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#محمدعلی_نجفی

تأییــد عمــدی بــودن قتــل
میتــرا اســتاد بهدســت
هشتـگ
محمدعلی نجفی خبرســاز
شــد ۳۹ .قاضی رأی دادگاه کیفری و  ۲۷قاضی
رأی شــعبه  ۴۱دیوان عالی کشور را تأیید کردند
تا کاربرانی پساز گذشت یک سال و نیم از این
قتــل باز هــم دربــارهاش بحث کننــد .خیلیها
به مســأله رضایــت دادن خانواده میترا اســتاد
اشــاره میکردنــد و از اینکــه بــا ایــن رضایــت
نجفی اعدام نمیشــود گله داشــتند .کاربرانی
هــم به حرفهــای دادســتان کل کشــور درباره
اینکــه میتــرا اســتاد اطالعاتی از نجفی داشــته
اســت اشــاره میکردند« :پرونده حاضر شاکی
خصوصی ندارد و از این حیث مســأله قصاص
منتفی اســت و امــروز جنبه عمومــی این جرم
تعییــن تکلیــف میشــود .جنبــه عمومــی این
پرونــده از دو حیــث مــورد توجــه اســت؛ اگــر
جنایت واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات
دارد و اگر غیر عمد باشــد نوع دیگری مجازات
دارد« ،».عمــدی بودن قتلمیترا اســتاد تأیید
شــد .جــا داره اون وکالیی رو که ســعی داشــتن
ثابــت کنننجفــی از روی غیرعمــد قتل انجام
داده گوشــمالی داد« ،».بــر اســاس اخبــار قتل
خانــم میتــرا اســتاد توســط آقای محمــد علی
نجفــی عمــد شــناخته شــده .مــوج رســانهای
جدید در راه اســت»« ،میترا اســتاد کشــته شــد
چــون اطالعاتــی داشــت کــهنجفــی از افشــای
آنهــا هراس داشــت  !پرســتو بــود یا نبــود مهم
نیســت ،مهــم ایــن بــود کــه نزدیــک شــدن به
محافــل قــدرت ممکنــه هزینــه ســنگین و غیر
قابل جبران داشــته باشه»« ،تنهایی و بیکسی
یعنی همین که حتی پرونده قتلت هم ،شاکی
خصوصــی نــدارد .تــو این چنــد مــاه ،تنهایی و
بیکسی زنان ،به تلخی به چشم اومد« ،».ولی
امیــدوارم روزی همــه اینهــا مشــخص بشــه و
معلوم بشــه پشــت پرده این ماجــرا چی بوده.
حتمــاً خداوند کمک خواهد کــرد و من به این

موضــوع ایمــان دارم»« ،پرونــده آقــای نجفی
چندین بــار بین دادگاه و دیــوان مورد اختالف
قرار گرفت و بههمین دلیل جلسه دیوان برای
تعییــن تکلیــف آن برگزار شــد .پرونــده حاضر
شــاکی خصوصی نــدارد و از این حیث مســأله
قصــاص منتفی اســت و امــروز جنبــه عمومی
این جرم تعیین تکلیف میشــود»« ،دادستان
کل کشــور« :عمــدی بــودن قتــل میتــرا اســتاد
تأییــد شــد ،میتــرا اســتاد اطالعاتی داشــته که
نجفی از افشــای آنها نگران بــوده »...حاال اون
اطالعــات چــی بــوده؟اهلل اعلم« ،»...بــا توجه

بــه رضایــت خانــواده مقتــول حکــم قصــاص
منتفی اســت .نجفــی باید حبــس قانونی قتل
عمــد را تحمل کند« ،».خســر الدنیــا و االخره،
یعنــی محمدعلــینجفــی کــه بــا پنــج گلولــه
همســر خودشــو با زبــان روزه ،در مــاه رمضان
کشت»« ،دیوان عالی کشور عمدی بودن قتل
میترا استاد توســط نجفی را تأیید کرد؛ هرچند
بهدلیل عدم وجود شــاکی خصوصی ،قصاص
قاتــل منتفی اســت .دادســتان کل کشــور گفته
مقتول اطالعاتی داشته که نجفی از افشای آن
نگــران بوده اســت! «بابت ایــن تصمیمگیری
هیأتدیوان حرفی ندارم اما با افتخار شــما را
بهخدا ورســانهها میسپارم« ،».یادمان باشد
شــفافیت اصل مهم خانوادهنجفی اســت و از
آن هیچگاه نترســیدند .بیایید بــا هم به انتظار
فردا بنشینیم».

