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سهیل محمدی

لزوم استفاده از ماسک ،در خارج از خانه و وسایل نقلیه عمومی

بخشی از یادداشت این آهنگساز و نوازنده شناخته شده کمانچه درصفحه شخصی خود

همان بهتر که خانه بمانیم

در این نیم ســالی که گذشــت تجربه ثابت کرد
کــه خدا را صد هــزار مرتبه شــکر؛ حتی هیوالی
یادداشت
چغــری چــون کوویــد  19هم نمیتوانــد خللی
بــه کســب و کارهــای مــا بینــدازد؛ همانطــور
کــه میبینیــد ،در دکانهــا باز اســت و کســب و
کارها برقرار .متروها شــلوغ و اتوبوسها ســوزن
انــداز .همــه چیز بر وفــق مراد به نظر میرســد
بهارک محمودی
به غیــر از چراغ ســالنهای ســینما که پیوســته
عضو هیأت علمی
خاموش و روشــن میشــود .نکته اینجاست که
رشته روزنامه نگاری
دانشگاه عالمه
در روزگار ترس همگانی ،چراغ سینما ،از اولین
طباطبایی
چراغهایــی بود که خاموش شــد و حتی پس از
ریختن آن ترس هم ،چنان راســت و درســت روشن نماند ،که سینماها
هفتــهای باز میشــدند و هفتــهای دیگر تعطیــل .ســامانههای نمایش
خانگــی بودنــد که برای اکران دســت اول فیلمها قد علم کرده و شــاد و
ســرخوش ،مخاطبان را به تماشــای فیلمهای تازه به قیمتــی ارزانتر و
البته شرایطی سهلتر دعوت میکردند.
این شــد که البته نه به ســادگی که این تجربه هم ماننــد هر تجربه تازه
دیگری در ایران که با درد و رنج بســیار همراه اســت ،به سختی و با حرف و
حدیث بســیار به انجام رسید؛ سخن از قاچاق فیلمها به میان آمد و ضرر
جبرانناپذیری که سینماداران در اکران آنالین هر فیلم متحمل میشدند،
اما این زخم هم مثل هر زخم دیگری آنقدر نیشــتر خورد که بتدریج ِســر
شــد ،اما حــاال که حداقل هــر دو هفته یک بــار ،فیلمی جدیــد راهی اکران
آنالین میشــود ،معلوم اســت که کار این زخم از ِسر شدن گذشته و بهبود
یافته اســت ،گویی که دست اندرکاران وقت بتدریج دریافتند که این اکران

#کرونا

آمــار
رکوردشــکنی
قربانیــان بیمــاری کرونــا
شــبکههای
هشتـگ کاربــران
اجتماعــی را ترســاند و آنهــا را وادار کــرد
بیشــتر دربــاره ایــن بیمــاری و خطراتــش
بنویســند .آنچه در بیمارستانها میگذرد،
گرانی داروها ،خستگی کادر درمان و نکاتی
که چارهای جز رعایت آنها نداریم مسائلی
بــود کــه کاربــران دربــارهاش مینوشــتند:
«بازهــم رکــورد؛  ۲۷۲نفر ،آمــار فوتیهای
امروز کرونا ...قشــنگ داریم توی فیلمهای
ژانــر وحشــت زندگــی میکنیــم»« ،دیــروز
 272نفــر بــر اثــرکرونا فوت شــدن .مرگ و
میرهــا داره وارد کانــال  300میشــه و ماهــا
هم میشــنویم و از کنارش رد میشــیم،».
«در  ۲۴ســاعت گذشــته« »۲۷۲نفــر دیگــر
در ایــران بــر اثر ابتال به کرونــا جان باختند.
بیمارســتانها پــر شــده ،خیلــی از بیمارها
مجبــور هســتند در نوبت بماننــد که تخت
بــرای بستریشــان خالــی شــود ،خیلــی از
داروهــا نیســت یــا بســیار گــران اســت،».
«پــدر خانــواده بــا اکســیژن  ۶۰درصــد در
 ICUبســتری اســت و امیــدی بــه زنــده
ماندنش نیســت .یکســاعت پیش پاســخ
تســت کرونــای تمــام اعضــای خانــواده را
دیــدم؛ وحشــتناک بود .حداقــل هفت نفر
از اعضــای خانــواده درگیــرکرونا شــدهاند.
این روزهــا الگوی اصلی انتقــالخانوادگی
اســت .به محض بروز عالئم اهمال و انکار

