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خطر انتقال کرونا در جایگاه های سوخت

سهیل محمدی

عهد الوفاق در عصر جدید

روزنامــه الوفــاق یکــى از نشــریات
مؤسسه فرهنگى مطبوعاتى ایران
یادداشت
وارد بیست و سومین سال فعالیت
خود شــد .تولــد «الوفاق» در ســال
 ۱۳۷۶با ایام والدت حضرت رسول
اکــرم صلــىاهلل علیه و آله و ســلم
(مظهــر صبر و رحمــت) مصادف
مهدی شفیعی
بــود و اکنــون پــس از گذشــت ۲۳
مدیرعامل مؤسسه
ســال ،ســالگرد این تولد ،مقــارن با
فرهنگی مطبوعاتی
ایام مبارک مــاه ذیالحجه و اعیاد
ایران
قربان (مظهر عدالت و مهرورزى)
و غدیر خم (عید برادری و برابری) است.
براســاس نــام و هویت الوفاق ،بــرادرى و دوســتى ،و وفاق
هدف اصلى این روزنامه اســت؛ برادرى میان مســلمانان
و میــان مردم منطقه و جهان .زیرا طبق تعالیم اســامى،
تفرقهافکنى از برنامههاى شــیطان اســت و ایجاد برادرى،
مهــرورزى و وحدت ،گام نهــادن در راه خداوند متعال.بنا
به فرموده بنیانگذار جمهورى اســامى «دعوت به اسالم،
دعوت به وحدت اســت» .براین اساس روزنامه الوفاق در
نزدیــک به یــک ربع قرن فعالیــت خود نقــش مؤثری در
وحــدت میان ملتهای منطقه داشــته و بــا فعالیتهای
رسانهای خود در منطقه و جهان اسالم بازوی فکری مهمی
در دیپلماسی رســانهای بوده است که در این مسیر کمک
شــایان توجهی به اهداف نظــام از جمله برادری و وحدت
میان مسلمانان منطقه و نیز مقابله با اخبار یکسویه و گاه
جعلی و تفرقهبرانگیز نظام سلطه داشته است.
روزنامــه الوفــاق بــرای تعداد زیــادی از مخاطبــان و مراکز
تصمیمگیری در منطقه و کشــورهای عربی شناخته شده
اســت .این روزنامه پل ارتباطی مهــم ایران با جهان عرب
اســت؛ بهواقع دریچه مهم رســانهای با جغرافیای وســیع
عربزبانان که تا آفریقا نیز گسترده شده و چه ابزاری بهتر
از روزنامهای عرب زبان برای ارتباط و شــناخت بیواسطه

آنان از واقعیات حیات اجتماعی  -سیاســی  -دیپلماسی
و فرهنگــی ایــران .اهمیت این روزنامه در این اســت که در
تهاجم سوء رسانهای برخی کشورهای منطقه علیه ایران،
میتواند ارتباط مســتقیمی با مخاطبــان عربزبان بگیرد
و پیــام مودت و وفاق و برادری ایران با همســایگان و دیگر
کشورهای منطقه را ارسال کند.
حــاال بعــد از نزدیــک به ربــع قرن تــاش مســیری را طی
میکنــد کــه بتوانــد با مخاطــب خــود در منطقــه و جهان
اســام ارتباط جدیتری داشته باشــد و از راههای گوناگون
در تعامل باشد .این روزنامه به همین منظور و برای آینده
خــود ،تالش بــرای حفظ مرجعیــت و تقویت بخشهای
آنالین را متصور است.
در ایــن ســالها الوفاق عالوه بر پیشــرفت در حوزه رســانه
توانســته اســت در حــوزه فضــای مجــازی نیز بــه افزایش
مخاطبــان روزنامه کمک کند و مکمل مؤثری در راســتای
اهداف مؤسســه فرهنگی مطبوعاتی ایران و رســانههایش
برای تقویت ارتباط و اطالعرسانی به مخاطبان باشد.
امیــد اســت روزنامــه الوفــاق در ســال پیــش روی خــود با
تــدارک برنامههای جدیتر و متنوعتر طیف وســیعتری از
مخاطبــان را در محیط شــبکههای اجتماعــی و بهصورت
آنالیــن پوشــش دهــد و در دوره جدیــد فعالیــت خــود
مؤثرتر و پرنفوذتر باشــد .جا دارد از فعالیتهای چنددهه
روزنامهنــگاری آقــای مصیب نعیمــی که از ســرمایههای
گرانسنگ رسانهای ایران و منطقه هستند تشکر و قدردانی
داشته باشم .همچنین موفقیتهای این سالهای الوفاق
به همت همکاران عزیز روزنامه محقق شــده اســت و این
رســانه مهم خانواده مؤسســه فرهنگی -مطبوعاتی ایران
توانسته اســت بین مخاطبان در کشورهای عربی به دلیل
همین تالشها شناسا باشد.
بیست و سومین ســالروز تولد روزنامه الوفاق را به کارکنان
پــر تــاش رســانه مؤسســه فرهنگــی -مطبوعاتی ایــران و
مخاطبان ارجمندش تبریک عرض میکنم.

