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فیروزه مظفری

بحـــــــــــــــــث قــرارداد مــارک
ویلموتس ســرمربی تیم ملی
ماجرا فوتبــال و جریمهای کــه ایران
باید برایش پرداخت کند همچنان جنجالی اســت.
بخصــوص بعد از حضور مهــدی تاج در تلویزیون و
حرفهایــی که درباره این قرارداد زد و گفت جریمه
را پرداخــت نمیکنــد .همــه اینهــا باعث شــد موج
تازه از حمله به تاج در شــبکههای اجتماعی شــکل
بگیرد« :اگه معلم کســی را دعوا میکرد آن شــاگرد
بــا پررویی میگفت :آقا فقط ما نبودیم ،شــما فقط
ما ر و میبینی! حاال کارمهدی تاج اســت که میگه:
در ایــن کشــور چقدر تصمیمــات بد گرفته شــده که
مضراتــش خیلــی بیشــتر از ایــن بــوده؟ چقــدر ارز
 ۴۲۰۰تومانی رفته و هیچی هم برنگشته،».«اینکه
مجری تلویزیون به مهدی تاج بگه بیکفایت ،جرم
محسوب میشه و پیگرد قضایی داره .اما اگر مهدی
تــاج  ۸میلیون یورو پــول مملکت رو به فنــا بده ،یه
اتفاق ســادهس»« ،تاج اومــده و برای دفاع از گندی
کــه در مورد قــراردادویلتمــوس زده ،از برنامه نود و
عــادل فردوســیپور مایــه گذاشــته که چــرا حذفش
کردیــن .آقــای مهدی تــاج ،ب ه جــای ماســت مالی

تصویرسازی :محمد عباسپور

به من چه؟

از روز پزشــک خداحافظــی بامیــوه زندگیشــون
بــود« ،».امســال روز پزشــک بیشــتر از تبریــک
تســلیت داره« ،».یاد همکاران پزشک و پرستار و
سایر بخشهای درمانیمون که بر اثر کرونا امسال
از دســت رفتن گرامی باشــه»« ،کلمه پزشک منو
یاد اون دکتر پاکســتانی درمانگاه ســپاه میاندازه
که وسط جنگ اومده بود شهر جنگ زده و بدون
دارو کرمانشــاه ،تــوی
کیفــش جنتامایســین
داشــت و خواهــرم رو
با همون جنتامایســین
از مــرگ حتمی نجات
داد»« ،روز پزشــک
تکتــک
مبــارک
پزشکانی که اشک درد
مــا رو تبدیــل به اشــک
شــادی کــردن« ،».روز
پزشک رو به انترنهای
مملکــت کــه بــا ۵۰۰
 ۶۰۰،تومــن ،هفتــهای
راحت  ۹۰ ،۸۰ســاعت
شــیفت میــدن تبریک
میگم .قهرمان شمایید»« ،مدتیه کسوت پزشکی
دیگه اون روپوش ساده سفید سمبولیک نیست،
جاشــو داده به این لباســای بدقلق و کالفه کننده.
میخوام روز پزشــک رو به همــه اونایی که تو این
مدت بدون چشــم داشتی سختیهای این جامه
روز
جدید رو تحمل کردن تبریک بگم»« ،امسال ِ
بغض فروخــورده میگذرونیم»،
پزشــک رو با یه ِ
«روز پزشــک و بــه همه اســتادان و بزرگانی که در
ایــن راه عمر خودشــونو گذاشــتن تبریــک میگم.
به همه پزشــکایی که به حــرف و درد بیمار گوش
میکننــد .همه پزشــکایی که بیمار خودشــونو به
چشــم اســکناس نمیبینند .پزشــکایی کــه برای
بیمــار خــرج الکی و عمــل الکی
نمیتراشن».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

