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علیرضا پاکدل

#دماوند

خبــری کــه دربــاره وقــف کــوه
دماوند منتشــر شــد باعث شــد
هشتـگ کاربــران شــبکههای اجتماعــی
به این مســأله واکنش نشــان دهند.سازمان جنگلها
از صــدور ســند وقف یــک برش از کــوهدماونــد بهنام
سازمان اوقاف خبر داد و روزنامه همشهری نوشت که
ظاهراً ســازمان اوقاف برای یک پالک از  ۱۱پالک ثبتی
سند وقفی گرفته است .این برش ،یک یازدهم کل کوه
اســت و این بخش از دامنه آغاز میشود و تا قله ادامه
دارد .پــس از واکنــش کاربران معصومــه ابتکار رئیس
سابق سازمان محیط زیست گفت« :اثر طبیعی ملی
عالیترین رده حفاظتی است که
امکان واگذاری ندارد».
البته عصر دیروز ســازمان اوقاف
توضیحاتــی دربــاره این مســأله
داد و اعالم کرد قله دماوند وقف
نشده است .در تکذیبیه سازمان
اوقاف آمده اســت« :کوه دماوند
جــز اراضی انفال اســت و منطقاً
طبق قاعــده فقهــی «ال وقف اال
فی ملک» قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شــدن را
ندارد .موقوفهای که در این منطقه وجود دارد ،مربوط
بهکوهدماوندنیستوبرخیزمینهایاطرافقریهای
با نام مالر را شامل میشود».
بســیاری از کاربران هم به این مســأله کــه دماوند
میراث طبیعی ملی اســت و نباید واگذار شــود اشــاره
میکردنــد« :شــاید بپرســید مگــه دماوند چــی داره؟
دماوندفقطیککوهنیست،دماوندیکآتشفشانهکه
اتفاقاًنیمه فعاله ،طال ،نقره ،الماس ،بازالت ،کلینگر،
ســنگ آهن ،زغال ســنگ ،گوگرد و و و هر نوع ســنگی
کــه بگیــن داره و اینکه نباید دســتکاری بشــه»« ،فردا
اگه کارون و ارس و ســبالن و زاینده رود هم وقف شــد
تعجب نکنید»« ،کوه و جنگل به عموم مردم تعلق

معارفه برقرار است

بعــد از بحثهایــی کــه بــر
ســر اصالت گواهی اشتغال
ماجرا بــهکار مهــرداد بذرپــاش
رئیــس جدیــد دیــوان محاســبات شــکل گرفت
خیلیهــا منتظــر بودنــد مراســم معارفــه او به
تعویق بیفتد و مدارکش دوباره بررسی شود .اما
محمدحسین فرهنگی ســخنگوی هیأت رئیسه
مجلــس گفــت« :از نظــر آییــن نامــه مجلــس،
راهی برای بررســی مجدد ســوابق و مســتندات
بذرپاش وجود ندارد و مراســم تودیع و معارفه
رئیسدیوان محاســبات در روز دوشــنبه برگزار
میشود».
مجتبــی رضاخواه عضــو کمیســیون برنامه
بودجه مجلس هم در توئیتر نوشت« :بهعنوان
عضو کمیســیون برنامه بودجــه مجلس اعالم
میکنــم کــه ســوابق کاری رئیس جدیــد دیوان
محاســبات به دقت بررسی شــده است .حکم
آقــای بذرپــاش بهعنــوان عضــو هیــأت امنای
دانشگاه صنعتی شریف هم به کمیسیون ارائه
و رؤیت شــد .مجلــس به وظایــف قانونی خود
عمــل میکنــد ،اگرچه برخــی از حاشیهســازی
دســت برندارند ».این حرفها و خبر برگزاری
مراســم معارفــه بذرپاش باعث شــد کاربرانی
که این دو ســه روز درباره مدرک او مینوشــتند
از بیتوجهــی مجلــس گلــه کننــد« :این حرف
معنــای بــدی دارد .یعنــی شــما بــا یکســری
اســناد مخدوش اگر در فرصــت قانونی بتوانی