#کرونا_را_جدی_بگیریم

آمــار کرونــا انگار قصــد ندارد
شهروند
کمتر شــود .همچنــان تعداد
مجـــازی
روزانــه مبتالهــا و قربانیان در
یگانه خدامی
ایران باالســت و شرایط هیچ
استانی خوب نیست .کاربران
زیادیاینروزهاباهشتگکرونا
هشتـگ
را جدی بگیریم ،درباره نزدیک
بودن این بیماری به همه و خطراتش می نویســند.
از درگیری خود و خانوادهشان با کرونا ،خستگی کادر
م مختلف
درمــان ،انتقاد از برگــزاری کنکور و مراســ 
در این شــرایط و دلیل اجرا شــدن طــرح ترافیک در
تهــران که روزهای ســختی را میگذراند« :مگه اصل
اول پروتکلهای جهانــی این نبود که از هر تجمعی
اجتنــاب کنیــد؟ چــی شــد کــه تبدیلــش کردیــم به
«برگزاری تجمعات با رعایت پروتکلها؟»« ،سؤالی
که پیش میاد اینه کــه دقیقاً چند هزار نفر دیگه باید
بمیرن تا شــما بفهمید که نباید عروسی و مهمونی
بگیرید و برید ،نباید ســفر کنید ،نباید جاهای شــلوغ
برید ،باید ماســک بزنید ،و البته اشتباهاتتونو توجیه
نکنیــد؟!»« ،کنکور کرونایی! در حالی که قرارشــده با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی کنکورهای سراسری
بــزودی برگزار شــود ،ولی اگــر زیرســاخت الزم برای
درست عملی شدنش وجود نداشته باشه ...احتماالً
بــا موج عظیمــی از داوطلبهای کنکــوری آلوده به
کرونــا مواجــه خواهیم شــد»« ،چــرا این آمــار پایین
نمیاد؟! امروز  212مرگ بر اثرکرونا مجموعاً تا حاال
 15هزار و  912نفر بر اثرکرونا فوت شــدن»« ،میگن
اگه کنکور برگزار شه ،از هر سه نفر فرد حاضر احتمال
اینکــه یک تــا دو نفرکرونا بگیره هســت حــاال با این

