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نــــگاره

فداکاری های کادر درمان

سهیل محمدی

به مناسبت ایام خجسته عرفه و عید قربان

حج ،نشانه روشنی
بر دوستی و صلح

حج فرآیندی معنوی-
اجتماعــــــــــــــــی اســت
آئین کــه برپایــه عرفــان و
خودشناســــــــی اســتوار
بــوده و همــه ســاله در
ایام تشریق روح تازهای
بــه ایمـــــــان اســامی
اسماعیل علوی
میدمـــــد و مســلمانان
دبیر گروه پایداری
را بــــــه فضیلتهــای
فــردی و جمعی فرامیخواند .این مناســک
اســامی کــه از دوران ابراهیــم خلیــل بــر
بنیــان توحیــد شــکل گرفتــه ،از ویژگیهــای
بســیاری برخوردار است و به مسلمانان مدد
میرســاند تــا شــخصیت ممتــاز خــود را در
نســبت با جامعه بازیافته و حیات جمعی را
با اتکا به ایمان و عقیده راستین ادامه دهند.
هــر چند امســال بــه دلیــل اپیدمــی بیماری
کرونــا مراســم حــج در غربت برگزار شــد اما
ایــام حج ،آحــاد مســلمانان را بــه عبودیت
و مســئولیتهای اجتماعــی برانگیختــه و
نموداری از ظرفیتســازی اســام در تعامل
بــا تحــوالت سیاســی -اجتماعــی از ســوی
مســلمانان اســت .بدون مبالغــه بزرگترین
ی است که
افتخار اســام دلبســتگی و عالقها 
به صلح و همزیستی مسالمتآمیز دارد .به
تعبیری دیگر آیین اســام بازدارنده جنگ و
آرزومند ســعادت و تعالی انسانهاســت که
این مهم در مناســک حج وضــوح دارد .چرا
که اساســاً فریضه حج پــس از انعقاد متارکه
«حدیبیــه» بین مســلمانان و اهالــی مکه که
بــه َ
«حجةاالســام» شــهرت یافــت ،آغــاز و
مناســک آن برخی ســنن مذهبــی مقدم بر
آییــن اســام را نیز شــامل میشــود .حج به
مســلمانان کمک میکند تــا مجد و عظمت
خود را ازســر گیرنــد و در تکاپویی مؤمنانه به
ایجــاد جامعهای سرشــار از امنیت ،برادری،
صلح ،صفا ،درستی و دوستی ،اعتماد ،رفاه،
آسایش و عدل و داد بیندیشند.
پیام آسمانی وحی که اساس صلح و دوستی
اســت ،در عیــن برانگیزندگــی ابراهیم خلیل
بــرای برپاداشــتن توحیــد ،برانگیزنــده روح
وحدت در آحاد مســلمانان نیز هست و آنان
را به سوی فضیلتهای انسانی وحدتآفرین
و انساندوســتانه فــرا میخواند .ایــن پیام برپا
دارنــده نظــم و قانونــی مبهــم و ناشــناخته
نیســت ،بلکه با بیداری امت اســامی همراه
بــوده و ضمــن خــارج کــردن مســلمانان از
انــزوا ،آنان را بــا امواج توســعه و ترقی همراه
میسازد.
نــگاه تــک بعدی بــه موضــوع حــج میتواند
موجب نارســاییهایی در جهان اســام شــده
و مســلمانان را در بوتــه اهمــال و ابهــام نگــه
دارد و از تأثیــر این فریضــه اجتماعی در حل
مشــکالت جمعی کاســته و نتایج سودمندی
برای مسلمانان دربر نداشته باشد.
کما اینکــه تحقق آرمانهای دینــی در جهان
امــروز به نوعی جهش و جنبــش نیاز دارد که