نجات محیط زیست

دارد و بــا هیچ دســتاویزی نمیتوان وقف کــرد .امروز
رســانهها گزارش دادهاند که بخشــی از کــوه دماوند را
وقــف و برایش ســند وقفی صــادر کردهاند .اگر چنین
خطایــی رخ داده و چنین حکمی صادر شــده باشــد،
باید سریعاً لغو شود»« ،یک قسمت از یازده قسمت
دماوند رو بهنام وقف ســند زدن .روزنامه همشــهری
خبرشو کار کرده .من نمیفهمم .یکی به من توضیح
بــده که مگــه دماوند ملک شــخصی کســی بــوده که
بخــواد وقف کنــه؟»« ،یه بــرش از کــوه دماوند؟ مگه
کیــک تولده؟»« ،برای وقف باید کســی مالک باشــد.
مگر کســی مالــک دماوند بوده؟ به اســتناد مــاده ۵۵
قانــون مدنی ،وقف عبارت اســت
از اینکه عین مــال حبس و منافع
آن تسبیل شود .منافع قله دماوند
چیــه یعنــی؟»« ،ای دیــو ســپید
پــای در وقــف /ای گنبــد گیتی ای
دماوند»« ،خبر وقف یک برش از
دماونداینقدرعجیبهکهآدمحس
میکنهبعداونهرچیزیممکنه!
اینکــه مثالً تــوی رأی دادگاه شــما
بیارند که شما تا پایان عمر وقف شدی و سندش هم
صادر شده!»« ،وقتى طبق قانون مالکیت اشخاص بر
منابعطبیعى کان لم یکن میشــود ،چگونه میتوان
وقفبودنراپذیرفت؟ترجیحوقف(حقوقهدفمند
و عمومى) برحق النــاس ،وجه رجحانى دارد؟ وقف
مالــى که قابل تملــک و انتفاع نیســت ،چه توجیهى
دارد؟»« ،چــرا باید برای یه اثر ملی ســند وقفی صادر
بشــه؟ ســازمان اوقاف بــا چه هدفی رفته ســمت کوه
دماوند؟»« ،مگه میشه کوه دماوند رووقف کرد آخه؟
مگهدماوند جزو میراث ثبت شــده طبیعی نیستش
این قله باشــکوه؟ حــاال اون ثبت رو وقف کــردن؟ واال
دماوند خشــمگین میشــه زیــر پای
همه مون رو خالی میکنهها».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

مجلــس را مجــاب کنــی ،به هدفت رســیدهای
حتــی اگــر بعــدش مجلــس بفهمــد اســنادت
درست نبوده ،چراکه راهی برای دوباره بررسی
کــردن وجــود نــدارد»« ،اگه اعتراضــی صورت
نگیــرد ،بســاط اینجــور جعلهــا و تقلبهــا
گســترده و گســتردهتر میشــود .بایــد حداقــل
جلوی عادیتر شــدن آنها ایستا د تا هزینه این
بیقانونیها زیادتر شــود« ،».بذرپاش درحالی
داره رئیس یکی از مهمترین نهادهای نظارتی
میشه که ابهامات جدی در مورد جعل سابقه
کاری .تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از این
مجمــل»« ،اســامی مدافعــان امــروزبذرپاش
را جایــی یادداشــت کنیــد .بعداً بــه کار خواهد
آمد« .در ماجرایبذرپاش اثبات شــد بعضی
در انتقــاد و مطالبــه گــری قائــل بــه خــودی و
غیرخودی هســتند« ،».اصالحآیین نامه که با
تذکر نماینده ممکن اســت ،ضمن اینکه اصل
تخلفات و فســاد چی شــد؟»« ،آقایقالیباف،
بــا توجه بــه شــبهات موجــود در ســوابق آقای
بذرپاش ،شــما موظف هســتید تا روشن شدن
موضــوع و رفع شــبهات و انعکاس آن به افکار
عمومــی ،از برگــزاری جلســه تودیــع و معارفه
رئیس دیوان محاسبات جلوگیری کنید .مردم
در ســکوت کامــل مطالــب را رصــد و در مــورد
شــما قضاوت میکنند»« ،بله! بررســی مجدد
و موشــکافی برای زمانی اســت که مورد درباره
مردم باشد.»...