تخم مرغهای الکچری

باال رفتن قیمــت تخم مرغ
مســألهای اســت کــه ایــن
ماجرا
روزهــا دربــارهاش زیــاد در
شــبکههای اجتماعــی میخوانیــم .بخصــوص
از طــرف کاربــران جوانــی کــه تخم مــرغ غذای
ن مجردی و دانشجوییشــان اســت
اصلی دورا 
و حــاال از ســختتر شــدن زندگــی مینویســند.
قیمتهــای متفاوتــی کــه بــرای تخــم مــرغ از
ســوی فروشــندهها اعالم میشــود هــم نکتهای
اســت کــه بــه آن اشــاره میکنند« :جوری شــده
کــه بایــد تخــم مــرغ رو بذاریم تو یخچــال فقط
نگاش کنیم»« ،توی فاصله ســه روز رفتم شونه
تخممرغ بخرم .امروز که فروشنده قیمتو گفت
احســاس اصحاب کهف بودن بهم دســت داد.
آخــه لعنتــی ،ایــن همــه گرون شــدن توی ســه
روز»« ،دیــده بودیم قدیما یکی چشــم میخورد
براش تخم مرغ میشکســتن ،اآلن با این قیمت
دونــهای  ۱۳۰۰تومــن کســی تخممــرغ بخــوره
چشــمش میزنن»« ،االن یه ســری میان با نگاه
عاقــل انــدر ســفیه کامنت مــیذارن :از ماســت
که بر ماســت! حاال نمیشــه یه چند وقت تخم
مــرغ نخوریــد!»« ،بــا ایــن قیمــتمــرغ وتخم
مــرغ وکــره وماســت کوکــب خانــم محــل بــه

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

مهموناش نمیده ،چه برســه به اینکه با ســلیقه
باشه»« ،دلخوشــیمون همین تخممرغ بودا»،
«دیگه نمیصرفه واســه چشم و نظر تخم مرغ
بشکونی»« ،خداروشــکر این ترم مجازیه وگرنه
بــا این قیمــت تخممــرغ همه ما دانشــجوهای
خوابگاهــی از گشــنگی میمردیــم»« ،دیشــب
همسرم یه شونه تخم مرغ خریده بود همسایه
دیــده گفتــه اینا االن حکم طال رو دارن ،داشــت
از پلههــا بــاال میومــد شــونه تخــم مرغ کج شــد
 ۲۰تــاش افتــاد شکســت .کال ســرمایه مــون بــه
بــاد رفــت»« ،بــه نظــر مــن االن باید تــو برنامه
آشپزی تلویزیون طرز طبختخم مرغ زعفرونی
بهعنــوان غــذای الکچــری آموزش داده بشــه»،
«یادتونــه پارســال جوجههــای زنــده رو معدوم
کــردن؟ االن کامل ســر قضیه باز شــد کــه با اون
کار امروز تخم مرغ دونهای  ۱۵۰۰تومن شــده»،
«هــر شــانه تخم مــرغ :دو روز پیــش  ،۳۵دیروز
 ۳۸و امــروز  ۴۲هزار تومن .المصب مگه دالری
هر روز باالتر میری؟»« ،با این قیمت تخم مرغ
این سؤال ذهن همگان را به خود مشغول کرده
است که اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ بود؟!»،
«تخممرغ شــونهای 38هزارتومن! کی فکرشــو
میکرد یه روز مرغا هم شاخ بشن».

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

سه سناریو برای جشنواره موسیقی فجر درنظر گرفته میشود

جشنوارهموسیقیفجرطبیعتاًبایدمستورهایازتمامسالیقباشدونشاندهدکهماخانوادهبزرگیدرحوزهموسیقی
ایرانداریم.اگراینجشنوارهها با عیارمناسببرگزارشوندبهترینآوردگاههستندبرایاینکهجوانهاخودشانو
آثارشانرابهنمایشبگذارند.سهسناریوبرایاینجشنوارهدرنظرگرفتهمیشود،سناریویاولوضعیتسفیداست
کهاگرشرایطازنظربیماریمناسببود،بااینسناریوجشنوارهبرگزارشودوسناریوبرایوضعیتزردوقرمزنیز
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شود.دراینشرایطمرحلهنخستچهاردهمینجشنوارهموسیقیجوانکهیکیازگستردهترینرویدادهای
کشوراستبهصورتمجازیبرگزارشد،پستجربهجشنوارهموسیقیجواندرجشنوارهموسیقیفجرهم
میتواندمورداستفادهباشد.