جوهره و حقیقت حج به دلیل تبیین و تعلیم
جهانبینیای گســترده میتواند مسلمانان را
در سازندگی جهان مشارکت دهد.
ایام حج به مســلمانان فرصــت میدهد تا با
پشــتوانهای از اخــاق و معنویــت فرآیندهای
مــادی جهان امروز را مورد ارزیابی قرار دهند
و آگاهانــه بــه بهرهگیــری از آنهــا بپردازنــد.
آییــن اســام ایــن ویژگــی را در خــود دارد که
میتوانــد با ضــرورت زمان و شــرایط تاریخی
خــود را هماهنگ کرده و بیآنکــه از فعالیت
باز ایســتد ،با یکپارچگی و نیرومندی در برابر
ایدئولوژیهای بیگانه پابرجا بماند.
حقیقــت حــج قــادر اســت آنچنــان تغییری
در رفتــار مســلمانان بــه وجــودآورد تا ضمن
مســتهلک کــردن ناهنجاریهــا در خــود،
خصلت تســاهل و آســانگیری در مواجهه با
نظریــات مختلــف را در آنان ایجــاد و تقویت
نمــوده و بــا بلندنظــری مســلمانان را در
عمــل افــرادی ســازگار و در عیــن پایبندی به
ارزشهای مکتب از ســماحت و بزرگواری نیز
برخوردار سازد.
اســام مســلمانان را بــه ســوی نوعدوســتی
و اتحــاد هدایــت میکنــد ،همچنیــن تعالیم
مکتــب بــا تشــتت افــکار مقابله کــرده و امت
را قــادر میســازد تــا آزادانــه شــالوده یــک
زندگــی جمعــی مســالمتآمیز را پــی بریزد.
هیــچ عاملــی همچــون دیــن و مناســک آن،
نمیتواند بشــریت را به آرامش برساند ،زیرا
بــاور دینــی بــه انســان فرصــت خودآگاهی و
انگیزه خودسازی میدهد تا آرزوی معنوی را
در شــرایطی آرام و با تأمیــن آرامش دیگران
محقق سازد.
نبایــد ازاین حقیقت غافل شــد که مهمترین
موضوع بــرای جوامع بشــری در جهان امروز
شــناخت تدابیــری اســت که احســاس ایمان
را در دل و جــان افــراد تقویــت کنــد .دوســتی
و بــرادری ،در صورتــی میســر خواهد شــد که
چنیــن نیرویــی پیوند مســتحکمی بیــن آحاد
بشری برقرار سازد.
اســام ومناســک حــج تعادلــی در رفتــار و
گرایشهــای فــردی یــک مســلمان ایجــاد
میکنــد کــه بــه بســیاری از زیادهخواهیهــا
و خودپرســتیها خاتمــه داده و در قلمــرو
اجتماعی نیــز ملتها را از تنگناهای نژادی و
جغرافیایــی نجات خواهد بخشــید و با الهام
از مکتــب وحی بــه اصل مواخات و مواســات
پایبنــد میکنــد ،بــدون آنکــه بــه خودبنیادی
و اســتقالل آنــان لطمــهای وارد شــود .بایــد
اعتــراف کــرد که تحقــق ایــن ایدهآل هنــوز با
موانعــی مواجــه اســت کــه مهمتریــن آنهــا،
برداشــتهای گوناگــون از تعالیــم مکتــب
اســت .هنــوز دگماندیشــان ،نژادگرایــان و نیز
فرصتطلبــان در برابــر هرگونــه فکــر و ایــده
تازهای در مســیر اتحاد و همبستگی مقاومت
میکننــد .امــا ایمــان اســامی به مســلمانان
میآمــوزد کــه به آینده خوشــبین باشــند و در
سازندگی تمدن بشری مشارکت جویند.

سید عباس صالحی :شهدای اهل تسنن در کنار اهل تشیع
پا به پای حاکمیت و کشور مبارزه کردند

بیتردید در انقالب اسالمی مجموعههای مختلفی دخیل بودند ،اما شهدا قشری جدا از همه گروهها هستند که امروز از
آنها خاطرات زیبایی بهجا مانده است ،اقوام و مذاهب مختلفی در این غرورآفرینی سهیم بودند و آمار ۱۱هزار شهید اهل
تسنن بیانگر همین موضوع است ،همانطور که در این چهل سال شهدای اهل تشیع را داریم شهدای اهل تسنن نیز پا به
پای حاکمیت و کشور در میدان مبارزه به پیش آمدند .اگر در اقصی نقاط این سرزمین احساس امنیت میکنیم مدیون
زحمات شهدا هستیم .حتی حضرت ابراهیم(ع) زمانی که به منطقه مکه مکرمه قدم میگذارند درخواست جدی ایشان
این است که این مکان یک منطقه امن تا قیامت باشد .این امر بیانگر این است که موضوع امنیت بسیار مهم و جدی
است .شهید براهویی مطلق و شهدای نظیر او شهید وحدت بهشمار میروند ،شهید وحدت هستند چون نشان دادند
برای حفظ آرمانهای نظام و انقالب در کنار اهل تشیع گام به گام جلو آمدند و در این مسیر جان خود را فدا کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار تصویری با خانوادههای شهید براهویی مطلق
و بانوی شهید اغول بیبی قورچانی از سیستان و بلوچستان/ایرنا