نکنید« ،».اگر تســت کرونا مثبت شد ،الزم
نیســت قایمش کنیم .تســت مثبــت کرونا
بیآبرویــی نیســت اطــاع نــدادن و قایــم
کردنش بیشــعوریه»« ،پول ندارین ماسک
بخریــن بعد آخــر هفته که میشــه میزنید
جاده شــمال؟! چرا ماســک پارچهای قابل
شستوشــو نمیخریــد؟! بریــد خودتونــو
مســخره کنید»« ،بابام میگه دوستم کرونا
گرفتــه و تــا اینجــا ۶۰۰میلیــون خــرج دوا و
درمــون و بیمارســتان کــرده« ،».دوســتای
عزیــز بیایید بــه پویشمن ماســک میزنم
امــا درســت اســتفاده میکنــم ،بپیوندیــم.
وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا داره بــه
بحــران نزدیــک میشــه؛هموطن بهخاطــر
خــودت و خانــوادت رعایــت کــن»« ،تــو
تاکســی بودم یــه مادر و دختر اومدن ســوار
شــدن و راننــده دید کــه خانومــای محترم
ماســک ندارن .بهشــون گفت خانوما لطفاً
ماســک بزنیــن جریمــه میشــم .دختــره
برگشــته گفته ما بهکائنــات اعتقاد داریم و
این باعث میشــه کرونا نگیریم از روز اول تا
حاال ماسک نزدم .مادره هم تأیید میکرده
آره دخترم راست میگه»« ،نظافتچی مون
ســرفههای بــدی داره و چنــد روزه مریضه.
گفتــم برو دکتر ،هزینه تســت کرونــا و دکتر
و دوا بــا مــن .بــه اون آدمایــی فکــر میکنم
کــه پول تســت کرونــا ندارنــد و خــب برای
کار میــان بیــرون و همینجور
آلودگی منتشر میشه».
شهروند

دادگاه و رقمهای عجیب

چهارمیــن جلســه دادگاه
تهیه کننده ســریال شهرزاد
ماجرا و متهــم پروندههــای
بانــک ســرمایه و صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان
حســابی جنجالی شــد .هم بهدلیــل رقمهایی
که بهعنــوان موارد اتهام محمــد امامی اعالم
شــد هم بهدلیــل حملههای امامی به رســول
قهرمانی نماینده دادستان .حرفهای امامی
و قهرمانی دیروز بارتاب زیادی در شــبکههای
اجتماعی داشــت« :دادگاه عجیــب و تندی را
شــاهد هســتیم .حمــاتمحمد امامــی تهیه

کننــده ســریالشــهرزاد بــه نماینده دادســتان
رســول قهرمانی بهشــدت بیســابقه اســت»،
«محمــد امامــی با دفــاع از ســابقه ســینمایی
خود و ســینماگرها ،پشــت تریبون قرار گرفت:
هــر فیلمــم ۲۵میلیــون بازدیــد داشتهاســت/
۲۰۰میلیــون دیویدی فیلــم تولید کــردهام.
حتــی در دوران بازداشــت /.همیــن االن در
پیشتولیــد  ۳ســریال ملــی و جهانــی هســتم
کــه بــهزودی اخبــار آن را خواهیــد شــنید»،
«تــو بخــش اول دادگاه محمــد امامــی کــه به
ماجــرای صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان وبانک