بخشی از صحبتهای سیدمجتبی حسینی در جلسه شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

مالحظاتی درباره برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب

تجربه ای نو برای رونق نشر

بهتبع شــرایط نامطلوبی
کــه شــیوع کرونــا رقــم
یادداشت
زده ،مســئوالن فرهنگــی
بــرای جبـــــــران بخشــی
از خســــارتهای مالــی
واردشــــــــده بــه عرصــه
نشـــــــــــــــرمان تصمیــم
بــه برگـــــــــزاری مجــازی
افشین شحنه تبار
نمایشگاه کتاب گرفتهاند.
مدیرمسئول
برخالف برخی دوســتان
انتشاراتبینالمللی
ناشــر که تنها نیم ه خالی
«شمع و مه»
لیــوان را میبیننــد مــن
تأکیــد دارم شــرایط ایــن روزها بهگونهای اســت
کــه باید به دید مثبت با این شــکل تازه برگزاری
نمایشگاه کتاب روبهرو شویم.
مخالف مقایسه این نمایشگاه با نمونههای
خارجــی آن طــی ماههای اخیر هســتم چرا که
ماهیت متفاوت نمایشگاه کتاب تهران با دیگر
نمایشــگاههای خارجــی باعــث اشــتباه بــودن
هرگونه مقایسهای است .حداقل ما اهالی نشر
که میدانیم ،اســاس نمایشگاه کتاب تهران بر
فــروش داخلــی کتــاب ،آنهم به شــکل چاپی
اســت امــا در نمایشــگاههای خارجــی اصل بر
فــروش حقوق نشــر ( کپی رایت) کتاب اســتوار
شــده .بــا توجه به شــرایط ســختی کــه در همه
دنیا پیش روی فروش کتاب و عرصه نشــر قرار
گرفته ،بهتر اســت نگاه مثبتی به تجربه تازهای
که قرار اســت عرصه نشرمان با آن مواجه شود
داشته باشیم.
بهتــر اســت اتفاقــی را که هنــوز آن را تجربه
نکردهایــم نقــد نکنیــم ،بویــژه کــه این مســأله
نهتنهــا در عرصــه داخلــی ،بلکــه در عرصــه

خارجی هم اتفاق تازهای اســت .از ســوی دیگر
فرامــوش نکنیــم که بهمحض کنتــرل بیماری
کرونــا ،شــرایط بــه اوضــاع قبــل بازمیگــردد و
نمایشــگاه مجازی هم قرار است بهطور موقت
برگــزار شــود تــا بلکــه کمــی از مشــکالت مالی
حوزه کتاب کم کند .شرایط فعلی نشر آنچنان
اســت کــه باید تالش شــود تــا ادامه حیــات آن
مختــل نشــود و این مهمترین اتفاقی ســت که
چنیــن راهکارهایی بــه دنبال خواهند داشــت.
بهطور حتم حتی طی ســالهای آینده هم این
شــیوه برگزاری قــرار نیســت جایگزیــن برپایی
فیزیکی نمایشــگاه کتاب شود و در حال حاضر
مرهمی اســت تا از ایــن طریق قادر بــه عبور از
مقطــع فعلی و مشــکالت نشــأت گرفتــه از آن
شــویم .بنابراین بهتر است قدری صبور باشیم
و تــا طــرح اجرایــی نشــده نظــری ندهیــم .بــه
گمانم نمایشــگاه مجازی کتــاب ،از آنجاییکه
مبتنی بر فروش اســت چیزی شــبیه پلتفرمها
و ســایتهای فــروش اینترنتی شــود کــه اتفاقاً
برخــی از آنهــا موفــق عمــل کردهانــد و حتــی
میتــوان از تجربــه آنــان هم اســتفاده کــرد .با
اینکــه معتقــدم نبایــد انتظــار غیرمعقولــی از
این نمایشگاه داشــت اما دوباره توجه مردم را
ب ه ســوی کتاببازمیگرداند که این در شــرایط
بحرانــی نشــرمان اتفاق بســیار مهمی اســت.
در ایــنبیــن اگــر مســئوالن خواهــان اســتفاده
حداکثــری از اجرایــی کــردن این طرح هســتند
بایــد تالش زیــادی در جهت اطالعرســانی آن
انجــام بدهند و همه مردم از کم و کیف و حتی
وجود نمایشگاه مذکور باخبر شوند.
نکتهای که نباید فراموش شــود این است که
مســئوالن ارشــاد قرار اســت چقدر برای برپایی

