرســتاره ،کالً ماسک نمیزنه
چــون خوشــش نمیــاد حتــی
تــو بیمارســتان .معلوم شــده
علت بیاشــتهایی و بدن درد
شــدید پدرش کرونا بوده .این
خانــواده به همــراه جمعیت
زیادی ،عروسی هم رفتن .چی بگه آدم االن؟»« ،سر
کالس میگم چرا ماســک نمیزنــی؟ میگه اعتقاد
ندارم! به ویروس اعتقاد نداری یا به مریض شدن؟
آدم میمونه این جواب های دندون شکن رو کجای
دلــش بــذاره!»« ،کمترین و حتمیتریــن وظیفه ما
نسبت به کادر بهداشت و درمان و سایر همشهریان
این اســت که ماسک بزنیم« ،».من ماسک میزنم
بــرای محافظت از تمــام پدر و مادرایــی که بیمارن
و ایــن روزا مجبــورن بیشــتر تــو خونه بمونــن و تنها
دلخوشــی و تکیه گاه بچه هاشــونن ..تو هم ماسکتو
بزن»« ،مســئولینی که قــراره از هفته آینده ماســک
زدن رو اجبــاری کنید...تدبیــری برای تهیه ماســک
ســایز کــودک و نوجــوان بیندیشــید لطفــاً! ۱۰مــدل
ماسک از دستگاه دوز تا دست دوز
اندازه بچهها نمیشه».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

ضرر این همه از ســهامدارا نیســت که یا نمیتونن
بفروشــن یا نمیتونــن بخرن .بزرگترین ریســک
بازار ایران همین مشــکل زیرساختهاشــه»« ،اگر
میخواهیــد در بازار ســرمایه موفق شــوید یک کار
ســاده ولی خیلــی مهم رو یاد بگیریــد ،جای خرید
و فــروش رو بــا هــم اشــتباه نگیریــد .االن فرصــت
خرید هست نه فروش ،بهترین کار خرید پلهای در
منفیهای این چنینی و اگر کســی که اینرو متوجه
بشــه خیلی میتونه پیشــرفت کنه»« ،چه مقاومتی
میکنــه ایــنبــورس در رد کــردن  1/5میلیــون!»،
«چندیــن ماهه کــه فروشــندگان ســهام دربورس
خیلــی زود پشــیمون میشــن .امــا این پشــیمونی
ظاهراً هیچ وقت براشون درس عبرت نمیشه که
نمیشــه« ،».و باز ملت هیجانی و همیشه درصف
ایــران اینبار همگی رفتن صف فروش ســهم ها»،
«اساســاً بجــز چنــدکارگــزاری بــورس کــه بهدنبال
توســعه هســتند ،الباقــی صرفــاً دغدغه ســبدهای
شــخصی خودشــان و خــواص را دارنــد .کاهــش
کارمــزد صرفــاً بهانــهای شــد بــرای خلــوت کردن
شرکت و البته ،همین مبلغ کاهش را هم در بیشتر
مواقــع حــق داللــی ســبدهای بــزرگ میدهند،».
«گویــا بهــارکارگزاریهــایبــورس هم داره به ســر
میرســه ،هم از طرف کاهش کارمزد هم برداشتن
انحصــار مجوز .شــاید بعد از این یکــم به فکر ارائه
خدمت بیفتن».

سیدعلی صالحی

ازیونانباستانبیاموزیم

وقتــی کرونــا آمــد ،همه تصــور کردنــد بــا یکی دو
یکی از هفته ماندن در خانه مشــکل حل میشــود .وقتی
هزارتا کرونــا آمد ،همــه تصور کردند با گرمتر شــدن هوا،
ایــن ویــروس نکبت راهــش را کج میکنــد و برای
همیشــه پایــش را از زندگــی مان بیرون میکشــد!
اما ...کرونا همچنان با ماست و همچنان زندگیها
و کســب وکارها را تهدید میکند .یکی از مشــاغلی
پیام فروتن
که مســتقیماً تحت تأثیــر این بیمــاری فراگیر قرار
طراح و استادیار
ً
گرفته و پیکر نحیف و آســیبپذیر آن را کامال از کار
دانشگاه تهران
انداخته ،تئاتر اســت .پیکری که پیــش از این نیز از
کلــی بیماریهــای زمینهای رنج میبرد .ســالنهای تئاتر ،مدتهاســت
تعطیل شدهاند و حاال شاید یکی یکی بازگشایی شوند .اما واقعاً اولویت
چه تعداد از مردم تئاتر اســت ،که ریســک تماشــای آن را به بهای مبتال
شــدن به کرونا به جان بخرند؟! در نخســتین روزهای فراگیری کرونا باور
بســیاری بــر این بود کــه کرونا زمــان و تاریــخ را به عقب برده اســت .چه
عبارت زیبا و تأمل برانگیزی! آیا از همین عبارت عصر کرونایی نمیتوان
استفاده کرد و به راه حلها اندیشید؟
تئاتــر ،متعلــق بــه یونان باســتان اســت .زمانــی که ویــروس ولنــگاری و
هرجومــرج در یک روز از ســال بــه جان آتن میافتاد و بــه بهانه برگزاری
م شأن
جشــنواره ســاالنه دیونیزوس ،در یک روز از ســال ،برده و ارباب ه 
یکدیگــر میشــدند و چه بالهــا که بــردگان بر ســر اربابــان نمیآوردند و
چه آشــوبها که در آتن رخ نمیداد .بدیــن ترتیب فضای محصوری به

«تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی» عنوان کتابی است
کــه با همکاری نشــر نیلوفر چاپ نخســت آن چندین
یادداشت
ســال قبل در اختیار عالقــه مندان قــرار گرفت .کتابی
کــه افتخار این را داشــتم کــه زمان انتشــارش زنده یاد
ابوالحسن نجفی هم در جلسه نقد و بررسی آن حضور
داشته باشند .حاال ویراست دوم این کتاب قرار شده با
همکاری همین مؤسســه نشــر وارد بازار نشــر شود ،در
امید طبیبزاده
این کتاب در خالل بررســی یک هزار قطعه به بررسی
زبانشناس
وزن شــعر در این ســبک و قالب پرداخته شــده است.
و استاد پژوهشگاه
علوم انسانی
زمانی که این کتاب منتشر شد هنوز با آثار چندان قابل
و مطالعات فرهنگی
توجهی در این زمینه روبهرو نبودیم ،اما خوشــبختانه
طی این ســالها خود من به شــخصه از انتشار پنج -شش کتاب خوب دیگر با
همین محور موضوعی روبهرو شده ام؛ از همین رو تالش کردهام تا از آنها هم
در پربارتر شــدن کتابم بهره بگیرم و به همین جهت به ســراغ ارائه ویراســت
تازهای از آن رفتم .اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریمهای حاکم بر کشورمان
و حــاال هــم محدودیتها و مشــکالت بیشــتری که کرونا ســبب شــده بیش از
پیــش عرصــه را بر صنعت نشــرتنگ کرده اســت .به همین جهــت امیدوارم
زودتــر امــکان انتشــار آن فراهم شــود؛ مراحل انجام ویراســت دوبــاره و حتی
بازبینی کتاب انجام شــده و مدتی اســت که آن را به ناشــر ســپرده ام.از جمله
کتابهای خوبی که برای ویراســت دوباره کتاب از آنها اســتفاده کرده میتوان
بــه کتاب «ریتــم کودکانه در ایران» اشــاره کرد کــه دربردارنده آرای تــازهای در
حوزه موســیقی اســت .افزون بر مخاطبان جدی ادبیــات و آنهایی که در زمره
دانشــجویان این رشــته قرار دارند به گمانم این کتاب مناسب هر فردی است
که به کســب اطالعات بیشــتر درباره وزن شــعر عالقهمند باشــد .نکته جالب
توجهــی کــه میتوانم در توضیح بیشــتر این کتاب به آن اشــاره کنم؛ تصحیح
و شرحنویســی بر تک تک قطعههایی اســت که آورده ام .شــاعران جوانی که
خواهان فعالیت جدیتر در عرصه ادبیات هستند هم میتوانند به سراغ این
کتاب بیایند؛ در «تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی» آن شعرهایی که بهعنوان
نمونــه از میــان ســرودههای شــاملو در رده اشــعار عامیانه قــرار میگیرند هم
آوردهام ،همچون «پریا» و «دخترای ننه دریا» .البته نه تنها از شــاملو ،از دیگر
شــاعران معاصر همچون فــروغ فرخزاد هم قطعاتی نظیــر «علی بونه گیر»
هــم در ایــن کتاب آمده اســت .اما چرا این کتاب برای شــاعرانی حتی در دیگر
ســبکها هم مفید اســت؟ مطالعه آثاری از این دست به شاعران در شناخت
هر چه بیشتر شعر و حتی انتخاب انواع وزنها کمک میکند .اما کتاب دیگری
که قرار است چاپ نخست آن تا یک ماه با همکاری نشر چشمه منتشر شود،
«ترجمهای از  2شــعر شکســپیر» نــام دارد .یکی از عالقــه مندیهای جدیام
مطالعه و بررسی آثار به جای مانده از این شاعر مطرح و اثرگذار جهانی است.
کتابی که به آن اشاره شد دو منظومه شکسپیر را شامل میشود که همراه آنها
تفســیر و توضیحاتی هم درج شــده اســت .نکته قابل توجه درباره این کتاب را
میتوان در این دانست که نخستین مرتبهای است که در کشورمان ترجمه این
دو منظومه عرضه میشود .حدود دو سال قبل ،منظومهای غیرنمایشی از این
شاعر و نویسنده شاخص انگلیسی زبان با همکاری نشر نیلوفر ترجمه و منتشر
کــرده بــودم و حاال درصدد ترجمــه دو منظومه بلند مهم از ویلیام شکســپیر
برآمدهام که «ونوس و آدونیس» و «تجاوز به لوکرس» را شــامل میشــود .کار
این کتاب تقریباً به نیمه رسیده است و امیدوارم با وضعیت حاکم بر نشرمان
چندان در انتظار فراهم شدن شرایط نشر باقی نماند.

