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نــــگاره

خبرنگار پلی به سوی آگاهی

سهیل محمدی

وزیر ارشاد :خبرنگاران شهید با مسئولیت خبرنگاری پیام خود را به نسل آینده منتقل کردند
خبرنگاران شهید از یک سو با مسئولیت خبرنگاری و از سوی دیگر با شهادت ،پیام خود را به نسل آینده منتقل کردند؛ خبرنگاری انتقال و وصل
کردن انسانها به حقیقت است .خانواده شهیدان مجید و حمیدرضا انجمشعاع ،مسیر جهاد را به طور کامل طی کردند ،شهید حسن مصطفوی
هم به عنوان خبرنگار از یک سو قبل از انقالب پای نهضت امام راحل ایستاد و از سوی دیگر
بعد از انقالب نیز تا فضای شهادت در مسیر آرمانهای نظام و انقالب پیش رفت .شهید محمود
صارمی نیز از وجوه مختلف شناخته میشود ،اینکه روز  ۱۷مردادماه به نام این شهید است یک
تصادفتاریخینیست.
بخشی از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار تصویری با خانوادههای شهدای
رسانه ،صارمی ،مصطفوی و انجم شعاع از کرمان /ایرنا

آثار استاد ابوالحسن صدیقی سرمایه ملی ایران است
خبر ثبــت ملــی 8اثــر منقــول فرهنگیتاریخ خبر
خوشــایندی اســت کــه ســهم بیشــتر مجســمهها
یادداشت
متعلــق بــه اســتاد ابوالحســن خــان صدیقــی از
هنرمنــدان بــزرگ و سرشــناس و مؤثــر در عرصــه
مجسمهســازی ایران است .شــخصیتی که بیش از
یک قرن در زمینه نقاشی و مجسمهسازی فعالیت
داشت .استاد از شاگردان ممتاز کمالالملک بوده
طاهر
است .بسیاری از آثار حجمی و مجسمههای ایشان
شیخ الحکمایی
ً
در فضاهای کشــور و جهان موجود اســت و اکثرا به
مجسمهساز
نمایشعمــوم درآمده اســت ،از جمله مجموعه
مجســمه نادر در مشــهد ،یعقوب لیث در دزفول،
امامقلــی در قشــم ،مجســمه فردوســی در
تهران ،مشهد و رم ،مجسمه خیام در تهران
پارک الله و نیم تنه خیام در نیشابور ،ابوعلی
ســینا در همدان ،ســعدی در شــیراز ،رســتم
در زابــل ،امیرکبیــر در پــارک ملــت و نقــش
برجســتههای مقبره فردوسی و آثار بسیاری
کــه بهصــورت پراکنــده در مجموعههــای
خصوصی و موزهها موجود است.
ابوالحســن خان صدیقی در یکصد ســال
گذشــته مجسمه ســاز موفق و بالمنازع ایران
بوده و هست .ایشان مدتها در ایتالیا فعالیت داشته و اواخر عمر به ایران
بازمیگردد و در ســال  1374سن  ۱۰۱ســالگی به رحمت ایزدی میپیوندد.
روحش شاد و یادش همیشه گرامی باد!

#انفجار_بیروت

انفجار بیــروت خبر تلخی
شهروند
بــود کــه تاثیــر زیــادی بــر
مجـــازی
شــبکه هــای اجتماعــی
گذاشــت .ایرانــی هــا از
یگانه خدامی
همــان لحظــه هــای اول
عکــس هــا و فیلــم هــای
هشتـگ انفجــار را بازنشــر و بــا
هشــتگ "من قلبی ســام لبیروت" بــا لبنانی
ها همدردی مــی کردند .خیلی ها هم درباره
انبــار مــواد منفجــره در بنــدر و اینکــه زندگی
در خاورمیانــه بــا خبرهــای تلــخ مــی گــذرد
مــی نوشــتند" :واســه فهمیــدن آمــار کشــته
هــای بیــروت حــاال خیلــی زوده .ایــن حادثــه
کلــی مفقــود االثر خواهــد داشــت .آدم هایی
کــه انــگار هیچوقــت
نبو د ن . . .فا جعــه
بیروت قابــل توصیف
نیســت .صفحههایــی
از دیشــب راه انــدازی
شــده و عکــس مفقود
شــدهها رو منتشــر
میکنــن بلکــه کســی
اونــارو دیــده باشــه.