بهرام ارک :هنرمندان وارد بورس شدند

وضعیت بهگونهای شده که برخی اهالی سینما با اندک پولی که در دست دارند ،به سراغ بورس
رفتهاند! یعنی هنرمندی که نمیداند اصالً بورس چیست به سراغش میرود چون واقعاًدر این شرایط
کاری نمیشود کرد .به نظرم دولت باید بودجهای برای سینما در نظر بگیرد تا این هنر زنده بماند
چه بسا اینکه بسیاری از هنرمندان به خاطر شرایط موجود ،دور سینما و تئاتر را خط میکشند ،چون
خودشان را تباه شدگان این شرایط میبینند.
توگو با مهر درباره شرایط این روزهای اهالی سینما صحبت کرد
کارگردان سینما در گف 

به بهانه قرار گرفتن نام استاد غالمحسین امیرخانی درفهرست ملی نادرهکاران میراث فرهنگی ناملموس

آثارش شبیه اثر هیچ یک از قدما نیست

درخشــش نام استاد غالمحســین امیرخانی اعتبار و
افتخــاری دیگــر برای جامعه فرهنگــی و هنری بویژه
یادداشت
جامعه فرهیخته خوشنویسان کشور رقم زد.
ثبتنام معتبر ایشان در فهرســت «نادره کاران»
حامــان میراث فرهنگــی ناملموس فرصتی اســت
تا به داشــتهها و دســتاوردهای فرهنگی و هنری خود
ببالیم و پدیدآورندگان آنها را پاس بداریم .هنری که
علی شیرازی
در طول قرن ها به زبان و ادبیات و فرهنگ این کشور
خوشنویس
پهناور خدمتها کرده است .هنر خوشنویسی توانسته
است از آثار کاربردی گرفته تا هنر خالص خوشنویسی
در قالــب کتابــت و کتیبــه و مرقعــات و آثار نمایشــگاهی و موزهای نام کشــور
عزیزمان ایران را در صدر کشــورهای صاحب هنر و تمدن در جهان زنده نگاه
دارد .در هر دوره تاریخی اشــخاص هنرمند برجستهای توانستهاند این امانت
عظیم و فخیم را پاس دارند و آن را گسترش دهند و چیزی بر آن بیفزایند و به
امانت به دست باکفایت نسلهای بعد بسپارند.
همواره تعداد این افراد شاخص نادر بوده و در
هــر دوره تاریخی و هر قرنی الف قدی طلوع کرده
و این میراث مشترک فرهنگی و هویتی را به جایی
رســانده اســت که زبانزد خاص و عام شده است.
میرعلی هروی ،سلطان علی مشهدی ،میرعماد
حسنی ،میرزا غالمرضا اصفهانی ،احمد نیریزی،
عبدالمجیــد درویش طالقانی ،علیرضا عباســی
و اینک اســتاد غالمحســین امیرخانی و دهها نام
معتبر دیگر. ...
و اما در روزگار ما با وجود همه مشکالت و محدودیتهایی که مملکت را در
برگرفته است ،الف قامت دیگری توانسته است این پرچم پرافتخار را همچنان
برافراشته نگه دارد .بدرخشاند و خود نیز بدرخشد .از بین نامهای معتبری که
در خوشنویســی معاصر ایران میدرخشــند و هر کدام به نوبه خود در این امر
خطیر ســهیم و شریک بوده و تأثیرگذار هستند نام استاد امیرخانی پررنگتر
و نقــش محوری داشــته اســت .ایشــان که نزد اســتادان بزرگ خوشنویســی و
اخالق چون اســتاد سیدحسین میرخانی تلمذ کرده ،توانست در  4دهه اخیر