شعر خوب در سایه نمیماند

چند سالی است که گاه گداری به نقل از برخی دوستان
و اهالی فرهنگ درباره این میشنویم که جایگاه شعر
یادداشت
و شــاعران در زندگــی امروز کم رنگ شــده؛ در بازگویی
چرایــی آن هــم به دالیل مختلفــی اشــاره میکنند؛ از
جمله حضور تکنولوژی در همــه وجوه زندگی مان که
البته نمی توان منکر آن شد .با این حال با جدیت تأکید
میکنم که مخالف گفتههایی از این دست هستم و به
گمانم مهمتریــن مصداق در رد ایــن گفتهها را بتوان
احمد پوری
در تجدید چاپهای متعدد از دیوان بزرگانی همچون
نویسنده و مترجم
حافــظ دانســت که هنوزهم بعــد از گذشــت قرنها از
پ شده و حضوری جدی در خانههای
سوی مؤسسات نشر مختلف تجدید چا 
مردمدارد.البتهایناستقبالتنهابهدیوانحافظمحدودنمیشود،دربارهدیگر
شاعران کالسیک و معاصر همچون موالنا ،فروغ و شاملو هم با چنین رویکردی
روبه رو هســتیم .بنابراین بهتر است بهجای گالیههای نادرست از این بگوییم
که آثار خوب ،درهر حوزهای که باشــند هیچگاه در سایه نمیمانند و مخاطبان
حتی در شــرایط نامطلوب امروز جهان هم به سراغشــان میرود .شــعر خوب
هیچــگاه از زندگی مردم کنار نمیرود ،نهتنهــا در ایران ،درهمه جهان اینگونه
اســت .شعر خوب هیچگاه از رمق نمیافتد و همواره پناهگاهی است برای ما
مردمی که به دالیل مختلف روح مان فرسوده میشود .به شعرهای سهراب و
اخوان نگاه کنید ،مگر شعرهایشان از نفس افتادهاند؟ مخاطب ایرانی برخالف
آنچه برخی میگویند قدر آثار خوب را میدانند .بگذارید نمونه دیگری بگویم.
در همیــن حال و احوالی که تیراژ کتابها بهتبع شــرایط اقتصادی پایین آمده
رمان «همســایهها» اثــر ماندگار احمد محمود به تیراژ باالی  500هزار نســخه
رسیده .البته بخش عمدهای از این تیراژ از طریق چاپهای زیرزمینی و به قولی
افست منتشر میشود ،اما بحث بر سر این است که بههرحال با استقبال زیادی
روبرو است .درباره شعر هم همینطور است ،اشعاری که از دریچه ذهن نوابغ
هنرمندی همچون حافظ روانه کاغذ شده باشند هیچگاه حذف شدنی نیستند.
البتــه نمیتــوان منکر موانع مختلفی شــد که پیش روی فعــاالن عرصه کتاب