تلــخ تــر از ایــن هــم
مگه میشــه!؟ از خونه
بــری بیــرون و دیگــه
هیچوقــت برنگــردی
و معلــوم نباشــه
کجایــی"" ،بهبیــروت میگن ققنوس .شــهری
کــه بارهــا ویران و بارها از نو بازســازی شــده"،
"حاال جدا از درد و داغ و رنج انسانی ماجرای
بیــروت ،اون بیتوجهــی بــه انبــار ایــن همــه
مــواد خطرنــاک تــو یه منطقــ ه شــلوغ واقعا
حیرتانگیــزه .احتمال انفجار هر چی باشــه،
ایــن بعــدش عجیبــه .چطــور چنیــن چیزی
ممکنــه؟ یعنــی یــک بــار هــم فکر نشــده که
انبــار چنین مــواد خطرناکــی چقــدر میتونه
نگرانکننده باشــه؟" ،".تمام مســیر حادثه را،
خیابانهــای بیــروت را رکاب زدهام و چندین
بــار همــان جا کــه حــاال تلی ویــران اســت ،با
دوســتانم ایســتادیم ،شــاورما خوردیــم و از
خاورمیانــه گفتیم .برایشــان مینویســم یک

غدیر استمرار نبوت دربستر امامت

کلمــه بگوینــد حالشــان خوب اســت .جز دو
نفــر از بقیه هیــچ خبر ندارم .تمــام بیروت را
رکاب میزنــم تــا پیدایشــان کنــم!"" ،از وقتی
تاریخ یادشــه خاورمیانه زیبا رنگ آرامش به
خــود ندیــده" ،"...درخاورمیانــه جــان مردم
ارزانتریــن متــاع اســت! دولتهایــی کــه از
جمــعآوری زبالههــای یــک شــهر عاجزنــد
و فرامــوش میکننــد کــه  ۲۷۵۰تــن نیتــرات
آمونیــوم انبارشــده در یــک قدمــی پایتخــت
یعنــی چندصــد جــان؟ "" ،در خاورمیانــه هر
ســاعتی که زنده باشــی چیزی شــبیه معجزه
اســت"" ،حیف ازبیروت زیبا امــا نگون بخت
کــه کمــر از زیر بــارمصیبت راســت نمى کنه.
عــروس همیشــه ســیه پــوش .حیــف از اون
مردمــان ســرزنده و
دوســت داشــتنى امــا
همیشــه داغــدار .از
رنــگ و بــوى اروپایــى
حمــرا و شــرقیه ،
جادویــى
مناظــر
جونیــه تــا خلــده و
کیفــون  ،از ســاحل
روشــه تــا ضاحیــه ،
مظهــر ایســتادگى"،
"خیلــى عجیبــه ایــن
مــواد منفجــره چطور
چنیــن جایــی ،وســط
اونهمــه آدم و زندگــى
انبــار شــده بــود؟!"" ،وقتــی که شــما دشــمنی
مثــل اســرائیل دارید،چــرا صدهــا تــن مــواد
منفجــره (نیتــرات آمونیــوم) رو در بنــدر (در
ســوله ) ذخیــره کردیــد؟ چرا ایــن لقمه چرب
و نــرم رو برای اســرائیل فراهم کردیــد؟ واقعا
کــه" ،"...عکــس مفقودیــنانفجــار بیــروت در
شــبکههای اجتماعی بین لبنانیها میچرخه
و بیمارســتانهای بیروت غوغاســت؛ دوستان
میگــن تو گروههای تلگرامی ،هی خبر «إنا هلل
و إنــا الیــه راجعون» میاد و جــرأت باز کردنش
رو ندارن۱۱ .سپتامبر که بود ،تا دو هفته زخمی
کردند دنیــا رو...بیروت اما از صدر اخبار خارج
شــد" ،".خاورمیانــه اینجوریــه کــه داری واســه
خودت راه میری یهو دیگه راه نمیری".