کــردن به فکــر حــل مشــکل و پرداخت پــول باش،
موقــع عقد قــرارداد با ویلموتس رئیس فدراســیون
شــما بــودی»« ،آقــاى تــاج در پاســخ بــه اینکــه آیــا
خسارتویلموتس باید از اموال شما پرداخت شود
گفته مگر وزرا و دیگران خســارت اشــتباه را دادن که
من بدهم! همیشــه یک شــروعی هست امیدواریم
جنــاب آقــایرئیســى ریاســت قــوه قضائیه دســتور
محاکمه دهد تا هزینه اشــتباه ایشان از جیب مردم
پرداخــت نشــود« ،».کاش یــک درصــد روی زیــاد
مهــدی تــاج و رفقا را من داشــتم صرفاً بــرای دفاع
از حقــوق حقه خــودم در کار و زندگی .اومده جلوی
دوربین نشسته گفته داستان ویلموتس به من چه»،
«مهدی تاج« :من بیکفایت نیستم .بیکفایت اون
مجری اســت که برنامهای با  3میلیون اساماس را
به برنامهای با  400هزار نفر مخاطب رساند!» من از
صحبتهای آقای تاج قانع نشدم االنم برام سؤاله
که اوکی ،میثاقی از نظر شما بیکفایت و برنامهاش
کــم بیننــده ولی شــما چرا رفتیــد تو برنامــهاش؟»،
«شــاهبیت جمالت مهدی تــاج؛ اونجا بود که گفت:
«حــاال یه اشــتباه هم ما کردیــم!» .چقدر تلــخ و در
عین حال ،چقدر آشنا».

برپایی مجازی جشنواره ،میتواند پتانسیل خوبی برای گستردهترکردن مخاطبان سینمای
کودک و نوجوان هم باشد .روایت نوجوانان از بیماری کرونا یکی از محورهای المپیاد
فیلمسازی است .کرونا تجربه ترسناکی است ،اما دنیای جذابی برای روایت دارد .بچههای
۱۸ساله فرصت دارند بدون کوچکترین ترسی از قضاوت ،دنیای خودشان را با ما تقسیم کنند
و چه چیزی بهتر از این وجود دارد؟

از صحبتهای این فیلمساز
با جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

نمایش کسوف؛ تأکیدی بر ناامنی جهان
هنــر ،فراتــر از مرزهــا خلــق
میشود و میخروشد .وطن
پیادهرو هنرمنــد جهــان اســت و از
همیــن همجهانی اســت که
هــر کجــا دردی هســت ،هنر
به درمانش میکوشــد .همه
ما این ســالها ،هممصیبت
مردمان همزبان و همســایه
ارمغانبهداروند خویــش در افغانســتان
شاعر بودهایم و با دردهایشان درد
کشــیدهایم و در دردهایمان البته شریک بودهاند.
هنــر ،تبلور این همجهانــی بوده اســت و تئاتر که
رســانه رســای روزگار ماســت بارها به خلق آن بر
صحنــه همت کــرده اســت .از این میــان نمایش
«کســوف» کــه به نویســندگی و کارگردانــی «ایوب
آقاخانــی» روایتگــر زندگــی مــردی افغان اســت
کــه با زنــی ایرانی ب ه نــام ثریا ازدواج کرده اســت.
بیوقت نیست اگر به تماشای دوباره این نمایش
که در بستر تماشــای آنالین قرار داده شده است،
آرزومند آرامش و آســودگی مردمان آن سرزمین
دیرین باشیم.
همیشــه کسی که تو را میخنداند و میگریاند،
رفیق نیست! یک شکل رفاقت هم به فکر فرو
بردن است .تعارف به دیدن دیگران و دیگران
را خویــش دیــدن .خاصــه آنکــه ایــن دیگران،
همســرزمین و همزبانهــای دیــروز تــو و هــم
زبانهــای امروز تو باشــند .نمایش «کســوف»
ایــن چنین رفاقتی با مخاطــب خود دارد .درد
اگرچه درد یک همزبان افغانی است اما آنچه
بیشــتر ما را به فکر فرو میبــرد ،درد بیوطنی
اســت .مالقات با «میوَند» کســوف ،مالقات با
همــه مردمانی اســت که آتش جنــگ ،خرمن
آســایش و آرامش آنها را شعلهور کرده است،
مالقات با عشقهایی است که حتی جنگ هم
نتوانست منکرشــان باشد .مالقات با «ثریای»