مجـــازی
یگانه خدامی

ســرمایه مربوطــه بــه رشــوهها و اختالسهای
۹۰میلیــاردی۲۰۰ ،میلیــاردی۳۰۰ ،میلیاردی،
۵۰۰میلیاردی و ...کلی عدد چند ده میلیاردی
وخونــه و زمین و ماشــین اشــاره شــده! «فقط
یــک محمــد امامــی ،فقــط از ســال  ۹۱تــا ،۹۴
اونم فقط از بانک ســرمایه ،چیزی حدود هزار
میلیارد ریال تسهیالت گرفته بوده! البته هنوز
دوقورت و نیمش باقیه و به نماینده دادستان
هم حمله لفظی میکنه»« ،محمد امامی فکر
میکنــه بــا بازیهای رســانهای و ســیبل کردن
قهرمانــی میتونــه بــرای خــودش وجاهتــی
بخــره تــو افــکار عمومــی؟ آقــای امامــی دوره
شــامورتی بــازی گذشــته»: ،فقط برای شــروع
۹۰۰میلیارد تســهیالت ،بهنام چند شــرکت ،از
بانک سرمایه تســهیالت گرفته .محمد امامی
تخــم مرغ دزد نبوده؛ از همون ابتدا شــتر مرغ
دزد بوده»« ،یک ســاله دنبال ضامن میگردم
بــرای  20میلیــون وام ،حــاال متوجــه شــدم
محمــد امامی  1350میلیارد از بانک ســرمایه
وام گرفتــه .یعنــی ایــن همــه ضامــن از کجــا
آورده؟»« ،محمــد امامــی از ســال  ۹۱تا ســال
 ۹۴بــدون رعایت ضوابط و مقــررات قانونی از
بانک  ۱۳۵۰میلیارد تســهیالت دریافت کرده؛
اونوقــت جوونهــا بــرای دریافــت وام ازدواج
بایــد ماههــا تــو نوبــت بمونــن؛ اونــم بــا کلــی
ضامن و مــدرک،».بهنظر مــنمحمد امامی
کــه در یــک فقــره از اتهاماتــش تحصیــل مال
نامشــروع بهمیــزان مبلغ  ٥٠٩میلیــارد و ٦٠٠
میلیــون تومان داشــته ،مقصر نیســت! مقصر
اصلــی اون تأییدکننده و امضاکننــده واگذاری
این مبلغ پوله».