نشــریه « »Far Outفیلــم «کلــوزآپ»
عبــاس کیارســتمی را در فهرســت ۲۵
عکس نوشت
فیلــم برتــر غیرانگلیســی زبــان تاریــخ
ســینما قرار داد« .کلوز آپ» در این فهرســت در رتبه ســیزدهم
برتریــن فیلمهــای خارجی ســینمای جهــان و باالتــر از آثاری
مانند «هیروشــیما ،عشــق من» ســاخته آلن رنه« ،ســه رنگ:
آبی» به کارگردانی کریشــتوف کیشلوفسکی« ،توهم بزرگ» به
کارگردانی ژان رنوار« ،چهارصد ضربه» از فرانسوا تروفو و «دزد
دوچرخه» به کارگردانی ویتوریو دسیکا قرار گرفته است .نشریه
« »Far Outدر توصیف فیلم «کلوزآپ» آورده است« :عباس
کیارستمی که بزرگترین فیلمســاز موج نو ایرانی است در فیلم
«کلوزآپ» به طرز ماهرانهای مرز بین داســتان و غیر داســتان و
فانتزی و واقعیت را در اثر پسامدرن خود زدوده است».
«استاکر» آندری تارکوفسکی« ،داستان توکیو» یاسوجیرو اوزو،
«هفت سامورایی» آکیرا کوروساوا« ،یی یی» ادوارد یانگ« ،از
نفــس افتاده» ژان لوک گدار و «در حال و هوای عشــق» وونگ
کاروای در صدر این فهرست قرار گرفتهاند.

امیدوارم شرایطی فراهم شود برای هنرمندان موفقمان و هنرمندان
مجسمهساز که بتوانند آثار زیادی را به وجود بیاورند .ای کاش میشد که
در زمان حیات ابوالحسن خان صدیقی ایشان تعداد بیشتری آثار تولید
میکردند ،چرا که اینها ســرمایه فرهنگی و هنری جامعه ایرانی هســتند
واکنون هم بایستی این شرایط را فراهم کرد .ما هنرمندانی داریم که ۶۰
_  ۷۰ســال زندگی کرده اند اما تعداد آثارشــان به عدد انگشــتان دســت
هم نمیرسد.
اســتادان زیــادی ماننــد مرحــوم صنعتــی ،مرحــوم قهــاری ،مددی
و خیلــی از هنرمنــدان دیگــر هســتند کــه چــون اســتاد صدیقــی جــزو
ســرمایههای ملی ایران هســتند .که باید هر چه زودتر تا زمانیکه در قید
حیاتند از هنرشــان بهره کافی ببریم .توصیه من این است که مسئوالن،
شــهرداریها ،زیباســازیها ،با هــم تعامل
کنند و شــرایطی فراهم کنند که بتوانیم آثار
زیــادی را از هنرمنــدان توانمندمان داشــته
باشیم .باز هم تأکید میکنم ما هنرمندانی
داشتیم که تعداد کارهایی که تولید کردهاند
به عدد انگشتان دست هم نمیرسد .حتی
بعضــی از هنرمندانمان یکی دو کار بیشــتر
ندارنــد .و این جای تأســف اســت .در حالی
کــه بایــد شــرایطی بــه وجــود بیاید تــا از هر
هنرمند ،تعداد زیادی کار تولید شــود و این
آثار بتواند بهعنوان بخشــی از ســرمایههای ملی و سرمایههای فرهنگی
ما باقی بماند .به امید آن روزی که شرایط برای همه هنرمندان در همه
عرصهها بخصوص رشته مجسمهسازی فراهم شود.