از رنگ درمانی تا کاربرد
در تصویر ()۹

قبالً بهصورت کامالً ابتدایی در رابطه با خصوصیات بصری
هنر و یک تصویر توضیح داده شد و در رابطه با رنگ بینی نیز هر
روان چنــد اندک و مختصر ســخنانی به میان آمد تا با ســاز و کار
نظام دیداری بیشــتر آشنا شــویم ،در این شماره قصد دارم
کمــی در رابطه با رنگهــا و تأثیرات درمانیشــان صحبت
کنــم .در علوم ابتدایی اعتقاد بر این بــود که رنگها قدرت
شفابخشی دارند؛ فرانک آلپر در کتابهایش پیرامون شهر
گمشــدۀ آتالنتیس اســتفاده از رنــگ در درمــان را به اهالی
آرام مرتضوی آن ســرزمین نســبت داده اســت ،در معابد مدور آن دوران
پژوهشگر اتاقهایــی برای شفابخشــی ســاخته بودند ،ســقفهای به
و رواندرمانگر
تحلیلی هم پیوســتۀ شیشــهای ،نور خورشید را میشکســتند و اتاق
را از رنگهای متنوع پر میکردند .باســتان شناســان کشــف
کردنــد مصریــان نیز اتاقهای ویژۀ درمان داشــتند که در معابدشــان مشــخص
بود این اتاقها به طریقی ســاخته میشــدند که وقتی نور خورشید به داخل آنها
وارد میشــد ،پرتوشــان بــه رنگهای طیفی مجزا میشــد و بیمارانی کــه نیاز به
درمان با رنگ داشــتند در این اتاقها قرار میگرفتند .امروزه نیز در قبایل ســرخ
پوست مراسمی برپا میشود که در آن روی بدن نقشهایی برای عبادت ترسیم
میشــود .عــدهای از بــزرگان قبایل عقیده دارند که با ترســیم ایــن خطوط رنگی
انــرژی و نیرویــی خــاص در تــن و روان فرد جاری میگــردد .به هر حــال ،درمان
از طریق نور خورشــید در اواســط قرن نوزدهم مجدداً کشــف شــد .در این راســتا،
پژوهشهای پائولین ویلز دربارۀ رنگ درمانی نشان میدهد که رنگها خاصیت
شفادهندگی دارند؛ او مثالهایی میآورد که نشان میدهد ،رنگ قرمز میتواند
فشــار خون پایین و خســتگی مفرط را برطرف کند ،رنگ نارنجی ضدافســردگی
اســت و رنگ فیروزهای برای تقویت ســامانۀ ایمنی بدن مفید اســت .به هر روی
هرکجا که باشــیم و به هر کاری که مشغول باشــیم رنگ عضوی جداییناپذیر از
زندگی ماســت .جالب اســت که رؤیاهای ما نیز از موهبت رنگ بهرهمند اســت.
پس مهم اســت بدانیم که رنگ چیست؟ آلبرت انیشــتین ثابت کرد که رنگها
از طیفی از بســتههای کوچک انرژی تشکیل میشوند که آنها را فوتون مینامید.
همان طور که در شمارۀ قبل اشاره کردم وقتی این انرژی سطح شبکیه را تحریک
میکند زنجیرهای از پیامهای الکترومغناطیســی به پایانهای در قشــر پس سری
میرسند و در آنجا این پیامها به تصویر تبدیل میشوند و ما ادراکی اعجاب انگیز
از تصویر را تجربه میکنیم .این انرژی ارتعاشــی رنگ که در نور خورشــید وجود
دارد بــرای ســامتی ضروری اســت ،در حقیقت هیچ موجود زنــدهای نمیتواند
بدون نور و گرمای خورشــید زنده بماند .یکــی از بیماریهای رایج در فصلهای
کم نور ســال اختاللی است که به آن افسردگی فصلی( )SADمیگویند .با توجه
بــه اهمیت رنــگ و نور میتوان پیشبینی کــرد که کاربردهای زیــادی را میتوان
برای این دست هنرها در نظر گرفت .اکنون کمی گستردهتر پیرامون نظریاتی که
خصوصیات رنگها را توضیح میدهند صحبت خواهم کرد ،رنگ قرمز و قرمز
مایل به نارنجی خصوصیات هیجان انگیز و تحریککننده دارد ،اما در ضمن از
قــدرت انقباض نیز بر خوردار اســت .پس طبق نظریات رنگ درمانی این طیف
رنگها برای بیمار آسمی خوب نیست. ...