آن چه نوع گفتوگویی است

قدیمها اســتادی داشــتیم توی دانشــگاه که نمایشنامهنویسی درس
میداد .بعدها هم که توی مدرسه نمایشنامهنویسی درس میدادم
ضدآفتاب
هــر چیزی که از اســتادم یــاد گرفته بــودم تدریس میکــردم .بعدها
مرغوب
هــم همین اســتادم یعنــی عبدالحــی شماســی یک کتــاب مفصلی
منتشــر کرد درباره نمایشنامهنویســی با عنوان «چگونــه آغاز کنیم».
همیشــه این سؤال مهمی است که نوشتن را از کجا آغاز کنیم .خیلی
وقتها نویســندهها هــم در گفتوگوهایشــان درباره چطور شــروع
کردنهایشان حرف میزنند .مثالً میگویند ما اول شخصیتسازی
میکنیم یا پالتمان را مینویسیم یا از دیالوگ شروع میکنیم یا و یا
بهاءالدین مرشدی
داستاننویس
و یا .یعنی اصالً نمیشــود به قطعیت گفت که از کجا میشود شروع
کرد .شما از هر جایی میتوانید برای نوشتن شروع کنید و پیش بروید.
همه اینها را نوشتم که به یک مبحثی که جناب شماسی توی کتابهایش تدریس میکرد
برســم .بحــث گفتوگو در نمایــش .او گفتوگو را به چند نوع تقســیم میکرد .حرف زدن،
بحث کردن ،رجزخوانی و دیالوگ .بعدها که اتفاقی او را دیدم و یادی کردم از کالسهایش
گفــت یــک نوع دیگر گفتوگو هم پیدا کرده که در کنار این چهار نوع مینشــیند که اصالً به
یاد ندارم آن چه نوع گفتوگویی است.
باز همه اینها را گفتم که برســم به گفتوگو .اصالً همه چیز با گفتوگو حل میشــود .این
جمله را شــاید بارها شــنیده باشــید .شنیده باشــید که بگویند بنشــینید با هم اختالفاتتان
را حــل کنیــد .اصالً اگــر گفتوگو وجود نداشــت چطور ارتباط شــکل میگرفــت؟ البته نوع
گفتوگــو مهم اســت .یک وقتی اســت شــما داریــد همینطــوری روزمره حــرف میزنید و
نیازی به دیالوگ ندارید ولی یک وقتی باید درام شما شکل بگیرد و نمیتوانید فقط حرف
بزنیــد .حاال همه اینها را نوشــتم کــه بگویم یکی از راههای ارتبــاط آدمها با یکدیگر حرف
زدن درباره خوابهایشــان اســت .اینکه شــما از خواب بیدار میشــوید و خوابی که دیشــب
دیدهاید را مرور میکنید و به مادرتان میگویید خواب فالن چیز را دیدم .بعد هم مادرتان
میگوید یک صدقه بده مادر جان و شما هم یا گوش میکنید حرفش را یا گوش نمیکنید
ولــی وقتی شــما پایتــان را از خانــه بیرون گذاشــتید او صدقــهاش را کنار میگــذارد .اینکه
بــه دوســتان میگویید وای میدانی دیشــب چه خوابــی دیدم؟ بگذار برایــت تعریف کنم.
بعــد که تعریف میکنید دوســتتان میگوید خوش به حالت من اصــاً خواب نمیبینم.
یــا خواب میبینم امــا فراموش میکنم .اما هنوز گفتوگوی شــما ادامه دارد .شــما درباره
هــر چیز دیگری حرفهایتــان را ادامه میدهید .اصالً بگذارید تــوی همین خواب بمانم.
وقتی اســم خواب وسط باشــد خیال هم وسط ماجراست .ترکیبش میشود خواب و خیال.
اصالً انگار خواب بهوجود آمده که به آدمی یاد بدهد میتواند زندگی دیگری را هم تجربه
کنــد .آدم میتوانــد یــک زندگــی دیگــر را در خیال تجربــه کنــد .میتواند فکر کند فــردا روز
خوشحالتری دارد و بعد خیالش به حقیقت بینجامد .همه اینها را نوشتم که بگویم یکی
از راههای شروع نوشتن شروع کردن از همین خوابهاست .نویسندههای بسیاری از همین
خوابهایشــان الهام گرفتهاند یا هم کل خوابشــان را در یک کتاب منتشر کردهاند .اما اگر
حقیقتش را بخواهید میخواســتم در این نوشــته از تأثیر خواب و خیال در شعر بنویسم که
ســتون اجازه نمیدهد شــعرهایی که دوســت دارم و از خواب میگویند را قطار کنم پشــت
هــم و بــا هم اینجا و در این مجال هفتگی بخوانیم .یــادم بیاورید هفته آینده درباره همین
موضوع بنویسم.