جانشــینی رســول خدا(ص) به نحوی که اهداف و برنامههای رســالت
اســامی در بســتر تاریخ اســتمرار یافته و به حراســت ازتعالیم مکتب
یادداشت
ومانــدگاری اصالتهــای آن منجــر شــود ،امــری آیینــی اســت کــه در
واقعــه غدیرخم با معرفی علی بن ابــی طالب(ع) ،نزدیکترین فرد به
اسماعیل علوی شخصیت معنوی پیامبر گرامی اســام(ص) تحقق یافت و از آن پس
دبیر گروه پایداری بهعنــوان رکنی از شــریعت اســامی شــناخته میشــود .بر این اســاس
دامنــه اهمیــت جانشــینی خاتــم انبیــا از اتکا برخصــال ســتوده فرد یا
افردی خاص فراتر رفته وشأن شریعت اسالمی به اقتضای آخرین مکتب وحی با ویژگی جهان
شــمول و اســتمرار تا ســاحل ابدیت ،ایجاب مینماید تارهبرانی شایسته و مصون از خطا نصب
و در غیــاب رســول خدا(ص) عهــدهدار هدایت و رهبری پیروان و تبیین آیین مکتب شــوند .چرا
کــه همان منطق عقلی که برمبنای قاعده لطف ارســال پیامبــران را از جانب حق تعالی ایجاب
مینمود ،در تعیین جانشینان برگزیدهای که به شخصیت پیامبراسالم نزدیک بوده و از اهداف
و برنامههای وی باخبر باشــند را نیز ضروری مینماید .از اینرو رســول گرامی اســام(ص) برای
دور مانــدن جوهره دین ازتطاول زمانه و دســت درازی تحریفگــران ،همچنین آگاهی آیندگان از
حقیقــت دیــن ،از میان نخبگانی که پیرامونش گرد آمده بودند ،به امر الهی برجســتهترین آنان
 علی(ع)  -را بهعنوان جانشــین بعد از خود برگزیده و شناســاند ،تا «رســالت اسالمی» در بستر«امامت معصوم» اســتمراریابد و یکســره دچار تغییر و تحریف نشود .واقعه غدیر که در آخرین
سفر حج رسول خدا(ص) شکل گرفت ،تجلی این لطف الهی و تالقی «نبوت» با «امامت» است.
بر این اساس امامت مأموریتی الهی است که خداوند برعهده افراد شایستهای که از ویژگیهای
بیمانندی برخوردارند ،میسپارد تا بشریت را با راهنماییهای خود به زیست مسلمانی رهنمون
شــوند .بنابراین جانشینان از میان کسانی انتخاب خواهندشــد که بیش از همه ،ویژگیهای الزم
برای پذیرش این مسئولیت بزرگ را داشته باشند .زیرا جایگاه وشأن آنان عصمت و مصونیت از
خطا است .پیش از این نیز رسول اکرم(ص) در تدارک استمرار زالل شریعت ،همواره یاران خود
را به ویژگیهای علی(ع) توجه میداد و به آنان میآموخت تا به علی(ع) اعتماد و اتکا کنند و در
دشواریها و پیشامدها از او یاری بخواهند و از فهم عمیق او از تعالیم مکتب بهره برند .علی(ع)
زاده کعبه و اول مرد مسلمانی که پس از پیامبر(ص) قلم آفرینش همچون او بر صفحه هستی
رقم زده و بربلندای انسان کامل که شایسته آن بود ،تکیه داشت .از اینرو پیامبر اسالم در پهنه غدیر
برای تضمین سالمت خط سیر و حرکت تاریخی اسالم و تحقق امت اسالمی و عمق بخشیدن
به آگاهی و باورهای مسلمانان ،همچنین گشودن دریچه آرمانهای بلند روی جامعه اسالمی ،به
امرالهی خبرداد که« :اکنون جبرئیل بر من نازل شد و از جانب خدا به من امر کرد در این مکان به
هر سفید و سیاهی ازهر قبیلهای اعالم کنم که علی بن ابی طالب(ع) وصی ،جانشین و امام بعد از
من است و او بعد از خدا و رسولش ولی شماست .از او روی برنگردانید که شما رابه حق میخواند،
بــه حــق هدایــت می کند و در عمل نیز ملتزم به حق اســت .او را فضیلت دهید کــه خداوند او را
فضیلت داده و او را بپذیرید که خداوند او را منصوب فرموده است .بعد از من افضل از همه زنان
و مردان علی(ع)است و مورد غضب الهی خواهدبود کسی که قول مرا نپذیرد وازآن سرباز زند».