بسته حمایتی سازمان سینمایی

یازدهمین جلسه کارگروه بررسی آسیبهای
کرونا حاوی خبرهای دلگرمکننده برای اهالی
خبر روز سینما بود .میتوان امید داشت که بستههای
حمایتی جدید ســازمان سینمایی مشــوقی برای اکران فیلمهای
تازه نفس در ســالنهای ســینما باشــد .در این جلســه مقرر شــده
اســت فــروش ســینماها از ابتدای مرداد مــاه به مدت ســه ماه به
ســینما تعلق بگیرد و ســهم دفاتر پخش توسط سازمان سینمایی
پرداخــت شــود؛ البته تک ســئانسها یــا اکران دوم از شــمول این
قاعده خارج خواهند بود.
همچنین قرار اســت به کلیــه فیلمهایی که از تاریــخ اول مرداد تا
اول آبــان  ۹۹اکران میشــود ،یکصــد میلیون تومــان کمک هزینه
اکران تعلقگیرد و برای دریافت وام  ۴درصدی ،به میزان فروش
و حداکثر تا ســقف  ۵۰۰میلیون تومان به صندوق کارآفرینی امید
معرفی شــوند؛ البته چنانچه فروش فیلمی از  ۵۰۰میلیون تومان
بیشــتر شــود ۱۰۰ ،میلیــون تومــان دیگــر نیــز بهصــورت بالعوض
اعطــا خواهد شــد .در این مدت ســهماهه ،قبض برق ســینماهای

قرار گرفته ،از بحث همچنان برقرار ممیزی کتاب گرفته تا مشــکالت و مسائل
اقتصادی که اگر نبودند کتاب با تیراژهای باالتری به کتابفروشیها راه مییافت.
ادبیات بهویژه در این روزگار تلخی که گرفتاری بیماری کرونا شدهایم میتواند
قدری حالمان را بهتر کند ،هرچند که این شرایط هم بههرحال ماندگار نیست
و همچــون صدســال قبــل که ابتال بــه آنفلوانزای اســپانیایی پایــان یافت این
بیماری هم به بخشی از تاریخ زندگی انسان امروز میپیوندند .اما دراین روزها،
در کنار همه اقدامات پزشکی و تالش برای مقابله با این بیماری هنرهم کمک
بســیاری به ما خواهد کرد .البته این به توصیه من و شــما رخ نمیدهد ،ب ه هر
حال روحمان به سمت هنر کشیده میشود ،کافی است برای لحظه ای کتابی
خوب بخوانید یا قطعه زیبایی گوش بدهید تا امید در روحتان زنده شــود .اما
در پاسخ به اینکه به تازگی ترجمه یا تألیف تازهای روانه کتابفروشیها کردهام
یا نه باید به چاپ ســوم مجموعه «چهار عاشــقانه» اشاره کنم ،ترجمهای که
پیشتر به شــکل دیگری از سوی نشر چشمه در اختیار عالقهمندان قرار گرفته
بود« .چهار عاشــقانه» دربردارنده اشــعاری از چهار شاعر مطرح جهان است
که آنان را طی ســالهای گذشــته
و بــه شــکل جداگانــهای از ســوی
همین نشر و با عنوانهای «هوا را
از من بگیر خندهات را نه»« ،تو را
ن و نمک»،
دوســت دارم چون نا 
«خاطــرهای در درونــم اســت»
و«در بنــدر آبــی چشــمانت»...
منتشــر کــرده بــودم ،اشــعاری از
«ناظم حکمــت»« ،نزار قبانی»،
«پابلو نــرودا»« ،آنا آخماتووا» که
مدتی است به پیشنهاد ناشر و به
دنبال اســتقبال خوب مخاطبان
در قالــب یک مجلد نفیس جای
گرفتهاند.