نمایشــگاه عکسهای فیلــم «درخت گردو»
عکس بهکارگردانی محمدحســین مهدویــان که در
نوشت جشــنواره فیلــم فجر  ۹۸درخشــید بــه بهانه
ســالروز بمباران سردشــت ،در خانه هنرمندان ایران افتتاح
شــد .ایــن عکسهــا مجموعــه تصاویــری اســت کــه مجید
طالبــی در جریــان ســاخت «درخت گــردو» گرفته اســت.
پیمان معادی بازیگر این فیلم در متنی به مناسبت برگزاری
نمایشــگاه نوشــت« :ثبــت ایــن لحظــات مــا را بــه واکنش
وامیدارنــد که چگونه به یاد بیاوریم که بــه یاد آوردن وظیفه
آنهایی است که آنجا نبودهاند ،آنهایی که ندیدهاند و آنهایی
که حتی نشــنیدهاند .باشد که با دیدن این عکسها ،لحظاتی
چشمانمانراببندیم،گوشمانراببندیموزبانمانراببندیم.
مگر خیال ،ابعاد تاریکی فاجعه را برایمان کمی روشن کند».
این نمایشگاه تا  ۲۳تیرهمه روزه (به غیر از شنبهها) از ساعت
 ۱۵تا  ۲۰برپاست.

حال همه ما خوب است
ماللی نیست جز
گم شدن گاه به گاه
خیالی دور
که مردم به آن شادمانی
بیسببمیگویند
حال همه ما خوب است
اما تو باور نکن ...

نــام تئاتــرون (محل دیدن) به وجود آمد تا بتوانــد به این نظام بینظم،
شکل داده و آن را قاعدهمند کند .حاال دیگر آتن شب را با آرامش سپری
میکــرد و خــود را از ویــروس تاراج حفظ کــرده بود .حاال ویروســی ب ه نام
کرونــا آمده که برعکس ویروس دوهزار و هفتصد هشــتصد ســال پیش،
تمایلــی به فضــای آزاد نــدارد .او قربانیان خــود را از میان کســانی که در
فضای بســته جمع میشــوند انتخاب میکند ،پس الزم اســت به بیرون
و به هوای آزاد شتافت.
شــاید یکــی از بهتریــن راه حلهــای اجــرای تئاتــر در این زمانــه ،اجرا در
تئاترونهایی باشد که اتفاقاً در تهران کم نداریم .تئاترونهای پارکهای
جمشیدیه ،نیاوران ،صبا ،ساعی ،آب وآتش ،جوانمردان و ...از جمله این
فضاهای نمایشی هستند .هوا هم که عالی است و برای اجرای شبانگاهی
در فضای باز بســیار مناسب اســت .ضمن آنکه تئاتر امروز ما میتواند از
ایــن تهدید اســتفاده کرده و آن را بــه یک فرصت برای کشــاندن تئاتربه
بطن شهر استفاده کند .شاید اجرای نمایشنامههای یونان باستان یا آثار
کالســیک دیگر در این اماکن بتواند جذاب باشــد .حتی آثــار مدرن را نیز
میتوان در تئاترونها به روی صحنه برد .اجرا در فضای باز و در گسترهای
وســیع -با حفظ فاصله اجتماعی  -میتواند ریسک ابتال به این بیماری
را بشــدت کاهش داده و همزمان مســکنی برای درد بیــکاری هنرمندان
هنرهــای نمایشــی به شــمار آید .تنهــا امیــدوارم این دســت از اجراهای
فضــای باز ،به لودگی و مضحکه یا جذب مخاطب به هر قیمت کشــیده
نشود؛ که در این صورت نمونههای مناسبتی و صداوسیمایی آن را بسیار
دیدهایم و اندوهی دیگر بر مصائب موجود تئاتر اضافه خواهد شد.