بعد فرمود« :خداوندا شــاهد باش من رســالتم را ادا کردم و رســاندم آنچه را که به من امرکرده
بودی ».پس ازآن بازوی علی(ع) را گرفته و آن قدر باالبرد تا خاطرهای از آن روز در ذهنها باقی
بماند و رو به حاضران فرمود« :الســت اولی بکم من انفســکم؟» همه یک صدا گفتند« :اللهم
بلی»سپس فرمود« :هر کس را که من موال و ولی اویم ،این علی(ع) نیزموال و ولی اوست» .سه بار
این جمله را تکرار کرد تا هم تأکیدی بر مضمون گفته خود باشد ،هم صدایش را به گوش همه
برساند .بعد دست به سوی آسمان برد واینگونه دعا نمود« :خدایا دوست بدار هرآن کس را که
او را دوست میدارد و دشمن بدار هرآن کس را که او را دشمن میدارد ».هنوز جمعیت پراکنده
نشده بودند که آیه دیگری جان رسول خدا(ص) را گرما بخشید« :امروز دینتان را کامل و نعمت
را بر شما تمام کردم و اسالم را بهعنوان دین برایتان برگزیدم».

از رنگ درمانی تا کاربرد در تصویر
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همــواره تــاش گردیــده کــه
هنر
مطالــب قابــل درک ،پیوســته و
و روان
مضمونی ساده داشته باشد اما
در برخی مــوارد گریزی نیســت
و میبایســت مطالــب را کمــی
پیچیدهتر بیان کرد تا بابی برای
مطالعات عمیقتر باز گردد ،در
شــماره های گذشــته بــه کاربرد
آرام مرتضوی
پژوهشگر و هنــر در درمــان پرداختــه شــد و
رواندرمانگر تحلیلی تالش شد تا ســاز و کاری فراهم
گــردد کــه اثــر هنــر بــر سیســتم
شــناختی انســان توضیح داده شــود ،پــس از آنکه به
صورتــی کامــاً اجمالی اثــر هنرهای مختلــف بر این
سیســتم توضیح داده شــد سعی بر این شد تا یک به
یــک هنرهای مختلف را بررســی کنیم و نحوه کارکرد
هنرهــای مختلــف را مورد تحلیل قــرار دهیم ،اکنون
در اولین گام به کاربرد نور و رنگ در درمان یا کاهش
نشانگان بیماری میپردازیم و بعد آهسته آهسته به
سراغ ســایر هنرها ،ابزارها و کارکردهایشان میرویم.
در ادامــه مطلــب قبــل بیایید بیشــتر پیرامــون رنگ
قرمــز صحبت کنیم ،رنگ قرمز خصوصیات هیجان
انگیــز و تحریککننــده دارد ،پائولیــن ویلــز در کتــاب
رنگهــا و تأثیــرات درمانیشــان توضیــح میدهــد
کــه این رنــگ عالوه بــر خصوصیــات فــوق از قدرت
انقباض هم برخوردار است.