اوصاف شــما حســاب کنید هر کدوم از اون یک تا دو
نفر چطــوری میتونن ویروس رو توی خونوادشــون
پخــش کنن»« ،بــرای بــار دوم مبتال شــدم .احتماالً
پلن اینه کــه کادر درمان تموم شــن»« ،هر ۳۷ثانیه
یــک مبتــا داریم و هر ۷دقیقــه یک نفر را از دســت
میدهیــم»« ،بــه نظر میرســه ما نمیتونیــمکرونا
رو شکســت بدیم .تــه تهش یه مســاوی عزتمندانه
یا شکســت بــا اختالف کــم بخوریمــم باز چیــزی از
ارزشهامــون کم نمیشــه»« ،اگر من ماســک بزنم
یعنــی جون هموطن و همنوعم بــرام عزیز و مهمه
اگه تو ماسک بزنی یعنی جون من برات ارزش داره
پس بــا هم ثابــت کنیم وجــود همدیگه رو دوســت
داریم و به کســانی که ندارند دوســتانه تذکر بدیم»،
«ســتاد مقابله با کرونای تهران بر لغو طرح ترافیک
اصــرار دارد ،اما شــهرداری تهــران تمکین نمیکند!
این در حالی هست که مترو و اتوبوس جزو مکانهای
پــر خطــره« ،»...جناب شــهردار ممکن اســت دلیل
مخالفــت خــود را بالغو طرح ترافیــک اعالم کنید؟
مگر نظر ســتاد ملی مبــارزه با کرونا این نیســت؟»،
«نصف آمار فوتیها از تهرانه و کسی به روی خودش
نمیاره! بارها گفتند تصمیم ستاد مقابله با کرونا الزم
االجراســت ،ولی دیروز اســتاندار تهران گفتند ســتاد
مقابلــه با کرونای اســتانمیخواد طــرح ترافیک رو
لغو کنــه اما شــهرداری پایتخت نمیــزاره»« ،عزیزم
نمیخوای طــرح ترافیک رو بــرداری ملت این طور
توی مترو و اتوبوس پرپر نشــن؟»« ، 212نفر طی 24
ساعت گذشته جان خودشون رو بر اثرکرونا از دست
دادند .حاال اصرار به برگزاری خیلی چیزها از جمله
کنکورداشتهباشید».

تهیه کننده سینما درباره برگزاری جلسه تهیه کنندگان با نمایندگان و کارشناسان
سازمان فرابورس  -ایران صحبت کرد /.ایسنا

چرا توقع داریم هنرمندان هنرشان را بهصورت رایگان عرضه کنند؟

یا هنرمند باش یا کاسب

مســائلی ماننــد توقــع مــردم از هنرمنــدان بــرای
ارائــه هنر بهصــورت رایگان پیش زمینــه تاریخی و
یادداشت
اقتصادی و اجتماعی دارد که در هم تنیده اســت.
تصویــر ما از هنرمند در طول تاریخ تغییر کرده و از
قرن  20به این ســو تحت تأثیــر انگارههای اروپایی
قرار گرفتیم و تصویر هنرمند بوهمی انگاره غالب
شده است .هنرمند بوهمی بیتوجه به پول است و
حمیدرضا ششجوانی
فقیر و آشفته مینماید .اسطوره همنشینی جنون و
پژوهشگر اقتصاد
هنر هم از همین جا میآید.
فرهنگ و هنر و عضو
آلفرد شوتس پدیدارشناس اجتماعی میگوید
انجمن بینالمللی
مطالعات بازار هنر
مردم افراد را برحســب نقشی که دارند دستهبندی
TIAMSA
و ســنخ هر فردی را مشخص کنند .وقتی میگوییم
«معلم» ویژگیهایی در ذهنمان شــکل میگیرد که ســنخ اجتماعی این
افــراد را تشــکیل میدهد .در مــورد هنرمندان هم همین اتفــاق میافتد و
مردم نسبت به آنها یک انگاره ذهنی دارند .ویژگیهایی که در فرهنگ ما با
سنخ هنرمند همراه شده ،فقر بوده است .مردم هنرمند را کسی میپندارند
که فداکارانه خودش را صرف هنرش میکند و به چیز دیگری نمیپردازد.
در این سنخبندی هنر اسطورههایی هم هست مثالً اینکه هنر مقدس است
و شایسته نیست با پول و تجارت آلودهاش کنی .اگر هنرمند به چیز دیگری
خصوصــاً پول بیندیشــد و عمل کند از ســنخ ایدهآلیاش بیــرون میزند.
مردم میگویند تو هنرمند آرمانی مد نظر ما نیســتی.در ســنخ ایدهآلی که
مردم از هنرمندان در ذهنشان دارند و خود هنرمندان هم در طول تاریخ
ب شأن هنرمند نیست چرا که
این را تقویت کردهاند نان خوردن از هنر مناس 
هنرمند نباید انگیزهای غیر از خدمت به هنر داشته باشد.
ســاختار بازار هنر هم در این مســأله دخیل اســت .بازار هنر بر اســاس
مفهــوم «برنــده صاحــب همــه چیــز» کار میکنــد .دنیــای هنــر آبگیری
اســت که هرچه بزرگتر باشــد بازار ماهی بزرگتری از آن صید میکند .این
خاصیت دنیای هنر است .اندکی از هنرمندان صاحب پول و در آمد بسیار
میشوند و بسیاری از آنها چیزی گیرشان نمیآید .مطابق تحقیقات ما در
 90درصد اوقات معدل درآمد هنرمندان از راه هنر کمتر از معدل درآمد
کارمندان دولت است و هنرمندان از راههای دیگری غیر از هنر زندگیشان
را میگذرانند .یا شــغلهای دیگری دارند یا پیشــینه مالی قــوی دارند .در