حفظ گوهر درخشان وجود

در بررســی زندگی بزرگان ادب
و هنــر و مفاخــر هــر جامعــه،
سایه روشن شــاید نقش یــک نکتــه بیش از
بقیــه عواملی که بــه محبوبیت
و موفقیــت آنهــا انجامیــده
پررنگ باشد .هر هنرمند موفق
و برجســته تنهــا متکی بــه نبوغ
و اســتعداد ذاتــی خود نیســت،
حفــظ گوهــر وجــودی و تــاش
محدثه واعظیپور برای محافظــت از آن حقیقتی
روزنامهنگار
اســت که نمیتوان کتمان کرد.
وظیفهای دشــوار که بســیاری از
چهرههای درخشــان ادب ،هنر و فرهنگ نتوانستهاند
آن را تــاب بیاورنــد .محمدرضــا شــجریان در ســیر و
ســلوک شــخصی و حرفــهای راهی را انتخــاب کرد که
ســاده نبــود .او تــا توانســت حریــم شــخصیاش را از
گزنــد حوادث دور کرد ،قطعاً بســیاری دوســت دارند
جزئیــات شکســتها و موفقیتهــای او و روابطش را
بداننــد ،امــا همواره کوشــید دور از نگاههــا و داوریها
بمانــد .دربــاره هر نکتــهای اظهارنظر نمیکــرد ،زیاد
بــه مصاحبــه تــن نمــیداد ،مگــر در مــواردی خاص
و مهــم .بیشــتر دربــاره حــوزه تخصصی و دانشــی که
داشــت گفتوگو میکرد .بر خالف اغلــب بازیگرها و
چهرههــای امروزی در نظــر دادن محتاط بود و مدام
در معــرض دیــده شــدن قــرار نمیگرفت .ایــن گونه
عــاوه بر حفظ و حراســت از جایگاه حرفهای خود که
بیهمتا بود و پاسداری از جوهر وجودی و استعدادش
در موســیقی ایرانی ،از شخصیت هنریاش حفاظت
میکرد؛ شــخصیتی که طی ســالهایی طوالنی شکل
گرفتــه بــود ،محصول پرهیزهــا و مراقبتهای بســیار
بــود و طوفــان حــوادث و رویدادهــای تلــخ اندکــی از
وجاهت آن نمیکاســت .در سینما ،نزدیکترین مثال
به اســتاد شــجریان ،زندهیاد عزتاهلل انتظامی است.
او هم طی ســالهای طوالنی فعالیتش کوشید آبرو و
اعتبــارش را حفظ کند .انتظامی بزرگ با پاســخهای
منفی بســیاری که به پیشــنهادهای کاری مــیداد و با
انتخابها و حضورهایش سر و گردنی از همنسالنش
فاصلــه گرفت ،مانند اســتاد شــجریان در ایام حیات
پرثمرش ،قدر دید و ســتایش شــد .حضــورش زینت
مراســم و اعتبار فیلمها بود ،محبوب و باعزت ماند و
ن مواهب اتفاقی نبود و با
بــا آبرو از این دنیا رفت .ایــ 
مرارت و ممارست به دست آمده بود.
خانوادههــای معظــم شــجریان و انتظامــی ایــن
حلقه را کامل کردهاند .آنها قدر این بزرگان را دانسته
و بــا رفتارهــای درســت خود جایــگاه آنــان را متزلزل
نکردهانــد .جنــس احترام و ادبی کــه بین محمدرضا
شــجریان و فرزندانش دیدهایم ،شــبیه ارادتی اســت
کــه مجیــد انتظامی بــه پدر فقیــدش داشــته و دارد و
محبتــی که عــزتاهلل انتظامــی نثار خانــواده و فرزند
هنرمندش میکرد در نســل پس از او دیده میشــود.