ایــن رنــگ بــه قلب و خــون مربــوط اســت ،درنتیجه
بــه عشــق ،زندگی و تمایــات بقای نســل نیز مربوط
میشــود .ابــزاری در تشــخیصهای روان شــناختی
وجود دارد که به آن نقاشیهای فرافکن گویند ،وقتی
درمانگر تصمیم میگیرد برای هدفهای مختلف از
این ابزار استفاده کند از درمانجو در خواست میشود
با وسایلی مثل مداد رنگی رنگ تمایالت ،احساسات
یــا نیازهــای خود را به جــای بیان کردن نقاشــی کند،
در ایــن وضعیت اســتفاده از رنگ قرمز میتواند این
اســتنباط را ایجاد کنــد که فرد میخواهد این دســت
تمایــات ســرکوب شــده را کــه در بــاال به آنها اشــاره
شــد ابــراز کند البتــه برای تشــخیص درســت عوامل
بیشــتری در طراحی فــرد باید تحلیل گــردد عواملی
مثل قدرت فشار رنگ روی سطح ،شکلی که طراحی
شــده ،میزان انحنا یا تیزی و نرمی خطوط و عواملی
بیشمار دیگر.
فضایی در نظر گرفته شود که در این فضا به درمانجو
گفته میشــود که این فرصت را دارد با استفاده از هر
وســیله طراحی و با رنگهای متنوع احساسات خود
را بیــان کند و فرد بیدرنگ مــداد قرمز را بر میدارد
و شــروع به کشــیدن خطوط قرمز با فشــار روی کاغذ
میکنــد و ایــن خطــوط در ادامــه تبدیــل بــه دوایــر
متحدالمرکــز میشــود او همزمــان دندانهــای خود
را به روی هم فشــار میدهد و آنقــدر این کار را تکرار
میکند تا اشــک از چشمانش سرازیر میگردد و بعد
رفته رفته از فشــار دســت کاســته میشــود تا خطوط
قرمــز بــه نارنجــی پررنگ تبدیــل میشــود .یا فرض
کنید با تصویری از یک نقاشــی مدرن روبهرو هســتید
کــه هنرمند در میان صفحهای ســفید یــک لکه رنگ
قرمــز را بــه آرامــی و بدون قلم و با دســت از ســمت
راست به چپ کشیده و رها کرده است.
در هــر دو اثر از رنگ قرمز اســتفاده شــده اســت ولی
کارکــرد و تحلیــل ایــن دو بــا هــم متفــاوت اســت.
پژوهشهــای حوزه رنگ شناســی نشــان داده اســت
کــه قــرار گرفتــن در معرض نــور قرمز ضربــان قلب
را تندتــر میکنــد ،گــردش خــون را افزایــش میدهد
و ترشــح آدرنالیــن را تســریع میکند .به زبان ســاده
آدرنالیــن هورمون هیجان اســت .بــا در کنار هم قرار
دادن مطالب فــوق میتوان کاربردهای جذاب رنگ
را در هنرهای بصری بهتر درک کرد.

 16ëëمرداد
به نام
ایــن روزها که پر از خبرهای بد و اتفاقات عجیب در
تاریخ
جهان است بهتر اســت ساعتی را به هنر و فرهنگ
و ادبیــات پنــاه ببریــم و کمی از آنچــه در جهان اتفــاق میافتد فاصله
بگیریم .با یادی از هنرمندان و ادیبان متولد و درگذشته این روز.
ëëتولدها
آلفرد تنیســون :شــاعر بریتانیایی که به ملکالشــعرای
بریتانیــا در عصــر ویکتوریــا شــهرت دارد ســال  1809در
چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد« .اولیــس» و «یادبــود آ.ه.ه»
از بهتریــن آثــار او هســتند و در طول ســالها او شــهرتی
بهدســت آورده بــود و به همین دلیل وقتــی ویلیام وردزورث در ســال
 1850درگذشــت و دربار بریتانیا به ملکالشــعرایی جدید نیاز داشت
تنیسون به این عنوان انتخاب شد .سال  1884او از سوی ملکه ویکتوریا
لقب رسمی «لرد تنیسون» را گرفت .او در سال  1892درگذشت.