ضیا صفویان

#روز_پزشک

اول شــهریور و روز پزشــک
امســال با شــرایطی کــه کادر
هشتـگ
درمــان دارنــد متفــاوت بود.
ســختیهای ایــن چنــد مــاه و حجــم بــاالی کار و
کشته شدن بسیاری از پزشکان براثر بیماری کرونا
باعث شد خیلیها روز پزشک را تبریک بگویند و
به این بهانه از پزشکان تشکر کنند ،از سختیهای
کارشــــــــــان بنویســند
و مشکالتشــان را
یادآوری کنند« :امسال
روز پزشک روز متفاوتی
اســت ،در حالــی بــه
اســتقبال ایــن روز مــی
رویــم کــه در ســوگ
بســیاری از مدافعــان
ســامت نشســتهایم.
کادر درمــان نشــان
دادنــد آنجــا کــه الزم
اســت بــا جــان خــود
میآینــد .بــه احتــرام
تمام جانباختگان کادر
درمــان ایســتاده کاله
از ســر برمــی داریــم»« ،روزپزشــک رو نمیخواد
تبریــک بگید ،عوضــش بــه کلکادر درمان رحم
کنیــد و ماســک بزنید و تــوی خونههــا بمونید،».
«روز پزشــک بر تمام همــکاران مبارک خصوصاً
آنهــا کــه«در ســکوت» بــه تــن و روان انســانها
خدمت میکنند .فحشها را میشنوند و سکوت
میکنند .نقدها را میشنوند و بهکار میبرند .آنها
که شغل خود را نه وسیلهای برای مال اندوزی که
راهی جهت انســانیتر زیستن میبینند .پزشکی
هنوز شغل شریفی است همچون تمامی مشاغل
شــریف»« ،دختــر  ٨ســاله اســتاد زنان دانشــگاه
علوم پزشــکی اصفهان بهعلت کرونا فوت شــد.
سهم دکتر فهمیه ثابت فوق تخصص انکولوژی
زنان و دکتر کیوان محمودی فوق تخصص قلب

به پاس قدردانی از پزشکان مشفق و متعهد

مرضیه برومند :کرونا دنیای جذابی برای روایت دارد

کســوف ،مالقــات بــا مادرانــی کــه امیدوارانــه
انتظار کشــیدند و امیدوارانه انتظار میکشــند.
یک ســوی این صحنه ،مردی افغان اســت که
بیپروا ،زن ایرانی آن ســوی صحنه را دوســت
دارد و ســوی دیگــر صحنــه ،زنــی اســت که در
آرزویی دور ،عشــق وطن و گلی گمشده راضی
به هجرت نمیشود .کسوف تأکیدی بر ناامنی
جهان امروز اســت .انسان روزگار ما آن قدر بال
دیده اســت که دربــه در چند مترمربــع آزادی
باشــد! ایــن چنــد متــر گاه میتوانــد خط صفر
مرزی باشــد .خطی که آشــکارا بایــد هویتت را
آن ســوی و ایــن ســوی مــرز بگــذاری و خودت
نباشــی« .کســوف» ،بازجویــی از مــرد و زنــی
اســت که زیــر نوری گزنده بــه صدایی حملهور
پاســخ میدهند! صدایی ســتیهنده کــه گاه در
شنیدن تلخترین پاســخها ،شکست میخورد
و از ایــن شکســت ،شــکنجه میشــود و فریــاد
میزنــد 50 .دقیقــه صحنــه کســوف ،ماالمــال
از پرســشها و پاسخهاســت .گاهــی نامــی بــه
ناز پرســیده میشــود ،گاه اســتنطاق رفتن ،گاه