خوشــبختانه آن مهر ،شــور و قدرشناســی در فرزندان
مجید انتظامی وجود دارد.
در مراســم تشــییع پیکــر اســتاد شــجریان ،وقــار
و رفتــار محترمانــه همایــون شــجریان در شــرایطی
دشــوار ،دقیقاً مبتنی بر همان تصویری بود که از این
خانــدان در ذهن وجــود دارد؛ تصویری که اصالت و
اعتبــاری ریشــهدار را تداعی میکند .پرهیز از انتشــار
عکسهــای مختلف از زمان بیمــاری طوالنی و چند
ســاله هر دو بزرگوار که با حساســیت هــر دو خانواده
پیگیــری شــده ،یکــی از درســتترین رویکردهــا در
حفــظ آن گوهر و اعتبار اســت .آقای بازیگر و اســتاد
شــجریان با تصویرهایی در خورشــأن و جایگاهشان
در ذهنهــا مانــدگار شــدهاند .بــرای مانــدگاری این
تصاویــر ،درایت و هوشــمندی قابل ستایشــی وجود
داشته است.

آنالینی که میگفتند ،آنقدرها هم بد نبود .این شد که دیگر هر چه در چنته
داشــتند بیرون ریختند ،البته بودند عدهای که هنوز دلشــان با این شکل از
اکــران صاف نشــده بــود و گمــان میکردند کــه دوران پســاکرونا در همین
نزدیکی اســت ،اما اینها هم خیلی زود دســت از مقاومت برداشتند و نرم
شــدند و خود را به مسیر ســپردند .حاال وقت نمایش بود .مخصوصاً برای
فیلمهایی که ســالها در صف اکران مانده بودند و قدرت مواجهه با ساز و
کار عریض و طویل نمایش فیلم در سینماهای ایران را نداشتند .فیلمهای
کوچــک یا به اصطالح مســتقل ،فیلمهایی که شانســی بــرای گرفتن یک
اکران خوب نداشــتند ،فیلمهــای احتماالً نه چنــدان پرمخاطب و در یک
کالم فیلمهایــی کــه روی دســت تهیه کنندگانشــان مانده بودنــد؛ اینگونه
شــد که حاال راهی آســان برای از سر بازکردن این فیلمها به دست آمد .به
همین خاطر اســت که هرگاه با هزار امید زمانی را صرف تماشــای یکی از
همیــن فیلمها میکنــم ،پس از پایان نمایش ،آهــی از نهادم برمی خیزد
و «باز جای شــکرش باقی اســت» میگویم که این مزخرف را در سینما به
تماشــا ننشســته ام .باری ...سخن از احتمال تهدید سینما به معنای کالن
آن بود که توســط ســاز و کار نمایش خانگی صــورت میگیرد ،تهدیدی که
سالیان سال است نه فقط در ایران که حتی سینماگران ممالک «مترقیه»
را نیز به لرز نداخته است؛ سینماگرانی که دلباختهاند به پردههای عریض و
جادوی پرده سفید ،اما جای نگرانی نیست .این سینمای کوچک آپارتمانی
و طبقه متوســطی که حتی زحمت حرکت دوربین تا ســر کوچه را به خود
نمیدهد ،بهتر است که در همین صفحات کوچک نمایش خانگی تماشا
شود؛ سینمایی که ادعایش قصه گویی است اما از این قصه ،پیشنهادی جز
آه و ناله روی میز نمیگذارد ،همان بهتر که وقت ما را در مسیر رسیدن به
سالهای سینما تلف نکند که حیف از آن پردههای سفید جادویی.