بهمناسبتسالروزشهادتمظلومانهاماممحمدباقر(ع)

توحید محور اصالح جامعه

امــام محمدباقــر(ع) برتریــن شــخصیت
جهان اسالم درعصر خود بود و مسلمانان
آیین
در بزرگداشــت واعتراف بــه فضل و کمال
حضرتــش اتفــاق نظــر داشــتند .از اینرو
وقتی درآســتانه برگزاری یکصد وســومین
مناســک حج پــس از فتح مکــه او را میان
خــود نیافتنــد کنجــکاو شــدند تــا بداننــد،
آشکارترین پرچم برافراشته خاندان نبوت
اسماعیل علوی که مقصود ومــراد عالمان واندیشــمندان
دبیر گروه پایداری
بــاد اســامی ومــورد تکریم وتقدیــر آنان
بود ،چرا همچون ســالهای قبل کنارشان
نیســت! غافــل از آنکــه همیــن پایــگاه اجتماعــی امــام باقــر(ع)
خشــم وغضب امویان را برانگیخته وموجب گشــته تا آنان دست
بــه جنایــت دیگری بیاالینــد وحضرتش را به شــهادت برســانند.
نفــوذ فراگیرامام باقــر(ع) منزلت رهبری امــت را به جایگاه خود
بازگردانــده وتعالیــم مکتب را نیز از ورای یک قرن تغییر ومســخ
شــدگی به مسیری کشــاند که میتوانســت در برابر هجوم عناصر
بیگانــه ومنحــرف ،از خــود مقاومــت نشــان دهــد و در درازمدت
اصالتهای مکتب حفظ واســتمراریابد .کوشش امام باقر(ع) که
در تأسیس دانشــگاه بزرگ اسالمی با صدها دانش پژوه وجویای
علــم از سراســر بــاد اســامی تجلــی داشــت ،ضمــن معرفی و
صیانت از رســالت محمدی(ص) ناسازگاری خط خالفت با خط
رســالت را مینمایاند ،امری که خلفای اموی بر آن حساس بوده
و میدانســتند درصورت تداوم ،مشــروعیت آنان برای استقرار در
جایگاه رهبری مســلمانان بهعنوان خلیفه مسلمین را به چالش
خواهد کشید .با روی کار آمدن امویان انحراف از اصول اسالم آغاز
و بتدریج شــدت گرفت ،در این میان عرصه فکر وعقیده نصیب
بیشــتری برده وآســیب فراوانی دید ،تا آنجا کــه مکاتب اعتقادی
متعــددی در فضــای فکــری جوامــع اســامی ایجادوهر کــدام با
پیروانــی متعصب تبدیــل به جریانی فکــری که با اصول روشــن
مکتــب اســام درتزاحم بود ،شــدند .ایــن جریانــات بدعتهای
بیشماری را که با کتاب وسنت پیامبر اسالم منافات داشت رواج
داده و بــاب شــک و شــبهه پیرامــون عقاید اصیل مکتــب نبوی را
گشــودند .حکومتگران نیز نقش بزرگی در گســترش اینگونه افکار
داشته و بهعنوان ابزاری در جهت تحکیم پایههای خالفت خود از
آن استفاده میکردند .آنان با نادیده گرفتن معیار دانش وتقوی،
خالفــت را در فرزندان خود موروثی کرده وهمه پســتهای مهم
را بــه افــراد متملــق و نزدیکان خود ســپردند ،همچنیــن با ایجاد
تــرس و طمــع درافراد بانفوذ وصاحبــان رأی ونظر ،آنــان را نیز با
خود همراه ساختند .در چنین شرایطی امام محمد باقر(ع) برای
اصالح اموروعبور دادن جامعه از بحران فکری ،به مقابله با تقلید
کورکورانه و ســطحی نگری برخاســت و افکارعمومی را به سمت
اندیشههای ناب ومفاهیم اصیل اســامی سوق داد .آن حضرت
همزمان با نقد اندیشــههای انحرافی ،جامعه را با تعالیم اســام
آشــنا و بــه اصل محــوری توحید توجه مــیداد ،زیــرا در مجموعه
تعالیم اســام عبودیت خالصانه پروردگار یکتا و پرهیز از شــرک
درهرکیفیتــی میتوانــد عامل مهمــی در اصالح اندیشــه وعمل
بوده وبشــریت را به ســعادت حیات دنیایی و پس از آن برســاند.
از اینرو آن حضرت پیروی از عقاید انحرافی و بدعتها از جمله
غلــو در حق بزرگان دین را مصداق شــرک دانســته ومی فرماید:
«نــه علی(ع) را پایینتر ازآنچه خدا برایش قــرار داده بیاورید ونه
او را باالتر از مقامی که خداوند برایش قرار داده ببرید ».همچنین
خطاب به پیروان وباورمندان میفرماید« :ای گروه شیعه ،همواره
ازگروه میانه باشــید که تندروان به سمت شما برگردند و کندروان
به شما برسند».