چگونه جوانان مستعد به پدیده
تبدیل میشوند؟

بــه خاطــر طبیعــت کارم بیشــتر اوقاتــم در
کارگاهــم میگذرد و از طرفــی کارگاه و منزل
یادداشت در یــک مکان مســتقر اســت .پیش از شــیوع
کرونــا اینگونــه کار کــردن جزو ســبک زندگی
مــن بود .مــن با بیرون از ایــن محوطه تقریباً
کاری نداشــتم .بــرای مــن فضــای قبــل از
کرونــا مثــل فضــای کرونــا بــود .و مــن ایــن
مســأله قرنطینه را اصالً حس نکــردم .اتفاقاً
بهزاد اژدری بهدلیــل اینکــه فعالیتهــای بیرونــی حذف
سرامیست شــد ،مثــل تلفنهایــی کــه دائمــاً از ادارات و
نهادهــای فرهنگــی بــه مــن میشــد و کار از
من میخواســتند ،همه اینها حذف شــد و بنابراین من با خیال
راحت تری به کارهایم پرداختم و توانستم بیشتر کارهای عقب
افتــادهام را ســامان بدهــم .آثاری را خلق کردم و این بخشــی از
کارهایم بود و برای همین ساخت آنها کامالً به اتمام نرسید که
بخواهم نمایشگاهی داشته باشم .اما با دعوت نمایشگاه افرند
یک گالری مجازی هم برگزار کردم.
خدا رو شــکر من همیشه برای فروش آثارم توفیق داشتم .البته
در دوره کرونا که مســأله بحرانی اســت و جامعــه از چند جهت
دچــار بحران میشــود ،حتی اگــر هم برخــی از بحرانها واقعی
نباشــند امــا بحرانهــای خیالــی هســتند .آدمهــا وقتی یــک بار
زیادی روی دوششــان هست از فکر کردن در مورد بقیه زمینهها
عاجز میشــوند .بــه عبارتی آن بحــران از فکر کــردن جلوگیری
میکنــد .بنابرایــن دوران کرونا برای کل دنیا وضعیت مناســبی
نبــود و همــه را بــه یــک حالــت منجمــد یا کــم فعــال در حوزه
اقتصاد نگه داشت .من هم در این دوره درآمد خاصی نداشتم.
اما بجز آن وضعیت کارم خوب است.
امــا در مــورد جوانانی کــه میخواهنــد وارد بازار کار هنر شــوند،
باید بگویم که اگر جوان مســتعد و هنرمند باشــد ،فقط موضوع
کوشــش و باورش میماند که میتواند او را به یک پدیده تبدیل
کند .غیرممکن اســت کســی مســتعد باشــد و اگر تــاش کند به
نتیجــه نرســد .امــا متأســفانه فضایی که امــروز وجــود دارد این
اســت که جوانــان امروزی به خاطــر فضایی که بــر جهان حاکم
اســت ،بهدنبال خیال بهســرعت دســت یافتن به هدف هستند
و ایــن نتیجه چیزهایی اســت کــه جهان امروز تزریــق میکند به
جوامــع دیگــر مثــل ایــران .تــا مــردم و جوانهایی که بــا فضای
مجازی بیشتر سر و کار دارند ،فکر کنند با یک یا دو ماه پرداختن
به موضوعی میتوانند به همه اهداف زندگیشان دسترسی پیدا
کنند .اینگونه نیســت .مشــکل نــگاه و دیدگاه جوانانی اســت که
اغلبشــان استعداد هم دارند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب
تا پایان کار نمیایســتند و در واقع به نظر میآید که هدفشــان از
کار بیشــتر سرعت رســیدن به نتایج مالی است .در حالی که اگر
بــه خود کار برســند بعد از مدتــی نتایج مالی هم به سراغشــان
میآید .چون کارشــان با کیفیت بهتری بیرون داده شــده است.
بنابرایــن حلقــه مفقــوده آن تمرکز و رســیدگی کامل به پروســه
کامــل شــدن فرآیندهای آموزشــی و ســاختن و پرداختن به هنر
اســت .یعنــی نصفــه کار را رهــا میکننــد و میگوینــد مــا موفق
نشــدیم .به هــر حال هر جایــی در زندگی رقابت وجــود دارد که
بسیار سازنده است .و باید تالش کنند تا بتوانند کار خوب انجام
دهند .ضمن اینکه رســیدن به دیوار گالریها هم هدف نیست.
من با این مســأله مشــکل دارم .اینکه هنرمند به خودی خود در
کار هنــری بــه لذت و نتایجی میرســد کــه اصــاً در گالریها به
دست نمیآید.