اندی وارهول :نقاش برجســته امریکایی ســال  1928در
چنین روزی بهدنیا آمد .اندی وارهول خالف ارزشهای
هنری آکادمیک حرکت میکرد و به همین دلیل آثارش
مخالفانزیادیداشتوالبتههمینویژگیاوراتبدیلبه
یکشخصیتهنریجنجالیکرد.شهرتوارهولبهدلیلنقاشیهایی
است که از تولیدات معروف امریکایی کشیده است .وارهول سال 1968
توســط یک زن فمینیســت بهنام والری ســوالناس ترور شــد و با اینکه
جــان ســالم به در بــرد اما انزوا و تــرس او تا پایان عمــر همراهش بود.
وارهول ســال  1987درگذشت و بزرگترین موزه دنیا که به یک هنرمند
اختصاص دارد مخصوص اوست.
کوروشاســدی داستان نویس و محمدکیا داستاننویس هم متولد
امروزهستند.
ëëدرگذشتها
پرویزشاهینخو :بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون سال 98
در چنیــن روزی درگذشــت .او متولــد  1294بــود و از ســال
 1312بــازی در تئاتر را آغاز کرد .البته در کالس ســینمایی
اوگانیانسهمشرکتکردکهنتیجهاشبازیدرفیلمهای
«آبی و رابی» و «حاجی آقا آکتور ســینما» بود .سریالهای «سربداران»،
«روزی روزگاری»« ،امام علی(ع)»« ،والیت عشق»« ،میرزا کوچک خان
جنگلی» و فیلمهای «بابا عزیز»« ،ما همه خوبیم» و «صد سال به این
سالها» آثاری بودند که شاهین خو در آنها بازی کرد.
بنجامینجانسونشاعر انگلیسیهم درچنینروزی درگذشت.
 17ëëمرداد
 141روز ازســال  99گذشــت و امــروز هم یادآور هنرمنــدان و چهرههای
فرهنگی است که امروز متولد شده یا درگذشتهاند.
ëëتولدها:
شــارلیز ترون :بازیگر محبوب هالیوودی امروز  45ســاله
میشــود .شــارلیز ترون که متولد آفریقای جنوبی است
بازیگری را از اواخر دهه  90و با بازی در فیلمهای « 2روز
در دره» و«جــو یانگ نیرومنــد» آغاز کرد و بازی در فیلم
«وکیل مدافع شــیطان» او را به شهرت رســاند .فیلم «هیوال» که ترون
در آن نقش یک قاتل سریالی را بازی کرده بود باعث شد جایزه اسکار
بهتریــن بازیگر نقش اول زن را ببرد .او مؤسســه خیریهای برای کمک
به مردم آفریقای جنوبی دارد و ســال  2008هم از ســوی سازمان ملل
بهعنوانسفیرصلحانتخابشد.
سالروز تولد نیکالسری کارگردان امریکایی ،مینادستغیب شاعر،
عزیز سنگتراش داســتاننویس ،مینا میرصادقی شــاعر ،شراره رخام
بازیگر ،نیماشاهرخشاهی بازیگر و میناوحید بازیگر هم امروز است.
ëëدرگذشتها
فریدونرهنما:شاعر ،روزنامهنگار و فیلمساز ایرانی سال
 1354درگذشــت .او کــه تأثیــر زیــادی در معرفی شــعر
مدرن در ایران داشت سال  1309بهدنیا آمده بود و سال
 1326نخســتین دفتر شــعرش را با نام «هیچ» منتشــر
کرد .البته رهنما به زبان فرانســه هم شــعر میگفت و منظومه «برای
ایران» در ســال  1950در پاریس منتشــر شــد .او عالوه بر این در ادبیات
سینمایی هم دستی داشت و کتابهایی مانند «واقعیت گرایی فیلم»
را نوشــت و نخستین کسی بود که واژههای سینمایی فارسی را به جای
واژههای انگلیسی و فرانسوی پیشنهاد کرد .کلماتی مانند نما به جای
پالن یا شات و نمای درشت به جای کلوزآپ .مستند «تخت جمشید»
شیعنی«سیاوش
نخستینفیلمیبودکهرهنماساختومستندبعد 
درتختجمشید»بااینکهبانقدتندمنتقدانایرانیروبهروشدتوانست
جایزهجشنوارهفیلملوکارنوراببرد.