عکس نوشت

یک کتابفروشی کوچک و روستایی در اسکاتلند با یک طرح ابتکاری ،مشتریان زیادی
پیدا کرده است.
گردشــگرانی که از کشــور اســکاتلند و شــهر ویگتاون بازدید میکنند ،میتوانند برای
مدتــی کتابفروشــی «اوپــن بــوک» این شــهر را اجــاره کرده و بــه مــدت حداقل یک
هفتــه آن را مدیریــت کنند .به این ترتیب گردشــگران عالقهمند به کتــاب میتوانند
هزینههــای ســفر و اقامــت خود را بــا فروش کتــاب جبران کننــد .به گفته مســئوالن
کتابفروشــی ،بســیاری از گردشــگران تا هفتهها در این روســتا اقامت کرده و به شغل
موقت کتابفروشی پرداختهاند.

این نمایشــگاه هزینه کنند؟ اگر ب ه عنوان نمونه
ارشــاد بخواهــد  10میلیــارد تومان هزینــه کند تا
به گــردش مالــی  2میلیارد تومانی برســد اصالً
منطقــی و مقــرونبــهصرفــه نیســت ،من هم
نمیدانم ارشاد بر چه مبنایی برنامهریزی کرده
اســت اما معتقدم اگر خوب اطالعرســانی شود
و رونــد برپایــی آنهــم در مشــورت و تعامــل با
صنوف نشر باشد نتیجه خوبی به دنبال خواهد
داشت .از دیگر اهالی نشر هم میخواهم با نگاه
مثبت به این اتفاق نگاه کنند ،متأســفانه اغلب
مــا عادت کــرده ایم با هــر ماجرا و کار تــازهای با
گارد گرفتن و مخالفت کردن روبهرو شویم.
واقعیــت این اســت کــه نهتنها مــا ،بلکه در
عرصه جهانی هم هنوز کســی آن را به معنای
واقعــی تجربه نکرده اســت .کشــوری همچون
آلمــان معــروف اســت کــه از یــک دهــه قبــل
برنامهریزیهــای هرســال خــود را مشــخص
کــرده ،تحــت تأثیر این شــرایط تنها ســه هفته
مانده به برگزاری نمایشــگاه کتاب فرانکفورت
آن را لغــو کــرد .باید بدانیــم در برهه خاصی از
زمان قرار گرفتهایم که حتی دیگر کشــورها هم
سردرگم شدهاند.
پس بهتر است بهجای نقد شرایط غیرقابل
پیشبینــی آینــده ،قدری هــم نیمهپر لیــوان را
ت بهدســت یکدیگر بدهیم و از هر
ببینیم .دســ 
موضوع و راهکاری برای بهبود شــرایط استفاده
کنیــم تا از این روزها عبور کنیم .فراموش نکنیم
که برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب با همه کم و
کاســتیهایی که ممکن است در انتظار آن باشد
رونــد حرکــت عرصــه نشــرمان به ســمت بهره
گرفتن از دنیای تکنولوژی را تسریع میبخشد که
این از نکات مثبت آن به شمار میآید.