خبرسازترین خوشنویس کشــور و تأثیرگذارترین آنان باشد .گسترش انجمن
خوشنویســان ایران در سراســر کشور و تعدادی شــعبه این انجمن در خارج از
کشور ،توانسته است هنر خوشنویسی را به خانههای مردم آورده و امروز کمتر
خانوادهای است که یک نفر از آنها دورهای هرچند کوتاه را در انجمن به تمرین
نپرداختهباشد.
روش آمــوزش و اداره کالسهای اســتاد که بر پایه و روش آموزش ســنتی
اســتاد شــاگردی استوار بود توانســت ارتباطی عاطفی و تنگاتنگ بین ایشان و
هنرجویان ایجاد کند و هزاران جوان مستعد را جذب کالسهای ایشان کند.
همچنین ایشان طی دهه 60و 70با سفر به شهرهای شمالی کشور و مشهد
و ...خوشنویسی را گسترش داد و این کار باعث رونق خوشنویسی و شکلگیری
بزرگترین سازمان غیردولتی مردم نهاد شد .آثار استاد در خوشنویسی بسیار
متنوع اســت .قطعات خوشنویســی در قالب چلیپا که یکی از فرمهای سنتی
خوشنویســی اســت ،از بهترین و زیباترین آثار اســتاد اســت .قطعات موزهای
و ترکیبی نمایشــگاهی ایشــان که بر پایه ضرورت دوران ابداع کردهاند خود از
بدیعترین ترکیبات در خوشنویســی معاصر اســت .کتابت هــزاران صفحه از
کتابهــای معتبــر ادبــی از قبیــل دیــوان حافظ و
رباعیــات خیــام ،دیــوان خواجــوی کرمانــی و ...از
درخشانترین آثار این دوره است.
ســبک منحصر به فرد استاد امیرخانی اعم از
اجــرای مفــردات یا کلمــات و همچنین چیدمان
کلمات در سطر نبوی و ترکیب بندیهای بدیع و
صفحه آراییهای هنری توانسته است زندهترین
و پرطرفدارترین سبک خوشنویسی امروز ایران در
عرصه خط نستعلیق شود .هنرمندانی که بتوانند
از تقلید آثار پیشینیان رهایی یابند و خود دارای سبکی شخصی و مستقل شوند
بسیار اندکند ،چرا که هنرمند اهل ریسک و خطر نیست و اکثراًترجیح میدهند
راه گذشتگان که هموار است را بیکم و کاست بپیمایند .در صورتی که آغاز هنر
از جایی اســت که هنرمند دارای تصرفات و ابداعات در هنر خویش میشــود.
ســبک استاد تفاوت بســیار روشنی با دیگر ســبکهای ماقبل خود دارد .حتی
یک کلمه از خط ایشان شبیه کار استادان ماقبل نیست .در صورتی که استادان
بسیاری خطشان با قدما در تشابه است.

جهان از آن انسانهای خالق است

به اندازه «سهکیلو  250گرم»