دلیلی برای دوســت داشتن و گاه حتی معنای
واژهای! پرسشــگر گاهی پرسشگر است و گاهی
پاسخگو و همین رسالت کسوف است که به ما
بقبوالند رعایت کنیم تا رعایت شــویم .کسوف
نه فقط سرگذشــت مردی مهاجر و زنی ایرانی
که میتواند سرگذشــت همه ما باشد .قبول که
مرزهــای جهان در شــرف فروپاشــی اســت اما
خوب کــه به نقشــه جغرافیــای انســانی توجه
کنیــم آدمهــای ایــن روزگار آن قدر حــد و مرز
دور خویش کشــیدهاند که تماشای یک میز دو
نفره شاید ،نوستالژی روزهای نیامده ما بشود!
کســوف شاید بازنوشته این شعر مهدی اخوان
ثالــث باشــد :حکایــت دو کفتــر کــه ســرگرم
دلجویــی از یکدیگرنــد و در اوج خشــونتها
و غربتهــا ،نومیدانــه بــه رســتگاری خویــش
میاندیشند:
غم دل با تو گویم ،غار
بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟
صدا نالنده پاسخ داد
آری نیست؟

تالشی برای درک بهتر
واقعه عاشورا

«حماســه حســینی» عنــوان مجموعــهای دو جلــدی
چی از مرتضــی مطهــری اســت ،ایــن کتاب که حــاال قدری
بخوانیم خالصــه شــده و پیشــتر ســه جلــدی بــوده دربردارنده
مجموعهای از ســخنرانیهای شــهید مطهــری درباره
واقعــه کربالســت .امــا مســألهای کــه ایــن مجموعه را
از دیگــر کتابهــای مشــابه جدا میســازد تالشــی اســت که این نویســنده
و مبارزسیاســی در راســتای خــط بطــان کشــیدن بــر تحریفهایــی کــه
درخصــوص ایــن واقعــه تاریخــی -دینــی رخ داده بــه خــرج داده اســت.
مســألهای که چند ســالی اســت بیش از پیــش در خالل ســخنرانی برخی
مداحــان هــم مورد توجه قــرار گرفته و حتی واکنشهایی از ســوی مراجع
دینی را بهدنبال داشته است.
این مجموعه دو جلدی هم با چنین نگاهی منتشر شده؛ جلد نخست
ایــن مجموعــه دربردارنــده مجموعــه ســخنرانیهای مطهــری پیرامــون
موضوعی اســت که اشــاره شــد .جلد دوم امــا دربردارنده یادداشــتهای
اوســت .ایــن کتــاب تــا بــه امــروز بارهــا تجدید چــاپ شــده و از ســویی به
زبانهــای دیگــری هم ترجمه شــده اســت .از آنجایــی که واقعه عاشــورا
بــا تفکرات دینی و از ســویی فرهنگمان آمیخته انتشــار چنیــن آثاری که
مبنایی پژوهشی دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است .چرا که صحبت
از واقعــه عاشــورا ،همــان
طور که در خــود کتاب هم
آمــده در عیــن صراحــت،
پیچیدگیهــای فراوانــی
دارد کــه ممکــن اســت
قضــاوت انســانها را بــه
افــراط و تفریــط ختــم
کنــد .کارشناســان دینــی-
فرهنگــی ایــن مجموعــه
دو جلــدی را از جملــه
آثــار شــاخصی میداننــد
کــه میتوانــد بــه درک
درســتمان از عاشــورا
کمک کند.
ëëحماسه حسینی
ëëمرتضی مطهری
ëëنشر صدرا