اســاس جامعه ساز و کاری ایجاد کرده که براساس آن هنرمند باید فداکار
بمانــد و به هنرش با صرف وقت زیــاد در کارش یارانه بدهد .ویژگی دیگر
هنر این است که کاالی شبه عمومی است .هرچقدر مردم از کاالی عمومی
اســتفاده کنند چیزی از آن کم نمیشــود .هرچقدر مردم تابلویی را تماشا
کنند از ســهم دیگران کم نمیشــود .ضمــن اینکــه کاالی عمومی ویژگی
دیگری هم دارد که کسی نمیتواند دیگران را از مصرفش منع کند .ضمن
اینکه کاالی عمومی استفاده رایگان دارد و کسی برایش پولی نمیپردازد.
حاال میگوییم هنر کاالی شبه عمومی است که میتوانی موانعی برایش
ایجــاد و مثــاً اعالم کنی که برای تماشــای آن باید بلیت تهیه کنید اما اگر
جامعه به رایگان بودن هنر عادت کرده باشد وقتی میگوییم برای آن باید
پولی بپردازید این مسأله را تحمل نمیکند.
مردم تصویر شــبکههای اجتماعی را از هنرمندان میبینند اما تصویر
برندههــا نه بازنده ها .در رویدادی مانند حراج تهران یک تابلوی نقاشــی
 3میلیــارد تومــان فروخته میشــود یا یــک بازیگر برای اجــرای یک تئاتر
 800میلیون تومان دســتمزد میگیرد اما نکته این اســت که  100هنرمند
در حــراج تهران آثارشــان بخوبی فروخته می شــود و بقیــه هنرمندان که
تعدادشــان بسیار زیاد است چنین امکانی ندارند و بر اساس ساخت بازار
هنر نمیتوانند و نباید داشته باشند .در غیر این صورت چرخ تجارت هنر
نمیچرخد و ســرمایهگذاری در آن بیمعنی میشود .اما آن  100هنرمند
در شــبکههای اجتماعی همیشــه مقابل دید مردم هســتند و مردم بقیه
هنرمندانرابدرستینمیبینند.
هنر جزو خدمات حضوری است و خدمات حضوری در شرایط تحریم
بســیار آســیب دیدند .تحریم بیشــتر از هرکســی هنرمند را آزار میدهد و
پــس از تحریم ،کرونا تقریباً معاش هنرمنــدان را تعطیل کرد .هنرمندی
کــه تنها کار هنر میکرد اکنون با تنگنای جدی معاش مواجه اســت و این
مســأله بســیاری از هنرمندان را آزار میدهد چــون خدمات دیگری مانند
آموزش هنر هم که مشغول آن بودند بهدلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل
شــده است .در این شــرایط یک راه بیشتر برای هنرمند باقی نمیماند که
فعالیتهایش را در بستر دیجیتال عرضه کند و کالسهای آنالین برگزار
کنــد و خدماتــش را بهصورت آنالیــن ارائه دهــد .حال در این شــرایط اگر
هنرمنــدی تصمیم گرفت هنرش را آنالیــن عرضه کند این خدمات باید
رایگانباشد؟