ایــن روزها به شــکلی محبوس شــدهایم،
سنگ
محبــوس در فضــای خانــه ،محبوس در
کاغد
قیچی
ماســک و ...بــا کمترین امــکان ارتباطات
اجتماعــی و فیزیکــی .ارتباطاتمــان
وابســته شــده به فضای مجازی و باز هم
چارچــوب و قابهای موبایل و تلویزیون.
امــا تنهــا چیــزی کــه محبــوس نیســت
ذهــن ماســت و تخیلمان .ذهن ما ســفر
نلی محجوب میکنــد ،بــه یاد مــیآورد و مــرور میکند
فعال ادبیات حوزه
کودک و نوجوان و از چارچــوب هــا بیــرون میزنــد .قصــه
میســازد .شــخصیت قصه میشــود یا با
شخصیت قصه همذات پنداری میکند .نمایشی ذهنی .انسان
همیشه با خالقیت خودش قصهها و نمایشها را ساخته اما در
این روزگار این قصه و نمایش اســت که آدمها را میسازد و این
کنش متقابل قصه و نمایش و انسان از ازل تا ابد بوده و خواهد
بود .اگر به دور و بر نگاه کنیم در همین روزهای سخت ،خالقیت
موهبتی اســت که بدون آن زندگی بیهوده و یکنواخت میشود.
افــراد خــاق زنــده هســتند و
جســارت بــه خــرج میدهنــد،
راهــکار پیــدا میکننــد بــرای
تجربــه کردن .ایــن روزها اگر با
بچهها ســرو کار دارید به خاطر
یکنواختــی و محدودیتهــا
حتمــاً مجبــور شــدهاید دســت
به خالقیتهایــی بزنید تا آنها
را ســرگرم کنید .آشــپزی کنید.
کاردســتی بســازید .نقاشــی
بکشــید و قصــه بگوییــد .امــا
آیــا قصــه هــم شــنیدهاید؟ آیا
فرصــت کردهایــد در نقــش
شنونده قرار بگیرید یا در نقش
شــخصیتی از یــک قصه خــاق؟ آیا ســعی کردهایــد در خانه با
اعضــای خانواده نمایش خالق اجرا کنیــد؟ بله نمایش خالق.
در نمایــش خــاق نــه نیاز بــه متن از پیش تعیین شــده اســت
نــه صحنهپردازی و وســایل صحنــه ،نه نیاز به تمریــن و گریم و
لباس .نمایش خالق یک مشــارکت اســت که نیــاز به همکاری
دارد و باعث درک مشترک و ایجاد ارتباط میشود.
در نمایــش خــاق میتــوان امیدوار بــود که :تقویــت زبان و
ارتباط و مهارتهای حل مســأله ،آگاهی اجتماعی و مشــارکت
و همدلــی ،فکری خالق و شــناخت برســیم .امــروزه برای حل
مشــکالت ارتباطی و رفتاری کودکان از نمایش خالق اســتفاده
میشــود .حاال که در خانه هســتیم و بهواسطه محدودیتهای
ناخواســته شرایط اضطراب زا برای بچهها بیشتر شده – حجم
خبرهــا ،گفتوگوهای خانوادگی ،وضعیت معیشــت خانواده،
نــا امیدی اعضای خانواده و -...باید بیشــتر بــه حال آنها دقت
کنیــم .این مــوارد بر روح بچهها اثر میگــذارد و همه این موارد
در ذهن آنها باقی میماند و میتواند سالها بعد آثار خودش
را نشــان بدهــد بنــا برایــن نیــاز بــه برونریــزی دارد .نمایش و
قصهگویی خالق یکی از راههای این برونریزی است.
در اینگونــه فعالیت ،فــرد فرصت میکند آنچــه به دغدغه
ذهنــی تبدیــل شــده را بیــرون بریــزد و اعضا بــا ارائه راهــکار و
شــنیدن مشــکل میتواننــد آن را تعدیل یا حل کننــد .نمایش
خالق راهی اســت برای تعدیل فشــارها و اضطراب و تنش که
میتوانــد راه گفتوگــو را بــاز کند و اعضای یــک مجموعه را به
هم نزدیک کند .کتاب نمایش خالق نوشــته یداهلل آقا عباســی
و تجربیات او در اجرای نمایش خالق در بم ،میتواند به شــما
که با بچهها سرو کار دارید کمک کند.

چهلوچنــد روز بعد از مــرگ پدر خانواده ،اعضای
چی
ایــن خانواده برای آمــاده کردن سفارشــی که برادر
ببینیم
بزرگ خانواده گرفته دور هم جمع میشوند اما این
دورهمــی به چالش و کشمکشــی بین بــرادر بزرگ
و کوچــک تبدیل میشــود و آنها به نادانســتههایی
درباره پدرشــان پــی میبرند .این داســتان نمایش
«ســهکیلو  250گرم» بهکارگردانی محســن نجارحســینی و نویسندگی
مهدیــه زندیــه اســت کــه در واقــع بازتابــی از زندگــی ناتورالیســتی
خانوادهای گرفتار مســائل اقتصــادی را پیش روی مخاطب میگذارد.
خانــواد های کــه درگیــر مســأله اعتیــاد و فقــر اســت .تمامــی اعضــای
خانــواده ،جز برادر بزرگتــر ،حاضر به انجام اموری غیر اخالقی برای
رســیدن به زندگی عادی هســتند و برای این هدف ،دست به هر کاری
میزننــد از دروغگفتــن ،تــا فروش مــواد مخدر و تخریب شــخصیت و
اتفاقاً قصد دارند با این کار خودشــان را آدمهایی موجه نشان بدهند.
برادر کوچکتر ،آســیب مالی که از شــریک خود دیــده ،داماد ،تعدیل
نیــرو و اخراج شــدن از شــرکت؛ زن برادر بزرگتر نیز زندگی ســخت و
حقوق کم دریافتکردن خود از ناخنکاشــتن در آرایشــگاه را توجیهی
بــرای تمــام کارهــای
بدشــان میدانند؛ همین
رویدادهــای تحمیــل
شــده بــه ایــن خانــواده،
ناخودآگاه ،افراد خانواده
را در باتالقــی میانــدازد
کــه آنهــا بــا هــر دســت
وپــا زدنــی بیشــتر در این
باتــاق فــرو میرونــد.
«ســهکیلو  250گــرم»
ســیاهی و شــوربختی
خانــوادهای را روایــت میکنــد که در ورطــهای خودخواســته از نابودی
گیــر کردهاند اما طوری باامید از صحنه خارج میشــوند که انگار واقعاً
قرار اســت به ســمت و ســوی یک زندگی مســرتبخش و خوشــبخت
حرکــت کننــد .این نمایش را ،کــه در حال حاضر بهصــورت فیلمتئاتر
روی «فیلیمــو» قابــل تماشــا اســت ،نجارحســینی کارگردانــی کرده و
بازیگرانی مثل هادی شــیخ االســامی ،مهتاب وجدانی ،امیرحســین
آقایی ،مرتضی حسینی ،محمد نادری ،پانته آ مهدی نیا و نسا یوسفی
در آن هنرنمایی کردهاند.