الیــورهــاردی:کمدیــن محبــوب امریــکا ســال  1957در
چنین روزی درگذشــت .الیور هاردی متولــد  1892بود و
رشته حقوق میخواند اما چون صدای خوبی داشت در
کنســرواتوار موســیقی آتالنتا هم حضور داشت .در سال
 1910که یک ســالن تئاتر در محل زندگیاش تأســیس شــد به این هنر
عالقه پیدا کرد و «ســگ خوش شانس» اولین فیلم او بود که آنجا هم
با اســتنلی لورل همبازی شد .چند ســال بعد آن دو زوج هنری کمدی
را تشکیل دادند.
عنایتشهیدی پژوهشگر ،آرمانهوسپیان بازیگر ،رابیندراناتتاگور
نویســنده هندی و آنتونیفاندیک نقاش بلژیکی هم در چنین روزی
درگذشتند.
 18ëëمرداد
عیدتان مبارک .امروز هم در کنار خوشیهای عید ،تاریخ هنر و فرهنگ
ایران و جهان را مرور میکنیم.
ëëتولدها
داســتینهافمن:بازیگر مشهور و محبوب هالیوود امروز
 83ســاله میشود .داســتین هافمن پس از تحصیل در
رشتهپزشکیوشغلهایمختلفبههنرستانموسیقی
و هنر لسآنجلس امریکا رفت و در سال 1967با بازی در
فیلم«فارغالتحصیل»بهشهرترسید«.کابوینیمهشب»«،پاپیون»،
«لنی»« ،همه مردان رئیس جمهور»« ،کرامر علیه کرامر»« ،توتسی»
و«رین من» مهمترین آثاری است که با بازی هافمن دیده ایم که برای
«کرامر علیه کرامر» و «رین من» برنده جایزه اسکار شد.
حســین زمــان :خواننده موســیقی پــاپ ســال  1338در
چنین روزی به دنیا آمد .او سال  76آلبوم «شب دلتنگی»
را منتشــر کرد و پس از آن با آلبومهای «فصل آشــنایی»،
«گالیــه» و «قصه شــب» فعالیــت کرد اما از ســال 1378
بهدلیل فعالیتهای سیاســی مجوز آلبوم و برگزاری کنســرت به او داده
نشد تا سال 1397که دوباره مجوز گرفت و آلبوم «شاپرک» را منتشر کرد.
رحمتامینی نمایشنامهنویس و کارگردان ،هومنالیق بازیگر ،رضا
رشیدپور مجری و بازیگر ،الیکاعبدالرزاقی بازیگر ،حمیدمیهندوست
بازیگــر و چهرهپرداز و بابکالریدشتی داستاننویس هم متولد امروز
هستند.
ëëدرگذشتها
امیــناهلل آنــدره حســین :آهنگســاز ایرانــی کــه جــزو
مشــهورترین موســیقیدانان ایرانی در جهان است سال
 1362در چنیــن روزی درگذشــت .او متولــد  1284بود و
برای تحصیل به آلمان و فرانســه رفــت .اجرای جهانی
«ســمفونی پرســپولیس»« ،مینیاتورهای ارانی»« ،ســوئیت شهرزاد»،
«تو را دوســت دارم وطنم» از مهمترین آثار اوست .عباس کیارستمی
قطعات موســیقی فیلم «خانه دوست کجاســت» را از میان راپسودی
ایرانی او انتخاب کرد.
ابوالقاسمپایندهمترجم و نویسنده و پیترپلروبنس نقاش اروپایی
هم در چنین روزی درگذشتند.