فقیر و غنی به روایت مرادی کرمانی
نوشــتههای هوشــنگ مــرادی کرمانی چندان ســن و
چی
ســال سرشــان نمیشــود ،از دانشآموزی کــه تازه به
بخوانیم
دنیای نوجوانی قدم گذاشــته تــا پیرمرد یا پیرزنی 80
ساله میتوانند مخاطب کتابهای او باشند ،نکتهای
که درباره داستان «آبانبار» هم صادق است؛ کتابی
متفاوت از دیگر نوشــتههای این نویسنده معاصر که
پ شده .اما
اوایل دهه نود با همکاری نشر معین منتشرشده و بارها تجدید چا 
عمدهترین تفاوت این کتاب با دیگر نوشتههای مرادی کرمانی را شاید بتوان
در تــاش او بــرای بهره گرفتن از نثری دانســت که در آن ردپایــی از واژههای
ادبیات کهن و حتی حکایتهای قدیمی دیده میشود .اما چرا آبانبار کتاب
خوبی بویژه برای نوجوانان است؟ شاید بخشی از پاسخ این سؤال را بتوان در
توجو کرد که مرادی کرمانی در این داستان از زندگی نسلهای
تصویری جس 
گذشــته ارائه کرده .روزگاری که هنوز خبری از دنیای مدرن و وســایل برآمده
از آن نبوده و بویژه در مناطق کویری آبانبارها اهمیت بســیاری داشــتهاند.
بخش مهمی از خانههای روزگار دور که هنوز هم ردپایی از آنها در شهرهایی
همچون کرمان و یزد دیده میشــود ،هرچند که دیگر کاربردی ندارند و تنها
فایدهشــان جلــب توریســت و گردشــگر
است .با آبانبار ،فرصت برای مخاطبان
نســل جدید فراهم میشــود تا با سبک و
سیاق زندگی گذشته آشنا شوند .اما نکته
جالبتوجــه دربــاره این داســتان حضور
همچنــان برقرار بخشــی از روزگار کودکی
خــود مــرادی کرمانــی در ماجــرای کتاب
اســت که دوره زمانی آن شــاید نهایت به
70ســال قبــل بازگــردد .ماجــرا از مکتب
خانه و پســربچههایی شــروع میشود که
شــیخی در تالش اســت تا بــه آنان درس
زندگی بدهد و البته بازهم موضوع فقیر و
غنی در میان است .شخصیتهای اصلی
کتــاب را نوجوانــان تشــکیل میدهنــد،
المــاس کــه از خانــوادهای متمول اســت و پــدرش حامی بخشــی از مخارج
مکتــب و عماد که خانوادهای فقیر دارد.عماد هنوز درکی از ثروت و تأثیر آن
ندارد ،منتهی متوجه شده الماس غذاهایی میآورد که فرق دارد ،روزی برای
گرفتن لقمهای حلوا از الماس حاضر به انجام کاری میشود که بخش عمده
داســتان بر محور آن میچرخد .آبانبار را که بخوانید نهتنها از یکی دیگر از
نوشتههای این نویسنده معاصر لذت بردهاید بلکه فرصتی برای آشنایی با
بخشی از فرهنگ شهرها و روستاهای توابع کرمان قدیم هم پیدا میکنید.

گویی چیزی گم کرده بودم.
پارهای از قلبم گم شده بود .پیش
از آن هر صبح به آن امید ،سراز
بالینبرمیداشتمکههنگام
غروب آنگاه که مجلس درس در
خانهمحمدحسینخانپایان
میگرفت از عمارت بیرون بیایم و
به بهانه از بر کردن یادداشتهایم
از میان باغ بروم به سمت
پشت عمارت ،نزدیک پنجره
مشبکیکهشیشههایرنگارنگ
خوشمنظرهایداشت...