عکس نوشت
ســعید خضایــی نقــاش جوانــی کــه با
بازآفرینــی تصاویر شــاهنامه شــناخته
مــی شــد بر اثــر ابتــا بــه بیمــاری کرونا
درگذشت.
او متولــد  ۱۳۵۸و یکــی از بهترینهــای
نقاش هــای همدان بــود که به نقاشــی
ایرانــی عالقــه زیــادی داشــت و همین
ســبک را دنبــال می کــرد .خضایــی در
تصویرســازی  ۴جلــد از مجموعــه صد
جلدی بازآفرینی داستانهای شاهنامه
بــرای کــودکان و نوجوانــان همــکاری
داشــت و تصویرســازی کتــاب هــای
محمدرضایوسفینویسندهبنامکودک
و نوجوان ازدیگر کارهای او بود.

شب نمیتواند تمام نشود.
طبیعت شب آن است که
برود رو به صبح .نمیتواند
یک جا بماند ،مجبور است
بگذرد .اما وقتی تو ذهنت
را اسیر گذر لحظهها کنی
خودت گذر لحظهها را
سنگین و سنگینتر میکنی؛
بگذار شب هم راه خودش
را برود.

طریق بسمل شدن
محمود دولت آبادی
نشر :چشمه

 6ëëمرداد
به نام
امروز صد و سیامین روز از سال است .روزی که با
تاریخ
درگذشت یکی از کارگردانان بنام سینمای ایران به
یاد اهالی فرهنگ و هنر مانده است .درگذشت سیفاهلل داد .البته در
کنار چهرههای فرهنگی و هنری که امروز متولد شدهاند.
ëëتولدها
کریــم قربانــی عالیــی 6 :مــرداد ســال  1336یکــی از
نوازندگان مطرح ویولنســل به دنیــا آمد .کریم قربانی
عالیی موسیقی را در هنرستان عالی موسیقی خواند و
همان جا ساز ویولنسل را انتخاب کرد و محمد پورتراب
اســتادش بود .او نوازنده بســیاری از ارکســترهای ایران مانند ارکستر
ژونس موزیکال ایران و ارکستر سمفونیک تهران بود و از سال 1359
تاکنون مایستر (دستیار رهبر ارکستر در هماهنگی گروه ویلن) ارکستر
ســمفونیک تهران است .قربانی عالیی در بســیاری از موسیقیهای
خاطره ســاز و آثار خوانندگان بزرگ بهعنوان نوازنده حضور داشــته
است .در آلبوم موسیقی سریال امام علی(ع) ،آلبوم دود عود و بوی
بــاران محمدرضا شــجریان ،آلبوم نســیم وصل همایون شــجریان،
رســوای زمانه علیرضا قربانــی ،جلوههای ماندگار محمد نــوری و از
کرخه تا راین مجید انتظامی.
حســن جوهرچی :بازیگر تلویزیون ایران اگــر زنده بود
امروز  52ســاله میشــد .او بازیگری را در ســال  67و با
حضور در فیلم «فیل در تاریکی» آغاز کرد و پس از آن
با فیلم «برخورد» سیروس الوند مطرح شد .اما آنچه
حســن جوهرچی را به شــهرت رساند بازی در ســریال «در پناه تو» و
نقــش «محمد منصوری» در ســال  1373بــود .او مدتها بهعنوان
بازیگر نقشهای مثبت انتخاب میشد اما با بازی در سریال «او یک
فرشــته بــود» نقش منفی را هــم تجربه کرد .فیلمهای «ســلطان»،
«ضیافــت»« ،دو زن»« ،دختــری بهنــام تنــدر»« ،آبــی»« ،روزگاری
عشق و خیانت» و سریالهای «کیمیا»« ،تنهایی لیال»« ،شوق پرواز»،
«فاصلهها» و «فاکتور هشت» از دیگر آثار حسن جوهرچی بودند .او
سال  1395درگذشت.
ســیدحمیدرضا برقعی شــاعر ،محمدعلی حضرتی شــاعر ،ایلناز