من یک بار او( امام
حسین(ع) )را دیدهام
که با اسیران نصرانی
عیسی مسیح را به
شفاعت گرفت که
آشفتگی نکنند و بند از
پای ایشان برداشت.
هنوزم این سخن در
گوشم است که فرمود:
ما برای برداشتن بند
آمدهایم نهبند نهادن

روز واقعه
کارگردان :شهرام اسدی
فیلمنامهنویس :بهرام بیضایی

2ëëشهریور
به نام ســال  1300در چنین روزی نخســتین شماره روزنامه
تاریخ «طوفــان» به مدیریــت محمد فرخی یزدی منتشــر
شــد .حمایت از طبقه کارگر و دهقان خط مشــی این روزنامه بود و با
کلیشه سرخ هم منتشر میشد.
ëëتولدها
آرتور آدامف :نمایشــنامهنویس ارمنی-فرانسوی
ســال  1908در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد .آرتــور
آدامــف در کودکــی بــا آثــار بالــزاک آشــنا شــد و
خوانــدن رمانهــای فرانســوی را آغــار کــرد .در
آخریــن ســالهای جنــگ جهانــی دوم شــروع
به نوشــتن نمایشــنامه کــرد که آثاری چــون «حملــه»« ،اروپای
مقــدس»« ،مــن فرانســوی نیســتم»« ،شــکوه مــرد مســخره»،
«برپیالن»« ،پینگ پنگ»« ،همانطور که بودهایم»« ،رژه بزرگ
و کوچــک»« ،ســنگر» و «اعتــراف» از جمله کارهایی هســتند که
از او باقــی ماندهانــد .آرتــور آدامــف را یکــی از نماینــدگان تئاتر
ابــزورد میدانند .ســبکی از تئاتــر به معنای پــوچ و بیمعنی که
عالوه بر آدامف کســانی چون ســاموئل بکت و اوژن یونسکو آن
را ادامــه میدادند« .هیچ انگاری» یکی از مهمترین ویژگیهای
این ســبک از نمایش اســت که پس از جنگ جهانی دوم به اوج
رســید .آدامف عالوه بر نمایشنامهنویســی ترجمه هم میکرد و
داســتانها و نمایشــنامههایی از داستایفســکی ،نیکالی گوگول،
ماکســیم گورکــی و آنتــوان چخوف را بــه زبان فرانســوی ترجمه
کرد .او سال  1970درگذشت.
سیامکسپهری:سرپرستگروهپرطرفدار«رستاک»
سال  1352به دنیا آمد .سیامک سپهری که نوازنده
تار است موسیقی را در دانشکده هنرهای زیبا خواند
و از ســال  76همــراه بهزاد پورنقی گروه «رســتاک»
را در قالب یک گروه موســیقی تجربی تأسیس کرد.
کم کم دوستان سپهری به این گروه پیوستند و توانستند با بازنوازی
ترانههای محلی و فولکلور ایران طرفداران زیادی در ایران و جهان
پیدا کنند .آنها تاکنون  5آلبوم موسیقی تولید کردهاند و کنسرتهای
زیادی هم در کشورهای مختلف جهان برگزار کردهاند.
کیهان ملکی :بازیگر سینما و تلویزیون سال 1347
در چنین روزی به دنیا آمد .کیهان ملکی که رشــته
نمایش را در دانشــگاه آزاد اســامی خوانده ســال
 72با بازی در نقشی کوتاه در فیلم «آرزوی بزرگ»
بهصورت جدی وارد این رشــته شد .یک سال بعد
در «جنگ  »39در تلویزیون بازی کرد و شــناخته شــد اما شهرت
او بــا ســریال «روزگار جوانــی» و بــازی در نقش«احــد» در ســال
 1377اتفــاق افتاد .پس از آن در ســریالهای «این گروه پلیس»،
«همســفر»« ،همســایهها»« ،مزرعــه آفتابگردان» و «ســتایش»