دیلماج
حمیدرضا شاه آبادی
نشر افق

 7ëëمرداد
به نام
در روز جشــن باســتانی مــردادگان بایــد از کارگردان
تاریخ
بزرگــی یــاد کنیم کــه امــروز ســالروز تولد اوســت .از
مســعود کیمیایی .در کنــار هنرمندان و چهرههــای فرهنگی دیگری که
امروز به دنیا آمده یا درگذشتهاند.
ëëتولدها
مســعودکیمیایــی:کارگردانــی که فیلــم «قیصــر» او یکی از
شناخته شدهترین و محبوبترین فیلمهای سینمای ایران
است سال 1320به دنیا آمد .نام او با فیلمهایی چون سرب،
تیغوابریشم،ردپایگرگ،شهرتیافت،اعتراضوسلطان
گرهخوردهودرصفحاتفرهنگیامروزروزنامهایراندربارهاشمیخوانید.
رحیمنوروزی :بازیگر ســینما و تلویزیون کــه بازی اش در
ســریال «پس از باران» همچنان ماندگار است امروز 53
ســاله میشــود .رحیم نوروزی بــا حضــور در کالسهای
بازیگری بهروز بقایی و بهزاد عشــقی این هنر را آغاز و با
بازی در نمایشنامههای اکبر رادی بهصورت جدی بازیگری را دنبال کرد.
«پس از باران» و نقش فرخ ،رحیم نوروزی را به شــهرت رساند و پس از
آندرفیلمها،تئاترهاوسریالهایبسیاریبازیکرد.نمایشهاییچون
«افرا یا روز میگذرد» به کارگردانی بهرام بیضایی« ،یک صبح ناگهان»،
«مرگ فروشــنده»« ،عشق و عالیجناب» ،سریالهایی مانند «خانهای
در تاریکی»« ،کالنتر»« ،شــهریار»« ،مدار صفر درجه»« ،روز حســرت»،
«ســالهای بــرف و بنفشــه»« ،معمــای شــاه» و «وارش» و فیلمهایی
مانند «تب»« ،دوزخ ،برزخ ،بهشت»« ،در مسیر باران» و «یک گزارش
واقعی» .رحیم نوروزی نویسنده و کارگردان نمایشهای «شما خانمی
با مانتوی آبی ندیدید؟» و «میرم روزنامه بخرم» هم بوده است.
سالروزتولدابراهیممطیعینمایشنامهنویس،شیوامسعودیپژوهشگر
تئاتر و کارگردان ،احمدمینایی نویسنده و کارگردان و بازیگر ،آناهیتاافشار
بازیگر ،نویدفرحمرزی چهرهپرداز و طراح صحنه ،محمددائمکار هنرمند
نقاشــی روی ســفال ،محمدآتشــی شــاعر ،مهدیبهرامی داستا ننویس،
حافظعظیمیشاعروبادباتیکرفیلمسازامریکاییهمامروزاست.
ëëدرگذشتها
مدیاکاشــیگر:مترجم ،نویســنده و شاعر کشــورمان سال
 96در چنین روزی درگذشــت .مدیا کاشــیگر متولد سال
 1335بود و تحصیالت متوســطه را در کشــور فرانسه به
پایان رسانده بود .در دانشگاه در رشته معماری و اقتصاد
پذیرفتــه شــد اما تحصیــل را نیمه تمام گذاشــت و به جای آن شــعر و
ترجمه را جدیتر دنبال کرد .او که از بنیانگذاران جایزه احمد محمود و
عضو هیأت امنای این جایزه بود خودش قصههایی را با نامهای «وقتی
مینا از خواب بیدار شد» و «خاطرهای فراموش شده از فردا» منتشر کرد
و مجموعه شــعری هم بهنام «سونات برفی در ِر مینور» داشت .آثاری
از والدیمیر مایاکوفسکی ،فرناندو آرابال ،اوژن یونسکو ،آلبر کامو ،آنتوان
دو سنت اگزوپری و پل ریکور با ترجمه مدیا کاشیگر در ایران منتشر شد و
شناختهشدهترینترجمهاو«ابرشلوارپوش»مایاکوفسکیاست.
عبداهللفرادی:امروز  24سال از درگذشت یکی از استادان