روایت غزالی از هنر و زیبایی

جدیدترین کتاب حســن بلخاری ،اســتاد دانشگاه تهران
و رئیــس انجمــن آثار و مفاخر فرهنگی بــا عنوان «خیال
چی بخوانیم و ذوق و زیبایــی در آرای امــام محمــد غزالــی» از ســوی
انتشــارات فرهنگســتان هنــر منتشرشــده و در اختیــار
عالقهمندان قرار گرفت.
امــام محمدغزالــی ،همان طــور کــه در مقدمه کتاب
هم آمده بیتردید یکی از بزرگترین متفکران جهان اسالم است که در احیای
ْ
تصوف نقشی
راســتین اندیشههای اســامی و نیز انس عقل و دل یا شریعت و
بینظیــر و بیبدیــل دارد .القابی چــون «امام»« ،حجت االســام»« ،مج ّدد» و
«زینالدین» مصداقهایی بر این ادعا هستند.
هــر چنــد همانگونــه کــه بلخــاری هــم در کتــاب آورده ،نمیتــوان از برخی
تعصبات غزالی چشم پوشید و دیده بر کلماتی اینچنین فروبست« :این مسائل
که (آرای فیثاغورث و ارسطو) جزو حشویات فلسفه است در رسائل اخوانالصفا
آمده است .با این همه در شگفتم از کسی که همه عمر خود را در طلب دانش
به رنج میاندازد و به اینگونه مزخرفات قانع میشود و پیش خود میپندارد که
به نهایت دانشها دست یافته است».
اینگونه سخن گفتن و رسائل اخوانالصفا را بهعنوان اولین دانشنامه جهان
اســام (که در بسیاری موارد مســتند به آیات و روایات است) مزخرف نامیدن،
حســی ناخوشــایند و بالطبع حــس و قضاوتی در انســان برمیانگیزد کــه آیا در
مــوارد مختلــف میتوان به حکم این متکلم اعتماد کرد و ســخنش را بهعنوان
ســخنی مســتدل پذیرفت؟! بــا وجود این و بــا اغماض از این آرای نامســتدل و
برخاســته از احســاس (و نه اندیشــه) ،غزالی
درســت در میان دو رویکرد درخشان فلسفه
و حکمــت اســامی ،متأثر از دیــروز خویش و
بســیار مؤثر بر فردای خود ،سربلند و سرافراز
ایســتاده اســت .گرچــه تهافتالفالســفه را
مینویســد اما مقاصدالفالســفه را نیز نوشته
و البته در بســیاری از اندیشههای خود وامدار
فالســفه پیش از خویش بوده است؛ همچون
مباحث مربوط بــه نفس و خیال و زیبایی که
محور اصلی این پژوهش اســت و نگارنده به
سیر تاریخی آن و تأثیرپذیری صریح غزالی از
فالسفه پیشین واقف است.
به هر حال قصد این نوشــتار بررســی این
مناقشه بلند تاریخی نیست ،بلکه تنها تأمل
بر آرای عمیق و تأثیرگذار او در احیاءالعلوم ،کیمیای ســعادت ،مشکوةاالنوار و
برخی دیگر از آثار او چون مقصد االســنی فی شــرح اســماء الحسنی درباره هنر
(فن) ،زیبایی ،خیال و بویژه ذوق است که همه از بنیادهای اصلی فلسفه هنر و
زیباییشناسی محسوب میشوند.
بابــی مســتقل و وســیع در بــاب موســیقی ،هــم در احیاءالعلــوم و هــم در
کیمیای ســعادت نگاشتن ،تأمالت بســیار غنی و عمیق درباره جمال و زیبایی
در احیاءالعلــوم ارائه نمودن ،لطایفی در کارکرد قوه خیال و کارکردهای عظیم
هنــری آن بیان داشــتن ،تحلیل َق َدری از قــوه ذوق ارائه دادن و مهمتر اســتناد
به مثالهای هنری چون نقاشــی چینیان و رومیــان ،از جمله اختصاصات آرا و
نظرات غزالی و کارکردهای فلسفه هنری آثار اوست.