بــازی کــرد و البته کار در ســینما را هــم ادامه داد .بــازی ملکی در
فیلمهای «معجزه خنده» و «مرد بارانی» یداهلل صمدی بســیار
مــورد توجه قرار گرفــت« .مانی و ندا»« ،زاگــرس»« ،پروانهای در
مــه»« ،بیداری» و «پرواز مرغابیها» فیلمهای دیگری اســت که
با بازی او دیدهایم.
 ســالروز تولد احمد رائض مینیاتوریســت ،اویس وفسی خطاط،
علی خدایی خواننده ،فرشــاد جمالی خواننده ،جــال برفی بازیگر،
عدالــت فرزانــه کارگــردان ،حمیــد حیاتی داســتان نویس ،ســعید
کریمــی شــاعر ،آرش منصــور گرگانی شــاعر ،ســینا میرزایی شــاعر،
پرویــن مختــاری داســتان نویــس ،ســیروس نــوذری شــاعر ،مجید
دوخته چیزاده عظیمی عکاس ،حســین ســلطانی تودشکی بازیگر
و فیلمبردار ،فرید شــکن فالح چهره پرداز ،سعداهلل نصیری شاعر و
خواننده و ریور فینیکس بازیگر امریکایی هم امروز است.
ëëدرگذشتها
علی اصغر شعرباف :استاد برجسته معماری سنتی
و مرمت بناهای تاریخی ســال  95درگذشــت .علی
اصغر شــعرباف که از آخریــن بازماندگان معماری
ســنتی تهران محســوب میشود ســال  1310به دنیا
آمد و از  10ســالگی در کنار پدرش تزئینات معماری
را که حرفه خانوادگیشان بود یاد گرفت .در جوانی در کنار استادانی
چون حسین لرزاده و محمد معمار کاشانی کار کرد و کاشی تراشی
و کاشــیکاری را یــاد گرفــت تا جایی که توانســت بســیاری از کارها را
خــودش بــه تنهایــی انجــام دهــد .بــه مــرور در پروژههای بــزرگ و
مهم مشــغول به کار شــد و مســجد سپهســاالر ،مدرســه سپهساالر،
نمایشــگاه بینالمللــی تهــران ،بقعه شــیخ صفی اردبیل ،مســجد
دانشــگاه صنعتی شریف ،بنای شــهدای هفتم تیر در میدان هفت
تیر تهران و زیرزمین تاالر الماس کاخ گلســتان از بناهایی اســت که
آثار شــعرباف را میتوان در آنها دیــد .او در کار مرمت آثار تاریخی
هــم تبحر داشــت و عمــارت بادگیــر و تــاالر الماس کاخ گلســتان و
حوض خانه کاخ ســعدآباد را مرمت کرد .مرمت و بازســازی سردر
بنــای تاریخــی عالی قاپــوی قزوین نیز برعهده شــعرباف بود .او در
زمینه کارش تألیفاتی هم داشت که «گره و کاربندی» و «ترسیمات
دست کشیده» از جمله آنها هستند.
 محمــد حیــدری موســیقیدان و آهنگســاز هــم در چنیــن روزی
درگذشت.

عکس نوشت
به مناسبت تولد حســین علیزاده آهنگساز کشورمان
علی جعفری پویان نوازنده و آهنگساز موزیک ویدئو
«یک شیش» را با همکاری تعدادی دیگر از هنرمندان
فعال عرصه موســیقی منتشــر کرد .قطعه صوتی این
اثر موســیقایی ،اول شــهریور ماه ســال  ۹۸مصادف با
سالروز تولد علیزاده منتشــر شده بود.این تکآهنگ
بر اســاس قطعه «نینوا» اثر جاودان حســین علیزاده
ســاخته شــده و برداشــتیآزاد از آن قطعه است که با
محوریت ســاز ویولن و همراهی اصوات الکترونیک
نواخته شده است.
بهنود یخچالی تنظیم این قطعه را برعهده داشته است.