به بهانه تولد ابراهیم قنبریمهر،سازنده ساز

مهری که برسازهای ایرانی نشست

در مــوزه موســیقی ایــران ســازهایی که او ســاخته
خودنمایی میکند .ســازهایی که نشان از نوآوری،
یاد آگاهی و دانش ســازنده ســاز دارد .ابراهیم قنبری
مهر ،سازنده سرشناس ســازهای موسیقی و مبتکر ایرانی کسی
است که این سازها را ساخته است.
دهم مرداد مصادف اســت با نودودومین سالروز تولد استاد
ابراهیــم قنبری مهر که  1307در تهران متولد شــد و ســالهای
پربار زندگی اش را عاشقانه صرف هنر سازسازی کرد ،سازهایی
که هر کدام بیانگر نگاه و اندیشــه متفاوت او به هنر و موســیقی
اســت و ایــن روحیــه نــوآور موجــب شــد تغییراتی در ســازهای
ایرانی و غربی ایجاد کند.
از جملــه این فعالیتهــا میتوان به تنظیم فاصله گوشــی،
ثابــت کردن خرک ســهتار ،تثبیت پردههای تار و ســهتار با فلز،
تغییر ســرپنجه تار و سهتار به قالب گیتار ،ایجاد شیار در اطراف
دهانه کاسه و نقاره تار ،طراحی ساز کروماتیک سنتور ،تغییرات
در ســازهای قانــون و کمانچه اشــاره کــرد .او ســال  ۱۳۳۴کارگاه
سازسازی وزارت فرهنگ و هنر را تأسیس کرد.
از دیگــر کارهــای منحصــر به فرد ایــن هنرمند بــزرگ ابداع
تکنیکــی زیبا در تزئین ســازها با بهرهگیــری از تلفیق ورق برنج
و چوبهای زینتی اســت که نقش انگشــتان او را با « ِمهرکاری»
بــرروی آنها ثبت کرده اســت .او میــراث داراخالق ،منش و هنر
اســتادش ابوالحسن صبا اســت ونوازندگی ویولن را از استادش
آموختــه و تنهــا بازمانــده مکتــب صبــا؛ هنــر سازســازی را بــه
پیشــنهاد او دنبــال میکند و آمــوزش آن را نزد ســورن آراکلیان
ادامه میدهد و به ساخت ویولن میپردازد.
بــه گفته خــودش رابطه بیــن او و صبا ،عشــق پــدر و فرزندی
اســت و تربیــت امــروز خــود
را مدیــون همــان گذشــتگان
میدانــد؛ قنبری مهر پیشــتر
توگــو با «ایــران» بیان
در گف 
کرده بود« :صادقانه کار کردم
و داشــتههایم را کــه همــان
اســرار عشق است با صداقت
به مردم کشــورم هدیه کردم
و تمــام زندگیام همین بوده
و ایــن پایان خط من اســت...
و امروز خوشــبختم و آرزویی
ندارم .اگرچه زندگیام پستی
و بلندیهای بســیاری داشت
امــا روزگارم را بــا وجدانــی
آسوده طی میکنم».

فعــال حاضــر هــم از
ســوی ســازمان ســینمایی
پرداخت خواهد شد.
طبــق مصوبــات ایــن
جلسه ،به منظور کنتــــــرل
ترافیک و ایجاد تعادل در
بازارهای مکمل تا تشکیل
شــورای صنفــی نمایــش
آنالیــن ،ورود فیلمهــا بــه
اکــران آنالین مشــروط به
نمایش حداقل دو هفته در ســینماهای کشور شدهاند و فیلمهای
خارجــی هــم تا حدی مجوز اکران دارند که بنا بر تشــخیص ســتاد
کرونا ،مخل سینمای ملی نباشد.
خروجــی این جلســه یک خبر خــوش هم برای مخاطبان ســینما
داشــت؛ در این ایام بلیت ســینماها از روز شــنبه تا چهارشنبه نیم
بها است.