حقوقی شــاعر ،محمدرضا ذوالعلی داستان نویس ،قنبرعلی رئیس
جاللی شــاعر ،ســارا عرفانی داســتان نویس ،احمد ناطقی عکاس و
بیژنجباری پیشکسوت بخش البراتوار فیلم هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
ســیفاهللداد :کارگردانــی کــه با فیلــم «بازمانــده» در
ذهن ســینما دوستان ماند سال  1388در چنین روزی
درگذشــت .سیفاهلل داد متولد ســال  1334بود و غیر
از «بازمانــده» فیلمهایــی چــون «کانی مانــگا» و «زیر
بــاران» را بــا فیلمنامههایــی از خودش ســاخت .فیلــم «بازمانده»
که درباره فلســطینیان ســاخته شــده است ســیفاهلل داد را بهعنوان
کارگردان یکی از آثار به یادماندنی سینمای ایران مطرح کرد و جایزه
ویژه هیأت داوران جشــنواره فیلم فجر را هم برایش همراه داشــت.
داد غیر از فیلمسازی بهعنوان مدیر سینمایی هم شناخته میشد .او
بنیانگذار مؤسسه سینمایی سینا فیلم و از سالهای  74تا  76رئیس
هیأت مدیره خانه سینما بود .معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ
از سال  76تا  79یکی دیگر از سمتهای او بود و خیلیها این دوره را
از دوران طالیی سینمای ایران میدانند.
اکبر محســنی :نوازنــده صاحب نــام عود و تــار و ویلن
سال  74در چنین روزی درگذشت .اکبر محسنی متولد
 1291بود و پدرش با موســیقی میانه خوبی نداشت اما
او از کودکی عاشــق این هنر بود و باالخره پس از مرگ
پدرش موسیقی را در شعبه موزیک نظام آموخت و شاگرد علینقی
وزیری شد .آلتو برنجی نخستین ساز او در این مدرسه بود اما بعدها
ترومپت و فلوت را بهعنوان ســاز تخصصی اش انتخاب کرد .در کنار
اینها شــروع به آموختن ســاز تار کرد و از رحمتاهلل صفا این ســاز را
آموخت .با تأسیس رادیو ایران اکبر محسنی ارکستری را راه انداخت
که زیرنظر علینقی وزیری فعالیت میکرد و خودش نوازنده تارباس
در این ارکستر بود .پس از آن در ارکستر انجمن ملی موسیقی ملی به
رهبری روحاهلل خالقی کارش را آغاز کرد و تدریس موسیقی را هم در
انجمن موسیقی ملی دنبال کرد .آهنگسازی گام بعدی او بود و «سه
تار و ستاره» اولین آهنگی است که توسط او ساخته شد .ضمن اینکه
او یکی از نخســتین ســازندگان موسیقی متن در ســینمای ایران بود.
اکبر محســنی با ســاخت آهنگ ماندگار «الهه ناز» شناخته میشود
که توسط غالمحسین بنان اجرا شد .او را بهعنوان احیاکننده ساز عود
در ایران هم میشناســند چون پس از ســفر به عراق در ســال 1336
ساز عود را در این کشور آموخت و پس از بازگشت به ایران این ساز را
به کشور منتقل کرد و با آموزش آن و تکنیکهایش عود را دوباره به
موسیقی ایران بازگرداند .تصنیفهای«باز آ»«،دگر چهمیخواهی»،
«دل شکن»« ،شوق دیدار» از آثار ماندگار اکبر محسنی است.
یوهان سباستین باخ آهنگساز آلمانی و میخاییل ارمانتوف شاعر
روسی هم در چنین روزی درگذشتند.