قدم زدن در
کوچه پسکوچههای بوشهر


اولین باری که صدای الریان را شنیدم ،توی یک
چی
اتوبوس بود که داشت میرفت سمت سنندج.
بشنویم
پیش از آن هم با گیتارش زده بود و خوانده بود،
اما انگار که صدایش را نشنیده بودم .توی مسیر
تهــران تا ســنندج ،الریان هر از گاهی گیتــار را از
جلدش بیرون میآورد ،آرام رعشــهای به سیم
میانداخــت و زیر لــب چیزی زمزمــه میکرد،
طوری که فقط خودش بشــنود ،طوری که فقط
خــودش لذت ببــرد ،انگار که گیتــار و آن زمزمه
پژمان تیمورتاش
سیگاری باشد که باید سروقتش دود شود.
نویسنده
و کارگردان
محمد الریان خواننده و یکی از ترانهســراهای
گروه «سیریا»ســت .بوشهری است و آنطور که میگویند توی بوشهر
مردم به شادی و موسیقی معتادند ،همانطور که الریان و گروه سیریا
به خواندن و سازهایشــان .شاید همین تفاوت است که «میزدوتایی»
را تافتــه جدابافته خیلی از آلبومهای موســیقی هم نســلاش در این
سالها میکند.
آلبومــی شــامل دوازده قطعــه
کــه شــاید معروفتریــناش
«قطعه شــعر یــادم َر» باشــد که
در فضــای مجازی ســر و صدا به
پا کردهاســت ،اما این گروه پیش
از آن قطعههــای دیگــری مثــل
«هــوار» یــا «میز دوتایــی» را هم
منتشر کرده بودند.
آنطور که خود اعضای گروه میگویند سیریا از رفاقت زمان مدرسه
شــکل گرفتهاســت؛ از رفاقت و همنــوازی تا اجرای زنــده و حاال هم
آلبوم .لحن و لهجه بوشهری و خالصی کالم که در ادبیات موسیقی
جنــوب از ابراهیم منصفی تا همین ســیریا و گروههای دیگری مثل
«داماهی» جاری بوده ،باعث شــده که آدم همــراه با صدای الریان
نــاز ســازهای جــاری در متن موســیقی ،راهی بوشــهر شــود و توی
و ِ
کوچه پس کوچههایش قدم بزند .نمیدانم شاید باید قبل از اینکه
پیشنهاد گوش دادن آلبوم میزدوتایی از گروه سیریا را میدادم باید
بوشهر را الی این سطور میساختم .هرماش را واژه میکردم و شور
مــردماش را فعــل .بایــد جملههایــم را توی کوچه پــس کوچههای
شــهری ســر و شــکل میدادم که حاال به لطف احســان عبدیپور و
داستانهایش خوب میشناسماش و حروفم را با سنج و دمام ورز
میدادم تا شــبیه شهری شــوند چسبیده به دریا که سراسر موسیقی
اســت و شــور و ادبیات .خورشــید در بوشهر ســخاوتمندانه به زمین
میتابد و همه چیز را غلیظ میکند .رنگ پوست را گندمگون میکند
و به غذاها عطری فراموش نشدنی میدهد .واژهها را جاندار میکند
و ســازها از نیانبــان و بوق گرفته تا نی جفتی وحشــیتر مینوازند و
چــارهای جــز «لرزانــدن» بــرای آدم نمیگذارنــد .میزدوتایــی هــم
محصول همین غلظت است .شاید خیلی بومی نباشد و نسبت به
باقی چیزهایی که از بوشــهر شنیدهایم رنگ و بوی ادبیات جاری در
منطقه را نداشــته باشد ،اما بوشــهری را با خودش دارد که بچههای
دهه هفتادی سیریا در آن زندگی کردهاند.