 9ëëمرداد
به نام
صد و ســی و ســومین روز از سال  99پر از نامهای بزرگ هنر و
تاریخ
ادبیات و فرهنگ است .چهرههایی که امروز سالروز تولدشان
است و چهرههای بیجانشینی که در چنین روزی آنها را از دست دادیم.
ëëتولدها
کریســتوفر نوالن :کارگردان صاحب سبک هالیوود امروز
 50ســاله میشــود .کریســتوفر نــوالن بــا ســاخت فیلــم
«ممنتو» در سال  2000مطرح شد و پس از آن با ساخت
فیلمهــای «بیخوابــی» و «پرســتیژ» شــهرت بیشــتری
پیدا کرد« .شــوالیه تاریکــی»« ،تلقین»« ،میان ســتارهای» و «دانکرک»
فیلمهــای دیگــر او هســتند کــه تاکنــون بیــش از  4میلیــارد دالر فروش
داشتهاند و مفاهیم فلسفی و اجتماعی و البته پرداختن به ساختار زمان
از ویژگیهای آنهاست .نوالن تابه حال  26بار نامزد جایزه اسکار شده اما
هنوز برنده این جایزه نشده است.
آرنولد شــوارتزنگر :بازیگر و ورزشــکار محبــوب امریکایی
ســال  1947در چنیــن روزی بــ ه دنیــا آمــد .او که ســالها
قهرمان مســابقات پرورش اندام جهان بود ســال 1984
بازی در «ترمیناتور» او را به شــهرت رســاند .شــوارتزنگر
پــس از آن در فیلمهــای «کمانــدو»« ،دوقلوهــا»« ،یــادآوری مطلق» و
«عواقــب» بازی کرد اما همچنان «ترمیناتــور» و دنبالههایی که برایش
ساخته شد از آثار شاخص او هستند .آرنولد از وقتی که فرماندار کالیفرنیا
شــد محبوبیــت بیشــتری هم بهدســت آورد .مــردم او را فرشــته نجات
کالیفرنیا میدانند که مانند ترمیناتور با مشکالت مبارزه میکرد.
امیلی برونته :نویســنده کتاب مشــهور «بلندیهای بادگیر»
سال  1818در چنین روزی در انگلستان به دنیا آمد .او همراه
دو خواهــرش یعنی شــارلوت و آن برونته جزو نویســندگان
مطرح انگلستان و جهان هستند و گفته میشود شخصیت
«کتی» در داستان «بلندیهای بادگیر» بسیار شبیه خودش است.
سالروز تولد علیباستانیروزنامهنگار ،عبدالرضاقراریکارگردان ،افسانه
زمانی کارگردان ،نســیم آل ابراهیم داســتاننویس ،علی ســهامی شاعر،
احمد اکبرپور داســتاننویس و آســیه نظام شــهیدی داســتاننویس هم
امروز است.
ëëدرگذشتها
محمد نوری:خواننده مشهور و محبوب ایران  10سال پیش
در چنین روزی درگذشــت .او که متولد سال  1308بود آواز
را از اســماعیل مهرتاش ،فریدون فرزانه و مصطفی کمال
پورتــراب آموخت و آواز کالســیک را از «اولین باغچهبان»
یاد گرفت .محمد نوری در  5دهه فعالیتش  300قطعه آوازی اجرا کرد که
بسیاری از آنها میهنی بودند و در ذهن مردم ماندهاند« .جان مریم» و «ای
وطن» مشهورترین ترانههای محمد نوری هستند.
هــادی اســامی 27:ســال پیــش در چنیــن روزی بازیگری
درگذشــت که بســیاری از هنرمنــدان قدرت بازیگــری او را
ســتایش میکردنــد .هادی اســامی که متولد ســال 1318
بود سال  1346نمایش «زیرگذر لوطی صالح» که خودش
نوشت و کارگردانی کرد بسیار با استقبال مواجه شد .پس از پیروزی انقالب
اســامی کار در ســینما را هم آغاز کــرد و «اتوبــوس»« ،آوار»« ،جهیزیهای
برای رباب» و «خواستگار» فیلمهایی بود که با بازی هادی اسالمی دیدیم
امــا «اتوبوس» بیــش از همه در ذهن مــردم مانده اســت و برایش جایزه
بهترین بازیگر مرد را هم از جشنواره فیلم فجر گرفت .سریال «مرغ حق»
و بازی او در نقش سیدحسن مدرس هم از آثار ماندگار اوست.
اینگمــار برگمــان :بارها دربــاره کارگردان ســوئدی روز 14
جــوالی کــه تولــدش بــود نوشــتیم و خواندید امــا امروز
ســیزدهمین سالگرد درگذشــت اوســت .برگمان متولد
 1918بــود و بــا فیلمهایــی چــون «لبخنــد یــک شــب
تابســتانی»« ،فریادها و نجواها»« ،فنی و الکساندر»« ،توت فرنگیهای
وحشی» و «مهر هفتم» شناخته میشود.
میکلآنجلوآنتونیونی:کارگردان صاحب سبک ایتالیایی