سفر به قصههای هزار و یک شب

مدتی اســت داســتانهای
قدیمی ایــران دوباره مورد
توجــه قــرار گرفتهانــد و
کودکانه
بســیاری از پــدر و مادرهــا
دوست دارند فرزندانشان
بــا ایــن قصهها که بخــش مهمــی از ادبیــات ایران
هســتند آشــنا شــوند« .قصههای هزار و یک شب»
یکی از جذابترین و ماندگارترین قصههای ایرانی
است که خوب است بچهها و بخصوص نوجوانان با
آن آشنا شوند .داستان زنی ب ه نام «شهرزاد» که وارد
قصر پادشاهی بدبین شد و برای اینکه مرگش را به
تأخیــر بیندازد هــر روز برای پادشــاه قصهای گفت.
اگر دنبال مجموعهای هســتید که ایــن قصهها را با
زبــان نوجوانان امروزی تعریف کنــد «روایت نامه»
انتخــاب خوبــی اســت .مجموعــه حکایتهایــی از
قصههای هزار و یک شب که توسط داریوش عابدی
برای نوجوانان بازنویسی شده است« .روایت نامه»
شامل سه کتاب «حکایت اسب آبنوس»« ،حکایت
مرد مرده» و «حکایت گوهر شــب چراغ» اســت که
مشــهورترین قصههای «هزار و یک شب» را روایت
میکند؛ در معرفی این مجموعه آمده است« :هزار
و یک شــب یکــی از بهترین یادگارهــای متون کهن
است که در واقع مجموعه آداب و رسوم و قصههای
کهن مردم ایران ،هند و ســرزمینهای عربی اســت
و سرشــار از نکات پندآموز و حکایتهای آموزشــی
اســت ».مجموعه «روایــت نامه» را هــم میتوانید
از فروشــگاهها تهیــه کنیــد و هــم در ایــن روزهــای
کرونایی آن را در فروشــگاه آنالین انتشارات مدرسه
سفارش دهید.

ëëروایت نامه
ëëگردآوری :داریوش عابدی
ëëنشر :مدرسه
ëëسال انتشار1399 :

هرچهسریعتربرانی،کنترلت
کمتر میشود .بنابراین فرمان را
محکممیچسبیوچشمانت
را باز نگه میداری .چون به
زندگی وابستهای ،زندگیات را
ساختهای ،برای آن برنامهها
داری .تو اتفاقی اینجا نیستی،
کاری برای انجام دادن داری،
وظیف های داری.