 10ëëتیر
به نام
صــد و ســومین روز از ســال  99کــه البته
تاریخ
مصــادف اســت بــا  30ژوئــن میــادی،
عالوه بر ســالروز تولد و درگذشــت هنرمنــدان و چهرههای
ادبــی و فرهنگــی یــک مناســبت دیگر هــم دارد .نخســتین
چاپ کتاب مشهور «بربادرفته» سال  1936در چنین روزی
منتشر و توزیع شد و مارگارت میچل نویسنده آن به شهرت
رســید« .بربادرفتــه» همچنــان پرخوانندهتریــن داســتان
در امریکاســت هرچنــد کــه ایــن روزهــا فیلــم آن بهدلیــل
اشارههای نژادپرستانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
ëëتولدها:
محمد اســحاق بلوچ نســب :دوتار نواز
مشــهور اهــل سیســتان و بلوچســتان
امروز هفتاد و ســومین ســال تولدش را
جشــن میگیرد .او عــاوه بر نوازندگی،
آهنگســازی هم میکند و مدیر انجمن موســیقی چابهار و
گروه ساحل مکران است .موسیقی نواحی ایران و آوازهای
رضوی ایران زمین از آلبومهای اوســت .البته بلوچ نســب
در بســیاری از آلبومهای موسیقی بهعنوان نوازنده حضور
داشته است.
هرمــز هدایــت :بازیگــر قدیمــی تئاتــر و
تلویزیــون ســال  1324در چنیــن روزی
بــه دنیــا آمــد .او از جوانی تئاتــر را دنبال
کــرد و ســال « 1345گــروه تئاتــر پویــا» را
همراه دوســتانش راهاندازی کرد و یک سال بعد در اولین کار
حرفــهای اش همراه علی نصیریان و عزتاهلل انتظامی روی
صحنه رفت .او نمایشهایی چون «هفت کردار» و «چایخانه
باغ پریــان» را کارگردانی کرده و در نمایشهایی چون «تنبور
نــواز»« ،تاجــر ونیــزی»« ،دیــو پــری» هم بــازی کرده اســت.
هدایــت در برنامههــای مخصوص کــودک و نوجوان دهه 60
و  70فعال بود و صدای او را در ســریال «خانه مادربزرگه» به
جای شخصیت محبوب هاپوکومار شنیده اید.
مهــدی پاکدل :بازیگر جــوان و محبوب
ســینما و تلویزیون ایران امروز  40ساله
میشــود .مهدی پاکدل که هم عکاس
اســت و هم در موسیقی دستی دارد در
فیلمهایی چــون «چهارراه اســتانبول»« ،تنگه ابوقریب»،
«ماجرای نیمروز»« ،دایره زنگی» و در ســریالهایی چون
«اولیــن شــب آرامش»« ،ما چنــد نفــر» و «کیمیا» حضور
داشــته اســت .مدتــی پیــش نمایشــگاهی از عکسهــای
مهــدی پاکدل برگزار شــد کــه مورد توجه قــرار گرفت .این
روزهــا ســریال «هم گنــاه» را با بــازی او در شــبکه نمایش
خانگی میبینید.
احد ده بزرگی :شــاعر آیینی ایران ســال
 1328در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد.
او از کودکــی و نوجوانــی اشــعار آیینــی
میســرود و پیــش از پیــروزی انقــاب
انجمــن ادبی حافــظ را تشــکیل داد که
پس از سال  57با نام انجمن ادبی شاعران انقالب اسالمی
کارش را ادامه داد« .نی نوای نینوا»« ،سرود سحر»« ،خطبه
خون» و «آرزوی کربال» از مشهورترین آثار اوست.
 سالروز تولد غالمحسیننورینگارگر ،مهردادرضاییبازیگر،
حمیــد احمدی شــاعر ،رضــا جمالــی حاجیانی شــاعر ،ابراهیم
شیری داستان نویس ،محمد قهرمان شاعر ،حمید مرادی شاعر،
کرامت یزدانی داســتان نویس ،محمد سیمزاری بازیگر ،فاطمه
صمصامی بازیگر و کارگردان ،ویلیام وایلر کارگردان امریکایی و
چارلز التن بازیگر انگلیسی هم امروز است.
ëëدرگذشتها
ســهراب شهیدثالث 7 :تیر و همزمان با
تولد کارگردان موج نوی ســینمای ایران
دربــاره او نوشــتیم و خواندیــد .امــروز
ســالگرد درگذشــت اوســت .کارگردانی
که همچنان «طبیعت بیجان» و «یک
اتفاق ســاده» ای که ســاخت مورد توجه هنردوســتان است
و بــه گفتــه آیدیــن آغداشــلو مردم گریــزی بود که مــردم را
دوست داشــت .شهیدثالث ســالهای پایانی عمرش را در
ایران نبود و پس از اینکه نتوانســت در آلمان و چکســلواکی
آن زمــان اقامت بگیرد و زندگــی کند به امریکا رفت و دیگر
هم فیلمی نســاخت .شهیدثالث ســال  77در چنین روزی
براثر عود کردن سرطان روده در شیکاگو درگذشت.
الیق شــیرعلی شــاعر اهــل تاجیکســتان  20ســال پیش در
چنین روزی درگذشت.