بنام خوشنویســی ایــران میگــذرد .عبداهلل فــرادی که از
اســتادان انجمن خوشنویســان ایــران بود در ســال 1306
به دنیــا آمده بود .پــدرش اهل قلم بود و بــه فرزندانش
توصیــه میکرد خط را به قاعده و خوش بنویســند .عبــداهلل فرادی این
توصیــه را جدیتــر دنبال کرد و در کنار تحصیل در رشــتههای الهیات و
معارف اســامی و زبان و ادبیات فارســی و البته زبان و ادبیات فرانســه
در دانشــگاه سوربن فرانسه خوشنویســی را که از کالس چهارم ابتدایی
آغاز کرده بود جدیتر آموخت .عماد طاهری ملقب به عمادالشریعه،
علی مخصوص ،علی آقاحســینی ،علی اکبرخان کاوه استادانی بودند
که او نزد آنها خوشنویســی را یادگرفت و در نهایت ســال  1323شــاگرد
سیدحسن میرخانی شد .فرادی پس از بازنشستگی از مشاغل حقوقی
نسخه شناســی را در دانشگاه تهران و طراحی حروف را در دانشگاه آزاد
تدریسکردوالبتهیکیازاستادانانجمنخوشنویسانایرانبود.کتابت
و خوشنویســی «داســتان زال و رودابه»« ،شــرح نهج البالغه»« ،فرمان
مالک اشتر»« ،مرقع قند پارسی» و «مقدمه گنجینه هنر» از آثار اوست.
ضمن اینکه بسیاری از کتیبههای مساجد کشور با خط او نوشته شدهاند.
آنتونیو ویوالــدی :یکی از مشــهورترین آهنگســازان دوران
بــاروک در ســال  1741در چنیــن روزی درگدشــت .آنتونیو
لوچو ویوالدی که به نواختن ویولن هم شــهرت دارد ســال
 1678در ایتالیــا به دنیا آمد و از پدرش ویولن را یاد گرفت.
با آموزشهای پدر و تالش خودش استاد ویولن پرورشگاهی در ونیز ایتالیا
شد و بسیاری از کنسرتوها و قطعات مذهبی را برای کودکان این پرورشگاه
تصنیــف کرد و در این ســالها بســیاری از قطعات خود را هم نوشــت .در
ســال  1705اولین مجموعه از آثارش را با نام «اپوس یک» منتشــر کرد و
پس از آن کارش را ادامه داد .در ســال  1713مدیر اپرا شــد و مدتی پس از
آغاز کارش تصنیف یازده «آریا» که توســط او رهبری میشــد بسیار موفق
اجرا شــد .نقطه اوج کار ویوالدی کنسرتوهای «چهار فصل» بود که حدود
سالهای 1720میالدی آنها را نوشت .کنسرتوهایی که جنبشی نو در ادراک
موســیقی بــه وجــود آوردنــد و در آن آواز پرنــدگان ،صدای تندبادهــا ،آواز
چوپانها و بسیاری از نواهای طبیعت و زندگی مردم را به نمایش گذاشت.
یوهانسباستیانباخآهنگسازآلمانی،بهروزثروتیانپژوهشگرادبیو
مصححوایرنزازیانس بازیگر هم در چنین روزی درگذشتند.

عکس نوشت
امــروز تابلوهــای نقاشــی
ســهگانه بنکســی بــا هــدف
جمعآوری کمک مالی برای
بیمارستانی در «بیتلحم»
به مزایده گذاشته می شود.
انتطار می رود این ســه تابلو
نقاشــی رنــگ روغــن کــه به
بحــران مهاجــرت اشــاره
دارنــد و بــه «منظــره دریــای
مدیترانه» شناخته میشوند
به قیمت  ۸۰۰هزار الی  ۲/۱میلیون پوند به فروش برســند .قرار اســت این سه اثر در جریان حراجی ساتبیز در کنار خودنگارهای از«رامبرانت»
به فروش گذاشته شوند.