ب ّال جرمانیا
نوشته دانیل شپک
ترجمه حسین تهرانی

 26ëëشهریور
به نام روز صــد و هشــتاد و یکم از ســال را هم مانند
تاریخ
روزهای گذشــته با مرور نام و آثار هنرمندان و
چهرههــای ادبــی و فرهنگی میگذرانیم کــه در چنین روزی به
دنیا آمده یا درگذشتهاند و با آثارشان ماندگار شدهاند.
ëëتولدها
لورن باکال :بازیگر امریکایی که بهترین ستاره
زن قرن بیســتم ســینمای کالســیک هالیوود
لقــب گرفــت ســال  1924در چنیــن روزی به
دنیــا آمــد .لــورن بــاکال در آکادمــی هنرهای
دراماتیــک بازیگــری خوانــد و بــازی در تئاتــر را آغاز کرد .ســال
 1944اولین نقشــش را در فیلم «داشــتن و نداشتن» بازی کرد
و پــس از آن در فیلمهــای «خــواب ابدی»« ،گــذرگاه تاریک»،
«کی الرگو»« ،مرز شــمال غربی»« ،قتل در قطار ســریع الســیر
شــرق»« ،میــزری»« ،آینــه دو چهــره دارد»« ،قصــر متحــرک
هــاول» و «مندرلــی» نقــش آفرینی کــرد .ســال  2009آکادمی
علوم و هنرهای تصاویر متحرک جایزه افتخاری این آکادمی را
به لورن باکال تقدیم کرد .او سال  2014درگذشت.
میکــی رورک :بازیگــر و فیلمنامــه نویــس
امریکایــی امــروز  68ســاله میشــود .میکی
رورک بوکسور مشهور و صاحبنامی بود که از
سال  1986با بازی در فیلم «نه و نیم هفته»
وارد ســینما شــد .چهره خوب او باعث شــد ســریع به شهرت
برســد و در فیلمهایــی ماننــد «نیایــش بــرای مرگ»« ،شــن
سفید»« ،گلوله»« ،بوفالو « ،»66روزی روزگاری در مکزیک»،
«دومینو»« ،شــهر گنــاه»« ،کشــتی گیر» و «مــرد آهنی» بازی
کرد .رورک ســال  2005در فیلم «شــهر گناه» درخشــید و ســه
سال بعد برای بازی در فیلم «کشتی گیر» نامزد جایزه اسکار
شــد و جوایز بفتا و گلدن گلوب را به دســت آورد .او که زمانی
یکــی از خــوش چهرهتریــن بازیگــران هالیــوود بــود بهدلیــل
حضور در مســابقات بوکس و مشــتهایی که خورد صورتش
از فرم اولیه خارج و مجبور شــد جراحیهای پالستیک زیادی
روی صورتش انجام دهد.
مجیــد صالحــی :بازیگــری کــه بیشــتر او را با
نقشهــای طنز میشناســید امروز  45ســاله
میشود .مجید صالحی با حضور در مؤسسه
بازیگــری حمیــد ســمندریان این هنــر را یاد
گرفــت و بــا بــازی در نمایــش «دکتــر جوشــکار» و «آنتیگونه»
بهصــورت جــدی وارد این حرفه شــد .پــس از ایــن دو نمایش
بــه تلویزیون رفــت و خیلی زود با شــخصیت «مجید دلبندم»
و حضــور در برنامههای طنز مانند «ســیب خنده» به شــهرت
رسید .او بازی در سینما را با فیلم «یکی بود یکی نبود» آغاز کرد
و پس از آن او را در فیلمهای «مجردها»« ،خوابگاه دختران»،
«ســوغات فرنــگ»« ،بعد از ظهر ســگی ســگی»« ،اســتراحت
مطلــق»« ،شــاه کــش» و «زیرنظــر» دیدیــم کــه بــازی اش در
«اســتراحت مطلق» باعث شــد برنده تندیــس بهترین بازیگر
مــرد در جشــن حافــظ شــود .ضمن اینکــه بــرای همین نقش
نامزد جشــن خانه ســینما و جشن منتقدان سینمای ایران هم
شد .او سریالهایی چون «آشتی کنان»« ،سه در چهار» و «موج
و صخره» را هم کارگردانی کرده است .صالحی در ترانهسرایی
هم دستی دارد و سال  97ترانه «مرهم جان» او توسط محسن
ابراهیمزاده اجرا شد.
 ســالروز تولــد علی ضیا مجــری ،فریبا چوپاننــژاد کارگردان،
ادگار اولمر کارگردان اتریشــی ،سیمین رهنمایی شاعر ،امید صباغ
نو شــاعر ،ابراهیم عادل شــاعر ،فرشــید فرهمندنیا شــاعر ،ســمیه
قبادی شاعر ،امیل اوژیه نویسنده فرانسوی هم امروز است.
ëëدرگذشت ها
احمــد بیگدلــی :نویســنده و یکــی از برندگان
جایــزه کتــاب ســال در ســال  1393در چنین
روزی درگذشــت .احمد بیگدلی متولد 1324
بــود و پس از آغاز به کار در آموزش و پرورش
داستاننویســی را بــه طــور جــدی آغــاز کــرد .اولین داســتانش
ســال  1347در مجلــه ادبی فردوســی منتشــر شــد و بعدها در
دزفول با نوشــتن نمایشــنامه با هنرمندانی چون غالمحســین
ضیاپــور و حمید مهــرآرا همکاری کرد .پــس از موفقیت اولین
نمایشــنامهاش کــه بهصــورت تله تئاتر از شــبکه سراســری آن
زمان پخش شد این کار را با نوشتن نمایشنامههای «مهری» و
«تا عمق ماسه ها» ادامه داد و سال  1356با نمایشنامه «دالو»
به شهرت رسید .اما بیگدلی همچنان داستان نوشتن را بیشتر
دوســت داشــت و به همین دلیل پس از موفقیت در تئاتر این
کار را در کنار نوشتن نقدهای مرتبط با سینما و تئاتر ادامه داد.
مجموعه داستانهای «شبی بیرون از خانه»« ،من ویران شده
ام»« ،اندکــی ســایه»« ،آوای نهنــگ»« ،مگر چراغی بســوزد»،
«بــی تردید سهشــنبه بود»« ،نخســتین شــب راوی» و «زمانی
برای پنهان شــدن» از آثار منتشــر شــده بیگدلی است که برای
«اندکی سایه» در سال  1385برنده جایزه کتاب سال شد.
 واروژان هاخباندیان آهنگساز هم در چنین روزی درگذشت.