ســال  2007در چنین روزی درگذشت .او متولد  1912بود
و پس از پایان دانشــگاه نوشــتن داســتان و نمایشنامه را
آغاز کرد و بعضی از آنها را هم با کارگردانی خودش روی
صحنه برد .مدتی از سینما و تئاتر فاصله گرفت و پس از جنگ جهانی
دوم با ساخت فیلمهای کوتاه به این هنر بازگشت« .دروغهای عشق»،
«خانــه اشــباح»« ،نشــانه رم»« ،کســوف» و «فراســوی ابرهــا» از آثــار او
هستند اما آنچه آنتونیونی با آن شناخته میشود فیلم «آگراندیسمان»
است که سال  1966ساخت و نخل طالیی کن را هم برد.
 سالروز درگذشت مصطفی رحیمی نویسنده هم امروز است.
 10ëëمرداد
امروز هم مانند  9مرداد پر از نامهای خاص اســت و باید از هنرمندان و
چهرههای فرهنگی زیادی در  10مرداد یاد کنیم.
ëëتولدها
محموددولتآبادی:نویسنده بزرگ ایران امروز  80ساله
میشــود .محمود دولتآبادی در دهه  30کار در تئاتر را
آغاز کرد و پس از مدتی بازیگری شــروع به نوشــتن کرد.
البته همچنان بازیگری را ادامه میداد و در نمایشهایی
از بهرام بیضایی و اکبر رادی حضور داشت .سال  1350نوشتن «کلیدر»
را آغاز کرد که  15ســال طول کشــید و مشــهورترین رمان اوســت« .جای
خالــی ســلوچ»« ،ما نیز مردمی هســتیم»« ،روزگار ســپری شــده مردم
ســالخورده»« ،نون نوشــتن» و «طریق بسمل شــدن» مهمترین آثار او
هستند که بسیاری از آنها به زبانهای مختلف ترجمه شدهاند.
محمدسریر:موسیقیدان بزرگ ایران سال  1323در چنین
روزی بــه دنیــا آمد .او دانش آموخته موســیقی اســت و از
ســال  1344بهعنوان آهنگســاز و عضو ارکستر بزرگ رادیو
کارش را آغــاز کرد .آلبومهــای «دالویزترین»« ،جلوههای
مانــدگار» و «چراغی در افق» مهمترین آثار او بهعنوان آهنگســاز اســت.
حســین محجوب :بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون سال  1327متولد شد.
«مادیان»« ،شــاید وقتی دیگر»« ،پرده آخر» و «رنگ خدا» و سریالهای
«سربداران»« ،سلطان و شبان»« ،کوچک جنگلی»« ،صاحبدالن» و «در
مسیر زایندهرود» از آثار شاخصی هستند که محجوب در آنها بازی کرد.
جی کی رولینگ :نویســنده «هری پاتر» امروز  55ســاله
میشود .رولینگ پس از جدایی از همسرش و در حالی
که افســردگی داشت نویسندگی را شــروع کرد .در حالی
که مشــکالت مالی فراوانی داشــت و بهســختی زندگی
خــودش و دختــرش را اداره میکــرد« .هــری پاتــر» را پشــت میزهای
کافهها نوشــت اما ناشــران موافقــت نمیکردند کــه آن را چاپ کنند و
باالخره نشــر بلومزبری انتشــار کتاب او را برعهده گرفت و اولین کتاب
از مجموعــه هــری پاتــر ســال  1997عرضــه شــد .کتابی که بهســرعت
طرفدار پیدا کرد و رولینگ را در فهرست ثروتمندترین زنان انگلستان
و جهان قرار داد .کتابهــای هری پاتر پرفروشترین کتابهای تاریخ
بشرهستند.
عــادل بیابانگــرد جــوان شــاعر ،محمدجــواد جزینــی
داســتاننویس ،مســعود احمدی شــاعر ،سوسن حیاتی
شــاعر ،رضا رضانژاد شــیرازی شــاعر ،ذوالفقار شــریعت
شــاعر ،احمدرضــا قدیریان شــاعر ،علی مؤذنی داســتان
نویس و ابراهیم قنبری مهر سازنده ساز هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
آنتوان دوسنت اگزوپری :نویسنده «شازده کوچولو» سال
 1944در چنیــن روزی درگذشــت 29 .ژوئــن و همزمان با
ســالروز تولدش دربارهاش نوشــتیم و خواندید .خلبانی
که سال  1943مهمترین اثرش را نوشت و پس از مرگش
قهرمان ملی فرانســه لقب گرفت .هواپیمای اگزوپری در جریان جنگ
جهانــی دوم و در جریان یک پرواز اکتشــافی در دریای مدیترانه ســقوط
کرد و الشــه هواپیمایش ســالهای بعد کشــف شــد بدون اینکه اثری از
جسد او باشد.
 سالروز درگذشت گور ویدال رماننویس امریکایی هم امروز است.