عکس نوشت

گواهینامه درجه یک هنری
جمشــید هاشــمپور توسط
دبیــر شــورای ارزشــیابی
هنرمنــدان ،نویســندگان و
شــاعران کشــور اعطا شــد.
ســیدمحمد طباطبایــی؛
نماینده وزیر و دبیر شــورای
ارزشــیابی هنرمنــدان،
نویسندگان و شاعران کشور
و نماینــده وزیــر فرهنــگ و
ارشاد اســامی با حضور در
منــزل جمشــید هاشــمپور
این گواهینامه را به وی اعطا
کرد.

درخت شکوفا می شود
از من
نسیم وزان می شود
با من
کنون که شادی را
آبهایجهانم
روان بر کشتزارهای سبز
تا جاوید ...

بخشی از منظومه
«نیزه مرد پارسی دور رفته»
جواد مجابی

 22ëëمهر
به نام روزهایــی کــه در آنها درگذشــت هنرمندی
تاریخ
ثبت نشده روزهای بهتری هستند؛ در برگه
تقویــم  22مهر هم تولد چهرههای فرهنگی و هنری شــناخته
شــدهای را میبینیــم اما خبری از درگذشــت نیســت و همین
اتفاق خوبی است.
ëëتولدها
جواد مجابی :شاعر و نویسنده و منتقد ادبی سال
 1318در چنیــن روزی به دنیا آمــد .جواد مجابی
روزنامه نگاری را در دهه  40شمسی آغاز کرد و با
مجلههای ادبی مانند فردوســی ،خوشــه ،آدینه و
دنیای ســخن همکاری میکرد ،پس از مدتها روزنامهنگاری
ادبــی و نقدنویســی نوشــتن اشــعار ،داســتان و تحقیقاتــش را
جدیتــر دنبــال کرد کــه نتیجــه آن چــاپ  8مجموعه شــعر،
چهار مجموعه داســتان کوتاه 9 ،رمان و چند داســتان کودکان
و آثار طنز است؛ تحقیقات او درباره تاریخ طنز در متون ایران
و پژوهشهایــش درباره شــاعرانی مانند احمد شــاملو بســیار
شــاخص اســت؛جواد مجابی تنها در حیطــه ادبیات فعالیت
نکرده و تحقیقات گســتردهای هم درباره نوپــردازان هنرهای
تجسمی ایران انجام داده که در قالب کتاب «نود سال نوآوری
در هنر تجســمی ایران» منتشــر شــده اســت .مجموعه اشعار
«پــرواز در مه»« ،پوپکانه»« ،شــعرهای مــن و پوپک»« ،وطن
روی کاغذ»« ،ســر بر خط عاشــقی» و «ســالهای شــاعرانه»،
مجموعــه داســتانهای «کتیبــه»« ،از دل بــه کاغــذ»« ،قصــه
روشــن» و «کتیبــه و ایــوب» ،طنزهــای «یادداشــتهای آدم
پرمدعا»« ،شــب نگاره ها»« ،جونم واســت بگه» و «نیشخند
ایرانی» و پژوهشهای «آیینه بامداد»« ،شناختنامه شاملو»،
«شــناختنامه ســاعدی»« ،دویســت نقــاش و تندیــس گــر» و
«تصویرگری شاهنامه در ایران» از جمله آثار مجابی است.
رضا سیدحســینی :امــروز نود و چهارمین ســالروز
تولــد نویســنده و مترجــم ایرانــی اســت .رضــا
سیدحســینی ترجمــه را از  16ســالگی و با ترجمه
آثار ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی آغاز کرد،
پس از اینکه در امریکا فیلمســازی خواند به ایران بازگشــت و
از اســتادانی ماننــد پرویــز ناتــل خانلــری زبــان فرانســه را یاد
گرفت .او کتابهای زیادی از زبان فرانســه به فارســی ترجمه
کرده اســت؛ آثــاری مانند «غوغای ژوئیــه»« ،طاعون»« ،الیم
الیــت»« ،بهــار کشــنده»« ،امیــد»« ،بهانههــا» و «در دفــاع از
روشــنفکران» .عالوه بر ترجمه او نقش مهمی در جمعآوری
و انتشــار دایرة المعارف فرهنگ آثار داشــت که در  6جلد به
معرفی آثار مکتوب ملل چهان پرداخت .این دایرةالمعارف
با سرپرســتی سیدحســینی و همراهی مترجمان و ویراستاران
مشــهور ایــران جمــعآوری و منتشــر شــد .ســال  1380رضــا
سیدحســینی بهعنــوان چهــره مانــدگار ترجمــه معرفی شــد
و نشــان شــوالیه« پالــم آکادمیــک »فرانســه را در ســال 2000
گرفت .او سال  1388درگذشت.
ساشــا بــارون کوهــن :بازیگــر و کمدین انگلیســی
امــروز  49ســاله میشــود .ساشــا بــارون کوهــن
بــا بــازی در نقــش «بــورات» در فیلــم کمــدی
«بــورات :یادگیریهــای فرهنگــی امریــکا بــرای
انجام منفعت ملت پرشــکوه قزاقســتان» به شــهرت رســید.
فیلمــی که خودش هم جــزو نویســندگان فیلمنامهاش بود و
برایــش نامــزد جایزه اســکار هم شــد .او در فیلــم «دیکتاتور»
هم درخشــید و نقش دیکتاتور یک کشــور خیالــی را بازی کرد
کــه خیلیها معتقد بودنــد به قذافی شــباهت دارد« .برونو»،
«ســوئینی تــاد»« ،هوگــو»« ،بینوایان»« ،شــبهای تــاالدگا»،
«امریکا کیســت» و مجموعــه تلویزیونی «جاســوس» از دیگر
کارهای اوست.
حشــمتاهلل جودکــی :نوازنــده شــاخص ویولن
ســال  1309به دنیا آمد .پدر حشمتاهلل جودکی
از نوازنــدگان کمانچــه و عمویــش اســتاد ویولــن
بودنــد و بــه همیــن دلیــل او هــم از کودکــی بــا
موســیقی رشــد کرد؛ بیشــتر به ویولن عالقه داشــت و این ساز
را از عمویــش آموخــت و بــا روزی  14ســاعت تمریــن آنچنان
در نواختن آن پیشــرفت کرد که در  14ســالگی توانست کالس
موســیقی تشــکیل دهد ،پــس از آن از طــرف رادیو خــرم آباد
بــرای همــکاری دعوت شــد و ســالها با ایــن رادیــو همکاری
کــرد .حشــمتاهلل جودکــی در دوران فعالیــت اش در کنــار
هنرمندانــی مانند محمدرضا شــجریان ،علــی اصغر بهاری،
اســماعیل زریــن فــر ،عبــاس شــاپوری و محمــد میرنقیبــی
نواخت .او اواخر سال  98درگذشت.

 عطا چنگوک نوازنده و مدرس تار و سه تار ،حسین راضی
بازیگر تئاتر ،رابرت ویلســون کارگردان امریکایی ،باربارا ساس
کارگردان لهســتانی ،جواد شــجاعی فرد شــاعر و فریبا یوسفی
شاعر هم در چنین روزی به دنیا آمدهاند.

